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المحاصيل الحقلية البيئية علي فسيولوجية علي تأثير االجهادات دراسات 

 والبستانية

 الورائة -قسم البساتين 

 قسم المحاصيل

 ومي للبحوثالمركز الق

2020 2025 
 في مجالت معتمدة بحوث علمية 5عدد نشر 

 مؤتمرات علمية  3حضور 

 اإلتجاهات الحديثة في زراعة الحاصالت البستانية والمحاصبل الحقلية 
 قسم المحاصيل -قسم البساتين

 قسم الوراثة
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحوث علمية 3عدد نشر 

 مؤتمر علمي 1حضور 

 سة المشاكل المتعلقة بانتاج المحاصيل الرئيسية بالمنطقة درا
 قسم البساتين  - قسم المحاصيل

 قسم أمراض النبات
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل قوافل زراعية

 والبرية دراسات علي النباتات الطبية والعطرية
  – قسم البساتين

 كلية العلوم )نبات(
2020 2025 

 ة في مجالت معتمدةث علميوبح 3عدد ر نش

 مؤتمر علمي 1حضور 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020 قسم المحاصيل استخدام الطرق غير تقليدية لزيادة انتاجية وجودة المحاصيل الحقلية

 2025 2020 قسم البساتين علي نخيل البلح ومقاومة سوسة النخيلدراسات 
 في مجالت معتمدة ث علميبح 1عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية

 2025 2020 قسم المحاصيل -0قسم البساتين دراسات خاصة إلنتاج بعض المحاصيل الغير تقليدية
 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 ديقة نباتيةانشاء ح 2025 2020 قسم البساتين الحفاظ علي األصول الوراثية لبعض النباتات النادرة
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دراسات فسيولوجية وغذائية علي األبقار والجاموس لتحسين األداء 

 االنتاجي والتناسلي

قسم االنتاج الحيواني + الطب 

 البيطري
 في مجلة معتمدة بحث علمي 2عدد نشر  2025 2020

ام والماعز لتحسين األداء االنتاجي دراسات فسيولوجية وغذائية علي األغن

 والتناسلي

قسم االنتاج الحيواني + الطب 

 البيطري
 في مجلة معتمدة بحث علمي 2عدد نشر  2025 2020

دراسات فسيولوجية وغذائية علي األرانب لتحسين األداء االنتاجي 

 والتناسلي

قسم االنتاج الحيواني + الطب 

 البيطري
 في مجلة معتمدة علميبحث  2عدد نشر  2025 2020

دراسات فسيولوجية وغذائية علي الدواجن لتحسين األداء االنتاجي 

 والتناسلي

قسم االنتاج الحيواني + الطب 

 البيطري
 في مجلة معتمدة بحث علمي 2عدد نشر  2025 2020
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 دراسات علي إستخدام المعالجة النباتية لحل مشاكل التربة
 قسم الموارد الطبيعية

 قسم البساتين
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل سيمنار علمي

 دراسات علي تلوث األراضي والمياه والبيئة
 قسم الموارد الطبيعية

 بيولوجيا الزراعيةقسم الميكرو
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل سيمنار علمي

 للزراعات الصحراوية  حديثةادخال نظم حيوية 
 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 قسم الموارد الطبيعية
 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020

في  RSواالستشعار عن بعد  GISتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  

 األراضي والمياه والبيئة
 2025 2020 قسم الموارد الطبيعية

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 مؤتمر علمي 1حضور 

 دراسات علي النظم الحديثة في الري والتسميد لزيادة كفاءة اإلستخدام
 قسم الموارد الطبيعية

 قسم المحاصيل -قسم البساتين
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية 

 دراسات علي إستصالح وإستزراع األراضي الصحراوية
 قسم الموارد الطبيعية

 قسم البساتين -قسم المحاصيل
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل  ندوة علمية

صحراوي الغربي لمحافظة دراسات بيدولوجيا ومورفولوجيا علي الظهير ال

 أسوان

 قسم الموارد الطبيعية

 كلية العلوم )جيولوجيا(
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 مؤتمر علمي 1حضور 

اجراء البحوث العلمية فى مجال االسمدة العضوية والحيوية وتدوير 

 ةالمخلفات الزراعية لتحسين جودة المحاصيل والمحافظة على البيئ

 قسم الموارد الطبيعية

 قسم البساتين -قسم المحاصيل
2020 2025 

 في مجالت معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل  ندوة علمية

 دراسات علي إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية
 قسم الموارد الطبيعية

 الميكروبيولوجيا الزراعيةقسم 
2020 2025 

 مدةفي مجالت معت بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل  ندوة علمية
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 تصميم وتطوير وحدات تداول المخلفات الزراعية، والمنشأت الزراعية
 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم الموارد الطبيعية
2020 2025 

 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 تطوير أنظمة التحكم البيئي
 الهندسة الزراعيةقسم 

 بساتينقسم ال
 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020

استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في هندسة التصنيع الغذائي، 

 مشروعات معالجة المياه والمخلفات الزراعية،

 الهندسة الزراعيةقسم 

 قسم علوم األغذية 
 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020

 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020 الهندسة الزراعيةقسم  الجيدة الحقليةللممارسات  زراعية آالت ومعدات تطوير
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 نبات وتطوره إستجابة للتغيرات البيئيةنمو الب ية خاصةتنظيمو كيموحيوية اتدراس
 -قسم المحاصيل -قسم الوراثة

 قسم البساتين
2020 2025 

في مجالت  بحث علمي 1عدد 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

2020 2025 

في مجالت  بحث علمي 1عدد نشر 

 معتمدة

 حضور مؤتمر علمي

 التحسين الوراثي في الحيوان لبعض الصفات االقتصادية

Animal genetic improvement in some economic characterizations 
كلية الطب  -الوراثةقسم 

 قسم اإلنتاج الحيواني -البيطري
2020 2025 

في مجالت  بحث علمي 2عدد نشر 

 معتمدة

 تطبيقات زراعة األنسجة النتاج المواد الفعالة من النباتات الطبية

Tissue culture applications for producing active substances from 

medicinal and aromatic plants 
 2025 2020 قسم البساتين -م الوراثةقس
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علي استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة االفات مثل المكافحة الحيوية  دراسات

 واستخدام الفرمونات وغيرها
 2025 2020 قسم وقاية النبات

 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 سات علي التقنيات الحديثة في مكافحة األفات واألمراضدرا
 قسم وقاية النبات

 قسم أمراض النبات
2020 2025 

في مجلة  بحث علمي 1عدد نشر 

 معتمدة

 2025 2020 قسم وقاية النبات حصر وتعريف وتقسيم ألهم االفات في المنطقة
في مجلة  بحث علمي 1عدد نشر 

 معتمدة

 تطبيقات لمقاومة امراض والوصول الفضل واسهل كاملةاستخدام المكافحة المت

 فات النخيلأو
 2025 2020 قسم وقاية النبات

 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية
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 2025 2020 األغذية قسم علوم وتكنولوجيا  هادراسات علي إستخدام التقنيات الحديثة لتطوير صناعة األسماك واإلستفادة من مخلفات
 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 2025 2020 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية دراسات علي بدائل اللحوم ومنتجاتها
 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

 بحث علمي 1دد عنشر  2025 2020 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية دراسات علي التصنيع الغذائي لمحاصيل الفاكهة والخضر

 2025 2020 قسم علوم وتكنولوجيا األلبان دراسات طبيعية وحسية علي األلبان ومنتجاتها
 بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية
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 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي دراسات علي الكفاءة التسويقية للحاصالت البستانية

 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي التسويق االلكتروني والتجارة الخارجية

يب الزراعية المستحدثة في مختلف مجاالت اإلنتاج النباتي انتشار األسال

 والحيواني والداجني والسمكي بين زراع المناطق القديمة في أسوان

 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي

 قسم البساتين -قسم المحاصيل

 قسم االنتاج الحيواني

2020 2025 

 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل قافلة زراعية

 ل ندوة علميةعم

 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر  2025 2020 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي بناء البرامج التدريبية لتنمية قدرات الموارد البشرية بالقطاع الزراعى

اقتراح تنظيمات إرشادية زراعية تتواءم مع متطلبات المشروعات 

 القومية الزراعية
 2025 2020 الزراعيقسم اإلقتصاد واإلرشاد 

 في مجلة معتمدة بحث علمي 1عدد نشر 

 عمل ندوة علمية

الريفية بمحافظة  العالقات المتبادلة بين السكان الريفيين وبيئتهم المحلية

 أسوان
 2025 2020 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي

 نشر البحوث العلمية

 عمل قافلة ارشادية

ات الريفية الجديدة بقرى محافظة متطلبات نجاح التوطين في المجتمع

 أسوان
 2025 2020 قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي

 نشر البحوث العلمية

 عمل ندوة علمية

 عمل قافلة ارشادية

 


