داَعـــــــ ١آٍ ايبٝت
َعٗز عً ّٛاألصض  ٚايب١٦ٝ
ارتطـ ١ايزصاعٝـ١
يزصدـ ١املادغتري فـــٞ

َٛاصر املٝاٚ ٙايب١٦ٝ

3121 - 3122

قغـِ عً ّٛاألصض ٚايب١٦ٝ
َعٗز عً ّٛاألصض ٚايب١٦ٝ
داَع ١آٍ ايبٝت
3122/3121

ارتط ١ايزصاع ١ٝيزصد ١املادغتري يف َٛاصر املٝاٚ ٙايب١٦ٝ
(َغاص ايضعاي)١
اعِ ايزصد( ١بايعضبٝــ :)١املادغتري يف َٛاصر املٝاٚ ٙايب١٦ٝ
اعِ ايزصد( ١باإلجنًٝظM. A. in Water Resources and Environment:)١ٜ
أ -أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ:١
تًتظّ ٖش ٙارتط ١باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات بضْاَر املادغتري يف داَع ١آٍ ايبٝت.
-1
ايتدصصات اييت ميهٔ قبٛهلـا يف ٖـشا اياْـاَر :عًـ ّٛاألصض أ ٚادتٛٝيٛدٝـاد اهلٓزعـ١
-2
ايبٝ٦ٝــ١د ايعًــ ّٛايبٝ٦ٝــ١د ايهُٝٝــا٤د ايعًــ ّٛاذتٝاتٝــ١د اهلٓزعــ ١املزْٝــ١د اهلٓزعــ١
ايهُٝٝاٝ٥ــ١د ايزٝظٜــا٤د اهلٓزعــ ١ايصــٓاع١ٝد إراص ٠األصاضــٚ ٞاملٝــاٙد اهلٓزعــ ١ايظصاعٝــ١
ٚايظصاع ١بهاف ١فضٚعٗا.
بَ -هّْٛات ارتط:١
تته ٕٛارتط ١ايزصاع ١ٝيزصد ١املادغتري يف َٛاصر املٝاٚ ٙايب )33( َٔ ١٦ٝعاعَ ١عتُزَٛ ٠طع ١عًـ٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايغاعات املعتُز٠
ْٛع املتطًب
ايتغًغٌ
َتطًبات ايتدصّص:
أٚالً
اإلدباص١ٜ
املٛار
أ
18
6
ب -املٛار االختٝاص١ٜ
9
ز -صعاي ١املادغتري
اجملُٛع
33
زْ -ظاّ ايرتق:ِٝ
 -1صَظ ايهً:١ّٝ
املعٗز
عً ّٛاألصض ٚايب١٦ٝ

ايضَظ
88
 -2صَٛط ايكغِ:

ايكغِ
عً ّٛاألصض
عً ّٛعاَ١
َٛاصر َٝاٚ ٙب١٦ٝ

ايضَظ
81
82
83
 -3صَٛط املٛار:
3

ايتغًغٌ

3

اجملاٍ

8

املغت٣ٛ

2

14

ايكغِ

19

ايهً١ٝ

َزيَٓ ٍٛظي ١ايعؾضات (اجملاٍ) يف أصقاّ املٛار
صَظ اجملاٍ
8
1
2
3
4

صَظ اجملاٍ
5
6
7
8
9

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
دٛٝيٛدٝا
َٛاصر املٝـــاٙ
ايب٦ٝـــــــ١
تكاْــات َغاعز٠
اعتهؾاف

عٓٛإ زتاٍ ايتدصص
صعاي ١املادغتري

ر) املٛار االعتزصان:١ٝ
حتزر مبٛدب تعًُٝات ايزصاعات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
(أٚالً) َتطًبات ايتدصص ) 44( :عاعَٛ ١طع ١عٌ ايٓش ٛاآلت: ٞ
أ -املٛار اإلدباص )18( :١ٜعاعَ ١عتُز.٠
ب -املٛار االختٝاص )6( :١ٜعاعَ ١عتُز.٠
ز -صعاي ١املادغتري )9( :عاعَ ١عتُز.٠
أ -املٛار اإلدباص) 29( :١ٜعاعَ ١عتُزٚ ٠تؾٌُ املٛار ايتاي:١ٝ
اعِ املار٠
صقِ املار٠
ت
 8883781عًِ ايضعٛبٝات
1
 8883789ادتٛٝيٛدٝا ايرتنٝب ١ٝاملتكزَ١
2
 8883711عًِ املٝا ٙايغطش ١ٝايتطبٝكٞ
3
 8883712عًِ املٝا ٙادتٛف ١ٝايتطبٝكٞ
4
ايٓظِ ايب ٚ ١ٝ٦ٝتك ِٝٝاألثض ايبٞ٦ٝ
8883728
5
 8883731تطبٝكات االعتؾعاص عٔ بعز ْٚظاّ املعًَٛات
6
ادتػضاف١ٝ
اجملُٛع
ب -املٛار االختٝاص )7( :١ٜعاعات َعتُز ٠خيتاصٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛار ايتاي:١ٝ
اعِ املار٠
صقِ املار٠
ت
 8883713نُٝٝا ٤املٝاٙ
1
ْ 8883714كٌ ايضعٛبٝات
2
 8883715حتً ١ٝاملٝاٙ
3
 8883721عٓاصض ايبٚ ١٦ٝتزاعالتٗا
4
 8883723األصض ٚايٓزاٜات
5
 8883725تًٛخ اهلٛا٤
6
 8883726املٝا ٙايصٓاع ١ٝاملًٛث١
7
 8883735طضم ايتشً ٌٝاآلي ٞيف عً ّٛاملٝاٚ ٙايب١٦ٝ
8
َٗٓ 8883736ذ ١ايبشح ايعًُٞ
9
َٛ 8883738ضٛعات خاص١
18
 8883739تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف َٛاصر املٝاٙ
11
ز )19148::( -صعاي ١املادغتري بٛاقع ( ):عاعات َعتُز.٠

3

ايغاعات
3
3
3
3
3
3
29

ايغاعات
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ارتط ١االعرتؽار ١ٜياْاَر املادغتري يف َٛاصر املٝاٚ ٙايب١٦ٝ
ايغٓ ١األٚىل

صقِ املار٠
8883781
8883711
-

ايزصٌ األٍٚ
اعِ املار٠
عًِ ايضعٛبٝات
عًـــــِ املٝـــــا ٙايغـــــطش١ٝ
ايتطبٝكٞ
َتطًب ختصص اختٝاصٟ
اجملُٛع

ؼ.ّ.
3

صقِ املار٠
8883789

3

8883712

3

8883728

:

ايزصٌ ايجاْٞ
اعِ املار٠
ادتٛٝيٛدٝـــــا ايرتنٝبٝـــــ١
املتكزَ١
عًِ املٝا ٙادتٛف ١ٝايتطبٝكٞ
ايــٓظِ ايبٝ٦ٝــ ٚ ١تكٝــ ِٝاألثــض
ايبٞ٦ٝ
اجملُٛع

ؼ.ّ.
3
3
3
:

ايغٓ ١ايجاْ١ٝ
صقِ املار٠
8883731

ايزصٌ األٍٚ
اعِ املار٠
َتطًب ختصص اختٝاصٟ
تطبٝكات االعتؾعاص عـٔ بعـز
ْٚظاّ املعًَٛات ادتػضاف١ٝ
اجملُٛع

صقِ املار٠
8883799
-

ؼ.ّ.
3
3

ايزصٌ ايجاْٞ
اعِ املار٠
صعاي ١املادغتري
اجملُٛع

7

4

ؼ.ّ.
9
:

املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ
ت

صقِ املـار٠

اعِ املـــار٠

1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
11
12
13
14
15
16
17

8883781
8883789
8883711
8883712
8883713
8883714
8883715
8883721
8883728
8883723
8883725
8883726
8883731
8883735
8883736
8883738
8883739

عًِ ايضعٛبٝات
ادتٛٝيٛدٝا ايرتنٝب ١ٝاملتكزَ١
عًِ املٝا ٙايغطش ١ٝايتطبٝكٞ
عًِ املٝا ٙادتٛف ١ٝايتطبٝكٞ
نُٝٝا ٤املٝاٙ
ْكٌ ايضعٛبٝات
حتً ١ٝاملٝاٙ
عٓاصض ايبٚ ١٦ٝتزاعالتٗا
ايٓظِ ايب ٚ ١ٝ٦ٝتك ِٝٝاألثض ايبٞ٦ٝ
األصض ٚايٓزاٜات
تًٛخ اهلٛا٤
املٝا ٙايصٓاع ١ٝاملًٛث١
تطبٝكات االعتؾعاص عٔ بعز ْٚظاّ املعًَٛات ادتػضاف١ٝ
طضم ايتشً ٌٝاآلي ٞيف عً ّٛاملٝاٚ ٙايب١٦ٝ
َٓٗذ ١ٝايبشح ايعًُٞ
َٛضٛعات خاص١
تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف َٛاصر املٝاٙ

5

ايغاعات
املعتُز٠
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٚصف املٛار
 1914812عًِ ايضعٛبٝات
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Sedimentology
ايضعٛبٝات ْؾأتٗا ٚطضم تهٜٗٓٛا ٚتصٓٝزٗاد ايب٦ٝات ايضعٛبٚ ١ٝايغشٓات ايزقٝكـ١دايب٦ٝات ايرتعـٝب١ٝ
ايبشضٚ ١ٜايكاصٚ ١ٜطضم تؾدٝصٗا د ايغـشٓات ايصـدضٚ ١ٜايب٦ٝـات ايضعـٛبٚ ١ٝأُٖٝتٗـا االقتصـار١ٜد
ايــزٚصات ايضعــٛبٚ ١ٝايتذٜٛــ٘د املــٛار ايضعــٛب ١ٝايغــًٝهاتٚ ٘ٝايالعــًٝٝهات٘ٝد ايعًُٝــات ايضعــٛب١ٝد
أْغذ ١ايصدٛص ايضعٛبٚ ١ٝخصا٥صٗا املدتًز١د تضانٝب ايصدٛص ايضعٛب١ٝدتصٓٝف ايصدٛص ايضعٛب١ٝ
 ٚأْٛاع ايصدٛص ايضعٛب ١ٝاملدتًز.١
 191481:ادتٛٝيٛدٝا ايرتنٝب ١ٝاملتكزَ١
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًــــــــــــــــــــــــــب
Advanced structural geology
ايغابل)1914812(:
ايعٓاصض ايرتنٝب ١ٝاملدتًزـٚ ١عالقاتٗـا باإلدٗـار ٚاالْزعـاٍ د رال٥ـٌ اإلدٗـارد رال٥ـٌ االْزعـاٍ ٚطـضم
قٝاعٗا ٚسغابٗا .ايتُجٚ ٌٝاإلعكاط اإلعتريٜٛغضايف يًُغتٜٛات ٚارتطٛط ٚحتًًٗٝا تضنٝبٝاد َٗـاصات
َٝزاْٝــ ١لتًزــ ١يف اعــتدزاّ ايبٛصــالت ادتٛٝيٛدٝــ ١املتٓٛعــ ١د طــضم صعــِ املكــاطع ٚارتــضا٥
ادتٛٝيٛد ١ٝمبكاٜٝػ لتًزٚ ١تٛقٝع املعًَٛات ايرتنٝب ١ٝعًٗٝا.
 1914822عًِ املٝا ٙايغطش ١ٝايتطبٝكٞ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Applied Hydrology
املكزَ :١ايزٚص ٠اهلٝزصٚيٛد١ٝد َزٗ ّٛايٓظاّ املاٞ٥د منٛسز ايٓظاّ املاٞ٥د تكغُٝات ايٓظاّ املـا ٞ٥عٓاصـض
ايزٚص ٠اهلٝزصٚيٛد ١ٝادتضٜإ غري املؾبع ٚايرتؽٝح األْٗاصَٓ :شٓٝات ادتضٜإد اعتجُاص املٝاٙد عُل املٝـاٙ
ٚعضعتٗ اد طَٔ اذتضن ١ايكٝاعـات املاٝ٥ـْ :١ظاَٗـا ٚأعغـٗا ايزٝظٜٛغضافٝـ ١ايتشايٝـٌ اهلٝزصٚيٛدٝـ:١
ٖٝـزٚغضاف ايٛســز٠د تٓظـ ِٝتصــضٜف ايزٝطــإد اإلسصـا ٤اهلٝــزصٚيٛدٞد حتًٝـٌ ايتهــضاص (ايتهــضاص
ٚايؾزٚ ٠ايزمي )١َٛايتصاَ ِٝاهلٝزصٚيٛد.١ٝ
 1914823عًِ املٝا ٙادتٛف ١ٝايتطبٝكٞ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًــــــــب ايغــــــــابل:
Applied Groundwater
()1914822
ايطبكات ادتٛٝيٛد ١ٝندظاْات يًُٝا ٙادتٛفَٓ ١ٝغٛب املٝا ٙادتٛفٝـ ١ايعـارٚ ٟاملٓغـٛب ايبٝـظَٚرتٟ
صزات ارتظاْات املا ١ٝ٥سضن ١املٝا ٙادتٛف ١ٝقاْ ٕٛرٜبٛت-بً ّٛسضن ١املٝا ٙايجابت ١يآلباص :ارتظاْات
احملصٛصٚ ٠غري احملصٛص ٠إجيار َعاٌَ ايغٛٝي ١باعتدزاّ َعاريـ ١ادتضٜـإ ايجابـت ايزكـزإ يف اآلبـاص
ايغع ١ايٓٛعٚ ١ٝفعاي ١ٝاآلباص ايتأثري ٚاإلضطضاب بني اآلباص اآلباص اإلصتٛاط – ١ٜادتشب ١ٝاآلباص املتزخًـ١
دظٝ٥اً ادتضٜإ ايزا٥ض ٟيآلباص ادتضٜإ املططضب يآلباص جتـاصب ايطـذ ايتذـضٜآل يآلبـاص إلجيـار َعاَـٌ
ارتظٕ ٚايغٛٝي ١سضن ١املٝا ٙادتٛف ١ٝباعتدزاّ طضم ايعٓاصض ٚايزضٚقات املٓتٗ.١ٝ
 1914824نُٝٝا ٤املٝاٙ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًــــــــب ايغــــــــابل:
Hydrochemistry
()1914822/1914823
ايــزٚص ٠اهلٝزصٚيٛدٝــٚ ١اهلٝزصٚنُٝٝاٝ٥ــ١د ايتــٛاطٕ ايهُٝٝــا ٟٚتزــاعالت ايتأنغــز ٚاالختــظاٍ
تزاعالت املٝاٚ ٙاملعارٕ ٚايصدٛص ٚتأثريٖا عًْٛ ٢عٝـ ١املٝـا ٙايغـطشٚ ١ٝادتٛفٝـ ١رٚص قطـاع ايرتبـ ١يف
ايتدًص َٔ املًٛثـات ْظـاّ ايهضبْٛـات األَطـاص ايكاعزٜـٚ ١اذتاَطـ ١ٝمنشدـ ١نُٝٝاٝ٥ـ ١املٝـاٙ
ادتٛفٚ ١ٝايغطش ١ٝتطبٝكات يف تهٓٛيٛدٝا تٓكٝـ ١املٝـا ٙؽـبهات ايضصـزد طـضم عـع ايعٓٝـات
طضم عضض ايٓتا٥ر ٚتزغرياتٗا.
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ْ 1914825كٌ ايضعٛبٝات
( 4عاعات َعتُز)٠
Sediment Transport
املتطًب ايغابل)1914822( :
خٛاص ايضعٛبٝات ٚاملٝـا :ٙاملصـطًشاتد خـٛاص املٝـاٙد سذـِ ايضعـٛبٝات ٚؽـهًٗا ٚنجافتٗـا ٚعـضع١
عــكٛطٗا ٚايــٛطٕ ايٓــٛعٚ ٞاملغــاَْ ١ٝظضٜــات سضنــ ١ايضعــٛبٝات :ايغــضع١د استُايٝــ ١اذتضنــ١د
ايتصضٜف تعض ١ٜايكٓٛات ٚاحملافظ ١عًٗٝا أؽهاٍ قعض األْٗاص َٚكاَٚتٗا يًذضٜإ اذتُٛي ١ايكاعٝـ١
اذتُٛي ١ايعايك ١اذتُٛي ١ايهً ١ٝطضٜك ١سغاب تصضٜف ايضعٛبٝات :ايطضم املٝزاْٝـٚ ١ايضٜاضـ١ٝد
ايضعٛبٝات ٚخظاْات ايغزٚر.
 1914826حتً ١ٝاملٝاٙ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًـــــــــــب ايغـــــــــــابل:
Water Desalination
()1914823،1914822
ارتٛاص ايزٝظٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝاٝ٥ـ ١يًُٝـا ٙاملاذتـَٝ( ١ـا ٙايبشـض) د تهـ ٕٛايرتعـبات ٚايغـٝطض ٠عًٗٝـاد
عًُٝات ايتشً ١ٝبايتكطري د األغؾ ١ٝد اعتٗالى ايطاق ١يف َٓظَٛات ايتشً.١ٝ
 1914832عٓاصض ايبٚ ١٦ٝتزاعالتٗاِ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Interaction Environmental Elements
ايزٚصات ايطبٝع ١ٝيًُٛار طبٝع ١اهلٛاَٚ ٤هْٛات٘ ايرتب :١تهٜٗٓٛا َكطعٗاد أْٛاعٗا املٝاْٛ :ٙعٝتٗاد
خٛاصٗا ايزٝظٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ١ٝ٥ايتذٜٛـ ١ايهُٝٝاٝ٥ـٚ ١ايزٝظٜاٝ٥ـٚ ١اذتٜٛٝـ ١ايعٓاصـض ايبٝ٦ٝـ١
ٚتأثرياتٗا املتباري(١ايطبٝعٚ ١ٝاالصطٓاع )١ٝايتأثري عً ٢ايب :١٦ٝايطبٝع١د اإلْغـإد املؾـاصٜع املؾـاصٜع
ٚايبٚ ١٦ٝاآلثاص ايبٚ ١٦ٝاالعتٝطإ :طبٝعت٘د إستٝادات٘د تك ِٝايبٚ ١٦ٝايتُٓ ١ٝايتدط ٝاالعرتاتٝذٞ
يًب.١٦ٝ
 1914831ايٓظِ ايبٚ ١ٝ٦ٝتك ِٝٝاالثض ايبٞ٦ٝ
Environmental systems& Impact
Assessment
َكزَ :١ايٓظِ ايب١ٝ٦ٝد تعضٜزاتٗاد أُٖٝتٗا دخصا٥صٗا ٚعالقاتٗا املدتًز١د تكٝـ ِٝاألثـض ايب٦ٝـ ٞتطـٛص
تك ِٝٝاألثض ايبَ ٞ٦ٝجٌ "اعـرتاتٝذٝات ايتكٝـ ِٝايب٦ٝـ" ٚ "ٞتكٝـ ِٝاألثـض االدتُـاع "ٞاملبـارا ٚاإلدـضا٤ات
اإلراصَ ١ٜؾاصن ١ادتُٗٛص عًُ ١ٝتك ِٝٝاألثض ايب( ٞ٦ٝايعٌُ األٚي ٞاالختباص ٚايزشص ايتك ِٝٝإراص٠
ايتدزٝف ٚاآلثـاص نتابـ ١ايتكضٜـض املضادعـ ١صـٓاع ١ايكـضاص املضاقبـ ١ايتٓزٝـش) املٓٗذٝـ( ١ايكـٛاِ٥
املصزٛفات ايُٓاسز األْظُ ١ارتبريٚ ٠غريٖا) ٚتتطُٔ املار ٠أٜطا ساالت رصاع.١ٝ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل)1914822( :

 1914834األصض ٚايٓزاٜات
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Waste and Land
ايٓزاٜــات طبٝعتٗــاد َصــارصٖاد تأثرياتٗــا ايغــٝطض ٠عًــ ٢ايتًــٛخ يف املغــطشات املاٝ٥ــ ١ايــتدًص َــٔ
ايٓزاٜات :يألْٗاص ٚايبشـاصد يألصاضـَ ٞعادتـ ١ايٓزاٜـات أسـٛاض اعـتكضاص ١ٜايٓزاٜـات اختٝـاص َٛاقـع
َهبات ايٓزاٜات ايتشًٌ يف َهبات ايٓزاٜات تصاََ ِٝهبات ايٓزاٜات.
 1914836تًٛخ اهلٛا٤
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Air Pollution
َصارص ايتًٛخ اهلٛا ٞ٥د خصا٥ص تًٛخ االبتعاخ اهلـٛاٞ٥د ايتزـاعالت ادتٜٛـ١د تـأثري املًٛثـاتد تكٓٝـات
اذتز َٔ ايتًٛخ اهلٛاٞ٥د املٛاصزات املعُ ٍٛبٗا يًشز َٔ تًٛخ اهلٛا.٤

7

 1914837املٝا ٙايصٓاع ١ٝاملًٛث١
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Industrial Waste Water
َصــارص املدًزــات ايصــٓاع ١ٝد خصــا٥ص املدًزــات د املدًزــات ايصــٓاع ١ٝاملًٛثــ٘ يًب٦ٝــ١د َكزَــ ١يف
عًُٝات املعادت ١ايزٝظٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايبٛٝيٛد.١ٝ
 1914842تطبٝكــات االعتؾــعاص عــٔ بعــز ْٚظــاّ املعًَٛــات ( 4عاعات َعتُز)٠
ادتػضاف١ٝ
Applications of Remote Sensing and GIS
املتطًــــب ايغــــابل191481:(:
د)1914831 1914823
ايصٛص ادتَ :١ٜٛكزَ١د االعتدزاّد األدٗظ٠د ايتعضف عً ٢ايظٛاٖض ادتٛٝيٛد ١ٝاالعتؾـعاص عـٔ بعـز:
املزٗــّٛد ايتعضٜزــات األعاعــ ١ٝايتصــشٝح اهلٓزعــ ٞيًصــٛص ايزطــاَ ١ٝ٥عادتــ ١ايبٝاْــات :ايتصــٓٝفد
ايزًرت ٠االعتدزاَات ألغضاض ايبَٚ ١٦ٝـٛاصر املٝـا ٙتطبٝكـات ساعـٛبْ ١ٝظـاّ املعًَٛـات ادتػضافٝـ:١
َبار٥ــ٘د َهْٛاتــ٘د ٚإراصتــ٘ عــع ٚتٓظــ ِٝاملعًَٛــات ٚايبٝاْــات ايُٓشدــ ١ايٓتــا٥ر ٚتطبٝكاتٗــا
اذتاعٛب ١ٝاالعتؾعاص عٔ بعز ْٚظاّ املعًَٛات ادتػضاف ١ٝتطبٝكات يف ايبَٛٚ ١٦ٝاصر املٝا ٙاملغـٛسات
املا :١ٝ٥األدٗظ٠د ارتضا ٥د ايتزغري املغٛسات ادتٛٝفٝظٜا :١ٝ٥ايطضم املدتًز١د األدٗظ٠د ايتزغري.
 1914846طضم ايتشً ٌٝاآلي ٞيف عً ّٛاملٝاٚ ٙايب١٦ٝ
Instrumental analysis in water and
environmental sciences
رصاعَ ١بارا ٚآيٝات ٚتطبٝكات األدٗظ ٠املغتدزَ ١يف َٛاصر املٝاٚ ٙايبَ ١٦ٝجٌ :دٗـاط نضَٛٚتٛغضافٝـا
ايػاطَ/طٝاف ايهتً١ددٗاط حتً ٌٝايعٓاصض ايزقٝك١د دٗاط األؽع ١ايغـ ١ٝٓٝاذتٛٝرٜـ٘د دٗـاط األؽـع١
ايغ ١ٝٓٝاالعتؾعاع( ٘ٝاذت ‘)١ٜٛٝدٗاط قٝـاؼ ايطٝـف املـضا ٚفـٛم ايبٓزغـذٞددٗاط اَتصـاص ايطٝـف
ايشصٟددٗاط ايطٝف س ٚايًٗبد دٗاط ايبالطَا اذتج ٞاملظرٚز.
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز

َٗٓ 1914848ذ ١ٝايبشح ايعًُٞ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Scientific Methodologies
طبٝع ١املؾاصٜع ايبشج ١ٝاملطًٛب ١األطض ايبشجٚ ١ٝايٓظض ٠ايعاَ :١إراص ٠عًُٝات ايتطٜٛضد ايرتنٝظ عً٢
َٓطك ١ايزصاعٚ ١املطـُٚ ٕٛاملؾـهًٚ ١األٖـزافد اختٝـاص املؾـهًٚ ١طضٜكـ ١املعادتـ ١اإلطـاص ايعـاّ
يًُضاقبٚ ١ايتك ِٝٝيًُؾـاصٜع ايبشجٝـٚ ١اختٝـاص ايغـبٌ املٓاعـب :١تعضٜـفد األٖـزافد َؾـاصٜع املضاقبـ١
ٚايتكِٝٝد املؾانٌ ٚايتشزٜاتد ايٓظـض ٠ايٛاقعٝـ١د َٝهاْٝهٝـ ١املضاقبـٚ ١أعـايٝب ايتكٝـِٝد ايتكٝـِٝ
ايعاّد املؤؽضاتد ْظاّ ايتكِٝٝد ايتكاصٜضد اعـرتداع املعًَٛـاتد املغـتزٝزٜٔد متٜٛـٌ املؾـاصٜعد ايكابًٝـات
ٚاملغؤٚيٝات.
َٛ 1914849ضٛعات خاص١
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًب ايغابل :ال ٜٛدز
Special Topics
َٛاضٝع َتكزَ ١تطضح ضُٔ ايتدصص يزصاع ١اسزخ ايٓظضٜات ٚايتكاْات ٚاألعايٝب ايبشج ١ٝيف سيـو
املٛضٛع.
 191484:تطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف َٛاصر املٝاٙ
( 4عاعات َعتُز)٠
املتطًــــــــب ايغــــــــابل:
Application of Information Technology in
Water Resources
()1914823،1914822
َٛاصر املٝاٚ ٙايعًُٝات املتعًك ١بٗاد منشد ١ايعًُٝات ٚحتًًٝـٗاد حتغـني ايعًُٝـات ٚاالبتهـاصد أُٖٝـ١
اإلراص ٠اإلعرتاتٝذ ١ٝملٛاصر املٝاٙد ايتعضٜف ٚايتكاْـات املغـتدزَ١د اإلعـرتاتٝذٚ ١ٝايعًُٝـات باعـتدزاّ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتطبٝكاتٗا ايعًُ.١ٝ
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