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مدير البرنامج :اد عوض فرحات البحراوى
منسق البرنامج :ا.د .رمضان احمد عبد الغنى
لالستعالم والتسجيل :االتصال بقسم الصناعات
الغذائية -وادارة شئون الطالب بالكلية
تليفون وفاكس 1224410974
موبايل  10149542444 :ولمزيد من المعلومات
يرجى زيارة موقع الكلية على شبكة المعلومات
Http://www.agri.scuegypt.edu.eg

هدف البرنامج
تطرح كلية الزراعة– جامعة قناة السويس هذا العام
وألول مرة فى جمهورية مصر العربية برنامجها
المميز (بمصروفات) للحصول على درجة
البكالوريويس فى السالمة الغذائية بنظام الساعات
المعتمدة وذلك بعد موافقة المجلس االعلى للجامعات
بالقرار الوزارى رقم  025بتاريخ 2502 /2 /22
ويهدف البرنامج الى:
 -1استتتحدا تعلتتيم متميتتز فتتى مجتتال التصتتني
الغذائى و سالمة الغذاء طبقا للمستويات المحليتة
والعالمية.
إكستتاا اليتتريج معتتارف و مهتتارات علميتتة
-2
و مهنيتتتة وفنيتتتة فتتتى مجتتتال ستتتالمة الغتتتذاء ال
يتوافر له فى الجامعات المصرية االيرى تمكنه
متتا العمتتل بك تتاءة متميتتزة فتتى مجتتال الصتتناعة
والرقابة وادارة الهيئات و الشركات.
إنشاء منظومة جديدة للدراسة على مستتوى
-3
البكتتتتتالوريوس بكليتتتتتة الزراعتتتتتة لتتوافتتتتت متتتتت
احتياجات سو العمل المحلى والعالمى.
إيجاد قنوات اتصال و تعاوا م التوزارات
-4
والشتتتتركات والهيئتتتتات والمتسستتتتات المصتتتترية
وكذلك الهيئتات العلميتة األجنبيتة المما لتة لتبتادل
اليبتتترات والمعلومتتتات ول تتتتج مجتتتاالت للعمتتتل
والتوظيف لطالا البرنامج.

مخرجات.البرنامج المهنية

خريج برنامج السالمة الغذائية سيكون قادراً
على أن:
-1
-2
-3
-4
-5

يحدد ويحلل المشاكل فى مجال تصني وسالمة
الغذاء وترتيبها وفقا ً ألولويتها.
يحلل الغذاء كيميائيا ً وميكروبيولوجيا ً وريولوجيا ً
وحسيا ً وكذا يحلل الملو ات ليتمكا ما تقدير الجودة
والسالمة.
يطب نظم فحص الغذاء  -مياطر التسمم
والمت رات الصحية ومسبباتها و كي ية منعها.
يض التسلسل التكنولوجى ليطوط تصني األذغذية
الميتل ة.
يقيم ميتلف يطوط التصني والعيوا وطر
صيانة الماكينات لضماا سالمة الغذاء

مجاالت العمل المتوقع التحاق الخريجين بها:
مصان االذغذية وااللباا -وزارة الصحة (المعامل
والميتبرات) -وزارة البيئة -اجهزة حماية المستهلك-
وزارة الزراعة  -ادارة التغذية فى المستش يات و
المطاعم و المدارس و الجامعات -وزارة التربية
والتعليم -وزارة الصناعة (هيئة التوحيد القياسى)*
وزارة التمويا والتجارة اليارجية -جهاز الرقابة على
الصادرات والواردات -العمل بالدول العربية وذغيرها
ما الدول التى تتطلا االلمام باللغة االنجليزية فى
اليريجيا

القبول و التسجيل بالبرنامج

 -1القـيد :يقيد الطالا لدرجة البكالوريوس فى هذا
البرنامج إذا كاا حاصال على شهادة ال انوية العامة
(علمي علوم) أو ما يعادلها ،وفقا للمادة  57ما
قانوا تنظيم الجامعات .ويتم ايتيار الطالا الذيا
سوف يلتحقوا بالبرنامج ما الطالا المقبوليا فى
كلية الزراعة – جامعة قناة السويس بناءا على طلا
الطالا (االعداد محدودة والقبول بأسبقية التقدم).

 -2التحويـل :يتم قبول الطالا الراذغبيا للتحويل
الى البرنامج ما أى برنامج يدرس بكليات
الزراعة وذلك فى نهاية المستوى االكاديمى
االول بحد اقصى وال يسمج التحويل بعد ذلك,
ويتم عمل مقاصة لهتالء الطالا .وعلى الطالا
الراذغبيا فى التحويل الى البرنامج ما أى كلية
جامعية أا يقدموا بياا حالة ما الكلية التى كانوا
مقيديا بها.
المصروفات الدراسية
ييض البرنتامج لالئحتة الماليتة للبترامج ذغيتر
التقليدية  -الجديدة – بالجامعة.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريويس
تمنج جامعة قناة السويس درجة البكالوريوس فى
السالمة الغذائية كتيصص رئيسى اذا اجتاز الطالا
متطلبات الدراسة بما اليقل عا  020ساعة معتمدة ما
المقررات الدراسية طبقا لتوزي الساعات على
المقررات على النحو التالى:
أ )6( -ساعات معتمدة متطلبات جامعة:
* ساعتاا معتمدتاا :لغة انجليزية

* ساعتاا معتمدتاا :مديل الي علم الجودة
* ساعتاا معتمدتاا :حقو انساا
ا -أربعوا ( )44ساعة معتمدة متطلبات كلية
موزعة على النحو التالى:
* ( )22ساعة معتمدة موزعة بيا مقررات
العلوم االساسية.
* ( )11ساعة معتمدة موزعة بيا مقررات
العلوم التطبيقية.
ج )16( -ساعة معتمدة للعلوم االجتماعية
ومهارات االتصال منها  6ساعات ايتيارية.
د -متطلبات البرنامج االساسية59 :ساعة معتمدة
موزعة كاآلتى:
* ( )65ساعة معتمدة مقررات اجبارية،
وتيصص ما هذه الساعات ( )6ساعات
معتمدة لمشروع التيرج يالل ال صل
ال اما.
* ( )12ساعة معتمدة مقررات ايتيارية فى
المستوييا ال ال والراب .
هـ الطالا الناجحوا فى المستوى ال ال يمضوا
فترة تدريا صي ى لمدة ستة اسابي بالهيئات
والشركات والمتسسات ذات العالقة بالتصني
الغذائى وسالمة الغذاء ،ويعتبر هذا التدريا
متطلبا اساسيا للتيرج.

