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 :المواضيع البحثية
 العوامل والظروف المؤثرة على حدوث التحول الزهرى فى اشجار الفاكهة  -1
 تعديل احتياجات البرودة الشجار الفاكهة  -2
 المعامالت الهرمونية والمغذيات المؤثرة على سكون البراعم او الخروج منه  -3
 الفاكهة المتساقطةاالختالالت الفسيولوجية الشجار وثمار  -4
 االختالالت الفسيولوجية لثمار الموالح تحت ظروف الزراعات القاحلة   -5
 المعامالت المؤثرة على عقد ثمار الفاكهة   -6
 الظروف والمعامالت المؤثرة على تلوين ثمار الفاكهة فى الزراعة الصحراوية  -7
 المحمية مشاكل زراعة بعض انواع الفاكهة فى الصوب او الزراعات   -8
 تاثير منظمات النمو على التحول الزهرى الشجار الفاكهة -9
 مشاكل زراعة بعض انواع الفاكهة فى الصوب او الزراعات المحمية  -10
 الجبريللينات ومضادات الجبريللينات وتاثيرها على التحول الزهرى فى شجرة الفاكهة  -11
 مشاكل االزهار فى اشجار المانجو والموالح   -12
 ربوهيدرات فى شجرة الفاكهة التحكم فى حركة الك -13
 ادوار االيثيلين فى حياة االشجار والثمار ومركباته فى الحقل -14
 السكون الحقيقى للبراعم والهرمونات النباتية المؤثرة   -15
 طرق زيادة عقد الثمار فى اشجار الفاكهة  -16
 طرق االكثار الخضرى الشجار الفاكهة  -17
 شجار وثمار الفاكهة االثار السلبيىة لبعض منظمات النمو النباتية على ا -18
 تلقيح واخصاب انواع الفاكهة واسباب عدم االثمار الذاتى لشجرة الفاكهة   -19
 الملوحة الزائدة ومشاكل زراعة الفاكهة تحت اجهاد الملوحة   -20
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 اجهاد الحرارة المرتفعة ونمو اشجار وثمار الفاكهة   -21
 طرق التحكم فى نضج ثمار الفاكهة حقليا   -22
 د لشجرة الفاكهة تحت ظروف الزراعة الحقلية طرق الرى والتقليم والتسمي   -23
 طرق انتاج ثمار الفاكهة فى غير موعدها الطبيعى   -24
 مميزات زراعات النخيل والزيتون والرمان فى المناطق القاحلة   -25
 التحول الزهرى فى الموالح والجوافة ونخيل البلح   -26
 دور بعض منظمات النمو الجديدة فى زيادة المحصول وجودة ثمار الفاكهة  -27
 مسببات تبادل الحمل الداخلية والبيئية المناخية الشجار الفاكهة  -28
 فسيولوجيا العالقة بين المنبع والمصب فى شجرة الفاكهة  -29
 فسيولوجيا الخف والتقليم لشجرة الفاكهة  -30
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