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الخطة البحثية لكلية الزراعة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ملدمة غن املكَة:
ثُؼخرب لكَة امزراػة  -خامؼة ػني مشس تدورُا املُمتزي -مٌار ًة نوخؼومي وامححر امؼومي امزراغي ملرص
وامرشق ا ألوسط و أأفرًلِا  ،من خالل أأحِال ُمذخامَة من خرجيهيا و أأساثذهتا  ،أُوشئت مؤسسدٌا ػام
 ،2:53وتلرار املرسوم املويك رمق ( ):4مس ية  2:61مؼِد ًا زراغَ ًا ػامَ ًا ثش حني امكوم مث اهخلوت ػام
 2:65مبُوحلات املرص ادلِوري ابملدة مدس خلر مٌذ ػام  2:74يف ملرُا احلايل ثشربا اخلمية ( ُمحافظة
املوَوتَة) يف حدائق كرص ُمحمد ػًل ا ألثري ُمومََ وهجِا مطفحة اميَل ُمعةل من امشٌلل ػىل مشارف دمخا
اميَل ومن اجليوب ػىل مدخل ُمحافظة املاُرة  ،و أكمنا ٍر ُمز املوكع تدالةل توَغة اؤىل ادلور امخارخيي ُ
نولكَة
و أأتياهئا يف ثواضل احلضارة امزراغَة تني املايض واملُس خلدل كامئ ًا ػىل ام ِفكر وامؼمل والاتخاكر وامخحدًر.
وثيؼم ُ
املكَة تًشاط ثؼوميي ُمكثف يف مرحويت امحاكمورًوس وادلراسات ام ُؼوَا ُمل ِدم ًة نو ُمجمتع أأحِا ًال
ُمذؼاكدة من امش حاب ُ ،مسوح ًا ابمؼمل واملؼرفة واملدرة امححثَة املُمتزية ً ،خواكة مع ُذا وشاط حبيث ُمذفوق
ًؼكف ػوََ أأساثذهتا تخجارهبم ودراساهتم مَلدموا هجدمه اذلي ٌسِم يف ثعوٍر امزراػة املرصًة مع حشد من
خرية امفٌَني واالؤدارًني ًؼموون مؼ ًا كفرًق واحد ُمذاكمل.
ُلكَة امزراػة  -خامؼة ػني مشس من أأوائل لكَات امزراػة يف مرص واموظن امؼريب ومٌعلة امرشق
ا ألوسط  ،مِا ماكىهتا تني املكَات امؼرًلة يف امليظومة امخؼوميَة املرصًة  ،فِا يه ثًشبأ وجس متر حىت الآن يف
أأداء وظائفِا ويف ثؼزٍز دورُا االؤجيايب ملسرية امخمنَة امزراغَة املرصًة  ،ودمع مٌظومات امخؼومي وامححر
امؼومي يف امؼدًد من ادلول امؼرتَة ُ ،مؼمتدة يف ذكل ػًل اخلربات امؼومَة وامفكرًة وامرؤى الاحامتغَة امفاػةل
ألساثذهتا ومُسدٌدة اؤىل املُس خحداثت وا ألسامَة امؼومَة وامخكٌوموحِة اؤيل خاهة امرؤى الاحامتغَة امفاػةل.
جسؼي ُ
املكَة ظوال مسريهتا اؤيل ثعوٍر جراجمِا و ُملرراهتا واس خحداث اجلدًد وفل ًا ملا متوََ ُمذغريات
و ُمذعوحات سوق امؼمل وامخعورات امخكٌوموحِة ُ ،
فاملكَة حرًطة ػًل اؤوشاء جرامج خدًدة ثدٌاسة مع
الاحذَاخات امؼومَة واملُخعوحات امخمنوًة املُخخوفة  ،مُس أأكوِا شبأ ًان امربامج امخؼوميَة ابنوغة االؤجنوزيًة يف جماالت
اؤدارة اجلودة  ،امزراػة امؼضوًة وامخكٌوموحِا احلَوًة امزراغَة.
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أأُداف املكَة
 -2حتسني امَِلك اموظَفي وخطائص امؼاموني من أأغضاء َُئة امخدرٌس وامَِئة املؼاوهة واجلِاز
االؤداري ابملكَة.
 -3حتسني تُئة امؼمل ابؤدارات املكَة و أأكساهما.
 -4ثوفري جرامج دراس َة ممتزية ملرحويت امحاكمورًوس وادلراسات امؼوَا ثفي ابحذَاخات سوق امؼمل يف
ضوء الاجتاُات املؼارصة.
 -5حمنَة كدرات أأغضاء َُئة امخدرٌس وامَِئة املؼاوهة يف همارات امخدرٌس وهظم امخؼومي وامخؼمل.
 -6ثعوٍر امحُئة امخؼوميَة ابملكَة.
 -7حمنَة كوادر وفرق حبثَة ممتزية ثواكة امخعور امخكٌومويج ملواهجة املشالكت ومذعوحات سوق امؼمل.
 -8ثعوٍر امحًِة ا ألساس َة نوححر امؼومي ابملكَة.
 -9ثوس َع هعاق الاس خفادة من أأوشعة وخدمات املكَة مدشمل ا�متع اخلاريج وثعوٍر أآمَات امخواضل
مع اجلِات املؼيَة يف جمال خدمة ا�متع وحمنَة امحُئة.
رؤًة املكَة
"جسؼى اؤىل أأن ثطحح  ،من املُؤسسات الأاكدميَة املُمتزية واملُؼرتف هبا ػىل املُس خوى ا ؤالكوميي يف جماالت
امؼووم امزراغَة ثؼوميَ ًا وحبثَ ًا و ُمجمتؼَ ًا  ،ملُواهجة امخحدايت احلامَة واملُس خلدوَة ابمخعوٍر املُس متر وامخمنَة
املُس خدامة".
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ا ألكسام امؼومَة وختططاهتا
م
2
3

كسم ا ألرايض
كسم الاكذطاد امزراغي

املسم امؼومي

4

كسم الاحامتع امرًفي واالؤرشاد امزراغي

5

كسم االؤهخاج احلَواين

6

كسم اؤهخاج ادلواحن

7
8

كسم أأمراض اميحات
كسم امخساثني

9

كسم ػووم ا ألغذًة

:
21

كسم امكميَاء احلَوًة امزراغَة
كسم اﶈاضَل

22

كسم املَكروتَوموحِا امزراغَة

23

كسم امِيدسة امزراغَة

24

كسم اميحات امزرغي

25

كسم وكاًة اميحات

26

كسم امورازة
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فروع امخخطص املمتزية داخل املسم
ا ألرايض
الاكذطاد امزراغي
امدسوق امزراغي وامخجارة ادلومَة
الاحامتع امرًفي وامخمنَة امرًفِة
الارشاد امزراغي
االؤػالم امرًفي
حرتَة احلَوان
فس َوموحِا احلَوان
ثغذًة احلَوان
حرتَة ادلواحن
ثغذًة ادلواحن
فس َوموحِا ادلواحن
أأمراض اميحات
امفاكِة
حماضَل اخلرض
هحااتت امزًية واميحااتت امعحَة وامؼعرًة
ػووم وحكٌوموحِا ا ألغذًة
ػووم وحكٌوموحدا ا ألمحان
امكميَاء احلَوًة
اؤهخاج اﶈاضَل
حرتَة اﶈاضَل
املَكروتَوموحِا امزراغَة
امفريوسات امزراغَة
ُيدسة الآالت واملوى امزراغَة
ُيدسة امري وامرصف احللًل
امِيدسة احلَوًة امزراغَة
اميحات امزراغي
فس َوموحِا اميحات
احلرشات الاكذطادًة
احلَوان امزراغي
مدَدات الآفات
امورازة
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ا�االت امححثَة
 جمال ا ألرايض واملَاٍ امِيدسة امزراغَة وامحُئة امطحراوًة
 جمال االؤهخاج احلَواين وادلاحين
 جمال الاهخاج اميحايت (امخساثني–اﶈاضَل)
 جمال امخكٌوموحِا احلَوًة( :مِكروتَوموىج–ورازة-كميَاء(

 جمال امطياػات امغذائَة وا ألمحان
 جمال امؼووم الاكذطادًة والاحامتغَة
 جمال وكاًة و أأمراض اميحات
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ا�ال امححيث ا ألول :جمال ا ألرايض واملَاٍ امِيدسة امزراغَة وامحُئة امطحراوًة

 دراسة اؤس خجاتة اميحااتت مظروف الاهجادات امحَئِة. ا ألس خخدام ا ألمثل نوموارد املائَة اجملخوفة. اؤس خخدام ثلٌَة امياهو حكٌومويج ىف ثغذًة اميحات. دراسة وماكحفة ظواُر ثطحر ا ألراىض هحاثَ ًا وثغذًة اميحااتت امطحراوًة واملوحَة.اس خخدام ثلٌَات ا ألسدشؼار غن تؼد وهظم املؼوومات اجلغرافِة الؤدارة امري والاحذَاخات الاروائَة نومحاضَل الاسرتاثَجَة والؤوشاء كواػد تَاانتم ألراىض املدمية وحدًثة أأس خطالح و أأراىض اموداين وؤادارة امرتتة.
رفع كفاءة اس خخدام ا ألمسدة يف امزراػة مخؼظمي امؼائد مهنا واﶈافظة ػًل امحُئة.اؤدخال أأهواع اﶈاضَل احللوَة وامخس خاهَة امطاحلة نوزراػة اجلافة واملوحَة وثعوٍر جرامج امدسمَد املالمئة نومياظق اجلافة واملوحَة.مِكٌة امؼموَات امزراغَة وامخحمك الآيل ،اس خخدام ا ألرضاد اجلوًة والاسدشؼار يف ختعَط اؤدارة املزارع.اس خخدام امخكٌوموحِا احلدًثة نوزراػة يف امطحراء.ضَاهة وحٌلًة ا ألرايض امزراغَة من امخدُور.حتسني اس خخدام الآالت واملدرة الآمَة وامكِرتَة وامعاكات اجلدًدة واملخجددة يف ا ألغراض امزراغَة اجملخوفة.ثلِمي ورفع كفاءة أأسووب امزراػة امؼضوًة وامححر ىف مؼاًري حودة امرتتة وػالكهتا تيظم االؤدارة املس خدامة م ألراىض املدمية وحدًثة ا ألس خطالح.ثلِمي حودة مِاٍ امري وثعحَق ظرق امزراػة احلدًثة.ثعوٍر هظم امرى وامرصف يف ا ألرايض املدمية و أأرايض الاس خطالح اجلدًدة.ثبأزري هظم امري وامظروف املوحَة ػىل اس خدامة اؤهخاحِة املَاٍ نومحاضَل الاسرتاثَجَة يف ا ألرايض امطحراوًة مبرص.الادارة املس خدامة نورتتة واملَاٍ اكسرتاثَجَة نوخكِف نوحد من خماظر ثغري املياخ.دراسات ػىل ثؼظمي دور هظم املِاس وامخحمك يف امخعحَلات امزراغَة وامخطيَؼَة.اميظم امَِدرومَة وثعحَلاهتا يف يف مًشبآت امزراػة واالؤهخاج احلَواين وادلاحين وامخطيَع امغذايئ.ُ-يدسة اوشاء امغاابت وادارهتا يف الارايض امطحراوًة مبرص.

ػدد املوضوػات امححثَة
24
32

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
هجات
اجلامؼة هجات أأخرى اجلامؼة
أأخرى
لكَة امزراػة وزارة
√
امزراػة
-

√

لكَة امزراػة
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وزارة
امزراػة

اجملرخات
امخعحَلِة
مرشوع حبيث
مرشوع حبيث

اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
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ا�ال امححيث امثاين :جمال االؤهخاج احلَواين وادلاحين

 ثؼظمي دور امخكٌوموحِا احلدًثة يف حتلِق أأػًل اؤهخاحِة يف امرثوة احلَواهَة وادلاحٌة وا ألسٌلك يف مرص ثحؼ ًا نومؼاًري امؼاملَة. امخحسني امورايث ورفع امكفاءة الاهخاحِة وامطحَة نوحَواانت امزراغَة وادلواحن وا ألسٌلك. ادلراسات امورازَة وامحَوحكٌوموحِة وا ألداء امفس َومويج وهظم امخغذًة ابس خخدام ػالئق ثلوَدًة وغري ثلوَدًة. رفع كفاءة اس خغالل املوارد امعحَؼَة مخؼظمي هظم الاهخاج احلَواين وادلاحين وامسميك. ثوضَف وثطيَف امسالالت املرصًة يف حِواانت املزرػة وادلواحن وا ألسٌلل واﶈافظة ػوهيا من امخدُور. حتسني حودة وسالمة امليخجات امغذائَة ذات ا ألضل احلَواىن. ثلوَل ا ألثر امحُيئ امضار مالهحؼاث امغازي من ا�رتات. ثعحَلات امخكٌومويج وامحَوحكٌومويج وامياهوحكٌومويج يف اؤهخاج احلَوان وادلواحن وا ألسٌلك. أأثر امخووث امحُيئ والاحواء امحَئِة احلارة وا�ِدة ػًل اؤهخاحِة احلَوان وادلواحن وا ألسٌلك. دراسات ػًل اخنفاض اخلطوتة وامكفاءة امخياسوَة وظرق حتسُهنا يف أأهواع ادلواحن واحلَوان وا ألسٌلك. ثعوٍر ثلٌَة امخولِح الاضعياغي يف احلَوان وادلواحن. اس خخدام امورازة املياغَة أكداة مالهخخاب وحتسني امللدرة املياغَة ىف ادلواحن حتت ظروف وهظم تَئِة مذحاًية وغري مالمئة نويوع. حتدًد مواكع امطفات اممكَة واس خخدام امؼوامل امورازَة املرئَة وامؼظمية ىف حتسني امكفاءة الآهخاحِة ىف ادلواحن. دراسات مخحدًد الاحذَاخات امغذائَة مسالالت ادلواحن اﶈوََ املس خًدعَ وكذكل نوسالالت املس خوردٍ حتت امظروف امحَئِةاملرصًة.
 دراسة اؤكذطادايت اهخاج ادلواحن حتت امظروف املرصًة. دراسات ػًل اس خخدام اسرتاثَجَات مس خحدزَ وتدًةل مربامج الاهخخاب امخلوَدًة يف حتسني الاداء الاهخاىج واملياغى وامخياسًلملعؼان ادلواحن.
ػدد املوضوػات امححثَة
26
37

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
هجات
اجلامؼة هجات أأخرى اجلامؼة
أأخرى
لكَة امزراػة وزارة
√
امزراػة
-

√

لكَة امزراػة
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وزارة
امزراػة

اجملرخات
امخعحَلِة
مرشوع حبيث
مرشوع حبيث

اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
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ا�ال امححيث امثامر :جمال الاهخاج اميحايت (امخساثني–اﶈاضَل)

 اس خخدام ظرق حكٌوموحِا حدًثة يف اس خًداط حراكَة ورازَة ممتزية يف اﶈاضَل احللوَة وامخس خاهَة مللاومة الاهجاد امحُيئ واحلَويوذات اهخاحِة ومواضفات حودة ػامَة.
 دراسات ثعوٍر حكٌوموحِا ما تؼد احلطاد وثلوَل امفاكد وزايدة وس حة اﶈطول املاتل نودسوًق وؤاظاةل مدة امخخزٍن وفرتة امؼرضنومحاضَل احللوَة وامخس خاهَة.
 ثعوٍر وثؼظمي الادارة احللوَة نوؼموَات امزراغَة امخلوَدًة واﶈمَة مع الاُامتم ابمزراػة امؼضوًة. دراسة اميحااتت امربًة وامطحراوًة وكذكل رتط امظواُر اﶈَعة ابميحااتت والاهجادات اجملخوفة ابدلراسات امدرشحيَة مِا. حمنَة امكساء اخلرضي يف املياظق امزراغَة يف مرص وػالكهتا ابميظام امحُيئ اﶈَط. دراسة اس خخدام تؼظ امؼيارص اميادرة وتؼظ املواد امعحَؼَة اميت ثؤدي اؤيل زايدة كدرة اميحااتت ػًل الاس خافدة من املغذايتاملؼدهَة أأو امؼضوًة وحتسني اؤهخاحِة ُذٍ اميحااتت وزايدة ملاومهتا م ؤالهجاد.
 دراسة ثعوٍر حكٌوموحِا اؤهخاج وؤاكثار امخلاوي اﶈس ية نوحاضالت احللوَة وامخس خاهَة. ثلِمي امسالالت امحذرًة وامعفرات واهخخاب وؤاكثار امسالالت املمتزية مهنا محؼظ حماضَل امفاكِة وثلِمي منوُا وؤاهخاهجا حتت امظروفاﶈوَة.
 دراسة امللٌيات املائَة وامسٌلدًة نوحاضالت امزراغَة يف ا ألرايض اجلدًدة. دراسة أأوسة امحَاانت ومعوَات اخلدمة امخس خاهَة الؤكثار وؤاهخاج ش خالت كِاس َة مؼمتدة نومحاضَل امخس خاهَة.هظم اوشاء امخساثني اجلدًدة وظرق امخحمَل املثىل ىف امزراػات احلدًثة.ػدد املوضوػات امححثَة
2:
34

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
هجات
اجلامؼة هجات أأخرى اجلامؼة
أأخرى
لكَة امزراػة وزارة
√
امزراػة
-

√

لكَة امزراػة
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وزارة
امزراػة

اجملرخات
امخعحَلِة
مرشوع حبيث
مرشوع حبيث

اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ا�ال امححيث امراتع :جمال امخكٌوموحِا احلَوًة( :مِكروتَوموىج–ورازة-كميَاء(
 -اهخاج حزًئات امياهو مِكروتَا ودراسة ثعحَلاهتا امزراغَة وامطياغَة وامورازَة.

 ثؼظمي دور امياهوحكٌومويج واجلٌَُومات املؼووماثَة احلَة وامِيدسة امورازَة يف حتسني الاهخاج امزراغي واحلَواين وادلاحين وامسميككٌل وهوػ ًا.
 اس خخدام وسائل امخكٌوموحِا احلَوًة يف امخخوص من موواثت امحُئة وأآاثرُا امضارة  ،وؤاهخاج مواد حِوًة أأو سالالت مِكروتَة ميكن اس خخداهما يف امدسمَد احلَوي أأو املاكحفة احلَوًة م ألفات. الاس خفادة من كدرة اماكئيات احلَة ادلكِلة امعحَؼَة واﶈس ية ورازَ ًا يف جمال ثدوٍر اجملوفات الؤهخاج امعاكة احلَوًة. امعرق امحَوموحِة واجلزًئِة وامسريوموحِة دلراسة امفريوسات وؤاخذحار ظرق ماكحفهتا واهخاج امفاكسٌُات وثثخِط ثضاغف امفريوس ابمخلٌَاتاحلدًثة وثعحَلات ذكل يف جمال الاهخاج امزراغى وامطياغي.
 دراسة امخيوع امحَومويج وامورايث يف مٌاظق مذؼددة من امحُئة املرصًة. مجع ا ألضول امورازَة واﶈافظة ػوهيا وثطيَفِا ابس خخدام امعرق وامخلٌَات احلدًثة. امؼزل وامخوضَف وامخحسني امورايث محؼظ امسالالت املَكروتَة اميت ميكن اس خخداهما الؤهخاج مواد ذات كمية ثعحَلِة يف ا�االت اجملخوفة. اس خخالص وحتدًد امرتكَة امكميَايئ نويواجت امعحَؼَة من اماكئيات احلَة (هحات–اكئيات دكِلة–حِواانت ) وحتسني وس حة املواد امفؼاةل امعحَؼَة يفمطادرُا احلَة.
مك
 دراسة امخبأزريات امحَوموحِة نومجموػات ا ميَائَة اجملخوفة ومس خخوطات اميواجت امعحَؼَة.ثؼظمي دور امخكٌوموحِا احلَوًة يف احلطول ػًل مركحات حِوًة ثعحَلِة ذات درخة ػامَة من ا ألمان ػًل الاوسان وامحُئة. دراسة مذاكمةل نويظم امحَوموحِة امورازَة نوخوَة وػالكهتا ابالؤهجاد امحُىئ واحلَوى.-دراسات ػىل اجلَيوم وثفاػالثَ مع امحُئة والاس خجاتة املياغَة.

ػدد املوضوػات امححثَة
41

37

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
اجلامؼة هجات اجلامؼة هجات اجملرخات امخعحَلِة
أأخرى
أأخرى
لكَة وزارة مرشوع حبيث
√
امزراػة امزراػة
-

√

لكَة وزارة مرشوع حبيث
امزراػة امزراػة
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اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 أأاكدميَة امححر امؼومي لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 -أأاكدميَة امححر امؼومي

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ا�ال امححيث اخلامس :جمال امطياػات امغذائَة وا ألمحان
ثلِمي اس خخدام ثلٌَة امياهوحكٌومويج يف امطياػات امغذائَة وا ألمحان.اس خخدام امخلٌَات الآمٌة فائلة ادلكة يف جمال امخطيَع امغذايئ وثلِمي امليخجات امغذائَة.اؤهخاج أأغذًة وظَفِة وا ألغذًة نوفئات اخلاضَ واملريض وثلِميِا تَوموحِا.ثعوٍر ظرق امخحوَل املس خخدمة يف سوسةل اهخاج امغذاء.ثعحَق هظم حودة وسالمة ا ألغذًة مخحسني حودة وسالمة ا ألغذًة.اهخاج وثعوٍر املواد اموس َعة املس خخدمة يف امخطيَع امغذايئ.الاس خفادة من خموفات مطاهع ا ألغذًة يف اؤهخاج مواد ذات كمية اكذطادًة.الاُامتم ابمخطيَع امغذايئ وا ألمحان مبا ًؼظم املمية املضافة.ثوضَف وثوزَق وؤاشِار ا ألغذًة اﶈوَة املرصًة وثعوٍرُا.ػدد املوضوػات امححثَة
6
32

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
اجلامؼة هجات اجلامؼة هجات
أأخرى
أأخرى
لكَة وزارة مرشوع حبيث
√
امزراػة امزراػة

اجملرخات امخعحَلِة

-

√

لكَة وزارة مرشوع حبيث
امزراػة امزراػة
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اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ا�ال امححيث امسادس :جمال امؼووم الاكذطادًة والاحامتغَة

 دراسات ػىل امخوظني والاس خلرار الاحامتغي يف املياظق اجلدًدة. ثعوٍر أأسامَة امدسوًق ادلراخًل واخلاريج) امخجارة اخلارحِة (نوحاضالت امزراغَة املرصًة مزايدة املمية املظافة نوميخجاتامزراغَة.
 ثؼظمي دور امخؼاوهَات يف مواهجة مشالك امزراػة املرصًة. ثلِمي هجود امخمنَة امخرشًة يف امخمنَة امزراغَة وحتسني حودة احلَاة. ثؼظمي دور امليظٌلت الاحامتغَة يف امخمنَة امرًفِة وامزراغَة املس خدامة. دور الارشاد امزراغي يف مواهجة مشالك امخمنَة امزرغَة املرصًة وثؼظمي امياجت امزراغي املويم. ثعوٍر وحمنَة املياظق امفلرية وامؼشوائَات امرًفِة. دراسات ػىل املِادة امرًفِة وامخغري الاحامتغي ودرُا يف امخمنَة. امظواُر ادلميوحرافِة وكضااي اميوع الاحامتغي. ثؼظمي ادلور امخمنوي مالػالم امرًفي يف امخمنَة امرًفِة وامزراغَة املس خدامة. كضااي اكذطادايت االؤهخاج امزراغى وامخمنَة وػداةل ثوزًع ادلخل. دور املرشوػات امطغرية واملخوسعة ىف مواهجَ مشلكة امحعاةل. امس َاسات امزراغَة وكَفِة ثؼظمي امؼائد من املوارد املخاحة. اكذطادايت املوارد املائَة يف امزراػة ثؼظمي امؼائد من املوارد املائَة املخاحة. مس خلدل امخؼومي امزراغي و احذَاخات امسوق من امكوادر امؼومَة امالزمة. اكذطادايت امحُئة وامخمنَة امزراغَة املس خدامة ودراسات امخدُور امحُىئ غيد اس خخدام املوارد الاكذطادًة امزراغَة.ػدد املوضوػات امححثَة
27
29

اجلِات املشاركة
هجات اهمتوًل
اجلامؼة هجات اجلامؼة هجات
أأخرى
أأخرى
لكَة وزارة مرشوع حبيث
√
امزراػة امزراػة

اجملرخات امخعحَلِة

-

√

لكَة وزارة مرشوع حبيث
امزراػة امزراػة
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اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

ا�ال امححيث امساتع  :جمال وكاًة وأأمراض اميحات

 ثطممي وثلومي جرامج الادارة املخاكمةل ملآفات امزراغَة اجملخوفة ثعوٍر كفاءة غيارص املاكحفة احلَوًة ثؼظمي اس خخدام تدائل املحَداتيف ثؼلمي امرتتة.
 امخوسع يف اس خخدام حمفزات امللاومة يف ثًش َط امللاومة امعحَؼَة ابميحات ضد االؤضاتة اب ألمراض اميحاثَة والآفات احلرشًة. ثددع مس خوايت مذحلِات املحَدات وامسموم امفعرًة وهواجت متثَوِا يف امليخج امزراغي وحتدًد فرتات ا ألمان مخلوَل الآاثر امسوحَة مِا. ثفؼَل امخلٌَات احلدًثة مخحدًد مطادر امؼدوى ابملسخدات املمرضة وثعوٍر ظرق رضدُا وكَفِة امس َعرة ػوهيا وحتدًد املس خوايتالاكذطادًة نورضر.
 حتدًد أأس حاب ظِور سالالت أأو ظرز ورازَة خدًدة ملسخدات ا ألمراض اميحاثَة واحلرشًة يف امحُئات امزراغَة اجملخوفة وكَفِةامس َعرة ػوهيا.
 ثعوٍر جرامج الاس خفادة من احلرشات الاكذطادًة اميافؼة ابس خخدام امخلٌَات احلدًثة. ثعوٍر ظرق رضد وشاط الآفات امزراغَة غري احلرشًة وثؼظمي الاسفادة من امخلٌَات احلدًثة يف ختعَط جرامج ماكحفة ُذٍا ألفات مع احلفاظ ػًل امحُئة وامخيوع امحَومويج واﶈافظة ػًل امعَور اميافؼة.
 ثعوٍر هظم امخًدؤ تظِور الآفات امزراغَة مع رضد ظِورُا و أأس حاتَ ظِورُا واكرتاح امربامج امالزمة مخاليف أأرضارُا واحلد مناهدشارُا.
 حرتَة وؤاكثار احلرشات اميافؼة وامؼمل ػىل ورشُا وحرتُهتا ىف ضورة مرشوػات اؤهخاحِة ضغرية وخاضة ىف ا ألراىض املس خطوحةحدًثا.
 -دراسة ثبأزري هظم امرى ػىل االؤضاتة ابلآفات احلرشًة ىف ا ألراىض املس خطوحة حدًثا أأو ا ألراىض املدمية.

ػدد املوضوػات امححثَة
2:
24

هجات اهمتوًل
اجلامؼة هجات
أأخرى
√
-

√

اجلِات املشاركة
اجلامؼة هجات
أأخرى
وزارة
لكَة
امزراػة امزراػة
وزارة
امزراػة

لكَة
امزراػة
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اجملرخات امخعحَلِة
مرشوع حبيث
مرشوع حبيث

اجلِات املس خفِدة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة
 لكَة امزراػة مؼِد امححوثامزراغَة

الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

اجلِات امللرتحة نومشاركة ىف داخل اجلامؼة
 -2كعاع امححوث امؼومَة ابجلامؼة
 -3امححوث امخعحَلِة ا ألساس َة
 -4مركز الاتخاكر ورايدة ا ألغٌلل I Hub
اجلِات امللرتحة نومشاركة ىف خارج اجلامؼة
 -2أأاكدميَة امححر امؼومي وامخكٌوموحِا
 -3وزارة امزراػة واس خطالح ا ألرايض
 -4مركز امححوث امزراغَة
 -5وزارة امري واملوارد املائَة
 -6وزارة امخؼومي امؼايل
ملرتح اجملرخات الاساس َة خلعة املكَة تؼد اىهتاء اخلعة امححثَة
 -2جراء ة اؤخرتاع
 -3رسائل ماحس خري/دكخوراة
 -4مرشوػات حبثَة
 -5رشااكت حموَة مع ادلوةل

ػدد ( ) 4
ػدد ()376
ػدد ( ) 6
ػدد ( ) 3
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