
 

 

 

 

 

 قسم المحاصيل        
  

 دمحمد دكرورى   - د  صباح مرىس  

 الموضوعات البحثية الخاصة بمقرر  

  
 إنتاج محاصيل البقول - الفرقة الثالثة –  برنامج اإلنتاج النبات 

 العام الجامىع  2019- 2020

 رابط الرفع 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-

GcoB5kqctD11tSZEILwri2Q1BORDmmUNNT-GXuVUM0RQMkw2QlRPV1hWNlo3NktYUDYwVjBUSi4u 

ام بالمعايتر المعلنة  ز
برجاء ا ختيار موضوع واحد فقط من المواضيع التالية  مع االلت 

 لكتابة البحث. 

  للمواطن المرصي -1
   توفتر االمن الغذات 

ز
 أهمية المحاصيل البقولية  و دورها ف

  تصيبه   -2
 الفول البلدي أهميته وزراعته  واهم اآلفات الت 

3-   
اتيج    كبديل غذات   العدس أهميته وزراعته  ودوره االست 

  تصيبه كمثال للمحاصيل البقولية  -4
 الحمص أهميته وزراعته و اهم االمراض الفسيولوجية الت 

  واالقتصادي لزراعته  -5
مس أهميته  الطبية و الزراعية  واالثر البيت   الت 

  تصيبه ف -6
 ول المانج أهميته وزراعته  واهم االمراض الت 

7-    
ي وزراعة المحاصيل البقولية استخدم امثلة من المحاصيل البقولية الت  التلقيح البكتتر

 درستها 

  مع مراعاة نوعية   -8
  المحاصيل البقولية  تناول طرق التسميد العضوي والمعدتز

ز
التسميد ف

بة   الت 

  المحاصيل البقولية تناول -9
ز
  توفتر  الري ف

ز
طرق الري المختلفة وعالقة ذلك بأهداف الدولة ف

 مياه الري 
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  النهوض بزراعة المحاصيل البقولية.  -10
ز
 دور علم المحاصيل ف

 مشاكل إنتاج المحاصيل البقولية و كيف يمكن التغلب عليها من وجهة نظرك.  -11

  مرص.  -12
ز
 أهمية إنتاج المحاصيل البقولية ف

ح األفات المصاحبة لمحصول الفول البلد -13 ي وكيفية الوقاية والمقاومة وتناول بالشر

ز الهالوك والفول البلدي.   العالقة التطفلية بير

االفات المصاحبة لمحصول العدس وكيفية الوقاية والمقاومة وضع برنامج مقاومة   -14

  يمكن استخدامها للحد من انتشار االفات. 
 مفصل  موضحا أسماء المبيدات او المعامالت الت 

لمحصول الحمص وكيفية الوقاية والمقاومة ثم ضع برنامج مقاومة  األفات المصاحبة  -15

  يمكن استخدامها للحد من انتشار االفات  
 مفصل  موضحا أسماء المبيدات او المعامالت الت 

مس وكيفية الوقاية والمقاومة -16 وضع برنامج مقاومة    األفات المصاحبة لمحصول الت 

  يمكن استخدامها للحد من انتشار االفات. مفصل  موضحا أسماء المبيدات او المعامالت ال
 ت 

  قد تنجم عن  -17
القيمة التغذوية للمحاصيل البقولية  واهم المشاكل التغذوية الت 

 استهالك المحاصيل البقولية 

  عل    -18
ز الورات  مورفولوج   المحاصيل البقولية مع مقارنة اثر عمليات التحسير

 مورفولوج   محاصيل البقول 

  الحفاظ عل  العنارص  وضع المحاصيل البقولي -19
ز
  الدورات الزراعية  واهمية ذلك ف

ز
ة ف

بة.   الغذائية بالت 

  المناسبة لزراعة المحاصيل البقولية  وكيف يمكن اختيار المحاصيل البقولية  -20
األراضز

 المناسبه لكل نوع تربة 

 االنتاج العوامل المؤثرة عل إنتاج المحاصيل البقولية  وكيف يمكن تعديلها لرفع  -21

ح برنامج رعاية يمكن   -22 أمراض المحاصيل البقولية وكيف يمكن الحد من انتشارها  واقت 

 من خالله الحد من انتشار تلك االفات  

  النهوض بإنتاج المحاصيل البقولية.  -23
ز
 دور الدولة ف

  مرص من حيث األهمية وإلنتاج وكيف تطور انتاج   -24
ز
رعة ف ز المحاصيل البقولية المتز

حاتك  لزيادة  انتاج تلك المحاصيل المحاصيل البقول   السنوات السابقة  وما ه  مقت 
ز
 ية ف

االحصائيات المحلية والعالمية للمحاصيل البقولية خالل السنوات الماضية ومن  -25

   
  ظل االزمات الصحية الت 

ز
خالل مطالعة تلك االحصائيات ما ه  رؤيتك للسنوات القادمة ف

 تواجه العالم.  

اتيجية للتخزين   تداول وتخزين المحاصيل -26 البقولية وتناول بالتفصيل األهمية االست 

 وكيف يؤثر التخزين عل  القيمة التغذوية و حيوية البذور. 

  تغذية المواطن   -27
ز
  الفول البلدي والدور الحيوي لهذا المحصول ف

ز
فسيولوج   النمو ف

حاتك للنهوض بهذا المحصول.   المرصي وما ه  مقت 

  مرص وكيف يمك -28
ز
ز االستهالك واإلنتاج لدعم زراعة العدس ف ن سد الفجوة بير

 المستهلك المرصي. 

  لمحاصيل البقول.   -29
 ضع برنامج تسميد عضوي معدتز



 

ح برنامج   -30 ح محصول حقل  بقول  يمكن ادخاله لمرص كمحصول بقول  جديد واقت 
اقت 

                                    رعاية لهذا المحصول. 

 طيب التمنيات مع ا                                                                                   


