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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 مسات التميز لربنامج علوم االغذية  
 يؼذالد اإلقجبل ػهٗ ثشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ يقبسَخ ثبنجشايظ االخشٖ داخم كهٛخ انضساػخ

 9190-9191ؽزٙ   9191/ 9109انؼبو انذساسٙ  خالل

 انجشَبيظ و

 إعًبنٙ ساثؼخ صبنضخ

 اإلعًبنٙ انؼبو

 س ر س ر س ر

         

 211 14 131 0 0 14 131 انُٓذسة انشراعٛة ٔانُظى انحٕٛٚة 1

 63 25 33 25 33 0 0 انُظى انحٕٛٚةُْذسة  2

 0 0 0 30 46 0 0 ُْذسة آالت ٔ قٕٖ سراعٛة 4

 0 0 0 0 0 0 0 انعاو 5

 33 25 3 15 3 10 5 انشراعٛة ٔاالختًاعٛة االقتصادٚةانعهٕو  6

 072 011 72 071 11 091 92 ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ 7

 236 251 33 121 11 130 22 انتقُٛة انحٕٛٚة انشراعٛة 3

 102 64 33 21 15 31 23 ٔقاٚة َثات 3

 263 33 130 43 34 46 36 اإلَتاج انحٕٛاَٙ ٔانذاخُٙ ٔانسًكٙ 10

 31 33 42 13 11 26 25 انُثاتٙ اإلَتاج 11

 36 11 15 34 3 31 12 األراضٙ ٔ انًٛاِ 12

        صبَٛب ( انجشايظ انُٕػٛخ انًًٛضح 

 0 0 0 0 0 101 20 َظى انتغذٚة 13

 0 0 0 0 0 1 1 تُسٛق انحذائق ٔ انًسطحات 14

 اإلعًبنٙ

070 199 970 289 170 922 

0101 

971 769 0101 
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

% يٍ 9247ٚضى ثًفشدِ يب ٚقشة يٍ  ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخثشَبيظ ٚزجٍٛ يًب سجق ثأٌ  ؽٛش

عبنت ثبنكهٛخ(4 ٔكبَذ أػهٗ َسجخ يشبسكخ فٗ اإلَبس  0101عبنت ثبنجشَبيظ /  072ػذد انغالة ثبنكهٛخ )

 %( يقبسَخ ثبنزكٕس 814)

 

     

 (.0407 يشفق) انًصذس: إداسح شئٌٕ انغالة ثبنكهٛخ
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هعدالخ اإلقثال علً تزناهج علىم وتكنىلىجيا االغذيح هقارنح تالثزاهج االخزي خالل 
 2020/ 2019العام الدراسي 

 المستوى الراتع  المستوى الثالث
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 -العالب الىافديً:  .1.1.1.1

سىىاث الثالر  العالب الىافديً غلى بسهامج غلىم وجكىىلىجبا ألاغريت خاللمً  ئكبال  ال يىجدجبين اهه  .1.1.1.1

. بيىما جم حسجيل بػض العالب الىافديً  خالل الػام 1111/  1119وحتى  1118/  1117السابلت مً 

 (.1.18 مسفمم ) 1111/  1111الدزاس ي 

 

 (.0408 يشفق) شئٌٕ انغالة ثبنكهٛخانًصذس: إداسح 

خالل الثالر سىىاث السابلت وسبت جىظيف ظالب بسهامج غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت باللعاع الحكىمى   .1.1.1.1

 -م( : 1111- 1117)

بياهاث كافيت غً مػدالث الخىظيف بالبرهامج ولكً يلدم مكخب مخابػت الخسيجين بالكليت بػض  الجخىفس  .1.1.1.1

 الدالئل التي حشير الي مػدالث الخىظيف بالبرامج الخػليميت 

ه جم جىظيف اوائل البرهامج كهيئت مػاوهت في كسم الصىاغاث ألاحى أه(  5-1زكم ) يدبين مً الجدول  04040414

 مسفمهرا الخىظيف غلي مداز الثالر سىىاث بمػدل مػيد/كل غام دزاس ي  مسفم )الغرائيت والالبان، وجم 

 مؼ ئحخياجاث الكليت وبسهامج غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت كأحد مخعلباث 1.19
ً
(. وذلك جماشيا

 .جعىيسالػمليت الخػليميت

 

 

 

0

1

2
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 عدد الطالب الوافدين 

ػذد انغالة انٕافذٍٚ ثجشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ  

 و2021/  2020خالل انؼبو انذساسٙ 
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 الصٛخ خالل خغخ رؼٍٛٛ انًؼٛذٍٚ انض ّ رى رٕظٛف أائم انجشَبيظاألرٗ أَ(  1-0سقى ) عذٔل 

 انعذد انٕظٛفة انقسى انسُّ

 1 يعٛذ انصُاعات انغذائٛة 2013 – 2011

 1 يعٛذ األنثاٌ 2013 – 2013

 1 يعٛذ انصُاعات انغذائٛة 2020 – 2013

 

 

 (.0409 يشفق)شئٌٕ انخشٚغٍٛ   -انًصذس:

 -ٔصبئق انششاكخ يغ عبيؼبد يؾهٛخ ٔخبسعٛخ أٔ يؤسسبد أْهٛخ :  040494

تثٍٛ أَّ ال ٕٚخذ ٔثائق انشزاكة يع خايعات يحهٛة أٔخارخٛة أٔ يؤسسات أْهٛة يع تزَايح عهٕو 

 و. 2020/  2013ٔحتٗ  2013/  2011سُٕات انساتقة يٍ  انثالثخالل ٔتكُٕنٕخٛا األغذٚة 

 -:وسبت حصىل خسيجى بسهامج غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت غلى جىائص محليت أو ئكليميت  .1.1.1.1

1 1 1 

2017 - 20182018 - 20192019 - 2020

 نسثح تىظيف طالب تزناهج علىم وتكنىلىجيا األغذيح تالقطاع الحكىهً  

 عدد المعيدين 
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

أسفسث مشازكت بسهامج غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت فى ألاوشعت العالبيت واملسابلاث التى أكيمذ خالل  .1.1.1.1

م غلى حصىل أحد العالب الخابػين لبرهامج غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت غلى 1118/  1117الػام الجامعى 

 املسكص الثاوى فى اليشاط السياض ى ) كمال أجسام ( وهى غلى الىحى املبين. 

اػذاد  انغالة  انًشبسكٍٛ يٍ  ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ فٗ األَشغخ انغالثٛخ ٔانًسبثقبد انزٗ (   6-0ل سقى )عذٔ

 و9108/  9107أقًٛذ خالل انؼبو انغبيؼٗ 

 المركز مجال المساتقة النشاط المستوى إسم الطالة م

 الثاني كمال أجسام رياضي الثاني مصطفي مدتولي عثد النثي 1

 

 يزٕفش ثًؼٛبس انغالة(4 – 0491  يشفق) ثبنكهٛخانشػبٚخ انغالثٛخ ٔاألَشغخ انغالثٛخ  انًصذس: إداسح

كًب أسفشد يشبسكخ ثشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ فٗ األَشغخ انغالثٛخ ٔانًسبثقبد انزٗ أقًٛذ 

و ػهٗ ؽصٕل انغالة انزبثؼٍٛ نجشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ ػهٗ  9109/  9108 خالل انؼبو انغبيؼٗ

ػذح يشاكض فٗ يخزهف األَشغخ انغالثٛخ ٔكزنك ؽصٕل أؽذ انغالة ػهٗ نقت انغبنت انًضبنٗ فٗ انُشبط 

  -ْٔٗ يجُّٛ فٙ انغذٔل انزبنٙ:  اإلعزًبػٗ

 

 

2 

 رياضي  

  -2017هزاكز طالب الثزناهج التي حصلىا عليها عام 
 في األنشطح الطالتيح والوساتقاخ  2018

 المستوى



[Type text] 

   

 

 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

ٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ فٗ األَشغخ انغالثٛخ ٔانًسبثقبد انزٗ اػذاد  انغالة  انًشبسكٍٛ يٍ  ػه(   7-0عذٔل سقى )

 و9910/  8910أقًٛذ خالل انؼبو انغبيؼٗ 

 الوزكز هجال الوساتقح النشاط الوستىي إسن الطالة/ج و

 األٔل عٕدٔ سٚبضٙ انضبنش يصغفٗ يذثٕنٙ ػجذ انُجٙ 0

 انضبنش عٕدٔ انضبَٙ خبنذ يغذ٘ ػجذ انفزبػ 9

 األٔل (7عشافٛك )اثذاع  فُٙ انضبَٙ يؾًذ أؽًذيُخ اهلل  0

  عبنت يضبنٙ اعزًبػٙ انضبَٙ فشٚذ إثشاْٛى انسؼٛذ يؾًذ 2

دٔس٘ يؼهٕيبد يُزذٖ شجبة انغبيؼبد  صقبفٙ انضبَٙ فشٚذ إثشاْٛى انسؼٛذ يؾًذ 1

 ثًؼسكش عًصخ

 األٔل

 

 

 

1 

3 

1 1 1 1 

 ثقافً  ثقافً  ثقافً  فنً  رياضً  رياضً 

  2019 -2018 الدراسي عامخالل الهزاكز طالب الثزناهج التي حصلىا عليها 
  في األنشطح الطالتيح والوساتقاخ  

 المستوى 
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 

 (.يزٕفش ثًؼٛبس انغالة 0491 يشفق) ثبنكهٛخانشػبٚخ انغالثٛخ ٔاألَشغخ انغالثٛخ  انًصذس: إداسح

 

ٔنكٍ نى ٚسدم طالب تزَايح عهٕو ٔتكُٕنٕخٛا األغذٚة حصٕنٓى عهٗ ا٘ يزاكش فٙ األَشطة انطالتٛة 

 ٔرنك َظشا نغبئؾخ فٛشٔط كشَٔب انًسزغذ4 و 2020 -3201 انذراسٙ عاؤانًساتقات نه

 

 9108/  9107األغزٚخ خالل ػبو يؼذالد َشش يششٔػبد انزخشط نغالة ثشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب    040404

 و فٗ يغالد يؾهٛخ ٔدٔنٛخ 4 9191/  9109ؽزٗ 

عهٙ يٕقع   تى رفع يشارٚع انتخزج نطالب انثزَايح عهٙ انصفحة االنكتزَٔٛة انزسًٛة نًٕقع انثزَايح

  ttps://agrfac.mans.edu.eg/fdt7h .انكهٛة ًٔٚكٍ انٕصٕل انّٛ يٍ انزاتط انتانٙ 

 

 انؾصٕل ػهٙ دٔساد رذسٚجٛخ يٍ عٓخ يؼزًذح:  040424

  -و: 9107/  9106َسجخ ؽصٕل انغالة ػهٙ دٔساد رذسٚجٛخ خالل انؼبو انذساسٙ  0404840

ظالب بسهامج غلىم وجكىىلىجيا الاغريت  غلي الخدزيب واكدساب مهازاث  يدبين مً الجدول ألاحى ئكبال  .1.1.1.1

امللبلين غلي  البرامج الخدزيبيت امللدمت مً وحدة  خدزبين )ظالب   خسيج(املجدزيبيت مخخلفت حيث ان 

مػدالث ئكبال  أن وسبتمخىفس بمػياز العالب(. حيث هالحظ  - 11-1 مسفمالخدزيب بكليت الصزاغت )

) ظالب   خسيج( مسجفػت هظسا الن البرامج الخدزيبيت امللدمت حػمل غلى زفؼ كفاءتهم للػمل فى  خدزبينامل

 سالمت الاغريت ومجاالث الخغريت .  .–مجالخكىىلىجيا الاغريت 

1 

 الطالة الوثالً فزيد اتزاهين السعيد هحود

 نشاط اجتواعً 

https://agrfac.mans.edu.eg/fdt7
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 

 (.0499 يشفق)ٔؽذح انزذسٚت ثكهٛخ انضساػخ يشفق  -انًصذس :

  -و: 9108/  9107َسجخ ؽصٕل انغالة ػهٙ دٔساد رذسٚجٛخ خالل انؼبو انذساسٙ  0404849

البرامج الخدزيبيت امللدمت مً وحدة الخدزيب  غلى خدزبين ) ظالب   خسيج(يدبين مً الجدول ألاحى ئكبال امل 04042494

الخسيج  حيث ان هره البرامج الخدزيبيت امللدمت حػمل غلى زفؼ كفاءتهم جامػت املىصىزة -بكليت الصزاع

 مخىفس بمػياز العالب(. - 1.11 مسفمللػمل فى مجال الاغريت )

 و 9108/ 9107انغالة انؾبصهٍٛ ػهٙ دٔساد رذسٚجٛخ خالل انؼبو انذساسٙ  ٕٚضؼ ػذد(  9-0)عذٔل 

 خشٚغٗ عبنت انذٔسِاسى 

 10 23 انًًبساسبد انصؾٛخ ٔانزصُٛؼٛخ ٔانضساػٛخ انغٛذح

 21 14 

Food Safety 7 9 

 29 7 

انًغًٕع انكهٙ
80 40 

021 

 

 (.يزٕفش ثًؼٛبس انغالة -0490 يشفق)ٔؽذح انزذسٚت ثكهٛخ انضساػخ يشفق  -انًصذس :
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[Type text] 

   

 

 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 

  -و: 9109/  9108َسجخ ؽصٕل انغالة ػهٙ دٔساد رذسٚجٛخ خالل انؼبو انذساسٙ  0404840

البرامج الخدزيبيت امللدمت مً وحدة الخدزيب بكليت  غلى  ظالب   خسيج(خدزبين ) ئكبال امل شيادة يدبين مً الجدول ألاحى

باالغىام ملازهت  1119/  1118الصزاغت حيث سجلذ اغلي وسبت مشازكت في الدوزاث الخدزيبيت خالل الػام الدزاس ي 

خسيج. وكان الػدد الكلي مً  196ظالب بيىما كان غدد الخسجين  161حيث وصل غدد العالب املخدزبين الي   السابلت

 مخدزب. 756كد سجل  1119/  1118العالب والخسجين املخدزبين خالل الػام الدزاس ي  

 م 1119/ 1118( يىضح غدد العالب الحاصلين غلي دوزاث جدزيبيت خالل الػام الدزاس ي  11-1جدول )

 خشٚظ عبنت انذٔسِاسى 

 3 27 االٚضٔ ٔ انٓبست ٔ إشبسح نهًًبسسبد انزصُٛؼٛخ انغٛذح

6 Sigma 29 5 

 2 60 رغزٚخ يشضٙ انسشعبٌ

 3 22 رغزٚخ يشضٙ انضغظ ٔ انسكش

 13 21 إداسح انغٕدح انشبيهخ

 1 29 رغزٚخ انشٚبضٍٛٛ

 5 30 ثشايظ اَقبص انٕصٌ

 3 25 يثادئ اعذاد اخصائٙ اغذٚة

 8 23 انًُٓح انًتكايم نضًاٌ انغذاء

 1 45 انتذاخم تٍٛ انغذاء ٔ انذٔاء

Iso22000 20 10 

 1 29 تغذٚة يزضٙ انسزطاٌ

Iso 22000 0 43 

 42 0 انٓاسة

 54 0 انٓاسة

Iso 22000 0 67 

 67 0 انتفتٛش عهٙ االغذٚة

 68 0 انسًٕو عهٙ االغذٚة

 انًغًٕع انكهٙ
360 396 

756 
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 زسالت البرهامج
 
ً
 وبحثيا

ً
وغمليت لخلبيه احخياجاث سىق   بخبراث جعبيليتيسعي البرهامج إلغعاء حػليم مخميز يجمؼ بين املػسفت والابخكاز في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت، وئغداد خسيج مإهل غلميا

ا يخالءم مؼ زؤيت الدولت للخىميت املسخدامتالػمل وفلا ملػايير الجىدة، وله اللدزة غلى اسخخدام الخلىياث الحديثت في مجال غلىم وجكىىلىجيا ألاغريت واملجاالث املسجبعت بها، بم .  

 

 -ثبنذساسبد انؼهٛب : عالة ثشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب األغزٚخ انًهزؾقٍَٛسجخ  040414

ببرهامج غلىم وجكىىلىجيا  يىضح الجدول الخالى أغداد ظالب الدزاساث الػليا املليديً بالدزاساث الػليا

أغداد العالب املليديً في  انحظ (.. هال 1.11 مسفم)م  1111/  1119وحتى  1118/  1117ألاغريت لألغىام الجامػيه 

م أغلى وسبت ملازهت  1119بسامج الدزاساث الػليا كاهذ أغلى فى مسحلت املاجسخير غً مسحلت الدكخىزاه حيث كان غام 

 . 1111م واخيرا غام  1118باالغىام ألاخسي يليه غام 

ملا يلدمه لهم مً الػليا بالدزاساث لاللخحاق ظالب بسهامج غلىم وجكىىلىجيا الاغريت ذلك اكبال ين مً بيد

الػلميت السفيػت واحخياجاث سىق الػمل غلى  يدىاسب مؼ مكاهت كليت الصزاغت املخميزة وكيمتها جميز غلمي ومػملي

 املسخىي املحلي وألاكليمي بما يسهم في جحليم زسالت الكليت.

انغالة انًهزؾقٍٛ نهزسغٛم ثبنذساسبد انؼهٛب نجشَبيظ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب االغزٚخ  يٍ  ٕٚضؼ ػذد(  9-0)عذٔل 

 0919ٔؽزٙ 9108ػبو 

 البرهامج صىاغاث ألبان
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