
 

 

 

الثروة برنامج ل يالدليل التعريف

 كلية الزراعة ب السمكية

fisheries Program   

 

 

  

 

 سماعيلية محافظة اإل

 جمهورية مصر العربية 

2022 /2023 

 

   
  يليكترونالكلية عبر الموقع اإلالبرنامج ب ةدارإالتواصل مع 

http://www.agri.scuegypt.edu.eg -  41522.د عميد الكلية ص.ب أبريديا على مكتب السيد  

 064/  3201793 .د/ عميد الكلية:أتليفون مكتب/ فاكس -

 

 

 قناة السويس  ةجامع
 ة زراع الكلية 

  الثروة السمكية برنامج 
 

http://www.agri.scuegypt.edu.eg/


 

 

 محتوى الدليل 

 

 2 نشأة الكلية وتوجهاتها المستقبلية  1

 3 رؤية الكلية ورسالتها   2

 3 ة يبالكل التنافسيالوضع  3

 4 وأهدافه  البرنامج ةرسال 4

5 
والتجهيزات   التعليمية وتجهيزات البرنامجالبرنامج  على  القسم العلمي المشرف

 المساعدة 
4 

 9 السمات المميزة بالبرنامج   6

 10 طبيعة الدراسة وفرص التوظيف لخريجيه  7

 11 للبرنامج  يالهيكل التنظيم  8

 12 وتخصصاتهم  عضاء هيئة التدريسأ ةسادسماء الأ 9

 13 ومعايير التشعيب  لبرنامجباسياسات القبول  10

 15 هيكل البرنامج ومكوناته  11

12 
 يتطور أعداد الطالب الملتحقين بالبرنامج عبر عدد من السنوات حتى العام الجامع

2020 /2021 
17 

 18 ات لعدد من السنواتنسب النجاح وعدد الطالب الحاصلين على تقدير رتطو 13

 19 تتيحها الكلية لطالبها االعزاء التيالخدمات  14

 20 واصل وسائل الت 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشأة الكلية وتوجهاتها المستقبلية  -1

تعتبر كلية الزراعة باإلسماعيلية جزءاً هاما من تاريخ جامعة قناة السويس حيث كانت من أوائل 

  93السويس باإلسماعيلية برقم  عة قناة  ر القرار الجمهوري بإنشاء جامأنشئت بمجرد صدو  التيالكليات  

أربع مجاالت   فيبتخريج الطالب    1977/1978  الجامعيالعام    فيثم بدأت الدراسة بالكلية    1976للعام  

الصناعات الغذائية واأللبان ثم   –األراضي والمياه  – الحيوانياإلنتاج  –زراعية فقط وهى اإلنتاج النباتي 

أقس  طورت هذه البرامج وتم تحويلهات بالتدريس لعشرة برامج خإلى  الل الفترة من عام  ام علمية تقوم 

بنظام    2006/  2005إلى    1982 ويعمل  الزراعية  الهندسة  برنامج  إنشاء  تم  التاريخ  ذلك  من  وبداية 

العام   وفى  المعتمدة.  فعلياً    2009/   2008  الدراسيالساعات  الدراسة  إد  فيبدأت  األعمال برنامج   ارة 

حد البرامج أدأت الدراسة ببرنامج سالمة الغذاء وهو م الساعات المعتمدة. ثم بيضا بنظاالزراعية ويعمل أ

الساعات    التي بنظام  االنجليزية.  وهو  المعتمدةتعمل  باللغة  بقرار    يدرس  االعتماد  على  الكلية  حصلت 

 . 2016مايو   23ريخ بتا 154الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد رقم 

ر وتعزيز تواصلها مع القطاعات البحثية وخدمة المجتمع  وير ادائها باستمرا ة عبر تطتسعى الكلي

عن سبل تطوير   خريجيهاو  وتنمية البيئة وتطوير برامجها المستمر واستطالع رأى االطراف المجتمعية  

وما   البرامج  وف  تحتاجهتلك  المجتمع  احتياجات  الخريجين  يلبى  أنشطتهلكى  عبر  الكلية  تسعى  ذلك  ا  ى 

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.  األكاديميفة للحصول على االعتماد المختل

 

 رؤية الكلية ورسالتها -2

 الكلية رؤية 

الزراعة   كليات  بين  ومتميزة  مرموقة  مكانه  تتبوأ  أن  إلى  الزراعة  كلية  المصرية"تتطلع    بالجامعات 

الية والعالمية وهى تطمح أن تحقق هذواإلقليم  التعليمية وأنشه  برامجها  البحثية  مكانة من خالل  طتها 

 وخدماتها المجتمعية والبيئية كجزء من رؤية جامعة قناة السويس المستقبلية" 

 رسالة الكلية

المتميز إلعداد وتخريج مهنيين وباحثين زر للتعلم والتعليم  بتقديم فرص  الزراعة  تلتزم كلية  اعيين " 

واإلسه  قادرين المنافسة  بعلى  المجتمع    فيالبحوث  ام  مشاكل  التركيز على  مع  الزراعة  قطاع  تطوير 

 المحيطة بما يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المهنة واالحتفاظ بهويتنا"  والبيئة

 للكلية  التنافسيالوضع -3

 السويس  قناة ةجامع  –المتميز لكلية الزراعة  الجغرافيالموقع  -1

الومال  واالنشاءات   يالمبان  ةحداث -2 المعامل  الهيئة  ئمة  لمعايير  وفقا  وتجهيزاتها  والبحثية  طالبية 

 ( Normsالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )



 

 األخيرة تزايد اقبال الطالب بصفة عامة والوافدين نسبيا خالل الخمس السنوات  -3

 كالوريوس والدراسات العليا الب يتنوع التخصصات الدراسية الخاصة بمرحلت -4

برنالكلتتميز   -5 بأن  هو  ية  الغذاء  تدريسه    أحدثامج سالمة  ويتم  بالكلية  االنجليزية   باللغةالبرامج 

 بمصروفات مميزة برنامج مميز وهو 

بأنها   -6 الكلية  و  يبرنامج على    تحتويتتسم  السمكية  األإالثروة  الزراعية  دارة  والمشروعات  عمال 

له نظير    والذي المنافسة  ي ف ال يوجد  الزراعية  العلوم  قرب كلية زراعة خارج  أو  أاالقليم    في  كلية 

 جامعه الزقازيق.   -االقليم مثل كلية الزراعة 

يتم بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية   الذييوجد بالكلية برنامج الماجستير التنمية المستدامة   -7

 األوربي وعدد من دول االتحاد 

 لى الخريجين. تزايد اقبال منظمات سوق العمل ع -8

ا -9 هيئة  اعضاء  عديدة  لتدرللسادة  دولية  اسهامات  البيئة    فييس  وتنمية  المجتمع  خدمة  مجال 

 االصدارات الدولية لمنظمة االمم المتحدة. في والقوافل البيئية وكذلك 

 الثروة السمكية  برنامج رسالة -4

جامعة قناة السويس إلى تقديم خدمات تعليمية    -يهدف برنامج الثروة السمكية بكلية الزراعة"  

يقية للطالب والمتدربين لخدمة المجتمع وتطوير قطاع االستزراع السمكي من حيث إدارة وبحثية وتطب 

عالية    والمفرخاتالمزارع   بكفاءة  اإلبداع    لديهميكون  والسمكية  على    واستيعاب   واالبتكارالقدرة 

  ة مكيالس  المصايدلدراسة    الصلة ذات بالقوانين ينملم السمكية، الثروة مجال فى التكنولوجيا الحديثة

 " لضمان االستدامة

 الثروة السمكية اهداف برنامج 

ل .1 األساسية  المهارات  الطالب  السمكية  إكساب  المزارع  وإدارة  علمية    اعتماداتطوير  أسس  على 

 وتكنولوجية حديثة بهدف تحسين كمية وجودة المنتجات السمكية. 

 دام بهدف تعظيم اإلنتاجية. مستال السمكيلتعزيز اإلنتاج تزويد الطالب بالمفاهيم والمهارات األساسية  .2

لى  السريعة لها بهدف إحداث تغيير إيجابي ع  االستجابة قضايا الثروة السمكية وكيفية  تعريف الطالب ب .3

 المستويات المحلية والقومية والدولية. 

باستخدام  .4 األسماك  عالئق  وتركيب  الغذائية  االحتياجات  لتحديد  الالزمة  بالمعلومات  الطالب  إمداد 

 نيات مناسبة. وسائل وتق 

 إعداد وتثقيف الطالب لتنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة بغرض تحسين جودة المنتجات السمكية.  .5

 ب لتطوير استراتيجيات التسويق للمنتجات السمكية. تنمية مهارات الطال .6



 

ت  المهنية واالخالقيا   المبادئإلى    استنادا  السمكيلإلنتاجي    المهنيتدريب الطالب على تطوير أدائهم   .7

 السليمة.  العلمية

 ة والتجهيزات المساعد البرنامج وتجهيزات البرنامج التعليميةعلى  المشرف ميالعلالقسم -5

برنامج  ي على  القسم    Fish Resources Departmentالسمكية  وة  ثرالشرف  ويتسم 

كاف  والتي   الجيدةالمعملية    وامكانياته  الحديثةبتجهيزاته    الطالب   إلكساب  الالزمةنشطة  األ  ة تناسب 

 تعليمية ومستوى خريج متميز.  ةالمهارات الالزم اكتسابها بما يحقق فاعليالمعارف والمفاهيم و

 

 القاعات الدراسية: أوال: 

 جدول: بيان بقاعات التدريس ضمن برنامج الثروة السمكية ومساحاتها وطبيعة التجهيزات بها.

 نوع التجهيزات  2المساحه م رقم القاعه القسم

 white board   +data showسبوره +  2م  466 الشامي قاعه ا.د./ سعيد  جات رمبنى المد

 white board   +data showسبوره +  2م  466 قاعه ا.د./ احمد شكرى 

االنتاج الحيوانى  

والثروة  

 السمكية 

 white board   +data showسبوره +  2م  84 االولى بالدور االول 

 white board   +data showسبوره +  2م  84 الثانيه بالدور االول 

 سبوره  2م  30 الثالثه ببدروم القسم 

 سبوره  2م  30 الرابعه ببدروم القسم

 data show + SMART board 2م  64 قاعه االجتماعات بالقسم

 

 : للطالب ت الدراسيةالمقررا ي تدريسف ةالمستغلواألماكن  المعامل الطالبية اً ثاني

 المعامل •

على جميع اقسام الكلية   الموزعةفرقتين االولى والثانية  خاصة بمقررات اللالى المعامل ا  باإلضافة

 :يتاح لطالب برنامج الثروة السمكية مجموعة من المعامل كما هو موضح فى الجدول 

 

 جدول: بيان بالمعامل ضمن برنامج الثروة السمكية ومساحاتها وطبيعة التجهيزات بها.

 زات يالتجه 2المساحه م عملاسم الم القسم

الحيوانى   االنتاج 

 والثروة السمكية 

تجفيف   2م  70 1معمل تغذية   حريق    –فرن  الياف    –فرن  تقدير  جهاز   –جهاز 

 ارقام عشرية  4ميزان  -فرن تجفيف هواء  –تقطير 

تجفيف   2م  42 2معمل تغذية   حريق    –فرن  سوكسيلت    –فرن  جهاز   –جهاز 



 

   فرن تجفيف هواء –تقطير بروتين    –هضم بروتين 

 شرائح هستولوجي  –شرائح عد   –ميكروسكوبات ضوئية   2م  70 1معمل فسيولوجي  

مركزي    –ميكروسكوبات ضوئية   2م  42 2معمل فسيولوجي     4ميزان    –جهاز طرد 

  pHجهاز  –تر  روفوتوميتجهاز سبك  –ارقام عشرية

التقنية   معمل 

 الحيوية 

تقطير  -  PCRجهاز   2م  42 رد ط  جهاز  –الكتروفريزز    -جهاز 

 مركزي 

االبحاث   معمل 

 السمكية 

 وحدة اكواريم  –احواض بالستيكة –أحواض فايبر جالس   2م  42

 

 

 

 

 



 

امة بتجهيزاتها الجيدة التمام العملية التعليمية النظرية والعملية كما يالحظ وجود  يتسم القسم ع 

المرفق  الصور  فى  يظهر  كما  العملى  الجزء  لالتمام  جيدة   : ةتجهيزات 

  

 

     

 

 
 

 

 

 



 

         

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 الداعمةالتسهيالت 

 التسهيالت الفنية الداعمة: •

بجانب معمل االبحااث السامكية بقسام االنتااج الحياوانى يوجاد مركاز بحاوث االساماك بالجامعاة 

 القديمة وتجهيزاته موضحة في الجدول التالى:

 ة به. جدول: بيان بالتجهيزات الموجودة بمعامل مركز بحوث األسماك والتجهيزات الموجود

 2المساحه م تهيزاالتج 

مركااااااز 

 بحوث االسماك

 م  لكل منها2* 10* 20 احواض ارضية  6عدد 

 م لكل منها1.25*  3*  3 احواض اسمنتية  10عدد 

 3م 1سعة  تانك وحدات تجريبية فايبر جالس  30عدد 

 سم لكل منها 60*60*40 حوض زجاجي وحدات تجريبية 25

 م 1*3 ساحواض فايبرجال 6عدد 

 3م 1سعة  حوض دائري للحجر الصحي 1د عد

ك وماكيناة لتصانيع كما يضم المركز وحدة لتفريخ االساماك ومعمال فسايولوجى وتغذياة االساما 

 االعالف.

 600و اجمالى مساحة قاعات ومعامل القسم  2م  4200وبذلك تكون اجمال مساحة المركز حوالى 

  2م

  2م 4800اى اجمالى مساحة 

طالاب   659 / 2م 4800الطاالب ومسااحة المزرعاة وجاد انهاا   عادد  ة باينب النسبعند حسا

 طالب /2م 7,28

 



 

 

 

  

  
 

 

 

 مجلبرنالالسمات المميزة  -6



 

برامج المؤسسة وخريجيه يتسمون    أقدميتوافق البرنامج مع احتياجات المجتمع حيث انه من   .1

وذلك   ادائهم  عن  جيده  رضا  مجمل  بدرجة  عن  المجتمعية  االطراف  رضا  استبيانات  عبر 

 تقدمها الكلية.    التيالخدمات 

نشاط   .2 ذات  منطقة  في  البرنامج  مشاريع    زراعي وجود  من  العديد  وكذلك    االستزراعمميز 

المسلحة    التيبسيناء    السمكي  االستزراعمثل مشروع    باإلقليم  السمكي القوات  تشرف علية 

 .مختلفة ومجتمع أعمال في خمس محافظات

ثنائية ومشروعات بحثية ما    وعلمي  أكاديمي وجود عالقات تعاون   .3 اتفاقيات  عديدة من خالل 

مصر والعالم   في بين الكلية ومعاهد ومؤسسات علمية وبحثية متميزة وهيئات تنفيذية اخرى  

البحث  مجاال  في  الخارجي التدريس،  على    وهي .  والتدريب  العلميت  الحصول  تتيح  جميعها 

ا للساالخبرات  علمية  درجات  منح  تشمل  يحصلون    معاوني دة  لمتطورة  الذين  التدريس  هيئة 

السادة   الخبرات محليا ودوليا على مستوى  لتبادل  قنوات علمية ووجود برامج  او  منح  على 

للطالب فضال عن التواصل المميز ما    ميدانيريب  اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفرص تد

من التعاون    والدولي  العلمييس ومعاونيهم لالحتكاك بالمجتمع  بين السادة اعضاء هيئة التدر

االتحاد   دول  مع  بحثيه  مشروعات  البحث  األوربيفى  أكاديمية  مع  ومحليا  وجهات    العلمي ، 

 اخرى. 

التدريس   .4 السادة اعضاء هيئة  كبير من  العلمية  وجود عدد  المدارس  تتنوع  الذين  ومعاونيهم 

وع الخبرات ونقل الخبرات ما بين الجميع وكذلك تواجد  لهم داخليا وخارجيا مما يسهم فى تن

 يئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية محلية ودولية. عدد من السادة اعضاء ه

حديث  .5 مكتبة  مثل  والتعلم  التعليم  عملية  لدعم  جيدة  اساسية  بنية  ومتصلة  توفر  ومجهزة  ة 

بية ومعامل بحثية محدثة وفقا  بالمكتبة الرقمية وبنية اساسية جيدة من مدرجات ومعامل طال 

مميزا    إلمكانيات  اسهاما  يحقق  مما  القديمة  بالجامعة  األسماك  لبحوث  مركز  وكذلك  الكلية 

 تحقيق رسالته.  في تخدم البيئة المحيطة وبما يساعد  التي للبحوث 

 تزايد أعداد الطالب الوافدين للدراسة به.     فييتمتع البرنامج بسمعة دولية طيبة مما ساعد   .6

الزراعية   .7 البحوث  مجلة  مميزة هى  علمية  مجلة    والسمكي والداجنى    الحيواني   لإلنتاج وجود 

داخل   التدريس  هيئة  اعضاء  السادة  من  تصدر  التى  العلمية  االبحاث  تنشر  للبرنامج  تابعة 

 لية. وخارج الك

  االستشارات ويقدم    المؤسسة برامج    أقدميتوافق البرنامج مع احتياجات المجتمع حيث انه من   .8

 المحيط. تخدم المجتمع  التي العلمية ويعقد الندوات والدورات التدريبية 



 

سنوات   .9 العشر  خالل  البرنامج  على  الطالب  اقبال  المتميزة    األخيرة تزايد    في ومشاركتهم 

 الطالبية. األنشطة 

  مرتفعةوارتفاع نسبة الطالب الحائزين على تقديرات    الرابعة   الفرقة ايد نسب نجاح طالب  تز .10

 االخيرة. شر سنوات خالل الع

تزايد أعداد طالب الدراسات العليا الملتحقين بالبرنامج والمسجلين لدرجة الماجستير   .11

 ه والدكتورا

 خريج لطبيعة الدراسة وفرص التوظيف ل -7

جي برنامج اإلنتاج السمكى ة المعارف والمهارات  الالزمة لخرييهدف هذا البرنامج الى دراسة مجموع

الوراثة،وتع علوم  الحيوي   تبر  وتجهيز والكيمياء  وتداول  واالقتصاد،  واألمراض،  الحيوان  وصحة  ة، 

الحيوان،  اتتربية  مجال  في  التخصصية  العلوم  بجانب  الزراعية،  والميكنه  الحيوانية،  المنتجات 

من نظم اإلنتاج، ضرورية الستيفاء مواصفات خريجى هذا البرنامج .وتتض والفسيولوجي، والتغذية، و 

المت العمل  الفرص  التجارية، ومحطات احة لخريجي هذا  السمكى  اإلنتاج  في مشروعات  العمل  برنامج 

وتجارة   وفحص  وتحليل  الحيوية،  التكنولوجيا  ومختبرات  األعالف،  ومصانع  االصطناعي،  التلقيح 

 ث العلمية. األعالف، ومراكز البحو
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 د الكلية مي ع

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية 

 مجلس ادارة البرنامج 

 )مدير أكاديمي( اإلنتاج الحيوانيقسم رئيس 

 امين الكلية منسق البرنامج

 اللجان االستشارية بالبرنامج االدارات الداعمة للبرنامج

 مجلس الكلية 

 كلية لشئون التعليم والطالب المكتب وكيل  -1

 شئون التعليم والطالب  -2

 رعاية الشباب-2

 شئون الخريجين-3

 شئون اعضاء هيئة التدريس-4

 وحدة الدعم الطالبي -5

 دة ضمان الجودة  وح-6

 المكتبة  -7

 والصيانة االدارة الهندسية -8

 الشئون المالية واالدارية -9

 وحدة تكنولوجيا المعلومات -10

 طبية ال الوحدة  -11

   مركز بحوث االسماك -12

 والتدريب الميدانيالتعليم  -1

 المعامل وتسهيالت التعلم  -2

 الجودة والتعزيز -3

 والحوكمةالقيادة  -4

 وتقويم مخرجات التعلم  اناتتحاالم -5

 أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي -6



 

 ستشارية بالبرنامجتشكيل اللجان اال

 المهام المناط بها اللجنة وما يستجد من تكليفات  التشكيل مسمى اللجنة

التدريب  والتعليم 

 الميدانى

 أ.د./ صفاء محمود أبو زيد

 د./ مناي محمد عز الرجال 

 م.م./ خلود جالل شهدي 

المالية   الموارد  السنوية  حصر  االكاديمى  -والتجهيزات   االرشاد 

العلمية/ وجداول   -الريادة  الدراسة  وجداول  التدريسية  الخطط 

الميدانى  -  االمتحانات التدريب  تقييم   -األداءمتابعه    -تنظيم  تجميع 

الخارجية للطالب    -  الجهات  الدورية  عقد متابعة    –التقارير 

الشفهى تنفيه  االمتحان  من  العائد  مدى  التدريبلتقييم  توزيع   -  ذ 

والمناقشات   البحث  مقرر  على  تقييم   -الطالب  نتائج  تقارير  تقديم 

 تقديم التقارير الدورية لمجلس االدارة -كنترول لل

المعامل 

 وتسهيالت التعلم 

 أ.د./ عبدالحميد محمد صالح

 عيد

 أ.د./ خالد أحمد السيد 

 م.م./ خلود جالل شهدي 

)القاع  الداعمة  المادية  الطالبية التسهيالت  المعامل  والمدرجات  ات 

المياه(–لبحثة  وا والتجهيزات   -دورات  الموارد  لتلك   -الصيانة 

 رفع التقارير الدورية للقسم العلمى  -الكيماويات والزجاجيات

 الجودة والتعزيز 
 د./ مرفت على محمد

 د./ مناي محمد عز الرجال 

خطة وضع  -يناط بها تنظيم االستبيانات الدورية للقسم العلمى

 -راسىحصر اوجة التطوير لكل فصل د -تطوير البرنامج السنوى

التجاوب مع   -ورفع التقارير الدورية لمجلس ادارة البرنامج

متابعه تحديث التوصيفات   -استبيانات وحدة ضمان الجودة

 البرنامج والمقرراتومراجعه وتطوير البرنامج واعداد تقارير 

لجنه القيادة  

 والحوكمة

 

خريبة محمد أحمد أ.د./ حافظ  

 أ.د./ خالد أحمد السيد 

د./ سعدية عبدالقاد محمد  

 ى سعدون

التأكد من تحقق المعايير   -مناقشة اوجة القصور فى االداء 

اعداد الجدول الدراسي وتوزيع المحاضرات  - االكاديمية للبرنامج

العملية على القاعات والمعامل والتأكد من تجهيزاتها  والدروس 

 متابعه تنفيذ الجدول الدراسي وااللتزام به  -العملية لتنفيذ الدروس

  طلب – للميزانية المتاحة وفقا   تجميع االحتياجات من الكتب سنويا  

 تعزيز المكتبة ببعض الدوريات فى المجاالت ذات الصلة 

مشاكل  أيعلومات بالكلية لمناقشة لتواصل مع وحدة تكنولوجيا الم ا

تقديم التقارير الدورية لمجلس   -للمعلوماتية مع الشبكة الدولية



 

 االدارة

 االمتحانات

وتقويم  

مخرجات  

 التعلم 

 أ.د./ بديعة عبدالفتاح علي  

 د./ أمال محمد ابراهيم الفقي

 

االعالن عن   -امج الدراسينرأى الخريجين عن البر  استطالع

رأى  مناقشة نتائج استطالع - التوظيف المتاحة للخريجينفرص 

استطالع  مناقشة نتائج -الخريجين عن مدى تحقق أهداف البرنامج 

تقديم التقارير الدورية  -البرامج رأى األطراف المجتمعية عن 

  لمجلس االدارة

هيئة   أعضاء 

التدريس  

والبحث  

  .العلمي

أ.د./ محمد عبدالحميد  

 الدناصوري 

 د./ مرفت على محمد

 خدمة المجتمعفي التدريس تجميع االنشطة السنوية ألعضاء هيئة 

  -حصر االنشطة العلمية من حيث المؤتمرات - او تنمية البيئة

يحضرها السادة اعضاء هيئة التدريس  ورش العمل التى –الندوات 

 ومعاونيهم مع اعداد تقرير فصلى يرفع لمجلس القسم العلمى 

 

 

 عميد الكلية                                         مدير البرنامج                                             منسق البرنامج    

 محمد يسد/ أ.                     أشرف عبد الرحمن أمين  /ا.د                                           رعبد القادسعدية  / د 



 

 وتخصصاتهم  ومعاونيهم عضاء هيئة التدريسأ ةالساد - 9

 التخصص الدرجة االسم  م

 تغذية اسماك  أستاذ متفرغ  بد الحميد محمد صالح . عأ.د 1

2 
أ.د. محمد عبد الحميد 

 الدناصوري

 أستاذ متفرغ 
 اسماك فسيولوجي

 السماك انتاج ا غ متفر أستاذ أ.د. حافظ محمد احمد خريبة  3

4 
صفاء محمود أبو زيد أ.د. 

 شرف 

 أستاذ متفرغ 
 اسماك فسيولوجي

5 
 يد علىخالد أحمد السأ.د. 

 محمد 

 ذ متفرغ تاأس
 تغذية اسماك 

 تغذية اسماك  أستاذ متفرغ  أ.د. بديعة عبد الفتاح على 6

7 
ا.د. مرفت على محمد على 

 خميس 

 أستاذ 
 انتاج االسماك 

 انتاج االسماك  أستاذ مساعد قي إبراهيم الف د. آمال محمد 8

 تربية االسماك  مدرس  د. مناي محمد عز الرجال  9

 اسماك فسيولوجي مدرس  د بد القادر محمد. سعدية ع 10

 انتاج االسماك  مدرس مساعد خلود جالل شهدي مم. 11

 تغذية اسماك  معيد  م. اسراء ابراهيم السيد علي  12

 سماكا فسيولوجي معيد  م. شروق عبد الرحمن محمد 13

 سياسات القبول للبرنامج-10

تجهيزاتها           مع  بالكلية  القبول  سياسات  الشتراطاتتوافق  الهيئة  وفقا  التعليم   القوميةت  جودة  لضمان 

 فيمعات  يحددها المجلس األعلى للجا  التيوفقا لقواعد القبول    حيث يتم قبول الطالب  NAQAAEواالعتماد  

أدبي(. ويتم قبول طالب   -رياضة  علمي  –علوم    علميالعامة )  الثانويةلة  ضوء تخصصات الطالب خالل مرح

م  الزراعةبرامج   طالب  العام  والتي لعا  علمين  للجامعات  األعلى  المجلس  وقوانين  للوائح  طبقاً  بالكلية  لوم 

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

 يعلى اقتراح مجالس الجامعات بعد آخذ رأ  ءً جامعات في نهاية كل عام جامعي بنايحدد المجلس األعلى لل    -1

عام الجامعي التالي من بين الحاصلين ال  في    ي كل كليةمجالس الكليات المختلفة عدد الطالب الذين يقبلون ف

 على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة.  



 

ل  -2 بالنسبة  التنسيق  مكتب  موافقة  شهادة  يتم  على  الحاصلين  المصريين  والدبلومات لطالب  العامة  الثانوية 

 والشهادات المعادلة. 

جلس األعلى للجامعات عدد الطالب الذين يقبلون من كلية يحدد الممع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل   -3

المصريين  الوافد غير  للطالب  بالنسبة  للوافدين  العامة  اإلدارة  موافقة  ويراعى  من ين  قرار  بقبولهم  ويصدر 

ب جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد الطال  فيالعالي، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه، و  وزير التعليم

 من أبناء جمهورية مصر العربية.   % من عدد الطالب المقبولين10و المحولين في كل كلية عن المقبولين أ

 على بكالوريوس العلوم الزراعية: يشترط لقيد الطالب في الكلية للحصول  -4

بترتيب درجات علوم أو ما يعادلها ويكون القبول    علميأن يكون حاصالً على شهادة دراسة الثانوية العامة     -أ

ره المجلس األعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا لما يقر 

كذ ويقبل  الكليات  الثانوومجالس  دراسة  شهادة  على  الحاصلين  وبالشروط لك  للنظام  وفقاً  وذلك  الزراعية  ية 

 لس الجامعة. التي يضعها المجلس األعلى للجامعات بعد آخذ رأى مج

أن يثبت الكشف الطبي خلوه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقا للقواعد   -ب

 على للجامعات ومجلس الكلية.التي يضعها المجلس األ

يد االولى  حيث  الفرقتين  الطالب  التدريب    العامة  الزراعةببرنامج    والثانيةرس  يتم    للفرقة   الصيفيثم 

 لكل برنامج.  المتاحةدراسة وفرص التوظيف  طبيعةالتعرف على  بهدف  الثانية

المواد المؤهلة    –معلنة ) التقدير    عقب اعالن نتيجة الفرقة الثانية ووفقا لمعايير   داخلي يتم اجراء تنسيق  

رة ة مع اتاحة فت عدد الطالب المتاح للبرنامج استيعابهم( ثم  تعلن اسماء الطالب المنضمين بالبرامج المختلف  –

 . آلخراسبوع وبعدها ال يتاح للطالب االنتقال من برنامج  3-2لالنتقاالت الداخلية ما بين البرامج لمدة  

 

 شعب التسعمعايير التشعيب الى ال

بالبرنا الطالب  توزيع  الكلييتم  برامج  على  العام  نجاح  ةمج  بعد  االخرى  األ  هالتسع  ولى بالفرقتين 

وتقدم الصيفبالتد  هوالثانية  والذ لل  يريب  الثانية  خالل  يفرقة  من  الكلية  بطبيعة إ  ه تهدف  الطالب  تعريف  لى 

بطاقة  برامج على ان يقوم الطالب باستكمال  تلك ال  يلخريج  ة المتاحالدراسة بالبرامج المختلفة وفرص العمل  

 ختلفة.ى البرامج الميليها توزيع الطالب عل  يللفرقة الثانية والت يالرغبات عقب االنتهاء من التدريب الصيف

بنا بالبرامج  للقبول  الطالب  ترشيح  الكل  ءً يتم  درجاته  ومجموع  الطالب  تقديرات  وفق  يعلى  ً وذلك   ا

ولى ويتم اعالنها على الطالب منذ التحاقهم يوزع على الطالب بالفرقة األ   يب الذولويات معلنة بدليل الطال أل

 ة دارة والطالب. والمواد المؤهلوضوح ما بين اإلوال  ةالشفافي  من  اً بالكلية لتكون دافعا لهم للتميز وكذلك مزيد

 حيوان. _ فسيولوجي والدواجن واني  إلنتاج الحياأساسيات  هيلاللتحاق بالبرنامج 

 ب ية التظلم من التشعيكيف



 

 وكيل الكلية لشئون الطالب خالل أسبوعاً واحداً من إعالن نتيجة   /.دأسيد  للطالب الحق في أن يتقدم بتظلم لل •

 التشعيب.

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

 رغبته األصلية وأسباب التظلم. 

 ا على لجنة شئون الطالب الالحقة.وكيل الكلية ويعرضه /.دأاسطة السيد يتم فحص التظلمات بو •

.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ال تقل عن أد  الكلية والسي  .د/ عميدأيتم التحويل في فترة يحددها   •

 اية الدراسة.من تاريخ إعالن نتيجة التشعيب بحيث ال تتعدى األسبوع الثاني من بد عينأسبو

 ل البرنامج  هيك-11

الى   البرنامج  اإلنتاج  يهدف هذا  برنامج  لخريجي  الالزمة  المعارف والمهارات     السمكي دراسة مجموعة 

الوراثة، والكيمياء الحيوية، وصحة الحيوان واألمراض، واالقتصاد، وتداول وتجهيز المنتجات وتعتبر علوم  

ا  والميكنة الحيوانية،   بجانب  التخصصية في مجال  الزراعية،  والفسيولوجي،  تلعلوم  الحيوان،  والتغذية، ربية 

عمل المتاحة لخريجي هذا  تضمن فرص التوهذا البرنامج .  خريجيونظم اإلنتاج، ضرورية الستيفاء مواصفات  

اإلنتاج   مشروعات  في  العمل  األعالف،   السمكيالبرنامج  ومصانع  االصطناعي،  التلقيح  ومحطات  التجارية، 

 .مراكز البحوث العلميةات التكنولوجيا الحيوية، وتحليل وفحص وتجارة األعالف، وومختبر

 الثروة السمكية هيكل برنامج 

 فصل دراسي ثاني  -الفرقة األولى  دراسي أولل فص  -الفرقة األولى

 ع ن المقرر  كود
عدد 

 الوحدات
 ع ن ر المقر كود

عدد 

 الوحدات

ن 

101 

نبات زراعي 

)مورفولوجي  

( وتشريح  

2 4 4 
ن 

102 
 4 4 2 نبات زراعي )تقسيم( 

ض 

103 
وية كيمياء غير عض  2 4 4 

و 

104 
 4 4 2 كيميااااء عضويه 

و 

105 
 4 4 2 حااايوان زراعي عام

ض 

106 
 4 1 3 فيزياء وأرصاد جوية 

خ 

107 

رياضه )تفاضل 

 وتكامل( 
2 2 3 

ح 

110 
 3 2 2 فسيولوجي حيوان 

ق 

111 
 3 2 2 اقتصااد عاااااام 

ق 

112 
قتصااااد زراعي ا  2 2 3 

109م   
أساسيات إنتاج 

 محاصيل حقلية 
2 2 3 

ب 

108 
 3 2 2 أساسيات بسااااتين

خ 

114 
 2 - 2 حقوق إنسان

خ 

113 
م الجودة خل إلى علمد  2 - 2 

خ 

100 
 2 - 2 لغة انجليزية 

خ 

100 
 2 - 2 لغة انجليزية 



 

 

 فصل دراسي ثاني  -الفرقة الثانية  دراسي أول فصل -الفرقة الثانية 

 ع ن المقرر  كود
عدد 

 الوحدات
 ع ن المقرر  كود

عدد 

 الوحدات

ص 

201 
ية كيمياء حيوية زراع  2 4 4 

و 

202 
 4 4 2 حشرات عااااامة

ض 

209 
 4 4 2 أساسيات أراضي

ص 

206 

ناعات  أساسيات الص

 الغذائية واأللبان
2 4 4 

ن 

207 

اساسيات  

جيا ميكروبيولو

 زراعية 

2 2 3 
ض 

208 
 4 2 2 فسيولوجي نباااات 

ق 

211 
ع ريفي مجتم  212م  2 0 2   3 4 2 إنتاج محاصااايل عام 

ح 

203 

أساسيات اإلنتاج 

 الحيواني والدواجن
2 2 3 

ن 

210 
 3 2 2 وراثة 

ب 

205 
 3 2 2 إنتاج بساتين عام

ض 

420  
 3 2 2 كيمياء تحليلية 

خ 

200 
اإلنجليزية اللغة   2 - 2 

خ 

200 
 2 - 2 اللغة االنجليزية 

 23 18 14 اإلجمالي 21 14 14 اإلجمالي

 

الز برامج  طالب  تعريف  بهدف  يتم  الثانية  للفرقة  صيفي  العامةراتدريب  وطبيعة   عة  الدراسية  البرامج  على 

 غبات التشعيب دراستها ومجاالت عملها والتي يعقبها مأل ر

 فصل دراسى ثانى -ثهالفرقه الثال فصل دراسى اول -الفرقه الثالثه

عدد  ع ن المقرر  كود

 الوحدات

عدد  ع ن المقرر  كود

 الوحدات

ص س 

311 

م س  3 2 2 كيمياء حيوى خاص  

312 

حصاء االمبادىء   2 2 
3 

ص س 

303 

مصادر االسماك 

 وانواعها

ض س  3 2 2

304 

المياة وتربة  

 المزارع السمكية  

2 2 
3 

و س 

305 

تلوث البيئات 

 المائية  

س  ح 3 2 2

308 

 2 2 المزارع السمكية  
3 

ح س 

307 

بيولوجيا االحياء  

 المائية  

ح س  4 4 2

308 

 4 2 تربية اسماك  
4 

ح س 

301 

ب  بالنكنون واعشا

 مائية  

ح س  3 2 2

310 

فسيولوجيا وتكاثر  

 اسماك

2 4 
4 

ص س 

309 

ميكروبيوجيا 

 االسماك

ح س  4 4 2

302 

 2 2 الطيور المائية  
3 

 20 16 12 االجمالى 20 16 12 االجمالى

 

 25 15 17 اإلجمالي 25 18 16 جمالياإل



 

التدرت يتم  تخصصي:  صيفي  على دريب  والتعرف  المكتسبة  والمهارات  للمعارف  المهنية  الممارسة  بهدف  يب 

 لمنظمة للعمل فيها إلدارية اا االجراءات

 فصل دراسى ثانى  -الفرقه الرابعة  فصل دراسى اول  -الفرقه الرابعة 

عدد  ع ن المقرر  كود

 الوحدات

د عد ع ن المقرر  كود

 الوحدات

ح س 

401 

صيد االسماك 

 وتشريعاتها 
2 2 3 

م س 

402 

تصميم وتحليل  

 تجارب 
2 2 3 

ح س 

403 

امراض االسماك 

ة  واالحياء المائي  
2 2 3 

س ص 

404 
 3 2 2 المخلفات السمكية 

ح س 

405 
 4 4 2 تغذية اسماك  

ص س 

407 
 4 4 2 حفظ االسماك 

ص س 

407 

تداول وتجهيز  

 االسماك
2 4 4 

 ص س

408 

كيمياء وتحليل  

 اسماك
2 4 4 

ه س 

409 

هندسة تصنيع  

 االسماك 
2 2 3 

ق س 

410 
 3 2 2 ارشاد زراعى 

ق س 

411 

اقتصاديات الثروة  

كية  سمال  
2 2 3 

ح س 

412 
 3 6 - بحث ومناقشات 

 20 20 10 االجمالى 20 16 12 االجمالى

 

 2022/ 2021 الجامعيلسنوات حتى العام اعدد من  خاللبرنامج تطور أعداد الطالب الملتحقين بال  -12

الجامعيالعام     الفرقة 

 الثالثة

عدد 

طالب 

  الفرقة

 الثالثة

زراعه  

 عام 

%للطالب  

الملتحقين 

د  عدمن ال  

  الفرقة

 الرابعة

عدد طالب 

  الفرقة

 الرابعة

زراعه  

 عام 

% للطالب  

ين الملتحق

 من العدد  

2019 /2020  20 209 10 15 198 8 

2020 /2021  11 203 5 02  223 9 

2021 /2022  13 393 .33  14 382 3.7 

 

 

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

  طالب ناجحون  العدد الجامعي  امالع الفرقة

 راسب

نسبة 

 النجاح 
جيد   ممتاز 

 جدا

بمادة او  مقبول جيد 

 مادتين 

 94.7 1 3 11 3 1 0 19 2019/2020 الثالثة

2020/2021 13 0 1 6 5 1 1 92.9 

2021/2022 13 0 2 7 4 0 0 100 



 

 الرابعة

2019/2020 16 2 7 5 0 0 2 87.5 

2020/2021 20 2 12 4 0 0 2 90 

2021/2022 15 1 0 5 1 4 4 73.3 

 

 عزاءتتيحها الكلية لطالبها األ  التيالخدمات -14

****************** ** ************** 

تقدمها الكلية عن طريق مكتب شئون الطالب بمبنى ادارة الكلية من حيث )تأجيل التجنيد  التيخدمات الالتمتع ب -1

بوسائل    -للذكور اشتراك  والقطاراتتقاالنعمل  المحافظات  بأتوبيسات  الخاصة  طالب    -االت  قيد  افادة  طلب 

الجامعية  -بالكلية بالمدن  بط  -االقامة  القومي اق استخراج  الرقم  تغيي-ة  رسمية ر  طلب  بوثائق  االقامة  محل 

بحث  -معتمده   عمل  بعد  االجتماعية  الكشف  -للطالب  هرني اكاستخراج  -  اجتماعيالخدمات    الطبي استمارة 

   لجدد(.ا طالبلل

بالفرق -2 بالكلية للقيام بأعباء    أحدتكليف    الولىتين ايتاح للطالب  ية لمالع  الريادةالسادة اعضاء هيئة التدريس 

خاللحيث   الطالب  االولى  ت   يرشد  بالفرقتين  على   بالالئحةويعرفه    والثانيةقدمه  والعمل  وواجباته  وحقوقه 

فيقوم    والرابعة  الثالثةما بالنسبة للطالب خالل الفرقتين  ا  بات.تسهيل حياته الجامعية وبأقل قدر ممكن من العق

االعالن عن   السمكية ويتم  وةوالثر   الحيوانياإلنتاج    سمبق اعضاء هيئة التدريس    السادةالعلمية    الريادة  بأعباء

 االعالنات. ةلوح فيذلك 

الب قبل  لشئون التعليم والطية  .د وكيل الكلأبالنسبة لالمتحانات فيمكن للطالب التقدم بعذر مرضى الى السيد   -3

بدء االمتحانات او اثناؤه او خالل يومين على االكثر من تاريخ نهاية االمتحان مرفق به شهادة طبية معتمدة 

الحكومية مع استطالع رأى االدارة الطبية بالجامعة وال يلتفت للطلب المقدم بعد    حدأمن   المؤسسات الطبية 

مصحوبا بالوثائق الرسمية الدالة على   االجتماعيبالعذر  عية فيتقدم الطالب  تماأما بالنسبة لألعذار االج  ذلك.

 المقدمة من جهات غير رسمية.   باألوراق وال يعتدحقيقة العذر 

بالتماس  ق  يح -4 التقدم  درجات    إلعادةللطالب  بالكلية    أيرصد  النتيجة  اعالن  من  اسبوعين  مرور  قبل  مقرر 

طالب مع سداد المصاريف المقررة وتقديم الطلب على  لشئون التعليم وال  ليةوكيل الك  أ.دبطلب مقدم الى السيد  

 المختص لإلفادة. لكونترو الالنماذج المعدة لذلك الغرض ويتم عرض االمر بعد ذلك على السادة رئيس 

د مرالى الكلية الإخرى يقوم الطالب بتقديم طلب الستخراج بيان حالة من الكلية  أللتحويل من الكلية الى كلية   -5

ويإالتحويل   ارسال  ليها  األأتم  طبق  الطالب صورة  وإعطاء  بريديا  البيان  ويتم  صل  للمتابعة  البيان  من  صل 

  إلبداء نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب    أ.دعلى السيد    ثمعرض مذكرة للعرض على مجلس الكلية  

لى الكلية المراد التحويل يتم ارسال الملف ا  ثم  استيفائهاثم يقوم الطالب بتقديم وثيقة اخالء الطرف بعد    الرأي

 اليها مع تحرير اقرار مواد التحميل ومواد االعفاء. 



 

تحويالت الرئيسية بالجامعة واستيفاء المستندات )بيان حالة يثبت ان الللتحويل الى الكلية يتم بموافاة مركز    -6

اتباع الالعصورة من استمارة الثانوية  -النطاق الجغرافي  فيمحل سكنة يقع   التالية لتنفيذ امة( ويتم  خطوات 

 التحويل مع العرض على السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. 

الطالب    في -7 رغبة  ال  فيحالة  االعذار  قيوقف  او  عنهم  االفراج  يتم  حتى  عنهم  المتحفظ  للطالب  بالنسبة  د 

الطبي اللجنة  رأى  استطالع  )مع  يتم شفاؤهم  المزمنة حتى  بالمرضية  تقديم  ة  مع  الرسمية   الوثائقالجامعة( 

 الدالة على ذلك.  

د الطالب بالكمبيوتر  الشهادة مي  –+صورة  أصل)شهادة الثانوية العامة    هيالوثائق الالزمة لقيد طالب بالكلية   -8

 صورة من بطاقة الترشيح للطالب(  -جند للذكور 2نموذج   –صور شخصية   6عدد  –اصل +صورة  

 ية الكلللتواصل مع  -16 
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الطريق   4.5الكيلو  –االسماعيلية  -ويس )الجامعة الجديدة( جامعة قناة الس –كلية الزراعة  العنوان البريدي : 

 دائرىال

 http://agri.suez.edu.eg الموقع اإللكتروني :    

 dean@agr.suez.edu.eg البريد اإللكتروني : 

 3201793-064     تليفون :            

 3201793-064 فاكس: 

 

 عميد الكلية     للبرنامج              األكاديميالمدير      منسق البرنامج          

 محمد أحمد يس .د/ أ              أمين نعبد الرحمأشرف .د/ أ                 سعدونيد  مح م لقادرا سعدية عبدد/ 



 


	?????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???? ??????? 2022_2023 -1.pdf
	?????? ???????? ??????? ?????? ???????.pdf

