
 2013                     د وتخزين فاكهة المناطق الصحراويةتوصيف مقرر إعدا          للبيئة قسم التنمية المتواصلة

 1  السادات جامعة مدينة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 

 (DPO02)   ةالصحراوي ةإعداد وتخزين ثمار الفاكه :مقرر فيوصت
 

 .ةدكتورالا /وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ة:التنميالبرامج التي يقدم من خاللها المقررالبرنامج أو

 ي .ثانو:  عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 وإدارة مشروعاتها. ةللبيئ ةالمتواصل ةالتنمي:  القسم الذي يقدم البرنامج

 وإدارة مشروعاتها. ةللبيئ ةالمتواصل ةالتنمي :  القسم الذي يقدم المقرر

 .ةدكتوراال :  / المستوىه السنة الدراسي

 عتماد المواصفات :إتاريخ 

 :ةالبيانات األساسي(أ)  
  (DPO02)   الكود:             Uةالصحراوي ةإعداد وتخزين ثمار الفاكهU     : العنوان

  1:  ةالمحاضر 2 :  ةدمتمعالساعات ال

 2 :  المجموع 2 :  العملي : حصص اإلرشاد الخاص

 :ةالبيانات المهني(ب)  
 :األهداف العامة للمقرر -1

لجمع الثمار لفاكهة، وأيضا على الطرق المختلفة ثمار وتحديد األمثل لكل نوع من أنواع االتعرف على دالئل جمع ال  -1
                                                           .                                                                     سبةوعبوات الجمع المنا

  .ثمار الفاكهة في البستان وفي محطات التعبئة إعدادطرق التعرف على   -2
 للتخزين وتحديد المناسب منها لكل صنف ونوع. الطرق المختلفة التعرف على  -3
وثالجة  إعداد وتدريب عملي بمحطة (زيارة لتخزين ثمار الفاكهة والعملية للتقنيات الحديثة ةريالنظالدراسة   -4

                                                                                                                ).               ةتخزين ثمار الفاكه
 .الصحراوية ثمار الفاكهة ثيراتها علىأوت ئيةدراسة الظروف البي  -5

عايير غير مصاغة وفقا لملمقررمخرجات التعلم لبعض  :النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر -2
 الجودة المتفق عليها في اخر ورشة عمل بالقسم

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم المجال

 ةالمعرف -2-1
 :والفهم

المعلومات الالزمة لتنمية واستدامة  وضحي 2/1/1
 .الموارد الطبيعية

يتع��رف الطال��ب عل��ى الت��أثيرات   2/1/1/1
 عل���ى ص���فات تلف���ة للبيئ���ة الص���حراويةالمخ

 .ثمار الفاكهة

 

  جامعة مدينة السادات
 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 وإدارة مشروعاتها ةللبيئ ةالمتواصل ةالتنميقسم 
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم المجال

إع�داد يتعرف الطالب على ط�رق   2/1/1/2
الص��حراوية  وتعبئ��ة وتخ��زين ثم��ار الفاكه��ة

 بإستخدام التقنيات الحديثة.

 ةالمعرف -2-1
 :والفهم

يت�������ذكر الطال�������ب المعلوم��������ات   2/1/3/1 مناهج البحث العلمي وأدواته المختلفة. يحدد  2/1/3
المكتس�به م�ن المحاض�رات والنق�اش العلم�ي 

 ة الميداني��ةوب��ين مش�اهداته للزي�ار ةجه� م�ن
 لثالجة تخزين الفاكهة من جهة أخرى.

ربط بين المعرفة والمهارات المكتسبة من       ي 2/1/7
برنامج الدراسة لتعزيز األنشطة البيئية والمهنية  

            والمواطنة والمسؤولية عن المحيط الذي يعيش 
 ويعمل فيه.

إع��داد  كيفي��ةب��ين ل��ب الطا ربطي��  2/1/7/1
الت��ي تج��ود  وتعبئ��ة وتخ��زين ثم��ار الفاكه��ة

بإس���تخدام التقني���ات  ص���حراويةباألراض���ي ال
 .الحديثة

المهارات  -2-2
 الذهنية:

 البيئية.  يميز النظريات والنماذج والمفاهيم 2/2/1

 

 

يميز الطالب ب�ين ال�دالئل المختلف�ة  2/2/1/1
ا لجمع ثمار الفاكهة وإس�تخدام المناس�ب منه�

 لكل صنف ونوع.

يميز الطالب ب�ين الط�رق المختلف�ة  2/2/1/2
 ع�����داد وتجهي�����ز وتعبئ�����ة ثم�����ار الفاكه�����ةإل

 الصحراوية.

يفرق الطالب بين األنواع المختلفه  2/2/2/1 يحلل ويقيم المعلومات البيئية.  2/2/2
ثم����ار للعب����وات الخاص����ة بجم����ع أو تخ����زين 

 الفاكهة.

 يق�����ارن الطال�����ب ب�����ين التقني�����ات 2/2/2/2
 تخزين ثمار الفاكهة.المستخدمه في 

المعرف����ة والفه����م عل����ى المش����اكل  طب����قي 2/2/6
 المعقدة والمتعددة األبعاد في سياقات مألوف�ة وغي�ر

بغ��رض إج��الء ال��رؤى وتق��ديم غي��ر نمطي��ة مألوف��ة 
 .                                      غير نمطية الحلول ومقترحات

أمث�ل  تحديدلالمعرفة والفهم  طبقي 2/2/6/1
تخ�����زين لثم�����ار الفاكه�����ة وأنس�����بها طريق�����ة 

 إقتص���������������������������������������������������������������������������������������اديا.                                                 
يس�����تنتج الطال�����ب أه�����م المزاي�����ا  2/2/6/2

إع����داد والعي����وب للط����رق المس����تخدمة ف����ي 
بالمن���اطق  وتجهي���ز وتخ���زين ثم���ار الفاكه���ة

 الصحراوية.



 2013                     د وتخزين فاكهة المناطق الصحراويةتوصيف مقرر إعدا          للبيئة قسم التنمية المتواصلة
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم المجال

المهارات  2-3
المهنية 
 :والعملية

ي���تقن تص���ميم نظ���م اإلدارة البيئي���ة وتقي���يم   2/3/1
 األثر البيئي.

 

إعداد أهم طرق يتقن تصميم   2/3/1/1
                                              .                                   الصحراوية وتجهيز ثمار الفاكهة

أنسب الطرق والتقنيات  ارختي  2/3/1/2
 الصحراوية. الفاكهة تخزين ثمارالمالئمة ل

يجي���د إع���داد وع���رض البيان���ات باس���تخدام   2/3/5
تقنيات نوعية وكمية مناسبة وذلك لتسهيل االتص�ال 

 الفعال بفريق العمل والمجتمع المحيط .             

مهارات عاليه للمقارنة بين  يجيد  2/3/5/1
إلع��داد  ك��ل م��ن الط��رق التقليدي��ة والحديث��ة

الص��حراوية  الفاكه��ةوتجهي��ز وتخ��زين ثم��ار 
 ومميزات وعيوب كل منها.

المهارات  2-4
العامة والقابلة 

 :للنقل

     إعداد قواعد بيانات بيئية تكونيتمكن من  2/4/2
   الحاجةلرجوع إليه وقت ا بمثابة بنك للمعلومات يمكن

 

لحاس���ب اآلل���ي ا س���تخدم الطال���بي 2/4/2/1
بكفاءه والتعامل مع شبكة اإلنترن�ت للحص�ول 

 الهام���ة واألبح���اث المفي���دةل���ى المعلوم���ات ع
 إع����داد وتخ����زين ثم����ار الفاكه����ةب المرتبط����ة
 . الصحراويةبالمناطق 

 كفرد وعضو وقائد. العمل في فريق يمكنه  2/4/5

 

إع���داد ف���ي فري���ق بمحط���ة  عم���لي  2/4/5/1
م��ع تعام��ل يو وثالج��ة تخ��زين لثم��ار الفاكه��ة

ف���ي ح���ل  التقني���ات الحديث���ة، م���ع المس���اهمة
ت إن وج����دت ؛ وذل����ك م����ن خ����الل المش����كال

 رات فريق العمل وتق�ديم ع�روض ش�فويةمها
 أوكتابة مقاالت خاصه بذلك.

 

 :المحتويات -3

عدد  الموضوع
 إرشاد/ محاضرة الساعات

 عملي
 األسبوع

الحاجه  –إحصائيات عن إنتاج الفاكهة  -مقدمة: أهمية ثمار الفاكهة كغذاء -1
 اقد بعد الحصاد وتحديد أسبابه وأنواعه.تقديرالف –لتكنولوجيا مابعد الحصاد 

                ولاأل - 2 2
 و الثاني

والوصف التشريحي لكل منها .                                                           أنواع ثمار الفاكهة -2
 -الكربوهيدرات  -التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لثمار الفاكهة: الماء

  .المواد الطيارة -لمعادنالفيتامينات وا -األحماض العضوية -الدهون  -روتينالب

 الثالث - 1 1

  -التزهير والعقد  الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية لثمار الفاكهة : -3
 تخليق وتأثير - التنفس فسيولوجي  -نضج الثمار  -النمو فسيولوجي

                                            اإليثيلين.                                
البكتين  -الكيمياء الحيوية للتنفس: التغيرات الكيميائيه أثناء النضج (الصبغات 

   -المركبات النيتروجينية -األحماض العضوية  -الدهون –الكربوهيدرات  -
                                                                    اإلنزيمات والهرمونات ).                                -الفيتامينات 

             الرابع 6 2 5
 الخامس و



 2013                     د وتخزين فاكهة المناطق الصحراويةتوصيف مقرر إعدا          للبيئة قسم التنمية المتواصلة

 4  السادات جامعة مدينة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 

التحكم في فقد  –فقد الماء الفسيولوجي :العوامل المؤثره على فقد الماء  -4
 لف الثمار . -ضغط الهواء   -حركة الهواء -الماء: زيادة الرطوبه 

 السادس - 1 1

دام بإستخ -تخزين على األشجار -طرق التخزين::ولوجيا التخزينتكن -5
 بإستخدام الغازات. -)تبريد ميكانيكي -الهواء المبرد(تبريد بالثلج

            السابع  6 2 5
 و الثامن

 ضغط –غرف التبريد  -معدالت التبريد  -التخزين المبرد: طرق التبريد  -6
                                                                  التبريد.                         

 تأثير درجات الحرارة المختلفة السالبة والموجبة.

 -التاسع  8 3 7
 الحادي عشر

الجو المعدل والمتحكم فيه: تعديل نسب ثاني أكسيد الكربون واألكسجين  -7
 ن في فيلم البالستيك.التخزي -التأثيرات الميتابوليزمية  -في جو المخزن 

 الثاني عشر 6 2 5

 الثالث عشرو

                 أضرار التخزين الفسيولوجية.                                        -8
أضرار التخزين المرضية.                                                                           

 تخزين ثمار الفواكة المختلفة. توصيات يجب مراعاتها عند

 الرابع عشر 2 1 2

 

4- Uموضوعات المقررU: 

رقم 
 األسبوع الموضوع الموضوع

الحاجه لتكنولوجيا مابعد  –إحصائيات عن إنتاج الفاكهة  -مقدمة: أهمية ثمار الفاكهة كغذاء 1
 تقديرالفاقد بعد الحصاد وتحديد أسبابه وأنواعه. –الحصاد 

 األول و الثاني

2 
والوصف التشريحي لكل منها .                                                                               أنواع ثمار الفاكهة

 -الدهون  -البروتين -الكربوهيدرات  -التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لثمار الفاكهة: الماء
 المواد الطيارة . -الفيتامينات والمعادن  -األحماض العضوية 

 الثالث

3 

نضج   -فسيولوجي النمو   -التزهير والعقد  الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية لثمار الفاكهة :
      تخليق وتأثيراإليثيلين.                                                                                               -فسيولوجي التنفس  -الثمار 

 -الكربوهيدرات  -البكتين -الكيميائيه أثناء النضج (الصبغاتالكيمياءالحيويه للتنفس:  التغيرات 
                         اإلنزيمات والهرمونات).                                                                           -الفيتامينات  -المركبات النيتروجينية -ضوية األحماض الع -الدهون

                  الرابع
 الخامس و

 -التحكم في فقد الماء: زيادةالرطوبة  –فقد الماء الفسيولوجي :العوامل المؤثرة على فقد الماء  4
 لف الثمار . -ضغط الهواء   -حركة الهواء

 السادس

بإستحدام الهواء المبرد ( تبريد  -تخزين على األشجار -تكنولوجيا التخزين: طرق التخزين: 5
 بإستخدام الغازات. -تبريد ميكانيكي) -بالثلج

 السابع و الثامن

                                                   ضغط التبريد.                                       -غرف التبريد  -معدالت التبريد  -التخزين المبرد: طرق التبريد  6
 تأثير درجات الحراره المختلفه السالبة والموجبة.

الحادي  -التاسع 
 عشر

 الثاني عشر -الجو المعدل والمتحكم فيه: تعديل نسب ثاني أكسيد الكربون واألكسجين في جو المخزن  7



 2013                     د وتخزين فاكهة المناطق الصحراويةتوصيف مقرر إعدا          للبيئة قسم التنمية المتواصلة

 5  السادات جامعة مدينة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 

 والثالث عشر التخزين في فيلم البالستيك . -التأثيرات الميتابوليزمية 

أضرار التخزين المرضية.                                                                                   -أضرار التخزين الفسيولوجية.       8
 توصيات يجب مراعاتها عند تخزين ثمار الفواكة المختلفة.

 الرابع عشر

 

U5- رنامجالعالقة بين المقرر والبU: 

 المعايير األكاديمية القياسية 

المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 

2/1/3 

2/1/7 

2/2/1 

2/2/2 

2/2/6 

2/3/1 

2/3/5 

2/4/2 

2/4/5 

 

U6- تعدل وفقا للمصفوفة رقم :مضاهاة مخرجات التعلم مع موضوعات المقرر مصفوفة 

 

 لمقررل مخرجات التعلم
 موضوعات المقرر

 األول يالثان الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

2-1-
 ةالمعرف
 والفهم

يتع��رف الطال��ب عل��ى ط��رق   2/1/1/1
 وتخ���زين ثم���ار الفاكه���ةإع���داد وتعبئ���ة 

 .دام التقنيات الحديثةستخبإ الصحراوية

 X X X    X 

يتع��������رف الطال��������ب عل��������ى   2/1/1/2
 ة للبيئ���ة الص���حراويةالت��أثيرات المختلف���

 ثمار الفاكهه. على صفات

    X X X X 

يت�����ذكر الطال�����ب المعلوم�����ات  2/1/3/1
م����ن المحاض����رات والنق����اش  المكتس����بة

 مي من جهه وبين مشاهداته للزيارةالعل
م���ن  لفاكه���ةالميداني���ة لثالج���ة تخ���زين ا

 جهة أخرى.

 X X X     

2-1-
 ةالمعرف

إع�داد  كيفيةبين الطالب  ربطي 2/1/7/1
التي تج�ود  وتعبئة وتخزين ثمار الفاكهة

باألراض�������ي الص�������حراوية بإس�������تخدام 

 X X X    X 
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 التقنيات الحديثة. والفهم

2-2-
المهارات 

 الذهنية

دالئل يمي�����ز الطال�����ب ب�����ين ال����� 2/2/1/1
وإس��تخدام  لفاكه��ةالمختلف��ة لجم��ع ثم��ار ا

 المناسب منها لكل صنف ونوع.

  
 

    X 

يمي����ز الطال�����ب ب�����ين الط�����رق  2/2/1/2
ع���داد وتجهي���ز وتعبئ���ة ثم���ار إل المختلف���ة

 .الصحراوية الفاكهة

       X 

األن����واع  يف����رق الطال����ب ب����ين 2/2/2/1
بجم����ع أو  المختلف����ة للعب����وات الخاص����ة

 .ثمار الفاكهةتخزين 

X X X    X X 

يق���ارن الطال���ب ب���ين التقني���ات  2/2/2/2
 .تخزين ثمار الفاكهةفي  ستخدمةالم

 X X X X  
 

 

 تحدي��دلالمعرف��ة والفه��م  طب��قي 2/2/6/1
تخ����زين لثم����ار الفاكه����ة أمث����ل طريق����ة 

  وأنسبها إقتصاديا.                                                 

X X X X   
 

 

المزاي���ا  يس���تنتج الطال���ب أه���م 2/2/6/2
إع��داد ف��ي  العي��وب للط��رق المس��تخدمةو

بالمن�اطق  وتجهيز وتخزين ثم�ار الفاكه�ة
 .الصحراوية

X X X X   

 

 

 

 

 

 لمقررل مخرجات التعلم
 موضوعات المقرر

 األول يالثان الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

2-3-
المهارات 
المهنية 
 والعملية

أه�����م ي����تقن تص�����ميم   2/3/1/1
هي�����ز ثم�����ار إع�����داد وتجط�����رق 
 الصحراوية.                                                                                 الفاكهة 

   X X X X X 

أنس��ب الط��رق  خت��اري  2/3/1/2
تخ�زين ثم�ار والتقنيات المالئم�ة ل

 الصحراوية. الفاكهة

  X    X X 
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مه��ارات عالي��ه  يجي��د  2/3/5/1
م���ن الط���رق للمقارن���ة ب���ين ك���ل 

إلع�������داد  التقليدي�������ة والحديث�������ة
 وتجهي��ز وتخ��زين ثم��ار الفاكه��ة

الص���حراوية وممي���زات وعي���وب 
 كل منها.

 X       

2-4-
المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل

 س����������تخدم الطال����������بي 2/4/2/1
لحاس��ب اآلل���ي بكف���اءه والتعام���ل ا

مع شبكة اإلنترنت للحص�ول عل�ى 
المعلوم������ات الهام������ة واألبح������اث 

إع�داد وتخ�زين رتبطة بالمفيدة الم
بالمن����������اطق  ثم����������ار الفاكه����������ة

 الصحراوية.

X X X X X X X X 

في فريق بمحط�ة  عملي 2/4/5/1
إع�����داد وثالج�����ة تخ�����زين لثم�����ار 

تعام����ل م����ع التقني����ات يو الفاكه����ة
الحديث��ة، م��ع المس��اهمة ف��ي ح��ل 
المش��كالت إن وج��دت ؛ وذل��ك م��ن 
خالل مهارات فريق العمل وتق�ديم 

االت ع��روض ش��فوية أوكتاب��ة مق��
 خاصه بذلك.

X X X X X    

 

 

U7 -  :مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 

 8 7 6 5 4 3 2 1 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 المعرفة والفهم

2/1/1/1 X X X   X X X 

2/1/1/2 X X X X X X X X 

2/1/3/1       X X 

2/1/7/1 X    X X X  

        X 2/2/1/1 المهارات الذهنية
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2/2/1/2 X        

2/2/2/1 X X    X X X 

2/2/2/2    X X X   

2/2/6/1     X X X X 

2/2/6/2     X X X X 

 المهارات المهنية والعملية

2/3/1/1 X X X X X    

2/3/1/2 X X    X   

2/3/5/1       X  

 المهارات العامة والقابلة للنقل
2/4/2/1 X X X X X X X X 

2/4/5/1    X X X X X 
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U8 - :طرق التعليم والتعلمU  أنشطة التعليم والتعلم غير مستوفاة لكل نواتج التعليم و التعلم بالنسبة

 و الفهم  ةمعرفلل

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
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ع
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 م

حلة
ر

الة 
 ح

سة
درا

عية 
بدا

ة ا
تاب

ك
 

ربة
تج

 

         ةالمعرف
 و الفهم

2/1/1/1 x         x     

2/1/1/2 x        x      

2/1/3/1 x x      x x      

2/1/7/1 x       x  x     

المهارات 
 ةالذهني

2/2/1/1    x x          

2/2/1/2  x x   x     x    

2/2/2/1   x x  x         

2/2/2/2  x x   x         

2/2/6/1   x x x          

2/2/6/2   x   x    x     

المهارات 
 المهنية
 ةوالعملي

2/3/1/1  x  x     x x     

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

2/3/5/1  x    x         

 المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/2/1    x     x      

2/4/5/1    x     x x     
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U9- :طرق التقويم لنواتج التعلم المستهدفة 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ير
حر

الت
ر 

تبا
الخ

ا
 ي

فو
لش

ر ا
تبا

الخ
ا

 ي

ر 
تبا

الخ
ا

عمل
ال

 ي

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقييم 
 تقرير

تقييم 

 مشروع

تقييم 

 عروض
 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x      

2/1/1/2 x x      

2/1/3/1 x x     x 

2/1/7/1 x x  x    

 ةالمهارات الذهني

2/2/1/1 x       

2/2/1/2 x      x 

2/2/2/1 x      x 

2/2/2/2 x      x 

2/2/6/1 x       

2/2/6/2 x   x    

 المهارات المهنية
 والعمليه

2/3/1/1  x  x    

2/3/1/2  x x     

2/3/5/1  x      

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/2/1       x 

2/4/5/1  x  x    
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U01- الوزن النسبي لكل تقييمولتقييم الزمني لجدول ال:  

بة  النس طرق التقييم األسبوع م
% 

 %  60 االختبار النظرى النهائى نهاية الفصل الدراسي 1

 % 15 االختبار الشفوي النهائى الخامس عشر 2

 % 10 التقييم العملي لنهاية الفصل الدراسى عشر الرابع 3

(تقييم المشاريع  أعمال السنـــــة األسبوع الثالث عشر الثالث إلى 4
 والتقارير والعروض والمناقشات)

15 % 

 % 100 اإلجمالى  
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