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سماك البلطىبعض االختالفات المظهرية  كمال عبد العظيم عبدالجواد 2010  1
أ
نواع من ا

أ
ربعة ا

أ
 والوراثية ال

داة فى تربية المجترات صميدةرشا عبد الحميد محمود  2010  2
أ
 استخدام التوابع الوراثية الدقيقة كا

سماعيل 2010  3 براهيم نصار ا  ضافة العناصر المعدنية  محمد ا  ثير ا 
أ
نتاجى للجاموس المخلبةتا داء اال 

أ
  على اال

ثير مصدر الزيت فى العالئق على مظاهر النمو وتفريخ البلطى النيلى عبد الحليم عمارجهاد عبد الدايم  2010  4
أ
 تا

حمد حسين عبد الفتاح 2011  5
أ
  ا

أ
 وسيمى تحت ظروف الجو الحار فى مصراستجابات فسيولوجية وتناسلية لتخفيف العبء الحرارى فى نعاج اال

حمد 2012  6
أ
داء التناسلى فى المجترات الصغيرة تحت ظروف الجو الحار فى مصر دور الكيسببتين علياء عويس عبد هللا ا

أ
 اال

حمر محمد فتحى عيد عبد العزيز 2013  7
أ
نتاجى للبلطى اال داء التناسلى واال 

أ
ثير بعض الظروف البيئية ونوعية البروتين على اال

أ
 تا

نتاج زريعة الدنيس حامد حامد السيد صالح 2013  8 ثير نظام الرعاية على ا 
أ
 تا

داء رنا على السيد محمد 2013  9
أ
 التناسلى لكباش االوسيمى فى موسم الصيف تحت استراتيجيات مختلفة اال

وسيمى مسعودة عبد الوهاب عبد الغنى عالق 2014  10
أ
ثيرها على خصائص السائل المنوى للكباش اال

أ
لك تروليت وتا عشاب الطبية واال 

أ
 تخفيف العبء الحرارى باستخدام بعض اال

حمد حسان 2015  11
أ
وراق المورينجا فى عليقة حمالن التسمين عال جمال ا

أ
 استخدام ا

بونجاة حامد سليمان  2010  1
أ
نتاجية دودة الحرير التوتية الهوايل ا ثير المركبات التجارية لبعض الهرمونات الحيوانية والنباتية على فعالية تربية وا 

أ
 تا

فات الثاقبة الماصة التى تصيب الخضر مى مختار عبد الفتاح محمد 2010  2
آ
 تجهيز وتقييم بعض الزيوت النباتية منفردة ومخلوطة مع بعض المستخلصات النباتية ضد بعض اال

رجل المرتبطة بنباتات الفاصوليا فى محافظة الفيوم حمدى شعبان عبد الكريم عبد النبى 2010  3
أ
 دراسات على بعض مفصليات اال

عشاب فى محافظة الفيوم سيد باشا بغيض سلوى 2010  4
أ
ثير بعض البدائل للمبيدات على بعض نطاطات اال

أ
 دراسات بيئية وتا
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 دراسات على بعض منتجات نحل العسل رشا عادل حسن سالم 2011  5

شعةاستخدام جهاز الترشيح الدقيق  نبيل محمد عبد السالم عبد هللا 2011  6
أ
 تعقد الجذور على نباتات الفطر الليزر فى مجال نيماتودا با

دارة مناحل نحل العسل لتعظيم العائد االقتصادى هبة هللا سيد السايح محمود 2012  7  ا 

حمد فرج هللا 2013  8
أ
صل طبيعى ضد الذبابة المنزلية  دعاء فرج هللا ا

أ
 .Musca domestica Lفعالية المخاليط المزدوجة للمبيدات الحشرية التقليدية مع وبدون مواد ذات ا

ثير بعض المستخلصات النباتية على  محمد كمال معوض عبد هللا 2014  9
أ
 تا

أ
حمركاروس العنكبوت ا

أ
يوسيس سكيوتاليس اال

أ
 والمفترس ا

 دراسات بيئية وتصنيفية على بعض الحشرات فى محافظة الفيوم هاجر مصطفى محمود صالح 2015  10

حمد السيد 2015  11
أ
يات محمود ا

آ
فات  ا

آ
 والمفترسات المرتبطة بنباتات الطماطم والباذنجان والفلفل فى محافظة الفيوماال

راضى الجديدة بمحافظة الفيوم حمدى عبد النبى زكى 2010  1
أ
صناف الزيتون النامية تحت ظروف اال

أ
 تقييم بعض ا

حمد 2010  2
أ
حمد السيد ا

أ
نتاجية محصول الكنتالوب عمرو ا ثير النيتروجين العضوى والمعدنى على نمو وا 

أ
 تا

حمد 2011  3
أ
ثير معامالت تكييس  عمرو عبد الخالق ا

أ
غريضتا  وخف الثمار على محصول وصفات الثمار فى نخيل البلح السمانى اال 

براهيم 2013  4 حمد عبد التواب ا 
أ
ثير التسميد الكيماوى والحيوى على النمو والمكونات الفعالة لنبات الداتورا عمر ا

أ
 تا

ثير التسميد البوتاسى والفوسفورين على النمو الخضرى  سماح محمد يوسف القرش 2013  5
أ
زهارتا

أ
 والتركيب الكيماوى لنبات الداليا واال

راضى الملحية المستصلحة ياسمين حسن عبد المحسن حسن 2014  6
أ
ثير التسميد النيتروجينى وحمض الهيوميك على النمو والمحصول والتركيب الكيماىئ للكوسة النامية فى اال

أ
 تا

مكانية التغلب على الظروف المعاكسة لنمو ومحصول البذور الجافة للفاصوليا  محمد عبد التواب حامد جيوشى 2015  7 منةبعض المواد  باستخداما 
آ
 اال

 دراسات فسيولوجية على نبات الخلة البلدى محمد مخيمر صبره دسوقى 2015  8

سماء جمال عبد هللا عبد الصمد 2015  9
أ
صناف الزيتون ا

أ
ثير مستويات مختلفة من كربونات الكالسيوم بالتربة ونقص مياه الرى على شتالت بعض ا

أ
 تا

حمد محمد  2010  1
أ
ماما رانب النالمية تحت ظروف الطقس الحار عبد العليم ا 

أ
نتاجى لال داء اال 

أ
ثير مستويات بيكربونات الصوديوم وحامض االسكوربك على اال

أ
 تا

داء واالستجابة المناعية لبدارى التسمين عادل محمد محمد عبد السالم 2013  2
أ
ضافة البروبوليس فى لغذاء على اال ثير ا 

أ
 تا

حمد محمد 2013  3
أ
ضافة بعض وليد حسين ا نتاجى لبدارى التسمين ا  داء اال 

أ
ثيرها على اال

أ
حماض العضوية فى العالئق وتا

أ
 اال
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حمد فتحى محمود 2013  4
أ
جهاد الحرارى تحت ظروف الصيف المصرى  محمد ا ثر اال 

أ
 استخدام بعض المضافات الغذائية فى عالئق بدارى التسمين للحد من ا

مين حافظ 2014  5
أ
ثير بعض مصادر ومستويات رحمة محمد ا

أ
نتاج اللحم فى السمان اليابانى تا  السلينيوم العضوى الغذاىئ على نمو وا 

 دراسات فسيولوجية وغذائية على السمان اليابانى. مروة محمد سعد بهنس 2014  6

حمد عرفات 2015  7
أ
حمد رجب ا

أ
 ا

و حمض الستريك فى العالئق المحتوية على النواتج الجافة لتقطير 
أ
نزيمات ا ثير استخدام اال 

أ
حبيبات الذرة والمواد المذابة على النمو تا

نتاج بيض السمان اليابانى  وا 

هم محاصيل الخضر فى محافظة الفيوم عمرو سيد صوفى السيد 2010  1
أ
 دراسة اقتصادية لتسويق ا

نتاج الداجنى المنزلى بمحافظة الفيوم منى شحاته السيد عبد الجواد 2010  2  دراسة اقتصادية لال 

بوجمال على  2010  3
أ
هم محاصيل الحبوب فى محافظة الفيوم العال عبد الباقى ا

أ
 دراسة تحليلية للفاقد االقتصادى ال

هم المحاصيل الزيتية فى محافظة الفيوم حسين قرنى سيد سعيد 2010  4
أ
نتاج وتسويق ا  دراسة اقتصادية ال 

 التعاونيات الزراعية فى تنمية القطاع الزراعى بمحافظة الفيومدراسة اقتصادية لدور  عالء عبد القوى شيالبى 2011  5

 دراسة تحليلية للتنمية االقتصادية لمنطقة بحيرة قارون ياسين عيد عبد التواب 2011  6

حمد عبد المقصود ةدعاء جمع 2012  7
أ
عالف غير  ا

أ
ثار االقتصادية الستخدام اال

آ
 فى تغذية ماشية اللبن بمحافظة الفيوم التقليديةاال

براهيم 2012  8  دور الوحدات المحلية القروية فى التنمية الريفية بمحافظة بنى سويف عالء محمد سعيد ا 

حمد 2013  9
أ
ة الريفية فى مجال سالمة الغذاء فى محافظة الفيوم سلوى محمد عبد الجواد ا

أ
رشادية للمرا  االحتياجات اال 

ثار االقتصادية لتطبيق معايير الجودة على الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية محمد نصر محمودنرمين  2013  10
آ
 اال

حمد 2013  11
أ
مكانات النهوض بالصادرات الزراعية المصرية من زهور القطف عمرو محسن محمد ا  دراسة اقتصادية ال 

 بدارى التسمين فى مصر خاصة محافظة الفيومدراسة اقتصادية لتسويق  نسرين ميالد عوض يوسف 2013  12

مل مسعود محمود سالم 2013  13
أ
ة الريفية المعيلة بمحافظة الفيوم ا

أ
 محددات تمكين المرا
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14     

بو بكر حسن منشاوى 2014  15
أ
رشادية للزراع فى مجال صيانة شبكات الصرف الزراعى المغطى فى محافظة الفيوم االحتياجات منيرة ا  اال 

هم محاصيل الفاكهة فى محافظة الفيوم اقتصاديةدراسة  دعاء عصام عبد التواب محمد 2014  16
أ
 للفاقد التسويقى ال

 السياسة السعرية لبعض حاصالت الحبوب فى ظل التحرر االقتصادى صفاء خميس محمود محمد 2015  17

نتاج  عمر محمد شعبان حسانين 2015  18 ثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على اال 
أ
 والعمل البشرى فى قطاع الزراعة فى محافظة الفيوما

كسدة لبعض المستخلصات الطبيعية محمد حسين حمدى روبى 2010  1
أ
ثير المضاد للميكروبات ولال

أ
 التا

سام 2012  2
أ
سماعيل حميدة حميدة ةا ثير بعض المعامالت التكنولوجية على جودة ثمار وشراب التمر السيوى ا 

أ
 تا

حمد ربيع محمد مرعى 2012  3
أ
غذية الوظيفية ا

أ
 دراسات تكنولوجية وكيميائية وبيولوجية على بعض اال

ثير الفلورا على جودة عسل النحل سالم ةشيماء عطا هللا سالم 2012  4
أ
 تا

ضافات الطبيعية كمحسنات لصفات جودة الكيك دراسات وليد مصطفى عبد السالم عبد الواحد 2012  5 ثير بعض اال 
أ
 على تا

بو زيد 2013  6
أ
بو زيد محمد ا

أ
يمان ا  على بعض المستخلصات الغذائية الطبيعية ومكروبيولوجيةدراسات فيزيائية وكيميائية  ا 

بو الحسن 2013  7
أ
 وكيميائية على بعض منتجات المخابز مكروبيولوجيةدراسات  عبد المنعم ماهر عبد الحميد ا

ثيرها على جودة الخبز محمد نور الدين عباس عبد الرحمن 2014  8
أ
 دراسات على حجم حبيبات دقيق القمح وتا

 إنتاج وتقييم بعض المنتجات السمكية عالية القيمة المضافة من األسماك منخفضة القيمة االقتصادية عادل عمار عوض عبد السالم 2014  9

 تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة )الهاسب( على تمليح األسماك حسن ربيع محمد إبراهيم 2014  10

 6و أوميجا 3دراسات طبيعية وكيميائية وحيوية على بعض الزيوت الغنية باألحماض الدهنية أوميجا ليلى أحمد ربيع أحمد 2014  11

يمان 2011  1 حمد حسين ا 
أ
وراق الكوسة فى مصر عبد التواب ا

أ
 دراسات بيولوجية وجزيئية على فيروس تجعد ا

ثير الملوحة على النمو , التركيب التشريحى ,التركيب الكيماوى , المحصول وجودة الحبوب لنباتات القمح المهندسة وغير مهندسة وراثيا   صفية محمود عبد المجيد 2011  2
أ
 .تا

حمدحمادة  2011  3
أ
دارة بعض طرق مكافحة مرض البياض التدقيقي لنبات البابنج فتحى عبد العزيز ا  ا 
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 دراسات على مرض العفن الطرى البك تيرى فى ثمار التفاح والكمثرى ومقاومته سامح عبد الكريم شعبان عبد الكريم 2013  4

براهيم عبد الفتاح عبد الرحمن خليف 2013  5  ا 
ثير 

أ
صناف، مواعيد الزراعة والتغذية بالعناصر الصغرى على النمو والمحصول ومكوناته والتغيرات دراسات فسيولوجية على تا

أ
اال

ثناء النقل وتصنيع محصول بنجر السكر فى محافظة الفيوم
أ
 الفسيولوجية ا

 دراسات فسيولوجية على المانجو على عاشور شعبان سيد 2015  6

 مرض عفن جذور الشمر تحت نظم مزارع عضوية دراسات على ضحى عالء الدين سعد صوفى 2015  7

حمد عبد البارى  2015  8
أ
 مصطفى محمود ا

س مدة الكيماوي ة عل ى النم و المحص ول وبع ض المكون ات الكيماوي ة عل ى 
أ
ثير استخدام بعض معدالت سماد عضوى معدنى كبديل جزىئ لال

أ
تا

 نباتات الفاصوليا النامية تحت ظروف التربة الملحية

حمد 2011  1
أ
يهاب سعيد عبد العزيز ا راضياستجابة الذرة الشامية النامية تحت ظروف  ا 

أ
 الجديدة لبعض المعامالت الزراعية اال

حمد شعبان محمود محمد 2013  2
أ
راضى حديثة االستصالح ا

أ
عادة النمو فى سورجم الحبوب للتسميد العضوى والمعدنى تحت ظروف اال  استجابة المحصول ومكوناته وا 

حمد حربى محمد محمد 2012  1
أ
راضى محافظة الفيوم  ا

أ
رضى فى بعض ا

أ
نظمة المعلومات الجغرافية باستخدامدراسات على الماء اال

أ
 ا

مينمحمد محمد الصوفى  2014  2
أ
براهيم ا  15تحسين ك فاءة استخدام التسميد النيتروجينى باستعمال نظير النيتروجين  ا 

 دراسات على سلوك عنصر النحاس فى التربة والنبات تحت ظروف محافظة الفيوم عماد عبد التواب عبد التواب محمد 2015  3

بو بكر جاب هللا 2015  4
أ
نتاجية الخيار تحت الظروف المناخية للفيوم عيد صالح ا نبات شتالت ومعدل نمو وا  ثير الصوبات البالستيكية ذات نسب تظليل مختلفة على ا 

أ
 تا

لبان نسرين محمد نصر محمد 2012  1
أ
 استخدام المواد الشبيهة بالبك تريوسين المنتجة بواسطة بعض بك تريا حمض الالك تيك كمواد حافظة حيوية لبعض منتجات اال

حمد صالح محمود عبد الباقى 2012  1
أ
 بيولوجيادراسات كيميائية حيوية على بعض المنتجات النباتية الفعالة  ا

حمد عبد الخالق تمام 2013  2
أ
وراق نبات رمان الزهور  محمد ا

أ
 دراسات بيولوجية وكيميائية على المستخلص الميثانولى ال

غذيةتقييم سمية بعض المواد المضافة  محمد يس على يس 2015  3
أ
 لال

براهيم 2013  1 براهيم ا  براهيم محمد ا  نزيم البروتييز ا  نتاج ا   .Halobacterium salinarumالقلوى والمحب للملوحة من ساللة محبة للملوحة عرفت ب   ا 

نواع من فطر الترايكوديرما الستخدامها فى تغذية الحيوان عبير محمد حلمى عبد الظاهر 2013  2
أ
 المعاملة الحيوية لبعض المخلفات الزراعية بواسطة ا
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لبان نرمين سيد عثمان عثمان 2014  3
أ
غذية واال

أ
ثير المضاد للميكروبات لبعض النباتات والطحالب وتطبيقها لحفظ منتجات اال

أ
 التا

حمد عمر طلب 2014  1
أ
يات ا

آ
 مصر -التوصيف الجزيىئ لبك تريا الباستريال مالتوسيدا المعزولة من بعض حيوانات المزرعة بمحافظة الفيوم ا

 

 


