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 الزراعة العضوية والحيوية
 
/                                             التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراة
 اختيارى: إجباري/ إجباري المقرر

 وادارة مشروعاتهاالتنمية المتواصلة للبيئة  : القسم الذي يقدم البرنامج
 التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها : : القسم الذي يقدم المقرر

 الدكتوراة : السنة الدراسية/ المستوى
 : تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 DR017  الكود:   الزراعة العضوية والحيوية العنوان:   
  1المحاضرة: 2 :التدريسيةالساعات 

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصصص اإلح

 (ب) البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر الدراسي : -1

 بالزراعة العضوية والحيوية وأهدافها . االلمام بالمعارف والمفاهيم الخاصة -1
 .واإلنتاج الحيوانى العضوى أساليب تطوير الزراعة العضوية دراسة -2
م اإلنتاج العضوي ومعايير الجودة في مصر التشريعات التي تحكالقاء الضوء على  -3

 والعالم.
ومكافحة اآلفات وطرق الري المتبعة العضوية والحيوية   تغذية النباتالتعريف بطرق  -4

 في الزراعة العضوية.
 االستثمار في مجال الزراعة العضوية واقتصادياته. اكساب الطالب مهارات  -5
 .طرق انتاج الحليب واللحوم العضويةتحديد  -6

 
 :نتائج التعليمية المستهدفةال -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
  :والفهم ةالمعرف -1
 
 

 

يشرح ويصف المبادئ األخالقية والقانونية للممارس�ات  2/1/4
 الداعمة الستدامة البيئة.

 
 

 

الف���رق ب���ين الزراع���ة العض���وية معرف���ة   -2/1/4/1
 والزراعة التقليدية

 
 معرفة أهم مصادر الملوثات واألثر -2/1/4/2
 المتبقي والمتبقيات للخامات المستخدمة في االنتاج. 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يدرك مدى مساهمة موضوع الدراسة لتنمية المعرفة  2/1/6

 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.
 

التعرف على طرق التحويل من الزراعة  -2/1/6/1
 التقليدية إلى الزراعة العضوية.

 
 مهارات الذهنية:ال -2

 النظريات والنماذج والمفاهيم البيئية تمييز   2/2/1/
 

 .يميز بين المنتج العضوي والتقليدي– 2/2/1/1

  
 

بهدف االستدامة   المعلومات البيئية  تحليل وتقييم  -2/ 2/ 2
 .للموارد الطبيعية

يفرق بين اس�اليب التس�ميد ومكافح�ة اآلف�ات  2/2/2/1
 عضوي واالنتاج العادي.في االنتاج ال

المش��اكل المعق��دة  ف��ى ح��لالمعرف��ة والفه��م  توظي��في   2/2/6
 والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض    

 إجالء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحات غير نمطية .

يس���تنتج ط���رق المكافح���ة الحيوي���ة لآلف���ات   2/2/6/1
بات�ات المنزرع��ة واألم�راض الفطري�ة الت�ى تص�يب الن

 عضويا
المهارات المهنية  -3

 :والعملية
 العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية. تعظيم  - 2/3/4/

 
 خصائص المنتج العضوي يميز -2/3/4/1
يتقن زراعة محصول عضوى تحت ظروف بيئية و 

 محلية مختلفة .
إع���داد وع���رض البيان���ات باس���تخدام تقني���ات نوعي���ة    -2/3/5/

 ة مناسبة وذلك لتسهيل االتصال الفعال بفريق وكمي
 العمل والمجتمع المحيط .           

 

س��ت ويطب��ق أفض��ل الط��رق النت��اج الكومب -2/3/5/1
واألس���مدة العض���وية والحيوي���ة لتحقي���ق اعل���ى انت���اج 

تحدي���د ممي���زات وعي���وب م���ع  للمحص���ول العض���وى
 طرق الزراعة العضوية

المهارات العامة والقابلة  -4
 :للنقل

وال���تعلم  يالمه���ارات الالزم���ة لل���تمكن ال���ذات تط���وير  - 2/4/3
الوق�ت , ومه�ارات  دارةإو،  مستقل المستمر(مثل العمل بشكل

 التنظيم ).
 

اس��تخدام الطال��ب للحاس���ب اآلل��ي بكف���اءه   -2/4/3/1
والتعام�����ل م�����ع ش�����بكة اإلنترن�����ت للحص�����ول عل�����ى 
 المعلومات الهامه واألبحاث المفيده المرتبطه بزراع�ة

 وإنتاج محاصيل الخضر 
   .العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يمكنه  -  2/4/5
 

العم��ل ض��من فري��ق بالمزرع��ه العض��وية،  -2/4/5/1
ويكتسب القدره على التعام�ل والتكي�ف م�ع المتغي�رات 
والمش��اكل المزرعي��ه ويس��اهم ف��ي حله��ا؛ وذل��ك م��ن 

 وتقديم عروض شفويه خالل مهارات" فريق العمل"
   

3- Uلمحتوياتا: 
عدد  الموضوع

 الساعات
حصص  محاضرة

 /عمليإرشاد
 2 1 2 مقدمة في الزراعة العضوية والحيوية (المفهوم واألهداف) -1
معايير الجودة في  -واقع وآفاق تطوير الزراعة العضوية في مصر والعالم -2

  الزراعة العضوية
2 1 2 

معوق����ات التح����ول لالنت����اج و  التش����ريعات والق����وانين الدولي����ة الخاص����ة باالعتم����اد -3
 العضوع بالدول النامية

 

2 1 2 

حماية البيئة من التلوث واعادة استخدام   - لزراعة العضوية والتنمية المستدامة ا -4
 مخلفات المزارع

2 1 2 

مصادر تغذية النبات وخصوبة التربة  -التربة وخصائصها في الزراعة العضوية  -5
 فى انتاج المحاصيل واتباع دورة زراعية مناسبة النتوع-فى الزراعة العضوية 

2 1 2 

 -االسمدة والتسميد لمحاصيل الخضر فى الزراعة العضوية – السياسة السمادية -6
 اسس انتاج الخضر والفاكهة عضويا وخصائص المنتجات

2 1 2 

  والمستخلصات الطبيعية المخصبات الحيوية-7
عمليات اعداد وتجهيز البذور  -ذور العضويةتربية النبات وانتاج وتكنولوجيا الب -

  العضوية بعد الحصاد
 

 
4 

 
2 

 
4 
 
 

المياه ونظم الري والصرف في الزراعة  -انتاج التقاوى والشتالت العضوية  -8
  اعداد وتجهيز وتداول وتخزين وتسويق المنتجات العضوية -العضوية  

2 1 2 

 4 2 4  في الزراعة العضوية حشائش)  –حشرات  –ادارة االفات النباتية (امراض  -9
 6 3 6 انتاج اللحوم العضوية -انتاج الحليب العضوي -اإلنتاج الحيواني العضوي -10
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4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع وضوعالم رقم

 االول مقدمة في الزراعة العضوية والحيوية (المفهوم واألهداف) -1 1

معايير  -واقع وآفاق تطوير الزراعة العضوية في مصر والعالم -2 2
  الجودة في الزراعة العضوية

 الثاني

3 
معوق��ات التح��ول التش��ريعات والق��وانين الدولي��ة الخاص��ة باالعتم��اد و  -3

 بالدول النامية ىالعضو لالنتاج
 

 الثالث 

حماية البيئة من التلوث   - لزراعة العضوية والتنمية المستدامة ا -4 4
 واعادة استخدام مخلفات المزارع

 الرابع  

5 
مصادر تغذية النبات  -التربة وخصائصها في الزراعة العضوية  -5

صيل النتوع فى انتاج المحا-وخصوبة التربة فى الزراعة العضوية 
 واتباع دورة زراعية مناسبة

 الخامس

االسمدة والتسميد لمحاصيل الخضر فى الزراعة  – السياسة السمادية -6 6
 اسس انتاج الخضر والفاكهة عضويا وخصائص المنتجات -العضوية

 السادس
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  والمستخلصات الطبيعية المخصبات الحيوية -7
عمليات اعداد  -ويةتربية النبات وانتاج وتكنولوجيا البذور العض -

  وتجهيز البذور العضوية بعد الحصاد
 

 الثامن -السابع

8 
المياه ونظم الري والصرف في  -انتاج التقاوى والشتالت العضوية  -8

اعداد وتجهيز وتداول وتخزين وتسويق المنتجات  -الزراعة العضوية  
  العضوية

 التاسع

في الزراعة  حشائش )  –حشرات  –ادارة االفات النباتية (امراض  -9 9
  العضوية

 الحادى عشر – العاشر

انتاج اللحوم  -انتاج الحليب العضوي -اإلنتاج الحيواني العضوي -10 10
 العضوية

الثال�����ث عش�����ر  -الث�����انى عش�����ر
 الرابع عشر

5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/4 
2/1/6 

 

2/2/1 
2/2/2 

 

2/3/4 
2/3/5 

 

2/4/3  
2/4/5 

 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن اسعالت العاشر

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

الف����رق معرف����ة   -2/1/4/1
ب�����ين الزراع�����ة العض�����وية 

 والزراعة التقليدية
 
معرف��������ة أه��������م  -2/1/4/2

 مصادر الملوثات واألثر
المتبق�����������ي والمتبقي�����������ات  

للخام����ات المس����تخدمة ف����ي 
 االنتاج.

        X X 
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ف على التعر -2/1/6/1
طرق التحويل من الزراعة 

التقليدية إلى الزراعة 
 العضوية.

      X    

يميز ب�ين المن�تج – 2/2/1/1
 العضوي والتقليدي.

       X   

    
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

يفرق ب�ين اس�اليب  2/2/2/1
التسميد ومكافحة اآلفات ف�ي 
االنت���اج العض���وي واالنت���اج 

 العادي.
      X X   

تنتج ط������رق يس������  2/2/6/1
المكافح����ة الحيوي����ة لآلف����ات 
واألم���راض الفطري���ة الت���ى 
تص��يب النبات��ات المنزرع���ة 

 عضويا

 X  X X X     

يمي���ز خص���ائص  -2/3/4/1
 المنتج العضوي

ويتقن زراعة محصول  
عضوى تحت ظروف بيئية 

         X  محلية مختلفة .

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يطب������ق أفض������ل  -2/3/5/1
ج الكومبوس��ت الط��رق النت��ا

واألس������������مدة العض������������وية 
والحيوية لتحقيق اعلى انتاج 
للمحص����ول العض����وى م����ع 
تحدي�����د ممي�����زات وعي�����وب 

 طرق الزراعة العضوية

  X  X X     

استخدام الطالب   -2/4/3/1
للحاس������ب اآلل������ي بكف������اءه 
والتعامل مع شبكة اإلنترن�ت 
للحص���ول عل���ى المعلوم���ات 
الهام����ه واألبح����اث المفي����ده 

اع���ة وإنت���اج المرتبط���ه بزر
 محاصيل الخضر 

   X   X  X  

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

العم������ل ض������من  -2/4/5/1
فري��ق بالمزرع��ه العض��وية، 
ويكتس�������ب الق�������دره عل�������ى 
التعام�������ل والتكي�������ف م�������ع 
المتغي���������رات والمش���������اكل 
المزرعيه ويساهم في حلها؛ 
وذل��ك م��ن خ��الل مه��ارات" 

وتق�������ديم  فري�������ق العم�������ل"
 عروض شفويه

      X    
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الف����رق معرف����ة   -2/1/4/1
ب�����ين الزراع�����ة العض�����وية 

 والزراعة التقليدية
 
معرف��������ة أه��������م  -2/1/4/2

 مصادر الملوثات واألثر
المتبق�����������ي والمتبقي�����������ات  

للخام����ات المس����تخدمة ف����ي 
 االنتاج.

  X     X   

  
 
7- U :طرق التعليم والتعلم 

 
 
 
 
 
 
 

 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 والتعلمأنشطة التعليم  طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

5T
حل

11T 5TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/4 X X      X x x     

               
2/1/6 X              

 المهارات الذهنيه
2/2/1 X             x 

2/2/1   X  x      x   x 

2/2/2     x x   x      

 المهارات المهنية
2/3/4   X x    X  x x x  x 

2/3/54   X        x   x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/3   X  x      x    

2/4/5   x  x5T  x     X 
  x 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/4 X x  x  x  

2/1/6        
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 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 عشر الخامس 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 عشر الخامس 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
 قائمة المراجع. 11
 :مذكرات المقرر -11-1

 المحاضرات
 الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة)  -11-2

 اليوجد
 

 كتب مقترحة -11-3
 الزراعة العضوية بين النظرية والتطبيق أ.د/ توفيق حافظ عبد المعطي -

    
 

 2004   عبد هللالزراعة العضوية للحاصالت البستانية ا.د/ ممدوح محمد فوزي 
3T11الدارT 3TT13العربيةT1T T11للنشرT 3TT صفحة 294 –القاهرة  –والتوزيع.  

 
االحتياجات اإلرشادية في مجال الزراعة العضوية في محافظة الفيوم (رسالة ماجستير  -

 Jun 14, 2011غير منشورة) عصام الدين سالمة 
 . 2011للدكتور خالد بن ناصر -الزراعة العضوية 

 
 مكتبة االردن -  www.arabauthors.netىدار النشر االلكترون 

 المكتبة :  دار النشر  )2006( المكافحة البيولوجية فى االفات الزراعية ا.د/محمد فؤاد توفيق
  :االكاديمية،, القاهره

   

 نيهالمهارات الذه
2/2/1 X   X  x x 

2/2/2  x  x    

 المهارات المهنية
2/3/4 X  x    x 

2/3/5   x    x 

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/3 X       x x  x  

2/4/5     X x x 
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- Krijn J. Poppe, et.al.,  2009 Transitions towards sustainable agriculture and 
food chains in peri-urban areas. Wageningen Academic Publishers.  
  

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-4
 

 ابحاث تم االستعانة بها فى المقرر
 

Hala, A. Abd El-Aal and Gehan, A. El-Sharkawy. 2011. Effect of Organic Extracts 
and Diazotrophs on Lettuce Growth, Productivity, Quality and Microbial Activities 
in Rhizosphere   Soil. Egypt. J. Hort .38(1): 83- 100. 

  
Hala, A. Abd El-Aal. 2011. Effect of Composted Organic and Mineral Fertilizers  

Mixture on Some Important Characters of Potato Plants Grown in   Desert Land.  
Alexandria Science Exchange  Journal. 32(3): 354 – 362         

 
Hala, A. Abd El-Aal; Nashwa, I. Abo El-Fadl and Moussa, S. A.M. 2010.P

 
P Effect of 

Mineral and             Organic Potassium Fertilization on Sweet   Potato Crop Grown 
in The Newly Reclaimed Land  .Alexandria Science Exchange Journal 31(3): 
266- 278.      

 
Hala, A. Abd El-Aal .2010. Effects of Intercropping and Different Fertilizer  Forms on 

Yield and Quality of Broad Bean and Table Beet at Arid Lands. Alex. J. Agric. Res. 
55(2): 65-75.               

 
 لمطلوبة للتعليم والتعلماإلمكانات ا. 11

  حجرات الدراسة ، المعمل ، المزارع العضوية ، أجهزة العرض ، المكتتبة .  
  

 هالة أحمد عبد العال أحمد محدث توصيف المقرر: د/
                   نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:

 
    /   /   التاريخ:
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