
 

  
 إعداد وإنتاج وتعبئة ثمار الخضر

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

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى
 مشروعاتها . وإدارةللبيئة التنمية المتواصلة  : القسم الذي يقدم البرنامج

 مشروعاتها . وإدارةالتنمية المتواصلة للبيئة  : القسم الذي يقدم المقرر
  الدكتوراه:  السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE023  الكود:                إعداد وإنتاج وتعبئة ثمار الخضر العنوان:

  1المحاضرة: 2 :تدريسيةالساعات ال
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

بالعوامل البيئية و الزراعية المؤثرة على  الخاصة إكساب الطالب المعارف والمفاهيم-1
 إنتاج وجودة محاصيل الخضر .

محاصيل الخضر ووسائل تحديد درجة القطف          لقة بإنتاجإعداد طالب ذو مهارات خاصة متع -2
 أو الحصاد المناسبة لكل محصول من محاصيل الخضر.

تعريف و تطبيق الطالب أخالقيات المهنة في العمل في مجال التسويق المحلى  -3
والتصدير وطرق اإلعداد والتعبئة والتخزين والمعامالت الضرورية لمحاصيل الخضر 

 على الحصاد  والتدريب
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الجــــــودة فــــــي معــــــايير  فســــــري   2/1/5  :والفهم ةالمعرف -أ

الممارســـــــــــــة المهنيـــــــــــــة لتنميـــــــــــــة البيئـــــــــــــة 
 .واستدامتها.

  

يتعرف علي عوامل أو  -2/1/5/1
لجودة المتبعة فى إنتاج ثمار ا عناصر

 ضرالخ

النضج  أطوار يفرق بين -2/1/5/2
المناسبة لحصاد كل محصول من 

محاصيل الخضر وطرق الفرز والتدريج 
 والتعبئة وأنواع العبوات المختلفة .
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يــــــربط بــــــين المعرفــــــة والمهــــــارات  2/1/7

ـــــز  ـــــامج الدراســـــة لتعزي المكتســـــبة مـــــن برن
األنشــــــــطة البيئيــــــــة والمهنيــــــــة والمواطنــــــــة 

لــــــذي يعــــــيش والمســــــؤولة عــــــن المحــــــيط ا
 ويعمل فيه.

العوامل البيئية  فهميت -2/1/7/1
المعامالت الزراعية المؤثرة على و 

 اإلنتاج والجودة

المهارات  -ب
 الذهنية:
  

     
 

ــــــى  وظــــــفي   2/2/6 ــــــة والفهــــــم عل المعرف
المشـــــاكل المعقـــــدة والمتعـــــددة األبعـــــاد فـــــي 
سياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض إجالء 

المقترحــــات الغيــــر الــــرؤى وتقــــديم الحلــــول و 
 نمطية .

 

 الخدمةيميز بين عمليات  - 2/2/6/1
المختلفة التى تجرى على النباتات فى 

النضج المالئمة لحصاد  أطوارو الحقل 
 كل محصول وعالمات نضج الثمار 

 

آلي��ات وأدوات بش��ان عملي��ة  يح��دد 2/2/7
االس��تدامة بغ��رض الحف��اظ عل��ى الم��وارد 

 ية المحتملة .الطبيعية وتقييم اآلثار البيئ

الشــــــروط الواجــــــب  وضــــــحي -2/2/7/1
ــــــة  ــــــوات وطــــــرق التعبئ ــــــى العب توافرهــــــا ف

 لكل محصول  واإلعداد
المهارات  -ت

 :المهنية والعملية
 

ي���تقن تص���ميم نظ���م اإلدارة البيئي���ة  2/3/1
 وتقييم األثر البيئي

يصمم أشكال جديدة من  -2/3/1/1
العبوات تتناسب مع طبيعة وشكل 

 . صولوحجم ثمار كل مح

ـــــق نظـــــم   2/3/4 ـــــد مـــــن تطبي يعظـــــم العائ
 .اإلدارة البيئية.

 

يتدرب على بعض عمليات  -2/3/4/1
الفرز والتدريج والتنظيف  والغسيل فى 

 . المعمل
الشروط الواجب  طبقي 2/3/4/2

 . توافرها فى العبوات
المهارات  -ث

العامة والقابلة 
  :للنقل

  

ة يقترح تطوير المهارات الالزم   2/4/3
للتمكن الذاتي والتعلم المستمر(مثل العمل 
بشكل مستقل،  وٕادارة الوقت , ومهارات 

 التنظيم ).

حــــدد المشــــكلة فــــى مجــــال ي -2/4/3/1
اإلنتـــــــاج  واإلعـــــــداد و والتعبئـــــــة لثمـــــــار 
ـــــــــــة اســـــــــــتخدام األدوات  الخضـــــــــــر وكيفي

 التكنولوجية الحديثة لخدمتها .
 

يساهم في إدارة اللقاءات العلمية  2/4/6
فاءة ومقدرة على التنظيم وٕادارة الوقت بك

 بفاعلية .
 

القدرة على االتصال  يكتسب -2/4/6/1
  ................ والتواصل والعمل في فريق

 
 
 

   
 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 المكونات -مقدمة: تعريف علم الخضر - 1
األهمية أألقتصادية -األساسية لثمار الخضرالكيميائية

 اغراض انتاجها –ذائية والطبية لمحاصيل الخضر والغ
2 1 2 
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 وانتاج  على نمو الجوية واالرضية تاثير العوامل البيئية - 2
 2 1 2 محاصيل الخضر

انتاج خضر المواسم المعتدلة والب�اردة :  -تقسيم الخضر - 3
 –الكرن��ب –الش��ليك  -البس��لة -الث��وم –البص��ل  –البط��اطس 

البنج�ر) الخض�ر  -اللف�ت -لج�زرالخض�رالجذرية (ا –الخ�س 
البقدونس)-الجرجير-الورقية(السبانخ  

4 2 4          

 –باميا  -بطيخ -شهد -(ملوخية:انتاج الخضر الصيفية - 4
 خرشوف) 

خيار,  -فلفل –(طماطم  :خضر تزرع على مدار العام
 كوسة)

 -األنبات -ميعاد الزراعة -من حيث األنبات ,اهم األصناف
النضج والحصاد  -تاثير الظروف البيئية -التسميد -الشتل

 والتعبئة والتخزين

4 2 4          

طرق  -تحديد درجة النضج حصاد محاصيل الخضر: - 5
تحديد ميعاد الزراعة  -التعرف على طور الحصاد المناسب

 والحصاد
4 2 4 

فى محاصيل  الظاهرية والكيميائية الجودةعوامل  - 6
 2 1 2 الخضر

 2 1 2 لتداول واألعداد للتسويقعمليات ا - 7
طرق التعبئة والتخزين والمعامالت الضرورية  - 8

 لمحاصيل الخضرفى الحقل
 
2 

 
1 

 
2 

 2 1 2 التسويق المحلى والتصديرلمحاصيل الخضر - 9
التغيرات التى تطرؤ على محاصيل الخضر بعد  - 10

  2 تنفس محاصيل الخضر بعد الحصاد -الحصاد
1 

 
2 

ائل اطالة فترة احتفاظ الخضر بجودتها اثناء وس  - 11 
 2 1 2 التخزين 

 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 
 الكيميائيةاألساسيةالمكونات -مقدمة: تعريف علم الخضر - 1

األهمية أألقتصادية والغذائية والطبية -لثمار الخضر
 اغراض انتاجها –لمحاصيل الخضر 

 األول

 وانتاج  على نمو الجوية واالرضية اثير العوامل البيئيةت - 2 2
 الثالث -الثاني  محاصيل الخضر

3 

انتاج خض�ر المواس�م المعتدل�ة والب�اردة :  -تقسيم الخضر - 3
 –الكرن��ب –الش��ليك  -البس��لة -الث��وم –البص��ل  –البط��اطس 

البنج��ر) الخض��ر  -اللف��ت -الخض��رالجذرية (الج��زر –الخ��س 
البقدونس)-لجرجيرا-الورقية(السبانخ  

 
 الخامس - الرابع 

4 

 –باميا  -بطيخ -شهد -انتاج الخضر الصيفية:(ملوخية - 4
 خرشوف) 

خيار,  -فلفل –خضر تزرع على مدار العام: (طماطم 
 كوسة)

 -األنبات -ميعاد الزراعة -من حيث األنبات ,اهم األصناف
النضج والحصاد  -تاثير الظروف البيئية -التسميد -الشتل

 التعبئة والتخزينو

 السابع  -السادس 

5 
طرق  -حصاد محاصيل الخضر: تحديد درجة النضج - 5

تحديد ميعاد الزراعة  -التعرف على طور الحصاد المناسب
 والحصاد

 الثامن

 التاسعفى محاصيل  الظاهرية والكيميائية عوامل الجودة - 6 6
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 الخضر
 رالعاش عمليات التداول واألعداد للتسويق – 7 7

طرق التعبئة والتخزين والمعامالت الضرورية  - 8 8
 الحادي عشر لمحاصيل الخضرفى الحقل

 الثاني عشر        لمحاصيل الخضر التسويق المحلى والتصدير – 9 9

10 
التى تطرؤ على الكيميائية  و الظاهرية  التغيرات – 10

تنفس محاصيل الخضر بعد  -محاصيل الخضر بعد الحصاد
 الحصاد

 لثالث عشر ا        

وسائل اطالة فترة احتفاظ الخضر بجودتها اثناء   - 11  11
 التخزين 

 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

2/1/5 
2/1/7 

2/2/6 
2/2/7 

2/3/1   
2/3/4   

2/4/3   
 2/4/6    

 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
الحادي 

 عشر
 األول الثانى لثالثا الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتعرف علي  -2/1/5/1
عوامل أو عناصر الجودة 

المتبعة فى إنتاج ثمار 
 الخضر

   

 

 X      

 يفرق بين -2/1/5/2
النضج المناسبة  أطوار

لحصاد كل محصول من 
محاصيل الخضر وطرق 

الفرز والتدريج والتعبئة 
 وأنواع العبوات المختلفة .

   

 

X  X     

العوامل  فهميت -2/1/7/1
المعامالت الزراعية البيئية و 

المؤثرة على اإلنتاج 
 والجودة

   

 

   X X X  

ا ت ا   
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يميز بين  - 2/2/6/1
عمليات الخدمة المختلفة 
التى تجرى على النباتات 

أطوار النضج و فى الحقل 
المالئمة لحصاد كل 

محصول وعالمات نضج 
 الثمار 

 

  X X  

  

    

 وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحي -2/2/7/1
الشروط الواجب توافرهـا فـى 
العبــــــــوات وطـــــــــرق التعبئـــــــــة 

 واإلعداد لكل محصول 

   X   

   

  

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يصمم أشكال  -2/3/1/1
جديدة من العبوات تتناسب 

مع طبيعة وشكل وحجم 
 . ثمار كل محصول

    X  

   

  

يتدرب على  -2/3/4/1
بعض عمليات الفرز 

لتدريج والتنظيف  وا
 والغسيل فى المعمل .

الشروط  طبقي 2/3/4/2
 الواجب توافرها فى العبوات

. 

   X X  

   

  

قل
 للن

بلة
لقا

 وا
مة

لعا
ت ا

را
مها

ال
 

حـــدد المشـــكلة ي -2/4/3/1
فى مجال اإلنتاج  واإلعداد 
و والتعبئـــــة لثمـــــار الخضـــــر 
وكيفيـــــــــة اســـــــــتخدام األدوات 
التكنولوجيـــــــــــــــــــة الحديثـــــــــــــــــــة 

 لخدمتها .
 

   X X       

 أن يك���������������ون   -2/4/6/1
عل���ى تحدي���د ق���ادر الطال���ب 

  المش��كلة ف��ى مج��ال اإلنت��اج
اإلع��داد و والتعبئ��ة لثم��ار و

الخض����ر وكيفي����ة اس����تخدام 
األدوات التكنولوجي�����������������ة 

 لخدمتها .الحديثة 
 

X X X        X 
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7- U :طرق التعليم والتعلم  

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 نشطة التعليم والتعلمأ 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

2/1/5/1 x x  x     x      

2/1/5/2  x x   x    x x    

2/1/7/1 x  x   x     x    

المهارات 
 ألذهنيه

2/2/6/1  x  x      x x   x 

2/2/7/1   x  x x         

المهارات 
 المهنية

2/3/1/1   x  x x x    x   x 

2/3/4/1    x   x    x   x 

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/3 /1     x x  x   x   x   

2/4/6 /1     x  x  x x   x    

 
8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

ري
حري

الت
 

ر 
تبا

الخ
ا

وي
شف

ال
 

ر 
تبا

الخ
ا

لي
عم

ال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

 تقيم تقرير
تقيم 
 مشروع

 و الفهم المعرفة
2/1/5/1 x x  x  

2/1/5/2  x x   

2/1/7/1 x    x 

 الذهنيةالمهارات 
2/2/6/1   x x  

2/2/7/1  x x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x  x 

2/3/4/1   x  x 

المهارات العامة 
 المنقولةو

2/4/3 /1    x x x  

2/4/6 /1    x   x 

 
 الوزن النسبي لكل تقييمو مللتقيي الزمنيالجدول  -9

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 السادس عشر 60 النظرى النهائى األختبار
 السادس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى

 ادسالس 5 لنصف الفصل الدراسى دوري ختبارا
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 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 5 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10- Uقائمة المراجع 

 مقترحةال و البحوث كتبال -10-1
 االسكندرية . –منشأة المعارف –زراعتها ، رعايتها وانتاجها  –. الفراولة  1996ابراهيم ،عاطف محمد .  -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع -الزراعة المحمية   نتاج الخضر وا أساسيات . 2010 . علي، أبو العزايم -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع -محاصيل الخضر . 1990. زكيعلي احمد عطية و محمد السعيد  المنسي ، -

 القاهرة. –المكتبة االكاديمية  -تكنولوجيا انتاج الخضر  . 1998 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

المحمية  و أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة . 2000 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 . عربية للنشر والتوزيعالدار ال - (الصوبات)

 القاهرة . –المكتبة االكاديمية  –البقولية   انتاج الخضر . 2002 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 – الدار العربية للنشر والتوزيع –والقلقاسيةالمركبة والخبازية  انتاج الخضر . 2003 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 القاهرة .

، محمد عبد اللطيف ، عبد القادر ، محمد محمد ، الشرقاوي، عبد العزيز خلف اهللا عبد العزيز ، التال -

 اإلسكندرية . -مكتبة المعارف الحديثة  -. الخضروات أساسيات وٕانتاج 1996.

 اسكندرية –دار المعارف الحديثة  - محاصيل الخضر . 1999.  محمود عبد العزيز ، خليل -

دار  -. اساسيات انتاج محاصيل الخضر  2011عت حسن . غنيم ، ابراهيم ، سناء مرسى العربى وطل -
اسكندرية . –المعارف الحديثة   

االسكندرية . –منشأة المعارف –. مقدمة في زراعة الخضروات  2001كذلك ، محمد محمد .  

 -                           2011 . أسس إنتاج الخضر  والفاكهة وخصائص المنتجات العضوية  

Hesham Abdel-Razzek 2011.Vegetable Crops (Practical and Technology Application) 

Nonnecke, IB.L. 1989. Vegetable Production. Van Nostrand Reinhold, New York. 657p 

Postharvest biotechnology of vegetable crops   



 8 

Splittstoesser  W. E. 1980. Vegetable Growing Handbook. Organic and traditional 
Methods. 3 P

rd
P ed. Van Nostrand Reinhold. New York, U.S.A. 311p 

. 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -2 -10

www. Ucdavis. Edu.         * Hort . science  * J. Amr. Soc. Hor. Sci. 

* Horticulture Abstracts , Food. Techn. 
 

11- Uتعليم والتعلماإلمكانات المطلوبة لل 
 الميدانية للزياراتمادية  إمكانات -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           

 
قسم  –( استاذ مساعد انتاج الخضر د/ هالة احمد عبد العال احمد    :المقرر وموصف منسق

 التنمية المتواصلة للبيئة)
                   عرفهممدوح محمد السعيد د/         محدث المقرر:  
 نادية حامد البتانونيد./             رئيس القسم: 

 /      /  التاريخ: 


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

