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 :اوال

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 راجيا متولى مزروع .د –احمد فتح هللا .د –منى رشدى خليل .د االول أسس انتاج نباتى 

 حثيةحثيةالمواضيع البالمواضيع الب

 

  العوامل الجوية وتأثيرها على نباتات الخضرالعوامل الجوية وتأثيرها على نباتات الخضر: :   ..11

  ::  البحثالبحث  عناصرعناصر

 تأثير درجة الحرارة على محاصيل الخضر 

 التقسيم الحرارى لمحاصيل الخضر 

 أضرار الحرارة المرتفعة والمنخفضة 

 تأثير الفترة الضوئية على نمو وتطور النباتات 

 الضاءهتأثير الرياح وشدة ا

  الخضر الخضر   تالتتالتانتاج شانتاج ش: :   ..22

  ::  البحثالبحث  عناصرعناصر

 فى الزراعة  التمزايا وعيوب استخدام الشت

 تقسيم الخضر حسب مقدرتها على تحمل عملية الشتل  

 لشروط التى يجب توافرها فى مراقد البذور الحقلية ا

 زراعة المشاتل الحقلية  

 ات خاصة لنمو الجذورئالخضر فى أوعية خاصة بها وفى بي التانتاج شت 

  ر الفاكهةر الفاكهةالتطعيم فى أشجاالتطعيم فى أشجا: :   ..33

  ::  البحثالبحث  عناصرعناصر

 أسباب اجرائه 

 أنواع التطعيم  

 مواعيد اجرائها  

 والطعم االصل أهم التأثيرات المتبادلة بين  
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 والطعم  االصل درجات الموافقة بين  

  تأثير درجات الحرارة على أشجار الفاكهة تأثير درجات الحرارة على أشجار الفاكهة .: .: 44

  ::  البحثالبحث  عناصرعناصر

فترة الراحة على أشجار الفاكهة المستديمة تأثير ارتفاع درجة الحرارة أثناء موسم النمو وأثناء 

 .وعلى أشجار الفاكهة المتساقطة 

تأثير انخفاض درجة الحرارة أثناء موسم النمو وأثناء فترة الراحة على أشجار الفاكهة المستديمة  

 . وعلى أشجار الفاكهة المتساقطة

 .تأثير درجة الحرارة على العقد فى أشجار الفاكهة 

ويمكن للطالب اختيار نوعين من أشجار  (ارة على نضج الثمار فى أشجار الفاكهة تأثير درجة الحر

 (.تلك التأثيرات الظهار متساقطة االخرالفاكهة على أن يكون أحدهما مستديمة و

  انشاء مشاتل الزينة وملحقاتهاانشاء مشاتل الزينة وملحقاتها: :   ..55

 البحثالبحث  عناصرعناصر

 أهمية انشاء المشاتل 

 أنواع مشاتل الزينة  

 واستخدامها  تل الزينة أنواع الصوب الموجودة بمش 

 .البيئات المستخدمة فى الزراعة داخل المشتل

  تقسيم نباتات الزينة تبعاً لطبيعة نموها تقسيم نباتات الزينة تبعاً لطبيعة نموها ::    ..66

 البحثالبحث  عناصرعناصر

 حتياجاتها المائية التقسيم نباتات الزينة تبعاً 

 حتياجاتها الحرارية التقسيم نباتات الزينة تبعاً  

 ضوئيةحتياجاتها الالتقسيم نباتات الزينة تبعاً  
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 :يا ــــثان

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 مزروع راجيا. د حسن هللا عبد د.ا جاويش رجاء د.ا (إدارة أعمال)االول  إنتاج بساتين عام

 

  ::المواضيع البحثية المواضيع البحثية 

  طرقطرق  حسبحسب  الطماطمالطماطم  تقسيمتقسيم  معمع  للطماطمللطماطم  الغذائيةالغذائية  والقيمةوالقيمة  اإلقتصاديةاإلقتصادية  األهميةاألهمية  عنعن  نبذةنبذة  --11

 المستخدمةالمستخدمة  الحديثةالحديثة  األصنافاألصناف  ذكرذكر  معمع  نموهانموها  وطبيعةوطبيعة  زراعتهازراعتها  منمن  والغرضوالغرض  إنتاجهاإنتاجها

  ::  البحثالبحث  عناصرعناصر

 للمحصول االقتصادية واألهمية المنزرعة المساحه إحصائيات اخر -

 بالثمار الغذائية العناصر والمحتوي الكيميائي التركيب -

  المحمية البيوت تحت والمنزرعة للتصنيع والمعدة الطازج االستهالك طماطم اصناف مواصفات -

  والمحمية المكشوفة للزراعات المناسبه الحديثة االصناف-

  الحراري واإلجهاد الجفاف لظروف المقاومه الحديثة االصناف -

  الدرناتالدرنات  سكونسكون  كسركسر  وطرقوطرق  مصرمصر  فيفي  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  عرواتعروات  --22

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 التقاوي ومصادر المختلفة العروات زراعة مواعيد -

 زراعية عروة لكل الزراعة قبل التقاوي علي تجري التي المعامالت -

  البطاطس تقاوي النتاج الحديثة التكاثر طرق -

 البطاطس درنات في والسكون الراحه طور -

  فقد بدون البطاطس درنات تخزين في السكون او الراحه طور من االستفادة كيفيه -

  الدرنات سكون كسر طرق -

 الدرنات سكون فترة اطاله طرق -
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  ذكرذكر  معمع  الجافةالجافة  البذورالبذور  إنتاجإنتاج  بغرضبغرض  الفاصولياالفاصوليا  لزراعةلزراعة  الالزمةالالزمة  الزراعيةالزراعية  المعامالتالمعامالت  --33

  الغرضالغرض  هذاهذا  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  األصنافاألصناف

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 .المحصول بجودة وعالقتها المساحه وحده في األمثل النباتات وعدد الزراعة مسافات -

 . بالمحصول وعالقتها المختلفة الري ونظم الري معدالت -

 .الفاصوليا وبذور قرون بجودة وعالقتها المختلفة اإلضافة وطرق المستخدمة االسمدة أنواع -

 . اإلنتاجية وصفاتها المنتشرة الحديثة االصناف -

  المثمرةالمثمرة  الموالحالموالح  مزارعمزارع  فيفي  المتبعالمتبع  والتسميدوالتسميد  الريالري  برنامجبرنامج  --44

  : : البحثالبحث  عناصرعناصر

 .الموالح أشجار ري طرق -

 . المتبعة الري فترات -

 . المختلفة الغذائية العناصر ةأهمي -

 .المتبع التسميد برنامج -

  الموالحالموالح  فيفي  والثمريوالثمري  الزهريالزهري  التساقطالتساقط  --55

  : : البحثالبحث  عناصرعناصر

 .االزهار تساقط -

 . يونيه تساقط -

 الجمع ماقبل تساقط -

  التساقط تقليل كيفية -

  األصولاألصول  إستخدامإستخدام  وأهميةوأهمية  العنبالعنب  فيفي  التكاثرالتكاثر  --66

  : : البحثالبحث  عناصرعناصر

  بالبذرة التكاثر -

  بالعقلة التكاثر -

  بالترقيد التكاثر -

  بالتطعيم التكاثر -

  التطعيم إستخدام حاالت -

  منها والغرض األصول أهم -
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  الوردالورد  وتصديروتصدير  وتداولوتداول  قطفقطف  --٧٧

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 للورد اإلقتصادية األهمية -

 الورد ازهار حصاد ومواعيد طرق -

 للتصدير الورد ازهار إعداد -

 الورد الزهار سيةالقيا المواصفات -

 الورد لنبات والمستوردة المصدرة الدول اهم -

 للورد التصديرية األصناف اهم -

 المقطوفة الورد ازهار عمر الطاله تجري التي المعامالت -

  الزهورالزهور  بسلةبسلة  نباتنبات  وانتاجوانتاج  زراعةزراعة  --٨٨

  : : البحثالبحث  عناصرعناصر

  الزهور بسلة نبات أهمية -

  الزهور بسلة زراعة وطرق موعد -

  الزهور بسلة هاراز قطف -

  الزهور بسلة نبات تربية طرق -

  المقطوفةالمقطوفة  االراوالاالراوال  أزهارأزهار  وتداولوتداول  إعدادإعداد  --٩٩

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

  المناسبه الحصاد مرحلة -

 الحجم كبيرة أزهار على الحصول طرق -

  االراوال الزهار التصديرية المواصفات -

  التصديرية األصناف اهم -

 .المقطوفة األزهار عمر إطالة -

 


