
قطاع العلوم الساسيةالقطاع

التكنولوجيا والتنميةالكلية

الماجستيرنوع البحث
جامعة الزقازيق

قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

دراسات فى تربية المحاصيل دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

1,011,013,014,015,0%35محاصيلالنتاج النباتى

6,07,

 1

دراسات فى إنتاج المحاصيل الحقلية دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

1,011,013,014,015,0%35محاصيلالنتاج النباتى

6,07,

 1

دراسات فى إنتاج المحاصيل غير التقليدية دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

1,011,013,014,015,0%35محاصيلالنتاج النباتى

6,07,

 1

سوق العمل الزراعى فى محافظة الشرقية القتصاد والرشادإقتصاديات التوظف

 الزراعى

إقتصاديات 

التوظف

25%1,015,06,07, 7

التنمية الزراعية لمحافظة الشرقية القتصاد والرشادالتنمية الزراعية

 الزراعى

7 ,1,015,06,07%25التنمية الزراعية

دراسة إقتصادية لعرض وطلب الموارد 

المائية بمحافظة الشرقية

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

25%1,013,015,06,07, 7

تحليل أسعار المنتجات الزراعية بمحافظة 

الشرقية

القتصاد والرشادتحليل السعار الزراعية

 الزراعى

تحليل السعار 

الزراعية

25%1,015,06,07, 7
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

إقتصاديات إنتاج المزارع الصغيرة فى 

محافظة الشرقية

القتصاد والرشادإقتصاديات المزارع

 الزراعى

إقتصاديات 

المزارع

25%1,015,06,07, 6

إقتصاديات تسويق محاصيل الخضر 

والفاكهة فى محافظة الشرقية

القتصاد والرشادالتسويق الزراعى

 الزراعى

التسويق 

الزراعى

25%1,015,06,07, 1

إقتصاديات كفاءة طرق الرى بالمناطق 

الصحراوية

إقتصاديات الموارد 

الرضية والمائية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

الموارد الرضية

 والمائية

25%1,014,015,06,07,08, 5

التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض

 النيل

التجارة الخارجية 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

التجارة 

الخارجية 

الزراعية

25%1,015,06,08,09, 2

تقييم السياسة الزراعية المصرية القتصاد والرشادالسياسة الزراعية

 الزراعى

السياسة 

الزراعية

25%1,015,06,08, 3

الداء النتاجى والتناسلى لحيوانات 

المزرعة

تحسين الداء النتاجى 

والتناسلي لحيوانات 

المزرعة تحت نظم 

النتاج المختلفة

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

الملوثات البيئية والسموم فى علئق 

الحيوان والدواجن والسمك

الملوثات البيئية والسموم

 وطرق إزالتها في 

علئق الحيوان والدواجن

 والسمك

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

35%11,013,014,015,06,0

7,

 7

المعادن والسموم الفطرية فى الغذية الملوثات البيئية والسموم

 فى الغذية واللبان

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

الطرق الحديثة 

لتقدير السموم 

الفطرية 

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

مراقبة جودة الغذية المجمدة تكنولوجيا الغذيةمراقبة جودة ألغذية

 واللبان

مراقبة جودة 

الغذية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2
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قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

تقنيات تصنيع السمدة العضوية ومعالجة 

المخلفات الزراعية وإضافتها لذيادة القدرة 

المدادية للتربة بالمغذيات النباتية فى كل 

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

تأثير بعض مكونات البيئة على الكثار 

الدقيق على نبات الفراولة

التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

1,011,013,015,06,07%35بساتينالنتاج النباتى

,

 2

دراسات زراعية على المحاصيل البستانية التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

1,011,013,014,015,0%35بساتينالنتاج النباتى

6,07,

 2

إستخدام التقنيات الحديثة فى مجال النتاج

 الحيوانى والداجنى والسمكى

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

فسيولوجيا - النتاج الحيوانى

تغذبة - رعاية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا الستشعار 

 GIS عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

فى رسم خرائط ملوحة التربة ورصدها

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

-1الهندسة الراضى والمياه

الزراعية 2- 

علوم الراضى )

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2

المعالجة النباتية للتربة والمياه الملوثة 

ببعض المبيدات

وقاية النباتات المختلفة 

ودراسة التلوث البيئى

1,011,013,014,015,0%35وقاية النباتالنتاج النباتى

6,07,

 7

مكافحة أمراض مابعد الحصاد فى ثمار 

البرتقال

وقاية النباتات المختلفة 

ودراسة التلوث البيئى

1,011,013,014,015,0%35وقاية النباتالنتاج النباتى

6,07,

 7

تقييم الهجن المحلية فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

إنتاج هجن جديدة فى 

مجال النتاج الحيوانى 

والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

تقييم الضافات الغذائية والغير غذائية 

لعلئق الحيوان والدواجن والسمك

إستخدام الضافات 

الغذائية والغير غذائية 

لعلئق الحيوان والدواجن

 والسمك

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7
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المخلفات الزراعية فى تكوين علئق 

الحيوان والدواجن

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى تكوين 

العلئق القتصادية 

للحيوانى والدواجن

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية لعلئق 

النتاج الحيوانى والدواجن

تحسين وتقيم القيمة 

الغذائية للمخلفات 

الزراعية لعلئق النتاج 

الحيوانى والداجنى

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 6

المخلفات الزراعية وإنتاج السكريات الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى إنتاج 

منتجات ذات قيمة 

إقتصادية

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

إنتاج أغذية جديدة لمرضى حساسية 

الغذية

تكنولوجيا الغذيةالغذية الجديدة

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

تطبيقات الطاقة المتجددة فى مجالت مابعد 

الحصاد للمنتجات الزراعية

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل الطاقة

 الشمسية وطاقة الرياح 

وطاقة المياه والوقود 

علوم الراضى )الراضى والمياه

 الرى - طبيعة 

الراضى 

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 6

التطبيقات التكنولوجية لتحسين إدارة نظم 

الرى الحديثة ) الرى بالتنقيط، الرى 

بالرش ، الرى السطحى ، والرى الموجى 

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل المياه

 العادمة ومنخفضة الجودة

 فى الرى )مياه الصرف 

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية العلوم الدارية - دراسات الجدوى

تكنولوجيا

دراسات الجودى

 والثر البيئى

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

مشروعات ريادة العمال الصناعية مشروعات ريادة العمال 

بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,011,013,014,015,0%35ريادة العمال

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية للعاملين الفنيين فى 

مجال المشروعات البيئية

الحتياجات التدريبية 

وأثر التدريب على كفاءة 

المشروعات البيئية 

بالشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الحتياجات 

التدريبية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3
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دور الموارد البشرية فى النهوض 

بالمشروعات البيئية

الموارد البشرية وإعدادها

 لنجاح المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

إدارة الموارد 

البشرية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

برامج الحاسب لعداد الموازنات 

للمشروعات البيئية

إعداد الموازنات 

والحسابات الختامية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

إعداد الموازنات

 والحسابات 

الختامية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

نظم المحاسبة فى مشروعات ريادة العمال

 الصناعية

النظم المحاسبية 

لمشروعات ريادة العمال

 بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

1,011,013,014,015,0%35ريادة العمال

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال المحاسبة 

للعاملين الفنيين فى مجال المشروعات 

البئية

الحتياجات التدريبية فى 

مجال المحاسبة وأثرها 

على كفاءة المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

دور الموارد البشرية فى مجال المحاسبة 

والضرائب فى النهوض بالمشروعات 

البيئية

الموارد البشرية فى مجال

 المحاسبة والضرائب 

وإعدادها لنجاح 

المشروعات البيئية 

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

التنمية والتخطيط القتصادى للمشروعات 

الصناعية

التنمية والتخطيط 

القتصادى بمحافظة 

الشرقية

التنمية العلوم القتصادية

والتخطيط 

القتصادى

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال إقتصاد 

المال والعمال للعاملين الفنيين فى مجال 

المشروعات البيئية

الحتياجات التدريبية فى 

مجال إقتصاد المال 

والعمال وأثر التدريب 

على كفاءة المشروعات 

الحتياجات العلوم القتصادية

التدريبية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

النظم الضريبية والنهوض بالمشروعات 

البيئية

النظم الضريبية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

1,011,013,014,015,0%35النظم الضريبيةالعلوم القتصادية

6,07,

 4

دراسة تحليلية للقيادة الستراتيجية في 

محافظة الشرقية

القيادة الستراتيجية في 

محافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 1
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دراسة تحليلية لمشاكل تنمية الموارد 

البشرية في محافظة الشرقية

تنمية الموارد البشرية 

في مصر

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 2

التخطيط الستراتيجي في محافظة الشرقية العلوم الدارية - التخطيط الستراتيجي

تكنولوجيا

تخطيط 

وتخصيص 

الموارد

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 3

مشاكل السواق المالية في مصر السواق المالية ودورها 

في تعظيم الستثمارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,010,011,013,014,0%50أسواق المال

15,06,07,

 4

دراسة تحليلية لمصادر تمويل الجامعات 

الحكومية في مصر

مصادر تمويل الجامعات 

الحكومية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,010,011,013,014,0%50أسواق المال

15,06,07,

 5

دراسة تحليلية لمشاكل الدارة المحلية في 

مصر

العلوم الدارية - الدارة المحلية في مصر

تكنولوجيا

أدوات الرقابة 

الدارية والمالية

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 6

استخدام تكنولوجيا المعلومات في تفعيل 

إدارة الجودة الشاملة بمحافظة الشرقية

تكنولوجيا المعلومات 

ورأس المال الفكري

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 7

ريادة العمال في محافظة الشرقية المشروعات الصغيرة 

وريادة العمال بمحافظة 

الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 7

دور بحوث العمليات في ترشيد اتخاذ 

القرارات

بحوث العمليات ودورها 

في ترشيد القرارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 7

التجاهات الحديثة في تقييم أداء الموارد 

البشرية

التجاهات الحديثة في 

تقييم الداء

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

النماذج 

المستخدمة 

لتقييم الداء

50%1,010,011,013,014,0

15,06,07,

 7
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التقييم القتصادي والجتماعي والبيئي 

لروابط مستخدمي المياه على الترع 

الفرعية بحافظة الشرقية

إقتصاديات الموارد 

الرضية والمائية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

الموارد الرضية

 والمائية

25% 3

جودة السائل المنوى و الخصوبة فى 

الذكور وخصوبة الناث فى حيوانات 

المزرعة

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,014,015,06,0

7,

 1

جودة السائل المنوى و الخصوبة فى 

الذكور وخصوبة الناث فى حيوانات 

المزرعة

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

25%1,012,014,015,06,0

7,

 1

جودة السائل المنوى و الخصوبة فى 

الذكور وخصوبة الناث فى حيوانات 

المزرعة

نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 1

أسباب نفوق الجنه فى الولدات المبكرة 

والولدات الطبيعية فى الثدييات عديدة 

التبويض وعلقة ذلك بتأثير الموسم

إستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 2

العوامل المتسببة فى ظاهرة التفويت 

ومحاولت التغلب عليها

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,014,015,06,07, 0

العوامل المتسببة فى ظاهرة التفويت 

ومحاولت التغلب عليها

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,014,015,06,07, 0

العباء المختلفة التى تؤثر على الداء فى 

الحيوانات المحلية والمستوردة والهجين

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 2

.التقييم البيئي لمياه و أسماك نهر النيل تطبيقات البيوتكنولوجي 

.في حماية البيئة

الكيمياء الحيويةالنتاج الحيوانى

 الزراعية

35%1,012,014,015,06,0

7,

 0
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تحديد الصفات المرتبطة بالداء فى أنواع 

الحيوانات لمعرفة الجينات الواسمة

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 3

دراسة الصفات التناسلية على ضوء 

المكتشف منها حديثا وإضافة ما يمكن 

إضافته من صفات وأهمية هذه الصفات فى 

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 3

دراسة الصفات التناسلية على ضوء 

المكتشف منها حديثا وإضافة ما يمكن 

إضافته من صفات وأهمية هذه الصفات فى 

نظم النتاج المتكاملة في 

النتاج النباتي و 

الحيواني و الداجني و 

السمكي

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 3

حصر للضافات الغذائية المرتبطة بتناسل 

الحيوان والسماك واهميتها فى الداء 

التناسلى

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,014,015,06,0

7,

 3

حصر للضافات الغذائية المرتبطة بتناسل 

الحيوان والسماك واهميتها فى الداء 

التناسلى

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 3

ملوثات المياه والتى تؤثر على أداء 

السماك والحيوان

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,06, 3

ملوثات المياه والتى تؤثر على أداء 

السماك والحيوان

1ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 3

العوامل البيئية المؤثرة على النفوق فى 

الحيوانات الزراعية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,014,015,06,0

7,

 0

حصر وتقدير القيمة الغذائية للمخلفات 

الزراعية والتصنيعية

تعظيم الستفادة من 

تدوير المخلفات والحد من

 التلوث البيئى ودور 

السترشاد الزراعى فى 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 1
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الغذائية والداء النتاجى لحيوانات 

المزرعه والسماك

استخدام الضافات 

الغذائية و غير الغذائية 

في مجالت النتاج و 

.التصنيع الزراعي

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 0

دراسات غذائية على إستخدام الضافات 

الغذائية )أملح معدنية – فيتامينات – 

مركبات نتروجينة (على القيمة الغذائية 

استخدام الضافات 

الغذائية و غير الغذائية 

في مجالت النتاج و 

.التصنيع الزراعي

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,014,015,06,0

7,

 1

دراسات غذائية على اثر إستخدام الضافات

 غير الغذائية غير الغذائية نباتات طبية 

مستخلصات نباتية – زيوت عطرية – 

استخدام الضافات 

الغذائية و غير الغذائية 

في مجالت النتاج و 

.التصنيع الزراعي

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,014,015,06,0

7,

 1

دراسات على أثر التلوث الغذائى بالمعادن 

الثقيلة

السموم والملوثات البيئة 

واسبابها وتأثيراتها 

وتقليل مخاطرها

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35%1,012,015,06,07, 2

الرشاد التسويقى للمنتجات الزراعية 

المصرية

الرشاد الزراعى 

والبحوث

القتصاد والرشاد

 الزراعى

الرشاد الزراعى

 والبحوث

25%1,015,06,08, 4

سلمة الغذية  تكنولوجيا الغذيةإنتاج غذاء آمن

 واللبان

سلمة الغذية 

والوجبات 

السريعة

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

تربية وأقلمة سللت جديدة فى مجال 

النتاج الحيوانى والداجنى

تربية وأقلمة سللت 

جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

العلئق الغير تقليدية للحيوان والدواجن 

والسمك

إنتاج علئق اقتصادية 

غير تقليدية للحيوان 

والدواجن والسمك

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 5

تعيين المناطق ذات المكانيات المستقبلية 

الواعدة فى محافظة الشرقية - خاصة 

المناطق الواقعة فى نطاق مشروع ترعة 

دراسات استصلح 

الراضى وتحسينها

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4
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دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات 

الزراعية

دراسات الجدوىالعلوم القتصاديةدراسات الجدوى

 القتصادية

35%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

أسباب نفوق الجنه فى الولدات المبكرة 

والولدات الطبيعية فى الثدييات عديدة 

التبويض وعلقة ذلك بتأثير الموسم

إستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 2

العوامل المتسببة فى ظاهرة التفويت 

ومحاولت التغلب عليها

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

35% 0
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