أبحاث منشورة

د/أمل فايد

قائمة باألبحاث العلمية المنشورة للدكتورة/أمل عبد الرسول أحمد فايد
أستاذ االرشاد الزراعى المساعد بكلية الزراعة بدمنهور
-1أمل عبد لرسود أ أد د د :د

استفادة زااعىتا امح تن زتا ز تدةع ام ت ازتدا اماعاىبتض قتا متتز دتنه زنبتا ةزة تاع م دق تض

امب بن  ،مجلة لرعل م لرزرلعية ولربيئية  ،كلية لرزرلعة ب منه ر ،لر جل لرس بع  ،لرع د لألوأ  ،أبسيل . 2008
 -2أمل عبد الرسول أحمد فايد  :زنتحبدا امت ل اإلعشدةه اماعاىا زع امنيابدا ام دصالا ى ا دنوض زتا نةتا امفة بتض واإلاف تد
اماعاىا مفةابذ زشنوع تنببض إندث ام دشبض وغبن ام حفنضتدا قتا متتز دتنه ز دق تض امب بتن  ،مجلدة لسوددن رية رلابد دأ لرعل د ،
كلية لرزرلعة  ،ج معة لسودن رية  ،مجل  ، 30لرع د  ، 2أبسيل –  :ني .2009
-3زكسيد لرزراد  ،أمدل عب لرسود أ أد د د :د

اإلحفبدجتدا امفرعيببتض اماعاىبتتض م نشترزا امتاعاىببا نتتبتز ز انةتا ز دق تض امب بتتن

قب تتد زفت ت نتتبتز اشنشتتاض اإلعش تتدةاض ام نتباتتض م داتتض امبب تتض  ،مجلدددة لسوددددن رية رلابددد دأ لرعل ددد  ،كليدددة لرزرلعدددة  ،ج معدددة
لسودن رية  ،مجل  ، 30لرع د  ، 4أكا بس – ديس بس .2009
 -4زكريا الزرقا  ،أملل عبلد الرسلول فايلد  ،رشاعا لى  :اآلثتدع امفت ب بتض متبتز طنشتاض زشتنوع ةزت امثحدقتض امكتندنبض قتا اإلعشتدة
اما اعىت تتا ى ت تتا ام ت ت طن امنيابت تتض ملحت تتره دت تتنه زةاحت تتض امبكت تتفد م دق ت تتض امب بت تتن  ،مجلددددة لرج عيددددة لرعل يددددة رىر،دددد د لرزرلعدددد ،
لر جل لرخ مس عشس  ،لرع د لرث ن . 2011 ،
 -5زكسي لرزرا  ،أمل عب لرسو أ د  ، :مح

لبسلهيم  :تبةا امنيابدا م فاصبدا اإلعشدةاض م فنببض ام ةامبض امك ب ض م رجدج م تر

زتتا انفشتتدع انا تتان اا امابتتاع مح تنيفبا م دق تتض امب بتتن  ،مجلددة لرعل د م لسااة د دية ولسجا عيددة لرزرلعيددة ،كليددة لرزرلعددة ج معددة
لر نة رة  ،مجل  ، 3لرع د لرث ن  ،دبسل:س . 2012 ،
-6أمل عبد الرسول أحمد فايد  :اآلثاار اتعليميمال تييكا اإل ااريااديل فال ملااا اتيحاف ال ويال اتياوارد اتشمدمال خدكيامد ا اع دام ا
بيحاف ل اتشحشكة  ،مجلة لرج عية لرعل ية رىر ،د لرزرلع  ،لر جل لرس دس عشس  ،لرع د لرث ن . 2012 ،
-7أمل عب لرسو أ  ،مح د لراسكد  ،الد ا لرسد ع :االحفبدجتدا اإلعشتدةاض م تداا ام تااعع امكت نبض امب نيتض نتااة زنيتا –
ز دق ض اإلسنةرعيض  ،مجلة لرج عية لرعل ية رىر ،د لرزرلعي ،لر جل لرس بع عشس ،لرع د لرث ني . 2013
-8زكسي د لرزرا د  ،أمددل عب د لرسود أ د  :د  ،مح د لرشددسبين  :متتتز ز تترةاا تبةتتا ام تااعىبا متتبتز ز دعستتدا اما اعىتتض امة باتتض
محنيفبا م نبا طناح ص م دق ض امب بن  ،مجلة لرعل م لالااة دية ولالجا عية لرزرلعية ،كلية لرزرلعة ج معة لر نة رة  ،مجلد
 4لرع د ( : ) 6ني . 2013
-9زكريا الزرقا  ،أمل عبد الرسول فايد  ،على محمود  :دخر اتيكا إل اارياديــل اتإلراومل في اتليال اارياادا اتإلراوال بيحـاف ـاـل
اتشحــمكة  ،مجلة االقتصاد الزراعى والعلوم االجتماعية ،جامعة المنصورة  ،مجلد  ، 6العدد  ، 4أبريل . 2015
 -10زكريا الزرقا  ،جميل شرف الدين  ،أمل عبد الرسول فايلد  ،شلرين عا لى  :دخافا دنيماا اتاإلرا تيعوياماا اتينمال تيح اوا
ات كيوف فل بلض قكى إنعاجه بيحاف ل اتشحمكة  ،مجللة البحلوث الزراعيلة  ،جامعلة كللر الشليل  ،مجللد  ، )41العلدد الرابل، ،
ديسمبر . 2015
-11أمل عبد الرسول أحمد فايد  :ادراك اتإلرا تيعغمكاا اتيناخمال خدالقيي م مل اا باشلض قاكى محاف ال اتشحماكة  ،مجللة االقتصلاد
الزراعى والعلوم االجتماعية  ،جامعة المنصورة  ،مجلد  ، 6العدد ، 4أبريل . 2015
-12أمللل عبللد الرسللول فايللد  :اآلثااار اتعليميماال تيياادارل اتحليماال وياال اتكييماااا فميااا يعلياات بااشلض دويااماا انعااا مح ااوا اتليا
بيحاف ل اتشحمكة  ،مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية  ،كلية الزراعة  ،جامعة االسكندرية  ،المجلد  60أ) العدد الثالث ،ديسلمبر
. 2015
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 -13أمللل عبللد الرسللول فايللد  ،محمللود التركللى  ،ل ا السللاعى  :معطيشاااا دحااديا مكا ااإل دليم ا اتإلريلاال اتفااي مل بيحاف اااا
اال ندريل خاتشحمكة خ يك اتشمخ خدمماط خبور لمد  ،مجلة الجمعية العربية ل ستزراع المائى  ،االسكندرية  ،مجلد ، 10العلدد 2
 ،ديسمبر . 2015
 -14زكريا الزرقا  ،أمل عبد الرسول فايد  ،زين العابدين حجر  :االحعماجاا االرياديل تإلرا أيناف األرز ق مكة اتليك باشلض
قكى مك إل د وق بيحاف ل يك اتشمخ  ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية  ،جامعة دمنهور  ،ديسمبر . 2015
 -15زكريا الزرقا  ،أمل عبد الرسول فايد  ،أللت شاهين :اتدخر اتحاتي خاتيكدلب تإلريااد اتإلراواي فاي ضاو اتعغماكاا اتيناخمال
فل محاف ل اتشحمكة  ،مجلة العلوم الزراعية والبيئية  ،جامعة دمنهور  ،يناير . 2015
 -16زكريا الزرقا ،محمود عتمان  ،أمل عبد الرسول فايد  ،حمدى الديب  :درا ل ألي اا اتلالقل بام اتشحاا خااريااد فال بلاض
ملاالا اتحد م أثكاتعغمكاا اتيناخمل ويل اانعاا اتإلراوال بيحااف عل اتشحماكة خ ياك اتشامخ  ،مجللة البحلوث الزراعيلة  ،جامعلة
كلر الشيل  ،مجلد  ، )42العدد األول ،مارس . 2016
 -17محمود عتمان  ،أمل عبد الرسول فايد  :معطيشااا ديلمال اتادخر االرياادى تيليلمااا اتعلاخنمال اتإلراومال بيحاف ال اتشحماكة ،
مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  ،جامعة المنصورة  ،مجلد ، 7العدد  ، 4أبريل . 2016
 -18أمللل عبللد الرسللول فايللد  ،مهللا السلليد حللرح  :اتوضا اتااكال تيإلراواال اتعلاقدياال تيح ااوا بنلااك اتفا ك باتنوبارياال خاتاادخر
اتيكدلااب تإلرياااد اتإلراوااي فم اا ,مجلللة حوليللاع العلللوم الزراعيللة بمشللتهرر كليللة الزراعللة  ،جامعللة بنهللا  ،مجلللد  ، 54العللدد ، 3
سبتمبر .2016
-19أمل عبد الرسول أحمد فايد  ،خاق زراوال ات او باتنوباريال بيحاف ال اتشحماكة خدخر االريااد اتإلراوال فم اا  ،مجللة العللوم
الزراعية والبيئية ،جامعة دمنهور  ،المجلد  ، 16العدد األول  ،أبريل . 2017 ،
-20أمل عبد الرسول أحمد فايد  ،على محمود  ،اتيفعوى اتيلكفال تياإلرا خاتيكيادي اتاإلراومم فال ملااا اتي اشاا اتحمويال
فل منطلل اتشفعان بيحاف ل اتشحمكة  ،مجلة الجمعية العلمية ل رشاد الزراعى  ،العدد  ، 21المجلد الثانى . 2017 ،
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