جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

الخطة البحثية لكلية الزراعة – جامعة طنطا )٢٠٢٠-٢٠١٥م(
المجال

المحاور البحثية

علوم اﻷراضي والمياه )(١

 .١تطوير وإدارة الموارد المائية

القضايا البحثية

 .١إدارة الموارد المائية

اﻻقسام العلمية

النشاط البحثي
استخدام نظام الري باﻷنابيب المبوبة لتوفير مياه
الري

المخرجات
المستهدفة

الهندسة الزراعية

اﻻدارة المتكاملة بين نظم الري المختلفة ونظام
التسميد للمحاصيل المختلفة

اﻻراضي والمياه

العمل علﻰ رفع كفاءة شبكات الري المختلفة

الهندسة الزراعية

دراسة اقتصادية للوضع الحالي والمستقبلي لموارد
الري في جمهورية مصر العربية

اﻻقتصاد الزراعي

 .٢ترشيد مياه الري
اﻻراضي والمياه

استخدام جدولة الري لترسيد استخدام المياه
استخدام طرق حديثة لزراعة المحاصيل المختلفة
لتقليل اﻻستهﻼك المائي
استنباط اصناف ذات احتياجات قليلة من الري

المحاصيل

استخدام نظام الري بالرش في ري محصول اﻷرز
 .٣ندرة المياه

 .٤تطوير أنظمة الري بالدلتا

تأثير نظم الري المختلفة علﻰ خواص التربة
الزراعية
 .١مياه الري الحقلي :اﻻدارة واﻻستخدام نحو
اﻻستدامة

الهندسة الزراعية
اﻻراضي والمياه
اﻻقتصاد الزراعي

 .٢اقتصاديات الصرف الزراعي

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

اﻻستشعار عن بعد في الكشف عن المعادن الثقيلة

 .١تحلية المياه
استخدام اﻻستشعار عن بعد في جدولة الري
استخدام اﻻستشعار عن بعد في التمييزبين مصادر
اﻻجهاد علﻰ النبات
دراسات علﻰ تلوث اﻻراضي خاصة في وسط الدلتا
 .٢معالجة مياه الصرف الصحي
 .٣معالجة مياه الصرف الصناعي

استخدام التقنيات الحديثة في معالجة اﻷراضي
والمياه الملوثة

اﻷراضي والمياه

دراسة تلوث ومعالجة مياه الصرف الزراعي
والصحي والصناعي
المتأثرة

 .٣استصﻼح
وتحسين وحماية
اﻷراضي

علوم اﻷراضي والمياه )(١

 .٢تلوث ومعالجة المياه

التخلص من المعادن الثقيلة باستخدام مغنطة المياه
الهندسة الزراعية

 .١حماية وصيانة اﻷراضي الزراعية
من التدهور

 .٢اساليب مبتكرة ﻻستصﻼح وتحسين
اﻷراضي

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

باﻻمﻼح

 .١استصﻼح اﻷراضي
واﻷراضي الملوثة بالعناصر
 .٢تقييم اﻷراضي الزراعية الحديثة والقديمة
 .٣دراسة أثر التغيرات المناخية علﻰ اﻷراضي
والنباتات
 .٤استخدام المصلحات الطبيعية والكيميائية في
تحسين الخواص الطبيعية لﻸراضي
 .١استخدام برنامج  GISواﻻستشعار عن بعد في
الدراسات البيدولوجية المختلفة
 .٢استخدام تقنية برامج معالجة الصور في
استكشاف الخواص الطبيعية لﻸراضي

اﻷراضي والمياه

اﻷراضي والمياه

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٣تناقص اﻷراضي الزراعية

.٤
الجيولوجيا
والثروة
المعدنية

 .٥مشكﻼت اﻻدارة اﻻنتاجية للتربة
 .٧دراسة التراكيب الجيولوجية المدفونة
في باطن اﻻرض

 .٦اﻷمراض
الميكروبية

 .٥الوقاية والعﻼج من اﻷمراض
المعدية

 .٩السمنة
والنحافة

الطب التجريبي والعﻼجي )(٢

 .٥أبحاث
اﻻورام

 .٤عﻼج اﻷورام من مصادر طبيعية
وتخليقية

 .٤الطرق العﻼجية اﻻمنة لعﻼج السمنة
والنحافة باستخدام المركبات الطبيعية أو
المخلقة كيميائيا

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١دراسة تدهور اﻷراضي والتصحر
 .٢التنمية الزراعية المستدامة لﻸراضي الزراعية
القديمة والصحراوية

اﻷراضي والمياه

 .١دراسة اقتصادية لﻸنماط الحيازية لﻸراضي
المستصلحة في مصر
 .٢دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في نشر تكنولوجيا
المحافظة علﻰ اﻷراضي وتبني الزراع لها

اﻻقتصاد الزراعي

دراسات بيدولوجية وكيميائية لﻸراضي الزراعية
المختلفة
دراسة معادن التربة المختلفة باستخدام التقنيات
الحديثة
 .١دراسة التأثيرات المسرطنة لبعض اﻷضافات
والمعامﻼت في التصنيع الغذائي
 .٢تطوير أغذية وظيفية لمرضﻰ اﻷورام
 .٣دراسة التأثير المضاد للسرطان لبعض
المستخلصات والمركبات النباتية
 .١التحكم في اﻷمراض المنقولة لﻺنسان من
الحيوانات المزرعية واﻷلبان
 .٢إنتاج منتجات أغذية بروبيوتيك وبريبيوتيك
وساينيبيوتيك مضادة للميكروبات المرضية في
اﻷمعاء
 .١استخدام بدائل الدهون في إنتاج أغذية منخفضة
السعرات
 .٢استخدام الخضر والفاكهة واﻷلياف الغذائية
وبدائل السكر والمشروبات الحارقة للدهون
والعناصر الغذائية في شكل النانو لخفض وزن
الجسم

علوم وتكنولوجيا اﻷغذية

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

.١١
اﻻمراض
المناعية

 .١استخدام الطب البديل في عﻼج
اﻷمراض المزمنة

 .١انتاج أغذية خاصة لها قدرة علﻰ تقليل مخاطر
اﻻصابة باﻷمراض المزمنة مثل السكر والضغط
والفشل الكلوي وأمراض الكبد

 .٣المكافحة الحيوية لﻸمراض
الفيروسية لﻺنسان والحيوان

 .١استخدام بعض الفطريات كعوامل للمكافحة
الحيوية لمهاجمة الفطريات الضارة والحد من
استخدام المبيدات  ،واستمرارية العمل علﻰ استنباط
السﻼﻻت الجديدة منها والتحسين الوراثي لها

 .١٩تقنيات
الطب البديل

 .٢دراسة تجريبية لرفع كفاءة الجهاز
المناعي

 .١تطوير أغذية وظيفية داعمة للمناعه

 .٢٧استخدام
التكنولوجيا
الحيوية في
تحسين المناعة
ومقاومة
الميكروبات

 .٢٩استخدام التكنولوجيا الحيوية
لتحسين السﻼﻻت النباتية والحيوانية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .٢ﲢسﲔ اﻷصناف النباتية.

التكنولوجيا الحيوية )(٤

 .١اﻹجهادات البيئية للحاصﻼت الزراعية

اﻹجهادات البيئية للحاصﻼت الزراعية

الوراثة

النبات الزراعي

 .١انتاج السﻼﻻت النباتية المهندسة وراثيا ً لمكافحة
اﻷفات مثل Bt Plants

وقاية النبات

 .٢استخدام زراعة اﻻنسجة وطرق اﻻكثار الدقيق
لحل المشاكل التي تواجه الحاصﻼت البستانية أو
انتاج أو كوسيلة مساعدة ﻻنتاج تراكيب وراثية
جديدة أو انتاج مركبات ذات اهمية
 .٣تحسين التركيب الوراثي للحاصﻼت البستانية
باستخدام الطرق المختلفة لتربية النبات ﻻنتاج
تراكيب وراثية متفوقة من حيث صفات المحصول
أو الجودة أ مقاومتها لعوامل اﻻجهاد البيئية والحيوية
 .٤استخدام طرق الوراثة الجزيئية ﻻنتخاب
التراكيب الوراثية المتفوقة ونقل جينات المقاومة
وصفات الجودة

البساتين

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٥ﲢسﲔ اﻷصناف النباتية

 .٢٩استخدام التكنولوجيا الحيوية لتحسين السﻼﻻت النباتية والحيوانية

. .٣عدم وجود أدلة إنتخابية للصفات الكمية
 .٤اﻹﳌام بوراثة سلوك اﳊيوا ت اﳌزرعية

اﻹقتصادية ستخدام تقنيات اﳍندسة الوراثية

والتكنولوجيا اﳊيوية ﳑا يؤدى إﱃ رفع الكفاءة

النبات الزراعي

 .١أﲝاث تتعلق لتفرقة الوراثية اﳉزيئية ﻻنتخاب سﻼﻻت
ميكروبية ﰲ التصنيع الغذائي أو إزالة السمية اﳌيكروبية

 .١استخدام التكنولوجيا الحيوية في استنباط سﻼﻻت
من حيوانات المزرعة والدواجن ذات كفاءة إنتاجية
عالية

الوراثة

اﻻنتاج الحيواني

اﻹنتاجية للحيوا ت اﳌزرعية

 .٥استخدام التكنولوجيا اﳊيوية وتقنيات النانو

 .١استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وتقنيات
النانو تكنولوجي ﻻستنباط أصناف نباتية مقاومة
لﻺجهادات الحيوية وغير الحيوية
 .٢استخدام التكنولوجيا اﳊيوية وتقنيات النانو تكنولوجى

المحاصيل

ﻻستنباط أصناف نباتية مقاومة لﻼمراض النباتية واﻻجهادات

تكنولوجى ﻻستنباط أصناف نباتية مقاومة
اﳊيوية والغﲑ حيوية
لﻼمراض النباتية واﻻجهادات اﳊيوية والغﲑ
 .٣استخدام التكنولوجيا الحيوية ﻻستنباط أصناف
حيوية
نباتية مقاومة لﻼصابة باﻻفات المختلفة

 .٦استنباط اصناف مقاومة لﻼمراض النباتية
واﳌلوحة واﳉفاف

وقاية النبات

 .٤أبحاث عن صفات مقاومة الحشائش في بعض
المحاصيل للحد من استخدام مبيدات الحشائش

الوراثة

 .١استنباط اصناف مقاومة لﻼمراض النباتية واﳌلوحة واﳉفاف

النبات الزراعي

 .٧استحثاث مقاومة النبا ت اﻹقتصادية  .١استحثاث مقاومة النبا ت اﻹقتصادية لﻺجهادات الغﲑ

لﻺجهادات الغﲑ حيوية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

النبات الزراعي

حيوية

النبات الزراعي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٨استحثاث مقاومة النبا ت لﻼمراض النباتية

 .٨استحثاث مقاومة النبا ت لﻼمراض النباتية

 .١دراسة وتقييم فاعلية المقاومة المستحثة علﻰ
اﻻصابة باﻻفات المختلفة
 .٢استخدام المستخلصات النباتية في مكافحة اﻷفات
الحشرية والحيوية
 .٣استخدام تقنيات  RNA Interferenceفي مكافحة
اﻻفات اﻻقتصادية
 .٤تطوير وابتكار وسائل للمكافحة الحيوية لﻼفات
اﻻقتصادية

وقاية النبات

 .٥المقاومة المستحثة للحشائش

 .٢٩استخدام التكنولوجيا الحيوية لتحسين
السﻼﻻت النباتية والحيوانية

 .٦تفعيل دور المكافحة البيولوجية للحشائش
 .٧استخدام الطفيليات الحشرية ومسببات اﻷمراض
في مكافحة اﻻفات.
 .٨أبحاث عن صفات المقاومة لﻸمراض في أوراق
البقوليات والقرعيات
 .٩استحثاث مقاومة النبا ت لﻼمراض النباتية

الوراثة
النبات الزراعي

 .١استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في رفع
اﻻستجابة المناعية ضد اﻷمراض الحيوانية المختلفة
 .٢انتاج الدعمات الحيوية Probiotic, Prebiotic
. ٩اﻷمان اﳊيوي ﰲ مزارع الدواجن واﳌاشية  and Synbioticلتحسين الكفاءة اﻻنتاجية
والفسيولوجية للحيوانات المزرعية
 .٣استخدام المعامﻼت البيولوجية بهدف تحسين
القيمة الغذائية والحالة الفسيولوجية لقطعان اﻻنتاج
الحيواني والدواجن واﻻسماك
 .١استخدام البيوتكنولوجي في انتاج منتجات
 .١٠إستخدام تطبيقات التكنولوجيا اﳊيوية ﰲ
حيوانية ذات قيمة غذائية عالية
 .٢استخدام اﻻنزيمات الميكروبية في تغذية الحيوان
تنمية وتطوير اﳌوارد الزراعية واﳊيوانية
والدواجن

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

اﻻنتاج الحيواني

اﻻنتاج الحيواني

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .٣انتاج سﻼﻻت ميكرويبية قادرة علﻰ تكسير
المثبطات الغذائية وإثراء القيمة الغذائية لﻸعﻼف
الغيرتقليدية
 .٤تطبيق بادئات متخصصة ﻻنتاج منتجات لبنية
عالية الجودة زامنة صحيا

 .٢٩استخدام التكنولوجيا الحيوية لتحسين
السﻼﻻت النباتية والحيوانية

 .٥انتاج واستخدام إنزيمات جديدة في أنتاج اﻷغذية
والجبن وتحسين الخواص الحسيو والريولوجية
لمنتجات اﻷلبان

علوم وتكنولوجيا اﻷغذية

 .٦أنتاج إنزيمات واستخدامها في تطرية اللحوم
وتصنيع العصائر وترويقها وتسوية البقوليات
المقاومة للحرارة والطبخ

 .١١تعظيم اﻻستفادة من الكائنات اﳊية

 .٧أبحاث تتعلق باستخدام مواد حافظة طبيعية
لﻼغذية )مستخلصات نباتية /منتجات ألبان( أقل
خطراً من المواد الحافظة الصناعية ,ودراسة اﻷثر
المترتب علﻰ استخدامها علﻰ المادة الوراثية
للكائنات المختلفة
تعظيم اﻻستفادة من الكائنات اﳊية الدقيقة ﰱ اﻻغراض

 .١استخدام الطحالب اﳋضراء ﰲ انتاج الوقود

 .١استخدام الطحالب اﳋضراء ﰲ انتاج الوقود

النبات الزراعي

 .١إنتاج الوقود اﳊيوي واستخدامه ﰲ توليد الطاقة

النبات الزراعي

الدقيقة ﰱ اﻻغراض الزراعية والصناعية واﳊيوية

واﳉديدة )(٥

الطاقة اﳌستدامة

للطاقة اﳉديدة واﳌستدامة

 .٣٠مصادر مستحدثة

 .٢إنتاج الوقود اﳊيوي واستخدامه ﰲ توليد

الطاقة

 .٣الطاقة الشمسية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

الزراعية والصناعية واﳊيوية

 .٢التحسﲔ الوراثي لكفاءة بعض اﳌيكرو ت اﳌنتجة للـ
Biogas
 .١تحليل اﻷداء الحراري للمجمعات الشمسية
المسطحة والمفرغة

الوراثة

النبات الزراعي

الوراثة
الهندسة الزراعية

 .٢انناخ البخار باستخدام الطاقة الشمسية

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .١توليد الطاقة من اﳌخلفات اﳌختلفة
 .٥توليد الطاقة من اﳌخلفات اﳌختلفة

النبات الزراعي

 .٢دراسة دور اﻻرشاد الزراعي ﰲ نشر تكنولوجيا الطاقة
اﳉديدة واﳌستدامة وتبﲏ الريفيﲔ ﳍا

اﻻقتصاد الزراعي

 .١استخدام الطاقة الشمسية في عملية البسترة.

 .١تطبيقات الطاقة اﳉديدة واﳌتجددة ﰱ ﳎال
الزراعة

 .٣استخدام الطاقة الشمسية في تدفئة الصوب
الزراعية
 .٤استخدام الطاقة الشمسية في تدفئة مساكن
الدواجن
 .٥استخدام الطاقة الشمسية فيتدفئة المزارع
السمكية
 .٦استخدام الطاقة الشمسية فيتسخين مفرخات
الدواجن

الهندسة الزراعية

 .٧التبريد الشمسي
توفﲑ الطاقة

 .٣٢أﲝاث

الطاقة اﳌستدامة واﳉديدة )(٥

 .٣١تطبيقات استخدام الطاقة ﰲ ا اﻻت اﳌختلفة

 .٢استخدام الطاقة الشمسية في عملية تجفيف
المحاصيل الزراعية

 .٢دراسة توفير الطاقة

 .١استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المخمرات
لتوفير الطاقة الكهربائية

الهندسة الزراعية

 .٢استخدام الدوائر اﻻلكترونية في المجال الزراعي

اﳌخلفات

اﳌواد ) (٦

 .٣٤تدوير

علوم وهندسة

 . ١اعادة تدوير اﳌخلفات ﲜميع اشكاﳍا

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١استخدام المخلفات الزراعية كمصادر علفية غير
تقليدية في تغذية المجترات والدواجن واﻷسماك
 .٢دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في نشر تكنولوجيا
تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية وتبني الريفيين
لها

اﻹنتاج الحيواني
اﻻقتصاد الزراعي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٢انتاج الوقود الحيوي من المخلفات
 .٣التخلص اﻻمن من المخلفات
 .١تطبيقات تقنية النانو في ممعالجة
المياه

 .٣استخدام المخلفات الزراعية الخضراء والجافة
في تسميد المحاصيل
 .٤اعادة تدوير اﳌخلفات ﲜميع اشكاﳍا
 .١انتاج الوقود الحيوي من المخلفات
 .٢انتاج البيوجاز من الكخلفات الحيوانية والزراعية
 .١اﻻت تدوير المخلفات الزراعية المختلفة
 .٢اﻻت تصنيع اﻷعﻼف والمركزات

النبات الزراعي
النبات الزراعي
الهندسة الزراعية
الهندسة الزراعية
الهندسة الزراعية

 .١استخدام مواد النانو في معالجة المياه الملوثة

اﻷراضي والمياه

علوم وتكنولوجيا النانو )(٧

 .٣٩تطبيقات مواد النانو

 .١استخدام مواد النانو في رفع كفاءة المجمعات
الشمسية
 .٢دراسة استخدام أسمدة النانو ومواد النانو في
مجال انتاج وتحسين الحاصﻼت البستانية
 .٣دراسة علﻰ تطبيقات النانو في مجال معامﻼت
ما بعد الحصاد للحاصﻼت البستانية
 .٤تطبيقات مواد النانو ﰱ الزراعه إنتاج اﻷﲰدة

 .٥تطبيقات مواد النانو ﰱ الزراعه إنتاج اﻷﲰدة
واﳌخصبات الزراعية وإنتاج اﻷغذية واﻷعﻼف

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

المحاصيل

الهندسة الزراعية
البساتين

واﳌخصبات الزراعية وإنتاج اﻷغذية واﻷعﻼف
 .٥كفاءة استخدام المواد النانونية في تحسين القدرة
المحصولية لنباتات المحاصيل
 .٦دراسة تطبيقات النانوتكنولوجي في المكافحة
المباشرة وغير المباشرة لﻼفات
 .٧دراسة اﻻثار البيئية ﻻستخدام مبيدات النانو في
مكافحة اﻻفات
 .٨استخدام مواد النانو في معالجة اﻷراضي الملوثة
 .٩استخدام مواد النانو في تغذية النبات
 .١٠استخدام مواد النانو في تحسين الخواص
الطبيعية لﻸراضي وكذا اﻻحتياجات المائية
للمحاصيل

النبات الزراعي
المحاصيل
وقاية النبات

اﻷراضي والمياه

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٦عﻼج اﻻمراض ستخدام تكنولوجيا النانو
 .١التخلص اﻻمن ﳌخلفات

علوم البيئة )(١٠

 .٤٩التلوث البيئي :مسبباته وﳐاطره ومعاﳉته

 .٢استخدام الطرق اﳊديثه لتقليل التلوث

 .٣اﻻستخدلم الجائر للكيماويات السامة
في الزراعة
 .٤مشكلة تلوث البيئة ﳌخلفات الزراعية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

والصناعية

 .١١التاثير الجزيئي ﻻستخدام جزيئات النانو لبعض
العناصر الثقيلة في تحسين نمو وانتاجية بعض
النباتات علﻰ مستوى زراعة اﻷنسجة والصوب
الزراعية
 .١٢كفاءة استخدام العناصر النانوية في تحسين
الكفاءة اﻷنتاجية والحالة الفسيولوجية لقطعان
الدواجن واﻷسماك
 .١التأثير الوراثي لجزيئات النانو المحملة في عﻼج
الخﻼيا السرطانية باستخدام مزارع الخﻼيا
 .١دراسة دور اﻷرشاد الزراعي في اﻻستفادة من
المخلفات الزراعية وتدويرها
 .٢التخلص اﻻمن ﳌخلفات
 .١أبحاث عن النباتات التي لها القدرة علﻰ
امتصاص الملوثات والعناصر الثقيلة من التربة
بغرض تخليص التربة من الملوثات
 .٢تنويع مصادر اﻷعﻼف الغير تقليدية في مجال
تغذية الحيوان والدواجن واﻷسماك
 .٣الطرق الحديثة في معالجة اﻷراضي
الملوثة
 .٤استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
 .٥مكافحة اﻻفات في الزراعات العضوية
 .١أبحاث عن اﻻستفادة المثلﻰ لﻸسمدة المضافة
للتربة وبخاصة اﻷزوتية لتوفير استخدامها والحفاظ
علﻰ البيئة
 .٢اﻻستخدلم الجائر للكيماويات السامة في الزراعة
 .١تدوير المخلفات العضوية واﻷلكترونية
 .٢مشكلة تلوث البيئة ﳌخلفات الزراعية والصناعية
 .٣دراسات علﻰ تلوث اﻷراضي والمياه والبيئة
 .٤دراسة جودة اﻷراضي والمياه

الوراثة

اﻷنتاج الحيواني
الوراثة
اﻻقتصاد الزراعي

الوراثة
اﻻنتاج الحيواني
اﻷراضي والمياه
الهندسة الزراعية
وقاية النبات
الوراثة
النبات الزراعي
اﻻقتصاد الزراعي
اﻷراضي والمياه

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٥نقص اﻻنتاجية من الزيوت واﳌواد الﱪوتينية
ومضادات اﻻكسدة

علوم البيئة )(١٠

 .٤٩التلوث البيئي :مسبباته وﳐاطره ومعاﳉته

 .٦التغﲑات اﳌناخية

 . ٧تلوث البيئة ﳌبيدات والكيماو ت
الزراعية

 .٥دراسة اﻻثار البيئية للمصانع علﻰ الفونا بالبيئات
المحيطة
 .٦دراسة أثر الملوثات المائية – اﻷرضية -الهوائية
علﻰ أنتاج الحاصﻼت البستانية
 .٧دراسات علﻰ اﻻنتاج العضوي والحيوي للنباتات
الطبية والعطرية
.١دراسة تأثير بعض الصفات واﻷلوان واﻻضافات
الغذائية الصناعية المستخدمة في التصنيع الغائي
 .٢مشكلة تلوث البيئة بالمخلفات الزراعية ومصانع
اﻻغذية ونقص اﻻنتاجية من الزيوت والمواد
البروتينية ومضادات اﻻكسدة
 .١التغﲑات اﳌناخية
 .١دراسة سمية المبيدات المستخدمة في مكافحة
اﻻفات الزراعية والحيوانية وتحليل متبقيات
المبيدات بالمنتجات الزراعية والبيئة
 .٢دراسة اﻻثار البيئية لمختلف الملوثات ومدخﻼت
اﻻنتاج الزراعي علﻰ النظم البيئية وكيفية التخلص
من متبقيات المبيدات

وقاية النبات
البساتين
الوراثة
علوم وتكنولوجيا اﻻغذية
النبات الزراعي

وقاية النبات

 .٣دراسة تاثير مبيدات الحشائش علﻰ اﻻفات
الحشرية والكائنات غير المستهدفة
 .٤درسات مقارنة بين تطبيق المبيدات ووسائل
المكافحة الحيوية لﻼفات
 .٦تلوث البيئة ﳌبيدات والكيماو ت الزراعية

النبات الزراعي

 .١تنمية البيئة والزراعة اﻻمنة واﳌستدامة واﻻستفادة

 .٩تنمية البيئة والزراعة اﻻمنة واﳌستدامة
واﻻستفادة من اﳌخلفات الزراعية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

من اﳌخلفات الزراعية
 .٢استخدام مخلفات الزراعة والمصانع الغذائية في
إنتاج مواد حيوية مع القضاء علﻰ مشاكل التلوث
البيئي

اﻻقتصاد الزراعي
علوم وتكنولوجيا اﻻغذية

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .٣تنمية البيئة والزراعة اﻻمنة واﳌستدامة واﻻستفادة من

النبات الزراعي

اﳌخلفات الزراعية
 .١٢دراسة التنوع البيولوجي
 .١٦استخدام الكائنات اﳊية الدقيقة ﰱ

التخلص من اﳌخلفات واﳌلو ت البيئية

 .١٨عﻼقة التلوث بظهور اﻷمراض

علوم البيئة )(١٠

 .٥٠تدوير اﳌخلفات البيئية والزراعية والصناعية

 .١تدوير اﳌخلفات العضوية واﻹليكﱰونية.

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١دراسة التنوع البيولوجي
 .١استخدام الكائنات اﳊية الدقيقة ﰱ التخلص من

النبات الزراعي

اﳌخلفات واﳌلو ت البيئية
 .١تأثير استخدام بعض المركبات السامة والمسببة
للسرطان علﻰ الكائنات المختلفة
 .١أبحاث ورسائل علﻰ بعض الميكروبات
)الفطريات( التي لها القدرة علﻰ إنتاج إنزيمات
السليوليز ﻻستخدامها في تحليل المخلفات الزراعية
وتدويرها ﻻستخدامها كعليقة للحيوان
 .٢تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع
الزراعي ﻹعادة استخدامها في تحسين خواص
اﻷراضي وأنتاجية اﻷراضي
 .٣استخدام التسميد الحيوي والعضوي في التسميد
ﻻنتاج غذاء امن وبيئة نظيفة
 .٤استخام اﻷسمدة العضوية لتحسين خواص
اﻷرض وحماية الماء اﻷرضي من التلوث
 .٥استخدام  Biocharفي تحسين ومعالجة
اﻷراضي
 .٦استخدام المخلفات الزراعية في تحسين
الخواص الطبيعية لﻸراضي وتوفير مياه
الري
 .٧استنباط اصناف قصيرة العمر تبقﻰ خضراء بعد
نضج المحصول اﻻقتصادي Green Stay
 .٨تحسين محتوى الحبوب من الزيت في محصولي
الذرة وفول الصويا
 .٩استنباط أصناف من المحاصيل البقولية
ومحاصيل الحبوب عالية في محتواها من البروتين

الوراثة
الوراثة

اﻷراضي والمياه

المحاصيل

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٢التخليق من اﳌخلفات الزراعية.
 .٢اﳌخلفات الزراعية وﲢسﲔ ﳏتواها من
العناصر السامة.

 .٥١إقتصاد ت ﲪاية البيئة
وتشريعاته

اﻹنتاج الزراعي
)النباﰐ

واﳊيواﱐ(

ومصادر الغذاء
)(١٢

 .٥٧الكفاءة اﻹنتاجية

للمنتجات الزراعية )النباتية

 .٤اﳌسئولية اﳌدنية عن تلوث البيئة

 .١تربية وﲢسﲔ وإنتاج هجن اﳊاصﻼت

واﳊيوانية(

 .٢الزراعة العضوية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١٠استنباط اصناف ذات قدرة علﻰ تحمل التلوث
 .١١دراسة أثر التغيرات المناخية علﻰ انتاجية
المحاصيل الحقلية
 .١٢دراسة اﻻستخدام اﻻمن للمخلفات الزراعية في
أنتاج الحاصﻼت البستانية
 .١٣استحدام بدائل جديدة لبيئات الزرعة الخاصة
بنباتات الزينة
 .١استخدام المخلفات الزراعية في عملية التبريد
بالتبخير
 .٢استخﻼص الزيوت من المخلفات ﻻستخدامها في
المجاﻻت الصناعية
 .١أثر التغيرات المناخية علﻰ اﻻصابة باﻻفات
 .٢اﳌخلفات الزراعية وﲢسﲔ ﳏتواها من العناصر السامة
 .١دراسة الوعي البيئي للمجتمع ودور اﻻرشاد
الزراعي فيه
 .٢الدراسات البيئية لﻼفات الزراعية المتوطنة
والوافدة
 .١أبحاث أنتاج الحاصﻼت البستانية تحت الظروف
المحمية
 .٢دراسة كيفية تحسين أنتاجية أصناف المحاصيل
الحقلية
 .٣استنباط أصناف لها القدرة علﻰ تحمل التأثيرات
السلبية للتغيرات المناخية
 .٤أبحاث تتعلق بالتنوع الوراثي بين سﻼﻻت
وأنواع بعض الكائنات )نبات – حيوان – كائنات
دقيقة  (....ونواتج التهجين
 .٤دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في رفع الكفاءة
اﻻنتاجية الزراعية
 .١الزراعة العضوية

البساتين

الهندسة الزراعية
وقاية النبات
النبات الزراعي
اﻻقتصاد الزراعي
وقاية النبات
البساتين
المحاصيل

الوراثة
اﻻقتصاد الزراعي
النبات الزراعي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

 .٣التأثﲑات السلبية للتغﲑات اﳌناخية

واﻹجهادات اﳊيوية وغﲑ اﳊيوية على نبا ت
اﶈاصيل اﳊقلية والبستانية

الغذاء )(١٢

اﻹنتاج الزراعي )النباﰐ واﳊيواﱐ( ومصادر

واﳊيوانية(

 .٥٧الكفاءة اﻹنتاجية للمنتجات الزراعية )النباتية

 .٥رفع الكفاءة اﻹنتاجية والتناسلية لكل من
اﻷبقار اﳌصرية واﳉاموس اﳌصرى واﻷغنام
اﳌصرية

 .٦التوسع الرأسى ﰱ زراعة اﶈاصيل

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .٢استخدام اسلوب الزراعة العضوية في
المحاصيل مع المحافظة علﻰ اﻻنتاجية المرتفعة
 .١دراسة تاثير العوامل البيئية علﻰ إنتاج
الحاصﻼت البستانية المختلفة ) التقليدية
والغيرتقليدية( وخاصة العوامل الرئيسية مثل الضوء
والحرارة والرطوبة باﻻضافة إلﻰ المعمﻼت
الزراعية
 .٢التأثﲑات السلبية للتغﲑات اﳌناخية واﻹجهادات اﳊيوية
وغﲑ اﳊيوية على نبا ت اﶈاصيل اﳊقلية والبستانية
 .١أبحاث تتعلق بالتربية الجزيئية للدواجن
والحيوانات المزرعية بغرض المساعدة علﻰ توفير
الجهد والوقت الﻼزم للمربي لﻼنتخاب للصفات
تحت الدراسة
 .٢انتاج سﻼﻻت من الحيوانات المزرعية والدواجن
ذات كفاءة إنتاجية واستجابة مناعية عالية
 .٣رفع الكفاءة اﻻنتاجية والحالة الفسيولوجية
للسﻼﻻت المحلية والجاموس المصري
 .٤اقتصاديات اﻷلبان بمحافظة الغربية
 .١دراسة تأثير المعامﻼت الخاصة مثل منظمات
النمو والعناصر الدقيقة واﻷسمدة الحيوية وغيرها
علﻰ كمية المحصول وجودته
 .٢دراسة تأثير استخدام تقنيات جديدة مثل
المغناطيسية للمساهمة في تقليل كمية المياه المعطاه
للحاصﻼت البستانية دون نقص المحصول
 .٣دراسة تأثير عوامل ما قبل وما بعد الحصاد علﻰ
الجودة وصفاتها في الحاصﻼت البستانية
 .٤دراسة العوامل المختلفة المؤثرة علﻰ تخزين
الحاصﻼت البستانية المختلفة وتأثيرها علﻰ الجودة
التسويقية والتصنيعية والتصدير باستخدام التحليل
الرقمي للصور في تحديد درجات نضج المحصول

المحاصيل

البساتين

النبات الزراعي

الوراثة

اﻻنتاج الحيواني
اﻻقتصاد الزراعي

البساتين

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري

الغذاء )(١٢

اﻹنتاج الزراعي )النباﰐ واﳊيواﱐ( ومصادر

واﳊيوانية(

 .٥٧الكفاءة اﻹنتاجية للمنتجات الزراعية )النباتية

 .٥تطوير اﻻت زراعة وخدمة المحاصيل المختلفة
لرفع كفاءتها اﻻنتاجية
 .٦تطوير وتقييم اﻻت معامﻼت ما بعد الحصاد
لرفع كفاءتها
 .٧دراسة اقتصادية لتسويق الحاصﻼت الخضرية
والفاكهية في مصر
 .٨دراسة اقتصادية للخضر والفاكهة في مصر
 .٩التركيب المحصولي لمحافظة الغربية بين الواقع
والمستهدف
.١٠

 . ٨استخدام البكﱰ الﻼهوائية ﰲ ﲢسﲔ انتاج
اللحوم و اﻷلبان

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١التحكم في الجودة الميكروبية لمنتجات اﻻلبان
وعﻼقتها بصحة اﻻنسان
 .٢طرق مبتكرة ﻹسراع تسوية الجبن بتكلفة أقل
وجودة أعلﻰ للناتج
 .٣تطوير أغذية لبنية وظيفية لﻸطفال وللفئات ١ات
اﻻحتياجات الغذائية الخاصة
 .٤تقديم جودة منتجات اﻷلبان المتوفرة في السوق
المصرية
 .٥استخدام طرق حديثة مثل التجفيد والضغط
اﻷسموزي لتحسين القدرة الحفظية لﻸغذية
 .٦أنتاج وتقييم أغذية من مصادر غير تقليدية
 .٧اﻻستفادة من مخلفات الزراعة واﻷغذية في تنمية
ميكروبات قادرة علﻰ إنتاج زيوت وبروتينات
غذائية جيدة
 .٨إنتاج مواد حافظة لﻸغذية ومضادات أكسدة
وإضافات غذائية طبيعية هامة في التصنيع الغذائي
لتقليل اﻻثار الجانبية الضارة لﻼضافات الصناعية
 .٩تطبيقات النانوتكنولوجي في إنتاج وحفظ الغذاء

الهندسة الزراعية

اﻻقتصاد الزراعي

علوم وتكنولوجيا اﻷغذية

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .١التوسع ﰱ انتاج اﳌواد الفعالة من
اﳊاصﻼت البستانية
 .٢تعظيم اﻻستفادة من الكائنات اﳊية
الدقيقة ﰱ اﻻغراض الزراعية والصناعية واﳊيوية
 .٥٨إقتصاد ت اﳌوارد

 .٥التمويل الزراعي

الزراعية

الغذاء )(١٢

اﻹنتاج الزراعي )النباﰐ واﳊيواﱐ( ومصادر

الزراعية

 .٥٨إقتصاد ت اﳌوارد

 .٥٩التصنيع الغذائي

 .٧السياسة الزراعية

 .٣ثﲑ طرق اﳊفظ التقليدية علي الﱰكيب
الكيماوي والقيمة الغذائية لﻼغذية
 .١ثﲑ اﳊشائش والنبا ت الغازية على ﳕو

 .٦٠مكافحة ومقاومة أمراض

وإنتاجية اﶈاصيل اﳊقلية والبستانية

 .١التوسع ﰱ انتاج اﳌواد الفعالة من اﳊاصﻼت البستانية

النبات الزراعي

 .١تعظيم اﻻستفادة من الكائنات اﳊية الدقيقة ﰱ اﻻغراض
الزراعية والصناعية واﳊيوية
 .١اقتصاديات الميكنة الزراعية
 .٢اقتصاديات اﻻنتاج الزراعي
 .٣اقتصاديات اﻻنتاج الحيواني
 .٤اقتصاديات الثروة السمكية
 .٥اقتصاديات اﻻنتاج الحيواني
 .١اﻻت زراعية محلية الصنع لتناسب صغار
المنتجين
 .٢دراسة إقتصادية للعمالة الزرعية في مصر
 .٣الدخل القومي الزراعي
 .٤اﻻمن الغذائي المصري
 .٥اقتصاديات الزراعة العربية
 .٦اقتصاديات الموارد الزراعية
 .١استخدام التحليل اللوني في الثمار
 .٢تصنيع ماكينات الفرز وتداول الفاكهة
 .٣استخدام تكنولوجيا البثق ﻻنتاج المعجنات
 .١ثﲑ اﳊشائش والنبا ت الغازية على ﳕو وإنتاجية

اﻻقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية

اﻻقتصاد الزراعي

الهندسة الزراعية
النبات الزراعي

اﶈاصيل اﳊقلية والبستانية

 .٢ثﲑ اﳊشائش والنبا ت الغازية على ﳕو وإنتاجية

المحاصيل

اﶈاصيل اﳊقلية

النبات واﻷفات الزراعي
 .٣اﳌكافحة اﳊيوية

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

النبات الزراعي

 .١اﳌكافحة اﳊيوية
 .٢استخدام الهندسة الوراثية في مقاومة اﻷمراض
الميكروبية لبعض المحاصيل الحقلية

النبات الزراعي
الوراثة

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .٤دراسة مقاومة النبا ت للفطر ت

 .١دراسة مقاومة النبا ت للفطر ت واﳌسببات اﳌرضية

واﳌسببات اﳌرضية اﻷخرى

اﻷخرى

 .٥مكافحة أفات أشجار الفاكهة ﰱ ﳏافظة
الغربية

النبات الزراعي

 .١مكافحة أفات أشجار الفاكهة ﰱ ﳏافظة الغربية

النبات الزراعي

 .١تنشيط ﳕو النبا ت ستخدام اﳌركبات والنواتج الطبيعية
 .٧تنشيط ﳕو النبا ت ستخدام اﳌركبات
والنواتج الطبيعية اﻻمنة

اﻻمنة

 .٢تنشيط ﳕو النبا ت ستخدام اﳌركبات والنواتج
الطبيعية اﻻمنة

 .٩ثﲑ بعض مواد النمو ومضادات اﻷكسدة
ﳋﻼ النبات

الغذاء )(١٢

 .٦١اﻹرشاد الزراعي وا تمع الريفي

اﻹنتاج الزراعي )النباﰐ واﳊيواﱐ( ومصادر

علي العمليات الفسيولوجية والﱰكيب الدقيق

 .٢اﻹرشاد الزراعى ﰱ اﻹنتاج النباتى
واﳊيواﱏ

 .٤اﻷسرة وا تمعات الريفية اﳌختلفة

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

 .١ثﲑ بعض مواد النمو ومضادات اﻷكسدة علي

النبات الزراعي
المحاصيل
النبات الزراعي

العمليات الفسيولوجية والﱰكيب الدقيق ﳋﻼ النبات
 .٢دراسة ثﲑ بعض مواد النمو ومضادات اﻷكسدة علي

العمليات الفسيولوجية والﱰكيب الدقيق ﳋﻼ النبات
 .١دراسة المعارف الزراعية المتوارثة وتوظيف
اﻻرشاد الزراعي لها
 .٢دراسة الزراعة التعاقدية ودور اﻻرشاد الزراعي
في التسويق
 .٣دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في التغيرات
المناخية وأثرها علﻰ اﻻنتاج الزراعي
 .٤دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في الحفاظ علﻰ
المياه
 .١دراسة طرق التعليم عن بعد في اﻻرشاد
الزراعي
 .٢دراسة دور اﻻرشاد الزراعي في الحفاظ علﻰ
البيئة من أخطار التلوث واﻻهدار واﻻستنزاف
 .٣دراسة الطرق اﻻرشادية الزراعية اﻻلكترونية

المحاصيل

اﻻقتصاد الزراعي

اﻻقتصاد الزراعي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

جامعة طنطا
كلية الزراعة
معيار البحث العلمي واﻷنشطة اﻷخري
 .٤دراسة أثر ثورة تكنولوجيا اﻻتصاﻻت
والمعلومات علﻰ طرق اﻻرشاد الزراعي
 .٥اﻷسرة وا تمعات الريفية اﳌختلفة

 .٦٩نظم التجارة الداخلية
واﳋارجية

 .٥قضا النوع اﻹجتماعى

 .١قضا النوع اﻹجتماعى

اﻻقتصاد الزراعي

 .٦السلوك السياسى للريفيﲔ

 .١السلوك السياسى للريفيﲔ

اﻻقتصاد الزراعي

 .٣التجارة اﳋارجية الزراعية

التنمية

البشرية

 .٥السياسة الزراعية

 .٧٠التنمية المستدامة

واﳌالية

واﻹدارية
)(١٤

 . .١اسباب انتشار العنﻒ و اﻻدمان
 .٧٥العنﻒ واﻹدمان

 .٣اﳉوانب اﻻقتصادية واﻻجتماعية
والقانونية لظاهرة العنﻒ واﻹدمان

 .٧٩المشكﻼت اﻷسرية

 .١العنﻒ اﻻسرى وبﲔ اﻻطفال ﰲ سن

منسق المعيار
د /محمود سمير الشرقاوي

اﳌدارس واﳌراهقﲔ

 .١التجارة اﳋارجية اﳌصرية
 .٢دراسة اقتصادية للصادرات الزراعية المصرية
 .٣التجارة الخارجية العربية
 .١السياسات اﻻقتصادية
 .٢التنمية اﻻقتصادية الزراعية
 .٣اقتصاديات المشروعات الزراعية
 .٤اقتصاد المناحل
 .٥اقتصاديات دجاج التسمين في ظل المخاطرة
والﻼيقين
 .٦اقتصاديات المخابز
 .٧دراسة اﻻحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز
اﻻرشادي الزراعي
 .٨العﻼقة بين الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل
 .٩السياسة الزراعية
 .١أسباب العنف وﻻإدمان

اﻻقتصاد الزراعي

اﻻقتصاد الزراعي

اﻻقتصاد الزراعي

 .١الجوانب اﻻقتصادية واﻻجتماعية والقانونية
لظاهرة العنف واﻻدمان
 .١العنﻒ اﻻسرى وبﲔ اﻻطفال ﰲ سن اﳌدارس واﳌراهقﲔ

اﻻقتصاد الزراعي

مدير الجودة
د /أسامة عبدالحميد عبدالرازق

