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 المقدمة

 اسالتراتيجيات متكاملالة الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى األقتصاد الوطني حيث يعمل من خالالل يعتبر قطاع

والتالى تتمشالى مالل المتطلبالات ااجتماعيالة وااقتصالادية والسياسالية ممالا لال   سالتدامةالزراعيالة الم لتحقيق التنمية

األراضالي  معدات التنمية الزراعية وزيالادة اإلنتاجيالة المحصالولية وزيالادة الصالادرات وزيالادة رقعالة األثر فى رفل

مالالن أسالالمدة  الكيماويالالات الزراعيالالة المستصالاللحة وتعظالاليم األسالالتفادة مالالن المزلفالالات الزراعيالالة والحالالد مالالن اسالالتزدام

وتحقيالالق األمالالن اليالالؤائي الصالالحى فالالى مصالالر الزالالالى مالالن  ومبيالالدات والالالؤد يالالىدد الالالى حمايالالة البيئالالة مالالن التلالالو 

  .الكيماويات

وقالد ههتمال   وتتعرض التنمية الزراعية الى بعض المزرجات الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعالة العوالوية.

ى مجالالاات البحالالث واإلنتالالاا الزراعالالي إلحالالدا  طفالالرة فالالى وزارة الزراعالالة بمزتلالالئ هيئاتهالالا بالزراعالالة العوالالوية فالال

اإلنتاا الزراعى الزالى من الكيماويات واآلمن على صحة اإلنسالا  والحالد مالن مشالكلة التلالو  البيئالى  ومحاولالة 

 التصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى.

من األلمام  تاا الزراعىين فى مجاات األنمتزصصاللتمكين زراعة العووية دبلوم ال وتجرد محاولة انشاء

والعلوم المرتبطة بها ألنتاا غؤاء أمن المعلومات والمهارات والتدريبات العملية عن الزراعة العووية  ليجمب

 وتنمية الموارد البيئية المتاحة.البيئية وصحى يكو  خال من كافة الملوثات 

 :رؤية المعهد

 التميز فى العلوم البيئية دولياً.

 رسالة المعهد:

عهد الدراسات والبحوث البيئية يعمل على تأهيل وإعداد كوادر متخصصة فى العلوم البيئية وإجراء الدراسات م

 والعلوم للتنمية المستدامة للبيئة وخدمة المجتمع المحلى.

 :البرنامج رؤية

من إنتاج غذاء عضوى أمن وخال قادرين على   المتخصصينيتطلع البرنامج الى تخريج كوادر متميزة من 

   و تحقيق التنمية المستدامة محليا و اقليميا و عالميا.باستخدام التكنولوجيا المتطورة  التلوث

 :البرنامج رسالة

هي مدينة السادات جامعة  - بمعهد الدراسات و البحوث البيئية يالمهنوالبيئة الزراعة العضوية دبلوم  ن رسالةإ

الخاصة درة على تحديد المشكالت ار علمية ذات كفاءة عالية وقإعداد وإمداد المجتمع المحلي واإلقليمي بكواد

 ايجاد حلول لها. من أجل  و االبداع  واالبتكارباستخدام الوسائل العلمية الحديثة بالزراعة العضوية 
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 :المهنيوالبيئة  الزراعة العووية األهداف العامة لدبلوم

 ن قادرة على:يستهدف هذه البرامج إلى تخريج دفعات من الكوادر تكو

تبني مقررات تعليمية تهتم بالجانب المهاري العملي للطالب إلعداده لسوق العمل ومواصلة التعلم  .1

 الذاتي.

تطوير قائمة المقررات الدراسية من خالل تحديث وإضافة العديد من مقررات الدراسات العليا الحديثة  .2

 .رات الذهنية و الفنية للخريج و لزيادة المها لرفع الكفاءة العلمية والتطوير في التخصص

لخدمة البيئة والتفاعل مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم االستشارات  معهدتفعيل دور ال .3

 تطبيقية.البحاث اال الدراسات الميدانية و العلمية في كافة التخصصات من خالل

التعاون مع الكليات المناظرة بالداخل لمعلومات القومية والعالمية وزيادة اتعظيم االستفادة من مصادر    .4

 .االبداعى  والخارج لتنمية القدرات البحثية والتفكير العلمي

 

 األحكام العامة:

 (: "الدرجة العلمية"1مادة )

درجة الدبلوم  - معهد الدراسات و البحوث البيئيةبناًءا على اقتراح مجلس جامعة مدينة السادات يمنح مجلس 

من أحدى جامعات جمهورية مصر  للحاصلين على درجة البكالوريوسوالبيئة  لعضويةالزراعة افى المهني 

 العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به في المجلس األعلى للجامعات.

 (: مواعيد الدراسة2مادة )

 تحانات.أسبوع دراسياً شامالً األم 11فصل الخريف : يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -1

 أسبوع دراسيا شامال األمتحانات. 11فصل الربيع : يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة  -2

 

 ( "نظام الدراسة"3مادة )

عام دراسي واحد بنظام عدد ساعات معتمدة والبيئة الزراعة العضوية مهني في الدبلوم ال* مدة الدراسة لنيل 

 ساعة معتمدة. 21مكثفة قدرها 

 ساعة عملية. 6ساعة نظرية و 14المقررات التالية بواقع * تشمل الدراسة 

 .ميدانيةتكافئ واحد ساعة نظرية او ساعتين  عملى او اربعة ساعات دراسات  * ساعة معتمدة

و  * يؤدى الطالب امتحانًا تحريريًا في المقررات التي يدرسها باإلضافة إلى االمتحانات العملية والشفهية

 .الدراسات الميدانية

 



4 

 

 (: الشروط العامة للقبول والتسجيل4ادة )م

يقبللل الطالللب الحاصللل علللى درجللة البكللالوريوس مللن احللدى الجامعللات المعتللرف بهللا مللن المجلللس األعلللى  -1

 للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفى شروط القبول بكل برنامج.

 موافقة مجلسى القسم المختص والمعهد. يستوفى الطالب شروط القسم العلمي ) إن وجدت ( وان يحصل على -2

 البيئية حسب ما يقرره مجلس المعهد. نواحىاجتياز الطالب اختباراً تحريرياً أو نظرياً أو كالهما في ال -3

 يستوفى الطالب المستندات والنماذج اللمطلوبة ويقدمها إلى إدارة الدراسات العليا بالمعهد.  -4

ويمللالا اسللتمارة تسللجيل المقللررات ويعتمللدها مللن ختياريللة( أو اسللية أس ) يختللار الطالللب المقللررات المناسللبة  -1

المرشد األكاديمى ورئيس مجلس القسم وتعتمد األستمارة من السيد أ.د/ وكيل المعهد لشلئون الدراسلات العليلا 

 والبحوث.

 التسجيل شرط أساسي لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية. -6

 فى أى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. ال يعتبر الطالب مسجالً  -7

الطالب الذى ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثانى من فصللي الخريلف والربيلع ال يحلق  -8

 له حضور المحاضرات.

 

 مقرراتال(: قواعد دراسة 5مادة )

 .التنميةقسم تح مقررات دراسية بناًء على اقتراح مجلس يقرر مجلس المعهد الحد األدنى لعدد الطالب لف -1

 –يحق للطالب أن يحذف / يضيف أى مقرر قبل نهاية األسبوع الثلانى ملن بدايلة الفصلل الدراسلي )الخريلف  -2

الربيع ( بعد استيفاء الحذف أو األضافة فى استمارة تسجيل المقررات وموقعة من المرشد األكاديمي دون أن 

 ذى تم حذفه فى سجله الدراسي.يظهر المقرر ال

يسللمح للطالللب باإلنسللحاب مللن المقللرر الدراسللي قبللل نهايللة األسللبوع الثللانى عشللر مللن بدايللة فصلللي الربيللع  -3

والخريللف بعللد ملللئ اسللتمارة األنسللحاب وموقعللة مللن المرشللد األكللاديمي وفللى هللذه الحالللة ال تحسللب للطالللب 

 فى سجله الدراسي.w)) Withdrawalساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 

مقرر فلإذا لعلى األقل من الساعات التدريسية ل %71ال يسمح للطالب بدخول األمتحان النهائي إال إذا حضر  -4

من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر ، يخطر الطالب بحرمانه ملن دخلول  %21تجاوزت نسبة غيابه 

 Forced(  FWمنسلحباً انسلحاباً اجباريلاً ملن المقلرر ) امتحان نهاية الفصل ويرصد له فى سجله الدراسي 

Withdrawal .  ويطبق هذا النص فى حال تدريس المقرر أو جزء منله إليكترونيلاً وعبلر االنترنلت بموافقلة

 مجلس القسم المختص.

إذا تعلذر عليله دخلول األمتحلان النهلائي لمقلرر أو  Incomplete( Iيحصل الطالب على تقدير غير مكتملل ) -1

مام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجللس المعهلد شلريطة إت

على األقل من متطلبلات المقلرر وعليله أداء األمتحلان خلالل أسلبوعين ملن  %71أن يكون قد حضر أو أدى 

العلذر الممتلد يحلق  (. وفلى حلالFWبدء الفصل الدراسي التالي وإال حصلل عللى تقلدير منسلحب اجبلاري ) 

 للطالب أداء األمتحان فى موعد أمتحان الفصل الدراسى التالى لزوال العذر.
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ال تحسب له كسلاعات دراسلية وال   (W, I , FW or MW)المقررات التى يحصل فيها الطالب على تقدير  -6

 تدخل فى حساب المتوسط التراكمى للدراجات.

لله النجلاح او الرسلوب فيله بتلري تحسلين تقلديره فلى هلذا  يحق للطالب إعلادة التسلجيل فلى أى مقلرر سلبق -7

 المقرر.

جميللع تقللديرات المقللررات الحاصللل عليهللا فللى  Student Transcriptيرصللد فللى سللجل الطالللب الدراسللي  -8

جميللع محاوالتلله وتللدخل جميعللاً فللى حسللاب متوسللط نقللاط التقللديرات التراكمللى للللدرجات فللى جميللع الفصللول 

 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)    الدراسية

  ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير أقل ملن -9

C  ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان أساسياً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان اختيارياً وتلدخل

( فلى  CGPAالدرجات الحاصل عليها فى محاوالتله فلى حسلاب متوسلط نقلاط التقلدير التراكملى لللدرجات )

 جميع الفصول الدراسية.

 لنفس البرنامج مرة أخرى فى ذات التخصص.فى حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل  -11

 حساب المتوسط التراكمى للدرجات: -11

 نقاط المقرر.× نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ

( هلو متوسلط ملا يحصلل عليله اللدارس ملن مجملوع نقلاط فلي الفصلل   الدراسلي GPA)المعدل الفصلي  -ب

علدد السلاعات المعتملدة للمقلررات المسلجلة لللدارس فلي هلذا )ألقرب ثالث أرقلام عشلرية( مقسلوماً عللى 

 الفصل ويتم حسابه كما يلي:

 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي

خللالل الفتللرات ( هللو متوسللط مللا يحصللل عليلله الللدارس مللن مجمللوع النقللاط CGPAالمعللدل التراكمللي ) -ج

الدراسية السابقة لحساب المعدل، ويتم حسابه على أساس مجملوع النقلاط لجميلع المقلررات الدراسلية التلى 

 درسها الدارس مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة خالل الفترة السابقة ويحسب كاألتي:

 قةمجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية المسجلة للفصول الساب

 السابقة للفصول مجموع عدد الساعات الدراسية المعتمدة المسجلة

ملن  %71يمكن للطالب أن يسجل مقرر دراسي كمستمع دون دخول األمتحان وفى حالة حضور الطالب   -1

 .  Listener  (L )الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع

قرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدملة العسلكرية ويرصلد يسمح للطالب باإلنسحاب من الم -2

فللى سللجله الدراسللي وال  Military Withdrawal (MW)للله تقللدير منسللحب ألداء الخدمللة العسللكرية 

 تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.
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 (: قواعد تقييم المقررات الدراسية6مادة )

 مالى درجات المقرر قرين كل  من طرق التقييم التالية:تخصص النسب التالية من اج -1

 النسبة % ميطرق التقي

 41 األختبار النظرى النهائى

 11 األختبار الشفوي النهائى

 1 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 11 م العملي لنصف الفصل الدراسىيالتقي

 11 م العملي لنهاية الفصل الدراسىيالتقي

 11 ريع والتقارير والعروي والمناقشاتم المشايتقي

 %111 األجمالى
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 يكو  نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلى: -2

 
Grade 

 المعدل / التقدير

Points 

 النقاط

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء عاليا

Very high graduate caliber 

A 40111 

-A 30666 

+B 30333 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيا

Satisfactory Performance 

B 30111 

-B 20666 

+C 20333 

C 20111 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء أقل من المتوقع منهم

dah ehne namr h ee shee eamr hreh ehT 

C- 10666 

D+ 10333 

 Fail F 10111اسب يرصد للطالب ر

  withdrawal Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر 

 Forcedيرصد للطالب المنسحب اجباريا من المقرر 

withdrawal 
FW  

  Incomplete Iيرصد للطالب الذى لم يكمل متطلبات المقرر 

 Militaryيرصد للطالب المنسحب آلداء الخدمة العسكرية 

withdrawal 
MW  

  Listener Lالمسجل مستمع يرصد للطالب 

 In  يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد

progress 
IP  

  Satisfactory Sيرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

يرصد للطالب عند رسوبه فى مناقشة الرسالة العلمية 

Unsatisfactory 
U  
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 ية لبرامج الدراسات العليا(: الرسوم الدراس7مادة )

بنلاء  البيئلةالزراعلة العضلوية و ةدبلوملتحدد فى بداية كل عام دراسى قيمة تسجيل الساعة المعتملدة لبلرامج 

 على توصية مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

 (: المرشد األكاديمى8مادة )

بالقسلم ملن نفلس التخصلص كلملا يحدد مجلس القسم لكل طاللب مرشلدا أكاديميلا ملن أعضلاء هيئلة التلدريس 

أمكللن، وذلللق لتقللديم النصللح واالرشللاد خللالل فتللرة دراسللته ولمسللاعدته فللى اختيللار المقللررات الدراسللية األساسللية 

واالختيارية الالزمة لمجال تخصصه. ويكون رأى المرشد األكاديمى استشارياً وليس إلزاميلاً للطاللب وذللق حتلى 

 .ز للطالب حرية اختيار المشرف األكاديمى كلما كان ذلق ممكناويجونهاية دراسة الطالب للمقررات. 

 (: تحويل الساعات المعتمدة9مادة )

بعد موافقة مجلس المعهد وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات المعتملدة  -1

بات الحصول على الدرجة سبق له أن درسها فى كلية / معهد أو جامعة أخرى على أن تكون من بين متطل

 أو ما يعادله بشرط: (Cوأن يكون نجح فيها بتقدير ال يقل عن )

  ملن مجملوع السلاعات الدراسلية الالزملة للحصلول عللى  % 31أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن

 الدرجة .

 .أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى 

  السلاعات المعتملدة المحوللة ملن جامعلة أخلرى فلى حسلاب متوسلط نقلاط التقلدير التراكملى ال تدخل تلق

 .CGPAللدرجات 

يسللمح للطالللب المسللجل فللى أحللد بللرامج الدراسللات العليللا بجامعللة مدينللة السللادات أن يحللول أى عللدد مللن  -2

ا فلى أى ملن كليلات ( على األقل أو ملا يعادلله سلبق وأن درسلهCالساعات المعتمدة التى نجح فيها بتقدير )

ومعاهلد جامعلة مدينلة السلادات ببرنللامج للم يسلتكمل إللى أى ملن بللرامج الدراسلات العليلا التلى يرغلب فللى 

االلتحاق بها في المعهد إذا كانت هذه المقلررات ملن متطلبلات البرنلامج وتلدخل هلذه السلاعات فلى حسلاب 

مر أكثر من خمس سنوات من تلاري  بشرط أال يكون قد  CGPAمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات 

 اجتيازه المقرر وحتى حصوله على شهادة الدبلوم.

 (: الساعات الدراسية للبرنامج11مادة )

 ساعة معتمدة بيانتها كالتالى: 02يدرس الطالب  يةالمهنوالبيئة  الزراعة العضويةدبلومة للحصول على 

معتمااادة للمعاااروث البحنااا س وتندسااا  سااااعاب سااااعاب  4سااااعة معتمااادة مدااارراب دراساااية با  اااا ة الاااى  61

 -المدرراب الدراسية إلى:

 سأساسيةساعاب معتمدة مدرراب  1 -أ
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 .ساعاب معتمدة مدرراب أختيارية  62 - ب

 ئحة المالية ال( ال11مادة )

من ميزانية الدبلومة ذلك للسادة اعواء  %41الئحة المالية سنويا  بواقل ليحدد مجلس القسم العلمى بنود ا

هيئة التدريس طبقا للساعات التدريسية الفعلية كما يتم تحديد مكافئات للسادة الزبراء و ااداريين المعاونين  

 يعرض على مجلس المعهد للموافقة.و

 :المرجعية  (12) مادة 

 فيما لم يرد به في نص في هذه الالئحة. 1972لسنة  49ئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم اليرجع ل

 المهنى:والبيئة  الزراعة العووية دبلومل ( : المقررات الدراسية األساسية  13مادة )

دارة معااروعاتها والبيئااة الزراعللة العضللوية دبلومللة يختااار طاا ب  ساااعاب  1 اا  مساا  التنميااة المتواصاالة للبيئااة واع

 -معتمدة مدرراب أساسية من المدرراب التالية:

  Qكود الدبلو  :    T         :اعة العضويةالزر كود برنامج     D  كود الدس  :

 O: ا ختيارى المدرر كود B                         :  األساسى  المدرر كود

كود  م
 المجموعة

 Course إسم المقرر
Name 

كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 عملى نظرى

6 
DTQB 

أساسللللللللللللللللللللللليات 

الزراعلللللللللللللللللللللللللة 

 العضوية

Basics of 

organic 

agriculture 

DTQB1 2 1 2 

0 

DTQB 

استصالح وتحسين 
 األراضى

Reclamation and 
land 

improvement DTQB2 2 1 2 

3  

DTQB 
ميكروبيولوجيا 

 التربة

Soil 

Microbiology 

 

DTQB3 
2 1 2 

4  

DTQB 
 اإلدارة

 المتكاملة
 لآلفات

 واألمراض

Integrated 
pest and 

disease 
management 

 

DTQB4 
2 1 2 

5  

DTQB 

إدارة حيوانات 
ودواجن المزرعة 

 العضوية

Management of 
organic farm 

animals 

 

DTQB5 2 1 2 
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 :المهنى والبيئة العضوية الزراعة دبلوم لطالب األختيارية المقررات(: 41) مادة

دارة للبيئة المتواصلة التنمية مس  ط ب يختار  المدرراب من إختيارية مدرراب دةمعتم ساعاب 62 معروعاتها واع
  التالية

 كود المقرر Course Name اسم المقرر كود المجموعة م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية

 عملي نظري

1 DTQO 

األسمدة 

والمخصبات 

 الحيوية

Biological 

fertilizers 
DTQO1 0 

 

 

1 

 

 

2 

2 

DTQO المكافحة 

 لآلفات الحيوية

 اضواألمر

Biological 

control of pests 

and diseases 

 

DTQO2 
0 

 

1 

 

2 

3 

DTQO محاصيل إنتاج 

 العضوية الحقل

Production of 

organic field 

crops 

 

DTQO3 

 

0 

 

1 

 

2 

4 

DTQO الخضر إنتاج 

 العضوية

Production of 

organic 

vegetables 

 

DTQO4 
0 

 

1 

 

2 

1 

DTQO الفاكهة إنتاج 

 العضوية

Production of 

organic 

horticultural 

DTQO5 
0 

 

1 2 

6 

DTQO 

 

 النباتات إنتاج

 الطبية

 والعطرية

 العضوية

Production of 

medical and 

organic aromatic 

lats 

 

DTQO6 0 

 

1 

 

2 

7 

DTQO الحيوانى اإلنتاج 

 العضوى

Organic animal 

production DTQO7 2 1 2 

8 
DTQO الداجنى اإلنتاج 

 العضوى

Organic poultry 

production 
DTQO8 2 1 2 

               

 المراجل الداخلى     منسق البرنامج                                                            

  نبيل نصر الحفناود /.دأ                                             نادية حامد البتانونى.د /أ       

 المحاصيل والزراعة العوويةاستاذ                                      الميكروبيولوجىستاذ أ          

 

        


