








 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

1 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

 تدوير املخلفات النباتية

 

تكوين متحوالت تزاوجية 

من الرايزوبيم بغرض 

 تحليل أكفأ للسيليلوز 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

ا بقسم الوراثة طبق

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

2017-2019 

 

 جنيه 2000

الحصول على عزالت 

هجينة من رايزوبيوم 

البرسيم ذات كفاءة 

تحويلية عالية فى تحليل 

 السليلوز 

 

 تدوير املخلفات النباتية

 

 

 

تكوين متحوالت تزاوجية 

بين أجناس من البكتريا 

إلنتاج السليلوز من 

 الرايزوبيوم

√ 

   

2017-2018 

 

 جنيه 1000

 

الحصول على عزالت 

هجينة من  الرايزوبيوم 

 محللة للسليلوز 

 

اإلستفادة من تدوير 

 املخلفات النباتية 

إنتاج اإليثانول من 

مخلفات قصب السكر 

بإستخدام هجن تركيبية 

 من خميرة الخباز

 

√ 

  

2017-2019 

 

 جنيه 2000

الحصول على هجن من 

الخميرة تتميز بكفاءة 

 فعة في إنتاج اإليثانول مرت
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2 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

مرض الذبول 

الفيوزاريومى الذى 

 يصيب نباتات الطماطم

 

كفاءة هجن الطماطم في 

مقاومة مرض الذبول 

 الفيوزاريومى 

  

√ 

 

2016-2020 

 

 

 جنيه 1000

 

الحصول على تراكيب 

وراثية هجينة مقاومة 

 ملرض الذبول الفيوزاريومى 

 

قياس األثر الوراثى 

لنمو لبعض هرمونات ا

 النباتية 

 

 

 

األثر الوراثى لبعض 

هرمونات النمو على 

الصفات املورفولوجية 

والفسيولوجية 

 واملحصول في الذرة 

√ 

   

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الوراثة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

2017-2019 

 

 جنيه 1000

 

ظهور بعض التغيرات 

املورفولوجية 

نباتات  والفسيولوجية فى

الذرة املعاملة بهرمونات 

النمو باملقارنة بالنباتات 

 الغير معاملة  

قياس األثر السيتولوجى 

لبعض هرمونات النمو 

 النباتية

األثر السيتولوجى لبعض 

هرمونات النمو النباتية 

على سلوك 

الكروموسومات خالل 

√ 

 

 

  

2017-2020 

 

 هجني 1000

ظهور بعض التغيرات 

الكرموسومية خالل مراحل 

اإلنقسام امليتوزى وامليوزى 

فى النباتات املعاملة 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

مراحل اإلنقسام 

 امليتوزى وامليوزى 

 بهرمونات النمو 

مقاومة األمراض النباتية 

 املتسببة عن البكتريا 

األثر الوراثى لعملية 

curing   على املقدرة

املرضية لبعض سالالت 

البكتريا واملمرضة 

 للنباتات  

√ 

   

2017- 2018 

 

 جنيه 1000

فقدان القدرة املرضية 

للبكتيريا التى حدثت بها 

 curingعملية 

كفاءة املتحوالت الوراثية  تدوير املخلفات النباتية 

من البكتريا في تحليل 

السليلوز وأثر عملية 

curing  على التحليل 

√ 

  

 

 

2018-2019 

 

 

 جنيه 1000

 

فقدان كفاءة تحليل 

التى السليلوز فى البكتيريا 

 curingحدث بها عملية 

إستخدام تراكيب وراثية  تدوير املخلفات النباتية

جديدة من الخميرة في 

إنتاج الكحول من 

√ 

   

 

 

 

2018-2020 

 

 جنيه 2000

دة أو نقص فى حدوث زيا

إنتاج الكحول من الذرة 

 املعامل بهرمونات النمو  
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

مخلفات الذرة املعامل 

 بهرمونات النمو 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الوراثة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

اإلستفادة من مخلفات 

 الصرف الزراعى 

دراسة األثر السيتولوجى 

ملخلفات الصرف الزراعى 

على الجهاز الوراثى في 

خاليا الكائنات مميزة 

 النواة 

 

 

 

√ 

  

2017-2021 

 

 جنيه 2000

ظهور بعض التغيرات 

لخاليا الكروموسومية فى ا

املعاملة بمخلفات الصرف 

الزراعى وتأثير معدل 

اإلنقسام الخلوى بهذه 

املخلفات سواء بالزيادة أو 

 النقص 

املعالجة البيولوجية 

للمخلفات الصناعية 

 السائلة 

املعالجة البيولوجية 

للمخلفات الصناعية 

السائلة بإستخدام هجن 

 من الخميرة 

√ 

   

2018- 2021 

 

 جنيه 2000

ل على هجن من الحصو 

الخميرة تؤدى إلى نقص فى 

تركيز املعادن الثقيلة 

باملخلفات الصناعية 

 السائلة
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

ضعف تكوين عالقة 

تكافلية بين الرايزوبيوم 

 ونباتات الفاصوليا

تحسين العالقة التكافلية 

 فى رايزوبيوم الفاصوليا 

√ 

  

 

 

2018-2021 

 

 

 جنيه 2000

الحصول على تراكيب 

رايزوبيوم وراثية هجينة فى 

الفاصوليا تتميز بزيادة 

معدل تكوين العقد 

الجذرية على نبات 

 الفاصوليا

مكافحة دودة ورق 

 القطن 

تحسين الكفاءة املرضية 

للباسيليس ثيرونجنسز 

 √ ضد دودة ورق القطن 

   

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الوراثة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

2018-2021 

 

 نيهج 3000

 

الحصول على تراكيب 

تتميز  Btوراثية هجينة من 

بكفاءة مرتفعة فى مقاومة 

 دودة ورق القطن 

دعم مقاومة الطماطم 

 للنيماتودا 

التقييم الجزيئى والحقلى 

لبعض أصناف الطماطم 

املنزرعة فى مصر من 

 حيث املقاومة للنيماتودا 

 جنيه 10000 سنة √  √

إنتخاب التراكيب املقاومة 

خالها فى برامج التربية وإد

 لتحسين األصناف التجارية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

اإلصابات الفطرية لثمار 

البرتقال بعد الجمع 

 وأثناء التداول 

دعم التعبير الجينى 

للجينات الداعمة 

ملقاومة الفطريات التى 

تصيب ثمار البرتقال من 

خالل معاملة الثمار 

 بمعامالت محفزة 

 جنيه 8000 سنة   √

معاملة الوصول إلى تحديد 

للثمار بعد الحصاد تقى 

الثمار من اإلصابات 

 الفطرية

مجابهة مرض السكر من 

خالل املستخلصات 

 النباتية

التأثيرات الوراثية 

الجزيئية والكيموحيوية 

للفالفونيدات النباتية 

على الفئران املصابة 

بمرض السكر من النوع 

 الثانى

 جنيه 10000 سنة  √ 

تحديد مستخلص نباتى 

يدعم مجابهة مرض  تغذوى 

 السكر 

دعم تحمل القمح 

 للجفاف 

التقييم الجزيئى بنظام 

QTL  لبعض الهجن

املستنبطة من القمح 

√   

 

 

 

 جنيه 7000 سنة

إنتخاب التراكيب املتحملة 

وتحديد الجينات الداعمة 

لتحمل بما يساعد برامج ل
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

أعضاء هيئة التدريس  لتحمل الجفاف

بقسم الوراثة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 التربية والتحسين 

إستنباط أصناف جديدة 

من الكانوال متميزة فى 

 الصفات اإلنتاجية 

التقييم الجزيئى بنظام 

BSA  والحقلى لبعض

الهجن املستنبطة من 

 الكانوال  

 جنيه 5000 سنة   √

الحصول على أصناف 

جديدة ذات كفاءة إنتاجية 

 عالية 

ية دراسات وراثية جزيئ

لتقييم التنوع الوراثى فى 

الكائنات الحية للعمل 

على تحديد الجينات 

 املرتبطة بالصفات الهامة

دراسات وراثية جزيئية 

على بعض الكائنات 

الحية الهامة فى املجال 

 ازراعى

 20000 سنوات 3 √ √ √

تحديد التنوع الجزيئى 

والتعبير الجينى تحت 

ظروف معامالت متنوعة 

املعامالت لدراسة أثر هذه 

على دعم إستجابة الكائنات 

الحية للظروف البيئية 

 املتنوعة
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

التنوع الوراثي املرتكز 

على صفة التوالد الذاتي 

في بعوض  ISSRومعلمات 

كيولكس بيبينز املجمع 

من الساحل الشمالي 

 بمصر

 جنيه 5000 شهر 6   √

تقيم مدى كفاءة معلمات 

ISSR  لتقييم التنوع الجزيئى

لتوالد الذاتى لظاهرة ا

املرتبطة بنقل الباعوض 

 لألمراض

زيادة نسبة الفاقد فى 

الثمار املنتجه, انتاج 

شتالت ذات مواصفات 

 غير جيده

دراسات على تخزين 

تقاوى بعض املحاصيل 

 الحقليه

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم املحاصيل 

2017/2019 5000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

زيادة القدرة التخزينية  -2

لبعض املحاصيل الحقلية 

 الهامة

امللوحه وتاثيرها على 

-انتاجية املحاصيل

استخدام مياه الصرف 

الزراعى املخلوط 

تاثير حمض الهيوميك 

وامللوحه على انبات 

بعض اصناف الذره 

 الرفيعه

√ 

  

2017/2020 7000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

زيادة نسبة اإلنبات  -2

وصفات البادرات إلنبات 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

بالصرف الصحى 

اعى فى رى وانتاج والصن

 املحاصيل 

 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض املحاصيل الحقلية 

 تحت ظروف اإلجهاد امللحى

كيف تؤثر امللوحه 

ده على ومضادات االكس

انبات حبوب اصناف 

 االرز 

√ 

  

2017/2020 5000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

زيادة نسبة اإلنبات  -2

وصفات البادرات إلنبات 

بعض املحاصيل الحقلية 

 تحت ظروف اإلجهاد امللحى

اساءة استخدام املبيدات 

واالسمدة الزراعيه, 

اساءة التعامل مع 

منتجات املحاصيل من 

تعبئة حيث عمليات ال

دراسات على تخزين 

تقاوى بعض املحاصيل 

 الحقليه

 

 

√ 2017/2019 5000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

زيادة حيوية التقاوى  -2

تحت ظروف التخزين 

 املختلفة
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

والفرز والتخزين مما 

يترتب على زيادة نسبة 

دراسات زراعيه على  الفاقد 

 محصول عباد الشمس
 √ 

  

 

 

 

عضاء هيئة التدريس أ

بقسم املحاصيل 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017/2019 8000 

بحوث دوليه  نشر  -1

 ومحليه

التوصل لحزمة من  -2

التوصيات الزراعية 

للمساهمة في زيادة انتاج 

 محصول الزيت في مصر

املخلفات الزراعيه 

الجفاف  -الضاره بالبيئة

)نقص مياه الرى( 

وتأثيرها على انتاجية 

 املحاصيل

 

 

دراسات على تربية االرز 

 لتحمل الجفاف
 √  2017/2019 20000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

انتاج بعض السالالت  -2

والهجن األكثر تحمل 

لظروف الجفاف. وتقليل 

كمية املاء املضافة لوحدة 

 املساحة
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسات على تربية االرز 

 لتحمل الجفاف
 √  2017/2019 20000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

انتاج بعض السالالت  -2

والهجن األكثر تحمل 

ف. وتقليل لظروف الجفا

كمية املاء املضافة لوحدة 

 املساحة

دراسات على تربية 

الكتان لتحمل نقص 

 املياه 

  √ 2018/2021 10000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

انتاج سالالت لها القدرة  -2

على تحمل ظروف اإلجهاد 

 املائى

دراسات على تربية الذره 

 الشاميه لتحمل الجفاف
  √ 2017/2018 10000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

انتاج سالالت لها القدرة  -2
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

على تحمل ظروف اإلجهاد 

 املائى

مشروع األستفاده من 

املخلفات الزراعيه 

بمزرعة قالبشو وزيان 

وتحويلهما الى اسمده 

 عضويه واعالف حيوانيه

√   2017/2018 30000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

املساهمه فى زيادة  -2

لطبيعية الخواص ا

وامليكانيكية للتربة وزيادة 

 إنتاجية املحاصيل املنزرعة

مشروع سد الفجوه 

الغذائيه من الحبوب 

 واالعالف

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم املحاصيل 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

2017/2018 100000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

املساهمة في حل مشكلة  -2

 لحيوانية في مصراألعالف ا
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

دراسة تاثير التسميد 

الحيوى على انتاجية 

بعض النباتات النجيليه 

 والبقوليه 

√   

 التدريس

2017/2021 20000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

املحافظة على البيئة من  -2

التلوث الناجم عن 

التسميد املعدنى بإستخدام 

األسمدة الحيوية مع 

املحافظة على خصوبة 

 التربة

ت على تربية الذره دراسا

 الشاميه لتحمل الجفاف
  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم املحاصيل 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017/2018 10000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

انتاج سالالت لها القدرة  -2

على تحمل ظروف اإلجهاد 

 املائى
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

العجز فى انتاجية 

محاصيل الحبوب 

 واالعالف

املعاملة بالسيلينيوم تأثير 

والسيلكون على نمو 

وإنتاجية القمح تحت 

 ظروف اإلجهاد املائى

  √ 2018/2021 10000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

املساهمة في زيادة  -2

إنتاجية نباتات القمح 

النامية تحت ظروف 

 اإلجهاد املائى

تأثيرالرش الورقي باملواد 

النانونية ومستويات 

روجيني على السماد النيت

 نمو وإنتاجية القمح

 √  2018/2020 5000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

املساهمة في زيادة نمو  -2

 إنتاجية نباتات القمح

استجابة إنتاجية الذرة 

الشامية للتسميد 

النيتروجينى والرش 

الورقى بمستخلص 

الطحالب الخضراء 

√   2017/2018 3000 

 نشر بحث دولي -1

املساهمة في زيادة نمو  - 2

وإنتاجية نباتات الذرة 

 الشامية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 املزرقة

دور التسميد الفوسفاتى 

والكبريتى على نمو 

 وانتاجية فول الصويا

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم املحاصيل 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017/2018 3000 

 نشر بحث دولي -1

املساهمة في زيادة نمو  - 2

نباتات فول وإنتاجية 

 الصويا

تأثير الكثافة النباتية 

ومعامالت مكافحة 

الحشائش على النمو 

واملحصول لنباتات 

 الفول البلدى

√   2017/2018 2000 

 نشر بحث محلى -1

املساهمة في مقاومة  - 2

الحشائش في حقول الفول 

 البلدى

دور الرش الورقى باملواد 

املنشطة للنمو في تقليل 

روجينى السماد النيت

√   2017/2018 2000 

 نشر بحث محلى -1

املساهمة في زيادة نمو  - 2

وانتاجية نباتات بنجر 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 السكر لبنجر السكر

التمييزاملورفولوجي 

والبيوكيميائي لبعض 

التراكيب الوراثية في 

 الفول 

  √ 2017/2019 10000 

نشر بحوث دوليه  -1

 ومحليه

 -إرتفاع أسعار العلف 

العلف الغش في مواد 

 والعالئق املستخدمة

إستخدام مواد العلف 

الغير تقليدية فى مجال 

 إنتاج وتغذية الدواجن.

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم انتاج الدواجن 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2020  

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

يتضح أهمية التغذية 

العلمية السليمة فى تحقيق 

تاج بأقل تكلفة أفضل إن

وبأقص ى نسبة من األرباح 

للمربين , محيت تمثل 

% من 70التغذية حوالى 

تكاليف مشروعات 

الدواجن فى الوقت الحالى 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

ومعنى هذا أن اإلقتصاد فى 

عملية التغذية يؤثر 

وبصورة فعالة تنعكس 

حتما على كشف األرباح 

والخسائر فى عمليات إنتاج 

 الدواجن.

عدم توفر الرعاية 

بيطرية بالكفاءة ال

 املطلوبة

اإلتجاهات الحديثة فى 

 مجال رعاية الدواجن.
 √  2018-2021 

آالف جنيه  4

مصرى فقط 

 الغير

تقليل كثافة اإلسكان أدت 

إلى زيادة الوزن التسويقى 

وقلة نسبة النفوق فى دجاج 

 اللحم واألرانب.

تكوين العالئق واألعالف 

 علي أسس غير علمية

إستخدام تطبيقات 

التكنولوجيا الحيوية فى 

مجاالت تغذية وإنتاج 

وفسيولوجيا الدواجن 

 واألرانب.

√  √ 2017-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

إستخدام املنشطات 

الحيوية وبعض اإلضافات 

الغذائية عند تحسن 

اإلنتاج فى األرانب متمثال فى 

زيادة وزن التسويق 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 وتحسين الكفاءة التحويلية.

بأضرار  غياب الوعي

االفات النيماتودية 

واالكاروسية والطرق 

 الحديثة في مكافحتها

حصر وتعريف الهم 

اجناس النيماتودا 

النباتية املنتشرة 

 محليا. 

√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحيوان 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 

عشرة االف 

 جنيه
 .نشر ابحاث محلية ودولية 

انجاز الرسائل العلمية 

 للماجستير والدكتوراه.

تقديم تقارير علمية 

للمزارعين عن فحص 

 العينات املصابة.

حصر الهم املجاميع 

االكاروسية نباتية 

 التطفل املنتشرة محليا.

√ √ √ 

2017-2021 

عشرة االف 

 جنيه

املكافحة املتكاملة 

 للنيماتودا النباتية

√ √ √ 

2017-2021 

االف عشرة 

 جنيه
 نشر ابحاث محلية ودولية 

انجاز الرسائل العلمية 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

املكافحة املتكاملة 

 لالكاروسات النباتية

√ √ √ 

2017-2021 

عشرة االف 

 جنيه

 للماجستير والدكتوراه.

تقديم الدعم و اإلستشارات 

 للمجتمع الزراعي

تنفيذ مشروعات بحثية 

 ملكافحة اآلفات الحيوانية

يم تقييم محتوي التعل

االرشادي بمناهج التعليم 

 الثانوي الزراعي

تطوير املحتوي االرشادي 

بمناهج التعليم الثانوي 

وفقا ملتطلبات  الزراعي

سوق العمل بمحافظة 

 الدقهلية

 √  

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

تطوير مناهج التعليم  10000

لزراعي سيمكن من ا

الحصول علي خريج مؤهل 

ومدرب تتناسب مهاراته 

وقدراته مع متطلبات سوق 

العمل والذي بدوره 

سينعكس علي كفاءة 

 القطاع املنهي
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

العوامل الؤثرة على  استنزاف املـوارد

 التنمية الريفية

املستدامة بمحافظة 

الدقهلية دراسة حالة 

 علي قريتين 

  √ 

2018-2019 

سين املستوي االجتماعي تح 15000

 يو االقتصادي و البيئ

دراسة تحليلية لتبنى  التقلبات املناخية

زراع االراض ى الصحراوية 

الحد املبتكرات الزراعية 

للتنبؤ بمواجهة التغيرات 

 املناخية

  √ 

2018-2019 

تجريب مبتكر جديد من  15000

خالله يمكن التنبؤ بمخاطر 

التغيرات املناخية وذلك من 

ل حث الزراع علي تبني خال

 املبتكر الجديد

العوامل الؤثرة على هجر  هجر العمل الزراعــــــــي

 العمل الزراعــــــــي

   

2018-2019 

الوقوف على اسباب تخلى  10000

الريفيين عن العمل الزراعى 

 وسبل معالجتها
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

العوامل الؤثرة على  تفتيت الرقعة الزراعيـــــة

عيـــــة تفتيت الرقعة الزرا

تأثير تفتيت الرقعة  –

 الزراعية

   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

التوصل لنموذج تخطيطى  10000

للحد من تفتيتت الرقعة 

 الزراعية

الطرق االرشادية 

 الزراعية

االحتياجات االرشادية 

ملزارعي محصول فول 

 يا بمحافظة املنياالصو 

 √  

2018-2019 

التحديد  الدقيق للفجوات  7000

االرشادية ملزراعي فول 

الصويا  في مراحل الزراعة 

املختلفة وفي مرحلة 

التسويق سيساعد علي 

تقليل الفاقد من املحصول 

 بل والعمل علي زياده الناتج

االثار االقتصادية 

والتعليمية والبيئية 

للحقول االرشادية  

 ملحصول االرز 

 √  

2018-2019 

دراسة االثار االقتصادية  7000

والتعليمية للحقول 

االرشادية سيساعد علي 

وضع مؤشرات جديدة 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

تتالءم مع طبيعة  

التطورات الزراعية وبالتالي 

رفع كفاءة هذه الحقول 

وتعميمها علي نطاق أوسع 

علي مستوي محافظات 

 مصر.

النظم واملداخل 

 يةاالرشادية الزراع

نحو بناء مقياس لتقييم 

مستوي توافر املهارات 

التفاوضية واالقناعية 

ملرشدي قري محافظة 

 الدقهلية

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

تطوير مهارات التفاوض  5000

واالقناع ملرشدي القري 

سيساعد علي حل مشكالت 

يرة يعاني منها القطاع كث

الزراعي كنتيجة لعدم 

اقتناع الزراع بتوصيات 

الجهاز االرشادي الزراعي 

والذي يؤثر بطريقة سلبية 

 علي ااء هذا القطاع
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

دراسة لفرص قبول 

الزراع لبعض املداخل 

اإلرشادية الزراعية 

املستحدثة في محافظة 

 الدقهلية

  √ 

2018-2019 

دية استحداث مداخل ارشا 10000

جديدة منبثقة من 

االحتياجات الفعلية للزراع 

سينعكس بدوره بصورة 

ايجابية علي االنتاج الزراعي 

والحيواني علي املستوي 

املحلي بشكل خاص 

واملستوي القومي بشكل 

 عام

االحتياجات االرشادية 

 الزراعية

دراسة تحليلية لالنماط 

املهنيه لطالب كلية 

 الزراعة جامعة املنصورة

√   

2018-2019 

تحديد االحتياجات  املهنية  5000

للطالب سيوفر مجهود 

ووقت علي للدولة لوضع 

الخريجن فيما بعد في 

األماكن الوظيفية التي 

 تناسبهم.
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

االعداد املنهي والوظيفي 

 للطالب

دراسة تحليلية إلدارة 

املخاطر البيئية الزراعية 

 بمحافظة الدقهلية

√   

أعضاء هيئة التدريس 

الرشاد بقسم ا

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

وضع نموذج تصوري  5000

متكامل الجوانب  يفيد 

بصورة كبيرة في السيطرة 

علي املخاطر البيئية 

الزراعية والتي تؤثر علي 

االنتاجية الزراعية وعلي 

الصحة البشرية  وذلك من 

خالل وضع املؤشرات 

بل والوقوف علي ايسر الس

 التي تساعد علي ذلك.

التلوث البيئي ومواجهة 

 املشكالت البيئية

دراسة تحليلية لدور 

االرشاد الزراعي في مجال 

االدارة املتكاملة لالراض ي 

واملياه ببعض قري 

 محافظة كفر الشيخ

  √ 

2018-2019 

التحديد الفعلي لألدوار  7000

االرشادية سيساعد علي 

تحديد النقاط االيجابية  

تعلقة بمجال االراض ي امل

واملياه وبالتالي وضع 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

تصورات مستقبلية لتطوير 

دوره في هذا املجال م اجل 

الحفاظ علي الربة وتحسين 

جدة املياه والعمل علي 

 ترشيدها.

دور اإلرشاد الزراعي  في 

التوعية بقوانين حماية 

البيئة بمحافظة 

 الدقهلية

 √  

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

راعي طبقا الز 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

التحديد الفعلي لألدوار  7000

االرشادية سيساعد علي 

تحديد النقاط االيجابية  

التي ساهم بها الجهاز 

االرشادي في التوعية 

بقوانين حماية البيئة 

وكذلك نقاط الضعف في 

عدم التوعية بتلك 

القوانين ومن ثم وضع 

فعاة لسد حلول سريعة و 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

اي ثغرات بشأن تلك 

 املوضوع.

محددات الوعي البيئي 

للريفين ببعض قري 

محافظة الدقهلية 

والحيوانية فى االنتاج 

الزراعى ) دراسة ميدانية 

ببعض مراكز محافظة 

 كفرالشيخ(

  √ 

2018-2020 

تقديم حلول لتجاوز تدنى  15000

 الوعى البيئى

متطلبات إدارة املعرفة 

 يئي الريفيبالوعي الب

  √ 

2018-2019 

التوصل الى دليل يساعد  15000

على ادارة املعرفة بالوعى 

 البيئى الريفى
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

املشكالت االجتماعية 

كالطالق والبطالة واالمية 

واالدمان وعمالة األطفال 

 ... الخ

دراسة لبعض املشكالت 

 التي تواجه املسنين

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

قا الزراعي طب

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

البحث في مشاكل كبار  3000

السن في الريف بتعمق مما 

علي اكتشاف  ديساع

املسببات الرئيسية لهذه 

املشاكل و التقدم بتوصيات 

 ملحاولة حلها 

دراسة تحليلية لعمالة 

األطفال في عدد من قري 

 محافظة الدقهلية

 √  

2018-2019 

حسين مستوي املعيشة ت 10000

مما يجعله عامل في تحسين 

العملية التعليمية و 

 القضاء علي عمالة األطفال

دراسة تحليلية اجتماعية 

لظاهرة الزواج العرفي في 

احدي قري محافظة 

 الغربية

 √  

2018-2019 

تقديم حلول لتجاوز  10000

املشكالت الناجمة عن 

 الزواج العرفي
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

ت دراسة تحليلية ملشكال 

كبار السن في القرية 

املصرية : دراسة ميدانية 

علي قريتين من قري 

 محافظة الدقهلية

 √  

2018-2019 

تقديم حلول اجتماعية  9000

مثالية للقضاء علي مشاكل 

كبار السن و إدماج 

املؤسسات االجتماعية في 

 هذه الحلول 

" دراسة تحليلية 

اجتماعية للمسنين 

ببعض قري محافظة 

 " الدقهلية

  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

البحث في مشاكل كبار  9000

السن في الريف بتعمق مما 

علي اكتشاف  ديساع

املسببات الرئيسية لهذه 

املشاكل و التقدم بتوصيات 

 ملحاولة حلها 

اعى في االستثمار االجتم املشاركة الشعبية

املجتمع املحلى" دراسة 

تحليلية الثر الخدمات 

املالية في تنمية افراد 

  √ 

2018-2019 

التخطيط الستغالل  11000

االستثمار االجتماعي في 

املجتمع  و ذلك لضمان 

تحقيق التنمية املستدامة 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح
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ير 
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ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 للريف املصري بشكل عام املجتمع"

دور رأس املال االجتماعى 

في تحسين فاعلية 

ظمات االجتماعية املن

 الريفية

  √ 

2018-2019 

استغالل رأس املال  10000

االجتماعي بالكيفية التي 

تؤدي الي نجاح املنظمات 

 االجتماعية و رفع كفاءتها

اثر مواقع التواصل  التغير االجتماعى

االجتماعي علي العالقات 

األسرية الريفية : دراسة 

ميدانية ببعض قري 

 محافظة الدقهلية

 √  

2018-2021 

العمل علي ترشيد أدوار  9000

مواقع التواصل االجتماعي 

في مجال الوظائف األسرية 

 و العالقات األسرية

" دور االنترنت في عملية 

التنشئة االجتماعية في 

بعض قري محافظة 

أعضاء هيئة التدريس  √  

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

2018-2021 

تعظيم االستفادة من  9000

االنترنت في عملية التنشئة 

 االجتماعية لألسرة الريفية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

لتخصص السادة  الدقهلية

 اعضاء هيئة التدريس

اثر بعض القيم 

االجتماعية على السلوك 

البيئي للسكان الريفيين 

بقريتين من قرى 

 محافظة الدقهلية

  √ 

2018-2020 

التأكيد علي العالقة بين  11000

القيم االجتماعية و ترشيد 

البيئي و الربط السلوك 

بينهما مما يتيح الفرصة 

للمنظمات الشعبية للقيام 

بدورها املتوقع في التنمية 

 املستدامة للريف املصري 

دراسة تحليلية للقيم 

االجتماعية بين الشباب 

الريفي "دراسة ميدانية 

في قريتين من قري 

 محافظة الدقهلية"

 √  

2018-2020 

التأكيد علي القيم  9000

اعية املثلي و التي االجتم

تلعب دورا رئيسيا في تنمية 

الشباب كمورد بشري غير 

 مستغل بكفاءة
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

جودة الحياة )مستوى 

-الصحة-املسكن-املعيشة

 االمن الغذائى....الخ(

 للعوامل اجتماعية دراسة

 ربات بسلوك املتعلقة

 نحو الريفية األسر

 الغذائية العادات

 محافظة قري  بإحدي

 الدقهلية

√  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االرشاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

 الوعي بالعادات نشر

 السلمية الغذائية

خالل  من والصحيحة

 النقاش وحلقات الندوات

من  بدال واالجتماعات

 .واملطبوعات الكتيبات

 تدريبية بعقد برامج

 الريفية األسر ربات تستهدف

 تلوث بصادر وذلك للتوعية

غذاء  تحضير وكيفية الغذاء
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

 

 

 وذلك متوازن  صحي

 كليات الزراعة مع باملشاركة

 املنزلي االقتصاد وكليات

 التي من املؤسسات وغيرها

 .املجال هذا في دور  لها

 

 

 

 

 

ستخدام املفرط اال 

للمبيدات الحشرية 

دراسات على التغذية -1

 الصناعية لنحل العسل

 √   

 

 

 

 

2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة كثافه النحل وزيادة 

 انتاجيه العسل

الظروف دراسة تأثير -2

املناخية على أنشطة 

√ √  
2018-2021 

آالف جنيه  4

مصرى فقط 
 نشر أبحاث تطبيقيه
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ح
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

وتأثيرها على نحل العسل 

 .واألعداء الحيوية

دراسات علي أنشطة 

 النحل املختلفة

أعضاء هيئة التدريس  نحل العسل

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 الغير

. دراسة تأثير بعض 3

العوامل املختلفة  على 

 تربية امللكات

√ √  

2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى

لى حبوب .  دراسات ع4

اللقاح املخزونة فى 

 طوائف نحل العسل

 √  

2018-2021 

آالف جنيه  4

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى

.  دراسات على بعض 5

منتجات نحل العسل 

وخصائصها الكيمائية 

 والبيولوجية

√  √ 

2018-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

ود معرفة افضل واج

منتجات نحل العسل 

 وكيفيه استخدامها.

 

 

 

دراسات ايكولوجية -1

وبيولوجية على بعض 

املفترسات الحشرية 

√    

 

 

2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى
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ست
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ر و
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انتشار بعض اآلفات 

الحشرية الدخيلة مثل 

سوسة النخيل الحمراء, 

 وذبابة الخوخ...إلخ

 الهامة من فصيلة

Coccinellidae 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

ية طبقا االقتصاد

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

. دراسات على أهم 

الحشرات التى تهاجم 

 أشجار املانجو

دراسات علي اهم 

الحشرات التي تهاجم 

 -اشجار الفاكهة ) املوالح

 –ذات النواه الحجرية 

 زيتون(ال

√  √ 
 

√ 

2017-2020 

آالف جنيه  3

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى

. دراسات على تقييم 2

طرق اخذ العينات لكل 

من االفات الحشرية 

واعدائها الحشرية على 

 √  

2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 ستوى املحلى والدولىامل
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ست
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ر و

كت
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 بنجر السكر

 

 

 

دراسات بيولوجية 

دراسات ايكولوجية علي 

اآلفات الحشرية املختلفة 

 وأعدائها الحيوية

دراسات بيولوجية  -1

على بعض املفترسات 

الحشرية التابعة لفصيلة 

Chrysopidae 

√ √  

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 التدريس اعضاء هيئة

2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى

دراسات على بعض -2

البيئات الصناعية 

الالزمة لتربية بعض 

املفترسات من فصيلة 

Syrphidae 

  √ 

2017-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 لدولىاملستوى املحلى وا

دراسات ايكولوجية -3

وبيولوجية على اهم 

الحشرات التى تصيب 

 √  

2017-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى
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ست
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اه
ر و

كت
د

 

الخضر ومفترساتها 

 الحشرية

التفاعالت الغذائية 

الثالثية بين  أنواع املن 

املفترسات الحشرية 

 والعوائل النباتية

  √ 2017-2020 
آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالفات

دراسات على االفات 

الحشرية و اعدائها 

الحيوية املصاحبة على 

 بعض اصناف الكانوال

  √  

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

آالف جنيه  5 2017-2021

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكلفحة 

 البيولوجيه لالف

دراسات على اهم االفات 

الحشرية التي تهاجم 

محصول البصل و 

 املفترسات املرتبطة بها

آالف جنيه  5 2017-2021 √  

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف
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ير 
ست
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اه
ر و

كت
د

 

دراسات على بعض 

مو النباتية منظمات الن

على دودة ورق القطن 

 الكبرى 

 

لتخصص السادة   √ 

 اعضاء هيئة التدريس

آالف جنيه  5 2017-2021

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

تاثير تكنولوجيا النانو 

الحيوية على الخصاءص 

البيولوجية لبعض 

حشرات منتجات 

 الحبوب املخزونة

آالف جنيه  5 2017-2020 √  

مصرى فقط 

 الغير

فعاليه املكافحة  زيادة

 البيولوجيه لالف

املكافحة املتكاملة لالفات 

الحشرية الرئيسية التي 

 تصيب محصول القمح

  √  

 

 

آالف جنيه  5 2017-2020

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 يه لالفالبيولوج
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دراسات على اهم 

صانعات االنفاق التي 

 تصيب الخضر

 √   

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

آالف جنيه  5 2017-2020

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

دراسات على اهم االفات 

الحشرية و االكاروسية 

التي تهاجم بعض 

محاصيل القرعيات و 

 اعدائها الحيوية

  √ 2017-2020 

 آالف جنيه 5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

دراسات على صانعة 

أنفاق الطماطم واألعداء 

 الطبيعة املرتبطة بها

آالف جنيه  5 2018-2021 √  

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

دراسات ايكولوجية على 

أهم الحشرات القشرية 

يقى التى وأنواع البق الدق

تهاجم اشجار الجوافة 

 √   

 

 

 

2018-2021 
آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف
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  واملفترسات املرتبطة بها

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

تأثير بعض العوامل 

ء اإليكولوجية على أدا

بعض مفترسات من 

 البقوليات

 √  2018-2021 
آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

دراسات علي أهم 

نطاطات األوراق 

ونطاطات النباتات على 

 بعض محاصيل الخضر

  √ 2018-2021 
آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

املكافحة املتكاملة الذباب 

الفاكهة فى منطقة 

 املنصورة

آالف جنيه  5 2018-2021 √  

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

40 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

دراسات ايكولوجية 

وبيولجية على بق القطن 

 الدقيقى

  √ 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 ضاء هيئة التدريساع

آالف جنيه  5 2018-2021

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

تأثير بعض العمليات 

الزراعية على أهم األفات 

الحشرية التى تهاجم 

محصول الخيار فى 

 محافظة الفيوم

  √ 2018-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 وجيه لالفالبيول

دراسات ايكولوجية 

وبيولوجية على أهم 

األفات الحشرية الثاقبة 

املاصة التى تصيب بعض 

محاصيل البقوليات 

 واملفترسات املرتبطة بها

  √ 2018-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

41 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

البيئة الكيميائية كأداة 

عداء لتعزيز دور بعض األ 

الطبيعية ضد بعض 

 األفات الحشرية

  √ 2018-2021 
آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

دور بعض النباتات 

الزهرية فى زيادة كفاءة 

 بعض األعداء الحيوية

   
 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 ة التدريساعضاء هيئ

آالف جنيه  5 2018-2021

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

 البيولوجيه لالف

كفاءة أزهار العتر والشمر 

فى تعزيز كفاءة طفيليات 

 الذبابة البيضاء

آالف جنيه  5 2018-2021   √

مصرى فقط 

 الغير

زيادة فعاليه املكافحة 

ات البيولوجيه لالف

 الحشرية

طيران تأثير نشاط ال

املستحث على األداء 

التطورى والقدرة 

اإلنتاجية ملفترس أبو 

 Colemegillaالعيد  

√   

2018-2021 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

42 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

maculata 

. دراسات مقارنة على 

تزاوج اناث وذكور مفترس 

  variegataابو العيد

Hippodamia  و

Coccinella 

undecimpunctata  التى

سمح لها بافتراس بيضها 

ذاتيا وتلك التى لم يسمح 

لها وتأثير ذلك على 

الخصائص البيولوجية 

 واالنتاجية

 الجنسية والشمية

√   2017-2020 

آالف جنيه  5

مصرى فقط 

 الغير

رفع الكفاءة االفتراسبه 

للمفترسات زيادة فعاليه 

املكلفحة البيولوجيه 

 لالفات



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

43 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

تجديد االطراف فى 

مفترسات ابو العيد 

وعالقتها بقوة الذرية 

والخصائص االنتاجية 

 والبقائية

√   

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الحشرات 

االقتصادية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2019 

االف جنيه 3

مصرى فقط 

 الغير

نشر أبحاث تطبيقية على 

 املستوى املحلى والدولى

التأثيرات غير االستهالكية 

)البيئة التهديدية( على 

األداء التطورى واالنتاجى 

 ملفترس أسد املن

√   2017-2019 
االف جنيه 3

مصرى فقط 

 الغير

رفع الكفاءة االفتراسبه 

 للمفترس وزيادة فعاليته

 نقص إنتاج اللحوم

 

تنشئة عجالت وتسمين 

عجول ماشية اللبن 

 وعجول الجاموس.

√ √  

 

 

 

عضاء هيئة التدريس أ

بقسم االنتاج 

2017-2021 20000 

تطوير نظم رعاية عجالت 

ماشية اللبن وعجالت 

 الجاموس.

تطوير نظم رعاية عجول 

 التسمين.
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44 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 نقص إنتاجية الجاموس

تحسين الكفاءة 

التناسلية لحيوانات 

)الطالئق  املزرعة

 .(والعجالت

√ √ √ 

الحيواني طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االنتاج 

الحيواني طبقا 

2017-2021 250000 

إستخدام التقنيات 

الحديثة فى التناسل 

د تعد –)التلقيح الصناعى 

التبويض( من أجل 

التحسين الوراثى للجاموس 

املحلى وبالتالى زيادة 

 إنتاجيته.

تطوير طرق حفظ السائل 

 املنوى لطالئق الجاموس.

تطوير طرق إنتاج األجنة 

.
ً
 معمليا

 .إرتفاع أسعار العلف

الغش فى مواد العلف 

 .والعالئق املستخدمة

إستخدام البرامج 

الحديثة فى عمل 

 .الخلطات

م الحبوب إستخدا

  √ 2017-2019 60000 

تقييم إستخدام املواد 

العلفية غير التقليدية فى 

 تغذية حيوانات املزرعة.



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 
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45 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

املستنبتة فى تغذية 

 .املجترات

تأثير إستخدام مصادر 

طاقة وبروتين غير 

تقليدية على األداء 

 لحيوانات املزرعة.

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االنتاج 

الحيواني طبقا 

عدم توافر الرعاية 

البيطرية بالكفاءة 

 املطلوبة

نظم لى دراسات ع

فى حيوانات رعاية ال

 .املزرعة

√   2017-2019 20000 

تطوير نظم رعاية حيوانات 

املزرعة للحد من إنتشار 

 األمراض.

زيادة الفاقد فى إنتاج 

 .األسماك

إرتفاع أسعار األعالف 

تكوين العالئق واألعالف و 

 .على أسس غير علمية

دراسات على االداء 

اإلنتاجى ألسماك املياه 

 .العذبة

دراسات على نظم 

اإلستزراع السمكي 

 .الحديثة

√ √  2017-2019 80000 

 إرتفاع إنتاجية األسماك.

عمل نركيبات علفية منزنة 

 على أسس علمية سليمة.

إستخدام بدائل غير 

تقليدية فى أعالف األسماك 

لخفض تكلفة إنتاج 



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

46 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

دراسات على البدائل 

املتاحة كأعالف 

 لألسماك 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 األعالف.

نتاجية و إنخفاض اإل 

القيمة التسويقية 

ألسماك القرموط 

 األفريقى

دراسات على تقييم 

أسماك القرموط 

 
ً
األفريقية إنتاجيا

 تحت نظم 
ً
وتسويقيا

 اإلنتاج املختلفة

√   2017-2020 30000 
تحسين جودة إنتاج أسماك 

 القرموط اإلفريقى.

إنخفاض كمية املياه 

املتاحة لعملية اإلستزراع 

 السمكى 

على تحسين  دراسات

جودة املياه وتقليل 

إستهالك املياه فى 

 اإلستزراع السمكى 

√ √ 

 2017-2020 50000 

إستخدام نظم جديده 

تعمل على تحسين جودة 

املياه مما يقلل من 

إستخدام املياه فى عملية 

اإلستزراع السمكى مثل 

أنظمة )البيوفلوك 

 واألكوابونيك(.
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47 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

انتشار الحشائش األرضية 

النباتات الزهرية واملائية و 

املتطفلة وزيادة الخسائر 

 الناتجة عنها

املكافحة البيولوجية 

للحشائش باستخدام 

 املبيدات الحيوية

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2021 50000 

إنتاج مبيدات حيوية 

لبعض الحشائش 

 املستهدفة

مشكلة  هالوك الفول 

 مستعصية

املكافحة البيولوجية 

 لهالوك الفول 
√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2021 100000 

توفر مبيد حيوى ملكافحة 

هالوك الفول صالح 

 للتطبيق فى الحقل

 أمراض الطماطم
املقاومة الحيوية ألمراض 

 الطماطم فى مصر
 √  2017-2019 30000 

توفر مبيد حيوى ملكافحة 

بعض أمراض املجموع 

 الخضرى فى الطماطم

 األمراض الفطرية

مقاومة مرض التبقع 

الشيكوالتي فى الفول 

البلدى املتسبب عن فطر 

بوتريتيس فابى 

 √  2017-2019 20000 

التوصية ببرنامج الستخدام 

السليكون ملقاومة مرض 

تبقع الشيكوالتي فى ال

 الفول 
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48 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 باستخدام السليكون 

األمراض املحمولة على 

 البذور 

املقاومة الحيوية 

للفطريات املمرضة 

املحمولة علي بذور 

 الفاصوليا

 √  2017-2019 20000 

التوصية ببرنامج ملقاومة 

بعض الفطريات املمرضة 

املحمولة علي بذور 

 الفاصوليا

 أمراض األرز 

استخدام السليكون فى 

األرز مقاومة أمراض 

 وبنجر السكر فى مصر

 √  2017-2020 25000 

التوصية ببرنامج الستخدام 

السليكون ملقاومة بعض 

 أمراض األرز وبنجر السكر

إيجاد بدائل للمقاومة 

 الكيماوية 

تقييم التربينات كمركبات 

عضوية طبيعية ملقاومة 

مرض اللفحة املبكرة على 

 الطماطم

 √  

أعضاء هيئة التدريس 

اض النبات بقسم أمر 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

2017-2020 20000 

توفر معلومات أساسية عما 

إذا كان هناك دور للتربينات 

فى مقاومة مرض اللفحة 

 املبكرة على الطماطم
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49 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

أمراض املسطحات 

 الخضراء

تقييم استخدام بعض 

الوسائل اآلمنة في 

مقاومة أمراض أعفان 

الجذور التي تصيب 

 حات الخضراءاملسط

 √  

 التدريس

2017-2021 20000 

توفر معلومات أساسية عن 

استخدام بعض الوسائل 

اآلمنة في مقاومة أمراض 

أعفان الجذور التي تصيب 

 املسطحات الخضراء 

مرض العفن األبيض في 

 نبات الطرطوفة

املقاومة الحيوية ملرض 

العفن األبيض في نبات 

الطرطوفة باستخدام 

امليكروبات الداخلية 

املعزولة من النباتات 

 البرية

 √  2017-2021 30000 

التوصية ببرنامج مكافحة 

حيوية ملرض العفن األبيض 

 في نبات الطرطوفة 

 األمراض الفيروسية

دراسات بيولوجية 

وسيرولوجية وجزيئية 

على أحد الفيروسات 

التى تصيب نباتات 

 √  2017-2020 50000 

توفر معلومات بيولوجية 

يرولوجية وجزيئية عن وس

الذى يصيب  Yفيروس 

 نباتات البطاطس
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50 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 البطاطس

امراض النباتات الطبية 

 والعطرية

دراسات مرضية على 

األمراض املحمولة 

بالبذرة فى الكمون وطرق 

 مكافحتها

  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2021 20000 

ت أساسية عن توفر معلوما

األمراض املحمولة بالبذرة 

 فى الكمون وطرق مكافحتها

 أمراض محاصيل الخضر

استخدام تكنولوجيا 

النانو فى مقاومة أمراض 

 الخيار

  √ 2017-2021 50000 

إنتاج مبيدات كبريتية 

ونحاسية نانونية ملقاومة 

أمراض البياض الدقيقى 

 والزغبى فى الخيار

 أمراض محاصيل الحقل

اومة مرض تبقع مق

األوراق السركسبورى فى 

 بنجر السكر فى مصر

 √  2017-2020 30000 

التوصية ببرنامج ملقاومة 

مرض تبقع األوراق 

السركسبورى فى بنجر 

 السكر
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 أمراض بنجر السكر

دراسات على أعفان 

جذور البنجر البكتيرية 

ومقاومتها بالطرق 

 املختلفة

  √ 2017-2020 20000 

ق مفيدة فى التوصية بطر 

مقاومة بعض أعفان جذور 

 البنجر البكتيرية

 أمراض بنجر السكر

تأثير الفطريات املنقولة 

على بذور بنجر السكر 

املستوردة على انتقال 

اإلصابة باألمراض 

 املختلفة

  √ 2017-2021 15000 

حصر وعزل وتعريف 

املسببات املرضية 

املصاحبة للتقاوى 

املستوردة والتوصل إلى 

الطرق ملعاملة  أنسب

 البذور 

إيجاد بدائل للمقاومة 

 الكيماوية

تخليق بعض املبيدات 

الفطرية باستخدام 

التكسير الحيوى 

 فات البتروليةلللمخ

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

2017-2021 30000 
إنتاج مبيدات فطرية من 

 ليةاملخلفات البترو
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 أمراض بنجر السكر

دراسات على بعض 

أمراض جذور بنجر 

 . السكر وطرق مقاومتها

 √  

 التدريس

2017-2020 15000 
التوصية بطرق مفيدة فى 

 مقاومة أمراض البنجر 

 أمراض مابعد الحصاد

إستخدام مضادات 

 –األوزون  –األكسدة 

الكيتوزان فى مقاومة 

أعفان الجذور وامراض 

 بعد الحصاد

√   2017-2021 20000 
حدوث مقاومة بطرق غير 

 تقليدية وزيادة األنتاج

أمراض مابعد الحصاد 

 فى الخضر

دراسة على بعض 

أمراض ما بعد الحصاد 

في بعض محاصيل 

الخضر االقتصادية 

باستخدام بعض 

 √  2017-2020 20000 

التوصية بطرق مقاومة 

بطرق غير تقليدية وتقليل 

 ملبيداتالتلوث با
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 املعامالت البيولوجية

أمراض مابعد الحصاد 

 فى الفاكهة

دراسة على بعض أمراض 

ما بعد الحصاد في بعض 

محاصيل الفاكهة 

االقتصادية باستخدام 

بعض املعامالت 

 البيولوجية

أعضاء هيئة التدريس   √ 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2020 15000 

التوصية بطرق مقاومة 

رق غير تقليدية وتقليل بط

 التلوث باملبيدات

 أمراض الخيار

استخدام بعض 

املعامالت البيولوجية في 

مقاومة مرض البياض 

 الزغبي في الخيار

 √  2017-2020 20000 

التوصية بطرق مقاومة 

بطرق غير تقليدية وتقليل 

 التلوث باملبيدات
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 أمراض البطاطس
املقاومة الجهازية ألعفان 

 طسجذور البطا
√   2017-2021 10000 

الوصول لتوليفة من 

مضادات األكسدة ملقاومة 

 أعفان جذور البطاطس

 أمراض فول الصويا
املقاومة الجهازية ألعفان 

 جذور فول الصويا
 √  2017-2021 10000 

الوصول لتوليفة من 

مضادات األكسدة ملقاومة 

 أعفان جذور فول الصويا

 أمراض بنجر السكر

عة املكتسبة تنشيط املنا

فى البنجر وتحسين 

 اإلنتاج

أعضاء هيئة التدريس   √ 

بقسم أمراض النبات 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

2017-2021 10000 

الوصول لتوليفة من 

مضادات األكسدة 

والكومبوست والترايكودرما 

 ملقاومة أمراض البنجر

أمراض بنجر املائدة 

 والجزر 

الكيماويات الخضراء 

ملقاومة أمراض الجذور 

 فى بنجر املائدة والجزر 

√   2017-2021 10000 

الوصول لتوليفة من 

مضادات األكسدة ملقاومة 

أأمراض البنجر والجزر 

 وتحسيم انتاجها
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

تأثير تغير املناخ على 

أمراض النبات واملسببات 

 املرضية للنبات

آثار تغير املناخ على 

حدوث وتوزيع الفطريات 

ى بذور املحمولة عل

 القمح والذرة

 مليون  6 2018-2021   √

توقع خرائط االنتشار 

املرض ي )سيناريوهات( في 

املستقبل للفطريات 

 املمرضة األكثر شيوعا

 تراث مصر الثقافي مهدد

التلف  بالكثير من عوامل

ومنها الكائنات الحية 

 الدقيقة

الصيانة الخضراء للتراث 

 الثقافي في مصر
 ليون م 7 2018-2021   √

تطهير مواقع التراث 

واملتاحف من امليكروبات 

 باستخدام طرق آمنة

 ورد النيل

ورد املكافحة البيولوجية ل

باستخدام املبيدات النيل 

 الحيوية
 مليون  5 2018-2021   √

ورد إنتاج مبيد حيوي ل

 النيل

اإلستخدام املفرط 

والضار لألسمدة املعدنية 

وارتفاع تكلفة اإلنتاج 

دراسات على مخاليط 

مختلفة من األسمدة 

الحيوية وتأثيرها على نمو 

  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم امليكروبيوولجي 

طبقا لتخصص 

 جنيه 5000 2017-2019

الوصول لخلطة مثالية من 

األسمدة الحيوية التي تزيد 

ملحاصيل من إنتاجية ا
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

وإنتاجية بعض النباتات  الزراعي.

 االقتصادية

السادة اعضاء هيئة 

  التدريس

االقتصادية مع تقليل 

استخدام األسمدة 

 املعدنية.

استجابة نباتات 

املورينجا لبعض 

األسمدة العضوية 

 والكيماوية والحيوية

 جنيه 5000 2017-2019  √ 

زيادة إنتاجية نباتات 

املورينجا باستخدام 

 التسميد الحيوي.

التسميد الحيوي لنبات 

 الكانوال
 نيهج10000 2017-2019   √

زيادة إنتاجية نباتات 

الكانوال باستخدام التسميد 

 الحيوي.

دراسات ميكروبيولوجية 

على السيانوبكتيريا فى 

 نبات األرز 

 جنيه 5000 2017-2019  √ 

التوصية باستخدام 

السيانوبكتيريا في تسميد 

 األرز.
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

تأثير التسميد الحيوى 

على مقاومة نبات فول 

الصويا لبعض ظروف 

  اإلجهاد.

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم امليكروبيوولجي 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

  التدريس

 جنيه10000 2018-2021

التوصية باستخدام 

التسميد الحيوي ملواجهة 

ظروف اإلجهاد في فول 

 الصويا.

تأثير التسميد الحيوى 

على نمو وإنتاجية نبات 

 الجوار. 

 جنيه10000 2018-2021   √

إنتاجية نباتات زيادة 

الجوار باستخدام التسميد 

 الحيوي.

تأثير التسميد الحيوى 

على نمو وإنتاجية نبات 

 الذرة الشامية. 

 جنيه10000 2018-2021   √

زيادة إنتاجية نبات الذرة 

الشامية باستخدام 

 التسميد الحيوي.

دراسات على استخدام 

السيانوبكتيريا 

ومستخلص شاي 

الكومبوست على 

 ول القمحمحص

 جنيه 5000 2018-2021  √ 

تحسين إنتاجية وجودة 

نباتات القمح باستخدام 

التسميد الحيوي و 

 العضوي 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

دراسات على مخاليط 

مختلفة من األسمدة 

الحيوية وتأثيرها على نمو 

وإنتاجية بعض النباتات 

 االقتصادية

 جنيه 5000 2017-2019 √  

الوصول لخلطة مثالية من 

وية التي تزيد األسمدة الحي

من إنتاجية املحاصيل 

االقتصادية مع تقليل 

استخدام األسمدة 

 املعدنية.

تراكم املخلفات الزراعية 

بالبيئة وزيادة معدالت 

 التلوث.

انتاج الكاروتينات من 

 الخمائر
√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم امليكروبيوولجي 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

  التدريس

 جنيه10000 2018-2021

انتاج في الخمائر استخدام 

املهمة الكاروتينات 

 اقتصاديا

انتاج الليبيز بواسطة 

 الفطريات
 جنيه10000 2018-2021  √ 

استخدام الفطريات 

املعزولة محليا في إنتاج 

 إنزيم الليبيز

انتاج حامض الستريك 

 بالتخمير الصلب
 جنيه10000 2018-2021  √ 

استخدام الفطريات 

زولة محليا في إنتاج املع

حامض الستريك باستخدام 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 املخلفات الزراعية.

إنتاج االنيولينيز من 

 بعض الخمائر
 جنيه 5000 2017-2021  √ 

انتاج في الخمائر استخدام 

من  إنزيم اإلنيولينيز

 املخلفات الزراعية

  √  ميكروبيا  PHAإنتاج 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم امليكروبيوولجي 

لتخصص  طبقا

السادة اعضاء هيئة 

  التدريس

 

 

 جنيه10000 2017-2021

كبديل   PHAإنتاج 

للبالستيك باستخدام 

 الكائنات الحية الدقيقة.

تلـــــــــــوث امليـــــــــــاه بمخلفـــــــــــات 

املصــــــــــــــــــــــــــــانع و املعــــــــــــــــــــــــــــادن 

.الثقيلة  

املعالجة الحيوية 

امليكروبية للمياه امللوثة 

 بالزيوت النفطية

 جنيه10000 2017-2019  √ 

الحصول على عزالت عالية 

الكفاءة في العالج الحيوي 

 للمياه امللوثة بالنفط.

املعالجة الحيوية 

امليكروبية للمعادن 

الثقيلة في مياه الصرف 

 جنيه10000 2017-2021  √ 

الحصول على عزالت عالية 

الكفاءة في العالج الحيوي 

للمياه امللوثة باملعادن 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 الثقيلة..  الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة ميكروبيولوجية 

على بعض الفطريات 

املعزولة من مصادر 

 طبيعية

 جنيه10000 2018-2021 √  
الحصول على منتجات 

 طبيعية من الفطريات

تاثير التخمر بالبكتيريا 

الحيوية على خواص 

بعض املنتجات الغذائية 

 املعدة من البقول 

 جنيه 5000 2017-2019  √ 
يمة الغذائية تحسين الق

 ملنتجات البقول 

دراسات ميكروبيولوجية 

 على فساد األغذية
 جنيه 5000 2017-2021  √ 

حصر مسببات األمراض 

 املنتشرة في األغذية املحلية.
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

 فساد األغذية 

دراسات على الفساد 

امليكروبي لألغذية 

والكشف عن البكتيريا 

املعوية كمؤشر ميكروبي 

 على سالمة اللبن

 جنيه10000 2017-2019 √  
حصر مسببات األمراض 

 املنتشرة في األغذية املحلية.

اإلســــــــــــــــــــــــتخدام املفــــــــــــــــــــــــرط 

للمبيــــــــــــــــــــــدات الحشــــــــــــــــــــــرية 

 ومبيدات الحشائش

امليكروبات كعوامل 

مقاومة حيوية ألمراض 

البادرات فى بعض 

 النباتات

 جنيه 5000 2017-2018  √ 

الوصول ملبيدات حيوية 

ذات كفاءة عالية في 

 املقاومة الحيوية

دام جزيئات استخ

الفضة النانومترية في 

مقاومة الفطريات 

 املمرضة للنبات

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم امليكروبيوولجي 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

  التدريس

 جنيه10000 2017-2021

تحسين املبيدات الحيوية 

كبديل للمبيدات الكيماوية 

 الضارة باإلنسان والبيئة.
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

ذات  إنتاج شتالت فاكهة

 مواصفات غير جيدة

استخدام تكنيك زراعة 

األنسجة إلنتاج شتالت 

 الفاكهة

√  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الفاكهة طبقا 

لتخصص السادة 

  اعضاء هيئة التدريس

2017 

-2021 
10000 

شتالت الفاكهة ذات إنتاج 

 مواصفات جيدة

دراسات تقييمية لشتالت 

 وأصناف الفاكهة
√ √  

2017 

-2021 
5000 

توافر معلومات كافية عن 

الشتالت املنزرعة في مصر 

 وعمل سجل بها

زيادة نسبة الفاقد في 

 الثمار املنتجة

فعالية مضادات  

األكسدة واملستخلصات 

النباتية علي زيادة فترة ما 

 بعد الحصاد

 √  2017-2021 5000 

زيادة فترة ما بعد الحصاد 

وتقليل زيادة فترة ما بعد 

 الحصاد

اسات علي العمليات در 

الزراعية وتأثير علي 

تحسين إنتاجية أشجار 

 الفاكهة

 √ √ 2017-2021 5000 

تحسين انتاجية الثمار مما 

ينعكس علي القيمة 

 التسويقية وتقليل الفاقد



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

63 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح
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ير 
ست
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اه
ر و

كت
د

 

تأثير استخدام بعض املواد 

األمنة لزيادة فترة بقاء الثمار 

 بعد الحصاد

 √ √ 2017-2021 5000 
اء الثمار بعد زيادة فترة بق

 الحصاد وتقليل الفاقد

إساءة التعامل مع 

منتجات الفاكهة من 

حيث عمليات التعبئة 

والفرز والتخزين مما 

يترتب عليه زيادة نسبة 

 الفاقد

تأثير معامالت ما بعد 

الحصاد علي إطالة العمر 

 التسويقي لثمار الفاكهة

  √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الفاكهة طبقا 

ادة لتخصص الس

  اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 10000 
إتباع التوصيات السليمة 

 علي سالسل إنتاج الفاكهة

امللوحة وتأثيرها علي 

 إنتاجية املحاصيل

 

دراسات فسيولوجية علي 

 أشجار الفاكهة
  √ 2017-2021 5000 

التوصل إلي االستجابة 

الفسيولوجية لتأثير امللوحة 

 علي أشجار الفاكهة 

ت بيوكيميائية دراسا

ووراثية علي أشجار 

الفاكهة تحت تأثير 

√  √ 2017-2021 100000 
توافر معلومات كافية عن 

 الثأثير الضار لإلجهاد امللحي 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 اإلجهاد امللحي

استخدام الهندسة 

الوراثية والتهجين 

الجسمي إلنتاج شتالت 

 فاكهة مقاومة للملوحة

 مليون جنية 2017-2021 √  
فاكهة مقاومه إنتاج شتالت 

 للملوحه

نقص مياه الري وتأثيرها 

 علي إنتاجية املحاصيل

استخدام الهندسة 

الوراثية والتهجين 

الجسمي إلنتاج شتالت 

 مقاومة لإلجهاد ملائي

√  √ 2017-2021 500000 
إنتاج شتالت فاكهة 

 متحملة للجفاف

تأثير املواد النانونية علي 

 تحمل اإلجهادات البيئة
√  √ 

ء هيئة التدريس أعضا

بقسم الفاكهة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 250000 

توافر معلومات كافية عن 

دور املواد النانوية في زيادة 

القدرة علي تحمل 

 اإلجهادات البيئية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ست
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إساءة استخدام املبيدات 

 واألسمدة الزراعية 

 

تأثير بعض املغذيات 

العضوية الطبيعية علي 

 ر الفاكهةأشجا

 √  2017-2021 10000 
استخدام طرق أمنة 

 للتسميد ومكافحة األمراض

دراسة فعالية استخدام 

املستخلصات النباتية 

لتحسين انتاجية أشجار 

 الفاكهة

  √ 2017-2021 10000 
استخدام طرق أمنة 

 للتسميد ومكافحة األمراض

استخدام مضادات 

األكسدة لرفع جودة 

 الثمار

  √ 2017-2021 10000 
استخدام طرق أمنة 

 للتسميد ومكافحة األمراض

دراسات علي التسميد 

 الحيوي ألشجار الفاكهة
 √  2017-2021 10000 

استخدام طرق أمنة 

 للتسميد ومكافحة األمراض
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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فعالية استخدام الزيوت 

النباتية بغرض املقاومة 

البيولوجية ألمراض 

 الفاكهة

 √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الفاكهة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 10000 
استخدام طرق أمنة 

 للتسميد ومكافحة األمراض

استخدام مياه الصرف 

الزراعي املخلوط 

بالصرف الصحي 

والصناعي في ري وإنتاج 

 املحاصيل

دراسات بيئية 

وفسيولوجية علي تأثير 

استخدام مياه الصرف 

 الصحي في الزراعة

 املصرية

  √ 2017-2021 10000 

توافر معلومات عن التأثير 

الضار إلستخدام مياه 

 الصرف الصحي في الري 

استخدام منظمات 

مضادات  -النمو

املواد  –األكسدة 

النانونية لتقليل ضرر 

 العناصر الثقيلة والضارة

 

   2017-2021 10000 

استخدام طرق جديدة 

لتقليل تأثير املواد الضارة 

تراكمة بسبب مياه امل

 الصرف الصحي
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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 الحصاد دأمراض ما بع

مضادات  استخدام

املواد  –األكسدة 

الزيوت  – النانونية

فى مقاومة  النباتية

 امراض بعد الحصاد

√  √ 2017-2021 5000 
حدوث مقاومة بطرق غير 

 تقليدية وزيادة األنتاج

 أمراض املوالح

 

استخدام التهجين 

الجسمي إلنتاج طعوم 

الح مقاومة ملرض مو 

 الكانكر

√  √ 
أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الفاكهة طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 مليون ونصف 2017-2021

باستخدام حدوث مقاومة 

التكنولوجيا الحيوية 

وتقليل التأثير الضار 

 للمرض

استخدام التهجين 

الجسمي إلنتاج طعوم 

موالح مقاومة ملرض 

 اخضرار املوالح

 مليون جنية 2017-2021 √  √

باستخدام حدوث مقاومة 

التكنولوجيا الحيوية 

وتقليل التأثير الضار 

 للمرض
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مقننات استخدام 

 فياملخلفات الزراعية 

 تغذية أشجار الفاكهة

استخدام نواتج تدوير 

املخلفات الزراعية علي 

 إنتاجية أشجار الفاكهة

√  √ 2017-2021 10000 

فات استخدام آمن للمخل

الزراعية في تغذية أشجار 

 الفاكهة

ارتفاع نسبة مخلفات مصانع 

 األغذية

دراسات على بعض 

املنتجات اللبنية الغير 

تقليدية لالستفادة 

ببعض املخلفات 

 √ √ √ الصناعية 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االلبان طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 

الشرش انتاج اجبان  - 150000

 واللبن الخض واللبن الفرز 

أنتاج منتجات ميكروبية  -

غذائية باستخدام بعض 

 مخلفات االلبان 

 انتاج الزيت امليكروبى -

 انتاج أجبان مطبوخة -

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية

 عدم توفر املواد الخام
دراسات على بكتريا 

حامض الالكتيك بهدف 

إنتاج بادئات تفيد فى 

√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االلبان طبقا 

لتخصص السادة 

2017-2021 

االستفادة من العديد من  - 100000

انواع هذه البكتريا فى تجهيز 

بادئات متعددة االغراض 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ير 
ست
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د

 

صناعات اللبنية ال

املختلفة مع تدعيمها 

ببعض امليكروبات 

 املدعمة للحيوية

 ة فى خدمة الصناعة اللبني اعضاء هيئة التدريس

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية

 

 

قلة وجود مصادر جديدة 

 للبروتينات فى األغذية  

التدعيم الغذائى لبعض 

 منتجات األلبان 

√ √ √ 2017-2021 90000 

انتاج املنتجات اللبنية  -

بإضافات غير لبنية لرفع 

 القيمة الغذائية للمنتج

استخدام بعض  -

اإلضافات الغير لبنية 

نيع منتجات ألبان ذات لتص

 خواص حيوية 

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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تعرض منتجات األلبان 

 للتلف والفساد

واع أندراسات على بعض 

امليكروبات ذات التأثيرات 

السلبية على املنتجات 

 √ √ √ اللبنية 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االلبان طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 20000 

الكشف عن امليكروبات  -

امللوثة واملرضية  

واملمروضة ملنتجات االلبان 

بطريق تقليدية ومقارنتها 

 بالطرق الحديثة

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية

دراسات على مواد 

التعبئة والتغليف 

 40000 2021-2017 √ √ √ لأللبان ومنتجاتها 

الحصول على تقنية  -

ة لزيادة مدة جديد

 الصالحية لأللبان ومنتجاتها 

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية 

دراسات على طرق 

الحفظ املختلفة 

 للمنتجات اللبنية 

√ √ √ 2017-2021 30000 

استخدام طرق جديدة  -

 للحفظ 

استخدام خامات طبيعية  -
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ومواد غير لبنية فى حفظ 

 اللبن ومنتجاتها 

دوريات نشر أبحاث فى  -

 محلية وعاملية

عدم مالئمة اللبن وبعض 

منتجات األلبان لبعض 

 الفئات  

لبان منتجات األإنتاج 
 البديلة

√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االلبان طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 40000 

أنتاج بعض منتجات  -

األلبان بما يتناسب الذوق 

املصرى ومتتطلبات 

 ستهلكامل

نشر أبحاث فى دوريات  -

 محلية وعاملية

دراسات على انتاج بعض 

أنواع املنتجات اللبنية 

 80000 2021-2017 √ √ √ غير التقليدية

الحصول على منتجات  -

لبنية غير تقليدية لسد 

احتياجات املستهلك 

املصري واتساع دائرة 

االستفادة من فئات 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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متعددة الستهالك هذه 

 املنتجات 

ر أبحاث فى دوريات نش

 محلية وعاملية

إقتصاديات املوارد  جالم

إنتاج  الزراعية ودورهافي

 املحاصيل الحقلية

دراسة إقتصادية إلنتاج 

الطماطم في مصر ) 

دراسة حالة محافظة 

 الشرقية (

أعضاء هيئة التدريس   √ 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

2018 15000  

 اإلنتهاء من الدراسة 

التوصل إلى مجموعة من 

الحلول والتوصيات التى 

تساهم في رفع كفاءة 

إستخدام املوارد الزراعية 

ومن ثم زيادة اإلنتاج 

 الزراعي 

 

لتوصل ملجموعة من ا

الحلول التى تساهم في رفع 

دراسة أقتصادية 

للتغيرات الهيكلية في 

تكاليف إنتاج بعض 

املحاصيل الزراعية في 

 محافظة كفر الشيخ 

 √  2019 15000 

دراسة إقتصادية لكفاءة 

إستخدام املوراد 

  √ 2021 25000 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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راعية في مصر ) الز 

دراسة حالة محافظة 

 املنيا ( 

 

 

 

عضاء هيئة التدريس أ

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

كفاءة اإلنتاج الزراعى فى 

املحافزظات التى يتم تناول 

 دراستها 

دراسة إقتصادية إلنتاج 

لنجر السكر في جمهورية 

مصر العربية مع التركيز 

 على محافظة كفر الشيخ  

 √  2020 15000 

إقتصاديات إنتاج 

محصول البطاطس 

 بمحافظة الدقهلية  

 √  2020 15000 

دراسة تحليلية 

تصاديات املحاصيل إلق

 الزيتية في مصر  

 √  2019 15000 

 15000 2020  √ دراسة تحليلية 
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إلقتصاديات البقوليات 

 في مصر 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة إقتصادية للفاقد 

في بعض محاصيل 

الخضر في محافظة 

 الدقهلية 

 √  2020 15000 

دراسة إقتصادية 

لإلحتياجات املائية ألهم 

محاصيل الحبوب في ظل 

 لتغيرات املناخية ا

  √ 2021 25000 

دراسة إقتصادية 

للسعات املزرعية وأثرها 

على الدخول املزرعية 

 بمحافظو الدقهلية  

 √  2018 15000 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية
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ير 
ست
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ر و
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دراسة تحليلية 

إلقتصاديات النباتات 

الطبية والعطريه في 

 جمهورية مصر العربية

  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 يساعضاء هيئة التدر 

2017 25000 

دراسة تحليلية إلنتاج 

ملحاصيل وإستهالك ا

السكرية في مصر في ظل 

 محدودبة املوراد املائية 

 √   15000  

مجال تسويق املنتجات 

الزراعية والتجارة 

تعظيم العائد الخارجية و 

 من العملية التسويقية

 

دراسة اقتصادية إلنتاج 

وإستهالك وتسويق 

األسماك الطازجة في 

 مصر 

 √  2019 15000  

 اإلنتهاء من الدراسة 

 

صل إلى مجموعة من التو 

الحلول والتوصيات التى 

تساهم في زيادة القدرة 

التنافسية للصادرات 

القدرة التنافسية 

لصادرات البطاطس 

املصرية في أهم األسواق 

 √  2019 15000 
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  عاملية ال

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 املصرية 

 

وضع الحلول التى تساعد 

في رفع كفاءة التجارة 

الخارجية الزاعية املصرية 

مع التكتالت اإلقتصادية 

 العاملية 

 

 

 

 

 

دراسة إقتصادية للتجارة 

الخارجية الزراعية 

املصرية مع دول اإلتحاد 

األوربي في ضوء املتغيرات 

 الدولية املعاصرة 

  √ 2020 25000 

دراسة تحليلية ألثر 

التغيرات الدولية 

واإلقليمية على التجارة 

 الخارجية الليبية 

 √  2019 15000 

قتصادية لواقع دراسة إ

ومستقبل التجارة 

الخارجية الزراعية 

املصرية في ضوء 

التغيرات املحلية 

 √  2020 15000 
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  والدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

دراسة إقتصادية ألسواق 

عربية لصادرات زراعية 

 مصرية  

 √  2019 15000 

دراسة إقتصادية 

ملستقبل الواردات 

املصرية من أهم السلع 

 الزراعية 

 √  2018 15000 

نتاج اقتصاديات اإل 

فروعه بالحيواني 

 املختلفة

دراسة تحليلية 

إلقتصاديات اللحوم 

 الحمراء في مصر   

 اإلنتهاء من الدراسة  15000 2018  √ 

التوصل إلى مجموعة من 

الحلول والتوصيات التى 

تساهم في رفع كفاءة قطاع 

اإلنتاج الحيواني ودوره 

 الهام فب االقتصاد القومي

دراسة تحليلية لقطاع 

اإلنتاج الحيواني ودروه 

 في اإلقتصاد القومى 

 √  2020 15000 
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دراسة إقتصادية إلنتاج 

 األعالف في مصر 

 √   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

لحلول ومقترحات التوصل  15000 2019

للتغلب على معوقات 

النهوض بالقطاع الحيواني 

 وفروعه املختلفة 

مجال السياسة الزراعية 

طاع وأثرها علي كفاءة الق

 الزراعي

 

دراسة إقتصادية ألثار 

التعدي على األراض ي 

الزراعية في جمهورية 

مصر العربية ) دراسة 

 حالة محافظة دمياط (  

 √  2019 15000  

 اإلنتهاء من الدراسة 

 

التوصل لنتائج تعكس 

تقييم السياسات الزراعية 

 الحالية في القطاع الزراعى

 

 

وضع الحلول للتغلب على 

لتى تواجه القطاع املشاكل ا

الزراعى املصري ومنها 

دراسة إقتصادية لبعض 

املتغيرات الكلية في 

 القطاع الزراعي املصري 

 √  2021 15000 

دراسة إقتصادية ملشكلة 

التضخم في اإلقتصاد 

 املصري 

 √  2018 15000 
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األثار اإلقتصادية 

للسياسات السعرية 

لبعض املحاصيل 

الزراعية في جمهورية 

 مصر العربية  

الزراعي طبقا  √  

لتخصص السادة 

 هيئة التدريساعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاكل البطالة والتضخم  25000 2020

والتعدي على األراض ي 

الزراعية والسياسات 

 الزراعية املختلفة 

الوصل إلي أليات 

ومقترحات لجذب 

اإلستثمارات في القطاع 

 الزراعى 

دراسة تحليلية 

لإلختالالت الهيكلية في 

اإلقتصاد القومي 

 والزراعي املصري 

  √ 2021 25000 

دراسة جدوى  مجال

وتقييماملشروعات 

 الزراعية

لتغيرات الهيكلية فى 

االستثمار الزراعي فى ظل 

التحديات التى تواجه 

 الزراعة املصرية

 دراسه تحليليه

 

√   2018 10000 
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دراسة إقتصادية لتقيم 

مشروع الكفرة الزراعي 

 في ليبيا 

  √  

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االقتصاد 

الزراعي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2020 25000  

 اإلنتهاء من الدراسة 

 

لتعرف على الجدوي ا

اقتصادية لبعض 

املشروعات الزراعية 

املقامة ومدي افستفاده 

 منها  

 

 

تقييم إقتصادي لبعض 

األنشطة الزراعية في 

 مصر 

  √ 2018 25000 

مجال اقتصاديات 

مستلزمات اإلنتاج 

 الزراعي

دراسة اقتصادية إلنتاج 

وتسويق األسمدة 

الكيماوية في جمهورية 

 مصر العربية 

  √ 2019 25000  

 اإلنتهاء من الدراسة 

 

التوصل إلى مجموعة من 

الحلول والتوصيات التى   15000 2019  √ إقتصاديات إستخدام  
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تساهم في توفير مستلزمات  املبيدات في مصر 

 اإلنتاج الزراعى 

 

 

 

مجال اقتصاديات 

الصناعات الغذائية 

 واأللبان

تحليل اقتصادى ألهم 

فى مصر  منتجات األلبان

 –مؤشرات  –) مالمح 

 تقييم آداء (

 

 اإلنتهاء من الدراسة  10000 2019   √

التوصل إلى مجموعة من 

الحلول والتوصيات التى 

تساهم في رفع كفاءة قطاع 

 الصناعات الغذائية 

 

 الحد من التلوث البيئي

دراسات علي بعض 

مصادر التلوث في 

 محافظة الدقهلية

 

  √ 

يس أعضاء هيئة التدر 

بقسم االراض ي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 2021ـ 2018

نشر ابحاث للداللة علي  

 وجود تلوث ان وجد
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استخدام مياه الصرف 

 الصحي في الزراعة

 

 

معالجة املياة العادمة 

باستخدام خامات 

 طبيعية

 2021ـ 2018 √  

الحصول علي طريقة  35000

حديثة ملعالجة املياه 

 العادمة

اإلسراف في استخدام 

  األسمدة الكيماوية

تأثير اضافة حمض 

الفولفيك على نمو نبات 

 القمح

 2021ـ 2018   

زيادة انتاجية محصول  

القمح وتقليل استخدام 

 االسمدة املعدنية

تأثير التغيرات املناخية 

على انخفاض إنتاجية 

 املحاصيل املختلفة

دراسة فى فزياء ـ 

التربة والعالقات 

ئية وتأثيرها على املا

 نمو النبات

   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االراض ي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 2021ـ 2018

الهدف منها تحسين خواص  30000

التربة الكيميائية والحيوية 

 لرفع انتاجية االراض ي
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ـ تأثير البيوشار على 

بعض الخواص 

 الهيدروليكية للتربة

ربة مكافحة تدهور الت

وتحديد االستخدام 

 االمثل للموارد االرضية 

 

 على بيدوكميائية دراسات

 الجزء في األراض ي بعض

 ـ النيل دلتا من الشمالي

 مصر

 √  
 2021ـ 2018

 

حصر و تحديد الوحدات  35000

االرضية في منطقة الدراسة 

ملساعدة متخذي القرار في 

تحديد افضل مناطق 

التنمية و تقيم خصوبة 

 تحديد استخداماتهاالتربة و 

وتحسين استصالح 

الزراعية االراض ى 

 الجديدة

ـ فى مجال خصوبة التربة 

وتغذية النبات 

 واالستصالح 

 2021ـ 2018   

العمل علي رفع خصوبة  

 التربة وانتاجيتها

العمل مع الزراعة 
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ـ استصالح وتحسين 

االراض ى الزراعية 

 الجديدة 

ـ املحاليل املغذية فى 

 الزراعة بدون تربة

ـ االسمدة العضوية فى 

 مجال الزراعة العضوية

تقنيات تحلية مياه  -

حرالب  

املستدامة من خالل 

 تحسين خواص التربة

تأثير التغيرات املناخية 

على انخفاض إنتاجية 

 املحاصيل املختلفة

في مجال خصوبة التربة ـ 

 .وتغذية النبات

ـ فى مجال استخدام 
   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االراض ي طبقا 

لتخصص السادة 

 2021ـ 2018

االستفادة من البحوث في  30000

التوصية بمركبات حسن 

من حالة النبات في 
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بعض املركبات 

كمضادات للظروف 

البيئية  التى يتعرض لها 

النبات النبات فى االراض ى 

 املتأثرة االمالح

الظروف البيئية  السيئة  اعضاء هيئة التدريس

 املختلفة 

استخدام  نحد مال

 األسمدة الكيماوية

والتوسع االرأس ي في 

 االنتاج الزراعي

ــ فى مجال خصوبة التربة 

 وتغذية النبات.

ـ تأثير الفحم الحيوي على 

امتصاص العناصر من 

 التربة 

ـ تأثير التسميد الحيوى 

على صال حية العناصر 

 باالراض ى الرملية

ـ كيفية انشاء الصوب 

   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم االراض ي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 2021ـ 2018

استخدام الفحم الحيوي   20000

لرفع االنتاجية الزراعية 

 وصيانة االراض ي 

زيادة املحتوي الحيوي 

 بالتربة

 نشر بحثين من خاللهما
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الزراعية    كثيفة  

 تاجاالن

أثير التغيرات املناخية ت

على انخفاض إنتاجية 

 ل املختلفةاملحاصي

ـ فى مجال خصوبة التربة 

وتغذية النبات 

 وبيدولوجيا أالراض ى 

ـ استخدام الخامات  

الطبيعية والهيومات 

والفولفات وتأثيرها على 

 نمو املحصول 

ـ استخدام الزيواليت  

ومصادر مختلفة من 

النيتروجين على جودة 

 ونمو املحصول 

 2021ـ 2018 √  

ة تحسين الصفات الطبيعي 20000

للتربة باستخدام بعض 

املواد واملحسنات الطبيعية 

مما يقلل االثر البيئي 

 للمركبات 

رفع كفاءة استخدام 

السماد باستخدام املواد 

 الطبيعية

زيادة انتاجية االراض ي  20000 2021ـ 2018أعضاء هيئة التدريس    ـ مجال خصوبة التربة إتباع األساليب التقليدية 
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في الزراعة وعدم وجود 

صلة بين البحوث 

العلمية وما يحدث في 

 الواقع

وثات وتغذية النبات ومل

التربة وهيومات 

البوتاسيوم والهيوميك 

واستخدام املادة 

 العضوية 

بقسم االراض ي طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

وتقليل تلوث التربة 

 باملخصبات الكيماوية

اإلسراف في استخدام 

 -األسمدة الكيماوية

ستخدام املياه العادمة ا

)غير صالحة لري 

 املحاصيل املختلفة(.

ـ دراسات عن خواص 

التربة الكيميائية وعلى 

خصوبة التربة وتغذية 

 النبات

استخدام املواد  ـ 

النانوية فى ازالة بعض 

العناصر الثقيلة من 

 املياه امللوثة

 2021ـ 2018   

 

 

--- 

انتاج مواد نانو مترية قادرة 

العناصر الثقيلة  على ازالة

من املياه والعمل علي 

تحسين خواص التربة 

 الكيماوية
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1.  
إنتاج الوقود الحيوى من 

 مخلفات األغذية
√   

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 شهور  10
جنيه 8000

 مصرى ال غير

إنتاج الوقود الحيوى 

مه فى وإمكانية إستخدا

 إدارة املحركات.

2.  
إنتاج الكومبوست من 

 مخلفات مصانع األغذية
 شهور 8   √

جنيه  5000

 مصرى ال غير

اإلستفادة من مخلفات 

مصانع األغذية فى إنتاج 

 السماد العضوى املصنع.

3.  

إنتاج الغاز الحيوى من 

الوحدات األفقية 

 والرأسية

 شهور 8   √
جنيه  4000

 مصرى ال غير

لتصميم الوصول إلى ا

األمثل إلنتاج الغاز الحيوى 

)البيوجاز( من مخلفات 

 املزرعة.

4.  
إقتصاديات إستخدام 

املياه الجوفية والرى 
√   

عامين من 

 اإلعتماد

جنيه  20000

 مصرى ال غير
ضرورى وحيوى فى املناطق 
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 الجديدة بالتنقيط

5.  

إستغالل الخاليا 

الكهروضوئية فى إدارة 

 طلمبات الرى.

√   2017/2019 

خمسة 

وعشرون 

 ال 
ً
ألف جنيها

 غير

إرتفاع التوجه إلى 

إستخدام الطاقة 

الشمسية وإنخفاض 

 اإلحتياج إلى الكهرباء.

6.  
تطوير آلة عزيق بين 

 النباتات.
  √  

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

 سنتان
ألف  25,000

 جنيه
 ل املالىتوفير التموي

7.  

تطوير وحدة مصغرة 

لتكوين عالئق الحيوانات 

 مناسب املزارع الصغيرة.

 سنتان   √
ألف  20,000

 جنيه
 توفير التمويل املالى

8.  

تطوير آلة تزرع 

املحاصيل على أساس 

 كروية الشكل.

 %95 جنيه20,000 سنوات 3   √
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بقسم الهندسة    √ تطوير وحدة جامع الزهر 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 %90 جنيه 40,000 سنوات3

 

ع وتخزين وإستغالل تجمي

الطاقة الشمسية فى 

إنتاج محصول الفلفل 

األلوان داخل البيوت 

 املحمية التجارية.

√   

 2017من سبتمبر 

وحتى يونية 

2018 

 جنيه 5000

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

تحديد كمية الطاقة 

الحرارية املستهلكة فى 

عمليات التدفئة وتحديد 

نسبة التوفير التى حققتها 

 قة الشمسية.الطا

 

إستغالاللنظام الهجين 

)طاقة شمسية وطاقة 

الكتل الحيوية( فى إنتاج 

محصول الفلفل األلوان 

داخل البيوت املحمية 

 التجارية

√   

 2017من سبتمبر 

وحتى يونية 

2018 

 جنيه 5000

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

تحديد الكمية الكلية 

للطاقة الحرارية الناتجة 

وية ونسبتها من الكتل الحي

من الطاقة اإلجمالية 

 املستهلكة.

 
تأثير نظم التغطية 

املختلفة )بولىكربونيت 
√   

 2017من سبتمبر 

وحتى مارس 

 جنيه 5000

)فقط خمسة 

تحديد كمية اإلنتاج الكلى 

املحمى الواحد من البيت 
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

والفيبرجالس( على إنتاج 

محصول الخيار داخل 

 البيوت املحمية التجارية.

آالف جنيه  2018

 مصرى(

واملتر املربع من املساحة 

املزروعة وجودة املحصول 

 املنتج.

 

تأثير نظم التحكم البيئى 

على إنتاجية وحدة 

املساحة داخل البيوت 

املحمية التجارية أثناء 

 موسم الشتاء

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 2017ير من ينا

وحتى يونية 

2018 

 جنيه 5000

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

تحديد الكمية والجودة 

ملحاصيل البيوت املحمية 

كمردود إلستخدام نظام 

 التحكم البيئى.

 

إستغالل الطاقة 

الشمسية فى تجفيف 

النباتات الطبية 

 والعطرية
√   

 جنيه 5000 2017/2018

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

سلوك التجفيف دراسة 

للنباتات الطبية والعطرية 

بإستخدام الطاقة 

الشمسية ومدى إمكانية 

تطبيق ذلك على املستوى 

 التجارى.
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92 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

إنتاج الغاز الحيوى 

وإستخدامه كمصدر 

متجدد للطاقة لتسخين 

البيوت املحمية التجارية 

 أثناء موسم الشتاء.

√   

 جنيه 5000 2018/2020

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

تحديد الكمية الكلية 

للطاقة الحرارية الناتجة 

من الغاز الحيوى ونسبتها 

من الطاقة اإلجمالية 

 املستهلكة.

 

بعض العوامل الهندسية 

املؤثرة على تشغيل نظام 

املفاعل الحيوى إلنتاج 

 السماد املكمور.

√   
أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 ة التدريساعضاء هيئ

 جنيه 5000 2019/2021

)فقط خمسة 

آالف جنيه 

 مصرى(

إستغالل النتج النهائى من 

السماد املكمور فى نظم 

الزراعة العضوية ملحاصيل 

 الخضر بغرض التصدير.

 

Irrigation water 

management using 

GIS technology 

 شهر 12   √
جنيه  5000

 مصري 
 نتائج كفاءة استخدام املياه

 
Improving surface 

irrigation to reduce 
 شهر 12   √

جنيه  10000

 مصري 
 نتائج كفاءة استخدام املياه
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93 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

water losses 

 

Transboundary 

virtual water and 

water footprint for 

some field crops 

 شهر 24   √
جنيه  5000

 مصري 

انتاجية املياة للمحاصيل 

 قيد الدراسة

 

Modeling spatial 

distribution in 

sprinkler irrigation 

systems 

 شهر 12   √
جنيه  5000

 مصري 

مدى انتظامية توزيع املياة 

 وكفاءة تخزين املياة

 
Optimal design of 

irrigation systems 
√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 شهر 12
ه جني 6000

 مصري 

مدى انتظامية توزيع املياة 

 وكفاءة تخزين املياة

 

Optimal design of 

farm  Drainage 

systems 

 شهر 12   √
جنيه  5000

 مصري 

مدى انتظامية توزيع املياة 

 وكفاءة تخزين املياة
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94 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

Remote sensing 

technology as a 

precision farming tool 

to detect soil 

moisture and crop 

evapotranspiration 

 شهر 24   √
جنيه  20000

 مصري 
 نتائج كفاءة استخدام املياه

 

Remote sensing 

technology as a 

precision farming tool 

to evaluate irrigation 

systems 

 اشهر 10   √
جنيه  8000

 مصري 

مدى انتظامية توزيع املياة 

 وكفاءة تخزين املياة

 

Detecting the Effect 

of Irrigation Water 

Qualities on the 

 شهر 24   √
جنيه  12000

 مصري 

انتاجية املحصول تحت 

الدراسة باملقارنة 

بمحاصيل تحت ظروف 
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95 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

Heterogeneity of 

some crops Using 

Geographic 

Information Systems 

(GIS) and Passive 

Reflectance Sensor. 

 املياة ذات الجودة املرتفعة

 
دراسات هندسية على 

 تجفيف ثمار الليمون 
√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 شهر 36
جنيه  5000

 مصري 

أنتاج ثمار مجففة عالية 

 الجودة

 

تجفيف شرائح البصل 

باستخدام األشعة تحت 

 الحمراء

 شهر 36   √
جنيه  10000

 مصري 

ئح مجففة عالية أنتاج شرا

 الجودة

 

تجفيف بعض املحاصيل 

الحساسة للحرارة من 

خالل التحكم في ظروف 

 شهر 36   √
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة
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96 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 التجفيف

 

التهيئة الحرارية 

والتخزين األمن لحبوب 

 القمح

 شهر 36   √
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 
تعظيم االستفادة من 

 ع األغذيةمخلفات تصني
 شهر 36   √

جنيه  6000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

تقييم نظم مختلفة 

الستخالص بعض الزيوت 

 النباتية

 شهر 36   √
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

تقدير الخصائص 

الطبيعية وامليكانيكية 

واأليروديناميكية لبعض 

 املحاصيل البقوليه

√   

أعضاء هيئة التدريس 

دسة بقسم الهن

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 شهر 36
جنيه  20000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 منتج عالي الجودةجنيه  8000 شهر 36   √خصائص التجفيف  
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97 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

لقرون الفلفل األحمر 

باستخدام طرق 

 التجفيف املختلفة

 مصري 

 

خصائص التجفيف 

للعنب باستخدام 

مجفف يعمل باألشعة 

 مراءتحت الح

 شهر 36   √
جنيه  12000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

العوامل املؤثرة على 

عملية الجرش 

واالستخالص امليكانيكي 

 لزيت فول الصويا

 شهر 36   √
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

تخزين الذرة باستخدام 

عبوات بالستيكية ذات 

 مواصفات خاصة

 شهر 36   √
جنيه  10000

 مصري 
 الي الجودةمنتج ع
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98 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

الخصائص الحراريه 

لبعض املحاصيل 

 البقوليه

√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 شهر 36
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

تأثير طرق تجفيف 

مختلفة على حركية 

التجفيف ومضادات 

 األكسدة ملخلف الزيتون 

 هرش 36   √
جنيه  5000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

تأثير املعاملة الحرارية 

للفول البلدي على 

التخزين األمن للبذور 

والتخلص من مانعات 

 التغذية

 شهر 36   √
جنيه  6000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 
التبريد املبدئي والتخزين 

لبعض املحاصيل سريعة 
 شهر 36   √

جنيه  5000

 مصري 
 الي الجودةمنتج ع
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 الفساد

 

العوامل املؤثرة على 

انخفاض الضغط اثناء 

تجفيف األرز الشعير 

 داخل الصوامع

 شهر 36   √
جنيه  20000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 
دراسات هندسية على 

 تجفيف شرائح الطماطم
√   

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الهندسة 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 رشه 36
جنيه  8000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

 

دراسات هندسية على 

 شهر 36   √ تجفيف الثوم
جنيه  12000

 مصري 
 منتج عالي الجودة

ارتفاع نسبة مخلفات 

 مصانع االغذية

االستفادة من مخلفات -

مصانع الخضروات 

 والفاكهة.

االستفادة من مخلفات -

√ 
 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الصناعات 

الغذائية طبقا 

لتخصص السادة 

جنيه 5000 2017-2021

 مصري 

 

جنيه 8000

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي

 

انتاج منتجات جديدة -
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100 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 مصانع االسماك.

االستفادة من مخلفات -

 املجازر.

االستفادة من مخلفات -

 املطاحن.

√ 
 

 مصري  اعضاء هيئة التدريس

 

جنيه 6000

 مصري 

جنيه 6000

 مصري 

 حتوي علي هذه املخلفات.ت

 

تقليل الفاقد من تلك -

 املخلفات

عدم توفر مصادر جديدة 

 للبروتينات في األغذية 

االستفادة من -

البروتينات النباتية 

كبديل للبروتين 

 الحيواني.

انتاج البروتين امليكروبي -

وتدعيم املنتجات 

 الغذائية بها.

 √  

 

 

√ 

جنيه 9000 2017-2021

 مصري 

 

 جنيه8000

 مصري 

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي.

استخدام املصادر -

الجديدة للبروتين كبدائل 

 للبروتين الحيواني

  انتاج الزيوت امليكروبية.-انخفاض مصادر الزيوت  

√ 

√  
أعضاء هيئة التدريس 

نشر أبحاث على املستوى -جنيه 10000 2017-2021
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

توفير مصادر جديدة - والدهون 

 للبذور الزيتية.

تحسين صفات الزيوت  -

الرديئة وإنتاج زيوت ذو 

 جودة عالية.

  

 

√ 

بقسم الصناعات 

الغذائية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 مصري 

جنيه 8000

 مصري 

جنيه 5000

 مصري 

 

 

 

 املحلى والدولي

 

توفير بدائل للزيوت -

والدهون ودراسة سلوكها 

 في املنتجات الغذائية

ن األغذية فساد العديد م

 اثناء حفظها

استخدام مواد حافظة  -

 طبيعية.

استخدام طرق حفظ  -

 حديثة لألغذية.

استخدام البوليمرات -

الحيوية في حفظ 

 االغذية

 √ 
 

√ 

 

 

 

√ 

جنيه 4000 2017-2021

 مصري 

جنيه 8000

 مصري 

 

 

جنيه  10.000

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي.

ظة استخدام املواد الحاف-

الطبيعية كبدائل للمواد 

 الحافظة الصناعية
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 مصري 

ارتفاع نسبة سوء 

 التغذية 

 انتاج األغذية الوظيفية.-

انتاج املكمالت الغذائية -

الحيوية وتدعيم األغذية 

 بها.

√  

√ 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الصناعات 

الغذائية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

جنيه 7000 2017-2021

 مصري 

جنيه 8000

 مصري 

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي

تقديم وجبات متكاملة  -

للحد من وعالج امراض 

 سوء التغذية

كثرة استخدام املواد 

الصناعية كملونات 

 ومواد نكهة وطعوم

استخدام امللونات -

 الطبيعية.

استخدام مواد طبيعية -

لتحسين خواص وصفات 

 املنتجات الغذائية.

√  

√ 

جنيه 7000 2017-2021 

 مصري 

جنيه 6000

 مصري 

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي

استبدال امللونات  -

 الصناعية بالطبيعية.

استيراد املواد املضافة 

للصناعات الغذائية من 

الخارج مما يكلف الدولة 

انتاج االنزيمات -

امليكروبية املستخدمة في 

 الصناعة محليا.

√  √ 
 

 

√ 

جنيه 8000 2017-2021

 مصري 

جنيه 8000

نشر أبحاث على املستوى -

 املحلى والدولي.

توفير املضافات الغذائية -
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103 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

ملواد املضافة انتاج ا- عملة صعبة.

لألغذية محليا من 

مصادر رخيصة 

واستبدالها بتلك 

 املستوردة.

استخدام مركبات النانو -

 في تدعيم االغذية

 

 

√ 
 

 

 مصري 

جنيه 10000

 مصري 

للسوق  املصنعة محليا

املصري لتوفير العملة 

 الصعبة

ترشيد استخدام 

 املبيدات

لبعض  املكافحة املتكاملة

 فات ال ا
√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم املبيدات طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 
االف  10

 جنيه

النجاح فى ادماج املبيدات 

فى بعض استراتيجيات 

املكافحه لتقليل 

 مهااستخدا

 سمية املبيدات 
دراسات تكسيكولوجيه 

وبيوكيميائيه لبعض 
√ √ √ 2017-2021 

االف  10

 جنيه

االنتهاء من بعض الرسائل  

الخاصه بتقييم سمية 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

بعض املبيدات على فئران  املبيدات 

 التجارب

ارتفاع مستويات 

متبقيات املبيدات فى 

 املنتجات الزراعية 

 تقدير متبقيات املبيدات

ام االجهزه بإستخد

وتأثيرها على  الحديثه

 فئران التجارب

√ √ √ 2017-2021 
االف  10

 جنيه

الحصول على نتائج عن 

مدى تلوث محصول 

 الطماطم ببعض املبيدات

لفعل  االفاتمقاومة 

 املبيدات

ريات فطالمقاومه 

لبعض والحشرات 

 املبيدات املستخدمه

√ √ √ 2017-2021 
االف  10

 جنيه

الت اكتشاف وجود سال

مقاومة من فطر العفن 

الرمادى فى بعض 

 محافظات مصر

ايجاد بدائل امنه 

 للمبيدات الكيماويه

تجهيزات مختلفة  تطوير 

دراسة كمبيدات و 

 التأثيرات الجانية لها 

√ √ √ 2017-2021 
االف  10

 جنيه

نشر ابحاث على املستوى 

 املحلى والعاملى

 االف  10 2021-2017أعضاء هيئة التدريس  √ √ √تقييم بعض بدائل 
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

املبيدات على افات 

 صيلاملحا

بقسم املبيدات طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

 جنيه

 تلوث البيئة باملبيدات 
دراسة مستويات تلوث 

 البيئه باملبيدات
√ √ √ 2017-2021 

االف  10

 جنيه

ايجاد وسائل للتخلص من 

 متبقيات املبيدات فى املاء

ت على القيمة تأثير املبيدا

 الغذائيه 

دراسة مدى تأثير 

املبيدات املستخدمة فى 

مجال املكافحة على 

العناصر الغذائيه 

 بالحاصالت

√ √ √ 2017-2021 
االف  10

 جنيه

االنتهاء من بعض الرسائل  

الخاصه بتأثير املبيدات على 

 القيمة الغذائيه

أفات زراعية او نقص فى 

 العناصر املغذية

وتكنولوجى تطبيقات النان

للمواد النانومترية 

من مصادر  املحضرة

 طبيعية

√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الكيمياء 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 
10000 

 جنيه مصرى 

كفاءة استخدام تراكيب 

نانومترية فى مقاومة افات 

او حاالت مرضية اوكعناصر 

 مغذية 

تدوير بعض املخلفات  15000 2021-2017   √االستفادة من املخلفات  التلوث البيئى
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

فى  والصناعية الزراعية

 حماية البيئة والغذاء

الزراعية وتعظيم  جنيه مصرى 

االستفادة من بعض 

 مكوناتها 

دور الكيمياء فى تطوير 

وسائل حديثة للحد من 

تلوث املياه وحماية 

 البيئة الزراعية

√   2017-2021 
10000 

 جنيه مصرى 

كفاءة ادمصاص العناصر 

الثقيلة والتخلص من 

 السموم 

دور الكيمياء في تثبيط 

والتخلص من السموم 

 الطبيعية
√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الكيمياء 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 
15000 

 جنيه مصرى 

توصيف معامالت تالئم 

التخلص من 

التوكسنات وغيرها من االف

 السموم 

االمراض املزمنة وحاالت 

 السمية

استخدام املنتجات 

الطبيعية  فى عالج 

 االصابات املرضية  

√ √ √ 2017-2021 
20000 

 جنيه مصرى 

كفاءة عالج بعض الحاالت 

املرضية باستخدام بعض 

 املصادر الطبيعية 
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 تقييم سمية النباتات

√   2017-2021 
10000 

 مصرى جنيه 

توصيف مدى  سمية 

املستخلصات النباتية من 

 عدمه 

تنقية مركبات طبيعية 

نشطة ذات أثار عالجية 

 اوحافظة 

√ √ √ 2017-2019 
20000 

 جنيه مصرى 

توصيف مركبات نشطة 

 حيويا

االصابات الفطرية 

 للمحاصيل الزراعية

دراسة ميكانيكات التأثير 

 2019-2017   √ املضاد لنشاط الفطريات
30000 

 جنيه مصرى 

الحد من نشاط بعض 

الفطريات امللوثة 

 للمحاصيل الزراعية 

قصر عمر املحاصيل 

بعد   البستانية املختفلة

 الحصاد

املعامالت الكيميائية 

اوالطبيعية وميكانيكيات 

التاثيرعلى جودة 

املحاصيل فيما بعد 

 الحصاد

√   2017-2019 
30000 

 جنيه مصرى 

اطالة عمر ما بعد حصاد 

 املحاصيل الزراعية
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

النقص املعرفى للصفات 

الكيميائية والبيولوجية 

للنباتات املنتشرة فى 

 البيئة املصرية

املصادر الغنية بمضادات 

 االكسدة الطبيعية
√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الكيمياء 

الزراعية طبقا 

لتخصص السادة 

 اعضاء هيئة التدريس

2017-2021 
15000 

 جنيه مصرى 

مركبات او توصيف 

مستخلصات ذات قدرة 

مرتفعة كمواد مضادة 

 لالكسدة 

دراسة كيميائية 

وبيولوجية للنباتات 

 2021-2017 √ √ √ وغيرهاوالعطرية الطبية 
15000 

 جنيه مصرى 

استنباط االستخدامات 

املناسبة لبعض نباتات 

البيئة املصرية بناءا على 

اثرها البيولوجى ومكوناتها 

 الكيميائية 

االمداد باالغذية  نقص

 الوظيفية

استخدام املستخلصات 

اوالسكريات االليجو 

اوالعديدة اوما خالف 

ذلك فى تدعيم االغذية 

 الوظيفية

√ √ √ 2017-2021 
30000 

 جنيه مصرى 

انتاج بعض االغذية 

الوظيفية عالية القيمة 

 الغذائية  
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 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

ضعف  تطبيق 

لتكنولوجيات النانو فى 

 مجال اإلنتاج النباتى 

تطبيق تكنولوجيا النانو 

Nanotechnology  فى

زيادة املحصول وتحسين 

القدرة على تحمل 

اإلجهاد فى بعض النباتات 

 اإلقتصادية

√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم النبات الزراعي 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

اإلطار الزمنى 

 للخطة
15,450 

تجهيز صور النانو من  

التعرف  -اتية املغذيات النب

على الظروف املالئمة 

إلمتصاص النبات لهذة 

نشر النتائج فى  -الصور 

 ورقة علمية

 تلوث مصادر املياه

إستخدام بعض 

الطحالب و النباتات 

املائية فى العالج النباتى 

Phytoremediation 

ملصادر املياه  امللوثة 

 بالعناصر الثقيلة

√ √ √ 
اإلطار الزمنى 

 للخطة
10,750 

حديد أنواع الطحالب و ت

النباتات املائية التى تتميز 

بالكفاءة فى تنقية مصادر 

نشر  -املياه من امللوثات 

 النتائج فى ورقة علمية

 

 

إستخدام بعض 

املستخلصات الطبيعية 
√ √ √ 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم النبات الزراعي 

اإلطار الزمنى 

 للخطة
6,700 

تحديد نوع ومستوى تركيز 

املستخلصات و املواد 
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

 

 

 

تأثير مساحات كبيرة من 

التربة الزراعية املصرية 

بامللوحة و التناقص 

 املستمر ملصادر مياه الرى 

املنظمة واملواد 

لألسموزية فى زيادة 

املحصول وتحسين 

القدرة على تحمل 

اإلجهاد فى بعض النباتات 

 اإلقتصادية

 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

 -ألكثر كفاءة املستخدمة ا

تحديد مرحلة النمو 

نشر  -املناسبة لإلضافة 

 النتائج فى ورقة بحثية

إنتاج تراكيب وراثية 

مقاومة للملوحة و 

الجفاف بطرق 

 التكنولوجيا الحيوية

√ √ √ 
اإلطار الزمنى 

 للخطة
18,650 

تحديد التكنولوجيات 

املالئمة لكل نبات 

التحصل على  –إقتصادى 

بتة التعبير تراكيب وراثية ثا

نشر النتائج فى  -الجينى 

 ورقة بحثية

تحديد األنواع النباتية التى  6,600اإلطار الزمنى  √ √ √إستخدام بعض النباتات تلوث التربة بالعناصر 
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ث
ح

ب
ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

فى العالج النباتى  الثقيلة

Phytoremediation 

للتربة امللوثة بالعناصر 

 الثقيلة

تتميز بالكفاءة فى هذا  للخطة

نشر النتائج فى  -الخصوص 

 ورقة علمية

التركيز املنخفض للمواد 

الهامة ذات التأثير الطبى 

املنتجة من النباتات 

الطبية فى الظروف النمو 

 الطبيعية

تكوين نواتج التمثيل 

الثانوية فى بعض 

النباتات الطبية الهامة 

تحت تأثير بعض محفزات 

التخليق و املواد املعدلة 

 للتمثيل الحيوى 

  √ 

ء هيئة التدريس أعضا

بقسم النبات الزراعي 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

اإلطار الزمنى 

 للخطة
4,850 

نشر النتائج فى ورقة علمية 

إجازة الرسالة من قبل  -

 لجنة املناقشة و الحكم

زيادة نسبة الفاقد في 

انتاج  –الثمار املنتجة 

شتالت خضر ذات 

 مواصفات غير جيدة 

ثية لتحسين دراسات ورا

الكرنب البلدى 

 باالنتخاب

√ 

  

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الخضر والزينة 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

انتاج اصناف كرنب بلدي 

 محسنة

 لينشر بحث مح 1000 2018-2017   √دراسات وراثية على 
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ح
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

الخرشوف النتاج سالالت 

 جنسية التكاثر

 انتاج بذور خرشوف التدريس

دراسات وراثية لتحسين 

اصناف البصل املحلية 

 باالنتخاب

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

 انتاج بذور بصل محسنة

استنباط سالالت جديدة 

 من الفلفل البلدى

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

انتاج سالالت جديدة من 

 الفلفل

استنباط سالالت جديدة 

لكوسة البلدى من ا

 النتاج البذور 

√ 

  
أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الخضر والزينة 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

 انتاج بذور للكوسة جديدة 

دراسات وراثية لتحسين 

محصول الثوم 

 باالنتخاب

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

 انتاج ثوم محسن
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ح
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

اسات وراثية لتحسين در 

محصول الباميا 

 باالنتخاب

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

 انتاج  بذور باميا محسنة

دراسات وراثية لتحسين 

محصول اللوبيا 

 باالنتخاب

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

 انتاج اصناف لوبيا محسنة

دراسات وراثية لتحسين 

محصول البطاطا 

 باالنتخاب

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

انتاج اصناف بطاطا 

 محسنة

انتاج تقاوى البطاطس 

محليا باستخدام نظام 

 الزراعة الهوائية

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

انتاج تقاوي بطاطس 

 محلية

التربية لصفة املقاومة 

للندوة املتأخرة للطماطم 
  

 رساله   1000 2017-2018 √

 نشر بحث محلي
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ح
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

انتاج اصناف طماطم  تحت الظروف املصرية

 مقاومة للندوة 

اساءة استخدام املبيدات 

و االسمدة الزراعية و 

اساءة التعامل مع 

منتجات الخضر من 

حيث التعبئة و الفرز و 

التخزين مما يترتب عليه 

 زيادة نسبة الفاقد

تأثير الرش ببعض 

منشطات النمو على 

 املحصول 

والقدرة التخزينية 

 اصولياللف

 

√ 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الخضر والزينة 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

 رساله   1500 2017-2018

 نشر بحث محلي

تأثير الرش ببعض 

العناصر الصغرى على 

املحصول والقدرة 

 التخزينية للقنبيط

 

√ 

 

 رساله   1500 2017-2018

 نشر بحث محلي

 

لبطاطا استجابة نباتات ا

للتسميد املعدنى 

 والحيوى 

 

√ 

 

 رساله 1500 2017-2018

 نشر بحث محلي
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ير 
ست

ج
ما

 

اه
ر و

كت
د

 

استجابة نباتات 

البطاطس ملصادر 

ومعدالت التسميد 

 البوتاس ى

 

√ 

 

 رساله 1500 2017-2018

 نشر بحث محلي

تأثير االسمدة العضوية 

واملعدنية وبعض 

املنشطات الحيوية على 

 البسلة

  

 لهرسا 1500 2017-2018 √

 نشر بحث محلي

امللوحة و تاثيرها علي 

انتاجية املحاصيل و 

استخدام مياه الصرف 

الزراعي املخلوط 

بالصرف الصحي و 

الصناعي في ري و انتاج 

تأثير الرى باملاء املمغنط 

ادية واالحتياجات السم

على املحصول والقدرة 

 التخزينية للثوم

 

√ 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

 رساله 1500 2017-2018

 نشر بحث محلي

تأثير التنشيط 

املغناطيس ى ملياه الرى 
 

√ 
 

 رساله 1500 2017-2018

 ر بحث محلينش



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

116 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
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ر و
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د

 

 املحاصيل 

املخلفات الزراعية 

 –الضارة بالبيئة 

الجفاف و تاثيره علي 

 انتاج محاصيل الخضر

على االحتياجات 

 السمادية للفلفل

بقسم الخضر والزينة 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس
استجابة نباتات 

الطماطم للرى باملاء 

املمغنط وبعض معامالت 

الرش الورقى تحت نظام 

 الرى بالتنقيط

  

 رساله 2000 2017-2018 √

 نشر بحث محلي

دراسات علي اطالة فترة 

سكون بعض محاصيل 

الخضر و اطالة عمر 

االزهار لنباتات الزينة 

اثناء التخزين باستخدام 

ات الطبية و بعض النبات

 العطرية  و مستخلصاتها

دراسة التسميد الورقي 

 علي نبات الكسبره
 

√ 
 

 رساله 1800 2017-2018

 نشر بحث محلي

أستخدام بعض  

املعامالت لتحسين نمو 

وجودة املسطحات 

 الخضراء

 

 

√ 

 

 رساله 1000 2017-2018

 نشر بحث محلي
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استخدام تكنيك زراعة 

 االنسجة في انتاج املواد

الثانوية و اكثار بعض 

محاصيل الخضر و الزينة 

و النباتات الطبية و 

 العطرية

االكثار الدقيق و انتاج 

املواد الفعالة لبعض 

نباتات الزينة و الطبية 

 والعطرية

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس 

بقسم الخضر والزينة 

طبقا لتخصص 

السادة اعضاء هيئة 

 التدريس

 نشر بحث محليو  - رساله 1000 2017-2018

انتاج بعض املركبات 

 الثانوية معمليا

استخدام تكنيك زراعة 

االنسجة علي نباتات 

 الزعتر/اللويزا/املورنجا

√ 

  

 نشر بحث محلي 1500 2017-2018

 

دراسات باستخدام 

تكنيك زراعة االنسجة 

علي النباتات الطبية و 

 العطرية

  

 رساله 1000 2017-2018 √

 نشر بحث محلي

جراء بعض املعامالت ا

لتحسين تجذير العقل 

صعبة التجذير لبعض 

دراسة مقارنة لتحسين 

تجذير بعض النباتات 

 الطبية 

√ 

  

 نشر بحث محلي 1000 2017-2018

استخدام بعض املواد 

 كبديل لهرمون التجذير 



 

 

  كلية الزراعةاخلطة البحثية 

 2021/ 2017فى الفرتة من 

  

 
 

118 

 

 مؤشرات النجاح التكاليف الفترة الزمنية مسئول التنفيذ نوع الدراسة موضوع البحث املشكلة املجتمعية

ث
ح

ب
ير 
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نباتات الزينة و النباتات 

 الطبية و العطرية

تاثير بعض بيئات الزراعة 

ة بهرمون و طرق معامل

التجذير لعقل السرو 

 الليموني

√ 

  

 نشر بحث محلي 1500 2017-2018

استخدام تقنية 

النانوتكنولوجي في 

تحسين انتاجية بعض 

 محاصيل الخضر و الزينة

استخدام سماد 

الاليثوفيت املنتج بتقنية 

النانو لتحسين نبات 

 االشينسيا

√ 

  

 نشر بحث محلي 2000 2017-2018

 


