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 مة علي النباتات وتحسين مقاومتهادراسات علي تأثير الظروف البيئية الغير مالئ

Studies on the effect of environmental stresses on plants and 

improving tolerance trait 

 الورائة - قسم البساتين

 قسم المحاصيل

 قسم الموارد الطبيعية

 كلية العلوم )نبات(

4102 4102 

 في مجالت معتمدة بحوث علمية 5عدد نشر 

 ت علمية مؤتمرا 3حضور 

 عمل سيمنار علمي سنوي

 دراسات علي اإلتجاهات الحديثة في زراعة الحاصالت البستانية والمحاصبل الحقلية 

Studies on modern trends in Horticultural crops and field crops 

cultivation 

 قسم البساتين

 قسم المحاصيل

 بيعيةقسم الموارد الط

 قسم الوراثة

 قسم وقاية النبات

4102 4102 

 في مجالت معتمدة بحوث علمية 3عدد نشر 

 مؤتمر علمي 0حضور 

 عمل سيمنار علمي سنوي

 دراسة المشاكل المتعلقة بانتاج المحاصيل الرئيسية بالمنطقة 

Studying the problems of the main crops production in Aswan  

 قسم أمراض النبات

 قسم المحاصيل

 قسم البساتين

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي

4102 4102 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل قوافل زراعية

 دراسات علي النباتات الطبية والعطرية

Studies on medicinal and aromatic plants 

 الوراثة - قسم البساتين

 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 قسم أمراض النبات

 كلية الصيدلة

 كلية العلوم )نبات(

4102 4102 

 ة في مجالت معتمدةث علميوبح 3عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 مؤتمر علمي 0حضور 

 غير تقليدية لزيادة انتاجية وجودة المحاصيل الحقليةاستخدام الطرق ال

Using non traditional methods to improve the productivity and 

quality of field crops 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم المحاصيل

ة جديدة بهدف الحصول علي منتجات بطرق غير دراسة امكانية ادخال اصناف نباتي

 تقليدية

Producing new cultivars to obtain new non traditional products 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم المحاصيل
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 هدافاأل

 اإلجرائية
 المسئول عن التنفيذ األنشظة
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 مؤشرات النجاح
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 دراسة أفضل المعامالت الزراعية للمحاصيل بهدف تقليل التكلفة االقتصادية

Studying the best treatments to decrease the agricultural 

economic costs 
 4102 4102 قسم المحاصيل

 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية

 دراسات لتقييم بعض أصناف الفاكهة تحت ظروف جمهورية مصر العربية

Evaluation of fruits cultivars under Egypt condition 
 4102 4102 قسم البساتين

 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية

دراسات خاصة إلنتاج بعض المحاصيل الغير تقليدية مثل الهوهوبا، 

 والجاتروفا، والمورينجا وغيرها

Stdies on non traditional plant; such as Jojoba, Jatropa, 

Moringa …… etc 

 4102 4102 قسم البساتين
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 الحفاظ علي األصول الوراثية لبعض النباتات النادرة

Maintaining the genetic origins of the rare plants 
 حديقة نباتية انشاء 4102 4102 قسم البساتين

 دراسات بيئية علي المحميات الطبيعية

Ecological studies on natural reserves 

 الوراثة - قسم البساتين

 قسم الموارد الطبيعية

 نبات -كلية العلوم

 بحث علمي 0نشر عدد  4102 4102
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دراسة تأثير الموسم والظروف البيئية علي التغيرات الهرمونية واألداء 

 االنتاجي والتناسلي في الحيوانات المزرعية

Studies of effect of season and environmental 

conditions on hormonal changes, production and 

reproduction performance in agriculture animals 

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم االنتاج الحيواني

دراسة األداء التناسلي واالنتاجي لألبقار والجاموس المصري تحت 

 في مجلة معتمدة لميبحث ع 0عدد نشر  4102 4102 قسم االنتاج الحيواني ظروف الرعاية التقليدية في جنوب مصر

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم علوم األغذية دراسات علي مشاكل التصنيغ الغذائي في المنطقة وطرق حلها
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 عميد الكلية  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

 

 افاألهد

 اإلجرائية
 المسئول عن التنفيذ األنشظة

 فترة التنفيذ
 مؤشرات النجاح
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 دراسات علي إستخدام المعالجة النباتية لحل مشاكل التربة

Studies on phyto-remediation for solving soil problems 

 ارد الطبيعيةقسم المو

 قسم البساتين

 قسم الوراثة

4102 4102 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل سيمنار علمي

 دراسات علي تلوث األراضي والمياه والبيئة

Studies on the pollution of soil, water, and environment 

 قسم الموارد الطبيعية

 ميكروبيولوجيا الزراعيةقسم ال

 قسم الوراثة

4102 4102 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل سيمنار علمي

 , IPMادخال نظم جديدة حيوية للزراعات الصحراوية  تعتمد على مفاهيم 

IFM 

Introducing new vital systems for desert cultivation relies 

on IPM and IFM concepts 

 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 قسم الموارد الطبيعية
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102

في  RSواالستشعار عن بعد  GISتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  

 األراضي والمياه والبيئة

Applications of GIS and remote sensing systems on soil, 

water and environment 

 4102 4102 قسم الموارد الطبيعية
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 مؤتمر علمي 0حضور 

 دراسات علي النظم الحديثة في الري والتسميد لزيادة كفاءة اإلستخدام

Studies on modern systems of irrigation and fertilization to 

improve use efficiency 

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم البساتين

 قسم المحاصيل

4102 4102 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية 

 يةدراسات علي إستصالح وإستزراع األراضي الصحراو

Studies on reclamation and cultivation of desert 

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم المحاصيل

 قسم البساتين

4102 4102 
 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل  ندوة علمية

 دراسات بيدولوجيا ومورفولوجيا علي الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة

 أسوان

Pedology and morphology studies on the western desert of 

Aswan governorate 

 قسم الموارد الطبيعية

 كلية العلوم )جيولوجيا(
4102 4102 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 مؤتمر علمي 0حضور 
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معالجة وإعادة إستخدام المياده العادمة في الري: مياه الصرف الصحي المعالج، ومياه 

 صرف الزراعي وغيرهاصرف المصانع وال

Remediation and Reusing of waste water for irrigation; such as 

sewage and industry and agricultural drainage water 

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 قسم البساتين

 قسم الوراثة

4102 4102 

في مجالت  بحوث علمية 3عدد نشر 

 معتمدة

 مؤتمر علمي  0حضور 

 عمل سيمنار علمي سنوي

اجراء البحوث العلمية فى مجال االسمدة العضوية والحيوية وتدوير المخلفات الزراعية 

 لتحسين جودة المحاصيل والمحافظة على البيئة

studies on organic, bio- fertilizers, and reusing agricultural 

residues for improving crops quality and environment preservation 

 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم المحاصيل

 قسم الوراثة - قسم البساتين

4102 4102 

في مجالت  بحث علمي 4عدد نشر 

 معتمدة

 مؤتمر علمي  4حضور 

 عمل سيمنار علمي سنوي

 دراسات علي إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية
 قسم الموارد الطبيعية

 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 كلية هندسة الطاقة

4102 4102 
في مجلة  بحث علمي 0عدد نشر 
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ووظيفة مثيلة الهستون في نمو النبات وتطوره إستجابة دراسة ميكانيكيات تنظيم 

 للتغيرات البيئية

Mechanisms of regulation and function of histone methylations in 

plant growth and development in response to changing 

environment 

 4102 4102 قسم الوراثة
في مجالت  بحث علمي 0عدد نشر 

 معتمدة

 دراسات وراثية وتحديد البصمة الوراثية للكائنات الدقيقة التي تعيش في البيئة المحلية

Genetic studies and genetic fingerprinting of the in local 

environment microorganisms 

 قسم الوراثة

 كلية الطب 

 كلية الطب البيطري

4102 4102 

في مجالت  بحث علمي 0د عدنشر 

 معتمدة

 حضور مؤتمر علمي

 عمل سيمنار علمي

 التحسين الوراثي في الحيوان لبعض الصفات االقتصادية

Animal genetic improvement in some economic characterizations 
 قسم الوراثة

 قسم اإلنتاج الحيواني

 كلية الطب البيطري

 مديرية الطب البيطري

في مجالت  بحث علمي 4عدد نشر  4102 4102

 معتمدة

 عمل ندوة علمية
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علي استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة االفات مثل المكافحة  دراسات

 4102 4102 قسم وقاية النبات الحيوية واستخدام الفرمونات وغرها
 بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 الحديثة في مكافحة األفات واألمراضدراسات علي التقنيات 
 قسم وقاية النبات

 قسم أمراض النبات
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102

وضع االستراتيجات العامة لمكافحة االفات التي تسبب ضرراً بالغاً علي 

 4102 4102 قسم وقاية النبات االقتصاد المصري
 بحث علمي 0عدد ر نش

 عمل ندوة علمية

 حصر وتعريف وتقسيم ألهم االفات في المنطقة
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم وقاية النبات

اومة تطبيقات لمق والوصول الفضل واسهل استخدام المكافحة المتكاملة

 وافات النخيل امراض
 4102 4102 قسم وقاية النبات

 بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

ع 
ني

ص
لت

ا

ي
ائ
غذ

ال
 

دراسات علي إستخدام التقنيات الحديثة لتطوير صناعة األسماك واإلستفادة من 

 مخلفات األسماك
 4102 4102 قسم علوم األغذية

 بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم علوم األغذية دراسات علي بدائل اللحوم ومنتجاتها
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المنشأت  تصميم وتطوير وحدات هندسة تداول المخلفات الزراعية، وتطوير

 الزراعية

 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم البساتين

 قسم الموارد الطبيعية

4102 4102 
 بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 تطوير المنشأت الزراعية وأنظمة التحكم
 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم البساتين
 ة معتمدةفي مجل بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102

استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في هندسة التصنيع الغذائي، مشروعات 

 معالجة المياه والمخلفات الزراعية،

 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم علوم األغذية 

 قسم الموارد الطبيعية

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102

 تدوير المخلفات بطريقة صناعية
 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم الموارد الطبيعية
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102



 

 جــامعــــة أســــــوان

 الخطة البحثية لكلية الزراعة والموارد الطبيعية

4102-4102 
  

 

 عميد الكلية  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

 األهداف

 اإلجرائية
 المسئول عن التنفيذ ةاألنشظ

 فترة التنفيذ
 مؤشرات النجاح

 إلي من

ي
ع

را
لز

 ا
اد

ش
الر

وا
ي 

يف
لر

 ا
ع
تم

ج
لم

ا
 

انتشار األساليب الزراعية المستحدثة في مختلف مجاالت اإلنتاج النباتي 

 والحيواني والداجني والسمكي بين زراع المناطق القديمة في أسوان

 سم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعيق

 قسم المحاصيل

 قسم البساتين

 قسم االنتاج الحيواني

4102 4102 

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية

 عمل ندوة علمية

بناء برامج العمل اإلرشادي في مختلف مجاالت اإلنتاج الزراعي وتنمية 

 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي البيئية الريفية الموارد

 بناء البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموارد البشرية بالقطاع الزراعى
 ة معتمدةفي مجل بحث علمي 0عدد نشر  4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي

تنمية تنظيمات إرشادية زراعية تتوافق وظروف مناطق األراضي 

 4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي الجديدة في أسوان
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

ية زراعية تتواءم مع متطلبات المشروعات اقتراح تنظيمات إرشاد

 4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي القومية الزراعية
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

مقومات تفعيل المنظمات األهلية ذات النشاط الزراعي في تحسين أداء 

 4102 4102 سم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعيق العمل اإلرشادي
 في مجلة معتمدة بحث علمي 0عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

الريفية بمحافظة  العالقات المتبادلة بين السكان الريفيين وبيئتهم المحلية

 4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي أسوان
 نشر البحوث العلمية

 عمل قافلة ارشادية

متطلبات نجاح التوطين في المجتمعات الريفية الجديدة بقرى محافظة 

 4102 4102 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي أسوان

 نشر البحوث العلمية

 عمل ندوة علمية

 عمل قافلة ارشادية

 


