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 83104811000022 عبد العظيم جعفرناجد / د

 82018111001019 سعدية علي شعبان/ د.أ
 قم بإعداد مشروع بحثي واحد فقط في أحد المشروعات البحثية التالية على ان يتضمن العناصر الموضحة بكل بحث

 :األبحاث

 عناصر الموضوع عنوان الموضوع م
 المصرتدهور محصول وجودة القطن  1

خالل السنوات األخيرة والمقترحات ي 
 لمحصول باللنهوض 

 :بالتفصيليتناول الطالب 
 احصائيات القطن وانتاجيته خالل الفترة األخيرة  -
 المشاكل التي تواجه القطن  -
 الحلول المقترحة للتغلب على هذه العقبات -

تأثير الظروف البيئية والعمليات  8
 المصري الزراعية على نمو القطن

الظروف الجوية واألرضية والعمليات الزراعية المؤثرة على نمو تأثير يتناول الطالب 
 . المصريالقطن 

إنتاجية وجودة العوامل المؤثرة على  2
 محصول الكتان 

األصناف والظروف البيئية والمعامالت الزراعية بدءاً من الزراعة تأثير يتناول الطالب 
 . كمية المحصول وصفات الجودة للكتان علىحتى الحصاد 

دور عمليات الخدمة بعد الزراعة في  9
التأثير على إنتاجية وجودة محاصيل 

 األلياف اللحائية الثانوية 

األهمية االقتصادية واالستعماالت لمحاصيل االلياف اللحائية بالتفصيل  يتناول الطالب
التيل تأثير عمليات الخدمة بعد الزراعة على إنتاجية وجودة محاصيل الثانوية ، 

 .والرامى والجوتوالقنب 

التوصيات الفنية النتاج وزراعة  3
 السيزال والكابوك في مصر

همية التوسع في زراعة السيزال والكابوك في مصر، المعامالت أيتناول الطالب 
 . الزراعية التي تجرى على محصول السيزال والكابوك في مصر

ميعاد وطرق الزراعة كأحد أساليب  1
 النهوض بإنتاجية محاصيل األلياف 

التي ُتعظم من ميعاد الزراعة األمثل وطرق الزراعة المثلى بالتفصيل  يتناول الطالب
 .والورقية والثمريةاللحائية البذرية و محاصيل االلياف إنتاجية 

دوار الشمس أحد محاصيل الزيت التي  0
 باألراضي الصحراويةتنجح زراعتها 

 :بالتفصيل يتناول الطالب 
 الفجوة الزيتية في مصر -



 زراعة دوار الشمسالمشاكل التي تواجه  -
 المعامالت الزراعية المالئمة لتعظيم إنتاجية دوار الشمس -
 مقترحاتك للتوسع في زراعة دوار الشمس -

فول الصويا كأحد المحاصيل الهامة  2
الذى يستخدم في العديد من عالميا 

 المنتجات الغذائية 

 :بالتفصيل يتناول الطالب 
ا -  تتبع احصائيات المساحة المنزرعة واإلنتاجية لمحصول فول الصوي
 العقبات التي تواجه التوسع في زراعة فول الصويا  -
ا -  المعامالت الزراعية التي من شأنها تعظيم إنتاجية فول الصوي
 أهم المنتجات الغذائية التي يدخل في تصنيعها فول الصويا   -

المورينجا أحد محاصيل الزيت الحديثة  4
 في مصرالواعدة 

 :بالتفصيل يتناول الطالب 
 التعريف بنبات المورينجا من حيث أهميته االقتصادية واستعماالته -
  خصائص زيت المورينجا -
 الظروف البيئية المالئمة والمناطق التي تجود زراعته بها    -
 المعامالت الزراعية التي تعظم من إنتاجية وجودة المورينجا  -
 كيفية مساهمة المورينجا في تقليل الفجوة الغذائية من الزيت  -

الفول السودانى وجودة  إنتاجية تعظيم 10
 بمصر حديثة االستصالح األراضي في

 :  بالتفصيل الطالب يتناول
 بأراضي السودانيالفول  إنتاجية لتعظيم المناسبة الزراعية المعامالت -

 وري تسميد برامج ويصمم ،الحصاد حتى الزراعة من بدءاً االستصالح 
 .التربة طبيعة مع تتناسب

 الصالحة للتصديرمواصفات الثمار الجيدة  -

 


