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 تويات مختلفة من االسمدة االزوتية على تركيز وكمية المادة الفعالة فى الثومدراسة تلثير مصادر ومس-8     

لمستويات مختلفة من التسميد  ( .Brassica napus L )استجابة بعض أصناف الكانوال -9

  األزوتي تحت مواعيد زراعة مختلفة في األراضي الحديثة االستصالح

 دة الثمار فى الفول السودانىتقيم اضافة الجبس الزراعى على المحصول وجو 10

 دراسات على تحميل بعض محاصيل الحقل مع الطماطم -11

 تأثير بعض معامالت الرى على المحصول ومكوناتة لقمح الابز مى اعراضى ح يثة اإلستصالح-12

غذائية وفسيولوجية على األرانب المغذاة على عالئق تحتوى على مستويات مختلفة من مخلفات دراسات 

 ح  تحت ظروف البيئة الصحراوية"البل

دراسة مدى استجابة أصناف مختلفة من الكانوال إلضافة منظمات النمو   البكتيرية -13    

 والتسميد النيتروجينى   فى األراضى حديثة االستصالح.

 لبيئية الماتلفة .ال راسات المرضية لألنوا  واألص اف ال باتية  للمحاصيل الماتلفة  تحت الظروف ا-14               

واألع ا   دراسات أيكولوءية ومسيولوءية وحيوية أله  اآلمات الحشرية المصاحبة للحاصالت الزراعية -15

 الطبيعية المصاحبة لها تحت تباين تأثيرات العوامل والعمليات الزراعية ووسائل المكامحة الماتلفة .

 16- ددراسات مسيولوءية واقتصادية على الكانوع م  األراض  المستصلحة ح يثا

تلثير التسميد الورقي باألحماض األمينية على بعض الصفات الخضرية والمحصةولية وارصةابة -17

 باللفحة في بعض أصناف األرز المصرية

 تبنى وإنتشار الزراعة العضوية فى بعض المحافظات المصرية-18     
. 

 للبطاطس فى البيئة الصحراويةدراسات بيولوجية و قتصادية للزراعة العضوية -19    
 

دراسة تلثير نظم الرى المختلفة والمقننات المائية على النمو واالنتا  والجودة للمحاصيل الحقلية 20        

 والبستانية

دراسة تأثيراستخدام بعض نظم الرى و االجهاد المائى على انتاجية وجودة بعض اصناف الجزر المنزرعة -21
 مستصلحة حديثاتحت ظروف االراضى ال

النباتات البالغة تحت  بعض محاصيل الحقل فى طورالبادرة و   تعريف بعض جينات المقاومة ألمراض-22
 ظروف الصوبة والحقل الطبيعية "

 المقاومة الحيوية للنيماتودا تحت ظروف الحقل الطبيعية " -23   

 " ية مختلفة تقييم بعض المحاصيل الحقلية لألمراض المختلفة تحت ظروف بيئ-24 

 "   وبيئية على بعض التراكيب الوراثية فى محاصيل الحقل  دراسات مرضية ووراثية -25

 لبعض محاصيل الحقل على ارصابة المرضية "   تلثير طرق الرى وطرق الزراعة ومواعيدها -26

تحت ظروف    المرضية لبعض المحاصيل  أثر  ستخدام معدالت ومصادر السماد العضوى على ارصابة -27
 "   بيئية مختلفة

لتلثير تحميل بعض النباتات الطبية على بعض المحاصيل الحقلية (   دراسات مرضية--28    .  



 

 ( دراسات في تحسين صفات الحاصالت الزراعية  تحت الظروف البيئية المختلفة .ب

 النصف تبادلى                         تحديد مكونات التباين الوراثى لبعض هجن الذرة الشامية باستخدام التهجين  -1

 الحبوب فى عالئق تغذية السمان تحت ظروف البيئة الصحراوية" استخدام نواتب هضم وتقطير-2
 

ةدراسات مى التربية على بعض أص اف الكانوع تحت إءهاد الجفاف والملوح- -3  

 أثر استا ام غاز اآلوزون على ءودة حبوب األذرة الصفرا  المازون--4

 تأثير بعض اإلءهادات البيئية عل  أشجار الجاتروما تحت ظروف األراض  المستصلحة ح يثا-5

 استا ام غاز األوزون م  حفظ حبوب القمح وتأثير ذلك عل  خصائص وصفات ءودة الحبوب-6

 )تأثير الم اخ ال قي  عل  ال مو والمحصول وءودة الثمار م  الفراولة ( -7    

  لوءية عل  بعض أص اف قمح الابز المصريةدراسات تك و-8      

دراسة بعض العوامل المؤثرة على انتاءية وءودة محصول الطرطومة ال امية تحت ظروف األراضى  -9    

 الصحراوية المستصلحة ح يثا

            ) المناخ الدقيق وارنتاجية لمحصول الموز النامي في ارنشاءات الشبكية بمصر ( -10

 لتباين الوراثي لبعض هجن الذرة الشامية بإستخدام التهجين النصف تبادليحديد مكونات ات -11

 تأثير أستخدام بعض الخامات الطبيعية علي نموإنتاج وجودة محصول البصل -12

 .Brassica Napus L )تحليل األرتباط ومعامل المرور لبعض الصفات الكمية مى كانوع الزيت  -14

 رتبطة بمقاومة الملوحة مى األرز .   تح ي  بعض المعلمات الجزيئية الم-15

 دراسة مدى األعتماد على األرتباط ومعامل المرور كلدلة انتخابية لبعض الصفات الكمية فى الكانوال .    -16

دراسة تأثير تغطية الصوب الزراعية بأنواع جديدة من البالستيك ذات مواصفات ضوئية متخصصة  -17

وية على النمو واالنتاج واالصابة الحشرية والفطرية لبعض محاصيل والمقننات المائية والزراعة العض

   الخضر.

دراسات أيكولوجية وفسيولوجية وحيوية ألهم اآلفات الحشرية المصاحبة  - (

للحاصالت الزراعية واألعداء الطبيعية المصاحبة لها تحت تباين تلثيرات 

    العوامل والعمليات الزراعية ووسائل المكافحة المختلفة

 المكامحة البيوتك كية لبعض األمات حرشفية األء حة عل  محصول البطماط -1

 الفراولة تدراسات علي المكافحة البيولوجية لبعض أفا--2  

 المكافحة الحيوية لبعض االفات الحشرية علي محصول الخيار.-3

 دراسة تلثير التسميد الحيوي علي اصابة بعض محاصيل الخضر بحشرة المن-4   

دراسة ايكولوجية  و بيولوجية لبعض االفات الحشرية المصاحبة لمحصولي الفرولة و الخيار تحت -5   

 ظروف الزراعة المحمية.



 

الزراعية و الميكانيكية علي قمع أعداد االفات الحشرية –دراسة تلثير بعض طرق التحكم الفيزيايئية  -6

 ة المحمية.المصاحبة لمحصولي الفرولة و الخيار تحت ظروف الزراع

تقييم بعض عناصر المكاغحة البيولوجية كلداة لضبط جماهير االفات الحشرية في النظم المختلفة --7

 للزراعات المحمية.

 دراسة الفعل األدائي للجهادات البيئية علي ظهور األفات الحشرية في الزراعة المحمية.-8

متي االتنا  و الضبط الحيوي لالفات قياس المردود البيئي لتطبيق نظم االدارة المتكاملة لمنظو -9

 الحشرية في النظم المختلفة للزراعات المحمية.

 اركثار وارنتا  الكمى لبعض المفترسات والطفيليات الحشرية. -10

تحت الظروف البيئية  واالرانب دراسات على األداء ارنتاجي للدواجند(

 مع استخدام التقنيات الحيوية الحديثة المختلفة 

ات الج ي ة إلغ ا  إنتاج األعالف الحيوية من مالفات نواتج الوقود الحيوي ومكونات أخرى األتجاه-1

 ألستا امها مى تغ ية الحيوانات .

األتجاهات الح يثة مى التحول الحيوي للسموم الفطرية الموءودة مى أعالف الحيوان ومالفات إنتاج -2

 الوقود الحيوى ألستا امها مى تغ ية الحيوانات

 ا ام مضادات األكس ة الطبيعية أو الص اعية لتقليل ال تروءين المفقود م  روث دءاج التسميناست-3

 .تاثير التغ ية المبكرة بمعامل التفريخ عل  أدا  كتاكيت التسمين   -4

التقيي  الغ ائ  لبعض محاصيل العلف الاضرا  الم زرعة مى اعراضى الرملية تحت التسمي  العضوي  --5

 على بعض الصفات اإلنتاءية مى أغ ام البرق  .والكيماوي 
 . الصحراوية البيئة ظروف تحت اللحم دجا  على وفسيولوجية غذائية دراسات

دراسة المتغيرات البيئية الناتجة عن كارثة انفلوانزا الطيور فى مصر النمط االستهالكي والتسويقي  -2  

 اثيرها على اداء وانتاجية دجا  اللحم   الوراق المورنجا وت دراسة تقدير القيمة الغذائية -3

 الوراق المورنجا وتاثيرها على اداء وانتاجية دجا  اللحم      دراسة تقدير القيمة الغذائية -4

دراسة استخدام نواتب النشا والخميرة والجلوكوز فى تحسين القيمة الغذائية لعالئق الدواجن واالرانب  -5

 وتاثيرها على االنتا 

دام بعض مضادات االكسدة الطبيعية فى عالئق االرانب النامية منخفضة البروتين تحت ظروف استخ  - 6

 البيئة الصحراوية .

 دراسات على استخدام حبوب السورجام فى تغذية الدواجن تحت ظروف البيئة الصحراوية -7       

ى مصر " النمط االستهالكيدراسة المتغيرات البيئية الناتجة عن كارثة انفلوانزا الطيور ف- -8        

 والتسويقي للدواجن الحية والمذبوحة نموذجا بمحافظة الدقهلية   

 تلثير اضافة مخلفات بنجر السكر على االداء االنتاجى للدواجن  -90                  



 

(دراسة تلثير استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة العضوية على زيادة االنتا    
 صالت البستانية وتقليل الملوثات البيئيةوالجودة للحا

دراسة تأثير استخدام مخلوط الخامات الطبيعية والرش بالمركبات الطبيعية مع المقننات المائية على انتاجية وجودة  -1
 البطاطس المنزرعة فى االراضى الصحراوية

جودة  البطاطس المنزرعة فى البيئة دراسة تأثير بعض نظم الزراعة العضوية والمقننات المائية على انتاجية و  -2
 الصحراوية

قياس المردود البيئي لتطبيق نظم االدارة المتكاملة لمنظومتي االتنا  و الضبط الحيوي لالفات الحشرية  -3

 في الزراعة العضوية

 التقليدية دراسة الفعل األدائي للقمع البيولوجي لبعض االفات الحشرية مقارنة بالمبيدات الكيماوية -4

  10.وتدوير المخلفاتالمعالجة البيولوجية للتلوث البيئى% 

 %10 اإلدارة السليمة لل ظ  البيئية -6

 اآلثار البيئية على احجار معبد بهبيت الحجارة وطرق عالجها-1

 مدينة السادات( -التوجه البيئي في  دارة عمران المدن الجديدة)حالة الدراسة-2

وائ  والتقارير المالية وأثره عل  متا  ي القرارات " دراسة اإلمصاح عن المعلومات البيئية بالق-3

 تطبيقية عل  بعض الشركات الكويتية "

 دور اعمصاح المحاسب  البيئ  اعلكترون  م  ت شيط اعستسمار مى سوق اعراق المالية. -4

رنة بين الجامعات دور نظ  اإلدارة البيئية م  ت عي  الق رة الت امسية للم ظمات الا مية ) دراسة مقا-5

 الحكومية والجامعة الااصة م  ءمهورية مصر العربية

أثر توامر مقومات اعدارة البيئية واعمن الص اع  عل  ءودة اعدا  كمؤشرات الجودة الشاملة دراسة -6

 حالة لمطا الكويت ال ول  .

 تقيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة علي الهيئات المعانة--   7

 تفعيل دور الحاسب في التعليم وتخفيض تكلفتة من خالل اعادة تدويرة -8     

 .بعض عوائق تنمية البيئه التكنولوجية فى المجتمع الريفى بين النظرية و التطبيق - 9             

 حماية البيئة من منظور القانون االدارى-10            

  رد البشرية في  ختبار القيادات اردارية ) دراسة تطبيقية علي دور نظام معلومات الموا--11            

 المؤسسات الحكومية بدولة الكويت (

دور المحاسبة البيئية المستدامة في تحقيق الميزة التنافسية ) دراسة تطبيقية علي الشركات -12             

 بدولة الكويت المساهمة (

 دراسة تطبيقي  - ئية فى تطوير أداء المؤسسات الصحيةدور نظم اردارة البي -13             



 

 

 مجلس القسم رئيس القائم بلعمال 

 د/أماني محمد عبد العال                                                       


