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 نبذه تعريفية عن كلية الزراعة-   جامعة قناة السويس

تعتبر كلیة الزراعة باإلسماعیلیة جزءًا هامًا من تاریخ جامعة قناة السویس حیث كانت من أوائل 

الكلیات التي أنشئت بمجرد صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة قناة السویس باإلسماعیلیة وذلك برقم 

طالب في أربع لتخریج ال ١٩٧٧/١٩٧٨ثم بدأت الدراسة بالكلیة في العام الجامعي  ١٩٧٦للعام ٩٣

الصناعات الغذائیة  –األراضي والمیاه  –اإلنتاج الحیواني  –مجاالت زراعیة فقط وهى اإلنتاج النباتي 

واأللبان ثم تطورت هذه البرامج وتم تحویلها إلى أقسام علمیة تقوم بالتدریس لعشرة برامج خالل الفترة 

تم إنشاء برنامج الهندسة الزراعیة  وبدایة من ذلك التاریخ ٢٠٠٥/٢٠٠٦وحتى عام  ١٩٨٢من عام 

بدأت الدراسة في برنامج إدارة األعمال و  ٢٠٠٨/٢٠٠٩وفي عام . ویعمل بنظام الساعات المعتمدة

والذى بدأت واخیرا برنامج سالمة الغذاء  المشروعات الزراعیة ویعمل أیضًا بنظام الساعات المعتمدة

احد البرامج التى تعمل بنظام الساعات المعتمده وهو  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسة به فى العام الجامعى 

  .)بمصروفات ممیزة عن برامج الكلیة(وتدرس باللغة االنجلیزیة 

  )حلمها فى المستقبل(رؤیة الكلیة * 

تتطلع كلیة الزراعة إلى أن تتبوأ مكانه مرموقة ومتمیزة بین كلیات الزراعة بالجامعات المصریة " 

ح أن تحقق هذه المكانة من خالل برامجها التعلیمیة وأنشطتها واإلقلیمیة والعالمیة وهى تطم

   "البحثیة وخدماتها المجتمعیة والبیئیة كجزء من رؤیة جامعة قناة السویس المستقبلیة

  )دورها فى المجتمع(رسالة الكلیة 

زراعیین إلعداد وتخریج مهنیین وباحثین  المتمیز تلتزم كلیة الزراعة بتقدیم فرص للتعلم والتعلیم" 

قادرین على المنافسة واإلسهام بالبحوث فى تطویر قطاع الزراعة مع التركیز على مشاكل المجتمع 

  " یحقق التنمیة المستدامة مع مراعاة أخالقیات المهنة واالحتفاظ بهویتنا  والبیئة المحیطة بما

  هم سمات وممیزات الكلیةأ

وتتواجد لدیها مزرعة نموذجیة لها اكثر من فرع داخل  المستمر تتسم الكلیة بحرصها الدائم على تطویر االداء

محافظة االسماعیلیة وفى اقلیم سیناء وتتم بها العدید من الدروس العملیة لثقل مهارات الطالب كما ان للكلیة 

وحدة  - وهى وحدة انتاج المنتجات اللبنیة) وحدات خدمة المجتمع( عدد سبع وحدات ذات طابع خاص 

وحدة تسویق  –وحدة انتاج العسل  –وحدة تدویر المخلفات  - وحدة انتاج االسماك –الحیویة المكافحة 

وهى تقوم بالعدید من الخدمات المجتمعیة كما انها تساعد فى العملیة ) المعمل المركزى - للمنتجات الزراعیة

عددا من الرحالت العلمیة للطالب التعلیمیة والبحثیة للكلیة وتوفیر موارد ذاتیة للكلیة كما تقوم الكلیة بتنظیم 

للتواصل مع الوحدات االنتاجیة العاملة فى المجال داخل جمهوریة مصر العربیة لالطالع على التطورات فى 

 . والتعریف بمستوى الخریجین المتمیز المجال

  Food Safety برنامج سالمة الغذاء

باللغة االنجلیزیة تتضمن معارف ومهارات ذهنیة ومهنیة وعملیة فى مجال انتاج  البرنامجالدراسة ب

االغذیة بصورة امنه مع التركیز على مراقبة جودة الغذاء واالختبارات الضروریة للتأكد من سالمة الغذاء 

میاء، ویبنى البرنامج على العلوم األساسیة الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم المیكروبیولوجیا، الكی

العمل في مصانع األغذیة، منظمات تتضمن  فرص عمل الخریجین. مراقبة الجودة والشئون الصحیة

، وهیئات مراقبة جودة الغذاء، شركات استیراد وتصدیر األغذیة، إدارات التموین و معامل تحلیل األغذیة

  .مراكز البحوث العلمیة

 Agricultural Engineering برنامج الهندسة الزراعية

یهتم البرنامج باالستخدام السلیم للمعدات المستخدمة في المراحل یعمل بنظام الساعات المعتمده و 

ویقدم البرنامج باإلضافة إلى العلوم األساسیة و . المختلفة من نظم اإلنتاج و التصنیع الزراعي

الت، التصنیع التطبیقیة في الهندسة والزراعة  مقررات مخصصة تغطى تخصصات الطاقة الزراعیة واآل

الغذائي، هندسة ما بعد الحصاد، هندسة الري، الصرف الزراعي، وهندسة المباني الزراعیة وهندسة 

في محطات المیكنة الزراعیة، شركات استصالح  ویتاح لخریجي البرنامج العمل .البیئة الحیویة

االراضى، مشاریع الري والصرف الزراعي، محطات حصاد وتدریج المحاصیل، شركات اإلنشاءات 

  .ومراكز البحوث العلمیة الزراعیة، توكیالت بیع اآلالت الزراعیة، ومصانع األغذیة واألعالف

ss Administration and Agricultural Busine برنامج ادارة االعمال والمشروعات الزراعية

Projects  الجوانب االقتصادیة  بدراسة البرامجعمل بنظام الساعات المعتمده ویهتم تهو احد البرامج

وادارة المؤسسات الزراعیة فنیا ودراسات الجدوى المبنیة على التحلیل العلمى لمدخالت ومخرجات 

ویقدم البرنامج باالضافة الى العلوم االساسیة والتطبیقیة فى مجال ادارة االعمال والمشروعات المشروع 

فى المزارع وشركات التسویق الزراعى  ویتاح لخریجى البرنامج العمل. الزراعیة ونظم التسویق المختلفة

ى والدراسات ومحطات حصاد وتدرج الحاصالت البستانیة والمحاصیل الحقلیة واعمال دراسات الجدو 

  .ومراكز البحوث العلمیة االقتصادیة الفنیة

 Food Science & Technology برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

هذا البرنامج معارف ومهارات ذهنیة ومهنیة وعملیة فى مجال انتاج االغذیة بصورة امنه وهو یشمل 

تخصصین رئیسین هما الصناعات الغذائیة وتكنولوجیا األلبان و یبنى البرنامج على العلوم یضم 

األساسیة الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم المیكروبیولوجیا، الكیمیاء، تغذیة اإلنسان والعلوم 

مصانع األغذیة، منظمات وهیئات مراقبة جودة  فرصة العمل فيولخریج هذا البرنامج . الهندسیة

لغذاء، شركات استیراد وتصدیر األغذیة، إدارات التموین و معامل تحلیل األغذیة وهذا باالضافة الى ا

  .ومراكز البحوث العلمیة بالمستشفیات العالجیة التغذیة واخصائی
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 Home Economics برنامج االقتصاد المنزلى

برنامج خاص (یشمل هذا البرنامج معارف ومهارات ذهنیة ومهنیة وعملیة تهم الطالبات بدرجة اكبر 

فى مجال الصحة العامة واالسعافات وتنسیق المنزل واعمال المالبس والتصمیم الداخلى  )بالطالبات فقط

م األساسیة الخاصة للمنزل وانتاج االغذیة بصورة امنه والتغذیة العالجیة ویبنى البرنامج على العلو 

. تنسیق الحدائقجانب علوم المیكروبیولوجیا، الكیمیاء، تغذیة اإلنسان و ببالزراعة، الصحة واالسعاف، 

في مصانع األغذیة، إدارات كاخصائیو اقتصاد منزلى فى المدارس و  ولخریج البرنامج فرص العمل

  .ومراكز البحوث العلمیة التموین و معامل تحلیل األغذیة و اخصائیو التغذیة بالمستشفیات

 Horticulture برنامج البساتين

ویرتكز البرنامج فى  الزینة ونباتات والفاكهة لخضرا حاصیلم إنتاج مجاالتیختص هذا البرنامج ب

 واالقتصاد، والمیاه، والتربةِ  النبات، تربیة علوم، باالضافة الى األساسیة العلوماالكادیمیة على  دراستة

 في التخرج متطلبات الستیفاء اعیِة،ر الز  والهندسة الریفي، واالجتماع النبات، ةتووقای النبات، اضر وأم

 اعیة،ر الز  األعمال شركات في العمل البرنامج هذا في للخریجین التوظف فرص تضمنتو  .البرنامج هذا

 وتعبئة وتدریج فرز ومحطات الحیویة، التكنولوجیاات ر ومختب والشتالت، والتقاوى البذور إنتاج وشركات

  .ومراكز البحوث العلمیة اعير الز  اإلرشاد اكزر وم اعیة،ر الز  الحاصالت

  Soil & Water األراضي والمياهبرنامج  

 الزراعة، في األساسیة إلى العلوم وباإلضافة والمیاه، االراضى یختص هذا البرنامج بدراسة مجاالت

 واالقتصاد، الزراعیِة، المیاه والهندسة وعلوم األراضي علوم على األكادیمي بناءه في البرنامج ویرتكز

 التوظف فرص تتضمنو  .البرنامج ذاھفي  التخرج متطلبات الستیفاء الریفي، واالجتماع النباتي، واإلنتاج

 والمعدنیة العضویة وشركات األسمدة االراضى استصالح شركات في العمل البرنامج ذاھ في للخریجین

  .والخاصة الحكومیةجهات ال في ومراكز األبحاث والصرف الري ومشاریع والمیاه االراضى تحلیل ومعامل
  

 Agronomy برنامج المحاصيل  

قادرا على مسایره احتیاج ، الحقلیه یهدف البرنامج الى اعداد خریج فى مجال انتاج و تربیه المحاصیل

 والمیاه، النبات، التربةِ  تربیة: مجاالت السوق الخارجى عن طریق دراسه عدد من المقررات الدراسیه فى

 التخرج متطلبات الزراعیِة الستیفاء والهندسة واالجتماع الریفي، النبات وقایة النبات، أمراض االقتصاد،

فى شركات انتاج البذور و  له فرص العمل بالتالى یتسنىالبرنامج وفقا لمعاییر محدده و  هذا فى

 الزراعى اإلرشاد الزراعیة، ومراكز الحاصالت وتعبئة وتدریج فرز ومحطات، الشركات الزراعیه، التقاوى

  .ومراكز البحوث العلمیة

  

 Animal Production برنامج االنتاح الحيوانى

 الحیواني اإلنتاج برنامج لخریجي الالزمةرات والمها المعارف مجموعةیهدف هذا البرنامج الى دراسة 

 وتداول واالقتصاد، اض،ر واألم الحیوان وصحة الحیویة، والكیمیاء ،راثهالو  علوم وتعتبر الداجني أو

 الحیوان، تربیة مجاالت في التخصصیة العلوم بجانب یة،راعالز  والمیكنة الحیوانیة، المنتجات وتجهیز

وتتضمن  .البرنامج هذا خریج مواصفات الستیفاء ضروریة ، اإلنتاج ونظم والتغذیة، والفسیولوجي،

 التجاریة، والداجنى الحیواني اإلنتاج مشروعات في العمل البرنامج هذا لخریجيفرص العمل المتاحة 

 وفحص وتحلیل الحیویة، التكنولوجیا اتر ومختب األعالف، ومصانع االصطناعي، التلقیح ومحطات

  .العلمیة البحوث اكزر وم األعالف، وتجارة

  Fisheries برنامج الثروة السمكية

سمكى ال برنامج اإلنتاج لخریجي والمهارات الالزمة المعارف یهدف هذا البرنامج الى دراسة مجموعة

 وتجهیز وتداول واالقتصاد، واألمراض، سماك وصحة اال الحیویة، والكیمیاء الوراثه، علوم وتعتبر

 والتغذیة، والفسیولوجي، ،سماكاال انتاج  مجاالت في التخصصیة العلوم بجانب الحیوانیة، المنتجات

وتتضمن فرص  .البرنامج هذا خریج مواصفات الستیفاء ضروریة ،المحتلفةج والصید ونظم اإلنتا

 ومصانع التجاریة،سمكى اإلنتاج ال مشروعات في العمل البرنامج هذا العمل المتاحة لخریجي

  .العلمیة البحوث ومراكز األعالف، وتجارة وفحص وتحلیل الحیویة، ومختبرات التكنولوجیا األعالف،

 Plant Protection برنامج وقـاية النبات  

 :علوم بین على التكامل مبنىّ  والبرنامج متعددة، بینیة تخصصات یسم هذا البرنامج بضمة لمجموعة 

 المعارف وتتسم طبیعة الدراسة بتكامل الزراعى والحیوان والمبیدات، وأمراض النبات، الحشرات،

والكیمیائیة؛  والحیویة الطبیعیة  :المفاهیم على والتركیز والبیئیة، في العلوم البیولوجیة، والمفاهیم

 انتشار من الوقایة كما تهتم بطرق. واقتصادیا بیئیا والمالئمة المجدیة المكافحة طرق أفضل إلیجاد

 ومكافحة النبات وقایة في العمل لمجال باإلضافة .اإلصابة في حاالت والعالج والتشخیص، اآلفات،

 واإلنتاج الزراعیة، الكیماویات تتضمن صناعات فرص التوظیف للخریجین فإنوبالتالى  اآلفات،

 تحلیل ومعامل المبیدات، وتجارة والحریر، العسل ٕوانتاج الحیویة، المكافحة لمواد التجاري المكثف

  .المتخصصةراعیة الز  البحوث ومحطات المبیدات، متبقیات

    General Agricultural Production برنامج االنتاج الزراعى العام

 وهو یتضمن مجموعة من المعارف والمهارات بخصوص اجمالى االنشطة الزراعیة من حیث انتاج

 المحاصیل الحقلیة والبستانیة واالنتاج الحیوانى والداجنى والسمكى وانتاج االغذیة وبالتالى فان

تمارسها  البرامج االخرى نظرا لتنوع االنشطة التىاقل من یكون  والمهارات التركیز على تلك المعارف

  .وتتاح له جمیع فرص العمل السابقة بالبرامج المختلفةالخریجین 


