
 

 

 تكنولوجيا التخزين فى المناطق الجافة

/                                             التنمية المتواصلة للبيئة وتنمية مشروعاتها . :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 برنامج الماجستير 

 ختيارىإأم اختيارى:  إجباري

 متواصلة للبيئة وتنمية مشروعاتها .التنمية ال : القسم الذي يقدم البرنامج

 التنمية المتواصلة للبيئة وتنمية مشروعاتها . : القسم الذي يقدم المقرر

  الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ( البيانات األساسية

  DE049 الكود:          تكنولوجيا التخزين فى المناطق الجافة العنوان:

  1المحاضرة: 2:التدريسيةاعات الس
 2المجموع: 2العملي: :رااد الخاصحصص اإل

 )ب( البيانات المهنية

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
حاصالت ال ثمار يدرس الطالب العوامل البيئية والبيولوجية  المؤثرة على جودة وإنتاج  -1

 فى المناطق الجافة  . الزراعية المختلفة
 ى انسب أنواع التخزين لكل محصول والطرق المحددة لذلكيتعرف عل -2
طرق التعبئة والتخزين والمعامالت  إكساب الطالب معارف ومعلومات عن – 3

الضرورية للحاصالت الزراعية قبل وأثناء الجمع والتدريب على طرق الحصاد واألدوات 
 المستخدمة 

زراعية بعد الحصاد فى المناطق يدرس الطالب أسباب زيادة الفاقد فى الحاصالت ال  - 4
 الجافة

 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يصفففث ر فففاا المماا فففا   - 2/1/3 :والفهم ةالمعرف -1

ع ففففى  وانعكا فففف االبيئيففففة المخت  ففففة 

 تنمية الموااد

التى تؤدى  األسبابيحدد  -2/1/3/1
فى الحاصالت  الى زيادة الفاقد

التخزين فى المناطق  أثناءالزراعية 
  ............................. الجافة وطرق التقليل منها

 
التطورات العلمية  عددي -2/1/5

والطرق المنهجية المتقدمة فى مجال 

يتعرف الطالب على  -2/1/5/1
طرق التبريد المبدئي وطرق التخزين 

 فى المناطق الجافة . 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 التنمية المستدامة للبيئة.

الجودة   ن أساسياتيبي -2/1/7

في المجال  وأخالقيات البحث العلمي 

 البيئي

يتعررررررف الطالرررررب علرررررى  -2/1/7/1
العوامررل المررؤثرة علررى الجررودة وطرررق 
الرررررتحها فيهرررررا أثنررررراء   التخرررررزين فرررررى 

 المناطق الجافة  

 المهارات الذهنية: -2
  
     

 

بين   قاان ي – 2/2/3

المعااف البيئية المخت  ة 

الح ول ل وصول إلى رفضل 

 ل مشكال  البيئية

يقارن الطالب بين طرق  -2/2/3/1
التخزين المختلفة للحاصالت الزراعية 

والوقوف علي فى المناطق الجافة 
  أفضل الطرق لتطبيقها .

 
يستخ ص  -2/2/7 

المماا ا  البيئية الجيدة  

ل تعامل األمثل مع مخت ث 

 األنظمة البيئية.

 

يميز الطالب بين  - 2/2/7/1
على معامالت التهنولوجية المؤثرة ال

التخزينية  للحاصالت الزراعية  الجودة
 .فى المناطق الجافة  

يتعرف الطالب على -2/2/7/2
  الشروط الواجب توافرها فى المخازن

يهتسب الطالب الخبرة  - 2/2/7/3
فى مجال  تجهيز الحاصالت الزراعية 

للتصدير او  لالستهالك المحلى او
 . للتصنيع
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

المهارات المهنية  -3
 :والعملية

 

الم ااا  المخت  ة  طبقي -2/3/1

لضمان التنمية المستدامة ل موااد 

 البيئية.

 

د الطالب المشهلة حدي  -2/3/1/1
 المرتبطة بالتخزين وهيفية حلها.

الطالب  طبق ي -2/2/3/3 

الشروط الواجب توافرها فى 

 ..العبوا 
 

يحدد الطرق واألدوا   -2/3/4

التنمية  في األداءة لتعظيم المنا ب

 المستدامة ل بيئة وإدااة مشروعات ا

يهتسب الطالب القدرة  - -2/3/4/1
على تحديد الوقت المناسب للحصاد 
ويتدرب على  بعض تقنيات التبريد 
المبدئى والطرق التهنولوجية الحديثة 

 للتخزين فى المناطق الجافة  
يتعرف الطالب على  -2/3/4/2

توافرها فى المخازن  الشروط الواجب
  .............................. وطرق التخزين المختلفة

المهارات العامة  -4
  :والقابلة للنقل

  

يتواصل ب اع ية بمخت ث  -2/4/1

الطرق ل تغ ب ع ى الحواجز 

الطبيعية ل ت اعل مع الزمالء 

 والمجتمع بايجابية .

 

 االتصالالقدرة على  -2/4/1/1
مع  والتأقلاوالتواصل والعمل في فريق 

يجادات الحديثة المتغير  البدائل واتخاذ  وا 
  القرار

 

يواهب التطورات الحديثة  -2/4/5
المتخصصة لمواصلة التنمية 

 المهنية ذاتيا .

 

الطالب القدرة علرى  إهساب -2/4/5/1
تحديرررررررد المشرررررررهلة عنرررررررد التخرررررررزين فرررررررى 
المنرررررررراطق الجافررررررررة واسررررررررتخداا األدوات 

 التهنولوجية لحلها 
 لترررياالتررردريب علرررى الطررررق  2/4/5/2

تقلل الفاقد فى الحاصالت الزراعية بعد 
عنرررررد التخرررررزين فرررررى المنررررراطق  الحصررررراد
 الجافة

 

 
 

 :المحتويات -3

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

التركيب -للثمار المورفولوجيالتقسيم  -الثمار أنواع - 1
 للثمار. الكيميائي

2 1 2 

 لطبيعيوا الكيميائيالتغيرات التى تحدث فى التركيب  - 2
 نموها.  أثناءللثمار 

2 1 2 

والعوامل        Sمنحنى  –فسيولوجيا النمو والتنفس   - 3
  التى تؤثر عليه

2 1 2 

فسيولوجيا ما بعد  –طرق وأدوات الجمع والحصاد   - 4
 الحصاد للحاصالت الزراعية

2 1 2 

 -كيمياء تخليق االيثيلين –أنتاج االيثيلين بواسطة الثمار  - 5
 خدامات االيثيلين قبل وبعد الحصاد وأثناء التخزيناست

2 1 2 

 2 1 2االحتياجات  -تقسيم الثمار حسب طبيعة تنفسها - 6
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 الضرورية للثمار أثناء تخزينها

مميزاتها وعيوبها مع توضيح  -طرق التخزين المختلفة - 7
 وجهة النظر االقتصادية

2 1 2 

 طازجة االستعمالالتخزين للثمار واألجزاء النباتية  - 8
 التخزين للثمار واألجزاء النباتية بعد التصنيع

2 1 2 

اختيار  -ميكانيكية عملية التبريد -التخزين المبرد - 9
مميزات التخزين  -درجات حرارة التبريد حسب نوع الثمار

 العيوب -المبرد

2 
1 2 

  التخزين فى الجو المتحكم فيه - 11
Controlled atmosphere                          والجو 

  بأنواعه المعدل
atmosphere modified               

   
 

2 

1 2 

 -التخزين بالتجفيف -التخزين تحت الضغط العالي - 11
 التخزين بالتجميد

2 1 2 

الفيروسية -البكتيرية-الفطرية-األمراض الفسيولوجية - 12
 التى تصيب الثمار أثناء تخزينها

2 1 2 

فات والحشرات فى أماكن التخزين وطرق اآل - 13
 معالجتها

2 1 2 

الفاقد فى الحاصالت الزراعية أثناء جمعها وتداولها  - 14
 وطرق التقليل منها

 شروط السالمة واألمان الصحي فى جو المخزن -
على المحاصيل  GAPتطبيق شروط ال -

  التصديرية

2 

1 2 

 
 
 
 

 :المقرر موضوعات -4
 بوعاألس الموضوع الموضوع رقم

1 
التركيب -التقسيم المورفولوجي للثمار -أنواع الثمار - 1

 الكيميائي للثمار.
 األول

2 
التغيرات التى تحدث فى التركيب الكيميائي والطبيعي  - 2

 للثمار أثناء نموها.
 الثاني

3 
والعوامل        Sمنحنى  –فسيولوجيا النمو والتنفس   - 3

 التى تؤثر عليه

 

 الثالث

4 
فسيولوجيا ما بعد  –رق وأدوات الجمع والحصاد ط  - 4

 الحصاد للحاصالت الزراعية
 الرابع

5 
 -كيمياء تخليق االيثيلين –أنتاج االيثيلين بواسطة الثمار  - 5

 استخدامات االيثيلين قبل وبعد الحصاد وأثناء التخزين
 الخامس

6 
االحتياجات  -تقسيم الثمار حسب طبيعة تنفسها - 6

 ثمار أثناء تخزينهاالضرورية لل
 السادس

7 
مميزاتها وعيوبها مع توضيح  -طرق التخزين المختلفة - 7

 وجهة النظر االقتصادية
 السابع

8 
 التخزين للثمار واألجزاء النباتية طازجة االستعمال - 8

 التخزين للثمار واألجزاء النباتية بعد التصنيع
 الثامن

9 

اختيار درجات  -التبريد ميكانيكية عملية -التخزين المبرد - 9
 -مميزات التخزين المبرد -حرارة التبريد حسب نوع الثمار

 العيوب

 التا ع

11 
 التخزين فى الجو المتحكم فيه - 11

Controlled atmosphere                          والجو 
 العاشر
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 بأنواعه المعدل
atmosphere modified 

 

11 
 -التخزين بالتجفيف -التخزين تحت الضغط العالي - 11

 التخزين بالتجميد
 الحادي عشر

12 
الفيروسية -البكتيرية-الفطرية-األمراض الفسيولوجية - 12

 التى تصيب الثمار أثناء تخزينها
 الثاني عشر

 ا لثالث عشر اآلفات والحشرات فى أماكن التخزين وطرق معالجتها - 13 13

14 

ء جمعها وتداولها الفاقد فى الحاصالت الزراعية أثنا - 14
 وطرق التقليل منها

 شروط السالمة واألمان الصحي فى جو المخزن -
 على المحاصيل التصديرية GAPتطبيق شروط ال -

 الرابع عشر

 
 

 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التاااى وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

2/1/3 

2/1/5 

2/1/7 

2/2/3 

2/2/7 

2/3/1 

2/3/4 

2/4/1 

2/4/5 

 

 
 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر 11 12 13 14

رف
مع

ال
 ة

هم
لف

وا
 

يحدد  -2/1/3/1
التى تؤدى الى  األسباب

زيادة الفاقد فى 
الحاصالت الزراعية 

التخزين فى  أثناء
المناطق الجافة وطرق 

  التقليل منها

     

 

X        

يتعرف  -2/1/5/1
الطالب على طرق 

التبريد المبدئي وطرق 
خزين فى المناطق الت

 الجافة . 
 

  X   

 

  X      
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يتعررررررررررررررف  -2/1/7/1
الطالررب علررى العوامررل 
المررررؤثرة علررررى الجررررودة 
وطرررررررق الررررررتحها فيهررررررا 
أثنررررراء   التخرررررزين فرررررى 

 المناطق الجافة  

X  X   

 

     X X  

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

يقارن  -2/2/3/1
الطالب بين طرق 
التخزين المختلفة 

للحاصالت الزراعية فى 
لمناطق الجافة ا

والوقوف علي أفضل 
  الطرق لتطبيقها .

    X X  

X X 

   X  

يميز  - 2/2/7/1
الطالب بين المعامالت 

على التهنولوجية المؤثرة 
التخزينية   الجودة

للحاصالت الزراعية فى 
 .المناطق الجافة  

يتعرف -2/2/7/2
الطالب على الشروط 
الواجب توافرها فى 

  المخازن

يهتسب  - 2/2/7/3
الطالب الخبرة فى 

مجال  تجهيز 
الحاصالت الزراعية 
 لالستهالك المحلى او
 . للتصدير او للتصنيع

    X X  

   

    

ية
مل

لع
وا

ة 
ني
مه

 ال
ت

را
ها

لم
ا

 

د حدي  -2/3/1/1
الطالب المشهلة 

المرتبطة بالتخزين 
 وهيفية حلها.

 طبق ي -2/3/4/1

الطالب الشروط 

الواجب توافرها فى 

 ..العبوا 
 

    X     

 X  

X  
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يهتسب  - -2/3/4/2
الطالب القدرة على 

تحديد الوقت المناسب 
للحصاد ويتدرب على  
بعض تقنيات التبريد 

المبدئى والطرق 
التهنولوجية الحديثة 
للتخزين فى المناطق 

 الجافة  
يتعرف  -2/3/4/3

الطالب على الشروط 
الواجب توافرها فى 

المخازن وطرق التخزين 
  المختلفة

     X 

X 

  

   

  

ل
نق
 لل

لة
اب
لق
وا

ة 
ام

لع
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

القدرة على  -2/4/1/1
والتواصل  االتصال

 والتأقلاوالعمل في فريق 
مع المتغيرات الحديثة 

يجاد البدائل واتخاذ  وا 
  القرار

 

 X            X 

 إهسررررررررررررررررررراب -2/4/5/1
الطالرررررررب القررررررردرة علررررررررى 
تحديرررررررد المشرررررررهلة عنرررررررد 
التخرررررزين فرررررى المنررررراطق 

واسررررررررررررررررتخداا  الجافررررررررررررررررة
األدوات التهنولوجيررررررررررررررررررة 

 لحلها 
الترررررررررررررررررررررردريب  2/4/5/2

تقلرررل  الترريعلررى الطرررق 
الفاقررررد فررررى الحاصررررالت 
 الزراعيررررة بعررررد الحصرررراد
عنرررررررررررد التخرررررررررررزين فرررررررررررى 

 المناطق الجافة

 

 

 X  X   X        

 

 
 طرق التعليم والتعلم:  -7

 مأنشطة التعليم والتعل طرق التعليم والتعلمنواتج التعلم المستهدفة 
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 للمقرر

رة
ض

حا
لم
ا

 

ض
رو

لع
وا
  
ال
الف

ا
 

ت
شا

اق
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

ى
ون

عا
لت
ا

 

ل
ح

 
لة
شك

لم
ا

ى 
هن

لذ
 ا
ف

ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
عا

رو
ش
م

 

ار
دو

أل
 ا
ب
لع

 

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

2/1/3/1   x            

2/1/5/1 X X       x x     

2/1/7/1 X         x     

 ألذهنيهالمهارات 

2/2/3/1 X X  x           

2/2/7/1 X  x   x         

2/2/7/2   X   X         

2/2/7/3  X        X     

 المهارات المهنية

2/3/1/1  X   X     x     

2/3/4/1 X         x     

2/3/4/2   X      X      

2/3/4/3    X           

المهارات العامة 

 و المنقولة

2/4/1/1    x     x  x    

2/4/5/1  X        x     

2/4/5/1 X  X            

 
 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ار 
ختب

اال
ري

حري
الت

 

ار 
ختب

اال
وي

شف
ال

 

ر 
با
خت

ال
ا

ي
مل
لع
ا

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

 تقيم تقرير
تقيم 
 مشروع

 و الفهم المعرفة

2/1/3/1 X x  x  

2/1/5/1 X    x  

2/1/7/1 X     

 الذهنيةالمهارات 

2/2/3/1 X  x x  

2/2/7/1 X x    

2/2/7/2  X    

2/2/7/3  X    

 المهارات المهنية

2/3/1/1   x   

2/3/4/1   x x  

2/3/4/2   x   

2/3/4/3   x   

 المنقولةالمهارات العامة و

2/4/1/1   x   

2/4/5/1   x x  

2/4/5/2 x  x   

 الوزن النسبي لكل تقييمو مللتقيي الزمنيالجدول  -9
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 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 السادس عشر 66 األختبار النظرى النهائى

 السادس عشر 16 األختبار الشفوي النهائى

 ادسالس 5 سىلنصف الفصل الدرا دوري ختبارا

 الخامس عشر 26 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 والمناقشات
5 

 أسبوعى

  %166 األجمالى

 
 قائمة المراجع -16

 مقترحةال و البحوث كتب -11-1

- Post harvest biotechnology of horticulture and field crops  -2011 

1989 -اعاطف محمد ابراهي -  الحاصالت البستانيةإعداد وتخزين   

القاهرة                 -الدار العربية للنشر والتوزيع  

 -صالح محمود اليتيا - فسيولوجيا ما بعد القطف.  1995

  صفحة 666القاهرة. -والتوزيع للنشر العربية .الدار. مترجم كتاب. 

Code,  Book... Crops Post Harvest Biotechnology of Horticulture
Physiological and  ... is '2013' Year Publishing ... Year 9789380428864.

Horticultural  Life of Post Harvest Biochemical Factors Governing
 .Crops 

* Splittstoesser  W. E. 1980. Vegetable Growing Handbook. Organic and 

traditional Methods. 3
rd

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

 االسهندرية . –منشأة المعارف – - إعداد وتخزين الحاصالت البستانية . 2111. عاطف محمد ، إبراهيا -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع -الزااعة المحمية   نتاج الخضر وا ر ا يا  . 2111 . ع ي، ربو العزايم -

 مهتبة المعارف الحديثة . اإلسهندرية . - فسيولوجيا ما بعد القطف . 1998. صالح محمود،  اليتيا -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع -محاصيل الخضر . 1991. علي احمد عطية و محمد السعيد زهي المنسي ، -

 القاهرة. –المهتبة االهاديمية  -تهنولوجيا انتاج الخضر  . 1998 حسن ، أحمد عبد المنعا . -

المحمية  و أساسيات انتاج الخضر وتهنولوجيا الزراعات المهشوفة . 2111 حسن ، أحمد عبد المنعا . -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع - )الصوبات(

 القاهرة . –المهتبة االهاديمية  –البقولية   انتاج الخضر . 2112 حسن ، أحمد عبد المنعا . -



 11 

 – الدار العربية للنشر والتوزيع –والقلقاسيةالمرهبة والخبازية  انتاج الخضر . 2113 ا .حسن ، أحمد عبد المنع -

 القاهرة.

خلف اهلل عبد العزيز ، التال ، محمد عبد اللطيف ، عبد القادر ، محمد محمد ، الشرقاوي، عبد العزيز -
نتاج . مهتبة المعارف الحديثة . اإلسهندرية 6991.  .. الخضروات أساسيات وا 

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

دار  -. اساسيات انتاج محاصيل الخضر  2111غنيا ، ابراهيا ، سناء مرسى العربى وطلعت حسن .  -
اسهندرية . –المعارف الحديثة   

االسهندرية . –المعارف منشأة –. مقدمة في زراعة الخضروات  2111هذلك ، محمد محمد . -    

. 
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