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 سػبَت وإًتبد الوزتشاث الصغُشةلوقشس البحخُت وسابط الشفغ  ىضىػبثػٌبوَي الو

الوستىي الخبلج –  

 الشابط ػٌبوَي األبحبث أستبر الوبدة البشًبهذ الوستىي الوبدة

سػبَت 

وإًتبد 

الوزتشاث 

 الصغُشة

اإلًتبد  الخبلج

الحُىاًً 

 والذارًٌ

 أ.د.م / هحوذ هحسي هٌصىس          

 د / أحوذ ػالم ػُسٍ 

تبحُش اضبفت الزًك ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ - 1

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت ًببث الوىسٌَزب ػلٍ االداء  -٢

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تبحُش االرهبد الحشاسٌ ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -٣

  .الصغُشةالوزتشاث 

تبحُش استخذام هشهىى البشورستشوى ػلٍ االداء  -٤

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تآحُش اضبفت الخوبئش ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -٥

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت الكتبى ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -٦

  .الوزتشاث الصغُشة

داء تبحُش استخذام الٌببتبث الطبُت ػلٍ اال -٧

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت حبت البشكت ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -٨

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت الحلبت ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -٩

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت الخىم ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -1١

  .الوزتشاث الصغُشة

ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ تبحُش اضبفت الزًزبُل  -11

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت هضبداث االكسذة ػلٍ االداء  -1٢

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت االحوبض الؼضىَت ػلٍ االداء  -1٣

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت السلٌُُىم ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ  -1٤

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت االحوبض الذهٌُت ػلٍ االداء  -1٥

  .االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت السُالد ػلٍ االداء االًتبرٍ فٍ -1٦

  .الوزتشاث الصغُشة

تبحُش اضبفت هخلفبث هصبًغ االغزَت ػلٍ  -1٧

  .االداء االًتبرٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة

الًتبرٍ التهبة الضشع وتبحُشٍ ػلٍ االداء ا -1٨

  .فٍ الوزتشاث الصغُشة

اهن الؼىاهل الوؤحشة ػلٍ اًتبد االلببى فٍ  -1٩

  .الوزتشاث الصغُشة

الؼىاهل الىساحُت الوشتبطت ببالًتبرُت  -٢١

  .للوزتشاث الصغُشة
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Ukk0SldETC4u 

 

 

 جامعة دمنهور كلية الزراعة
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الزٌُبث الوشتبطت ببًتبد التؤائن فٍ الوزتشاث  -٢1

  .الصغُشة

  .الكفبءة التٌبسلُت فٍ الوزتشاث الصغُشة -٢٢

ًظن  -٢٤ .ًظن االَىاء فٍ الوزتشاث الصغُشة -٢٣

  .الحالبت فٍ الوزتشاث الصغُشة

  .االخصبة الوؼولٍ فٍ الوزتشاث الصغُشة -٢٥

  .ًقل االرٌت فٍ الوزتشاث الصغُشة -٢٦

  .تٌظُن الشُبع فٍ الوزتشاث الصغُشة -٢٧

وسبئل التحسُي الىساحٍ فٍ الوزتشاث  -٢٨

  .الصغُشة

التكٌىلىرُت فٍ سػبَت و اًتبد الىسبئل  -٢٩

  .الوزتشاث الصغُشة

االهشاض وػالقتهب ببالداء االًتبرٍ فٍ  -٣١

  .الوزتشاث الصغُشة

  .االهوُت االقتصبدَت للوبػز -٣1

  .اًتبد االلببى فٍ الوبػز -٣٢

  .اًتبد اللحىم فٍ الوبػز -٣٣

  .تٌشئت وسػبَت الزذَبى -٣٤

 .الوبػزالؼولُبث الفٌُت فٍ هزاسع  -٣٥

 

 منسق القسم

 د/ أحمد عالم عيسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


