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 الوشروع البحثي

 خاص هساحت هستىيت في هادة

 طالب الوستىي الثالث 

 برناهج األراضي والوياه

 الفصل الدراسي الثاني 

 العام الجاهعي

2019 /2020 

 

 

 هن هقدهت

 استاذ الوادة

 ابىعويرة حسن األستاذ الدكتىر/ دمحم علي

 والنظن الحيىيت الهندست الزراعيتقسن ب أستاذ

 كليت الزراعت جاهعت الونىفيت 
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          وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 يادج انًغادح انًغتىيح خاصفي  انثذثي انًششوعيىضىػاخ 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 2020/ 2019 انفظم انذساعي انثاَي انؼاو انجايؼي

 ػُىاٌ يىضىع انثذث األول

األدواخ انًغتخذيح في انمياط وانطشق انهُذعييح انًتثؼيح فيي ليياط ولياط أطىال انخطىط في انطثيؼح دساعح ػٍ 

ػُييذ اعييتخذاو انجُضيييش فييي لييياط  واعييثاب و ىد يياتؼشيييا األخطييام انًذتًييم و ىد ييا وطييىل خييظ يؼتشضييح ييياَغ 

 غتخذيح في انتظذيخ األطىال وتظذيخ  زِ األخطام وانًؼادالخ انً

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ػُىاٌ يىضىع انثذث انثاَي

وانًميياييظ انًتؼيياسي ػهيهييا عييىام انًميياييظ انطىنيييح  أَىاػهييا وفييي انخييشالظ انًغيياديح  يميياييظ انشعييىاعييتخذاو 

وطشيمح تؼييٍ يمياط انشعى انًُاعة نشعى لطؼيح أسع ػهيي يمياط وأألعتششاد تاأليثهح نكم انًماييظ انشثكيح وأ

 خشيطح وأيضا طشيمح دغاب اتؼاد انخشيطح انًُاعثح نشعى لطؼح أسع ػهيها تًمياط سعى يؼهىو

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ػُىاٌ يىضىع انثذث انثانث

انثىطهح انًُشىسيح واعتخذايها فيي ليياط االَذشافياخ انذالشييح ألضيالع يضيهغ يمفيم وتؼشييا  يم ييٍ دساعح ػٍ 

يغ األعتؼاَح تانشعىياخ انتىضيذيح وػيىب انثىطهح ػُيذ وانؼاللح تيُهًا األَذشاي انذالشي واألَذشاي انًختظش 

 يفييح تظيذيخ األَذشافياخ انًماعيح خطيب تانثىطيهح انًُشيىسيح َتيجيح و يىد تيب يش ذايها نميياط األَذشافياخ واعتخ

 نهجارتيح انًذهيح

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ػُىاٌ يىضىع انثذث انشاتغ

 نمطؼيح األسع نهذيذود انًغيتميًحلياط يغطذاخ األساضي انًكشىفح في انطثيؼيح انًغتخذيح في انطشق انهُذعيح 

وطشيمييح دغيياب يغييادح لطؼييح اسع دييذود ا يُذُيييح او يتؼش ييح يييٍ والييغ انخشيطييح  طذاخًغييانتمييذيش طشيمييح و

 وتاعتخادو  هاص انثالَيًيتش في لياط انًغادح خانًؼادالتاعتخذاو 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 

 ػُىاٌ يىضىع انثذث انخايظ

وطشق تشتية  زِ انخشالظ ويمياط انشعى انًتثغ في سعى انخشالظ انضساػيح وتؼشيا  دساعح ػٍ انخشالظ انضساػيح

 واعتخذاياخ انخشالظ انضساػيحسلى انخشيطح 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 انغادطػُىاٌ يىضىع انثذث 

وطشيمييح  واَييىاع انًيضاَييياخواألدواخ انًغييتخذيح دساعييح ػييٍ انًيضاَيييح انطىنيييح انًغييتخذيح فييي تغييىيح األساضييي 

 وانتذميك انذغاتي نهًيضاَيح تطشيمح يُغىب عطخ انًيضاٌ   انُمظ انًختهفح تذويٍ انمشاماخ وايجاد يُاعية

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 استاذ الوادة
 ابىعويرة حسن األستاذ الدكتىر/ دمحم علي

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 

 ػُاطش انًششوع انثذثي

  ا شاؤجانتي يشغة و انًؼشوضح انثذثي انًششوعوادذ فمظ يٍ يىضىػاخ  ػهي  م طانة أٌ يختاس يىضىع( 1)

 :يتضًٍ غالي انًششوع انثذثي (2)

ػُىاٌ يىضىع انًششوع انثذثي انزي  –اعتار انًادج  –اعى انًادج  - انمغى –انفشلح  –انشلى انمىيي  -اعى انطانة 

 اختاسج

 تيٍ انغطىس 1.5ويغافح  14تذجى  Times New Romanيكتة انثذث تخظ    (3) 

  هًح  200اني  150تتكىٌ انًمذيح وانهذي يٍ انًششوع انثذثي يٍ ػذد  هًاخ يتشاوح يٍ  (4)

 يضًىٌ انثذث  (5)

ػٍ خًغح يشا يغ ػهيي أٌ يكيىٌ يؼظًهيا ييٍ لىاػيذ تياَياخ تُي  ال تمم ػذد انًشا غ انتي يغتؼيٍ تها انطانة  (6)

 ث انهغح انؼشتيح و ي َفظ نغح تذسيظ انًادج وتكىٌ نغح انثذ EKBانًؼشفح انًظشي 

 طفذاخ والتضيذ ػٍ ػششج طفذاخ  6مم ػذد أوساق انثذث ػٍ تال  (7)

 يشًم انثذث انؼُاطش األتيح: (8)

 ػُىاٌ انثذث )أ(

 يهخض انثذث( ٮ)

 انًمذيح وانهذي( د)

 طفذاخ 8طفذاخ اني  4يضًىٌ انثذث ويكتة في ػذد طفذاخ يٍ ( ى)

 لالًح انًشا غ ( ھ)

نكتشوَيي انخياص تهطانية واػضيام  ي يح تاعيتخذاو انثشييذ األ PDFيكتة انثذث انكتشوَيا ويشعم  ًهيا واديذ  (9)

 أو يُظح انًمشساخ األنكتشوَيح تانجايؼح  (Microsoft office 365)انتذسيظ تاعتخذاو 

 يغًي انًها تاعى انطانة ستاػي واعى انًمشس (10)

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 ابىعويرة حسن األستاذ الدكتىر/ دمحم علي
 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 

 خاص انًغادح انًغتىيح ًادجنغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 األول انثذث يىضىع

  ----------------------------------------------------------------انطانة/  أعى

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   يغادح يغتىيح خاصاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث

األدواخ انًغييتخذيح فييي انمييياط وانطييشق انهُذعيييح ولييياط أطييىال انخطييىط فييي انطثيؼييح دساعييح ػييٍ 

واعيثاب و ىد يا ػُيذ تؼشييا األخطيام انًذتًيم و ىد يا وانًتثؼح في لياط طىل خظ يؼتشضح يياَغ 

 اعتخذاو انجُضيش في لياط األطىال وتظذيخ  زِ األخطام وانًؼادالخ انًغتخذيح في انتظذيخ 

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 األستاذ الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرة
 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح 

 

 ًادج انًغادح انًغتىيح خاصنغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 انثاَييىضىع انثذث 

  ----------------------------------------------------------------أعى انطانة/ 

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   يغادح يغتىيح خاصاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث

أَىاػها وانًماييظ انًتؼاسي ػهيهيا عيىام انًمياييظ وفي انخشالظ انًغاديح  يماييظ انشعىاعتخذاو 

وطشيميح تؼيييٍ يميياط انشعيى انًُاعية يمياط وأألعتششاد تاأليثهح نكم انًماييظ انشثكيح وانطىنيح أ

نشعى لطؼح أسع ػهي خشيطح وأيضا طشيمح دغاب اتؼاد انخشيطح انًُاعثح نشعى لطؼيح أسع ػهيهيا 

 هىوتًمياط سعى يؼ

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 األستاذ الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرة

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح 

 

 ًادج انًغادح انًغتىيح خاصنغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 انثانثيىضىع انثذث 

  ----------------------------------------------------------------أعى انطانة/ 

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   يغادح يغتىيح خاصاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث 

انثىطييهح انًُشييىسيح واعييتخذايها فييي لييياط االَذشافيياخ انذالشيييح ألضييالع يضييهغ يمفييم دساعييح ػييٍ 

ييغ األعيتؼاَح تانشعيىياخ وتؼشيا  م ييٍ األَذيشاي انيذالشي واألَذيشاي انًختظيش وانؼالليح تيُهًيا 

 يفييح تظيذيخ األَذشافياخ انًماعيح انتىضيذيح وػيىب انثىطهح ػُذ اعتخذايها نمياط األَذشافياخ و

 ىطهح انًُشىسيح َتيجح و ىد تب يش نهجارتيح انًذهيحخطب تانث

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 األستاذ الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرة

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  انضساػيحلغى انهُذعح 

 

 ًادج انًغادح انًغتىيح خاصنغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 انشاتغيىضىع انثذث 

  ----------------------------------------------------------------أعى انطانة/ 

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   يغادح يغتىيح خاصاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث 

نهذيذود لياط يغطذاخ األساضيي انًكشيىفح فيي انطثيؼيح انطشق انهُذعيح انًغتخذيح في دساعح ػٍ 

وطشيميح دغياب يغيادح لطؼيح يٍ والغ انخشيطيح  طذاخًغانتمذيش طشيمح و نمطؼح األسع انًغتميًح

 وتاعتخادو  هاص انثالَيًيتش في لياط انًغادح خانًؼادالتاعتخذاو اسع دذود ا يُذُيح او يتؼش ح 

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 األستاذ الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرة

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 

 انًغادح انًغتىيح خاصًادج نغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 انخايظيىضىع انثذث 

  ----------------------------------------------------------------أعى انطانة/ 

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   يغادح يغتىيح خاصاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث 

دساعح ػٍ انخشالظ انضساػييح وطيشق تشتيية  يزِ انخيشالظ ويميياط انشعيى انًتثيغ فيي سعيى انخيشالظ 

   واعتخذاياخ انخشالظ انضساػيحانضساػيح وتؼشيا سلى انخشيطح 

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرةاألستاذ 

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
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 وانُظى انذيىيح  لغى انهُذعح انضساػيح

 

 ًادج انًغادح انًغتىيح خاصنغالي انًششوع انثذثي 

 طالب انًغتىي انثانث تشَايج األساضي وانًياِ

 انفظم انذساعي انثاَي 

 2020/ 2019انؼاو انجايؼي 

____________________________________________________________________ 

 غادطانيىضىع انثذث 

  ----------------------------------------------------------------أعى انطانة/ 

  ---------------------------------------------------------------/انشلى انمىيي

  ---------------------------------------------------------------------انكهيح/ 

 -----------------------------------------------------------------انًغتىي / 

 -----------------------------------------------------------------انثشَايج / 

   خاص يغادح يغتىيحاعى انًادج/ 

   / أ.د دمحم ػهي دغٍ اتىػًيشجاعتار انًادج انمالى تانتذسيظ

 ػُىاٌ انثذث 

واَيييىاع واألدواخ انًغيييتخذيح دساعيييح ػيييٍ انًيضاَييييح انطىنييييح انًغيييتخذيح فيييي تغيييىيح األساضيييي 

وانتذميييك انذغيياتي نهًيضاَيييح  انييُمظ انًختهفييح وطشيمييح تييذويٍ انمييشاماخ وايجيياد يُاعييية انًيضاَييياخ

 تطشيمح يُغىب عطخ انًيضاٌ  

______________________________________________________________________________________ 

 استاذ الوادة

 األستاذ الدكتىر/ دمحم علي ابىعويرة

 تقسن الهندست الزراعيت كليت الزراعت جاهعت الونىفي
 


