
قطاع العلوم الساسيةالقطاع

التكنولوجيا والتنميةالكلية

الدكتوراهنوع البحث
جامعة الزقازيق

قيمة التمويلالجهة الممولةالولويةالنماطالنسبةتخصص البحثالقسم عنوان البحثمجال البحث الفرعي

التطبيقات في الطب 

البيطري

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

التغذية والتغذية

 الكلينيكية

30% 0

استنباط وأقلمة محاصيل عالية النتاجية 

والجودة

دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

,1,012,013,014,015%30محاصيلالنتاج النباتى

06,07,

 1

دور القطاع الزراعى المصرى فى توليد 

فرص عمل فى القتصاد الزراعى

القتصاد والرشادإقتصاديات التوظف

 الزراعى

إقتصاديات 

التوظف

25%1,015,06, 7

التنمية الزراعية لسيناء القتصاد والرشادالتنمية الزراعية

 الزراعى

7 ,1,015,06,08%25التنمية الزراعية

أقتصاديات تدوير المخلفات الزراعية فى 

محافظة الشرقية

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

25%1,013,06,07, 7

إقتصاديات أنتاج مزارع الدواجن فى 

محافظة الشرقية

القتصاد والرشادإقتصاديات المزارع

 الزراعى

إقتصاديات 

المزارع

25%1,015,06,07, 6

إقتصاديات تصدير محاصيل الخضر 

والفاكهة فى مصر

القتصاد والرشادالتسويق الزراعى

 الزراعى

التسويق 

الزراعى

25%1,015,06,08, 1
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إقتصاديات إنتاج المحاصيل الرئيسية تحت

 نظم الرى الحديثة فى مصر

إقتصاديات الموارد 

الرضية والمائية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

الموارد الرضية

 والمائية

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

دور الرشاد الزراعى فى نقل التكنولوجيا 

الزراعية

الرشاد الزراعى 

والبحوث

القتصاد والرشاد

 الزراعى

الرشاد الزراعى

 والبحوث

25%1,010,015,06,08,09, 4

الموازين التجارية للمياه الفتراضية 

للتجارة الزراعية المصرية

التجارة الخارجية 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

التجارة 

الخارجية 

الزراعية

25%1,010,015,06,08,09, 2

أثر الثورات المصرية على دور التنمية 

القتصادية

القتصاد والرشادالسياسة الزراعية

 الزراعى

السياسة 

الزراعية

25%1,010,015,06,08,09, 3

الداء النتاجى والتناسلى لحيوانات 

المزرعة تحت نظم النتاج المختلفة

تحسين الداء النتاجى 

والتناسلي لحيوانات 

المزرعة تحت نظم 

النتاج المختلفة

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

الملوثات البيئية والسموم وطرق إزالتها 

فى علئق الحيوان والدواجن والسمك

الملوثات البيئية والسموم

 وطرق إزالتها في 

علئق الحيوان والدواجن

 والسمك

فسيولوجى - النتاج الحيوانى

تغذية - رعاية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

سلمة وجودة الغذية  تكنولوجيا الغذيةإنتاج غذاء آمن

 واللبان

سلمة الغذية 

والوجبات 

السريعة

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

الملوثات البيئية فى اللبان ومنتجاتها الملوثات البيئية والسموم

 فى الغذية واللبان

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

الطرق الحديثة 

لتقدير السموم 

الفطرية 

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

مراقبة جودة الحبوب تكنولوجيا الغذيةمراقبة جودة ألغذية

 واللبان

مراقبة جودة 

الغذية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2
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تكنولوجيا إعداد وإستخدام السمدة 

الحيوية الميكروبية متعددة السللت فى 

الستبدال الجزئى للسمدة النتروجينية 

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا التسميد 

العضوى والحيوى لزيادة 

جودة المحاصيل والحد 

علوم  -1الراضى والمياه

الراضى )

التسميد- تغذية -

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

دراسات حسب أولويات محاصيل الخضر التقنيات الحديثة فى إكثار

 المحاصيل البستانية )

دراسات على إنتاج من 

إكثار المحاصيل 

1,012,013,015,06,0%30بساتينالنتاج النباتى

7,

 2

التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة فى 

مجال النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

فسيولوجيا - النتاج الحيوانى

تغذبة - رعاية

30%11,013,014,016,02,0

6,07,

 2

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا الستشعار 

 GIS عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

فى متابعة ورصد التغيرات فى جداول 

التقنيات الحديثة فى مجال

 النتاج الحيوانى 

والداجنى والسمكى

-1الهندسة الراضى والمياه

الزراعية 2- 

علوم الراضى )

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2

إنتاج هجن جديدة فى مجال النتاج 

الحيوانى والداجنى

إنتاج هجن جديدة فى 

مجال النتاج الحيوانى 

والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

30%1,011,013,014,015,0

2,06,07,

 3

تربية وأقلمة سللت جديدة فى مجال 

النتاج الحيوانى والداجنى

إنتاج هجن جديدة فى 

مجال النتاج الحيوانى 

والداجنى

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

رفع القيمة الغذائية لعلئق الحيوان 

والدواجن والسمك

إستخدام الضافات 

الغذائية والغير غذائية 

لعلئق الحيوان والدواجن

 والسمك

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

إنماء القيمة الغذائية لعلئق الحيوان 

والدواجن والسمك

إستخدام الضافات 

الغذائية والغير غذائية 

لعلئق الحيوان والدواجن

 والسمك

تربية - النتاج الحيوانى

فسيولوجيا - 

تغذية- رعاية

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

6,07,

 7

إعادة تدوير المخلفات الزراعية والعلئق 

النتاج الحيوانى والدواجن

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى تكوين 

العلئق القتصادية 

للحيوانى والدواجن

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4
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تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 

لعلئق النتاج الحيوانى والدواجن

تحسين وتقيم القيمة 

الغذائية للمخلفات 

الزراعية لعلئق النتاج 

الحيوانى والداجنى

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 6

المخلفات الزراعية وإنتاج الفيتامينات 

والمضادات الحيوية

الستفادة من المخلفات 

الزراعية فى إنتاج 

منتجات ذات قيمة 

إقتصادية

تكنولوجيا الغذية

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

إنتاج أغذية لمرضى حساسية منتجات 

الحبوب

تكنولوجيا الغذيةالغذية الجديدة

 واللبان

تكنولوجيا 

الغذية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 7

تكوين العلئق القتصادية والغير تقليدية 

للحيوان والدواجن والسمك

إنتاج علئق اقتصادية 

غير تقليدية للحيوان 

والدواجن والسمك

تغذية - رعاية النتاج الحيوانى

الحيوان 

والدواجن

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 5

تكنولوجيا إستغلل الطاقة الشمسية وطاقة

 الرياح فى نظم الرى وتحلية المياه 

الملحية خاصة فى المناطق الجافة 

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل الطاقة

 الشمسية وطاقة الرياح 

وطاقة المياه والوقود 

علوم الراضى )الراضى والمياه

 الرى - طبيعة 

الراضى 

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 6

 تطوير تقنيات الرى التسميدى

Fertigation -  إعادة تقدير الستهلك

المائى للمحاصيل القتصادية بالمحافظة فى

تطبيق وتوطين 

تكنولوجيا استغلل المياه

 العادمة ومنخفضة الجودة

 فى الرى )مياه الصرف 

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

تقييم تلك المناطق من حيث نشأتها 

وتطويرها بإستخدام نظم التصنيف الحديثة

 - حالة خصوبتها للمغذيات الكبرى 

دراسات استصلح 

الراضى وتحسينها

-1علوم الراضى والمياه

الراضى )الرى

 - طبيعة 

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية العلوم الدارية - دراسات الجدوى

تكنولوجيا

دراسات الجودى

 والثر البيئى

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

مشروعات ريادة العمال فى المجالت غير

 الصناعية

مشروعات ريادة العمال 

بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,011,013,014,015,0%30ريادة العمال

6,07,

 2
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الحتياجات التدريبية للداريين فى 

المجالت البيئية

الحتياجات التدريبية 

وأثر التدريب على كفاءة 

المشروعات البيئية 

بالشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الحتياجات 

التدريبية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

تصميم دورات متخصصة لصقل مهارات 

الموارد البشرية فى المشروعات 

المتخصصة

الموارد البشرية وإعدادها

 لنجاح المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

إدارة الموارد 

البشرية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

نظم المعلومات فى مشروعات ريادة 

العمال فى المجالت غير الصناعية

النظم المحاسبية 

لمشروعات ريادة العمال

 بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

1,011,013,014,015,0%30ريادة العمال

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال المحاسبة 

للداريين فى المجالت البيئية

الحتياجات التدريبية فى 

مجال المحاسبة وأثرها 

على كفاءة المشروعات 

البيئية بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

تصميم دورات متخصصة لصقل مهارات 

الموارد البشرية فى مجال المحاسبة 

والضرائب فى مشروعات متخصصة

الموارد البشرية فى مجال

 المحاسبة والضرائب 

وإعدادها لنجاح 

المشروعات البيئية 

العلوم المحاسبية 

والكمية

الحتياجات 

التدريبية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 4

دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات 

الصناعية

دراسات الجدوىالعلوم القتصاديةدراسات الجدوى

 القتصادية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

التنمية والتخطيط القتصادى للمشروعات 

غير الصناعية

التنمية والتخطيط 

القتصادى بمحافظة 

الشرقية

التنمية العلوم القتصادية

والتخطيط 

القتصادى

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 2

الحتياجات التدريبية فى مجال إقتصاد 

المال والعمال للداريين فى المجالت 

البيئية

الحتياجات التدريبية فى 

مجال إقتصاد المال 

والعمال وأثر التدريب 

على كفاءة المشروعات 

الحتياجات العلوم القتصادية

التدريبية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 3

النظم الضريبية فى المشروعات الصناعية 

بالعاشر من رمضان

النظم الضريبية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

1,011,013,014,015,0%30النظم الضريبيةالعلوم القتصادية

6,07,

 4
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القيادة الستراتيجية ودورها في صياغة 

التوجه الستراتيجي لجامعة الزقازيق

القيادة الستراتيجية في 

محافظة الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 1

التخطيط الستراتيجي ودوره في تدعيم 

القدرة التنافسية للمنظمات المصرية

العلوم الدارية - التخطيط الستراتيجي

تكنولوجيا

تخطيط 

وتخصيص 

الموارد

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 3

تقدير أثر مصادر تمويل موازنات الجامعات

 الحكومية في مساعدتها على تحقيق 

أهدافها

مصادر تمويل الجامعات 

الحكومية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,010,011,012,013,0%20أسواق المال

14,015,06,07,

 5

مداخل تطوير الدارة المحلية في مصر العلوم الدارية - الدارة المحلية في مصر

تكنولوجيا

أدوات الرقابة 

الدارية والمالية

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 6

أثر تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة 

العمليات

تكنولوجيا المعلومات 

ورأس المال الفكري

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 7

دور المشروعات الصغيرة وريادة العمال 

في حل مشكلة البطالة في مصر

المشروعات الصغيرة 

وريادة العمال بمحافظة 

الشرقية

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 7

دور بحوث العمليات في ترشيد اتخاذ 

القرارات وحل المشكلت الدارية والمالية

بحوث العمليات ودورها 

في ترشيد القرارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

تكنولوجيا 

المعلومات 

ودورها في 

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 7

دراسات اقتصادية عن التنمية المستدامة 

للموارد الزراعية

الدارة المستدامة وترشيد

 استخدام المياه

1,011,014,015,05,07%50اقتصاد زراعيالنتاج الحيوانى

,

 5

تقييم للعلقه بين الخصوبة وإنتاج اللبن نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 1
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تقييم للعلقه بين الخصوبة وإنتاج اللبن نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 1

تقييم للعلقه بين الخصوبة وإنتاج اللبن نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 1

تقييم للعلقه بين الخصوبة وإنتاج اللبن نظم النتاج المتكامل فى 

النتاج النباتى والحيوانى

 والداجنى والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 1

تقييم للعلقه بين الخصوبة وإنتاج اللبن 1ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 1

أسباب نفوق الجنة فى الولدات المتأخرة 

ومحاولت التحسين فيها بالتقنيات 

الطبيعية والمعاملت الخرى

إستخدام الطرق  

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

لغذائى ةزراعة النسجه 

نتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 2

أسباب نفوق الجنة فى الولدات المتأخرة 

ومحاولت التحسين فيها بالتقنيات 

الطبيعية والمعاملت الخرى

إستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثه فى الزراعه 

والتصنيع لغذائى 

ةزراعة النسجه 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 2

البرامج الوراثية للقضاء على ظاهرة 

التفويت

3ـ إستخدام الطرق 

والتقنيات الحديثه فى 

الزراعه والتصنيع 

الغذائى وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 0

دراسة العوامل البيئة المنظمة للتفريخ 

الطبيعى والصناعى للسماك

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 2

دراسة العوامل البيئة المنظمة للتفريخ 

الطبيعى والصناعى للسماك

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 2
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إنتخاب أفضل الباء لنشر التراكيب 

الوراثية الممتازة بالتلقيح الصناعى ونقل 

الجنة

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 3

إنتخاب أفضل الباء لنشر التراكيب 

الوراثية الممتازة بالتلقيح الصناعى ونقل 

الجنة

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 3

العوامل المؤثرة بالسلب على تناسل 

الحيوانات الزراعية والرانب ومعاجتها

نظم النتاج المتكاملة في 

النتاج النباتي و 

الحيواني و الداجني و 

السمكي

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 3

معالجة القصور الناتج عن النقص فى 

الضافات الغذائية فى المجترات والرانب 

والسماك

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,016,

02,06,07,

 3

معالجة القصور الناتج عن النقص فى 

الضافات الغذائية فى المجترات والرانب 

والسماك

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 3

العوامل البيئية والوراثية المؤثرة على 

النفوق فى الحيوانات الزراعية

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 0

دراسات كيميائية على المركبات المختلفة و

 استخدامها في التنبؤ بالصابة )

.)الهرمونات- الهرمونات النباتية

التنبؤ و السيطرة على 

الصابه بالفات و 

.المراض

الكيمياء الحيويةالنتاج الحيوانى

 الزراعية

30% 0

تقييم أثر السموم الفطرية على التمثيل 

الغذائى والداء النتاجى وجودة المنتج 

لحيوانات المزرعه والسماك

السموم والملوثات البيئة 

واسبابها وتأثيراتها 

وتقليل مخاطرها

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 1

إستجابة بعض المحاصيل للمعاملت 

الزراعية المختلفة

دراسة مشاكل إنتاج    

وتربية المحاصيل

,1,012,013,014,015%30محاصيلالنتاج النباتى

06,07,

 1
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إقتصاديات إنتاج مزارع الدواجن فى 

محافظة الشرقية

إقتصاديات البيئة 

الزراعية

القتصاد والرشاد

 الزراعى

إقتصاديات 

البيئة الزراعية

25%1,015,06,07, 7

برامج الحاسب اللى لعداد الموازنات 

للمشروعات البيئية

إعداد الموازنات 

والحسابات الختامية 

للمشروعات البيئية 

بمحافظة الشرقية

العلوم المحاسبية 

والكمية

إعداد الموازنات

 والحسابات 

الختامية

30%1,011,013,014,015,0

6,07,

 1

إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في 

مصر لمواجهة المنافسة العالمية

تنمية الموارد البشرية 

في مصر

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

الدارة 

الستراتيجية

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 2

كيفية تفعيل دور السواق المالية في 

توفير التمويل اللزم للتنمية وإمكانية رفع

 كفاءتها وتطويرها

السواق المالية ودورها 

في تعظيم الستثمارات

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

1,010,011,012,013,0%20أسواق المال

14,015,06,07,

 4

فاعلية نظام تقويم الداء ودوره في تطوير

 العمل المؤسسي

التجاهات الحديثة في 

تقييم الداء

العلوم الدارية - 

تكنولوجيا

النماذج 

المستخدمة 

لتقييم الداء

20%1,010,011,012,013,0

14,015,06,07,

 7

دراسة العوامل البيئة المنظمة للتفريخ 

الطبيعى والصناعى للسماك

4ـ نظم النتاج المتكامل 

فى النتاج النباتى 

والحيوانى والداجنى 

والسمكى

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30%1,012,014,015,06,0

7,

 2

إنتخاب أفضل الباء لنشر التراكيب 

الوراثية الممتازة بالتلقيح الصناعى ونقل 

الجنة

أستخدام الطرق والتقنيات

 الحديثة فى الزراعه 

والتصنيع الغذائى 

وزراعة النسجة 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 3

تقييم أثر أستخدام نسب مختلفة من  

المخلفات الزراعية والتصنيعية على 

التمثيل الغذائى والداء النتاجى لحيوانات 

تعظيم الستفادة من 

تدوير المخلفات والحد من

 التلوث البيئى ودور 

السترشاد الزراعى فى 

إنتاج حيواني النتاج الحيوانى

وسمكي

30% 1
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