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         من العسل والشمع في جميورية مصر العربية خالل الفترة

(7891-5002) 
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أعداد الخاليا اإلفرجنية ومتوسط إنتاج الخمية واإلنتاج الكمي 

العربية خالل الفترة  من العسل والشمع في جميورية مصر واألسعار
(7891-5002) 
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المساحات المزروعة بالموالح والبرسيم والقطن في جميورية مصر 

 5002وحتى 7891العربية خالل الفترة من 
149 

 116 خريطة توضيحية لموقع مدينة النوبارية  12

 
 


