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 الثالثة الفرقة : 
  إدارة أعمال

 مشاريع بحثية يمكن للطالب التقدم بها 
 

 ر المشروع اصعن توصيف المشروع عنوان المشروع  م

ام نبإنتاج األغ للنهوض مشروع   .1
 مىلمستوى العالفى مصر على ا

ة للنهوض بإنتاج يقوم الطالب بوضع خطة قومي
بالسالالت العالمية المتميزة  األغنام محليا مستعينا 

فى اإلنتاج مع توضيح كيفية تنفيذ هذه الخطة على 
 المستوى القومى.

توصيف  –تعداد األغنام فى مصر 
توصيف  –مة السالالت المحلية الها
فى تخصصة مالسالالت العالمية ال

تحسين على الخطة  –نتاج اإل
 المستوى لقومى

يقوم الطالب بتوصيف مشروع متكامل إلنتاج  األغناممن  مشروع إلنتاج اللحوم  .2
رأس  1000-100قوامه من اللحوم من الخراف 

 دى من المشروع مع تحديد العائد اإلقتصا تسمين

-اناتالحيو -عةالمزر موقع 
 – العماله-التجهيزات-الحظائر
 سنوات  سمادى خالل خملاالعائد 

يقوم الطالب بتوصيف مشروع متكامل إلنتاج  األغناممن  الصوفمشروع إلنتاج   .3
رأس   1000-100قوامه من من الخراف  الصوف

 دى من المشروع مع تحديد العائد اإلقتصا

-اناتالحيو -عةالمزر موقع 
 – العماله-التجهيزات-الحظائر
 سنوات  سالمادى خالل خمالعائد 

 اللبنيقوم الطالب بتوصيف مشروع متكامل إلنتاج  الماعز من اللبن اج إلنت مشروع  .4
 1000-100قوامه من الماعز المتخصصة من 
 دى من المشروع مع تحديد العائد اإلقتصارأس  

الساللة   -مكان المشروع المناسب
 -اإلنتاجحجم  –عدد الحيوانات  -

 أماكن التسويق
وم الطالب بتوصيف مشروع متكامل إلنتاج يق الماعزمن   الموهيرمشروع إلنتاج   .5

-100قوامه من الماعز المتخصصة من  الموهير
دى من مع تحديد العائد اإلقتصارأس  1000

 المشروع 

عدد  -مكان المشروع المناسب
أماكن  -اإلنتاجحجم  –الحيوانات 

 التسويق

 الفراءنتاج يقوم الطالب بتوصيف مشروع متكامل إل األغناممن   الفراءمشروع إلنتاج   .6
 1000-100قوامه من المتخصصة  األغناممن 
 دى من المشروع مع تحديد العائد اإلقتصارأس  

عدد  -مكان المشروع المناسب
الساللة المختارة  -الحيوانات
أماكن  -اإلنتاجحجم  – وتوصيفها
 التسويق

مشروع لتوصيف السالالت   .7
المحلية والعالمية المتخصصة فى 

 اإلنتاج 

مية من  لب بتحديد السالالت المحلية والعاليقوم الطا
األغنام التى قام بدراستها مع إختيا أنس السالالت 

 التى يمكن إستخدامها لإلنتاج فى مصر

الصفات الشكلية واإلنتاجية 
  المتخصصة العالميةلسالالت ل

التعداد الكلى للحيوانات  -والمحلية
مقارنة الصفات  -فى مصر

محلية  اإلنتاجية فى السالالت ال
   تخصصةوالعلمية الم



 كونات الدراسةم
 

 فحة رقم الص الموضوع  
  الدراسة عن الهدف من  مقدمة أوال
  أجزاء الدراسة المختلفة ثانيا 
  الدراسة ملخص ثالثا
  توصيات الدراسة  رابعا

  البحثومتطلبات   وأجزائهاحسب مكونات الدراسة غيير فيه  الت هويمكن  اإلسترشاد بهللطالب فقط يمكن هذا نموذج 
  بالمعلومات المطلوبه لدون اإلخال

  أستاذ المادة
 اب أ.د.سمير الخش


