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 ةعناوين املوضوعات البحثي م
 

1 

   Environmental pollution with pesticidesتلوث البيئة بالمبيدات
-الماء-التربه-الطرق المختلفه لتقدير تلوث  الهواء -مصادرتلوث البيئه بالمبيدات -عريف البيئه والتلوث البيئى ت

طرق حمايه المكونات البيئيه المختلفة من  -المترتبه على تلوث البيئه بالمبيداتاالثار الجانبيه  -الغذاء بالمبيدات
 .التلوث بالمبيدات

2 

 Air pollution with pesticides  تلوث الهواء بالمبيدات

ير العوامل التى تؤثر على مص -التاثيرات الضارة لوجود المبيدات فى الهواء -مصادر تلوث الهواء بالمبيدات
 .طرق نقليل تلوث الهواء بالمبيدات –الهواء بالمبيدات  متبقياتة لتقدير الطرق المختلف-فى الهواء المبيدات

3 

 Soil pollution by pesticides  تلوث التربة بالمبيدات

االثار الجانبية الناتجة من وجود متبقيات المبيدات فى  -مصادر تلوث التربة بالمبيدات -الزراعية مفهوم تلوث التربة
 -المثلهباالطرق المختلفة لتقدير تلوث التربه بالمبيدات -اهم العوامل المؤثرة على مصير المبيدات فى التربة -التربة

 .وث التربه بالمبيداتلطرق تقليل ت

4 

 water pollution with pesticides  تتلوث الماء بالمبيدا

ياء المائيه حاالثار الجانبية الناتجة من وجود متبقيات المبيدات فى الماء على اال -مصادر تلوث الماء بالمبيدات
الطرق المختلفة لتقدير تلوث الماء بالمبيدات -اهم العوامل المؤثرة على مصير المبيدات فى الماء -خاصه االسماك

 .طرق تقليل تلوث الماء بالمبيدات -طرق تقدير متبقيات المبيدات فى الماء و االسماك -المثلهبا

5 

 Food pollution with pesticides  تلوث المواد الغذائيه

االثار الجانبية الناتجة من وجود متبقيات المبيدات  -بالمبيدات الغذاءمصادر تلوث  -تقسيم المواد الغذائية المختلفة
ءاهم العوامل المؤثرة على مصير المبيدات فى  -الغذاءفى  بالمبيدات  الغذاءالطرق المختلفة لتقدير تلوث -الغذا

 .بالمبيدات الغذاءث لو طرق تقليل ت -االمثلهب

6 

 Environmental fate of pesticides   مصير وسلوك المبيدات فى البيئة
يرها على مصير وتاث ةوالطبيعي ةالخصائص الكيماوي – ةباالمثل ةتؤثر على مصير المبيدات فى البيئالعوامل التى 

 -ةولزم المبيدات فى البيئبعلى مصير وميتا ةامثل -وتاثيره على سلوك المبيداتالتراكم الحيوى  -ةالمبيدات فى البيئ
وتوزيع المبيدات فى كيفيه التنبؤ الكمى بمصير  -داة للتنبؤ بمصير المبيدات فى البيئةأعمليات التحطم المختلفة ك
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7 

            ئة بالمبيدات على االعداء الحيويةتاثير تلوث البي
 The effect of environmental pollution with pesticides on natural enemies 

 .من التلوث بالمبيدات ةاالعداء الحيوي ةكيفيه حماي-تخدام المبيدات عليهاالس ةاالثار الجانبي-ةاالعداء الحيوي تقسيم

8 

  The harm of agricultural pesticides on bees  أضرار المبيدات الزراعية على النحل

 سمية -المبيدات من النحل وقاية -بالمبيدات النحل تسمم أعراض -اهميه النحل فى التلقيح واهميه منتجاته المختلفه
 .كيفيه تقدير متبقيات المبيدات فى النحل ومنتجاتة -تأثيرها وطرق المبيدات

9 

 طرق تقليل تلوث البيئة بالمبيدات
  Ways to reduce environmental pollution with pesticides 

الغذاء بالمبيدات ومميزات -التربه-الماء-لتقليل تلوث الهواء( ةفيزيائي-ةكيماوي-ةنباتي-ةبيولوجي) ةالطرق المختلف
 .طريقة وعيوب كل

11 

 التخزينكيماويات الزراعية اثناء النقل والتلوث بال
 Pollution with agricultural chemicals during transportation and storage  

-صائصها الفيزيائيةتقسيم الكيماويات الزراعية حسب خ -مستحضرات الكيماويات الزراعية ومجاالت االستخدام 
االثار الجانبية المترتبه على التلوث اثناء النقل والتخزين وكيفية تقليل -للتلوث خالل النقل والتخزين الطرق المختلفة

 .التلوث بالمبيدات خاللهما
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