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 المراجــــــع
 أواًل: المراجع العربية:

 ) أ ( الكتب واألبحاث والرسائل الجامعية:
، الطبعة األولى، مقدمة في المعاينة اإلحصائية أبو بكر أحمد حسن )دكتور(: -2

 .2999مكتبة عين شمس، القاىرة، 

التحميل االقتصادي لبعض عوامل النيوض  إبراهيم بدر إبراهيم )دكتور(: -1
، المؤتمر الدولي الرابع عشر لإلحصاء الخام بمحافظة اإلسماعيميةبإنتاج المبن 

، 1والحسابات العممية والبحوث االجتماعية والسكانية، المجمد الثامن، الجزء 
 .2999مارس،  12-03

اتجاىات الزراع في تنمية  إبراهيم سميمان محمد عبده )دكتور( وآخرون: -0
 .2991ة بوزارة الزراعة، ، مشروع تطوير النظم الزراعيإنتاج األلبان

 محاضرات في دراسة جدوي وتقييم المشروعات أحمد أحمد جويمي )دكتور( : -4
 . 2994كمية الزراعة ، جامعة الزقازيق ،  –، قسم االقتصاد الزراعي 

محاضرات في دراسة وتقييم ، ــــــــــــ ، شوقى عبد الخالق إمام )دكتوران(  -2
اد الزراعي ، كمية الزراعة ، جامعة الزقازيق ، قسم االقتص المشروعات الزراعية

 ،2994  . 
آفاق التحسين الوراثي في إنتاجية الجاموس  أحمد سعيد عبدالعزيز )دكتور(: -9

، المؤتمر القومي األول عن في ظل الممكيات الزراعية ونظم اإلنتاج الحالية
ممي دور البحث العممي في النيوض بالثروة الحيوانية، أكاديمية البحث الع

 .2999سبتمبر،  19-12والتكنولوجيا، القاىرة، 

، أساسيات اإلنتاج الحيواني والدواجن أحمد سميمان محمود )دكتور( وآخرون، -7
 .2999كمية الزراعة بمشتير، جامعة الزقازيق، فرع بنيا، 
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األسس العممية الحديثة في تغذية الحيوان  أحمد كمال أبو رية )دكتور(: -9
 .2997لى، دار المعارف بمصر، ، الطبعة األو والدواجن

 .2972، دار الكتب الجامعية، مقدمة العينات أحمد عبادة سرحان )دكتور(: -9

دور التمقيح الصناعي لتحسين سالالت ماشية  أحمد محمد حسن )دكتور(: -23
 .2979، يوليو 7، المجمة الزراعية، العدد المحم والمبن

تصادي قياسي لمحددات تحميل اق أحمد محمد توفيق الفيل )دكتور( وآخرون: -22
، مجمة اإلسكندرية المعروض الناتج من األلبان في جميورية مصر العربية

 .2999، ديسمبر 0، العدد02لمبحوث الزراعية، مجمد

، قسم االقتصاد أساسيات عمم االقتصاد الجزئي ـــــــــــــــــــــ )دكتور( وآخرون: -21
 .2997الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

 المختمفة الحفظ وطرق إلنتاج اقتصادية دراسة الجوهري: سعيد محمد إيمان -20
 جامعة الزراعة، كمية الزراعي، االقتصاد قسم دكتوراه، رسالة ،مصر في لأللبان
 .1339 بنيا،

 لمكفاءة تحميمية دراسة )دكاترة(: محمد بسيم رفيق صالح، السيد أوليفيا -24
 مجمة ،البحيرة بمحافظة دمنيور بمركز األلبان إنتاج مزارع في االقتصادية

 .2994 ،4 العدد ،29 مجمد الزراعية، لمبحوث المنوفية

 مصر جميورية في النحل عسل اقتصاديات الشهاوي: الدين جمال محمد بثينة -22
 قسم ماجستير، رسالة ،المنيا محافظة إلى خاصة بصفة اإلشارة مع العربية

 .1333 المنيا، جامعة الزراعة، كمية الزراعي، االقتصاد

 بمحافظة االقتصادية وجدواه النحل عسل إنتاج )دكتور(: خميفة إبراهيم ثناء -29
 سبتمبر الثاني، العدد السابع، المجمد الزراعي، لالقتصاد المصرية المجمة ،أسيوط
2997. 
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كفاءة استخدام الموارد في إنتاج العسل الطبيعي بمحافظة  ـــــــــــــــــــ )دكتور(: -27
رنامج ندوة ترشيد استخدام الموارد االقتصادية في التنمية الزراعية، ، بأسيوط

 .2999مايو  20يوم الخميس الموافق 

الجدوى االقتصادية لمشاريع المناحل ذات الخاليا  جميل جاب اهلل )دكتور(: -29
، المؤتمر اإلفرنجية كأحد المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة الدقيمية

مية في مصر، كمية الزراعة، جامعة المنصورة، مارس الثاني لالقتصاد والتن
2999. 

 .2992، مكتبة دار اليالل، شخصية مصر جمال حمدان: -29

الدوال اإلنتاجية المبنية ألبقار  حسن محمد عبدالغفور العباسي )دكتور(: -13
الفريزيان والجاموس المصري )دراسة حالة في مزرعتين إلنتاج األلبان بمديرية 

، العدد األول، 09العممية كمية الزراعة، جامعة القاىرة، المجمد ، النشرةالتحرير(
2992. 

دراسة اقتصادية إلنتاج عسل النحل بمحافظة  حامد يوسف محمد أبو العينين: -12
، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة القميوبية
 .1332األزىر، 

اج الزراعي اإلجمالي في مصر        دالة اإلنتسعد زكي نصار )دكتور( وآخرون:  -11
، المؤتمر الدولي الخامس إلحصاء والحسابات العممية (2993-2979)

إبريل،  03مارس إلى  19والبحوث االجتماعية والسكانية، جامعة عين شمس، 
2979. 

، مناىج وأسس تقييم المشروعات ، معيد التخطيط سعد زكي نصار )دكتور(  -10
 .1،  2ص ،2993القومي ، القاىرة ، 
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الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع المناحل ذات  ــــــــــــــــ )دكتور( ،  وآخرون : -14
، مجمة حوليات العموم الزراعية، العدد الثاني، الخاليا اإلفرنجية بمحافظة المنيا

 .2990كمية الزراعة، جامعة عين شمس، 

دراسة  ور(:عبدالتواب عبدالحميد )دكتور(، محمد أحمد سعيد )دكت سيد -12
، المجمة المصرية اقتصادية إلنتاج وتسويق عسل النحل بمحافظة الفيوم
 .1334لالقتصاد الزراعي، المجمد الرابع عشر، العدد الثاني، يونيو 

التحميل االقتصادي ألىم العوامل المؤثرة  سامي شمس، منى سميم )دكاترة(: -19
مصرية لالقتصاد ، المجمة العمى إنتاج األلبان في محافظة اإلسماعيمية
 .2999الزراعي، المجمد الثامن، العدد الثاني، سبتمبر 

،  دراسة تحميمية لالستثمار الزراعي في مصر،  سهير محمد مصطفي القاضى -17
رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعي ، كمية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 

2990. 

اقتصادية لنقل طوائف دراسة  عمى فرغمي فراج، محمود أحمد خطاب )دكاترة(: -19
، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد الثالث، نحل العسل في مصر
 .2990العدد الثاني، سبتمبر 

، اقتصاديات إنتاج عسل النحل وشمعو في مصر عادل محمد خميفة )دكتور(: -19
 .2994، العدد الثاني، أغسطس 09مجمة اإلسكندرية لمبحوث الزراعية، المجمد

دراسة تحميمية لبعض مؤشرات كفاءة إنتاج  العزوني )دكتور(:عزت أحمد  -03
، المجمة المصرية لمعموم التطبيقية، كمية الزراعة، وتسويق العسل الطبيعي

 .2997جامعة الزقازيق، العدد األول، 

دراسة تحميمية لدور اإلرشاد الزراعي في  عبدالصبور أحمد عبدالوهاب يوسف: -02
، المبن في بعض مناطق جميورية مصر العربيةتنمية اقتصاديات إنتاج ماشية 
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رسالة دكتوراه، قسم اإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة بمشتير، جامعة الزقازيق، 
 .2992فرع بنيا، 

دراسة اقتصادية لألنماط االستيالكية  عبدالوكيل إبراهيم وآخرون )دكاترة(: -01
وط لمعموم ، مجمة أسيألسعار األلبان ومنتجاتيا في جميورية مصر العربية

 .2992، 29الزراعية، المجمد

، اقتصاديات نحل العسل في محافظة الشرقية غادة شمبي عمى مهدي شمبي: -00
رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة بمشتير، جامعة 

 .1332الزقازيق فرع بنيا، 

دراسة اقتصادية لمعوامل المؤثرة عمى استيالك  فكري سعد الدسوقي عمي: -04
، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، لبان السائمة بمحافظة الدقيميةاأل

 .2990كمية الزراعة، جامعة المنصورة، 

دراسة تأثير التغذية بعمف الفيل عمى إنتاج المبن  كامل عثمان إبراهيم عثمان: -02
، رسالة وتركيبو باستخدام معدالت مختمفة من العمف المركز لماشية المبن

م اإلنتاج الحيواني، كمية الزراعة بمشتير، جامعة الزقازيق، فرع ماجستير، قس
 .2993بنيا، 

، رسالة اقتصاديات إنتاج األلبان في المزارع الصغيرة كمال إبراهيم محمد عمي: -09
 .1330دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة األزىر، 

تصادية المؤثرة في بعض العوامل االق كريمة عوض محمد عوض )دكتورة(: -07
، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد إنتاج األلبان في األراضي الجديدة

 .2999الثامن، العدد األول، مارس 

الكفاءة  محمد عبدالحافظ عبدالمطمب، سهير محمد القاضي )دكاترة(: -09
ي ، المؤتمر الدولاالستثمارية والتمويمية لمسعات اإلنتاجية لمناحل عسل النحل
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السادس والعشرون لإلحصاء وعموم الحاسب وتطبيقاتو، ندوة تطوير وتحسين 
 .1332اإلحصاءات الزراعية، إبريل 

أساسيات دراسة الجدوي االقتصادية ،  محمد عثمان إسماعيل حميد )دكتور( -09
  21، ص 2992، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  مقياس مخاطر االستثمار

، ات إنتاج وتسويق المبن في محافظة القميوبيةاقتصادي محمد رضا سالمة: -43
رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة بمشتير، جامعة الزقازيق، 

 .2999فرع بنيا، 

دراسة اقتصادية إلنتاج األلبان بجميورية مصر  محمد طاهر عبدالظاهر أحمد: -42
راعة، جامعة عين ، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الز العربية
 .2993شمس، 

، مكتبة كمبيوتر اقتصاديات إنتاج متقدم محمد سعيد أمين الششتاوي )دكتور(: -41
 .1333، الزقازيق، 1333

، 1333، مكتبة كمبيوتر اقتصاديات إنتاج الدواجن ـــــــــــــــــــــــــ )دكتور(: -40
 .1332الزقازيق، 

تاج المبن في الماشية دراسة تكنولوجية إلن محمد كمال حامد محمود: -44
، رسالة دكتوراه، قسم اإلنتاج الحيواني، كمية الزراعة، جامعة القاىرة، والجاموس

2997. 

، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد اقتصاديات األلبان محمود رضا جاد يوسف: -42
 .1330الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

لمنتجات األلبان في محافظة تحميل اقتصادي  محمود عبدالمنعم القناوي: -49
، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة بمشتير، جامعة دمياط

 .2999الزقازيق، فرع بنيا، 
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، مشروع تحسين سالالت نحل العسل في مصر محمود محمد فريد )دكتور(: -47
 2992قسم بحوث النحل، نشرة المجالس النوعية، العدد الثامن عشر، أكتوبر 

، مؤتمر الكفاءة اإلنتاجية لماشية المبن بمحافظة دمياط فى عبدالفتاح:مصط -49
االقتصاد والتنمية الزراعية في مصر والبالد العربية، كمية الزراعة، جامعة 

 .2999فبراير  4-1المنصورة، الفترة 

دراسة اقتصادية حول مدى  مصطفى إبراهيم أبو سعد )دكتور( وآخرون: -49
، مجمة المنوفية لمعموم إنتاج تصدير األلبانإمكانية مصر لممنافسة في 

 .2971، أغسطس4، العدد1الزراعية، مجمد

اقتصاديات بعض منتجات حيوانات المزرعة في  منى صالح أمام محمد: -23
، رسالة ماجستير، قسم العموم الزراعية، معيد األراضي الجديدة وأثارىا البيئية

 .1334الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

دراسة اقتصادية تحميمية لجدوى االستثمار  ميرفت أحمد عبدالمنعم عبدالحميد: -22
، رسالة في مشروعات إنتاج العسل النحل في محافظتي اإلسكندرية والبحيرة
 .1332ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

 

 
 

لمطاقة اإلنتاجية المبنية  دراسة اقتصادية موسى عبدالعظيم أحمد )دكتور(: -21
دارة لبعض حيوانات المبن في محافظة المنوفية ، المؤتمر الثاني لتنظيم وا 

القطاع الزراعي في مصر، الجزء األول، كمية الزراعة بشبين الكوم، جامعة 
 .2997إبريل  17المنوفية، 

اقتصاديات إنتاج  نجوى مسعد العجرودي، سهير مختار مصطفى )دكاترة(: -20
، 10، مجمة جامعة المنصورة لمعموم الزراعية، مجمدن بمنطقة النوباريةاأللبا
 .2999، مايو 2العدد
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اقتصاديات إنتاج وتسويق األلبان في جميورية  نصر القزاز )دكتور( وآخرون: -24
، ندوة استراتيجية صناعة األلبان في مصر، كمية الزراعة، جامعة مصر العربية

 .1333األزىر، 

، رسالة العوامل المؤثرة عمى تسعير المحوم الحمراء ين:هدايت محمد محي الد -22
 .2997ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة األزىر، 

اقتصاديات إنتاج وتسويق عسل النحل بمحافظة  يحيى محمد متولي خميل: -29
، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة بمشتير، القميوبية
 .2994لزقازيق، فرع بنيا، جامعة ا

، المجمة اقتصاديات إنتاج وتسويق األلبان باألراضي الجديدة ـــــــــــــــــــــــ: -27
 .2999المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد الثالث، العدد األول، مارس 
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 )ب( النشرات والدوريات:

 (.1332-2997، أعداد مختمفة من سنة )النشرات االقتصادية البنك األهمي: -2

، أعداد إحصاءات الثروة الحيوانية الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء: -1
 (.1332-2997مختمفة من سنة )

، أعداد مختمفة من نشرات األسعار الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء: -0
 (.1332-2997سنة )

 .1334، بيانات غير منشورة بنك التنمية واالئتمان الزراعي: -4

المجالس القومية المتخصصة، المجمس القومي لإلنتاج  الجمهورية:رئاسة  -2
، تقرير مقدم من المجنة االقتصادية األلبان ومنتجاتياوالتسويق االقتصادي، 
 لمتموين والتجارة الدولية.

بيانات غير مديرية الزراعة بالنوبارية،  وزارة الزراعة واستصالح األراضي: -9
 .1339، منشورة

نشرات اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، ستصالح األراضي: وزارة الزراعة وا -7
 (.1332-2997، أعداد مختمفة من سنة )االقتصاد الزراعي

إدارة اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،  وزارة الزراعة واستصالح األراضي: -9
 .1332، بيانات غير منشورة، اإلحصاء

رك القومي لشباب الخريجين مشروع مبا وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -9
 .1332، بيانات غير منشورة، لمشئون الزراعية

، مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -23
 .1332إدارة التوطين واإلسكان، 
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