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 ()بكالوريوس ررــات مقــمواصف

 

  الزراعة بمشتهركلية                       بنهاجامعة 

 مواصفات المقرر

 البساتٌن :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 البساتٌن   :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 البساتٌن  :القسم الذي ٌقدم المقرر

  الفرقة الرابعة / شعبة البساتٌن :السنة الدراسٌة/ المستوى

 5/2010/  17 :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

 411 الكود:                      اعداد وتخزين حاصالت بستانية العنوان:

  6 المجموع:       4العملي:       2:المحاضرة            الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

يمد الطالب بالمعلومات والمهارات المختلفة عن عمليات تداول الحاصالت 

البستانية للتسويق والتغيرات الفسيولوجية بعد الحصاد للحاصالت البستانية , واطالة فترة 

وتخزين  الحاصالت البستانية  جودة الثمار خالل التخزين , و الطرق الخاصة بأعداد 

 والتسويق و التصدير.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر علي ان:

 المعرفة والفهم -أ

مرفولوجٌا الحاصالت البستانٌة ونوع الثمار والتركٌب الكٌماوي  تعرف علىٌ -1-أ 

 النمو والنضج.للثمار  والتغٌرات التً تحدث لها خالل 

عملٌات التعبئة والتدرٌج والغسٌل والتشمٌع والتطهٌرر والتبرٌرد المبردئً  ٌسمى -2-أ     

 وانضاج الصناعً للحاصالت البستانٌة.

طرق التخزٌن والقابلٌة للحفظ واستخدام المعامالت االمنة لزٌراد  قابلٌرة ٌشرح  -3-أ 

 الثمار للتخزٌن لتجنب العفن.

 نٌةالمهارات الذه -ب  

 ٌمٌز عالمات النضج فً الحاصالت البستانٌة -1-ب 
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ٌختار الطرق المناسبة للحصاد والتعبئة والتبرٌد  المبدئً لخفض الفقد فً  -2-ب 
 الحاصالت البستانٌة.

روف التخزٌن المثلً للحفاظ علً جود  الحاصالت البستانٌة اثناء ظ حددٌ -3-ب 

 التخزٌن

لتجهٌز والتعبئة والتسوٌق والتصدٌر  ومحاولة م المشاكل المتعلقة باٌٌقٌ -4-ب 

 حلها.

 المهارات -ج

 ج.أ.المهارات المهنٌة والعملٌة

 معامالت ما بعد  الحصاد للحاصالت البستانٌة. ٌطبق -1-أ ج 

 معدل التنفس  فً الحاصالت البستانٌة. ٌحسب -2-أ ج 

 لفة.ٌجري التحلٌل الكٌماوي لثمار الحاصالت البستانٌة المخت -3-أ ج 

 ٌحل مشاكل التسوٌق والتصدٌر الخاصة بمنتجات المحاصٌل البستانٌة. -4-أ ج 

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى فرٌق. -1-ج ب 

 ٌستفٌد من مهار  التعامل مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت  -2-ج ب 

 ٌدٌر العمل بكفاء . -3-ج ب 

 ٌحترم أخالقٌات المهنة -4-ج ب

 ٌتواصل بفاعلٌة مع اآلخرٌن -5-بج 

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد دروس 

 أكاديمية / عملية

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرة

4 2 
مورفولوجٌا الثمار  6

بانواعها المختلفة 
ودراسة التركٌب 

 الكٌماوي لها 

4 2 
العوامل القٌاسٌة لتحدٌد  6

الجود  فً الحاصالت 
 البستانٌة

4 2 
التغٌرات الفسٌولوجٌة  6

التً تحدث للحاصالت 
البستانٌة اثناء النضج 

 والتخزٌن

 تنفس الثمار 12 4 8

4 2 
اعداد وتداول  6

 الحاصالت البستانٌة
 أ( الخضر

4 
2 

اعداد وتداول  6
 الحاصالت البستانٌة

 ب( الفاكهة

4 
2 

اعداد وتداول  6
 الحاصالت البستانٌة

 ج( الزٌنة

التبرٌد المبدئً و  6 2 4
 االنضاج الصناعً
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4 
2 

تاثٌر العوامل البٌئٌة  6
السائد  اثناء نضج 

الثمار علً صالحٌتها 
 للتخزٌن

4 

2 

وسائل اطالة فتر   6
احتفاظ الحاصالت 

البستانٌة بجودتها اثناء 
التخزٌن و المعمالت 
االمنة لخفض اعفان 
الثمار اثناء التخزٌن 

 والتسوٌق

حاصٌل تخزٌن الم 6 2 4
 البستانٌة

تسوٌق وتصدٌر  12 4 8
 محاصٌل  بستانٌة

 أساليب التعليم والتعلم (4

 محاضرات نظرٌة -4-1

 تدرٌبات عملٌة -4-2

 خارجٌه للمزارع والشركاتزٌارات  -4-3

 )اعداد تقارٌر( تكلٌفات -4-4

 أساليب تقييم الطلبة (5

 هنٌةالمعرفة والفهم و المهارات الذلتقٌٌم   . امتحانات دورٌة -5-1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم  امتحانات عملٌة -5-2

 المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم  امتحان شفوي -5-3

 المعرفة و الفهم و المهارات الذهنٌة امتحان نظري لتقٌٌم -5-4

 جدول التقييم

 12-8-4    األسبوع       امتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 15تحان العملى       األسبوع    االم 1التقٌٌم 

 15    األسبوع    الشفهى  االمتحان  2التقٌٌم 

 16     األسبوع    النظرىاالمتحان  3التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %15 ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %100 المجموع

 نً بحتأي تقٌٌم تكوٌ

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1
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 محاضرات ٌعدها استاذ الماد 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقرر  -6-2

 كتب مقترحة -6-3

 ( تكنولوجٌا انتاج الخضر . المكتبة االكادٌمٌة.1998حسن, احمد عبد المنعم )

 خزٌن محاصٌل الخضر .مكتبة تالنجلو.( . جمع وتعبئة وت1960مرسً , مصطفً )

( تكنولوجٌا تخزٌن وتصدٌر الحاصالت البستانٌة . الدار 2002الجٌزازي واخرون )

 العربٌة للنشر.

 –( تداول زهور القطف ونباتات الزٌنة . منشأ  المعارف 2005نوفل , امام )

 االسكندرٌة.

Thompson, HC, WC, Kelly (1957) vegetable crops. Me grow 

Hill book Co. In., NY, USA 

 مجالت دورٌة, مواقع إنترنت, إلخ -6-4

J. Amer. Soc. Hort Sci. 

Food Sci.  & Technology.  

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 أجهز  عرض بٌانات( –بروجٌكتور  –أدوات التدرٌس )سبور  

 Data showملحق بـ  كمبٌوتر

 مٌكروسكوب( –وبٌولوجى احتٌاجات معملٌة )معمل مٌكر

 وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة
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