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 إعالن

ال تزال مفتوحة معهد البحر المتوسط الزراعي في خانياب العلوم طلبات القبول في برامج ماجستير  

 

 
 

ة تابعة للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطيوهو مؤسسة  ، معهد البحر المتوسط الزراعي في خانيايدعو 

 ة في العامخريجي الجامعات المهتمين بالتقدم للحصول على برامج ماجستير العلوم التالية لمدة عامين المقدم ،المتقدمة

:02-0202 المقبل الدراسي  

 اقتصاديات األعمال واإلدارة  

  الطبيعيةجودة األغذية وكيمياء المنتجات 

 المعلومات الجغرافية في اإلدارة البيئية 

 الزراعة المستدامة 

يمية نحن نبحث بشكل خاص عن طالب مؤهلين تأهيالً عالياً حاصلين على شهادة جامعية ذات صلة بحد أدنى أربع سنوات أكاد

(STCE 042 )ية و / أو عالم مبدعين في األكاديم ايصبحوملتزمون ومخلصون لتطوير معرفتهم ل ،قيادة جيدة جًدا للغة اإلنجليزيةو

ة المتطورة الحديثة ريادة األعمال. تم تصميم برامجنا على أساس المعايير التعليمية الدولية ، مع التركيز على توفير المعرفة النظري  
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متعددة الثقافات ثة وعبر وطنية ووتطوير مهارات البحث. تم تصميمها لتعزيز المبادرة والتعاون ، ويتم تنفيذها في بيئة داعمة حدي

.حيث يمكن للطالب أن يزدهروا  

هي جودة  يامعهد البحر المتوسط الزراعي في خانل، في حين أن السمة المميزة  فقط يتم تدريس جميع الدورات باللغة اإلنجليزية

تحدة شهورة في االتحاد األوروبي وكندا والواليات المأعضاء هيئة التدريس الذين هم جميعًا أعضاء هيئة تدريس في جامعات م

.األمريكية  

ن بلدك لمتابعة برامج خريجي الجامعات م من 5-4واإلقامة( إلى  الطعام)بما في ذلك الرسوم الدراسية و كاملةمنح دراسية تُمنح 

.العلوم المقدمة الماجستير  

 المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة التي يمنحها العلومماجستير  بدبلوماتاعترفت الحكومة اليونانية مؤخًرا 

 و A / 20-22-0222 / 240الجريدة الرسمية: ( على أنها تعادل دبلومات الدراسات العليا لمؤسسات التعليم العالي اليونانية العامة

222 / A 0202-20-20 .)/ 

م ، باإلضافة إلى معرفتهم ، وفهمهم النقدي ، ومهاراتهم التطبيقية ، وقدرتهم على التحليل والتقييطموحنا هو أن يقوم طالبنا بتعميق 

البيئة والتنمية تنفيذ البحوث المتقدمة حتى يتمكنوا من المساهمة في قضايا محددة تتعلق بالزراعة المتوسطية واألنظمة الغذائية و

لمصالحهم  تقد أن خريجي الماجستير لدينا يزيدون عائد االستثمار ليس فقطالريفية والموضوعات األخرى ذات الصلة. نحن نع

مية و / أو نظمات األكاديالخاصة ولكن أيًضا للمنفعة المتبادلة لبلدانهم. يشغل العديد من خريجينا حاليًا مناصب محترمة في الم

، افة إلى ذلكالقطاع الخاص. باإلض ، وكذلك المناصب في ، وهيئات اإلدارة الحكومية ، وبرامج المساعدة ، والسلطات المحليةالبحثية

من  خريج سابق أو هم بصدد االنتهاء من الحصول على درجة الدكتوراه على منحة دراسية كاملة في العديد 022فقد أكمل أكثر من 

.أخرى وقة في بلدانهم وأماكنالجامعات في جميع أنحاء العالم ، في حين أن العديد منهم اآلن أعضاء هيئة تدريس في جامعات مرم  

:، فإننا ندعوك لزيارة موقعنا ماجستير العلومفي  متقدمة إذا كنت شخًصا متحمًسا وترغب في متابعة دراسات  

https://www.iamc.ciheam.org/ 

:عبر عملية التقديم عبر اإلنترنتالمقدمة  ماجستير العلوم والتقدم بطلب للحصول على برامج  

http://apply.maich.gr/ 
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