
 
 قسم علوم األراضي

  

 السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 تحية طيبة وبعد

 الموضوعات الموجودة بالجدول كموضوعات بحثية على قد وافق  2/5/2021القسم في اجتماعه بتاريخ  مجلس بأن نفيد سيادتكم
وذلة  طبقةا لبيةان المقةررات  مرحلة  البكةالوريوس بالكلية  لطةب  2020/2021مقررات الفصل الدراسةي الثةاني للمةام الجةاممي في 

 .المرسل من سيادتكم
 م

 والكود اسم المقرر
الف

 رق
 تقييم المشاريع البحثيةلجان  الشعبة

 عام أولى 102موارد أرضية ومائية أ 1
د. دعاء محمد  أ.د. فوزي الشاذلي أبو عجوة أ.د. محمد سمير عراقي

 أبو الفضل د. أسماء مختار متولي

الموارد -2    موارد المياه العذبة في مصر، مصادرها، أهميتها، حجمها، المشاكل التي تواجهها، كيفية تحقيق االستدامة فيها.-1
الموارد األرضية  -3    فيها. األرضية القديمة في مصر، أهميتها، مساحتها، مشاكلها، كيفية تالفي وعالج المشكل لتحقيق االستدامة

الموارد المعدنية في مصر، -4    القديمة في مصر، أهميتها، مساحتها، مشاكلها، كيفية تالفي وعالج المشكل لتحقيق االستدامة فيها.
يتها، كيفية موارد الطاقة في مصر، مدى انتشارها، حجمها، أهم -5    أماكن وجودها، أهميتها، كيفية استغاللها لالستفادة منها.

الموارد األرضية والمائية في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، أنواعها، أهميتها، كيفية -6    استغاللها لتحقيق االستدامة فيها.
ية الموارد األرضية والمائية في الساحل الشمالي الغربي، أنواعها، أهميتها، كيف-7    استغاللها لالستفادة منها وتحقيق االستدامة فيها.

الموارد األرضية والمائية في شرق وغرب الدلتا، أنواعها، أهميتها، كيفية -8    استغاللها لالستفادة منها وتحقيق االستدامة فيها.
الموارد األرضية والمائية في وسط الصحراء الغربية، أنواعها، أهميتها، كيفية  -9    استغاللها لالستفادة منها وتحقيق االستدامة فيها.

الموارد األرضية والمائية في جنوب مصر، أنواعها، أهميتها، كيفية استغاللها -10    اللها لالستفادة منها وتحقيق االستدامة فيها.استغ
 .لالستفادة منها وتحقيق االستدامة فيها

 أ.د. صالح محمد علي د. وائل محمد عمران أراضي ومياه الثالثة 302ري وصرف مزرعي أ 2 

 .   ستهالك المائى للمحاصيللقياس االوالغير مباشرة مباشرة الطرق  -2 .        والمقننات المائية للحقل مناوبات الرىأسس تحديد -1
 .    جدولة الرىاألسس العلمية ل-5  .    طرق رفع كفاءة الري السطحي -4 .     كمورد أساسي للماء في مصرنهر النيل وروافده -3
 .المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى فى مصر -7           . توزيع المياه على مستوى الكرة االرضية الدورة الهيدرولوجية و. -6
 .تصميم شبكات الري بالتنقيط -10 .      تصميم شبكات الري بالرش -9 .      راضىالترشيح التراكمى ومعدل الترشيح بااأل -8

 أ.د. الحسيني عبد الغفار أبو حسين  المجيد رضوان صالح عبد أ.د. أراضي ومياه الثالثة  306استصالح وتحسين األراضي أ 3 

    اهم المشاكل الزراعية فى التربة الصودية وكيفية التغلب عليها. -2     الطرق المتبعة فى استصالح األراضى المتأثرة باالمالح. -1
 –4   اختيار المحاصيل المناسبة.  -تحسين خصوبة األراضى الرملية-استصالح األراضى الرملية )خصائص التربة الرملية -3

استصالح األراضى الجيرية : المشاكل  –5   تدهور األراضى )التصحر: انواعه واسبابه ومظاهره(  -حماية التربة من االنجراف( 
استخدام السماد النتروجينى  –التربة الجيرية  pHفية التغلب على تأثير كربونات الكالسيوم وضبط كي –المتعلقة باألراضى الجيرية 

 المناسب فى األراضى الجيرية.
 دد.هاني محروس عبد المقصوأ.د. محمد أبو الفضل أحمد  أراضي ومياه الثالثة  324تحليل أراضي ومياه أ 4 

الطرق المستخدمة فى معالجة المياه منخفض  -2    .  العجز المائي فى المجال الزراعىعالجة مياه الصرف  ودورها فى سد م -1
استخدام -4      .دور البيوتشار فى حجز العناصر الثقيلة باالراضى  الملوثة -3     . الصالحية واالرض الملوثة بالعناصر الثقيلة

دور البيوتشار فى تحسين جودة مياه الرى وخواص -5      األزوال فى تنقية المياه من العناصر الثقيلة وتحسين خواص األرض.
دور المحسنات العضوية فى تحسين -7    على خواص األراضى.  SARتأثير الرى بمياه مختلفة فى نسبة الصوديوم -6    األرض. 

 تقنية المغنطة ودورها فى تحسين خواص مياه الرى واألرض. -8    .خواص االراضى القلوية

 د. حمدي محمد الزمراني د. أحمد محمد البعالوي  أراضي ومياه الثالثة 326تلوث األراضي والمياه أ 5 

االتجاهات الحديثة الستخدام النباتات في  -2إزالة العناصر الثقيلة من التربة الملوثة بإستخدام الميكروبات والمواد المخلبية    -1
العناصر الثقيلة والمركبات السامة كملوثات لألراضي الزراعية ومياة الري وحدودها  -Phytoremediation   3معالجة التلوث  

هم أ -5مصادرالتلوث بمخلفات الصرف الصحي  و مخلفات الصرف الصناعي واثر ئلك علي مياه الري    -4المسموح بها    
 األجناس البكتيرية والفطرية الممرضة بالتربة وخطورة كل منها.

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية واالحترام ،،،

 رئيس مجلس القسمبعمل قائم   22/5/2021تحريراً في 

 

 (وائل حممد السيد عمراند. )
 


