
 

 

 

 

 

 قسم المحاصيل       
  

 دمحمد دكرورى   - د  صباح مرىس  

 

ي الجديدة
 الموضوعات البحثية الخاصة بمقرر  إنتاج محاصيل األراض 

ي 
 
 الفرقة الثالثة – برنامج اإلنتاج النبات

 العام الجامىع 2020-2019

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

GcoB5kqctD11tSZEILwri2Q1BORDmmUNNT-GXuVUNlFVRkNFVk0xVE5KUUEyVEIzSlMzSFFXWS4u 

ام بالمعايتر المعلنة   
برجاء اختيار موضوع واحد فقط من المواضيع التالية  مع االلت 

 لكتابة البحث. 

 أهمية زراعة المحاصيل في األراضي الجديدة. -1
 استراتيجية الزراعة في األراضي الجافة. -2

 ري المحاصيل في األراضي الجديدة. -3

 األراضي الجديدة.تسميد المحاصيل في  -4

 إجهاد الجفاف والمحاصيل المناسبة للزراعة في األراضي الجافة. -5
 إجهاد الملوحة والمحاصيل المناسبة للزراعة في األراضي الملحية. -6

 اإلجهاد الحراري والمحاصيل المناسبة للزراعة في المناطق الحارة. -7
 األراضي الجيرية والمحاصيل المناسبة للزراعة بها. -8
 فات في األراضي الجديدة  ضع برنامج مقاومة مناسب للرعاية في األراضي الجديدة.مقاومة األ -9

 أهمية زراعة التريتيكالي في األراضي الجديدة. -10
 أهمية زراعة البرسيم الحجازي في األراضي الجديدة. -11
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 أهمية زراعة القرطم في األراضي الجديدة. -12
 أهمية زراعة بنجر السكر في األراضي الجديدة. -13

 جفاف على المحاصيل واستراتيجية الزراعة في األراضي الجافة.ضرر ال -14
 ضرر الملوحة على المحاصيل واستراتيجية الزراعة في األراضي الملحية. -15

 محاصيل مناسبة للزراعة في األراضي الجافة. -16
 محاصيل مناسبة للزراعة في األراضي الملحية. -17

 النهوض بزراعة األراضي الجديدة في مصر. -18
 الجديدة والمحاصيل المنزرعة بها.صفات األراضي  -19
 توزيع األراضي الجديدة في مصر وخصائصها والمحاصيل المنزرعة بها. -20

 دور علم المحاصيل للنهوض بالزراعة في األراضي الجديدة. -21
 خطة زراعة المحاصيل في األراضي الجديدة. -22

 مشاكل زراعة المحاصيل في األراضي الجديدة. -23
 لنباتات المحاصيل والمقاومة لإلجهادات البيئية المختلفة.التحورات النباتية  -24

لديك مساحة من األرض في إحدى المناطق الجافة ضع خطة مناسبة لزراعتها  -25

 بالمحاصيل.

 لديك مساحة أرض ملحية ضع خطة مناسبة لزراعتها بالمحاصيل. -26
 لديك مساحة أرض جيرية ضع خطة مناسبة لزراعتها بالمحاصيل. -27

 ئية في األراضي الجديدة والمحاصيل المناسبة للزراعة.اإلجهادات البي -28
 الدورات الزراعية في األراضي الجديدة. -29
 في ضوء ما درست في مقرر إنتاج المحاصيل الجديدة اقترح موضوع بحثي مناسب. -30

 

 مع اطيب التمنيات 


