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 كلية الزراعة-برنامج علوم وتكنولوجيا االغذيةنبذه تعريفية عن        
 جامعة قناة السويس  -

التي أنشئت و كلية الزراعة باإلسماعيلية  احد اقدم برامج ويعتبر برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية ه
ثم  6391للعام 39بمجرد صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة قناة السويس باإلسماعيلية وذلك برقم 

لتخريج الطالب في أربع مجاالت زراعية فقط  6399/6391بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 
 ت الغذائية واأللبان.الصناعا –األراضي والمياه  –اإلنتاج الحيواني  –وهى اإلنتاج النباتي 

 

 المستقبل( فيرؤية الكلية )حلمها * 
تتطلع كلية الزراعة إلى أن تتبوأ مكانه مرموقة ومتميزة بين كليات الزراعة بالجامعات المصرية " 

واإلقليمية والعالمية وهى تطمح أن تحقق هذه المكانة من خالل برامجها التعليمية وأنشطتها 
  "المجتمعية والبيئية كجزء من رؤية جامعة قناة السويس المستقبليةالبحثية وخدماتها 

 رسالة الكلية )دورها فى المجتمع(
إلعداد وتخريج مهنيين وباحثين زراعيين  المتميز تلتزم كلية الزراعة بتقديم فرص للتعلم والتعليم" 

تطوير قطاع الزراعة مع التركيز على مشاكل المجتمع  فيقادرين على المنافسة واإلسهام بالبحوث 
 " يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المهنة واالحتفاظ بهويتنا  والبيئة المحيطة بما

 رساله البرنامج
يلتزم برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية بتقديم فرص للتعلم والتعليم المتميز إلعداد وتخريج مهنيين " 

على المنافسة واإلسهام بالبحوث فى تطوير قطاع علوم وتكنولوجيا االغذية مع التركيز على قادرين 
مشاكل المجتمع والبيئة المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المهنة واالحتفاظ 

 بهويتنا"
 اهداف برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية

فى مجال علوم وتكنولوجيا األغذية لديه القدرة على إمداد المجتمع بمهندس زراعى متخصص  -1

 .ادارة واالشراف على خطوط إنتاج المواد الغذائية بمصانع األغذية واأللبان

إكساب الخريج قدرا من المعارف، المفاهيم والمهارات المتطوره التى تمكنه من االلتزام بمعايير  -2

 .السالمة والجودة والمواصفات القياسية

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

 .إلنتاج غذاء آمن

إعداد خريج قادر على مواكبة التطورات في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والحيوية لمجال  -4

 .علوم وتكنولوجيا األغذية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

علي االستفادة من جميع مخلفات التصنيع الغذائي للمحافظة على البيئة من تنمية قدرات الخريج  -5

 التلوث وزيادة االمن الغذائى.

 مواصف ات خريج برنامج علوم وتكنولوجيا االغذية
 

 يجب ان يتسم خريج البرنامج بالقدره على ان

مواصفات 
عامه 
لخريج 
 الكليه

 اجملمتع.يظهر دارية ووعيًا بدور املهندس الزراعي يف  1/1

 يدير ويوظف املوارد الزراعية. 1/2

 يدير املنشآ ت الزراعية. 1/3

 يس تخدم التكنولوجيات املالمئة ملعاجلة املشالك الفنية والاقتصادية يف جمال الزراعة. 1/4

 قدراته املهنية بشلك جيد. يظهر 1/5

 حيافظ عىل املوارد الطبيعية والتنوع البيولوىج. 1/6

 ابلقضااي القانونية والأخالقية والاجامتعية ذات الصةل ابلزراعة. الوعي يظهر 1/7

 واملس متر. اذلايتقدرته عىل تطوير أأدائه مؤهاًل للتعمل  يظهر 1/8

 يلتحق بربامج ادلراسات العليا والعمل يف اجملال البحيث. 1/9

مواصفات 
خاصه 

بخريجى 
 البرنامج

 ومنتجاهتا. يصنع خمتلف أأنواع الأغذية 1/11

 يطبق معايري ضامن اجلودة وسالمة الغذاء. 1/11

 يس تخدم الطرق احلديثة يف تقيمي الأغذية ومنتجاهتا. 1/12

 خيتار ظروف التخزين املناس بة للمصنعات الغذائية. 1/13

 يس يطر عىل منع تلف وفساد الأغذية. 1/14

 علوم وتكنولوجيا االغذية  هيكل وفرص توظيف برنامج
مجال انتاج االغذية بصورة امنه وهو  فيهذا البرنامج معارف ومهارات ذهنية ومهنية وعملية يشمل 
تخصصين رئيسين هما الصناعات الغذائية وتكنولوجيا األلبان و يبنى البرنامج على العلوم يضم 

األساسية الخاصة بالزراعة إلى جانب علوم الميكروبيولوجيا، الكيمياء، تغذية اإلنسان والعلوم 
في مصانع األغذية، منظمات وهيئات مراقبة جودة  ولخريج هذا البرنامج فرصة العملالهندسية. 

الى  باإلضافةلغذاء، شركات استيراد وتصدير األغذية، إدارات التموين و معامل تحليل األغذية وهذا ا
 .ومراكز البحوث العلمية بالمستشفيات العالجية التغذية واخصائي

 برنامج  المميزه للخصائص  والسمات  اهم ال
 احد اقدم برامج المؤؤسه منذ انشاؤها 
  المجتمع حيث انه من اقدم برامج المؤسسهيتوافق البرنامج مع احتياجات 
 تزايد اقبال الطالب على البرنامج خالل العشر سنوات االخيره 
  تزايد نسب نجاح طالب الفرقه الرابعه وارتفاع نسبة الطالب الحائزين على تقديرات مرتفعه

 خالل العشر سنوات االخيره
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  نشطة الصناعية وجود الكلية في منطقة ذات نشاط زراعى مميز وكذلك بعض اال
 .بالمحافظة قائمة علي النشاط الزراعى ومجتمع أعمال في خمس محافظات مختلفة

  وجود عالقات تعاون اكاديمى وعلمى عديدة من خالل اتفاقيات ثنائية ومشروعات بحثية
ما بين الكلية ومعاهد ومؤسسات علمية وبحثية متميزة وهيئات تنفيذية اخرى فى مصر 
والعالم الخارجى فى مجاالت التدريس، البحث العلمى و التدريب. وهى جميعها تتيح 

تشمل منح درجات علمية للسادة معاونى هيئة التدريس الحصول على الخبرات المتطورة 
الذين يحصلون على منح او قنوات علمية ووجود برامج لتبادل الخبرات محليا ودوليا على 
مستوى السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفرص تدريب ميدانى للطالب فضال عن 

نيهم لالحتكاك بالمجتمع التواصل المميز ما بين السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاو 
 .التعاون فى مشروعات بحثيهالعلمى والدولى من 

  وجود عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين تتنوع المدارس العلمية
لهم داخليا وخارجيا مما يسهم فى تنوع الخبرات ونفل الخبرات ما بين الجميع وكذلك تواجد 

 التدريس الحاصلين على جوائز علمية محلية ودولية.عدد من السادة اعضاء هيئة 
 تخصصة على بنك المعرفه تحت اسم وجود مجلة علمية مIsmailia Journal Dairy 

Science & Technology  تقوم بنشر االبحاث العلمية التى تصدر من السادة
 اعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الكلية.

  التعليم والتعلم مثل مكتبة حديثة ومجهزة ومتصلة توفر بنية اساسية جيدة لدعم عملية
بالمكتبة الرقمية وبنية اساسية جيدة من مدرجات ومعامل طالبية ومعامل بحثية محدثة 

 وفقا المكانيات الكلية.
  تنوع اساليب التعليم والتعلم التى تتوجد فى مقررات القسم بما يعمل على تطوير االداء

 بشكل مستمر. 
  ذات طابع خاص بالكلية فى ه وحده العامة لتصنيع منتجات االلبان كمركز الخدمتقوم

تخفيف تكلفة اتمام الدروس العملية لبعض المقررات الدراسية بالكلية مما يقلل من 
 .وثقل مهارات الطالبالعبىء المادى الخاص باتمام الدروس العملية 

  وخريجى كلية الزراعه يتم توفير فرص عمل للخريجين عبر تواصلهم على صفحه طالب
 جامعه قناة السويس المتواجده على الفيسبوك.

 السادة الق ائمين على البرنامج
 76555221210المدير االكاديمى للبرنامج    –ا.د/ رفيق عبد الرحمن دمحم 

 76660601100منسق البرنامج   -ا.د/عادل ابو بكر عبد الحميد

 
فرقتين الثالثة والرابعه ببرنامج علوم وتكنولوجيا االغذية جدول يوضح بيانا بتوزيع الطالب الملتحقين بال

 8080/8086إلى العام الجامعي  8001/8003الفترة من العام الجامعى خالل الفترة من 
الفرقه  العام الجامعى

 الثالثه
عدد طالب 

الفرقه الثالثه 
 زراعه عام

%للطالب 
الملتحقين 
 من العدد 

الفرقه 
 الرابعه

عدد طالب الفرقه 
 الرابعه زراعه عام

% للطالب 
الملتحقين 
 من العدد 

8002/8002  2 06 13.3 82 125 21.0 

8002/8000  00 50 1..0 08 9. 13.5 

8000/8000  02 89 23.1 01 0. 21.8 

8000/8008  82 88 2... 02 98 21.9 

8008/8002  00 49 26.9 88 88 29.0 

8002/8002  82 111 26.8 02 08 25.4 

8002/8001  02 .0 19.9 82 122 22.1 

8001/8002  08 82 10.8 82 163 23.3 

8002/8002  02 162 10.8 02 .4 1..1 

8002/8002  82 13. 1..4 80 .6 23.3 

8002/8002  28 1.3 10.0 82 12. 22.5 

8002/8080  22 26. 26.0 21 1.9 18.8 

8080/8080  22 263 19.8 22 223 26.0 
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  للبرنامج ويرتب العمل به ومسئوليات القيادات األكاديمية واإلدارية


