جبهعة دهٌهىر
كلية الزراعة
قسن االقتصبد واالرشبد الزراعً والتٌوية الريفية

السيد االستبذ الدكتىر /وكيل الكلية لشئىى التعلين والطالة
تحية طيبة وبعد،،،

ًحيط سيبدتكن علوًب بعٌبويي الوىضىعبت البحثية ورابط هقرر اقتصبديبت االًتبج الحيىاًً والداجًٌ والسوكً لطالة الوستىي الثبلث قسن اًتبج حيىاًً وذلك للفصل
الدراسً الثبًً للعبم الجبهعً 9191/9102
اعُ اٌّمشس
الزصبديبد
االٔزبط
اٌؾيٛأٝ
ٚاٌذاعٕٝ
ٚاٌغّىٝ

االعزبر اٌّغئٛي
أد /ػفبف ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ
د /فيشٚص ػجذ اٌّبٌه

ػٕبٚيٓ اٌّٛضٛػبد اٌجؾضيخ
-1
-2
-3

-4

اسشبداد ػبِخ
يغت االػزّبد ػٍِ ٝشاعغ ِٚصبدس ِٛصٛق فيٙب ٚلٛاػذ ثيبٔبد ٌٍؾصٛي ػٍٝ
االثؾبس ٚاٌّبدح اٌؼٍّيخ اٌز ٝيّىٓ أْ يغزفيذ ِٕٙب اٌطبٌت فِ ٝغبي اٌجؾش
يغت وزبثخ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ ٚاٌّٛالغ اٌجؾضيخ ٚاالٌىزشٔٚيخ اٌز ٝاػزّذ ػٍيٙب
اٌطبٌت ف ٝوزبثخ اٌجؾش ٚرٌه فٙٔ ٝبيخ اٌجؾش .
يغت ػٕذ وزبثخ اٌّشاعغ روش اعُ اٌّشعغ ٚاعُ إٌبشش ٚداس إٌشش ٚعٕخ إٌشش فٝ
ؽبٌخ اٌىزت  ،أِب ف ٝؽبٌخ األثؾبس ٚاٌشعبئً يغت وزبثخ اعُ اٌجبؽش ٚػٕٛاْ اٌجؾش
ٚاعُ اٌغبِؼخ ٚاٌىٍيخ ٚعٕخ إٌشش
اٌّٛالغ اٌز ٝيّىٓ ٌٍطبٌت االػزّبد ػٍيٙب
ِٛ لغ ارؾبد ِىزجبد اٌغبِؼبد اٌّصشيخ
 ثٕه اٌّؼشفخ اٌّصش ( ٜإٌّظِٛخ اٌؼشثيخ)
 اٌجبؽش اٌؼٍّ ٝػٍ ٝعٛعً
 إٌّظخ اٌؼشثيخ اٌضساػيخ

اٌشاثط

https://forms.office.com/Page
s/ResponsePage.aspx?id=137GcoB5kqctD11tSZEIMmZPruLX
w1LmcFvVDagJotUM0NEME9
HTFpaWjhZUlQ3VTc1MUJIUlZ
XWS4u

 اٌفبٚ
 -5أِب دٚس اٌىزبة اٌغبِؼ ٝف ٛٙدٚس رٛضيؾٌٍّٛ ٝضٛػبد اٌجؾضيخ اٌّطٍٛثخ ِٓ
اٌطبٌت فمط
 -6يغت ػذَ ٔمً اٌّبدح اٌؼٍّيخ ِٓ اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ وّب ٘ ٝثً يغت إػبدح صيبغزٙب
ثبعٍٛة اٌجبؽش ٚرٌه ٌزفبدِ ٞشىٍخ اٌزشبثٗ ٚااللزجبط
 -7ػذَ لجٛي ايخ ثؾٛس إرا صجذ الزجبعٙب أٔ ٚمٍٗ ِٓ سعبئً أخش ٜوٍيب ا ٚعضئيب.
يزُ اسعبي اٌجؾٛس ػٓ طشيك اٌجشيذ اٌشعّ ٝاٌغبِؼ ٝاٌز ٜرُ رفؼيٍٗ .

اٌؼٕبٚيٓ اٌجؾضيخ ٌّمشس الزصبديبد االٔزبط اٌؾيٛأٚ ٝاٌذاعٕٝ
 )1اصش فيشٚط وٛسٔٚب ػٍ ٝالزصبديبد اٌٍؾ َٛاٌؾّشاء فِ ٝصش
محاور انبحث:
 اوتاج انهحىو انحمراء فً مصر
 انعىامم انمؤثرة عهً االسعار انمحهيت نهحىو انحمراء
 اثر فيروس انكىرووا عهً تسىيق انهحىو انحمراء فً مصر
 اثر انتغير فً االسعار عهً دخىل مىتجيه انهحىو انحمراء
 االثر االقتصادي نفيروس انكىرووا عهً انمستههكيه نهحىو انحمراء.
 )2اصش فيشٚط وٛسٔٚب ػٍ ٝالزصبديبد اٌٍؾ َٛاٌجيضبء فِ ٝصش
محاور انبحث:
 اوتاج انهحىو انبيضاء فً مصر
 انعىامم انمؤثرة عهً االسعار انمحهيت نهحىو انبيضاء
 اثر فيروس انكىرووا عهً تسىيق انهحىو
 اثر انتغير فً االسعار عهً دخىل مىتجيه انهحىو انبيضاء
 االثر االقتصادي نفيروس انكىرووا عهً انمستههكيه نهحىو انبيضاء .
 )3اصش فيشٚط وٛسٔٚب ػٍ ٝالزصبديبد االٌجبْ فِ ٝصش
محاور انبحث:
 اوتاج االنبان فً مصر
 انعىامم انمؤثرة عهً االسعار انمحهيت االنبان





اثر فيروس انكىرووا عهً تسىيق االنبان
اثر انتغير فً االسعار عهً دخىل مىتجيه االنبان
االثر االقتصادي نفيروس انكىرووا عهً انمستههكيه نالنبان.

 )4اصش فيشٚط وٛسٔٚب ػٍ ٝالزصبديبد أزبط اٌجيض فِ ٝصش
محاور انبحث:
 اوتاج انبيض فً مصر
 انعىامم انمؤثرة عهً االسعار انمحهيت انبيض
 اثر فيروس انكىرووا عهً تسىيق انبيض
 اثر انتغير فً االسعار عهً دخىل مىتجيه انبيض
 االثر االقتصادي نفيروس انكىرووا عهً انمستههكيه نهبيض.
 )5اصش فيشٚط وٛسٔٚب ػٍ ٝالزصبديبد االعّبن فِ ٝصش
محاور انبحث:
 اوتاج االسماك فً مصر
 انعىامم انمؤثرة عهً االسعار انمحهيت االسماك
 اثر فيروس انكىرووا عهً تسىيق االسماك
 اثر انتغير فً االسعار عهً دخىل مىتجي االسماك
 االثر االقتصادي نفيروس انكىرووا عهً انمستههكيه نالسماك.
 )6اسرفبع اعؼبس ِٕزغبد األٌجبْ ٚاٌٍؾ َٛاٌؾّشاء  .رىٍُ ػٓ اٌّشىٍخ ٚربصيش٘ب ػٍٝ
وال ِٓ إٌّزظ ٚاٌّغزٍٙه ِغ ايغبد ؽٍٛي ٌٙب ِغزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 )7ػٕذِب أصبة فيشٚط وٛسٔٚب اٌّغزّغ اٌّصش ٜرأصش اٌذخً اٌفشدٌٍ ٜىضيش ِٓ
أفشاد اٌّغزّغ عٛاء ثغجت إيمبف ثؼض األٔشطخ أ ٚثغجت رؾذيذ ٌغبػبد ِؾذدح
اٌّغّٛػ فيٙب ثبٌزغٛي ٔزيغخ لشاسد ؽظش اٌزغٛي  .أروش فِ ٝب دسعذ ِذ ٜرأصيش
رٌه ف ٝاٌطٍت ػٍ ٝدعبط اٌٍؾُ عٛاء ثبٌٕغجخ ٌٍطٍت اٌفشد ٜأ ٚثبٌٕغجخ ٌٍطٍت
اٌؼبَ (طٍت اٌغٛق) ِغ االعزششبد ثبٌغذاٚي ٚإٌّؾٕيبد وٍّب أِىٓ رٌه.
 )8إْ إلٔزبط دعبط اٌزغّيٓ فِ ٝصش أّ٘يخ وجيشح ٌزؾميك اٌزّٕيخ االلزصبديخ

ٚاٌضساػيخ  .ف ٝضٛء ِب دسعذ أروش ػشضب رؾٍيٍيب ٌٙيىً ٚرطٛس االٔظّخ
اٌّخزٍفخ ٚأصشٖ ف ٝاٌزشثيخ.
 )9إْ ٌإلٔزبط اٌغّى ٝفِ ٝصش أّ٘يخ وجيشح ٌزؾميك اٌزّٕيخ االلزصبديخ ٚاٌضساػيخ .
ف ٝضٛء ِب دسعذ أروش ػشضب رؾٍيٍيب ٌٙيىً ٚرطٛس االٔظّخ اٌّخزٍفخ ٚأصشٖ فٝ
اٌزشثيخ.
 )11الزصبديبد إٔزبط ٚاعزٙالن ٚرغٛيك دعبط اٌزغّيٓ فِ ٝصش
محاور انبحثِ :غزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 إوتاج دجاج انتسميه فً مصر
 استهالك دجاج انتسميه فً مصر
 تسىيق دجاج انتسميه فً مصر
 )11الزصبديبد إٔزبط ٚاعزٙالن ٚرغٛيك ثيض اٌّبئذح فِ ٝصش
محاور انبحثِ :غزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 إوتاج بيض انمائدة فً مصر
 استهالك بيض انمائدة فً مصر
 تسىيق بيض انمائدة فً مصر
 )12الزصبديبد إٔزبط ٚاعزٙالن ٚرغٛيك االٌجبْ فِ ٝصش
محاور انبحثِ :غزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 إوتاج االنبان فً مصر
 استهالك االنبان فً مصر
 تسىيق االنبان فً مصر
 )13الزصبديبد إٔزبط ٚاعزٙالن ٚرغٛيك االعّبن فِ ٝصش
محاور انبحثِ :غزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 إوتاج االسماك فً مصر
 استهالك االسماك فً مصر
 تسىيق االسماك فً مصر

 )14الزصبديبد إٔزبط ٚاعزٙالن ٚرغٛيك اٌٍؾ َٛاٌؾّشاء فِ ٝصش
محاور انبحثِ :غزؼيٕب ثّب رُ دساعزٗ.
 إوتاج انهحىو انحمراء فً مصر
 استهالك انهحىو انحمراء فً مصر
 تسىيق انهحىو انحمراء فً مصر
 )15أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد ِضاسع دعبط اٌزغّيٓ ِغزؼيٕب ثّب
دسعذ ف ٝويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )16أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد ِضاسع إٔزبط األسأت ِغزؼيٕب ثّب دسعذ
ف ٝويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )17أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد ِضاسع إٔزبط االعّبن ِغزؼيٕب ثّب دسعذ
ف ٝويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )18أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد ِضاسع رغّيٓ اٌّبشيخ ِغزؼيٕب ثّب
دسعذ ف ٝويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )19أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد ِضاسع إٔزبط األٌجبْ ِغزؼيٕب ثّب دسعذ
ف ٝويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )21أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد إٔزبط ػغً إٌؾً ِغزؼيٕب ثّب دسعذ فٝ
ويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )21أصش رغيش رىبٌيف اإلٔزبط ػٍ ٝالزصبديبد إٔزبط ثيض اٌّبئذح ِغزؼيٕب ثّب دسعذ فٝ
ويفيخ رذٔيخ رىبٌيف اإلٔزبط أ ٚرؼظيُ سثؼ ٘زٖ اٌّضاسع.
 )22دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط األسأت ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش االلزصبديخ
اٌز ٝرُ دساعزٙب.

 )23دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط األٌجبْ ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش االلزصبديخ
اٌز ٝرُ دساعزٙب.
 )24دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط ػغً إٌؾً ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش
االلزصبديخ اٌز ٝرُ دساعزٙب.
 )25دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط ثيض اٌّبئذح ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش
االلزصبديخ اٌز ٝرُ دساعزٙب.
 )26دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ ٌزغّيٓ اٌّبشيخ ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش
االلزصبديخ اٌز ٝرُ دساعزٙب.
 )27دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط دعبط اٌزغّيٓ ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش
االلزصبديخ اٌز ٝرُ دساعزٙب.
 )28دساعخ عذ ٜٚالزصبديخ ٌّششٚع لبئُ إلٔزبط األعّبن ِغزؼٕيب ثبٌّؼبييش
االلزصبديخ اٌز ٝرُ دساعزٙب.
ٕ٘ )29بن اٌؼذيذ ِٓ االعظ اٌفٕيخ ٚااللزصبديخ اٌز ٝيغت ِشاػبرٙب ػٕذ اػذاد دساعخ
عذ ٜٚإللبِخ ِششٚع إلٔزبط دعبط اٌٍؾُ  ،ثيض اٌّبئذح  ،االٌجبْ  ،اٌٍؾَٛ
اٌؾّشاء  ،االعّبن .اخزبس اؽذ٘ ٜزٖ اٌّششٚػبد ٚرىٍُ ػٕٙب.
 )31إرا رٌٛيذ إداسح أؽذ ِشبسيغ إٔزبط األٌجبْ  .ويف رصً ثٙزا اٌّششٚع ٌٍٕمطخ اٌزٝ
رؾمك خالٌٙب ألص ٝسثؼ ِّىٓ ٚدًٌ ػٍ ٝرٌه ثّب دسعزٗ ثبعزخذاَ اٌشعَٛ
اٌجيبٔيخ ٚاألِضٍخ وٍّب اِىٓ.

سئيظ اٌمغُ

أد /اٌفذ ػٍٍِٛ ٝن

