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 الزراعة العضوية والحيوية
 

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الماجستير

 اختيارى: إجباري/ إجباري المقرر

 ئة وادارة مشروعاتهاالتنمية المتواصلة للبي : القسم الذي يقدم البرنامج

 التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها : : القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير ال : السنة الدراسية/ المستوى

 : تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ( البيانات األساسية

  DMB03 الكود:   الزراعة العضوية والحيوية العنوان:   

  1المحاضرة: 2 :المعتمدةالساعات 
 2المجموع: 2العملي: :رااد الخاصحصص اإل

 )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

تحكم اإلنتاج العضوي ومعايير الجودة في مصر التاريعات التي القاء 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

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

  :والفهم ةالمعرف -1
 
 

واللوائح البيئية المحلية  يذكر التشريعات -2/1/2

والدولية المتعلقة بمجال البيئة وتنمية الموارد البيئية 

 .والمحافظة عليها

ة المختلفة يصف أثار الممارسات البيئي  - 2/1/3

الفةةةري بةةةيا الاراعةةةة الع ةةةوية معرفةةةة   -2/1/2/1

 والاراعة التقليدية

 معرفة أهم مصادر الملوثات واألثر -2/1/3/1

 المتبقي والمتبقيات للخامات المستخدمة في االنتاج. 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 وإنعكاسها على تنمية الموارد 

يشرح المبادىء األخالقية والقانونية فى  -2/1/6

 المختلفة.الممارسات البيئية 

 

التعرف على طري التحويل ما الاراعة  -2/1/6/1

 التقليدية إلى الاراعة الع وية.

 
 المهارات الذهنية: -2

يحلل المعلومات البيئية المختلفة وتوظيفها  2/2/1

  فى حل المشكالت البيئية بإسلوب علمى

 .يميا بيا المنتج الع وي والتقليدي– 2/2/1/1

لممارسات البيئية المختلفة يكتشف مخاطر ا -2/2/6 

 فى مختلف األنظمة البيئية.

يفري بيا اسةالي  التسةميد ومكافحةة اتفةات  2/2/6/1

 في االنتاج الع وي واالنتاج العادي.

يستخلص الممارسات البيئية الجيدة   -2/2/7

 للتعامل األمثل مع مختلف األنظمة البيئية.

 

آلفةةةات يسةةةتنتج طةةةري المكافحةةةة الحيويةةةة ل  2/2/7/1

واألمةرا  الفرريةة التةى تصةي  النباتةات المنارعةةة 

 ع ويا

يربق المهارات المختلفة ل مان التنمية  -2/3/1 :المهارات المهنية والعملية -3

 المستدامة للموارد البيئية.

 خصائص المنتج الع وي يميا -2/3/1/1

يتقا زراعة محصول ع وى تحت ظروف بيئية و 

 محلية مختلفة .

يحدد الرري واألدوات المناسبة لتعظيم  -2/3/4

  األداء في التنمية المستدامة للبيئة وإدارة مشروعاتها

سةةت ويربةةق أف ةةل الرةةري النتةةاج الكومب -2/3/4/1

واألسةةةمدة الع ةةةوية والحيويةةةة لتحقيةةةق اعلةةةى انتةةةاج 

تحديةةةد مميةةةاات وعيةةةوب مةةةع  للمحصةةةول الع ةةةوى

 طري الاراعة الع وية

يسةةةتخدأل األسةةةالي  التكنولوحيةةةة الحديثةةةة  - 2/4/2 :ابلة للنقلالمهارات العامة والق -4

لعةةر  المعلومةةات والبيانةةات عةةا الق ةةايا البيئيةةة 

           المتنوعة.

 

اسةةتخداأل الرالةة  للحاسةةة  اتلةةي بكفةةةاء    -2/4/2/1

والتعامةةةةةل مةةةةةع نةةةةةبكة النترنةةةةةت للحصةةةةةول علةةةةةى 

المعلومات الهامه واألبحاث المفيد  المرتبره باراعةة 

 تاج محاصيل الخ ر وإن

يعمةةل بةةروح الفريةةق ويةةدير الوقةةت بكفةةاءة  -2/4/7

 ويستوع  تبادل األدوار بيا القيادات.

  

العمةةل نةةما فريةةق بالمارعةةه الع ةةوية   -2/4/7/1

ويكتس  القدر  على التعامةل والتكيةف مةع المتايةرات 

والمشةةاكل المارعيةةه ويسةةاهم فةةي حلهةةا  و لةة  مةةا 

 وتقديم عرو  نفويه خالل مهارات" فريق العمل"
   

 :المحتويات -3

عدد  الموضوع
 الساعات

حصص  محاضرة
 /عمليإرااد

 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 

معوقررررال التحررررو  ل نتررررا  الدوليررررة ال اصررررة با عتمرررراد و التشررررريعال والقرررروانين  -3
 العضوع بالدو  النامية

 

2 1 2 

حماية البيئة من التلوث واعادة است دام   - لزراعة العضوية والتنمية المستدامة ا -4
 م لفال المزارع

2 1 2 

مصادر تغذية النبال و صوبة التربة  -التربة و صائصها في الزراعة العضوية  -5
 النتوع فى انتا  المحاصي  واتباع دورة زراعية مناسبة-الزراعة العضوية  فى

2 1 2 

 -ا سمدة والتسميد لمحاصي  ال ضر فى الزراعة العضوية – السياسة السمادية -6
 اسس انتا  ال ضر والفاكهة عضويا و صائص المنتجال

2 1 2 

  الم صبال الحيوية والمست لصال الطبيعية-7

عمليال اعداد وتجهيز البذور  -ال وانتا  وتكنولوجيا البذور العضويةتربية النب -
  العضوية بعد الحصاد

 

 
4 

 
2 

 
4 
 
 

المياه ونظم الري والصرف في الزراعة  -انتا  التقاوى والشت ل العضوية  -8
  اعداد وتجهيز وتداو  وت زين وتسويق المنتجال العضوية -العضوية  

2 1 2 

 4 2 4  حشائش(  في الزراعة العضوية –حشرال  –نباتية )امراض ادارة ا فال ال -9
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 6 3 6 انتا  اللحوم العضوية -انتا  الحليب العضوي -اإلنتا  الحيواني العضوي -11
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 :المقرر موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

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

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

  الجودة في الزراعة العضوية

 الثاني

3 

معوقررال التحررو  و  التشررريعال والقرروانين الدوليررة ال اصررة با عتمرراد -3

 بالدو  النامية ىل نتا  العضو
 

 الثالث 

4 
حماية البيئة من التلوث   - لزراعة العضوية والتنمية المستدامة ا -4

 واعادة است دام م لفال المزارع

 الرابع  

5 

مصادر تغذية النبال  -التربة و صائصها في الزراعة العضوية  -5
النتوع فى انتا  المحاصي  -ة و صوبة التربة فى الزراعة العضوي

 واتباع دورة زراعية مناسبة

 الخامس

6 
ا سمدة والتسميد لمحاصي  ال ضر فى الزراعة  – السياسة السمادية -6

 اسس انتا  ال ضر والفاكهة عضويا و صائص المنتجال -العضوية

 السادس

7 

  الم صبال الحيوية والمست لصال الطبيعية -7
عمليال اعداد  -  وتكنولوجيا البذور العضويةتربية النبال وانتا -

  وتجهيز البذور العضوية بعد الحصاد
 

 الثاما -السابع

8 

المياه ونظم الري والصرف في  -انتا  التقاوى والشت ل العضوية  -8
اعداد وتجهيز وتداو  وت زين وتسويق المنتجال  -الزراعة العضوية  

  العضوية

 التاسع

9 
حشائش (  في الزراعة  –حشرال  –لنباتية )امراض ادارة ا فال ا -9

  العضوية

 الحادى عشر –العانر 

11 
انتا  اللحوم  -انتا  الحليب العضوي -اإلنتا  الحيواني العضوي -11

 العضوية

الثالةةةةةث عشةةةةةر  -الثةةةةةانى عشةةةةةر

 الرابع عشر

 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التااا  وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

2/1/2 

2/1/3 

2/1/6 

 

2/2/1 

2/2/6 

2/1/7 

 

2/3/1 

2/3/4 
 

2/4/2  
2/4/7 

 

 
 مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة:  -6

 موضوعات المقرر لمقرررجات التعلم لمخ
 األول الثان  الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

رف
مع

ال
 ة

هم
لف

وا
 

 
معرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -2/1/2/1

الفةةةةةةةةةرر عةةةةةةةةة   ال را ةةةةةةةةة  
العضةةةةةةةةةةةةةة     ال را ةةةةةةةةةةةةةة  

 التقل د  
 

        X X 
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معرفةةةة أهةةةم  -2/1/3/1

مصةةةةةةةةةادر الملوثةةةةةةةةةات 

واألثةةةةةةةةةةةةر المتبقةةةةةةةةةةةةي 

للخامةةةةةةات  والمتبقيةةةةةةات

 المستخدمة في االنتاج.

      X    

التعرف  لى  2/1/6/1
طرر التح  ل م  

ال را   التقل د   إلى 
 .ال را   العض   

       X   

    

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

يميررز بررين – 2/2/1/1
المنررررررتو العضرررررروي 

 والتقليدي.

  

      X X   

يفةةةةةةري بةةةةةةيا  2/2/6/1

اسةةةةةةةةةةةالي  التسةةةةةةةةةةةميد 

فةةةةي ومكافحةةةةة اتفةةةةات 

االنتةةةةةةةةةاج الع ةةةةةةةةةوي 

 واالنتاج العادي.

 X  X X X     

 
 سةةةت تر طةةةرر   2/2/7/1

المكافحةةة  الح   ةةة  ل فةةةا  
 األمةةةةراف الفطر ةةةة  التةةةةى 
تصةة ا ال عاتةةا  الم  ر ةة  

  ض  ا

 

 X         

ية
مل
لع
وا
ة 
ني
مه
 ال
ل
را
ها
لم
ا

 

 م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -2/3/1/1
خصةةةةةةةةةةةةةةةةا   الم ةةةةةةةةةةةةةةةةتر 

 ةةةةتق   را ةةةة     العضةةةة  
محصةة ل  ضةة ت تحةة  

  محل ةةةةةةة  ظةةةةةةةر ف ع   ةةةةةةة
 مختلف  .

 

  X  X X     

 طعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  -2/3/4/1
أفضةةةةةةل الطةةةةةةرر   تةةةةةةا  
الك معسةةةةةةةةةة   األسةةةةةةةةةةمد  
العضةةةةةةةةةةةةةة     الح   ةةةةةةةةةةةةةة  
لتحق ةةةةةةةةر ا لةةةةةةةةى ا تةةةةةةةةا  

 للمحص ل العض ت
تحد ةةةد مم ةةة ا     ةةةة ا 
 طرر ال را   العض   

   X   X  X  
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المهارال العامة 
 والقابلة للنق 

اسةةةةةةةةةتخدا    -2/4/2/1
الطالةةةا للحاسةةةا ا لةةة  
عكفةةةةةةةةاام  التعامةةةةةةةةل مةةةةةةةة  
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعك  ا  تر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
للحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
المعل مةةةةةةةةةةةةةةةا  ال امةةةةةةةةةةةةةةة  
 األعحةةةةةةةةةةةةةةةةةا  المف ةةةةةةةةةةةةةةةةةدم 
المرتعطةة  ع را ةة   اج تةةا  

 محاص ل الخضر 
 

      X    

العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -2/4/7/1
ضةةةةم  فر ةةةةر عالم ر ةةةة  
العضةةةةةةةةةةة       كتسةةةةةةةةةةةا 
القةةةةةةةةدرم  لةةةةةةةةى التعامةةةةةةةةل 
 التك ةةةف مةةة  المت  ةةةرا  
 المشةةةةةةةةةةةةاكل الم ر  ةةةةةةةةةةةة  
   ساه  ف  حل ا؛  ذلة 
مةةةةةةةة  خةةةةةةةة ل م ةةةةةةةةارا   

 تقةةةةةةةةد    فر ةةةةةةةةر العمةةةةةةةةل 
  ر ف شف   

  X     X   

  
 
 طرق التعليم والتعلم:  -7

نواتج التعلم المستهدفة 

 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
حا
لم
ا

 

ض
رو
لع
وا
  
ال
الف
ا

 

ت
شا
اق
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

 
ون
عا
لت
ا

 

ل
ح

 
لة
شك
لم
ا

  
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
عا
رو
ش
م

 

أل
 ا
ب
لع

ار
دو

 

ب
و
كت
 م
ال
مق
ة 
ء
را
ق

 

ية
لم
ع
ض 

رو
ع

 

ية
ان
يد
 م
لة
ح
ر

 

لة
حا
ة 
س
را
د

ية 
ع
دا
اب
ة 
اب
كت

 

بة
جر
ت

 

 المعرفه و الفهم

2/1/2/1 X X       X x     

2/1/3/1 X X       X x     

2/1/6/1 X              

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 X             x 

2/2/6/1   x  X      x    

2/2/7/1      x   x      

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x x X     x     

2/3/4/1   x           x 
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 :نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق  -2

 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمن  للتقيم  -9

 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترأل 61 األختبار النظرى النهائى

 عشر الخامس 11 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 السابع 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 الخامس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقيم المشاريع والتقارير والعرو  

 والمناقشات
15 

 أسبوعى

 األحمالى

 

 

111% 

 

 

 
 

 قائمة المراجع. 01

 :مذكرال المقرر -11-1
 المحاضرال

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

 
 كتب مقترحة -11-3
الناشر سعيد  2004- الزراعة العضوية بين النظرية والتطبيق أ.د/ توفيق حافظ عبد المعطي -

    مصر -القاهرة -عبد المقصود

المهارات العامة 

 و المنقولة

2/4/2/1   x  X          

2/4/7/1   x  X  x       x 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ر ا
ختبا

اال
رى

حري
لت

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
  

مل
لع
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/2/1 x     x  

2/1/3/1  X  X   x 

2/1/6/1        

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 X   X  x  

2/2/6/1 X      x 

2/2/7/1  X  x    

 نيةالمهارات المه
2/3/1/1 X      x 

2/3/4/1   x     

 المهارات العامة والمنقولة
2/4/2/1 X       x x  x  

 2/4/7/1       x 



 7 

 2114   بد هللازي عالزراعة العضوية للحاص ل البستانية ا.د/ ممدوح محمد فو -
  .صفحة 294 –القاهرة  –والتوزيع  للنشر العربية الدار

 
ا حتياجال اإلرشادية في مجا  الزراعة العضوية في محافظة الفيوم )رسالة ماجستير  -

 Jun 14, 2011 غير منشورة( عصام الدين س مة
 . 1122للدكتور  الد بن ناصر -الزراعة العضوية -
 .مكتبة ا ردن -  www.arabauthors.netدار النشر ا لكترونى 
 المكتبة :  دار النشر  (1112) المكافحة البيولوجية فى ا فال الزراعية ا.د/محمد فؤاد توفيق-

  :االكاديمية،, القاهره
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