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 قسم األراضي والمياهالتي يدرسها  شروط البحث الخاص بالمقررات

2020 
 

 معة فقد تقرر التي:انظرا للظروف الحالية وحسب توجيهات الج

الثاني للعام الدراسي يدرسها قسم األراضي والمياه الفصل الدراسي التى يتم تقييم الطالب المسجلين للمقررات 

 أساسيات علوم األراضيللمستوي االول مقرر  عيمن خالل تقديم بحث مرج 2019-2020

 موعاتجيقدم كل طالب بحث خاص به بصفة مستقلة وليس فى م

 صفحات 10اال تقل عدد صفحات البحث عن 

 لوجو الجامعة والكلية إن أمكن البحث تشمل: فى اول صفحةالغالف:  صفحة 

 (قسم األراضي والمياهالبحث ) أسم القسم المقدم اليه

 بحثال عنوان

 : االتىوتشمل  للطالب الشخصية البيانات 

 :الطالب اسم

 كود الطالب:

 المستوى: 

 : المادة اسم

 :االيميل

 :التليفون

 2020-2019الدراسي  لعاما - الثانى التيرم

 ال تأخذ ترقيمضمن البحث و الصفحة هذه تعتبر ال

-------------------- 

 الجوانب  سم من جميع 2.5رك هوامش بمقدار الهوامش: يت

 أسود ثقيل 20سطور. أما العنوان بمقياس بين ال   1.5والمسافة  16 بمقياس Times New Roman - طالخ

 بعد فيما اعالنه سيتم والذى الفرقة بكنترول الخاص االيميل الى ليرسو PDF صورة الى البحث تحويل يتم

النسبة عن النسبة التى  هذه تعدت اذا اسبار البحث ويعتبر ( لالبحاثPlagiarismمراجعة االقتباس ) عمل سيتم

بين  من االبحاث تكرار ملحوظ فى االبحاث. عدمرارتك وجود حالة فىوتعتبر االبحاث راسبة  تحددها الجامعة.

 البعض. ة بعضهمبالطل

 

 مشتمالت البحث:

 الغالف صفحة 

 البحث لصفحات فهرس 

 البحث  )ال تزيد عن صفحة واحدة( عناصرو  البحثتدور حول العنوان وتشمل أهداف  البحث عن مقدمة 
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 أو مقطع أو جدول أو رسم توضيحي. يستعين الطالب بصور جزء كل بعد المراجعتذكر : البحث موضوع

 البحث متن وجداول فىة ورسومات توضيح

 )ال تزيد عن صفحة واحدة( البحث ملخص

ات الرقمية وبنوك المعرفة ومواقع االنترنت. يرتب المراجع: يستعين الطالب بالكتب الجامعية والمراجع والمكتب

 الطالب المراجع فى قائمة مرتبة هجائيا أو بتاريخ النشر.

 31/5/2020أخر ميعاد لتسليم االبحاث 

 

  قسمالرئيس أو   قسم األراضي والمياه من خالل التواصل مع أحد أعضاء ستفساريمكن اال

--------------------------------- 

 للمستوي االول مقرر أساسيات علوم األراضي قترحةالمرجعي الم البحث مواضيع نعناوي

 

. وأنواع صخور ومعادن القشرة األرضية وعوامل وعمليات التجوية التى تؤدي الى تكوين التربة الزراعية -1

 راضي حسب منشأها مع تمثيل هذه الخطوات بأراضي مصر كلما أمكن ذلكاأل

 

ودليال لتطور فى دراسة خصائص وصفات التربة  soil profileكيف يمكن اإلعتماد على القطاع االراضي  -2

القطاع ومورفولوجيا االراضي . ودراسة تكوين األراضىوعمليات عوامل االراضي وكيف يعكس 

 مع االشارة الى اراضي مصر كلما أمكن .االراضي

 

يم االراضي المختلفة والنظام سوصفات التربة وتطورها وانواع تقتقسيم االراضي حسب النطاقات المناخية  -3

 نتاجية. مع االشارة الى اراضي مصر كلما أمكن.الدولي للتقسيم مع توضيح تقييم االراضي حسب القدرة اإل

 

 انواع االراضي فى مصر ومشاكلها وطرق حلها واستصالح أنوع االراضي المختلفة فى مصر -4

 

الحيوان وتأثير ذلك على سالمة االنسان ة والمياه والهواء. وضيح مصادر التلوث التربتلوث البيئة وتو -5

 لجته.عاوممن التلوث أو الحد وأقترح حلول للتقليل  .والنبات

 

الكائينات الحية المختلفة فى التربة ودورها فى تكوين التربة وتخصيبها وتأثير هذه الكائنات فى التحوالت  -6

 مع االشارة الى دورات العناصر العذائية الكبرى فى التربة.التى تتم بالتربة 

 

ل وترسيب قكونه عامل فرعي من عوامل تكوين التربة وتطورها واحد عوامل نحر وتجريف ون :المياه -7

هميتة للزراعة كمورد طبيعية أساسي الغنى عنه فى الزراعة. مع االشارة الى عالقة التربة أالتربة. و

 .لتربة والنباتل وطرق تقدير البخر والنتح من اللمحاصي المائية وتقدير االحتياجات المائية بالمياه والثوابت
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 تها.نتاجيإالصفات الطبيعية للتربة وطرق تقديرها. واهمية هذة الصفات ومدى تأثيرها على خصوبة التربة و -8

 

 وإنتاجيتهادى تأثيرها على خصوبة التربة الصفات الكبميائية للتربة وطرق تقديرها. واهمية هذة الصفات وم -9

 

لنيات واعراص نقصها. واذكر العناصر السمادية الهامة واالسمدة المتداولة لالعناصر الغذائية واهميتها فى  -10

 وتركيبها وطرق اضافتها للتربة

 

ومدى  العلمهذا  وتطورالزراعية  واالستخداماتالتربة  فى دراسات GISعن بعد و االستشعارتطبيقات  -11

 تطبيقه فى الزراعات الحديثة واستصالح االراضي

 

يعية والكيميائية مع االشارة الى التركيب بيرها على خواص التربة الطثدور معادن الطين فى التربة وتأ -12

 الكيميائي ألهم هذه المعادن

------------------------------------ 

 بالتوفيقأطيب تمنياتي ألبنائنا الطالب 

 أ. د/ مصطفى قطب 

 قسم األراضي والمياه رئيس

 


