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 نشأة الكلية وتوجهاتها المستقبلية -2

تعتبر كلية الزراعة باإلسماعيلية جزءًا هاما من تاريخ جامعة قنااة الساويس حياا كانا  مان أوا ال 
 93القارار الجمهاورب بشنشااء جامعاة قنااة الساويس باإلساماعيلية بارق  الكليات التى أنشئ  بمجرد صادور 

بتخريج الطاالب فاى أرباع مجااالت  2977/2978ث  بدأت الدراسة بالكلية فى العام الجامعى  2976للعام 
الصاناعات الذاا ياة واأللباام ثا   –األراضاي والمياا   –اإلنتاج الحياوانى  –زراعية فقط وهى اإلنتاج النباتي 

رت هااا  الباارامج وتاا  تحويلهااا ملااى أقسااام علميااة تقااوم بالتاادريس لعشاارة باارامج خااالل الفتاارة ماان عااام تطااو 
وبدايااة ماان الاار التاااريخ تاا  منشاااء برنااامج الهندسااة الزراعيااة ويعماال بنظااام  0226/ 0225ملااى  2980

ة األعمااال باادأت الدراسااة فعليااًا فااى برنااامج مدار  0229/ 0228الساااعات المعتماادةى وفااى العااام الدراسااى 
 الزراعية ويعمل أيضا بنظام الساعات المعتمدةى ث  بادأت الدراساة ببرناامج ساالمة الذاااء وهاو احاد البارامج

واحاادا الباارامج  التااى تعماال بنظااام الساااعات المعتمااد  وهااو ااادرس باللذااة االنجليزيااةى الممياازة بمصااروفات
ى 0202/0200عاام وبادات الدراساة باه ى فاى المميزة بالكلية هو برنامج الزراعه المساتدامة وانتااج التقااو 

 254بقرار الهيئة القومية لضمام جاودة التعلاي  واالعتمااد رقا   المؤسسى حصل  الكلية على االعتمادقد و 
 ى0226مااو  03بتاريخ 
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تسعى الكلية عبر تطوير ادا ها باستمرار وتعزيز تواصالها ماع القطاعاات البح ياة وخدماة المجتماع 
طوير برامجها المستمر واستطالع رأى االطراف المجتمعية وخريجيها عان سابل تطاوير تلار وتنمية البيئة وت

البرامج وما تحتاجة لكى البى الخريجين احتياجات المجتمع وفى الر تسعى الكلية عبار أنشاطتها المختلفاة 
 للحصول على االعتماد االكاديمى من الهيئة القومية لضمام جودة التعلي  واالعتمادى

 
 ية الكلية ورسالتها وغاياتها االستراتيجيةرؤ -0

   رؤية الكلية

" تتطلع كلية الزراعة ملى أم تتبوأ مكانه مرموقة ومتميزة بين كليات الزراعة بالجامعات المصرية واإلقليمية والعالمية 
 من خالل برامجها التعليمية وأنشطتها البح ية وخدماتها المجتمعية والبيئية"

 رسالة الكلية

إلعداد وتخريج مهنيين وباح ين زراعيين قادرين على  المتميز تزم كلية الزراعة بتقدي  فرص للتعل  والتعلي تل" 
يحقق  المنافسة واإلسهام بالبحوا فى تطوير قطاع الزراعة مع التركيز على مشاكل المجتمع والبيئة المحيطة بما

 "بهويتناالتنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المهنة واالحتفاظ 
 الغايات االستراتيجية للكلية

 رفع القدرات التنافسيه للكلية  -1
 واالقليمى ليصبحوا قادرين على المنافسه سوق العمل القومىوفقا الحتياجات تطوير البرامج الدراسية  -2
 االدارى وفقا لمعااير الجودة  التطوير المستمر لرفع كفاءة أداء الجهاز االكاديمى -3
 البحا العلمى  رفع كفاءة وفاعلية  -4
  تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية الموارد الااتية  -5
 توفير مناخ جامعى ملتزم بالقي  والمبادئ واخالقيات المهنة -6

 السمات المميزة للكلية -3
 ةقا مية بالمحافظة صناعال ةنشطبعض اال وكالر اات نشاط زراعى مميز وجود الكلية في منطقة  -1

 .ومجتمع أعمال في خمس محافظات مختلفة ىزراعنشاط العلي ال
مااو  03بتاريخ  254الكلية معتمد  من الهيئة القومية لضمام جودة التعلي  واالعتماد بقرار رق   -2

0226 
 براءات اختراع للسادة اعضاء هيئة التدريس بالكليةى 3تواجد  -3
تى ت  حصرها بالكلية % من اجمالى االبحاا ال52عادل تقريبا يالنشر العلمى فى دوريات عالمية  -4

 ى0226الى  0222خالل الفترة من 
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وجود عالقات تعاوم اكاديمى وعلمى عدادة من خالل اتفاقيات ثنا ية ومشروعات بح ية ما بين الكلية  -5
ومعاهد ومؤسسات علمية وبح ية متميزة وهيئات تنفياية اخرى فى مصر والعال  الخارجى فى مجاالت 

تدريبى وهى جميعها تتيح الحصول على الخبرات المتطورة تشمل منح التدريس ، البحا العلمى و ال
درجات علمية للسادة معاونى هيئة التدريس الاان يحصلوم على منح او قنوات علمية ووجود برامج 
لتبادل الخبرات محليا ودوليا على مستوى السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيه  وفرص تدريب 

تواصل المميز ما بين السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيه  لالحتكاك ميدانى للطالب فضال عن ال
بالمجتمع العلمى والدولى من خالل اتفاقيات مع هيئات االم  المتحد ، دول االتحاد االوربى، ووزارة 

 الزراعة، وأكاديمية البحا العلمى وجهات اخرىى
رى فى سيناء بما اتيح التنوع فى البحوا تتوفر فى الكلية مزرعة تجريبية فى مدانة االسماعيلية واخ -6

الزراعية فى ظل ظروف بيئية تعكس الظروف التى تذطى اقلي  القناة وسيناء مما يحقق اسهاما مميزا 
 للبحوا التى تخدم البيئة المحيطة بالكلية وبما يساعد فى تحقيق رسالتهاى

تتنوع المدارس العلمية له  داخليا وجود عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيه  الاان  -7
وخارجيا مما يسه  فى تنوع الخبرات ونفل الخبرات ما بين الجميع وكالر تواجد عدد من السادة 

 اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوا ز علمية محلية ودوليةى
التدريس وجود مجلة علمية مميزة تقوم بنشر االبحاا العلمية التى تصدر من السادة اعضاء هيئة  -8

 داخل وخارج الكليةى
توفر بنية اساسية جيدة لدع  عملية التعلي  والتعل  م ل مكتبة حدا ة ومجهزة ومتصلة بالمكتبة  -9

 الرقمية وبنية اساسية جيدة من مدرجات ومعامل طالبية ومعامل بح ية محدثة وفقا المكانيات الكليةى
الزراعية وادارة االعمال والمشروعات الزراعية  توافر برامج دراسية انشئ  حدا ا م ل برنامج الهندسة -11

وكاا برنامج سالمة  والتى ساعدت خالل الفترة الحالية فى زيادة اقبال الطالب الملتحقين بالكليةى
ويت  تدريسة باللذة االنجليزية  0224الذااء وهو احدا برامج الكلية التى انشئ  فى عام 

 ات المعتمدةىوبمصروفات مميزة ويعمل أيضا بنظام الساع
تقوم الوحدات اات الطابع الخاص بالكلية فى تخفيف تكلفة اتمام الدروس العملية لبعض المقررات  -11

الدراسية بالكلية مما يقلل من العبىء المادى الخاص باتمام الدروس العملية وكالر فهى تعمل 
 كوحدات تدريب للطالب خالل العملية الدراسية والتدريب الصيفىى

 تعليمى بقس  وقاية النباتى وجود متحف  -12
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 -الوضع التنافسى للكلية:-4

 جامعه قناة السويس –الموقع الجذرافى المتميز لكلية الزراعة  -2
حداثه المبانى واالنشاءات ومال مة المعامل الطالبية والبح ية وتجهيزاتها وفقا لمعااير الهيئة  -0

 (Normsالقومية لضمام جودة التعلي  واالعتماد )
 ال الطالب بصفة عامة والوافدان نسبيا خالل الخمس السنوات تزااد اقب -3
ارتفاع نسب نجاح الطالب اجماال خالل المرحلة االخيرة وزيادة عدد الطالب الحا زين على تقدارات  -4

 مرتفعهى
 تنوع التخصصات الدراسية الخاصة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا -5
و الزراعه المستدامة وانتاج سالمة الذااء  بمصروفات هما ين مميزينبرنامجتواجد تتميز الكلية ب -6

 ىباللذه االنجليزية  ماويت  تدريسهالتقاوى 
ال روة السمكية وادارة االعمال والمشروعات الزراعية والاى  ىامجنتتس  الكلية بأنها تحتوى على بر  -7

كلية زراعة خارج االقلي  م ل ال اوجد له نظير فى كلية العلوم الزراعية المنافسة فى االقلي  او اقرب 
 جامعه الزقازيقى -كلية الزراعة 

اوجد بالكلية برنامج الماجستير التنمية المستدامة الاى ات  بالتعاوم مع خمسة جامعات مصرية  -8
ى وكالر برنامج ماجستير التذيرات المناخية، الزراعه المستدامة و وعدد من دول االتحاد االوربى

جامعات اردنية وثالا جامعات  5جامعات مصرية و 4  بناوة بالتعاوم ما بين األمن الذاا ى والاى ت
 أوربيةى

 تزااد اقبال منظمات سوق العمل على الخريجينى -9
للسادة اعضاء هيئة التدريس اسهامات دولية عدادة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -22

   المتحدةىوالقوافل البيئية وكالر فى االصدارات الدولية لمنظمة االم
 

 الهيكل التنظيمى للكلية -5

يسمح الهيكل التنظيمى للكلية بتحداد العالقات المتبادلة به فى الهيكل المحدا حيا يسمح 
بالتعاوم الرأسى واألفقى والعالقات المتبادلة بين مستوياته ووحداته ويت  نشر الهيكل التنظيمى للكلية 

فى مداخل المبانى الر يسيةى كما أنه اتضمن الهيكل كافة على الموقع االليكترونى للكلية ويتواجد 
االدارات والوحدات لدع  العملية التعليمية والدراسات العليا والبحا العلمى اضافة الى وحدة تكنولوجيا 

ات  دوريا تحداا الهيكل  المعلومات ووحدة الدارة االزمات والكوارا والوحدات اات الطابع الخاصى
وفقا لطبيعه االنشطة التى تت  بالكلية وقد ت  اعتماد احدا هيكل تنظيمى للكلية فى التنظيمى للكلية 

 ى02/20/0202
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 التعليمية الكلية وامكانياتهاب العلمية قساماال-6

ن قاعات المحاضرات والمعامل ميتواجد بالكلية عشرة اقسام علمية تتسم عموما بتجهيزاتها المحدثة 
تواجد بالكلية عدد كبير من أعضاء هيئة تدريس متنوعى التخصصات وتتسم الكلية ب الطالبية والمعامل البحثية

ويتمتعون بخبرات مميزة و يحصل عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية على عدد من المشاريع الدولية 
عضاء مكاتب أ  -مدرجات -والمحلية مما يعزز من امكانيات معامل الكلية و وجود بنية أساسية جيدة ) معامل

مزرعة تعليمية(. كما توجود مجلة علمية متخصصة لمختلف التخصصات  –متحف تعليمي  -هيئة تدريس
الزراعية لنشر االبحاث وتتعدد الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وهى تخدم العملية التعليمية والعملية 

لتدريب الميدانى للطالب بالفرقة الثالثة البحثية كما انها تساهم فى برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة. اتمام ا
فى عدد من المزارع والمصانع والوحدات االنتاجية وهذا باالضافة الى التدريب بداخل الكلية فى الوحدات 
االنتاجية ذات الصلة بالبرامج التعليمية. كما ان للكلية مكتبة مجهزة بطريقة جيدة وبها قاعات للبحث على 

ى العملية التعليمية والبحثية. وحصلت الكلية على على عدد من المشروعات الطالبية الشبكة الدولية تساعد ف
لثقل الجزء العملى للطالب والعمل فى المجال البحثى. يتواجد بالكلية عدد من المعامل البحثية المسحدثة 

ووحدة  -ذائيةمعمل القياسات الضوئية بقسم الصناعات الغ -بالكلية مثل التصوير البيولوجى بقسم النبات
 االستشعار عن بعد بقسم االراضى والمياه

 واقسام الكلية هى

  .Agricultural Engineering Dept قس  الهندسة الزراعية -2
  .Horticulture Dept قس  البساتين -0
 .Soil and Water Dept  قس  االراضى والميا  -3
 & Agricultural Economic قس  االقتصاد واالرشاد الزراعى والمجتمع الريفى -4

Extension & community 
  .Food Industries Dept قس  الصناعات الذاا ية -5
  .Dairy Dept قس  األلبام -6
 Animal production & Fisheriesقس  االنتاج الحيوانى وال روة السمكية -7
  .Plant Protection Dept قس  وقاية النبات -8
  .Botany Dept قس  النبات الزراعى -9

  .Agronomy Dept قس  المحاصيل  -22
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تتس  االقسام عامة بتجهيزاتها الجيدة التمام العملية التعليمية النظرية والعملية كما يالحظ وجود تجهيزات 

 جيدة لالتمام الجزء العملى كما يظهر فى الصور المرفقة 
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 وفرص التوظيف لخريجيهالة طبيعة الدراسة مبرامج مرحلة البكالوريوس مشت-7

عشر برنامج دراسى لمرحلة البكالوريوس يختلفوم فيما بينه  فى طبيعة الدراسة  ثالااتواجد بالكلية 
   -ومجاالت التوظيف للخريجين والتى يمكن استعراضها فيما الى:

 Food Safety Program برنامج سالمة الذااء-2
معارف ومهارات اهنية ومهنية وعملية فى مجال انتاج االغاية بصورة  الدراسة بالبرنامج باللذة االنجليزية تتضمن

امنه مع التركيز على مراقبة جودة الذااء واالختبارات الضرورية للتأكد من سالمة الذااء ويبنى البرنامج على العلوم 
فرص عمل ئوم الصحيةى األساسية الخاصة بالزراعة ملى جانب علوم الميكروبيولوجيا، الكيمياء، مراقبة الجودة والش

تتضمن العمل في مصانع األغاية، منظمات وهيئات مراقبة جودة الذااء، شركات استيراد وتصدار األغاية،  الخريجين
 مدارات التموين و معامل تحليل األغاية، مراكز البحوا العلميةى

 Agricultural Engineering Program برنامج الهندسة الزراعية-0
اهت  البرنامج باالستخدام السلي  للمعدات المستخدمة في المراحل المختلفة من نظ  اعات المعتمد  و يعمل بنظام الس

اإلنتاج و التصنيع الزراعيى ويقدم البرنامج باإلضافة ملى العلوم األساسية و التطبيقية في الهندسة والزراعة  مقررات 
لذاا ي، هندسة ما بعد الحصاد، هندسة الرب، الصرف مخصصة تذطى تخصصات الطاقة الزراعية واآلالت، التصنيع ا

في محطات الميكنة الزراعية،  ويتاح لخريجي البرنامج العملالزراعي، وهندسة المباني الزراعية وهندسة البيئة الحيويةى
شركات استصالح األراضي، مشاريع الرب والصرف الزراعي، محطات حصاد وتدريج المحاصيل، شركات اإلنشاءات 

 اعية، توكيالت بيع اآلالت الزراعية، ومصانع األغاية واألعالف ومراكز البحوا العلميةىالزر 
 Agribusiness Program برنامج ادارة االعمال والمشروعات الزراعية-3

ة الجوانب االقتصادية وادار  بدراسة هو احد البرامج الحدا ة بالكلية والاى يعمل بنظام الساعات المعتمدة ويهت  البرامج
المؤسسات الزراعية فنيا ودراسات الجدوى المبنية على التحليل العلمي لمدخالت ومخرجات المشروع ويقدم البرنامج 

ويتاح باإلضافة الى العلوم االساسية والتطبيقية في مجال ادارة االعمال والمشروعات الزراعية ونظ  التسويق المختلفةى 
التسويق الزراعي ومحطات حصاد وتدرج الحاصالت البستانية والمحاصيل في المزارع وشركات لخريجي البرنامج العمل

 ومراكز البحوا العلميةى الحقلية واعمال دراسات الجدوى والدراسات االقتصادية الفنية
 Food Science & Technology Program برنامج علوم وتكنولوجيا االغاية-4

عملية في مجال انتاج االغاية بصورة امنه وهو يض  تخصصين يشمل هاا البرنامج معارف ومهارات اهنية ومهنية و 
ر يسين هما الصناعات الذاا ية وتكنولوجيا األلبام و ابنى البرنامج على العلوم األساسية الخاصة بالزراعة ملى جانب 

في مصانع ل ولخريج هاا البرنامج فرصة العمعلوم الميكروبيولوجيا، الكيمياء، تذاية اإلنسام والعلوم الهندسيةى 
األغاية، منظمات وهيئات مراقبة جودة الذااء، شركات استيراد وتصدار األغاية، مدارات التموين و معامل تحليل األغاية 

 ومراكز البحوا العلميةى وهاا باإلضافة الى اخصا يو التذاية العالجية بالمستشفيات
 Home Economics Program برنامج االقتصاد المنزلي-5

في )برنامج خاص بالطالبات فقط(البرنامج معارف ومهارات اهنية ومهنية وعملية ته  الطالبات بدرجة اكبر  يشمل هاا
مجال الصحة العامة واالسعافات وتنسيق المنزل واعمال المالبس والتصمي  الداخلي للمنزل وانتاج االغاية بصورة امنه 

ة الخاصة بالزراعة، الصحة واالسعاف، بجانب علوم والتذاية العالجية ويبنى البرنامج على العلوم األساسي
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في مصانع األغاية، مدارات  ولخريج البرنامج فرص العملالمكروبيولوجيا، الكيمياء، تذاية اإلنسام والعلوم الهندسيةى 
 ومراكز البحوا العلميةى التموين و معامل تحليل األغاية و اخصا يو التذاية بالمستشفيات

 Horticulture Program برنامج البساتين-6
االكاديمية على  الزينة ويرتكز البرنامج في دراسته ونباتات والفاكهة محاصيل الخضر منتاج يختص هاا البرنامج بمجاالت

 واالجتماع النبات، ووقايه النبات، وأمراض واالقتصاد، والميا ، والتربة النبات، تربية األساسية، باإلضافة الى علوم العلوم
 هاا في للخريجين التوظف فرص وتتضمن .البرنامج هاا في التخرج متطلبات الستيفاء الزراعيِة، والهندسة الريفي،
 الحيوية، ومختبرات التكنولوجيا والشتالت، والتقاوب  الباور منتاج وشركات الزراعية، األعمال شركات في العمل البرنامج
 ومراكز البحوا العلميةى الزراعي اإلرشاد ومراكز الزراعية، الحاصالت وتعبئة وتدريج فرز ومحطات

 Soil Program برنامج األراضي والميا -7
 في البرنامج ويرتكز الزراعة، في األساسية ملى العلوم وباإلضافة والميا ، األراضي يختص هاا البرنامج بدراسة مجاالت

 الريفي، واالجتماع النباتي، واإلنتاج القتصاد،وا الزراعيِة، الميا  والهندسة وعلوم األراضي علوم على األكاديمي بناء 
 استصالح شركات في العمل البرنامج فيھاا للخريجين لتوظف فرصا وتتضمن .البرنامج في ھاا التخرج متطلبات الستيفاء
 في ومراكز األبحاا والصرف الرب  ومشاريع والميا  األراضي تحليل ومعامل والمعدنية العضوية وشركات األسمدة األراضي

 والخاصةى الجهات الحكومية
 Agronomy Program برنامج المحاصيل -8

الحقلية, قادرا على مساار  احتياج السوق الخارجي  اهدف البرنامج الى اعداد خريج في مجال انتاج و تربيه المحاصيل
 وقاية النبات، أمراض قتصاد،اال والميا ، التربةِ   النبات، مجاالت: تربية في عن طريق دراسة عدد من المقررات الدراسية

البرنامج وفقا لمعااير محدد  وبالتالي  هاا في التخرج متطلبات الزراعيِة الستيفاء والهندسة واالجتماع الريفي، النبات
 الحاصالت وتعبئة وتدريج فرز في شركات انتاج الباور والتقاوب, الشركات الزراعية, ومحطات له فرص العمل اتسنى

 الزراعي ومراكز البحوا العلميةى اإلرشاد كزالزراعية، ومرا
 Animal Production Program الحيواني برنامج اإلنتاج-9

 وتعتبر أوالداجني الحيواني اإلنتاج برنامج لخريجي الالزمة  والمهارات المعارف اهدف هاا البرنامج الى دراسة مجموعة
 والميكنه الحيوانية، المنتجات وتجهيز وتداول واالقتصاد، اض،واألمر  الحيوام وصحة الحيوية، والكيمياء الوراثة، علوم

 الستيفاء ضرورية اإلنتاج نظ  التذاية، والفسيولوجي، الحيوام، تربية مجال في التخصصية العلوم بجانب الزراعية،
 نتاجاإل  مشروعات في العمل البرنامج هاا وتتضمن فرص العمل المتاحة لخريجي. البرنامج هااى خريج مواصفات
 وتحليل الحيوية، التكنولوجيا ومختبرات األعالف، ومصانع االصطناعي، التلقيح ومحطات التجارية، والداجنى الحيواني
 .العلمية البحوا ومراكز األعالف، وتجارة وفحص

 Fisheries Program برنامج ال روة السمكية-22
 علوم وتعتبر السمكي برنامج اإلنتاج لخريجي زمةوالمهارات الال  المعارف اهدف هاا البرنامج الى دراسة مجموعة

 التخصصية العلوم بجانب االسماك، وتجهيز وتداول واالقتصاد، وصحة االسماك واألمراض، الحيوية، والكيمياء الوراثة،
 يجخر  مواصفات الستيفاء ضرورية ونظ  اإلنتاج والصيد المختلفة، والتذاية، والفسيولوجي، مجاالت انتاج االسماك، في
 التجارية، اإلنتاج السمكي مشروعات في العمل البرنامج هاا وتتضمن فرص العمل المتاحة لخريجي .البرنامج هاا

 .العلمية البحوا ومراكز األعالف، وتجارة وفحص وتحليل الحيوية، ومختبرات التكنولوجيا األعالف، ومصانع
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 Plant Protection Program برنامج وقاية النبات -22
 الحشرات، :علوم بين على التكامل مبنى والبرنامج متعددة، بينية س  هاا البرنامج بضمة لمجموعة تخصصاتتا

 في العلوم البيولوجية، والمفاهي  المعارف وتتس  طبيعة الدراسة بتكامل الزراعي والحيوام والمبيدات، وأمراض النبات،
 المجدية المكافحة طرق  أفضل إليجاد  والكيميا ية؛ والحيوية ةوالطبيعي ال قافية :المفاهي  على والتركيز والبيئية،

 .اإلصابة في حاالت والعالج والتشخيص، اآلفات، انتشار من الوقاية واقتصادياى كما تهت  بطرق  بيئيا والمال مة
 اعاتتتضمن صن فرص التوظيف للخريجين وبالتالي فشم اآلفات، ومكافحة النبات وقاية في العمل لمجال باإلضافة

 ومعامل المبيدات، وتجارة والحرير، العسل وإنتاج الحيوية، المكافحة لمواد التجارب المك ف واإلنتاج الزراعية، الكيماويات
 .الزراعية المتخصصة البحوا ومحطات المبيدات، متبقيات تحليل

  General Agricultural Production Program برنامج االنتاج الزراعي العام-20
المحاصيل الحقلية  االنشطة الزراعية من حيا انتاجتتضمن مجمل ضمن مجموعة من المعارف والمهارات وهو ات

التركيز على تلر المعارف والمهارات يكوم  والسمكي وانتاج االغاية وبالتالي فام والداجنى والبستانية واالنتاج الحيواني
الخريجين وتتاح له جميع فرص العمل السابقة بالبرامج  مارسهاي اقل من البرامج االخرى نظرا لتنوع االنشطة التي

 المختلفةى
  Sustainable Agriculture& Seed Production  الزراعه المستدامه وانتاج التقاوى برنامج -23

وتتس  طبيعة  الحدا ة وهى الزراعه المستدامه وانتاج التقاوى لوم بانه ارتكز على احد توجهات العس  هاا البرنامج تا
ب المهارات العملية الالزمة للعمل في مجال الزراعة وإنتاج وإك ار الباور ومن اواكتس والمفاهي  المعارف لدراسة بتكاملا

خطة مصر  مع واكبتكلية ليالهاا المنطلق تكوم رسالة برنامج الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوى كأحد البرامج المميزة ب
على الهدف ال انى وهو منهاء الجوع والزراعة المستدامة، صم  البرنامج إلعداد  للتنمية المستدامة مع التركيز 0232

خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل فى مجال منتاج التقاوى وتطبيق مستراتيجيات الزراعة المستدامة من خالل 
شركات ومزارع تتضمن  خريجينفرص التوظيف لل وبالتالي فشم ىمتاحة مقررات تعليمية وتدريبية متطورة فى هاا المجال

الزراعات العضوية وشركات منتاج الباور والتقاوب والشتالت، الحجر الزراعىى ومحطات فحص وجودة التقاوى وشركات 
منتاج تقاوى السالالت والهجن لمختلف الحاصالت الزراعية ومختبرات التكنولوجيا الحيوية ومحطات فرز وتدريج وتعبئة 

مراكز اإلرشاد الزارعي ومراكز تطبيق نظ  المعلومات الجذرافية واالستشعار عن بعد فى دراسة الحاصالت الزراعية، و 
تأثير التذيرات المناخية على نمو وإنتاجية الحاصالت الزراعية والبرامج المشروعات القومية اات الصلة بتنمية وصيانة 

 ىالموارد البيئية والزراعية
 0202/0200كلية عبر عدد من السنوات حتى العام الجامعى تطور أعداد الطالب الملتحقين بال-8

اوضح  الجدول التاالى بياام بتطاور اجماالى اعاداد الطاالب الملتحقاين باالفرق المختلفاة بالكلياة خاالل الفتارة 
  0202/0200الى  0229/0222من العام الجامعى 

احمالى الفرقة  العام الجامعي
 األولى

اجمالى الفرقة 
 ال انية

لفرقة اجمالى ا
 ال ال ة

اجمالى الفرقة 
 الرابعة

اجمالى اعداد 
 الطالب

9002/9000 902 049 001 029 424 
9000/9000 14 064 001 002 464 
9000/9009 991 22 004 026 411 

9009/9002 202 082 46 096 680 

9002/9004 222 069 060 20 149 

9004/9004 210 021 042 994 244 
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9004/9006 496 994 092 041 0020 

9006/9001 610 981 902 026 0242 

9001/9008 416 402 922 900 0299 

9008/9002 228 224 290 900 0292 

9002/9090 410 264 244 248 0498 

9090/9090 494 400 222 244 0409 

9090/9099 441 496 222 289 0148 

ل الفتددرة محددل الدراسددة نجددد ان اعددداد الطددالب عنددد الن ددر الجمددالى أعددداد الطددالب بددالفرل المختلفددة خددال
ويالحددت تزايددد اعددداد الطددالب بددالفرل الدراسددية خااالل الفتاارة محاال الدراسااة  المتواجدددين بالكليددة فددى تزايددد مسددتمر

المختلفة مما يدل على اتباع الكلية لسياسات ناجحة من حيث جذب الطالب الى الكلية سدواء مدن خدالل ادخدال 
نامج الهندسة الزراعية وادارة مشروعات زراعية او سالمة الغذاء او من خدالل ربدا الطدالب برامج جديدة مثل بر 

مددد  بميدادين العمددل وتتبددع خطدداهم وكددذلم بعقددد المددوتمرات بصدفة دوريددة السددتطالع رأ  ا ددحاب االعمددال فددى 
اة للتوا ددل مددن إيجدداد قنددالعمددل المسددتمر علددى  و لمتطلبددات سددول العمددل خريجددي بددرامج الكليددة المختلفددةاسدديفاء 

خاللهدددا لموا بدددة التغيدددرات والتطدددورات التدددى يلدددزم ادخالهدددا علدددى البدددرامج الدراسدددية والمهدددارات التدددى يلدددزم اضدددافتها 
لخريجى البرامج مما يدفع بمستو  الخريج والكلية لمستو  ارقى مع رفع كفائتها التنافسية مدا بدين اقرانهدا و تزايدد 

المحيطة. كما ان سعى الكلية فى زيادة اوجدة التعداون مدع الموسسدات مدا  دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
هددي احددد أهددم فعاليددات التوا ددل مددع المجتمددع والتعريددة ب هميددة الكليددة و قبددل التعلدديم الجددامعى للتعريددة بالكليددة 

 وخريجيها ودورهم الهام فى اثراء الثروة الزراعية فى مصر امال فى رفعة الوطن.
 وسياسات القبول عليا ومجاالت الدراسةبرامج الدراسات ال-9

تمنح جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس كلية الزراعة الشهادات العليا التالية لما بعد شهادة 
 درجة البكالوريوس، وذلم فى التخصصات العلمية لألقسام وفروعها:

 أوال: دبلوم الدراسات العليا.
 ة.ثانيا: درجة الماجستير فى العلوم الزراعي

 الفلسفة فى العلوم الزراعية. اه ثالثا: درجة دكتور 
جميع برامج الدراسات العليا تعمل بن ام الساعات المعتمدة والتى تعتمد على ن ام اختيار 
الطالب لبعض المقررات االختيارية والزام الطالب ببعض المقررات االجبارية وفقا للبرنامج 

 الذ  يلتحق به الطالبالدراسى 
 لبرامج الدبلوم: بالنسبة *

تتناول الدراسة لددبلومات الدراسدات العليدا مقدررات علميدة ذات طبيعدة تطبيقيدة، مددتها عدام جدامعي واحدد 
وفصددل الربيددع يبدددأ مددن  –فصددلين دراسدديين أو أ ثددر وهددي فصددل الخريددة يبدددأ مددن اسسددبوع الثالددث مددن سددبتمبر 

اسول مدن يوليدو )إختيدار (. مددة الفصدل اسول  وفصدل الصدية ويبددأ مدن اسسدبوع –اسسبوع الثاني مدن فبرايدر 
   أسابيع. 8أسبوعّا ومدة الفصل اإلختيار   15والثاني هي 
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يقبدل القيدد للحا دلين علدي درجدة البكدالوريوس مدن إحدد  كليدات الزراعدة  : وتاريخ التقدم شروط القيد*
 15ة. يتقدددم الطالددب فددي الفتددرة مددن أو المعاهددد العليددا الزراعيددة، أو الحا ددلين علددي الدددرجات الجام يددة المعادلدد

 سبتمبر من كل عام، حيث يكون القيد لدورة واحدة كل عام جامعي وهي دورة أ توبر.  15أغسطس إلي 
 الدراسة للدبلومات إما  باحية أو مسائية طبقا لما يحدده مجلس الكلية.* مواعيد الدراسة : 

 برامج الدبلوم المتاحة بالكلية

مدة  تخصص الدبلوم م
 سةالدرا

 القسم العلمى

 استصالح األراضى الصحراوية 1
Reclamation of Desert land 

 األراضى والمياه عام واحد

 البيئة وتنسيق الحدائق 2
Environment & Landscaping 

 البساتين عام واحد

 مراقبة جودة األغذية واأللبان 3
Food and Dairy Quality Control 

 عام واحد
 الصناعاتقسمى 
 واأللبان الغذائية

 الحجر الزراعى المانع إلنتشار اآلفات 4
Agricultural Quarantine for pest control 

 وقاية النبات عام واحد

 

 لزراعيةاوبرامج دكتورا  الفلسفه فى العلوم  برامج الماجستير فى العلوم الزراعية *
عة التقدم العلمي والتدريب علي أسلوب البحث تحتو  الدراسة على مقررات دراسية ومتاب طبيعة الدراسة:* 

 العلمي واستقراء النتائج وتنتهي تلم الدراسة بإعداد رسالة علمية تقبلها لجنة الحكم.
 برامج الماجستير والدكتوراة بالكلية

 

 العلمى فروع التخصص بالقس  الماجستير والدكتورا  الممنوحهات درج القس  العلمى  م

 Soil andاألراضي والميا   2
Water األراضى Soil  

 كيمياء زراعية -
 الموارد الطبيعية -
 األرصاد-
 األراضى -

 األلبام وتصنيعها - Dairy األلبام Dairyاأللبااااام  0

3 

االقتصاد الزراعى واإلرشاد 
 الزراعي والمجتمع الريفى

Agricultural Economics & 
extension & Community 

 Agric. Economics اإلقتصاد الزراعي
 Agric. Extension اإلرشاد الزراعى
 Agric. Community المجتمع الريفى

 اإلقتصاد الزراعى -
 اإلرشاد الزراعى -
 المجتمع الريفى -

4 
 

 اإلنتاج الحيواني وال روة السمكية
Animal Production and 

Fish Resources 

 Animal Production اإلنتاج الحيوانى
 Poultry Production منتاج الدواجن

 Fisheries Production انتاج اسماك

 اإلنتاج الحيوانى  -
 الدواجن-
 ال روة السمكية -
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 Horticultureالبساتين  5
 Fruit الفاكهه

 Legumes الخضر
 Floraculture الزينة

 الفاكهة -
 الخضر  -
 نباتات الزينة -

 الصناعات الذاا ية 6
Food Technology اا يةالصناعات الذ Food Industries - الصناعات الذاا ية 

 Agronomyالمحاصيل  7

 Agronomy المحاصيل
Climate Change& Sustainable -
Agriculture& Food Security 

(CCSAFS)* 

 فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل  -
 تربية وتحسين المحاصيل -
 محصاء وتصمي  التجارب -
 

8 
 

 النبات الزراعي
Agricultural Botany 

 Plant Disease امراض النبات
  Botany النبات الزراعى

 Genetics الوراثة
 Plant physiologyنبات فسيولوجى 

 Microbiology الميكروبيولوجيا الزراعية
 للمحاصيل الحقلية التنمية المستدامة

Sustainable crop protection 

 النبات الزراعى -
 فسيولوجيا النبات -
 أمراض النبات -
 الوراثة -
 الميكروبيولوجيا الزراعية -

 Plantوقاية النبات       9
Protection 

 Entomology الحشرات
 pesticides مبيدات االفات

 Zoology الحيوام الزراعى

 الحشرات اإلقتصادية الزراعية -
 مبيدات اآلفات -
 الحيوام الزراعى -

22 
 الهندسة الزراعية
Agricultural 
Engineering 

 Agricultural هندسة الزراعيةال
Engineering 

 هندسة اآلالت الزراعية -
 هندسة نظ  الرى والصرف -
هندسة تصنيع المنتجات  -

 الزراعية
 هندسة الطاقة والبيئة -

 البرامج المحدد  بخط اسفلها برامج ماجستير فقط * 

 مجهودات الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة-22

وهى موجهه لخدمة مجتمعها  1977امعه قناة السويس وكلياتها المختلفة فى منذ انشاء ج
المحيا بها وهى منطقة اقليم القناة وسيناء وهى تسعى عبر تلم السنوات فى تحقيق تطوير مستمر 
لألقليم واالرتقاء به والسعى لتحقيق رسالة الكلية وذلم عبر خطا دورية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية 

نية على احتياجات مجتمعها وخريجيها والعاملين بالقطاع الزراعى فى هذا االقليم. وتقوم الكلية مبالبيئة 
الدورات التدريبية التى تقوم بها لالرتقاء بمستو  الخريجين وكذلم أنشطة القوافل البيئية بعدد من 
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ية عبر أنشطة القوافل لالستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بالكلية فى خدمة المجتمع المحيا بالكل
البيئية. كما ان الكلية تعقد الهديد من الندوات التثقيفية فى مختلف مجاالت وانشطة الكلية وما يعزز 

 من االرتقاء باالقليم الذ  تنتمى اليه الكلية. 
 تتعدد الوحدات ذات الطابع الخاص والتى تعتمد على ركيزتين في عملها، اسولى المشاركة

ديم الخدمات واالستشارات ووضع خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتهم البحثية في الفعلية في تق
سبيل تحقيق رسالة الجامعة ورسالة الكلية في خدمة المجتمع والثانية المشاركة في توفير موارد مالية 

الخدمات ذات الطابع الخاص العديد من مما يعزز من موارد الكلية كما تقدم تلم الوحدات ذاتية للكلية 
إلى العاملين بالجامعة والمجتمع المحيا بها، تشمل مختلف االهتمامات العلميددة والثقافية واسنشطة 
االجتماعية، من إعداد الطالب والخريجين بتقديم البرامج التدريبية المتطورة لهم مما يوهلهم لمواجهة 

وحدات أخر  برفع  ما تهتم   ءاتهمتحديات سول العمل، وتدريب العاملين بالجامعة وخارجها لرفع كفا
وتقديم منتج بجودة عالية الى  مستو  اإلنتاج في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها

مجتمع الجامعه وفى نطال المحاف ة وهذا باالضافة الى تزويد المدينة الجام ية ومستشفى الجامعه 
 ببعض مستلزماتها. 

فى مقر الجامعه بمحاف ة االسماعيلية واخر  بمنطقة سيناء وتم وللكلية مزرعتين احداها 
 در قرار بالئحة  1992، وفى عام 1978إنشاء تلم الوحدة كمنش ة تعليمية وبحثية وإنتاجية  سنة 

 -وتساهم المزرعه فى االتى: المزرعة من مجلس إدارة الجامعة.
للسادة اعضاء هيئة التدريس الزراعية كبير من االراضى والصوب  عددتوفير تساهم وحدة المزارع ب -1

مجال اإلنتاج المتعلقة بفى مجال االبحاث ومعاونيهم وكذلم طالب الدراسات العليا المسجلين بالكلية 
 .في مجال اإلنتاج الحيوانيوكذلم النباتي بمختلف فروعه 

البستانية )  تتوفر بالمزرعة كافة القطاعات االنتاجية الخا ة بالمحا يل الزراعية و المحا يل -2
كافة االنشطة االخر  مثل مجاالت وقاية النبات، الهندسة الزراعية و زينة( وكذلم  -فا هه-خضر

الوراثه( وهذا باالضافة الى قطاعات االنتاج الحيوانى  –امراض النبات -النبات الزراعى )فسيولوجى
 عزز موارد الكلية الذاتية.بما يوفر منتجات غذائية  حية وما يخدم مجتمعها وكذلم مما ي المختلفة

قيام المزرعة بتوفير احتياجات اتمام الدروس العملية لعدد كبير جدا من الدروس العكملية التى تقدمها  -3
 الكلية.

 تعزيز دور التدريب الميدانى لطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية. -4
كلت الهامة باالقليم او القطاع الزراعى مما اتمام بعض المشروعات البحثية والتى تتناول بعض المش -5

 يعمل على استخدام الموارد الزراعية بصورة امثل وا ثر اقتصاديا.
 -وحدات اات طابع خاص هى: 7كما ام الكلية تحتوى على 
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أولددى هددذه الوحدددات التددي تشددكلت بالكليددة هددي مركددز بحددوث اسسددمام والتددي تددم إنشددا ها بموافقددة مجلددس 
وحددددة تفدددري   -وحددددة تغذيدددة اسسدددمام -و)يحتدددو  علدددى وحددددة رعايدددة اسسدددمام 24/1/1983الجامعدددة بتددداري  

ويهدد  المركدز إلدى المسداهمة فدى تعلديم وحدة الدراسات واالسدتثمارات(.  -وحدة القشريات واالرتيميا -اسسمام 
نفيددددذ الطددددالب وتدددددريب الخددددريجين فددددى المجددددال وأجددددراء البحددددوث سعضدددداء هيئددددة التدددددريس ومعدددداونيهم وكددددذلم ت

المشروعات البحثية الممولة من هيئات محليدة وأجنبيدة والمسداهمة فدي التددريب التحدويلي لحملدة الشدهادات العليدا 
 والمتوسطة وكذلم تدريب المهندسين الزراعيين في مجاالت اسسمام المختلفة،

وافقدة مجلدس الجامعدة بم ها  إنشداوالتدي تدم  وحدة التحاليل المعملية للقطاعات الزراعيدة أما الوحدة الثانية 
من منطلق مساهمة كلية الزراعة في تقدديم خددماتها العلميدة إلدى مختلدف القطاعدات زراعيدة  8/3/1992بتاري  

القيددام بددإجراء التحاليددل العلميددة لكافددة البدداحثين وتهددد  هددذه الوحدددة إلددى  .إقليم القندداة وسدديناء انددت أو خدميددة بدد
لمسداهمة فدي حدل المشدا ل وكدذا ا المرا ز البحثية والشدركات واسفدرادبجامعة قناة السويس والجامعات المصرية و 

عمدل دورات تدريبيدة للبداحثين وهدذا باإلضدافة إلدى  البيئية بالمنطقة من خالل إجراء التحاليل المعمليدة المطلوبدة.
 في الشركات والمرا ز البحثية بهد  رفع كفاءتهم.

ها بموافقدددة مجلدددس الجامعدددة بتددداري    إنشددداوالتدددي تدددم  جيدددةمركدددز المكافحدددة البيولو أمدددا الوحددددة الثالثدددة فهدددي 
ربدددا البحدددث العلمدددي بالبيئدددة مدددن خدددالل إجدددراء البحدددوث العلميدددة الهادفدددة لمندددع والتدددي تهدددد  إلدددى  17/2/1998

أضرار اآلفات الحشرية المختلفة باسدتخدام المكافحدة البيولوجيدة لتفدات ممدا يترتدب عليده وفدر فدي اإلنتداج الغيدر 
تقدددديم المعاوندددة مدددع اسجهدددزة المختلفدددة فدددي القطددداع الزراعدددي وهدددذا باإلضدددافة إلدددى  ت الحشدددرية.ملدددوث بالمبيددددا

 .الحكومي والخاص في مجال مكافحة اآلفات
وحددة تددوير المخلفدات الصدلبه والتدي تدم إنشدا ها بموافقدة مجلدس الجامعدة بتداري  الرابعة فهدي أما الوحدة 

لفددددات الصددددلبة وبتدددددويرها دون ضددددرر للبيئددددة و تدددددوير بهددددد  تهددددد  إلددددي الددددتخل  اآلمددددن للمخ 26/7/2115
تسددويق المنددتج العضددو  محليدداة ومتابعددة وهددذا باإلضددافة إلددى  مخلفددات المددزارع واالسددتفادة منهددا كسددماد عضددو  

 .ت ثيراته علي البيئة
أمددا الوحدددة الخامسددة فهددي وحدددة الخدمددة العامددة لتصددنيع اسلبددان والتددي تددم إنشددا ها بقددرار السدديد اسسددتاذ 

/  2/  17لدددكتور رئدديس الجامعددة بتشددكيل مجلددس إدارة مركددز الخدمددة العامددة لتصددنيع منتجددات اسلبددان بتدداري  ا
بدددددأ المركدددز فددددي التوريددددد  2118/  3/ 3ومنددددذ  2118/ 3/ 1. وبددددء المركددددز فدددي تجربددددة اإلنتدددداج فدددي 2118

/  1/  17. بدابدة مدن ألدف كدوب 511كوب يوميا وقد تم توريد ما يزيدد عدن  951لمستشفيات الجامعة بمعدل 
كدوب أسدبوعيا هدذا وقدد وفدرت هدذه المنتجدات  8111بدء التوريد إلى المدن الجام ية بمعدل و دل إلدى  2119

جدامعي. يقدوم المركدز بتصدنيع منتجدات ألبدان عديددة  مبالغا ماليدة كبيدرة لكدل عدامإلدارة التغذية بالمدن الجام ية 
بن دميداطي وايدس كدريم وزبدد وقشددة وهدذا باإلضدافة إلدى تدوفير ذات جودة عالية تشمل الزباد  وجدبن قدريو وجد

 منتجات  حية بجودة عالية للسادة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بالجامعة.
أمددا الوحدددة السادسددة فهددي مركددز التجددارب والبحددوث الزراعيددة فددي مجددال النحددل والتددي تددم إنشددا ها بموافقددة 

هددى تقددوم باسنشددطة اآلتيددة فددي  إجددراء البحددوث فددي مجددال نحددل العسددل و  26/12/2116مجلددس الجامعددة فددي 
تنميدة  -تنميدة وإ ثدار سدالالت نحدل العسدل المتميدزة بالصدفات المطلوبدة  -   وكدذلم اسندواع الهامدة مدن النحدل
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توثيدددق وتددددعيم التدددرابا مددددع  -وإ ثدددار أندددواع النحدددل االنفدددراد  ذات اسهميدددة االقتصدددادية فدددي تلقددديح المحا ددديل
 -المسدداهمة فددي إنشدداء المناحددل داخددل المشددروعات الزراعيددة -دات المماثلددة فددي الجامعددات ومرا ددز البحددوثالوحدد

إنتاجيددة  القيددام ب عمددال -داخددل الكليددة فنددون النحالددة الحديثددة وكددذلم شددباب الخددريجين تعلدديم وتدددريب الطددالب
 بيع جميع المنتجات واسدوات النحلية. -للغير

وتشكيل  1/2/2121والبيئية وتم انشا ة فى  االستشارات الزراعيةكز أما الوحدة السابعة فهي مر  
فحصعينات –مجلس االدارة للمركز وهو يرتكز على عدد من االنشطة مثل فح  وتشخي  العينات الزراعية 

االستشارات الزراعية والفنية بما يعزز من دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –المنتجات الغذائية 
 محيطة وتن يم عددا من ورش العمل والدورات التدريبية وفقا الحتياجات المجتمع ال
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