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س ةجامع قناة السو
ة الزراع  ة ل

ه عن  ف ة برنامج نبذه تعر الثروة السم

برنامج   ة عتبر  السم برامج وه الثروة  اقدم  ة  احد  اإلسماعیل الزراعة  ة  مجرد  و ل أنشئت  التي 
ة وذلك برقم   اإلسماعیل س  بإنشاء جامعة قناة السو ثم بدأت  ١٩٧٦للعام٩٣صدور القرار الجمهور

الجامعي   العام  ة في  الكل وهى  ١٩٧٨/ ١٩٧٧الدراسة  فق ة  ع مجاالت زراع الطالب في أر ج  لتخر
اتي  اه –اإلنتاج الحیواني – اإلنتاج الن ان.– األراضي والم ة واألل الصناعات الغذائ

ة (حلمها  *  ة الكل المستقبل)فيرؤ
أن  " إلى  الزراعة  ة  ل ة  تتطلع  المصر الجامعات  الزراعة  ات  ل بین  انه مرموقة ومتمیزة  م تتبوأ 

ة   حث ال وأنشطتها  ة  م التعل برامجها  انة من خالل  الم هذه  تحق أن  تطمح  ة وهى  والعالم ة  م واإلقل
ة  س المستقبل ة جامعة قناة السو جزء من رؤ ة  ة والبیئ "وخدماتها المجتمع

ة (دورها فى المجتم ع)رسالة الكل
م والتعل للتعلم  م فرص  بتقد الزراعة  ة  ل تلتزم  احثین زراعیین "  مهنیین و ج  المتمیزإلعداد وتخر

حوث   ال ن على المنافسة واإلسهام  یز على مشاكل المجتمع والبیئة فيقادر ر قطاع الزراعة مع التر تطو
تنا " بهو ات المهنة واالحتفا ة المستدامة مع مراعاة أخالق التنم حق ما  طة  المح

رساله البرنامج 
ة  یلتزم برنامج  "   ن  الثروة السم ج مهنیین قادر م المتمیز إلعداد وتخر م فرص للتعلم والتعل بتقد

ر قطاع   حوث فى تطو ال المنافسة واإلسهام  ى   على  یز على مشاكل المجتمع  االنتاج السم مع التر
تنا" بهو ات المهنة واالحتفا ة المستدامة مع مراعاة أخالق التنم حق ما  طة  والبیئة المح

ة الثاهداف برنامج  :روة السم
ة حدیثة بهدف تحسین  .١ ة وتكنولوج ة إعتمادًا على أسس علم م إدارة المزارع السم ر وتقو تطو

ة. ة وجودة المنتجات السم م
ة..٢ م اإلنتاج ى المستدام بهدف تعظ ز اإلنتاج السم ة لتعز م العلوم األساس ترجمة مفاه
ة  .٣ السم الثروة  ا  عة لقضا السر ة  ة  اإلستجا المحل ات  المستو إیجابي على  تغییر  بهدف إحداث 

ة. ة والدول والقوم
ة..٤ ات مناس استخدام وسائل وتقن األسماك  یب عالئ ة وتر اجات الغذائ تحدید االحت
ة..٥ تنفیذ ممارسات اإلدارة المستدامة التي من شأنها تحسین جودة المنتجات السم
للمنتجات الس.٦ ات التسو ر استراتیج ة.تطو م
مة..٧ ه السل ات العلم ة واالخالق ء المهن اد ر االداء االنتاجي لألسماك استنادًا إلى الم تطو

ج برنامج  ة مواصفات خر الثروة السم
القدره على ان :یجب ان یتسم خرج البرنامج 

مواصفات  
عامه 
لخرج  
ه  الكل

ًا بدور المهندس الزراعي في ١/ ١ ة ووع المجتمع.ظهر دار
ة.٢/ ١ وظف الموارد الزراع یدیر و
ة.٣/ ١ یدیر المنشآت الزراع
ة في مجال  ٤/ ١ ة واالقتصاد ات المالئمة لمعالجة المشاكل الفن ستخدم التكنولوج

الزراعة.
ل جید.٥/ ١ ش ة  ظهر قدراته المهن
ة والتنوع ٦/ ١ ع على الموارد الطب البیولوجى.حاف
الزراعة.٧/ ١ ة ذات الصلة  ة واالجتماع ة واألخالق ا القانون القضا ظهرالوعي 
ر أدائه مؤهًال للتعلم الذاتي والمستمر.٨/ ١ ظهر قدرته على تطو
حثي.٩/ ١ ا والعمل في المجال ال ببرامج الدراسات العل یلتح

مواصفات  
خاصه  
بخرجى  
البرنامج 

ة تحت نظم انتاج مختلفة یدیر ١٠/ ١ مزارع الثروة السم
ة.١١/ ١ االصول الوراث ة وحف التر خ فى خط ا االستزراع والتفر تكنولوج تطبی
ة الجودة.١٢/ ١ یخرج منتجات االسماك عال
ة ١٣/ ١ ة اقتصاد سم ون عالئ صمم و
ةالتحسین الوراثى لالسماك ومقاومة االمراض فى ١٤/ ١ اطار المصلحة القوم

ل وفرص توظیف  ى االنتاج اه :لسم
جي برنامج اإلنتاج   ى  یهدف هذا البرنامج الى دراسة مجموعة المعارف والمهارات  الالزمة لخر السم

ة، وصحة الحیوان واألمراض، واالقتصاد، وتداول وتجهیز المنتجات   اء الحیو م وتعتبر علوم الوراثة، والك
ة،   ة الحیوان، والفسیولوجي، والتغذ ة في مجال اتتر ة، بجانب العلوم التخصص نه الزراع ة، والم الحیوان

جى هذا البرنامج .و  فاء مواصفات خر ة الست جي  ونظم اإلنتاج، ضرور تتضمن فرص العمل المتاحة لخر
اإلنتاج   العمل في مشروعات  البرنامج  ى  هذا  االصطناعي، ومصانع  السم ح  التلق ة، ومحطات  التجار

ة. حوث العلم ة، وتحلیل وفحص وتجارة األعالف، ومراكز ال ا الحیو األعالف، ومختبرات التكنولوج
برنامج الممیزه للخصائص  والسمات اهم ال 

المحافظة قائمة  وجود الكل ة  عض االنشطة الصناع ذلك  زراعى ممیز و ة في منطقة ذات نشا
الزراعى ومجتمع أعمال في خمس محافظات مختلفة .علي النشا

  ة ما بین حث ة ومشروعات  ات ثنائ مى وعلمى عدیدة من خالل اتفاق وجود عالقات تعاون اكاد
ة متمیزة   حث ة و ة ومعاهد ومؤسسات علم فى مصر والعالم الخارجى فى  الكل ة اخر وهیئات تنفیذ

ح الحصول على الخبرات المتطورة   عها تت ب. وهى جم حث العلمى و التدر س، ال مجاالت التدر
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ة   حصلون على منح او قنوات علم س الذین  ة للسادة معاونى هیئة التدر تشمل منح درجات علم
ا عل ا ودول ادل الخبرات محل س ومعاونیهم  ووجود برامج لت السادة اعضاء هیئة التدر ى مستو

س   التدر هیئة  اعضاء  السادة  بین  ما  الممیز  التواصل  عن  للطالب فضال  میدانى  ب  تدر وفرص 
ه مع دول االتحاد   حث المجتمع العلمى والدولى من التعاون فى مشروعات  ومعاونیهم لالحتكاك 

ة ا م ا مع وزارة الزراعة، وأكاد .االورى، ومحل حث العلمى وجهات اخر ل
  ة الكل فى  مة تتوفر  القد الجامعة  في  ة  السم الثروة  حوث  ز  ح  مر یت ما  ة  االسماعیل مدینة 

حوث   ة التنوع فى ال م القناة وسیناء مما  السم س الظروف التى تغطى اقل ة تع فى ظل ظروف بیئ
رسالتها. ساعد فى تحقی ما  ة و الكل طة  حوث التى تخدم البیئة المح اسهاما ممیزا لل حق

  لهم ة  العلم المدارس  تتنوع  الذین  س ومعاونیهم  التدر السادة اعضاء هیئة  بیر من  وجود عدد 
ا مما  ا وخارج ذلك تواجد عدد من  داخل ع و سهم فى تنوع الخبرات ونفل الخبرات ما بین الجم

ة. ة ودول ة محل س الحاصلین على جوائز علم السادة اعضاء هیئة التدر
  س ة التى تصدر من السادة اعضاء هیئة التدر حاث العلم ة ممیزة تقوم بنشر اال وجود مجلة علم

ة. داخل وخارج الكل
ة جی ة اساس ة  توفر بن ت الم ة حدیثة ومجهزة ومتصلة  ت م والتعلم مثل م ة التعل دة لدعم عمل

ة.  ات الكل ان ة محدثة وفقا الم حث ة ومعامل  ة جیدة من مدرجات ومعامل طالب ة اساس ن ة و الرقم
 اجات المجتمع حیث انه من اقدم برامج المؤسسه البرنامج مع احت یتواف
 ال الطالب على البرنامج خالل العشر سنوات االخیره تزاید اق
  ن على تقدیرات مرتفعه خالل ة الطالب الحائز عه وارتفاع نس تزاید نسب نجاح طالب الفرقه الرا

العشر سنوات االخیره 

السادة القائمین على البرنامج 
مى للبرنامج  –أشرف عبد الرحمن أمین /:ا.د المدیر االكاد
د /:ا.د البرنامج - صفاء ابو ز منس

عه ببرنامج  الفرقتین الثالثة والرا ع الطالب الملتحقین  انا بتوز ة جدول یوضح ب خالل  الثروة السم
٢٠٢١/ ٢٠٢٠إلى العام الجامعي ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨من العام الجامعى الفترة  

الفرقه  العام الجامعى 
الثالثه 

عدد طالب  
الفرقه  
الثالثه  

زراعه عام 

%للطالب  
الملتحقین من  

العدد  

الفرقه  
عه  الرا

عدد طالب  
عه   الفرقه الرا

زراعه عام 

% للطالب  
الملتحقین من  

العدد  

٢٠٠٩١٠٦٠١٧٦١٢٥٥/ ٢٠٠٨
٢٠١٠٥٥٦٩١١٨٩١٢/ ٢٠٠٩
٢٠١١٦٧٨٨٦٦٩٩/ ٢٠١٠
٢٠١٢٥٧٧٦٥٨٧٦/ ٢٠١١
٢٠١٣٣٤٨٦٦٧٧٨/ ٢٠١٢
٢٠١٤١٠١١١٩٦٦٧٩/ ٢٠١٣
٢٠١٥٩٩٦٩١١١٢٢٩/ ٢٠١٤
٢٠١٦٩٧٢١٢١١١٠٣١١/ ٢٠١٥
٢٠١٧٦١٠٢٦١٢٩٤١٣/ ٢٠١٦
٢٠١٨١٦١٣٩١٢٩٩٠١٠/ ٢٠١٧
٢٠١٩١٦١٩٣٨١٨١٢٩١٤/ ٢٠١٨
٢٠٢٠٢٠٢٠٩١٠١٥١٩٨٨/ ٢٠١٩
٢٠٢١١١٢٠٣٥٢٠٢٢٣٩/ ٢٠٢٠

ل رقم (  ة  ٦ش عه ببرنامج الثروة السم انا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتین الثالثة والرا ): یوضح ب
ة خالل الفترة من عام  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩الى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤الكل
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