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 نشأة الكلية وتوجهاتها المستقبلية -1

ترراريج جامعرة قنراة السرويس حير  كانرا مرن أوا ررل تعتبرر كليرة الزراعرة بااسرماعيلية جرزءاا هامرا مرن 
للعرام  93الكليات التى أنشئا بمجرد صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة قناة السويس بااسماعيلية بررقم 

بتخرريج الطرالب فرى أربرع مجراالت ةرا يرة  1977/1978ثم بدأت الدراسة بالكلية فى العام الجامعى  1976
ثرم تطرورت هرذه  علروم وتكنولوجيرا االغذيرة –األراضري والميراه  –اانتاج الحيوانى  –فقط وهى اانتاج النباتي 

 0225إلرى  1980البرامج وتم تحويلها إلى أقسام علمية تقوم بالتدريس لعشررة بررامج خرالل الفتررة مرن عرام 
تمردة  وفرى وبداية من ذلر  التراريج ترم إنشراء برنرامج الهندسرة الزرا يرة ويعمرل بنظرام السراعات المع 0226/

برردأت الدراسررة فعليرراا فررى برنررامج إدارة األعمررال الزرا يررة ويعمررل أيضررا بنظررام  0229/ 0228العررام الدراسررى 
السرراعات المعتمرردة  ثررم برردأت الدراسررة ببرنررامج سررالمة اللررذاء وهررو احررد البرررامج التررى تعمررل بنظررام السرراعات 
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عتمرراد بقرررار الهيئررة القوميررة لضررمان جررودة حصررلا الكليررة علررى اال المعتمررده وهررو يرردرغ بالللررة االنجليزيررة 
  0216مايو  03بتاريج  154التعليم واالعتماد رقم 

تسررعى الكليررة عبررر تطرروير ادا هررا باسررتمرار وتعزيررز تواصررلها مررع القطاعررات البح يررة وخدمررة المجتمررع 
تطروير تلرر  وتنميرة البيئرة وتطروير برامجهرا المسرتمر واسرتطالا رأى االطررراع المجتمجيرة وخريجيهرا عرن سربل 

البرامج وما تحتاجة لكرى يلبرى الخرريجين احتياجرات المجتمرع وفرى ذلر  تسرعى الكليرة عبرر أنشرطتها المختلفرة 
 للحصول على االعتماد االكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 رؤية الكلية ورسالتها -0
   رؤية الكلية

كانه مرموقة ومتميزة برين كليرات الزراعرة بالجامعرات  المصررية وااقليميرة "تتطلع كلية الزراعة إلى أن تتبوأ م
من خالل برامجها التعليمية وأنشطتها البح ية وخدماتها المجتمجية والبيئية كجزء مرن رؤيرة جامعرة والعالمية 

 قناة السويس المستقبلية"
 رسالة الكلية

 اعرداد وتخرريج مهنيرين وبراح ين ةراعيرين قرادرين المتميرز تقرديم فررص للرتعلم والتعلريمتلتزم كلية الزراعة ب" 

المحيطرة  على المنافسة وااسهام بالبحوث فى تطوير قطاا الزراعة مع التركيز على مشاكل المجتمع والبيئرة
 "يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المهنة واالحتفاظ بهويتنا بما

 -لتنافسى للكلية:الوضع ا-3
 جامعه قناة السويس –الموقع الجلرافى المتميز لكلية الزراعة  -1
حداثه المبانى واالنشاءات ومال مة المعامل الطالبية والبح ية وتجهيزاتها وفقا لمعايير الهيئة القومية  -0

 (Normsلضمان جودة التعليم واالعتماد )
 الل الخمس السنوات تزايد اقبال الطالب بصفة عامة والوافدين نسبيا خ -3
 تنوا التخصصات الدراسية الخاصة بمرحلتى البكالوريوغ والدراسات العليا -4
بالكلية ويتم تدريسه باللله االنجليزية وهو  لبرامجحدث اتتميز الكلية بأن برنامج سالمة اللذاء هو ا -5

 بمصروفات مميزة
عمال والمشروعات الزرا ية والذى ال ال روة السمكية وادارة اال ىامجنتتسم الكلية بأنها تحتوى على بر  -6

يوجد له نظير فى كلية العلوم الزرا ية المنافسة فى االقليم او اقرب كلية ةراعة خارج االقليم م ل كلية 
 جامعه الزقاةيق  -الزراعة 

يوجد بالكلية برنامج الماجستير التنمية المستدامة الذى يتم بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية  -7
 ل االتحاد االوربىوعدد من دو

 تزايد اقبال منظمات سوق العمل على الخريجين  -8
للسادة اعضاء هيئة التدريس اسهامات دولية عديدة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقوافل  -9

 البيئية وكذل  فى االصدارات الدولية لمنظمة االمم المتحدة 
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 وأهدافه علوم وتكنولوجيا االغذيه رساله برنامج -4
يلتزم برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية بتقديم فرص للتعلم والتعليم المتميرز اعرداد وتخرريج مهنيرين قرادرين " 

علررى المنافسررة وااسررهام بررالبحوث فررى تطرروير قطرراا علرروم وتكنولوجيررا االغذيررة مررع التركيررز علررى مشرراكل 
 قيات المهنة واالحتفاظ بهويتنا"المجتمع والبيئة المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخال

 اهداف برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

دارة علوم وتكنولوجيا األغذية لديه القدرة على ا فى مجال تخصصم ةراعى إمداد المجتمع بمهندغ -1
 .خطوط إنتاج المواد اللذا ية بمصانع األغذية واأللبانعلى اع شر الوا

االلتزام بمعايير السالمة  يم والمهارات المتطوره التى تمكنه منقدرا من المعارع، المفاهإكساب الخريج  -0
 .والجودة والمواصفات القياسية

استخدام أجهزة وطرق التحليل والفحص للكشف عن فساد وتلوث األغذية انتاج قادر على إعداد خريج  -3
 .غذاء آمن

دي ة والحيوية لمجال علوم تطبيقات التكنولوجيا الحمجال تطورات في العلى مواكبة قادر إعداد خريج  -4
 .وتكنولوجيا األغذية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

تنمية قدرات الخريج علي االستفادة من جميع مخلفات التصنيع اللذا ي للمحافظة على البيئة من  -5
 .وةيادة االمن اللذا ى التلوث

 والتجهيزات المساعده تعليميةاالقسام العلمية المشرفه عن البرنامج وتجهيزات البرنامج ال-5
والصررناعات  .Dairy Dept يشرررع علررى برنررامج علرروم وتكنولوجيررا االغذيررة كررال مررن قسررمى االلبرران

ويتسرم كرال القسرمين بتجهيرزاتهم الحدي ره وامكانيراتهم المعمليرة الجيرده  .Food industries Dept اللذا ية
المفاهيم والمهارات الرالةم اكتسرابها بمرا يحقرق فاعليره والتى تناسب كافه االنشطة الالةمه الكتساب المعارع و 

 تعليمية ومستوى خريج متميز 
 

 اوال: القاعات التدريسية
 نوا التجهيزات 2المساحه م     رقم القاعه القسم

 االلبان

 white board  +data showسبوره + 12305 االولى بالدور االرضى
 white board  +data showسبوره + 75 ال انيه بالدور االرضى

 white board  +data showسبوره + 90 ال ال ه ببدروم القسم
 white board  +data showسبوره + 90 الرابعه ببدروم القسم

 data show 45 قاعه االجتماعات 

الصناعات 
 اللذا ية

 white board  +data show+ سبورة 7305 قاعة أ ددمحم ممدوح عبد الباقي

 white board  +data show+ سبورة 7305 سالمة اللذاءقاعة 
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 data show 14 قاعه االجتماعات 

 للطالب والمستلله فى المقررات الدراسية ثانيا المعامل الطالبية

 التجهيزات 2م المساحه اسم المعمل القسم

 االلبان

معمل الكيمياء لطالب مرحلة 
 البكالوريوغ

له من كيماويات متوفر به تجهيزات متكام 122.8
واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت الكيماويه 

 للبن ومنتجاته
معمل الميكروبيولوجى لطالب مرحلة 

 البكالوريوغ
متوفر به تجهيزات متكامله من بيئات  72.5

واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت 
 الميكروبيولوجية للبن ومنتجاته

متوفر به تجهيزات متكامله من كيماويات  54.5 معمل كيمياء االلبان بمبنى المعامل
واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت الكيماويه 

 للبن ومنتجاته
متوفر به تجهيزات متكامله من بيئات  5303 معمل ميكروبيولوجى بمينى المعامل

واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت 
 الميكروبيولوجية للبن ومنتجاته

نى بمي مركزى  معمل ميكروبيولوجى
 المعامل

متوفر به تجهيزات متكامله من بيئات  11807
واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت 

 الميكروبيولوجية للبن ومنتجاته

الصناعات 
 اللذا ية

متوفر به تجهيزات متكامله من كيماويات  106 (34معمل أ د احمد عسكر رقم )
 واجهزه وادوات مناسبة للتحليالت الكيماويه 

بيولوجى لطالب مرحلة معمل الميكرو 
 (8البكالوريوغ )رقم 

فرن  -اوتوكالف ---يتوفر به )كابينة تعقيم 7305

    - -بينوكلرميكروسكوب  -تعقيم هواء ساخن

مجفف  -اسبكتروفوتوميتر –ميكروسكوب 

 -حمام مائى -  Incubator--زجاجى

 –حضان  -فرن كهربائى  -إسبكتروفوتوميتر

ب سخان ومقل - pH-meter -حضان 

جهاز  -ميكروويف -ميزان -ميزان -مغناطيسى

وحدة تعقيم االشعة فوق  - vortexرج 

حضان تسخين محلى  - Heater -بنفسجية

-VITLAB-ثالجة توشيبا  -ثالجة  -الصنع

Dispenser 10 ml -  ( داتاشوCanon + )

 شاشة عرض + سبورة متحركة

معمل ميكروبيولوجى للدراسات العليا 
 (31، 32)رقم 

ميزان  -فرن تعقيم هواء ساخنيتوفر به  56

 4مام مائى )ح -جهاز أوتوكالف - رقمى

سبورة  -ثالجة كريازى -حضان – عيون(

 متحركة

حمام -  pH meter 3510 -سخانيتوفر به  11 معمل القياسات الضو ية
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جهاز فصل -فرن تقدير الرطوبة-عيون 4مائى  (30)رقم 

-مركزى جهاز طرد-بالهجرة بالمجال الكهربى

 -ميزان–رفركتوميتر ابى -اسبكتروفوتوميتر

 جهاز تجفيف تحت تفريغ

الصناعات 
 اللذا ية

معمل الريولوجي )تابع للمعمل 
 (37)رقم  المركزى بالكلية(

متوفر به تجهيزات متكامله من اجهزه  11

 وادوات مناسبة للقياسات الريولوجية

 معمل الكيمياء للدراسات العليا
 (36، 34،35)ارقام

حلة تجفيف -ميزان-يتوفر به منخل هزاز 8109
 -مطحنة-فرن تجفيف-ماكينة مكرونة-زجاجية

اوتو كالف -ديب فريزر-قدم 44ثالجة 
جهاز  -ماكينة قفل الزجاجيات -بوتاجاز

 ( + شاشة عرض  (Optimaداتاشو

وحدة -فرن ترميد -سخان كهربى-متحركة
جهاز -سخان ومقلب مغناطيسى-هضم بروتين

جهاز تقطير -جهاز تجنييس-زىطرد مرك
 فرن تجفيف-فرن رطوبة-البروتين

عامة بتجهيزاتها الجيدة التمام العملية التعليميرة النظريرة والعمليرة كمرا يالحر  وعموما يتسم البرنامج 
 وجود تجهيزات جيدة لالتمام الجزء العملى كما يظهر فى الصور المرفقة
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 لتسهيالت الداعمه بمركز الخدمة العامة لتصنيع منتجات االلبان:ا

وهو احرد الوحردات ذات الطرابع  يتواجد فى نفس المبنى مركز الخدمة العامة لتصنيع المنتجات اللبنية
والترري تررم إنشرراؤها بقرررار السرريد األسررتاذ الرردكتور ر رريس الجامعررة بتشرركيل مجلررس إدارة مركررز الخرراص بالكليرره 

متررر وعرضررها  0105ويصررل طولهررا الررى   0228/  0/  17امررة لتصررنيع منتجررات األلبرران بترراريج الخدمررة الع
متررر مربررع  وهررى مجهررزه بجميررع مسررتلزمات تصررنيع المنتجررات اللبنيررة وهررذا  318متررر بمسرراحه قرردرها  1408

 باالضافه الى غرفه تبريد لحف  المنتجات  
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 صاله التصنيع اللذا ىالتسهالت الداعمه 
متررر  18متررر وعرضررها  0105ويصررل طولهررا الررى صرراله التصررنيع اللررذا ى تواجررد فررى نفررس المبنررى ي

 متر مربع  وهى مجهزه بجميع مستلزمات تصنيع المنتجات اللذا ية   387بمساحه قدرها 

 
 السمات المميزة بالبرنامج -6

 يتوافق البرنامج مع احتياجات المجتمع حي  انه من اقدم برامج المؤسسه 
 يد اقبال الطالب على البرنامج خالل العشر سنوات االخيرهتزا 
  تزايد نسب نجاح طالب الفرقه الرابعه وارتفاا نسبة الطالب الحا زين على تقديرات مرتفعه خالل العشر

 سنوات االخيره
  وجود الكلية في منطقة ذات نشاط ةراعى مميز وكذل  بعض االنشطة الصنا ية بالمحافظة قا مة

 .الزراعى ومجتمع أعمال في خمس محافظات مختلفة علي النشاط
  وجود عالقات تعاون اكاديمى وعلمى عديدة من خالل اتفاقيات ثنا ية ومشروعات بح ية ما بين الكلية

ومعاهد ومؤسسات علمية وبح ية متميزة وهيئات تنفيذية اخرى فى مصر والعالم الخارجى فى مجاالت 
وهى جميعها تتيح الحصول على الخبرات المتطورة تشمل منح  التدريس، البح  العلمى و التدريب 

درجات علمية للسادة معاونى هيئة التدريس الذين يحصلون على منح او قنوات علمية ووجود برامج 
لتبادل الخبرات محليا ودوليا على مستوى السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفرص تدريب 

المميز ما بين السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لالحتكاك ميدانى للطالب فضال عن التواصل 
وةارة محليا مع دول االتحاد االوربى، و  التعاون فى مشروعات بح يه معبالمجتمع العلمى والدولى من 

 الزراعة، وأكاديمية البح  العلمى وجهات اخرى 
 نوا المدارغ العلمية لهم داخليا وجود عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين تت

وخارجيا مما يسهم فى تنوا الخبرات ونفل الخبرات ما بين الجميع وكذل  تواجد عدد من السادة 
 اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوا ز علمية محلية ودولية 
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 تدريس وجود مجلة علمية مميزة تقوم بنشر االبحاث العلمية التى تصدر من السادة اعضاء هيئة ال
 داخل وخارج الكلية 

  توفر بنية اساسية جيدة لدعم عملية التعليم والتعلم م ل مكتبة حدي ة ومجهزة ومتصلة بالمكتبة
 الرقمية وبنية اساسية جيدة من مدرجات ومعامل طالبية ومعامل بح ية محدثة وفقا المكانيات الكلية 

  ذات طابع خاص بالكلية فى تخفيف تكلفة  هوحدمركز الخدمه العامة لتصنيع منتجات االلبان كتقوم
اتمام الدروغ العملية لبعض المقررات الدراسية بالكلية مما يقلل من العبىء المادى الخاص باتمام 

 الدروغ العملية وكذل  فهى تعمل كوحدات تدريب للطالب خالل العملية الدراسية والتدريب الصيفى 
 

 طبيعة الدراسة وفرص التوظيف لخريجيه -7

يشمل برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية تخصصين ر يسين هما الصناعات اللذا ية وتكنولوجيا 
األلبان و يبنى البرنامج على العلوم األساسية الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم الميكروبيولوجيا، الكيمياء، 

مهنية وعملية في مجال يشمل هذا البرنامج معارع ومهارات ذهنية و و  تلذية اانسان والعلوم الهندسية 
انتاج االغذية بصورة امنه وهو يضم تخصصين ر يسين هما الصناعات اللذا ية وتكنولوجيا األلبان و يبنى 
البرنامج على العلوم األساسية الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم الميكروبيولوجيا، الكيمياء، تلذية اانسان 

صة العمل في مصانع األغذية، منظمات وهيئات مراقبة جودة والعلوم الهندسية  ولخريج هذا البرنامج فر 
اللذاء، شركات استيراد وتصدير األغذية، إدارات التموين و معامل تحليل األغذية وهذا بااضافة الى 

 اخصا يو التلذية العالجية بالمستشفيات ومراكز البحوث العلمية 
 

 برنامجالهيكل التنظيمى لل -8

بتحديد العالقات المتبادلة به فى الهيكل المحدث حي  يسمح برنامج لليسمح الهيكل التنظيمى 
بالتعاون الرأسى واألفقى والعالقات المتبادلة بين مستوياته ووحداته  كما أنه يتضمن الهيكل كافة االدارات 

فى ضوء  وقد تم اختيار منسق البرنامج والمدير االكاديمى له  بالبرنامجوالوحدات لدعم العملية التعليمية 
للبرنامج ليكون ا د/  0219اعتماد مجلس الكلية لمعايير اختبار المنسق االكاديمى فى شهر نوفمبر 

كمنسق للبرنامج لسابق خبرته فى اعمال الجودة واداره البرنامج& السيد ا د/ عادل ابو بكر عبد الحميد 
كمدير اكاديمى للبرنامج لالشراع ر يس قسم االلبان ومدير وحدة ضمان الجودة  –رفيق عبد الرحمن دمحم 

   والمساعده الفعاله فى اعمال المعايير 
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  وتخصصاتهم ومعاونيهم اسماء الساده اعضاء هيئة التدريس- 9

 قسم الصناعات اللذا ية قسم االلبان
 التخصص اسم عضو هيئة التدريس  التخصص اسم عضو هيئة التدريس

 صالح كامل دمحم السماحى ا.د/ لوجيا االلبانكيمياء وتكنو  ا د/ دمحم سميح الصفتى
 

 صناعات غذائية
 

تكنولوجيا وكيمياء  ا.د/ فاطمة دمحم محمود الزايط كيمياء وتكنولوجيا االلبان ا د/ امين جودة دمحم
 األسماك

 انزيمات حلمى طه دمحم احمد عمرانا.د/  ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا االلبان ا د/مجدى دمحم عبد المنعم
 

 زكريا احمد دمحم صالح الشامىا.د/  كيمياء وتكنولوجيا االلبان ا د/ عاطف دمحم ابو النور
 

 انزيمات
 

 حسن احمد حسن على شحاتها.د/  كيمياء وتكنولوجيا االلبان ا د/ فوةى دمحم  باغ
 

 تكنولوجيا اللحوم
 

عباد الغناى علااى ا.د/ رمضاان احماد  كيمياء وتكنولوجيا االلبان ا د/ اميرة دمحم الخولى
 حبيبه

التطبيق الصناعى 
لألنزيمايات على 

 األغذية

 ا.د/ جمال على عبد العال مصطفى كيمياء وتكنولوجيا االلبان ا د/ رفيق عبد الرحمن دمحم
 

 حفظ أغذية
 

 الكمياء الحيوية ا.د/ امال عبد الفتاح على جاب هللا ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا االلبان ا د/حسنى احمد على
وميكروبيولوجى 

 األغذية

 صناعات غذائية ا.د/ عادل ابو بكر عبد الحميد شطا كيمياء وتكنولوجيا االلبان د/خلود ابراهيم البالسى
 

 خالد دمحم يوسف على /ا.د كيمياء وتكنولوجيا االلبان د/ أحمد دمحم عبد الدايم

 

 صناعات غذائية
 

 صناعات غذائية أ.م.د./نها السيد مرسى دمحم كنولوجيا االلبانميكروبيولوجيا وت د / دمحم ابراهيم أبو النجا
 

 صناعات غذائية أ.م.د./ سيد دمحم مختار دمحم الهيئة المعاونه
 

 احمد دمحم دمحم ريان أ.م.د./ كيمياء وتكنولوجيا االلبان م م/ صفاء محمود م بل
 

 صناعات غذائية
 

 جهاد صالح سعيد إبراهيم الديب د./ لوجيا االلبانميكروبيولوجيا وتكنو  م م/ دمحم يوسف ابو الوفا
 

 صناعات غذائية
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 صناعات غذائية تامر السيد دمحم موسى د./ كيمياء وتكنولوجيا االلبان م / محسن على فيصل
 

 صناعات غذائية يحيي سعود دمحم حامدد./  كيمياء وتكنولوجيا االلبان م / اسماء عماد ابراهيم
 الهيئة المعاونه ميكروبيولوجيا وتكنولوجيا االلبان سالم م / عبد الرحمن أحمد

 كيمياء اغذية م.م/ حفصه نور الدين عبد القادر  
كيمياء وتكنولوجيا  سمر دمحم عارف م.م/  

 االغذية
كيمياء وتكنولوجيا  م./ دمحم سالم  

 االغذية
 كيمياء اغذية م./ احمد ايمن بدوى  
 وبيولوجى اغذيةميمر  م./ جيالن عبد الرحمن  
 االقتصاد المنزلى سوالف اشرف م./  
 سالمة الغذاء اروى دمحم م./  

 سياسات القبول للبرنامج-12
بالكلية مع تجهيزاتها وفقا الشتراطات الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم تتوافق سياسات القبول         

لقبول التى يحددها المجلس األعلى للجامعات وفقا لقواعد ا حي  يتم قبول الطالب NAQAAEواالعتماد 
أدبي(  ويتم قبول  -علمى رياضة –)علمى علوم   خالل مرحلة ال انويه العامةفى ضوء تخصصات الطالب 

بالكلية طبقاا للوا ح وقوانين المجلس األعلى للجامعات  برامج الزراعه العام من طالب علمى العلوم طالب
 ط التالية: والتي يمكن تلخيصها في النقا

يحدد المجلرس األعلرى للجامعرات فري نهايرة كرل عرام جرامعي بنراءاا علرى اقترراح مجرالس الجامعرات بعرد   -1
فري العرام الجرامعي الترالي مرن   آخذ رأى مجالس الكليرات المختلفرة عردد الطرالب الرذين يقبلرون فري كرل كليرة

   بين الحاصلين على شهادة ال انوية العامة أو الشهادة المعادلة 
يتم موافقة مكتب التنسيق بالنسبة للطالب المصريين الحاصلين على شهادة ال انويرة العامرة والردبلومات  -0

 والشهادات المعادلة 
مررع مراعرراة الشررروط المؤهلررة للقبررول بكررل كليررة يحرردد المجلررس األعلررى للجامعررات عرردد الطررالب الررذين   -3

للوافردين بالنسربة للطرالب غيرر المصرريين ويصردر بقبرولهم  يقبلون من الوافدين ويراعى موافقة اادارة العامرة
قرار من وةير التعليم العالي، ويكون تحرويلهم ونقرل قيردهم بقررار منره، وفرى جميرع األحروال ال يجروة أن يزيرد 

% من عردد الطرالب المقبرولين مرن أبنراء جمهوريرة 12عدد الطالب المقبولين أو المحولين في كل كلية عن 
 مصر العربية  

 يشترط لقيد الطالب في الكلية للحصول على بكالوريوغ العلوم الزرا ية:  -4
أو مرا يعادلهرا ويكرون القبرول بترتيرب  علمرى علروم أن يكون حاصرالا علرى شرهادة دراسرة ال انويرة العامرة  - أ

مجرالس درجات النجاح مع مراعاة التوةيع الجلرافي وفقا لمرا يقررره المجلرس األعلرى للجامعرات بعرد أخرذ رأى 
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الجامعات ومجرالس الكليرات ويقبرل كرذل  الحاصرلين علرى شرهادة دراسرة ال انويرة الزرا يرة وذلر  وفقراا للنظرام 
 وبالشروط التي يضعها المجلس األعلى للجامعات بعد آخذ رأى مجلس الجامعة  

لها وفقا  أن ي با الكشف الطبي خلوه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم  - ب
 للقواعد التي يضعها المجلس األعلى للجامعات ومجلس الكلية 

حي  يدرغ الطالب الفرقتين االولى وال انيه ببرنامج الزراعه العامه ثم يتم التدريب الصيفى للفرقه 
 ال انيه بهدع التعرع على طبيعه دراسة وفرص التوظيف المتاحه لكل برنامج 

المواد  –الن نتيجة الفرقة ال انية ووفقا لمعايير معلنة ) التقدير يتم اجراء تنسيق داخلى عقب اع
عدد الطالب المتاح للبرنامج استيعابهم( ثم  تعلن اسماء الطالب المنضمين بالبرامج المختلفة  –المؤهلة 

من اسبوا وبعدها ال يتاح للطالب االنتقال  3-0مع اتاحة فترة لالنتقاالت الداخلية ما بين البرامج لمدة 
 برنامج الخر 

 معايير التشعيب الى الشعب التسع
يتم توةيع الطالب بالبرنامج العام على برامج الكليه التسع االخرى بعد نجاحة بالفرقتين االولى 
وال انية وتقدمة بالتدريب الصيفى للفرقة ال انية والذى تهدع الكلية من خاللة الى تعريف الطالب بطبيعة 

تلفة وفرص العمل المتاحة لخريجى تل  البرامج على ان يقوم الطالب باستكمال بطاقة الدراسة بالبرامج المخ
 الرغبات عقب االنتهاء من التدريب الصيفى للفرقة ال انية والتى يليها توةيع الطالب على البرامج المختلفة 

وذل  وفقا يتم ترشيح الطالب للقبول بالبرامج بناءا على تقديرات الطالب ومجموا درجاته الكلى 
الولويات معلنة بدليل الطالب الذى يوةا على الطالب بالفرقة االولى ويتم اعالنها على الطالب منذ 

المواد و  التحاقهم بالكلية لتكون دافعا لهم للتميز وكذل  مزيدا من الشفافيه والوضوح ما بين االدارة والطالب 
  كيميرراء حيويررة – وااللبان لذا يرررةأساسيات الصنراعات ال امج هىنالمؤهله لاللتحاق بالبر 

 كيفية التظلم من التشعيب
  للطالب الحق في أن يتقدم بتظلم للسيد ا د/ وكيل الكلية لشئون الطالب خالل أسبوعاا واحداا من إعالن

 نتيجة التشعيب 
  أن يحدد يمأل الطالب استمارة التظلم من التشعيب )توجد االستمارة مطبوعة بقسم شئون الطالب( على

 فيها رغبته األصلية وأسباب التظلم 
  يتم فحص التظلمات بواسطة السيد ا د/ وكيل الكلية ويعرضها على لجنة شئون الطالب الالحقة 
  يتم التحويل في فترة يحددها ا د/ عميد الكلية والسيد ا د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ال تقل عن

 التشعيب بحي  ال تتعدى األسبوا ال اني من بداية الدراسة أسبوعان من تاريج إعالن نتيجة 
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 هيكل البرنامج -11
البرنامج مدته اربعه اعوام جامجية وثمانية فصول دراسية كل فصل دراسى يتم تدريسه لمده اربعه 

ويتخلله تدريب صيفى بالفرقه ال انيه يستهدع تعريف الطالب بالبرامج  لكل فصل دراسى عشر اسبوعا 
ختلفه قبل التشعيب وفقا لطبيعه الدراسة وفرص التوظيف اما التدريب الصيفى التخصصى فيتم بعد نهايه الم

 الفرقه ال انية الكساب الطالب قدرات ذهنية ومهنيه ومزيدا من االحتكاك بسوق العمل الكتساب المهارات 
 هيكل برنامج علوم وتكنولوجيا االغذيه

 فصل دراسى ثانى -فرقه االولىال فصل دراسى اول -الفرقه االولى
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
نبات زراعي )مورفولوجي  404ن 

 وتشريح(
 4 4 2 نبات زراعي )تقسيم( 202ن  4 4 2

 4 4 2 كيميـــاء عضويه 204و  4 4 2 كيمياء غير عضوية 401ض 

 4 2 3 ياء وأرصاد جويةفيز 201ض  4 4 2 حـــيوان زراعي عام 401و 

 3 2 2 فسيولوجي حيوان 220ح  3 2 2 رياضه )تفاضل وتكامل( 401خ 

 3 2 2 اقتصـــاد زراعي 222ق  3 2 2 اقتصـاد عـــــام 444ق 

 3 2 2 أساسيات بســـاتين 201ب  3 2 2 أساسيات إنتاج محاصيل حقلية 401م 

 2 - 2 جودةمدخل إلى علم ال 223خ  2 - 2 حقوق إنسان 444خ 

 2 - 2 لغة انجليزية 200خ  2 - 2 لغة انجليزية 400خ 

 51 41 41 االجمالى 51 41 41 االجمالى
 

 فصل دراسى ثانى -الفرقه الثانيه فصل دراسى اول -الفرقه الثانيه
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
 4 4 5 حشرات عــــامة 505و  4 4 5 كيمياء حيوية زراعيه 504ص 

 501ض 
 4 4 5 أساسيات أراضي

أساسيات الصناعات الغذائية  501ص 
 واأللبان

5 4 4 

اساسيات ميكروبيولوجيا  501ن 
 زراعية

5 5 3 
 501ض 

 4 5 5 نبـــات يفسيولوج

 3 4 5 إنتاج محاصـــيل عام 545م  2 0 5 مجتمع ريفي 544ق 

أساسيات اإلنتاج الحيواني  501ح 
 لدواجنوا

5 5 3 
 540ن 

 3 5 5 وراثة

 3 5 5 كيمياء تحليلية 504ض  3 5 5 أنتاج بساتين عام 501ب 

 2 - 5 لغة انجليزية 500خ  2 - 5 اللغة االنجليزية 500خ 

 51 41 44 االجمالى 54 44 44 االجمالى

امج الدراسية وطبيعه دراستها ومجاالت عملها والتى تدريب صيفى للفرقه الثانيه يتم بهدف تعريف طالب برامج الزراعه العامة على البر

 يعقبها ملئ رغبات التشعيب
 

 فصل دراسى ثانى -الفرقه الثالثه فصل دراسى اول -الفرقه الثالثه
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
عدد  ع ن المقرر كود

 الوحدات
ص ع 

303 

ص ع  4 4 5 تكنولوجيا التبريد والتجميد
101 

 0 5 تغذية أنسان
4 

 4 5 5 مبادئ احصاء 145م ع  4 4 5 لبن سائل ومعامالته 303ا ع 

ص ع 

302 

ص ع  1 5 5 حفــــظ أغذيه
101 

 5 5 تعبئة وتغليف
4 

ص ع 

322 

ص ع  1 5 5 كيمياء حيوي خاص
140 

 4 5 تكنولوجيا زيوت ودهون وسكر
3 

ص ع 

303 

ص ع  1 5 5 هندسة مصانع أغذية
105 

تكنولوجيا تكثيف وتجفيف 
 ليبوتع

5 4 
3 

تكنولوجيا المنتجات اللبنية  104ا ع  1 5 5 إنتاج لبن ولحم 303ح ع 
 الدهنية

5 4 
3 

 50 41 45 االجمالى 50 41 45 االجمالى

 يهاتدريب صيفى تخصصى: يتم التدريب بهدف الممارسه المهنيه للمعارف والمهارات المكتسبة والتعرف على االجراءات االداريه المنظمه للعمل ف
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 فصل دراسى ثانى -رابعه الفرقه ال فصل دراسى اول -رابعهالفرقه ال

عدد  ع ن المقرر كود
 الوحدات

عدد  ع ن المقرر كود
 الوحدات

 401ص ع 
 4 4 5 ميكروبيولوجيا اغذية

اقتصاديات وإدارة مصانع  401ق ع 
 األغذية واأللبان

0 2 5 

 4 4 0 تحليل األغذية واأللبان 405ص ع  3 5 5 تكنولوجيا الحبوب  ومنتجاتها 401ص ع 

مراقبة جودة مصانع األغذية  401ص ع 
 واأللبان

5 5 1 
 401ص ع 

 1 0 0 صناعات ميكروبية

ألبان متخمرة، مثلجات قشدية  401ا ع 
 ومنتجات ثانوية

5 4 4 
ميكروبيولوجيا األلبان  440ا ع 

 ومنتجاتها
0 4 4 

 4 4 0 تكنولوجيا صناعه الجبن 404ا ع  4 4 5 كيمياء أغذية وألبان 404ص ع 

 1 6 - بحث ومناقشات 445ص ع  1 5 5 تكنولوجيا اللحوم واألسماك 444ص ع 

 50 50 40 االجمالى 21 18 45 االجمالى

 
 0202/0102عبر عدد من السنوات حتى العام الجامعى برنامج تطور أعداد الطالب الملتحقين بال-10

اجمرالى اعرداد الطرالب الملتحقرين برالفرق المختلفرة بالكليرة خرالل الفتررة يوضح  الجدول التالى بيران بتطرور 
  0219/0202الى  0227/0228من العام الجامعى 

الفرقه  العام الجامعى
 ال ال ه

عدد طالب 
الفرقه ال ال ه 

 ةراعه عام

%للطالب 
الملتحقين من 

 العدد 

الفرقه 
 الرابعه

عدد طالب 
الفرقه الرابعه 

 ةراعه عام

 % للطالب
الملتحقين من 

 العدد 
5001/5001 1 10 23.3 51 223 22.1 

5001/5040 44 31 23.1 45 13 23.3 

5040/5044 41 31 23.2 41 13 22.3 

5044/5045 51 33 23.3 41 13 22.1 

5045/5041 40 41 20.1 55 33 21.1 

5041/5044 51 222 20.3 41 13 23.4 

5044/5041 41 31 21.1 51 222 22.2 

5041/5041 45 32 21.3 54 203 23.3 

5041/5041 41 202 21.3 41 34 23.2 

5041/5041 51 233 23.4 54 30 23.3 

5041/5041 15 233 21.1 51 223 22.3 

5041/5050 41 203 20.1 11 231 23.3 

5050/5054 11 203 21.3 41 223 20.1 

خرالل الفتررة محرل الدراسرة نجررد ان ال رة والرابعره برنرامج للفررقتين ال النظر الجمرالى أعرداد الطرالب بالبر
باسررت ناء بعررض % 32-02لتحقررين بالبرنررامج خررالل الفتررره محررل الدراسرره يتررراوح مررا بررين اعررداد الطررالب الم

وممرا يالحر  السنوات التى كان عدد الطالب المقيدين برالفرقتين ال ال ره والرابعره اقرل مرن النسرب الموضروعه  
تين ال ال ره لفررقلخرالل الفتررة محرل الدراسرة  فرى تزايرد مسرتمر الملتحقرين بالبرنرامج ايضا الى ان عدد الطرالب

لتحرراق لسياسررات ناجحررة مررن حيرر  جررذب الطررالب الررى اال  البرنررامجممررا يرردل علررى اتبرراا برنررامج الوالرابعرره ب
السرنوى لتقرى التروظيفى خالل ربط الطرالب بميرادين العمرل وتتبرع خطراهم وكرذل  بعقرد المبالبرنامج سواء من 

 و لمتطلبررات سرروق العمررلامج نرربر ال خريجرري مرردى موافرراةبصررفة دوريررة السررتطالا رأى اصررحاب االعمررال فررى 
إيجرراد قنرراة للتواصررل مررن خاللهررا لمواكبررة التليرررات والتطررورات التررى يلررزم ادخالهررا علررى العمررل المسررتمر علررى 
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برنرررامج دفع بمسرررتوى الخرررريج والامج الدراسررري والمهرررارات الترررى يلرررزم اضرررافتها لخريجرررى البررررامج ممرررا يرررنرررالبر 
التنافسية ما بين اقرانه و تزايد دورها فى خدمة المجتمع وتنميرة البيئرة  البرنامج لمستوى ارقى مع رفع كفا ه

 المحيطة  
 تطور نسب النجاح وعدد الطالب الحاصلين على تقديرات لعدد من السنوات-13

اكبر البرامج من حي  عدد الطالب الملتحقين يعتبر برنامج علوم وتكنولوجيا االغذيه هو واحد من 
به سنويا وكذل  االقبال الكبير على البرنامج ويوضح الجدول التالى بيانا بنسب النجاح للطلبة الفرقتين 
ال ال ة والرابعة الملتحقين بالبرنامج و توةيعا لتقديرات الطالب الملتحقين بالبرنامج خالل الفترة من العام 

 0219/0202الى العام الجامعى  0227/0228الجامعى 

بيانا بنسب النجاح للطلبة الفرقتين ال ال ة والرابعة الملتحقين ببرنامج علوم االغذية و توةيعا لتقرديرات جدول: يوضح 
 0219/0202الى العام الجامعى  0227/0228الطالب الملتحقين بالبرنامج خالل الفترة من العام الجامعى 

  طالب ناجحون  العدد العام الجامعى الفرقة
 راسب

نسبة 
جيد  ممتاة  النجاح

 جدا
بمادة او مادتين/  مقبول جيد

 نوفمبر

 ال ال ة

5001/5001 54 4 1 1 1 4 4 11.54 
5001/5001 1 0 0 1 4 5 0 400.00 
5001/5040 44 4 0 5 5 1 4 10 .14 
5040/5044 41 0 4 5 4 1 1 11.11 

5044/5045 50 4 5 1 4 5 4 10.00 

5045/5041 40 4 4 0 4 0 4 10.00 

5041/5044 55 1 1 1 0 4 0 400 

5044/5041 41 0 44 4 5 0 4 14.44 

5041/5041 45 0 1 5 4 5 5 11.11 

5041/5041 41 0 1 4 4 1 4 14,44 

5041/5041 51 4 4 1 1 5 4 11.41 

5041/5041 15 4 1 41 1 5 0 400 

5041/5050 41 4 50 41 1 0 0 400 

 
 الرابعة

5001/5001 50 0 1 1 4 1 1 11.00 
5001/5001 51 4 4 1 1 4 5 15.11 
5001/5040 45 0 4 4 5 5 1 11.00 
5040/5044 41 4 0 1 1 0 4 11.11 

5044/5045 41 0 5 1 1 0 1 11.00 

5045/5041 55 4 0 1 1 0 1 11.11 

5041/5044 44 0 4 5 1 0 1 11.11 

5044/5041 51 4 4 40 1 0 1 14.01 

5041/5041 51 0 1 1 1 0 1 11.11 

5041/5041 41 0 4 1 1 0 1 11.11 

5041/5041 54 0 5 1 1 0 1 11.00 

5041/5041 10 4 5 45 44 0 4 11.1 

5041/5050 11 0 1 50 1 0 1 14.4 

وبتتبررع نسررب النجرراح  0 والشرركل رقررم 3ومررن اسررتعراض تلرر  النسررب التررى تظهررر فررى الجرردول رقررم 
بالبرنررامج مرتفعررة وهررذا يم ررل احررد اسررباب اقبررال الطررالب لاللتحرراق بالقسررم باالضررافة الررى فرررص العمررل الترري 

بالكليررة وكررذل  نسرربيا  يسررعى القسررم لتوفيرهررا لخريجيرره وممررا يسرراعد علررى ذلرر  وال شرر  قلررة أعررداد الطررالب
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نسرب النجراح للفرقرة ال ال رة كران اعلرى مرن نسرب نجراح االهتمام بالزيرارات الميدانيرة  اال ان لروح  ايضرا ان 
الفرقررة الرابعررة لكررل عررام جررامعى علررى حرردى وهررذا ربمررا يرجررع الررى الصررعوبة النسرربية لمقررررات الفرقررة الرابعررة  
ولكررن يالحرر  اجمرراال ان تطررور نسررب النجرراح خررالل الفترررة محررل الدراسررة ممررا يرردل علررى اتبرراا القررا مين علررى 

وتعلم واساليب تقييم متطورة بالقدر الذى يشجع الطالب ل قرل معرارفهم ومهراراتهم ممرا  البرنامج اساليب تعليم
 يساعد على تطوير اداء الطالب 

 

 دور مركز الخدمة العامة لتصنيع المنتجات االلبان فى دعم الموارد المالية وانشطة خدمة المجتمع-14

وهى موجهه لخدمة مجتمعها المحيط  1977منذ انشاء جامعه قناة السويس وكلياتها المختلفة فى  
بها وهى منطقة اقليم القناة وسيناء وهى تسعى عبر تل  السنوات فى تحقيق تطوير مستمر لألقليم 
واالرتقاء به والسعى لتحقيق رسالة الكلية وذل  عبر خطط دورية لقطاا خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبنية 

ن بالقطاا الزراعى فى هذا االقليم  وتقوم الكلية بعدد من على احتياجات مجتمعها وخريجيها والعاملي
الدورات التدريبية التى تقوم بها لالرتقاء بمستوى الخريجين وكذل  أنشطة القوافل البيئية لالستفادة من 

ديد من الندوات عالخبرات العلمية والبح ية بالكلية فى خدمة المجتمع المحيط بالكلية  كما ان الكلية تعقد ال
 لت قيفية فى مختلف مجاالت وانشطة الكلية وما يعزة من االرتقاء باالقليم الذى تنتمى اليه الكلية  ا

الفعلية  تتعدد الوحدات ذات الطابع الخاص والتى تعتمد على ركيزتين في عملها، األولى المشاركة
ح ية في سبيل تحقيق في تقديم الخدمات واالستشارات ووضع خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتهم الب

مما رسالة الجامعة ورسالة الكلية في خدمة المجتمع وال انية المشاركة في توفير موارد مالية ذاتية للكلية 
 والمنتجات الزرا يه ذات الطابع الخاص العديد من الخدماتيعزة من موارد الكلية كما تقدم تل  الوحدات 
البرامج التدريبية  عددا منلطالب والخريجين ل كما تقدم إلى العاملين بالجامعة والمجتمع المحيط بها

 المتطورة لهم مما يؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وتدريب العاملين بالجامعة وخارجها لرفع كفاءاتهم
 وهذا باالضافة الى تزويد المدينة الجامجية ومستشفى الجامعه ببعض مستلزماتها  

والتي تم إنشاؤها  هو احد الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية انلتصنيع األلبمركز الخدمة العامة 
بقرار السيد األستاذ الدكتور ر يس الجامعة بتشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتصنيع منتجات 

 0228/  3/ 3ومنذ  0228/ 3/ 1  وبدء المركز في تجربة اانتاج في 0228/  0/  17األلبان بتاريج 
ووصل فى بعض االعوام الى ثالثه  كوب يوميا  952التوريد لمستشفيات الجامعة بمعدل بدأ المركز في 

 5222بدء التوريد إلى المدن الجامجية بمعدل وصل إلى  0229/  1/  17  بدابة من االع كوب يوميا
هذا وقد وفرت هذه عبوة اسبو يا للمدن الجامجية  12222ووصلا الى ما يزيد عن كوب أسبو يا 

جامعي  يقوم المركز بتصنيع منتجات  مباللا مالية كبيرة لكل عامات ادارة التلذية بالمدن الجامجية المنتج
ألبان عديدة ذات جودة عالية تشمل الزبادي وجبن قريش وجبن دمياطي وايس كريم وةبد وقشدة وهذا 

اونين والعاملين بااضافة إلى توفير منتجات صحية بجودة عالية للسادة أعضاء هيئة التدريس والمع
كما ان المركز يعزة من دور التدريب الميدانى لطالب مرحلتى البكالوريوغ والدراسات العليا  بالجامعة 
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منتجات اللبنية المختلفة خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بتوفير الالمركز هدع ستي بالكلية 
القتصادية والتدريبية في مجال التسويق الزراعي لألفراد تقديم االستشارات او  بأسعار مناسبةبجوده عالية و 

  والهيئات داخل الجامعة وخارجها
 الخدمات التى تتيحها الكلية لطالبها االعزاء-14

التمتع بالخدمات التى تقدمها الكلية عن طريق مكتب شئون الطالب بمبنى ادارة الكلية من حي  )تأجيل  -1
طلب افادة قيد  -االنتقاالت الخاصة بأتوبيسات المحافظات والقطارات عمل اشتراك بوسا ل -التجنيد للذكور
طلب تليير محل االقامة بوثا ق -استخراج بطاقة الرقم القومي -االقامة بالمدن الجامجية -طالب بالكلية

استمارة الكشف -استخراج كارنية للطالب-الخدمات االجتما ية بعد عمل بح  اجتماعى -رسمية معتمده 
 لطالب الجدد(  الطبى ل

تكليف احد السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية للقيام بأ باء الرياده  الولىتين ايتاح للطالب بالفرق -0
يرشد الطالب خالل تقدمه بالفرقتين االولى وال انيه ويعرفه بالال حه وحقوقه وواجباته والعمل العلمية حي  

اما بالنسبة للطالب خالل الفرقتين ال ال ه  قبات على تسهيل حياته الجامجية وبأقل قدر ممكن من الع
والرابعه فيقوم با باء الرياده العلمية الساده اعضاء هيئة التدريس بقسمى االلبان والصناعات اللذا ية 

 ويتم االعالن عن ذل  فى لوحه االعالنات فى كال القسمين 
ا د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بالنسبة لالمتحانات فيمكن للطالب التقدم بعذر مرضى الى السيد -3

قبل بدء االمتحانات او اثناؤه او خالل يومين على االك ر من تاريج نهاية االمتحان مرفق به شهادة طبية 
معتمدة من احد المؤسسات الطبية الحكومية مع استطالا رأى االدارة الطبية بالجامعة وال يلتفا للطلب 

ة لألعذار االجتما ية فيتقدم الطالب بالعذر االجتماعى مصحوبا بالوثا ق المقدم بعد ذل   أما بالنسب
 الرسمية الدالة على حقيقة العذر وال  يعتد باالوراق المقدمة من جهات غير رسمية  

يحق للطالب التقدم بالتماغ العادة رصد درجات اى مقرر قبل مرور اسبوعين من اعالن النتيجة بالكلية  -4
يد ا د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع سداد المصاريف المقررة وتقديم الطلب بطلب مقدم الى الس

 على النماذج المعدة لذل  اللرض ويتم عرض االمر بعد ذل  على السادة ر يس الكنترول المختص لإلفادة 
الى الكلية  للتحويل من الكلية الى كلية اخرى يقوم الطالب بتقديم طلب الستخراج بيان حالة من الكلية -5

المراد التحويل اليها ويتم ارسال اصل البيان بريديا وإعطاء الطالب صورة طبق االصل من البيان للمتابعة( 
ويتم عرض مذكرة للعرض على مجلس الكلية ثم على السيد ا د نا ب ر يس الجامعة لشئون التعليم 

ع بعد استيفاؤها ثم يتم ارسال الملف الى والطالب البداء الرأى ثم يقوم الطالب بتقديم وثيقة اخالء الطر 
 الكلية المراد التحويل اليها مع تحرير اقرار مواد التحميل ومواد االعفاء  

للتحويل الى الكلية يتم بموافاة مركز التحويالت الر يسية بالجامعة واستيفاء المستندات )بيان حالة ي با   -6
تمارة ال انوية العامة( ويتم اتباا الخطوات التالية صورة من اس-ان محل سكنة يقع فى النطاق الجلرافي

 لتنفيذ التحويل مع العرض على السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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فى حالة رغبة الطالب فى وقف القيد بالنسبة للطالب المتحف  عنهم حتى يتم االفراج عنهم او االعذار  -7
الرسمية  قأى اللجنة الطبية بالجامعة( مع تقديم الوثا المرضية المزمنة حتى يتم شفاؤهم )مع استطالا ر 

 الدالة على ذل   
شهادة ميالد الطالب  –الوثا ق الالةمة لقيد طالب بالكلية هى )شهادة ال انوية العامة اصل+صورة  -8

صورة من بطاقة الترشيح  -جند للذكور 0نموذج  –صور شخصية  6عدد  –بالكمبيوتر اصل +صورة 
 للطالب( 

 للتواصل مع اداره البرنامج -16   

 منسق البرنامج
 ا د/ عادل أبو بكر عبد الحميد

 المدير االكاديمى للبرنامج
 ا د/ رفيق عبد الرحمن دمحم

 01117173478 محمول:
 بريد الكترونى:

adelshata@agr.suez.edu.eg 
shatta59@gmail.com 

 1836   ى:داخل

 01222556967محمول: 
  بريد الكترونى:

Rafik.khalil@agr.suez.edu.eg 
Rafikkhalil2004@yahoo.com 

 1885  داخلى:
 

 ى للبرنامج             عميد الكليةمنسق البرنامج            المدير االكاديم

 

 ا د/ عادل ابو بكر عبد الحميد  ا د/ رفيق عبد الرحمن دمحم       ا د/ ناصر سعيد مندور
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