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Postharvest fruit Scince. Title 

Second semester. Qualification: PhD 
Course 

Coordinator 

Study fruits and vegetable and flowers storage. Course 

Objective 

Division of Horticulture fruits and vegetable growth, Horticultural crops 

harvesti and package pre cooling and  storage.. 

Course 

Description 

 1- Physiology of horticultural crops after harvest Abdel Ilah al-Ani Mekhlef 1985. 

  2-Tguenat horticultural crops Storage. D. Ghaleb Nasser al-Shimmery 2014.  
Textbook 

Final 

mark 
Final exam. Annual quest 

Second 

quarterly 

exam. 

First 

quarterly 

exam. Course 

Assessments Final 

mark 
Lab. Theoretical Lab. Theoretical 

13% 13% 

100% 20% 40% 14% 26% 

 General Notes 

Lab. Theoretical Week 
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Introduction 

- Classification of fruits and study the 

morphological characteristics   

Introduction  

Classification of fruits and study the 

morphological characteristics importance 

of fruits storage and coolant , causes 

damage to horticultural crops after harvest 

 

1 

Classification of fruits and study the 

morphological characteristics 

The importance of fruits storage and 

coolant , causes damage to horticultural 

crops after harvest 

2 

the study of the natural qualities of the fruit stages of fruit formation 
3 

chemical study of fruits prematurity in fruits standards 
4 

acidity of the correction estimate transactions fruits after harvest – pre 

cooling 
5 

measuring respiration fruits speed The chemical composition of the fruits, the 

changes that occur during maturation and 

storage 

6 

Determination of total soluble solids in 

fruit juice 

Respiration in horticultural crops and the 

phenomenon climacteric rise. 

7 

Determination of vitamin c. in fruit juice Ethylene and its relationship with fruit 

ripening. 
8 

determinations  reducing and total sugars Examination 
9 

the damage of the fruit in cold storage Ripening 
10 

identify the characteristics of quality in 

some fruits 

Methods of modern storage and its effects 

on the physiological fruits. 
11 

chlorophyll chemical calculates microbiology and its effects toxicity in 

food stored 
12 

fruits package. Factors affecting the speed of weight loss 

in fruits 
13 

Fruits damage in the storage. optimal conditions for the storage of some 

of the fruits of horticultural crops and 

ornamental plants 

14 

Fruits quality.    14 -dlaúl quality of horticultural crops and 

ornamental plants 
15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 

 غالب ناصر الشمريأ.د. االسم

 Ghalibnaser55@yahoo.com البريد االلكتروني

 عناية وخزن الحاصالت البستنية اسم المادة

 4112-4112 ربيعيالفصل ال مقرر الفصل

 اهداف المادة
حافظة عليها وايصالها الى المستهلك بافضلل والم باهمية خزن الحاصالت البستنيةتعريف الطلبة 

 .الصفات النوعية

 التفاصيل االساسية للمادة

تدرس مادة عناية وخزن الحاصالت البستنية تبدا بتكلوي  ونملو الاملار والعواملل الملعلرة عليهلا 

وطرق جني وخزن الامار والمحافظلة عليهلا مل  االرلرار الفسللجية والجرلوميلة وطلرق التعب لة 

 وكيفة وصولها الى المستهلك بافضل حالة صحية.والخزن 

 الكتب المنهجية
 . 1912 عبد االله مخلف العانيد. فسلجة الحاصالت البستنية بعد الحصاد -1

  غالب ناصر الشمري د.  تقنات خزن الحاصالت البستنية . -4 

 تاب مترجمك .Post harvest technology of horticultural crop. 1990 المصادر الخارجية

 تقديرات الفصل

االمتحان 

 الفصلي االول

االمتحان 

 الفصلي الااني

 االمتحان النهائي السعي
الدرجة 

 النهائية

 عملي نظري عملي نظري

111% 

11% 11% 42% 12% 21% 41% 

  معلومات ارافية

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 ديالى اسم الجامعة:

 الزراعة اسم الكلية:

 البستنة وهندسة الحدائق اسم القسم:

 رابعال المرحلة:

 الشمري حسين غالب ناصر اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد أستاذ مي:اللقب العل

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية الزراعة مكان العمل:

 

 



 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية االسبوع

 . ن المبرد للمحاصيل البستنيةاهمية الخز 1

تصنيف الامار ودراسة صفاتها التشريحية 

  والمورفولوجية

 

   . دراسة الصفات الطبيعية للامار  اسباب تلف الحاصالت البستنية بعد الحصاد 4

1 
  دراسة الصفات الكيمياوية للامار.    مراحل تكوي  ونمو الامار والمحاصيل البستنية

2 
  تقدير الحمورة القابلة للتسحيح في عصير الامار  النضج في الامار مقاييس اكتمال

    . قياس سرعة تنفس الامار . معامالت الامار بعد الحصاد 2

2 
    . تقدير المواد الصلبة الذائبة وغير الذائبة في الامار . طرق التبريد السريع للامار بعد الجني

7 
ت التي تحدث فيها الناء النضج التركيب الكيمياوي للامار والتغييرا

 والخزن .

   في عصير الامار. . تقدير فيتامي  ج

1 
  . تقدير نسبة السكريات المختزلة والكلية التنفس في المحاصيل البستنية وظاهرة الكاليمكتيرك

9 
  . قياس نسبة الكلوروفيل بالطرق الكيمياوية االللي  وعالقته بفسلجة نضج الامار.

11 
  . spadeقياس المساحة الورقية والكلوروفيل بطريقة  . الصناعي االنضاج

11 
     التعرف على طرق التعب ة في المحاصيل البستنية . الحاصالت البستنية طرق خزن

  .  قطف وخزن االزهار . العوامل المعلرة على سرعة فقدان الوزن في الامار 12

11 
  التعرف على االررار التي تصيب الامار في المخازن . يةالظروف المالى لخزن بعض الحاصالت البستن

12 
  امتحان  دالئل الجودة في الحاصالت البستنية

12 
  التعرف على صفات الجودة في بعض الامار. .قطف وخزن نباتات الزينة

 

 

 توقيع العميد :                                    توقيع االستاذ :                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


