
 

 

 2015حتى  2010امةة الييو  للا  اليةر  من جب الزراعةكلية املمنوحة من  الدكتوراهرسائل  

 

 

 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

بو حامد 2012  1
 
ثير التغذية ببعض  عبد العليم محمد عبد المولى ا

 
داء الجاموس الحالب مخلفات النباتاتتا

 
 الطبية على ا

داء التن حسن راضى حسن بهنساوى 2013  2
 
ثير الدفع الغذاىئ للنعاج على ال

 
 اسلى ورضاعة الحمالن ومعدل نموهاتا

حمد صادق 2015  3
 
سماك البلطى النيلى دراسات محمد فتحى ا

 
 غذائية على ا

سماك البورى فى مصرالتنوع المظهر  كمال عبد العظيم عبد الجواد عثمان 2015  4
 
 ى والوراثى ل

 دراسات على الكاروسات والعناكب )العنكبوتيات( المصاحبة للنباتات الطبية والعطرية شيرين حسن محمد محمد 2010  1

يكولوجيابيولوجيا  هدى رجب خليل على 2013  2 خشاب من عائلة  وا 
 
خشاب باستخدام المواد  Lyctidaeالخنافس الساحقة لال

 
 الحافظةومقاومة ناخرات ال

بو الهوايل 2014  3
 
ثير  نجاة حامد سليمان ا

 
ضافية لدودة القزاستخدام بعض النباتات العطرية كمطهرات فرشة وتا غذية ال 

 
 بعض ال

 سلوى سيد باشا بغيض 2015  4
وراق الطماطم 

 
نفاق ا

 
فى محافظة   Tuta absolutaدراسات بيئية وتقييم لبعض المبيدات الحيوية والزيوت النباتية على صانعة ا

 الفيوم

حمد حسن عبد الحميد الديب 2015  5
 
نواع القوارض ببعض محمد ا

 
 الطرق الحديثة فى محافظة الفيوم مكافحة بعض ا

نور  2010  1
 
حمد ال

 
ثير بعض معامالت ما بعد الجمع ع محمدمحمد ا

 
 لى القدرة التخزينية لثمار البلحتا

 الطرق البديلة لزيادة محصول وجودة محاصيل الخضر وائل مراد محمد صميدة 2011  2

حمد عبد التواب 2011  3
 
كيد جودة  سماح ا

 
 كل من البسطرمة والالنشون البقرى تا

 الدكتوراه: الةلمية الدرجة الزراعة:  كليةال



 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

نتاجية وسلوك الشمام دراسات جيهان زينهم محمد على 2012  4  على ا 

براهيم 2012  5 براهيم على ا  حمد ا 
 
ثير الرى بمياه المزارع السمكية والتسميد النيتروجينى ع ا

 
 لى المحصول وصفات الجودة للطماطمتا

دريسعالء  2012  6 بو سريع ا 
 
ثير مواعيد ومسافات الزراعة بدوى ا

 
 والتسميد الحيوى على نبات الشمر تا

ثناء مراحل نمو موسمية محددة وكذا الجفاف الجزىئ لمنطقة الجذور ع رجب حسين بحيرى  ةحماد 2013  7
 
ثير نقص الرى ا

 
صناف العنبتا

 
نتاجية بعض ا  لى نمو وا 

صناف المانجو حمدى عبد النبى زكى حسين 2015  8
 
نتاجية بعض ا ثير التغير فى درجات الحرارة على نمو وا 

 
 النامية تحت ظروف محافظة الفيوم تا

نتاجية للدجاج فى تج بثينة يوسف فؤاد محمود 2010  1 نزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز والصفات ال 
 
 ربة خلط لتقييم المسافة الوراثيةالتقييم الوراثى ل

مام ةرمضان محمد سالم 2010  2 داء ال   ا 
 
 التسميننتاجى لساللتين من بدارى دراسة استبدال الذرة الصفراء بحبوب التريتكال على ال

ثير طرق معالجة فول الصويا على  العظيم محمد موسى محمد عبد 2011  3
 
داءتا

 
نتاجي ال  لدجاج التسمين ال 

حمد العظيم سيد عبد عبد 2011  4
 
ناثتحسين الك فاءة التناسلية  العظيم ا رانب ل 

 
و العسيل الحمضى للمهبلباستخدام معامالت هرمونية  ال

 
 ,غذائية ا

نتاجى للدجاج عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب محمود 2012  5 داء ال 
 
خضر فى الغذاء على ال

 
ضافة الشاى ال ثير ا 

 
 الفيومى والمنتزه الذهبى البياض تا

حمد سعد 2014  6
 
ناث السمان اليابانى المختلفة فى لون ونمط ق شعبان سعد ا داء التناسلى وبعض القياسات الفسيولوجية ل 

 
 باستخدام تحليل الصور شرة البيضة ال

ن مروى حسنى عبد المجيد عبد العزيز 2014  7 داء ال 
 
 تاجى والفسيولوجى للدجاج الفيومىتقييم ال

 ن الخطوط الثالثة للدجاج الفيومىدراسة بعض الختالفات الفسيولوجية والوراثية بي حنان عبد الرحمن حسن الغنيمى 2015  8

مام عبد العليم 2015  9 حمد محمد ا 
 
 تين غذائيتين فى السمان اليابانىلوزن الجسم العالى تحت بيئ النتخاب ا

سماعيل 2015  10 مين ا 
 
حمد ا

 
جيال فى السمان اليابانى الستجابة لالنتخاب فى اتجاهين متضادين لطول قصبة الساق لمدة سهى ا

 
 ثالثة ا

رشاد الزراعى فى  هناء محمد هوارى مرسى 2010  1 نتاج وتسويق منتجات نخيل البلح فى محافظة الفيومدور ال   ا 
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 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

 دراسة اقتصادية لستخدام التكنولوجيا المستحدثة فى الزراعة بمحافظة الفيوم عيد نعيمى فيصل 2010  2

براهيم المليجى 2011  3  دراسة اقتصادية لتنمية صادرات الزراعة العضوية بمحافظة الفيوم نجالء فؤاد ا 

حمد جالل سليمان 2011  4
 
نتاجدراسة اقتصادية  عمر ا  وتسويق النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم ل 

 دراسة اقتصادية للزراعة العضوية بمحافظة الفيوم منى عباس درويش مصطفى 2011  5

يمان توفيق حامد الروبى 2011  6 نتاجالك فاءة القتصادية  ا   اهم المحاصيل الحقلية داخل وخارج مناطق الصرف المغطى فى شمال الصعيد "دراسة حالة بمحافظة الفيوم" ل 

رشاديالدور  محمد نجيب على عبد العزيز حسانين 2011  7 هليةللجمعيات  ال 
 
نتاج وتسويق الزراعة العضوية بمحافظة الفيوم ال  العاملة فى مجال ا 

يمان عبد هللا عبد 2012  8 سماك فى مصر هللا محمد ا 
 
نتاج ال  اقتصاديات ا 

حمد محمد السيد حافظ 2012  9
 
سماك فى مصر، مع التركيز على محافظة الفيوم ا

 
مثل لمزارع ال

 
نتاج ال  دراسة تحليلية لال 

براهيم 2012  10 سمدة العضوية والحيوية فى الزراعة المصرية صالح سعيد عبد الغنى ا 
 
 اقتصاديات ال

براهيم عبد الهادى عبد السالم 2013  11 مكاناتدراسة اقتصادية  ا   التكامل القتصادى الزراعى العربى ل 

هم المشروعات الزراعية الصغيرة فى محافظة الفيوم نهى عزت توفيق دسوقى 2013  12
 
 دراسة اقتصادية ل

رشادى لكلية الزراعة  سعيد سيد عبد السميع متوبل 2013  13  جامعة الفيوممتطلبات تفعيل الدور ال 

مكانات التصنيع الزراعى بمحافظة الفيوم داليا صالح الدين عبد العاطى عبد العليم 2014  14  دراسة اقتصادية ل 

بو سيف عبد هللا 2015  15
 
حمد ا

 
هم محاصيل الحبوب فى جمهورية مصر العربية ياسمين ا

 
 التجارة الخارجية ل

حمد محمد 2015  16
 
لبان بمحافظة الفيوم اقتصاديات محمود عبد السالم ا

 
 تصنيع وتسويق منتجات ال



 

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

حمد جالل عبد الحفيظ 2015  17
 
نماط مختلفة من المجتمعات الريفية المحلية مروة ا

 
 بمحافظة الفيوم جودة الحياه فى ثالث ا

 بمحافظة الفيوم حيوية المنظمات الجتماعية الريفية صفاء رجاىئ عبد النبى السيد 2015  18

حمدرشا سيد  2015  19
 
نشطة المحافظة على البيئة فى محافظة الفيوم عبد الحميد ا

 
ة الريفية فى ا

 
 مشاركة المرا

1  2012 
عبد  يمظالع عبدعبد العظيم سيد 

 اللطيف
نتاج المشروبات الغازية الطبيعية  دراسات على استخدام بعض النباتات الطبية فى ا 

ماممجدى عبداللطيف  2010  1  المكافحة المتكاملة لمرض البياض الدقيقى على الطماطم عبداللطيف ا 

ثير بعض  جمال فرج محمد فرج  2010  2
 
حماضتا

 
كسدة على الصفات المورفولوجية والتشريحية والمكونات الكيميائية والمحصول لنبات الكانول ال

 
مينية ومضادات ال

 
 ال

 التفاعل المتبادل بين بعض المبيدات الفطرية والكائنات الحية الدقيقة فى التربة مصطفى جاب هللافاطمة عبدالمطلب  2010  3

ثير التسميد العضوى والمعدنى رجب سالمة طه جاد الرب 2011  4
 
 دراسات نباتية على نبات البردقوش تحت تا

نسجة وبدائل  جمعة عرفات عبد الواحد طلحة 2011  5
 
عفان الجذور والذبول الفطرية على العتراستخدام زراعة ال

 
مراض ا

 
 المبيدات فى مقاومة ا

بندكيولتس فى نبات الفاصوليا ولء فتحى مصطفى عبد الحميد 2014  6
 
 المتسبب عن يورمايسس ا

 
بيض المتسبب عن سكليروتينا سكليروتوريوم والصدا

 
 المكافحة المتكاملة للعفن ال

حمد 2015  7
 
يمان عبد التواب ا  دراسات على الفيتوبالزما التى تصيب الطماطم فى مصر ا 

مامصالح الدين محمد  2010  1  دراسة لبعض المعامالت الزراعية على محصول فول الصويا عبدالعليم ا 

بوسها رمضان  2010  2
 
صناف بنجر السكر تحت ظروف بيئية مختلفة العال خليل ا

 
داء وسلوك بعض ا

 
 دراسة ا

براهيم بقوشسعيد  2011  3 صنافتقييم بعض  مصطفى ا 
 
جنةبنجر السكر وحيدة  ا

 
جنةوعديدة  ال

 
 وعالقتها بميعاد الزراعة ال

حمد خلف 2011  4
 
حمد السيد ا

 
جيالالتهجين الرجعى والنتخاب فى  ا

 
 النعزالية للكانول ال



 

 

 2015حتى  2010امةة الييو  للا  اليةر  من جب الزراعةكلية املمنوحة من  الدكتوراهرسائل  

 الةلمى القسم م

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

راضى حديثة  على عبد هللا على مقداد 2012  5
 
زوتى تحت ظروف ال

آ
صناف بنجر السكر للك ثافة النباتية والتسميد ال

 
 الستصالحاستجابة محصول وجودة بعض ا

يمن حمدى على مهدى 2012  6
 
 دراسة صفات التبكير فى النضج ومكونات صفات المحصول فى بعض التراكيب الوراثية للقطن المصرى  ا

حمد راضى 2015  7
 
 المكافحة المتكاملة للحشائش فى محصول السمسم محمد عويس ا

ثير التسميد الحيوى والمعدنى والرش بحامض السكوربيك على النمو والمحصول والتركيب الكيمياىئ لنباتات الكركديه النامية تحت ظروف  حسن محمد حسين معوض 2010  1
 
محافظة تا

 الفيوم

رضية لبعض المحاصيل تحت ظروف الفيوم طايع على عبد المجيد على 2010  2
 
 الخدمة المائية ال

حمد عبد الرحمن محمد 2012  3
 
راضيفعالية بعض طرق معالجة  حمدى ا

 
راضى الفيوم ال

 
 الملوثة بالكادميوم والنيكل فى ا

يمان  2012  4 راضى الجيرية تحت نظام الزراعة العضوية حركيات المواد الهيومية مبابى السيد باللا  ا 
 
راضى فى ال

 
 فى ال

حمد عبد العزيز محمود عوض 2013  5
 
نتاجية محصولى الكانول وزهرة الشمس ا ثير التسميد الحيوى والكيمياىئ على امتصاص العناصر ونوعية وا 

 
 تا

دارة  شيماء كمال حامد السيد 2014  6 نظمة المعلومات الجغرافية فى ا 
 
 بعض مغذيات التربة.تطبيق ا

1  2012 
شيماء محمد حمدى محمود محمد 

 عثمان
ثير المعامالت التكنولوجية على جودة الجبن التقليدية

 
 تا

لبان حسام الدين محمود مصطفى محمد 2013  2
 
 عزل وتصنيف وبك تريا حامض الالك تيك المنتجة للسكريات العديدة وتطبيقاتها فى بعض منتجات ال

بو بكر 2014  1
 
سمدة حيوية وفى المقاومة الحيوية سيد عبد العظيم عبد العزيز ا

 
راضى الفيوم واستخدامها كا

 
وليجوترفيك بك تريا فى ا

 
 دراسة على ال

 العزل والتعوصيف والنشاط الحيوى لميكسوبك تريا مصرية ياسر فتحى عبد العليم عيد 2014  2

حمد حميدةندى فتحى  2013  1
 
مراض النباتية الفطرية ساكنة التربة ا

 
 تحديد وتوصيف جينات المكافحة الحيوية فى عزلت الترايكوديرما ووظائفها ضد مسببات ال

 


