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 :اوال

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 طه المحسن عبد دمحم. د مزروع متولي راجيا. د حسن هللا عبد د.ا (هندسة زراعية )الثانى  انتاج الحاصالت البستانية 

 

 

  ::مواضيع البحثية مواضيع البحثية الال

  الموالحالموالح  زراعةزراعة  نجاحنجاح  عليعلي  المختلفةالمختلفة  البيئيةالبيئية  الظروفالظروف  تأثيرتأثير  --١١

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

  المختلفة الحرارة درجات تأثير -

  الرطوبه تأثير -

 الضوء تأثير -

 الرياح تأثير -

  المناسبه التربة -

    األسواقاألسواق  فيفي  السنهالسنه  مدارمدار  عليعلي  المالحالمالح  البلديالبلدي  الليمونالليمون  ثمارثمار  توافرتوافر  كيفيةكيفية  --٢٢

    البحثالبحث  ررعناصعناص

  اإلزهار لعملية السابقة الفسيولوجية التغيرات -

  موعدها غير في االزهار علي األشجار إجبار كيفيه -

 الصغير الصيام -

  الكبير الصيام -

 الترجيع -

  العنبالعنب  فيفي  الثمارالثمار  صفاتصفات  تحسينتحسين  كيفيةكيفية  --٣٣

 البحثالبحث عناصرعناصر

  الخف عملية -

  التحليق عملية -

  التطويش عملية -

  النمو ظماتمن إستخدام -
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  الحديثةالحديثة  األصنافاألصناف  مواصفاتمواصفات  ذكرذكر  معمع  الطماطمالطماطم  وإنتاجوإنتاج  زراعةزراعة  فيفي  الحديثةالحديثة  التكنولوجياالتكنولوجيا  دوردور  --٤٤

  مصرمصر  فيفي  المنتشرةالمنتشرة

  البحثالبحث  عناصرعناصر

  عالية إنتاجية مواصفات ذات شتالت النتاج الصناعية الزراعية البيئات استخدام -

 الطماطم نباتات انتاجية لتحسين الصناعي او العضوي بالملش التربة سطح تغطية -

 الطماطم لزراعة المنخفضة البالستيكية االنفاق استخدام -

 الطماطم زراعة في األسمدة فقد وتقليل االستخدام كفاءة لزيادة الري ماء مع االسمدة حقن -

  البيئي اإلجهاد لظروف والمقاومة العالية اإلنتاجية ذات المنتشرة الحديثة األصناف-

  التخزينالتخزين  طرقطرق  توضيحتوضيح  معمع  الدرناتالدرنات  بجودةبجودة  وعالقتهاوعالقتها  لمختلفةلمختلفةاا  البطاطسالبطاطس  حصادحصاد  طرقطرق  --٥٥

  المختلفةالمختلفة

  البحثالبحث  عناصرعناصر

  الدرنات جودة لتحسين البطاطس حصاد قبل تجري التى الزراعية المعامالت -

 البطاطس محصول وحصاد نضج عالمات -

  وااللي اليدوي العرش إزالة طرق -

 واقتصادياتها المختلفة الحصاد طرق -

  اآلدمي لالستهالك المعدة الدرنات بجودة وعالقتها المختلفة التخزين طرق -

    المختلفةالمختلفة  الزراعيةالزراعية  بالمعامالتبالمعامالت  وارتباطهاوارتباطها  الفاصولياالفاصوليا  وبذوروبذور  قرونقرون  جودةجودة  --6

    البحثالبحث  عناصرعناصر

  الفاصوليا محصول وانتاجية بنمو وعالقتها والسمادية المائية المقننات -

  االفاصولي وبذور قرون بجودة الصغري االسمدة عالقة-

 الحصاد عند القرون من الفاقد لتقليل المستخدمة الزراعية المعامالت -

 البذور إنتاجية تحسين في العضوية والمركبات الحيوية المخصبات دور -

  البذور انتثار وتقليل المختلقة الحصاد طرق -

    الوردالورد  نباتاتنباتات  انتاجانتاج  عليعلي  تؤثرتؤثر  التيالتي  العواملالعوامل  --٧٧

  البحثالبحث  عناصرعناصر

 الورد نباتات نمو على الحرارة درجات تأثير -

 الورد نباتات نمو علي الري تأثير -

 الورد نباتات لنمو الالزمة السمادية اإلحتياجات -

  الورد نباتات نمو علي وتأثيرها النمو منظمات -
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    التصديريةالتصديرية  الجالديولسالجالديولس  أزهارأزهار  إنتاجإنتاج  --٨٨

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

  الجالديولس الزهار اإلقتصادية األهمية عن مقدمة -

 الجالديولس في النمو طبيعة -

  الجالديولس كورمات في الراحه طور -

  الجالديولس إنتاج علي النمو منظمات تاثير -

  التجاريةالتجارية  القطفالقطف  أزهارأزهار  تصديرتصدير  تعيقتعيق  التيالتي  المشاكلالمشاكل  --٩٩

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر  

  التجارية القطف أزهار لتصدير اإلقتصادية األهمية -

 القطف أزهار بإنتاج المتعلقة المشاكل اهم -

 القطف أزهار وتخزين وتداول بإعداد المتعلقة المشاكل همأ -

 القطف أزهار وتصدير بشحن المتعلقة المشاكل اهم -

  التجارية القطف أزهار لتسويق العالمية البورصات أهم -
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 : ثانيا

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 طه المحسن عبد دمحم. د مزروع متولي اجيار. د حسن هللا عبد د.ا (شعبة عامه)الثانى  إنتاج بساتين عام

 

 المواضيع البحثيةالمواضيع البحثية

    الموالحالموالح  فيفي  بالتطعيمبالتطعيم  التكاثرالتكاثر  عنعن  مرجعيامرجعيا  بحثابحثا  اكتباكتب  --::..١١

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

  الموالح في التطعيم طرق-

  المناسب األصل إختيار عند مراعاتها يجب التي االعتبارات أهم-

  األصول إستخدام أهمية -

  اإلستخدام الشائعة األصول -

    اإلستخدام الحديثة األصول-

  الثمارالثمار  فيفي  وجودهاوجودها  عدمعدم  اواو  البذورالبذور  وجودوجود  وأسبابوأسباب  الموالحالموالح  فيفي  التلقيحالتلقيح  --::..٢٢

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 الموالح في التلقيح-

  وجودها عدم او البذور وجود أسباب-

  البكري التوالد -

 البذور لىع احتوائها حسب علي الثمار تقسيم -

  التربيةالتربية  وطرقوطرق  التقليمالتقليم  مستوياتمستويات  بينبين  العالقةالعالقةوو  العنبالعنب  فيفي  التقليمالتقليم  ::.٣ 

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 إجراءة ميعاد حسب علي التقليم تقسيم -

  إجراءة من الغرض حسب علي التقليم تقسيم -

  التقليم مستويات حسب علي التقليم تقسيم -

    المتبعة التريية وطريقة التقليم مستوى بين العالقة-
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  فيفي  المنتشرةالمنتشرة  الحديثةالحديثة  األصنافاألصناف  وذكروذكر  الطماطمالطماطم  ثمارثمار  فيفي  الفسيولوجيةالفسيولوجية  العيوبالعيوب  استعرضاستعرض  --::..٤٤
  مصرمصر

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

  الفسيولوجية االمراض تعريف -

 الثمار بجودة الفسيولوجية االمراض عالقه -

  عليها التغلب وطرق الفسيولوجية االمراض أسباب -

  زراعتها المنتشر الحديثة االصناف -

    بيئية والغير البيئية هاداإلج لظروف المقاومة الحديثة األصناف -

  فيفي  الصيفيالصيفي  العروةالعروة  تقاويتقاوي  اكثاراكثار  ومحاوالتومحاوالت  طرقطرق  ذكرذكر  معمع  البطاطسالبطاطس  إنتاجيةإنتاجية  تحسينتحسين  كيفيةكيفية  --::..٥٥

  مصرمصر

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 البطاطس بإنتاج واالرضيه البيئية الظروف عالقه-

 البطاطس نباتات انتاجية علي والرطوبي الغذائي التوازن دور -

 الدرنات وجودة الورقي ميدوالتس الري ماء مع التسميد -

  الصيفي العروة تقاوي النتاج البطاطس في األنسجة زراعه -

  الريالري  عالقةعالقة  توضيحتوضيح  معمع  الزراعةالزراعة  قبلقبل  الفاصولياالفاصوليا  تقاويتقاوي  عليعلي  تجريتجري  التيالتي  المعامالتالمعامالت  --. . 66

 الجافةالجافة  البذورالبذور  انتاجيةانتاجية  بتحسينبتحسين  والتسميدوالتسميد

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 زراعةال قبل الفطرية بالمطهرات الفاصوليا بذور معاملة -

  الزراعة قبل الحيوية بالمخصبات الفاصوليا بذور معاملة -

  الزراعة قبل مترية والنانو العضوية المركبات ببعض البذور معاملة -

    الجافة والبذور الخضراء الفاصوليا قرون بجودة وعالقتها والسمادية المائية المقننات -

   المحميةالمحمية  البيوتالبيوت  تحتتحت  الوردالورد  إنتاجإنتاج  --. . ٧٧

  ::ثثالبحالبح  عناصرعناصر

 الورد نبات عن مقدمة -

 الورد زراعة في المستخدمة البيئات -

 الورد اكثار -

    الورد نباتات وتقليم تربية -
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    الحصادالحصاد  مابعدمابعد  الجالديولسالجالديولس  أزهارأزهار  وتداولوتداول  إعدادإعداد  --. . ٨٨

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 لالزهار المناسبة الحصاد مواعيد -

  المناسبه الحصاد مرحلة -

  األزهار ونقل قطف -

 الزهرية الشماريخ عمر الطالة الحصاد ابعدم معامالت -

 المتداولة االصناف وأهم التصديرية المواصفات -

  االراوالاالراوال  أزهارأزهار  وإنتاجوإنتاج  زراعةزراعة  --. . ٩٩

  ::البحثالبحث  عناصرعناصر

 قطف كازهار االراوال نباتات أهمية -

 االراوال لنباتات الضوئية االحتياجات -

 االراوال نباتات تسميد -

 االراوال لنباتات المائية االحتياجات -

  العام مدار علي االراوال ازهار انتاج -

  االراوال نبات فى السرطنة عملية -
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 :  ثالثا

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 رابح مجدى. د.ا (ادارة اعمال مزرعية )الثانى  مستديمه فاكهه انتاج

 

  

  عناصر البحثعناصر البحث

  المانجو وإنتاج زراعة في الحديثة االتجاهات

  الزيتون وإنتاج زراعة في الحديثة اهاتاالتج

  الجوافة وانتاج زراعة في الحديثة االتجاهات

  الموز وانتاج زراعة في الحديثة االتجاهات

  البلح نخيل وإنتاج زراعة في الحديثة االتجاهات
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 :  رابعا

 القائم بالتدريس المستوى إسم المقرر

 سالى عبدالرازق ميدان/ د.ا (اعمال اداره) الثانيه   لغة فنية انجليزية زراعية

  

  ::المواضيع البحثية المواضيع البحثية 

  عناصر البحثعناصر البحث

WWrriittee  aabboouutt  oonnee  ooff  tthheessee  ttooppiiccss-  

1- Types of:   

-Tolerance 

                           Sex expretion- 

                           Irrigation- 

 2- Antioxidant  

3- Hydroponics  

4- Growth regulators 

5- Amino acids           


