
قطاع العلوم الساسيةالقطاع

التكنولوجيا والتنميةالكلية

بحوث الترقينوع البحث
جامعة الزقازيق

قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقيم وتحسين الداء النتاجى والتناسلى 

لحيوانات المزرعة تحت نظم النتاج 

المختلفة

تحسين الداء النتاجى 

والتناسلي لحيوانات 

المزرعة تحت نظم 

النتاج المختلفة

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 1

تحسين سلمة وجودة الغذية تكنولوجيا الغذيةإنتاج غذاء آمن

 واللبان

سلمة الغذية 

والوجبات 

السريعة

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 1

تقدير متبقيات المبيدات فى الغذية الملوثات البيئية والسموم

 فى الغذية واللبان

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

الطرق الحديثة 

لتقدير السموم 

الفطرية 

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 3

مراقبة جودة أغذية الكاترينج تكنولوجيا الغذيةمراقبة جودة ألغذية

 واللبان

مراقبة جودة 

الغذية

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 2

الممارسات المثلى لدارة التربة والمياه 

لتحسين التاحة الحيوية للنتروجين 

والفسفور والمغذيات الصغرى

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 1

الستخدام المثل للتقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

فسيولوجيا - النتاج الحيوانى

تغذبة - رعاية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 2

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا الستشعار 

 GIS عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

فى تقيم الثر البيئى - وتقييم إستخدامات 

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

-1الهندسة الراضى والمياه

الزراعية 2- 

علوم الراضى )

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 2
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقييم الهجن المحلية فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

إنتاج هجن جديدة فى 

مجال النتاج الحيوانى 

والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 3

رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 

لعلئق النتاج الحيوانى والدواجن

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى تكوين 

العلئق القتصادية 

للحيوانى والدواجن

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 4

تحليل المنتجات السليولوزية بإستخدام 

النزيمات المتخصصة لنتاج سكر 

الفركتوز

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى إنتاج 

منتجات ذات قيمة 

إقتصادية

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 4

إنتاج أغذية لمرضى حساسية منتجات 

اللبان

تكنولوجيا الغذيةالغذية الجديدة

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 7

تصميم وتقيم وحدات محلية إنتاج الطاقة 

من الخليا الشمسية للستخدام فى أغراض

 زراعية والبيئة المتنوعة

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل الطاقة

 الشمسية وطاقة الرياح 

وطاقة المياه والوقود 

علوم الراضى )الراضى والمياه

 الرى - طبيعة 

الراضى 

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 6

توفير أقصى قدر من ماء الرى من خلل 

تطوير تقنيات تقليل فواقد ماء الرى )رفع 

) كفاءة الرى

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل المياه

 العادمة ومنخفضة الجودة

 فى الرى )مياه الصرف 

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 3

إعادة تقييم مدى إنطباق معايير ملوحة 

التربة والمياه العالمية على الظروف "

المحلية" لمحافظة الشرقية - الممارسات 

دراسات استصلح 

الراضى وتحسينها

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 4

أثر مشروعات ريادة العمال فى مجال 

الصناعات الصغيرة على الدخل القومى

مشروعات ريادة العمال 

بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

11,013,014,015,02,0%25ريادة العمال

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية ودورها فى رفع 

كفاءة مشروعات متخصصة فى مجال 

البيئة

الحتياجات التدريبية 

وأثر التدريب على كفاءة 

المشروعات البيئية 

بالشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الحتياجات 

التدريبية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 3
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

دورات التنمية البشرية ودورها فى رفع 

كفاءة القائمين بالمشروعات البيئية

الموارد البشرية وإعدادها

 لنجاح المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

إدارة الموارد 

البشرية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 4

البرامج المحاسبية المتخصصة فى مجال 

إدارة المشروعات البيئية

إعداد الموازنات 

والحسابات الختامية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

إعداد الموازنات

 والحسابات 

الختامية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 1

المحاسبة فى مشروعات ريادة العمال فى 

مجال الصناعات الصغيرة

النظم المحاسبية 

لمشروعات ريادة العمال

 بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

11,013,014,015,02,0%25ريادة العمال

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال المحاسبة 

ودورها فى رفع كفاءة مشروعات 

متخصصة فى مجال البيئة

الحتياجات التدريبية فى 

مجال المحاسبة وأثرها 

على كفاءة المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 3

دورات تنمية بشرية فى مجال المحاسبة 

والضرائب ودورها فى رفع كفاءة القائمين 

بالمشروعات البيئية

الموارد البشرية فى مجال

 المحاسبة والضرائب 

وإعدادها لنجاح 

المشروعات البيئية 

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 4

تقيم أثر دراسات الجدوى القتصادية 

لمشروعات متخصصة

دراسات الجدوىالعلوم القتصاديةدراسات الجدوى

 القتصادية

25%11,013,014,015,02,0

5,06,

 1

أثر التنمية والتخطيط القتصادى فى مجال 

الصناعات الصغيرة على الدخل القومى

التنمية والتخطيط 

القتصادى بمحافظة 

الشرقية

التنمية العلوم القتصادية

والتخطيط 

القتصادى

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال إقتصاد 

المال والعمال ودورها فى رفع كفاءة 

مشروعات متخصصة فى مجال البيئة

الحتياجات التدريبية فى 

مجال إقتصاد المال 

والعمال وأثر التدريب 

على كفاءة المشروعات 

الحتياجات العلوم القتصادية

التدريبية

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 3

النظم الضريبية فى المشروعات غير 

الصناعية بالعاشر من رمضان

النظم الضريبية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

11,013,014,015,02,0%25النظم الضريبيةالعلوم القتصادية

6,07,

 4
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

التطوير التنظيمي للجامعات المصرية في 

ضوء التجاهات العالمية المعاصرة

القيادة الستراتيجية في 

محافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

20%10,011,013,014,015,

02,06,07,

 1

تطوير السواق المالية في مصر السواق المالية ودورها 

في تعظيم الستثمارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

,10,011,013,014,015%20أسواق المال

02,06,07,

 4

قياس دور المقارنة المرجعية في تحسين 

الداء المؤسسي

العلوم الدارية - الدارة المحلية في مصر

تكنولوجيا

أدوات الرقابة 

الدارية والمالية

20%10,011,013,014,015,

02,06,07,

 6

أثر تكنولوجيا المعلومات ورأس المال 

الفكري في تحقيق الداء المتميز

تكنولوجيا المعلومات 

ورأس المال الفكري

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

20%10,011,013,014,015,

02,06,07,

 7

التجاهات المعاصرة في إدارة النتاج 

والعمليات وما بعد الجودة الشاملة

بحوث العمليات ودورها 

في ترشيد القرارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

20%10,011,013,014,015,

02,06,07,

 7

إجراء التلقيح الصناعى بسائل منوى محلى

 )منسب( ومستورد وعمل برامج للوصول 

لعلى معدلت للداء

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,014,016,02,06,0

7,

 1

استخدام التقنيات الحديثة فى خفض أسباب

 النفوق فى طرز الولدات والتغلب عليها 

لتقليلها

إستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,014,016,02,06,0

7,

 2

استخدام التقنيات الحديثة فى خفض أسباب

 النفوق فى طرز الولدات والتغلب عليها 

لتقليلها

إستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 2

إستخدام الواسمة الوراثية للقضاء على 

ظاهرة التفويت

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,014,016,02,06,0

9,

 0
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

إستخدام الواسمة الوراثية للقضاء على 

ظاهرة التفويت

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 0

إستخدام الواسمة الوراثية للقضاء على 

ظاهرة التفويت

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 0

أستخدام الواسمة الوراثية لنتخاب 

الحيوانات المتأقلمة على الظروف البيئية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 2

أستخدام الواسمة الوراثية لنتخاب 

الحيوانات المتأقلمة على الظروف البيئية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 2

أستخدام الواسمة الوراثية لنتخاب 

الحيوانات المتأقلمة على الظروف البيئية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 2

إستخدام بعض المركبات الطبيعية 

والصناعية لحداث التفريخ فى السماك

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 2

تحديد الرتباط بين الصفة المظهرية وكل 

الصفات الكمية والرتباط بين الصفات 

الكمية نفسها

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,016,02,06,09, 3

تحديد الرتباط بين الصفة المظهرية وكل 

الصفات الكمية والرتباط بين الصفات 

الكمية نفسها

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 3

معالجة القصور الناتج عن النقص فى 

الغضافات الغذائية فى المجترات والرانب 

والسماك

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 3
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقييم أثر أستخدام المخلفات الزراعية 

والتصنيعية على الداء التناسلى لحيوانات 

المزرعه

تعظيم الستفادة من 

تدوير المخلفات والحد من

 التلوث البيئى ودور 

السترشاد الزراعى فى 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,014,016,02,07, 2

تقييم أثر أستخدام بعض الضافات الحد 

من اثر السموم الفطرية على الداء 

النتاجى والتناسل لحيوانات المزرعه

السموم والملوثات البيئة 

واسبابها وتأثيراتها 

وتقليل مخاطرها

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%14,016,02,07, 1

تقييم أثر أستخدام بعض الضافات الحد 

من اثر السموم الفطرية على الداء 

النتاجى والتناسل لحيوانات المزرعه

السموم والملوثات البيئة 

واسبابها وتأثيراتها 

وتقليل مخاطرها

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 1

تقييم أثر أستخدام بعض الضافات الحد 

من اثر السموم الفطرية على الداء 

النتاجى والتناسل لحيوانات المزرع

السموم والملوثات البيئة 

واسبابها وتأثيراتها 

وتقليل مخاطرها

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25% 1

دراسات زراعية على إنتاجية محاصيل 

)محاصيل الحقل )5 أبحاث

دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

,11,012,013,014,015%25محاصيلالنتاج النباتى

016,02,06,07,08,

 1

 دراسات على إنتاج الخضر )2 بحث فردى

(

التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

1,011,012,013,014,0%25بساتينالنتاج النباتى

15,016,06,08,

 2

أقلمة سللت جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

تربية وأقلمة سللت 

جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 7

رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 

بإستخدام بعض الضافات الغذائية لعلئق 

النتاج الحيوانى والدواجن

تحسين وتقيم القيمة 

الغذائية للمخلفات 

الزراعية لعلئق النتاج 

الحيوانى والداجنى

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 6

الستفادة من العلئق القتصادية غير 

تقليدية للحيوان والدواجن والسمك

إنتاج علئق اقتصادية 

غير تقليدية للحيوان 

والدواجن والسمك

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

25%11,013,014,016,02,0

6,07,

 5
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقييم أثر دراسات الجدوى لمشروعات 

متخصصة

العلوم الدارية - دراسات الجدوى

تكنولوجيا

دراسات الجودى

 والثر البيئى

25%11,013,014,015,02,0

6,07,

 1

الجوانب الدارية لمعالجة مشاكل التعليم 

الجامعي في مصر وتطويره

العلوم الدارية - التخطيط الستراتيجي

تكنولوجيا

تخطيط 

وتخصيص 

الموارد

20%10,011,013,014,015,

02,06,07,

 3

إجراء التلقيح الصناعى بسائل منوى ---

محلى )منسب( ومستورد وعمل برامج 

للوصول لعلى معدلت للداء

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%12,014,016,02,06,0

7,

 1

11:50:12AMPage 7 of 7 http://zumis.zu.edu.eg/spu مركز تقنية التصالت والمعلومات - وحدة النظم والمعلومات الدارية 2013


