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 جامعة قناة السويس
 كلية الزراعة

 بالكلية  وحدة الجودة
جحين بالبرامج المختلفة بالكلية  ا تطور نسب النل  السنويبيان المتابعة  

  2007/2008خالل الفترة من العام الجامعى  
 2018/2019 الجامعي مالعا  إلى

 

 

 أعداد
 د/ رفيق عبد الرحمن محمد

 البرامج التعليمية  معيار    نسقم
"تتطمع كمية الزراعة إلى أن تتبوأ مكانو مرموقة ومتميزة بين كميات الزراعة بالجامعات  * رؤية الكمية: 

المصرية واإلقميمية والعالمية وىى تطمح أن تحقق ىذه المكانة من خالل برامجيا التعميمية وأنشطتيا البحثية 
 ية جامعة قناة السويس المستقبمية"وخدماتيا المجتمعية والبيئية كجزء من رؤ 

إلعداد وتخريج مينيين  المتميز بتقديم فرص لمتعمم والتعميمتمتزم كمية الزراعة " * رسالة الكمية المحدثو: 
فى تطوير قطاع الزراعة مع التركيز عمى مشاكل  بالبحوثواإلسيام المنافسة وباحثين زراعيين قادرين عمى 
 "واالحتفاظ بيويتنايحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات المينة  االمجتمع والبيئة المحيطة بم

 

 2020 يىبيز –ثبمه ال اإلصذار
 

 ومستوى التقديرات تطور نسب الناجحين
الى  2008/2007بالكمية فى الفترة ما بين 
 2019/2018العام الجامعى 



2 

 

 ثجزامج الكليخ المختلفخ خالل الفتزح مب ثيه العبمأعذاد ووست الىبجذيه ثيبن ثتطور 

 8201/9201 إلي 2007/2008 الجبمعي

 

 نسػػالكلنحػػاطللةطػػ اللتطػػ ةلكاػػاكاللسف ضػػئكلللتسػػ الكلية ػػئلاكللػػاللةلتام ػػئلكللسػػتلة ل كلاةكسػػئ
ئلفػالكيتسػػاالمػنحػاطلكلطةامقئللةت ػةؼلاةػاللػػا لسػخػػ ؿلكلسػن كللكللئلمالية ػئفػكللختةمػالمةكل لكللةتحقػ فل

كلل اةؼل كلليػاةكللكللختةفػئلكللطة مػئلليػؿلمةنػال لاةكسػالاةػالحػا لك لاةػاللسػت  لكلية ػئلم ػيؿلاػاـل
ز ػاا لللحػ ا لكلت ةػ ـحا ػا لكلل ارػة لل ةتقػاململلسػت  لكلت ةػ ـلمالية ػئل لكلت حيػاللكلل ةفئلأثةلتةؾل ذلؾلل

سػػ ؽلكل لػػؿلكللحةػػيل قػػاة لكلية ػػئلاةػػالااػػاكالكلخػػة ح فلماللسػػت  لكلفنػػيل كلليػػاةالكلػػذال ةمػػيلكحت احػػال
ل.لل كإلقة ليللفلخ ؿللالتقالوللفلمةكل لت ة ل ئل تاة م ئللتل ز 

ل لكليناسػػئلكلزةكا ػػئل لكىػػـلمػػةل لكلمةنػػال لكل ػػاـللةية ػػئلية ػػالاػػفلئلرػػةفلنلمػػةكل لثػػ  ل تػػـلالػػؿ
مػػاأللكلاةكسػػئلممةنػػال لكليناسػػئلكلزةكا ػػئلل.لح ػػ  مةنػػال لسػػ لئلكل ػػذكملمةنػػال لكاكة لكلل ػػةااللكلزةكا ػػئ

م نلػالمػاأللل2009/2010 تـلتخةجلأ ؿلاف ػئللنػولفػيلكل ػاـلكلحػال يلل2006/2007لفلكل اـلكلحال يل
 ؿلاف ػػولمحلػػال تخةحػػللكل2008/2009لل ػػة االلكلزةكا ػػئلفػػيلكل ػػاـلكلحػػال يلكلاةكسػػئلممةنػػال لااكة لك

 كلػذ ل ػاة لل2014/2015م نلالمةنال لس لئلكل ذكملمػاأللكلاةكسػئلمػولفػالاػاـلل2011/2012كهلللااـل
كلمػػةكل لمنظػػاـلكلسػػاااللكلل تلػػا ل كلتػػيليل ػػتـلحسػػاالحل ػػتلتةػػؾل لػػؿلت لف ػػولكلطالػػالمالة ػػئلكينحة ز ػػئل

ل.للوليستيلاؿلتةؾلكلمةكل طة م تلاهلكللكل اـللةطالالايلماحت ازلكللست  لكللطة ال كلساااللكللكلتقا ةل
حتػػػػالاػػػػػاـلمطػػػػامتل كحػػػػالل ػػػػتـلقمػػػػ ؿلكلطػػػػ الاةػػػػالىػػػػذ لكلمػػػػػةكل للػػػػفلليتػػػػالكلتنسػػػػ ؽيػػػػافل ل

 فقػػػاللةتمػػػاللكلطػػػ اللاكخةػػػيتنسػػػ ؽللأحػػػةكم  ػػػتـل 2013/2014لػػػفلاػػػاـللكمتػػػاكمايلأفلل2012/2013
ل لا أااكالكلط الكللحػاا للػفلقمػؿللحةػ لكلية ػئلمالت ػا ةللػتللحػلكللتحرؿلاة يالكلط ا كللحال تل

لية ئ.لقساـلمالكأل
طالب الفرقتين االولى والثانية خالل الفتررة مرن العرام الجرامعى ونسب النجاح لتطور اعداد  -1

  8120/9201الى العام الجامعى الحالى  2007/2008
كي لػالمالمةنػال لكل ػاـلخػ ؿلكلفتػة للػفلكل ػاـلكلحػال اللئ الكلفةقلط نسالكلنحاطللأااكامتتمتل

لل.(1(ل كل ػػػيؿلةقػػػـل 1فػػػيلكلحػػػا ؿلةقػػػـل يلػػػال ظيػػػةلل2018/2019كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل2007/2008
لكي لاللفلكلاةسئل  حظلميػالتذمػذال كضػىلفػالااـل–نسمئلكلنحاطلمالفةقئلكي لاللأففنحال خ ؿلكياـ 

ل2013/2014 زكاللنسػػمئلكلنحػػاطلخػػ ؿلاػػاـللل.يػػالاػػاـلكلفػػةكغلفػػالكلثان  ػػئلكل الػػئلسػػت  لكلطػػ ال تخةة
&ل2014/2015%لخػػ ؿلاػػالال45.80 لل42.50م نلػػالكنخفضػػللتةػػؾلكلنسػػمئلكلػػالل58.55لترػػؿلكلػػال

اال انررررو اعتبررررارا مررررن عررررام ل ىػػػػذكل تناسػػػػالكحلػػػػايللػػػػتلاةحػػػػاللقمػػػػ ؿلكلطػػػػ المالية ػػػػئ.ل2015/2016
وعمرل ذلرع عمرى االرتقراء قبول بالكمية وىو العام االول بعد اعتماد الكمية زادت درجات ال 2016/2017

لتصررل الررى  2017/2018&  2016/2017فررى مسررتوى الطررالب حيررث زادت تمررع النسررب خررالل عررامى 
وخرررالل العرررام الجرررامعى االخيرررر ارتفعرررت نسررربة النجررراح الرررى الحرررد  % عمرررى الترتيرررب 65.8&  63.37
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ال شررع فيررو يرررتبط بررالتطوير  ا% وىررذا ممرر87.1راسررو لتصررل الررى األقصررى لررو خررالل الفترررة محررل الد
  وارتفاع نسب القبول لمطالب بالكمية المستمر فى نظم تقويم الطالب

فتةكللكي لػاللػفلكلاةكسػئلميػالتذمػذالااـلفنحالكفلنسالكلنحاطلمياللةل–ةفةقئلكلثان ئمالنسمئلللألا
للػالل2014-2010لػةللمػالم الخػ ؿلكلفتػة للػفلل كضىللتأثةكلملست  لكلط ال كيحاك لكلس اس ئلكلتا

ل تطػػ ةللنسػػالكلنحػػاطلخػػ ؿلاػػاـ.ليػػافللػػولكثػػةلمػػالكلقةػػئلتةي ػػزلكلطػػ المالاةكسػػئل كلقةػػؽللػػفلكللسػػتقمؿ
كنخفضػػالل2015/2016،ل2014/2015ل فلكلتػػال  ف م نلػػالفػػالكل ػػال%ل85.71لترػػؿللػػالل2013/2014
 2016/2017لزيررادة خررالل العررام الجررامعى تمررع اار تطررور اسررتمر لرروحظ و .ل%71.15 لل59.05لترػػؿل

الجررامعى االخيررر لتصررل الررى  2017/2018  % وحرردث ليررا تراجررع قمرريال خررالل عررام80.35لتصررل الررى 
% وىررذا لرريس النخفرراى مسررتوى االداء وممررا يرردعم ىررذا ان اعررداد الطمبررة الررذين حصررموا عمررى 69.2

 6حصررل   2016/2017عررام  بينمررا فررى 2017/2018( خررالل عررام 6( وجيدجرردا  4تقررديرات ممترراز  
امرا (  2جرودة االداء  كمرا يظيرر فرى الجردول رقرم طالب فقط عمى جيد جدا( وبالتالى التركيز ىنا عمى 

فرريالحظ تحقيررق اكبررر نسرربة نجررااح لمفرقررة الثانيررة  2018/2019باألنتقررال الررى العررام الجررامعى االخيررر 
ير المستمر فى نظرم تقرويم الطرالب وارتفراع وىذا مما ال شع فيو يرتبط بالتطو خالل الفترة محل الدرسة 

 نسب القبول لمطالب بالكمية 
 

خاالل عابم  –الملتذقيه ثابلفزتتيه اوولاي والثبوياخ الىست المئويخ لىجبح الطالة (: يوضخ ثيبن ثتطور 1جذول )

 .2018/2019 الي 2008/2009الفتزح مه العبم الجبمعي 

 العبم الجبمعي
 وسجخ الىجبح للفزتخ

 سراعه عبم –الثبويخ  سراعه عبم -ياألول

2008 /2009 59.85 72.73 
2009/2010 80.79 78.41 
2010 /2011 75.00 56.63 
2011 /2012 58.13 80.46 
2012 /2013 49.51 73.38 
2013/2014 58.55 85.71 
2014/2015 42.50 59.05 
2015/2016 45.80 71.15 
2016/2017 63.37 80.35 
2017/2018 65.8 69.2 
2018/2019 87.1 94.9 

 

فلكأل لػال كلثان ػئلخػ ؿلكلفتػػة ل  لػفلكل كضػىلكفلىنػاؾلتذمػذال كضػػىللنسػالكلنحػاطللطةمػئلكلفػػةقت
 ىػ ل ةحػتلكلػاللسػت  لكلطػ الكللقمػ ل فلمالية ػئل فقػالل2015/2016 حتػالل2007/2008الم فلأا كـلل

ئلكأل لػػالكللسػػتحا فلمالية ػػئللت ضػػ ىلطم  ػػئل  ػػتـلأحػػةكملحةسػػالللػػتلطػػ الكلفةقػػلػػاةحاللقمػػ ليـلمالية ػػئل
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مػػامكللػػفلكل ػػاـللكلاةكسػػئلمالية ػػئل كيسػػتلاعلالػػال ػػيا  لكلطػػ المالية ػػئل كل لػػؿلاةػػالحػػؿلتةػػؾلكلل ػػايؿ
 ىػػاللنتظلػػئلسػػن  الحتػػالكيفلللػػال حسػػفللػػفلت ة ػػؼلكلطػػ المنظػػاـلكلاةكسػػئلل2013/2014كلحػػال ال

لػػالفػػيلكينضػػلاـلالػػالكلية ػػئلخارػػئلم ػػاللةحةػػئلكلتنسػػ ؽلتػػأخةلطػػ الكلفةقػػئلكأل لػػالال لمالية ػػئليلػػالأفل
 يػػذلؾلكيسػػتحامئللطةمػػالللكلثالثػػئل  لػػؿلاةػػالكلتػػأث ةلاةػػاللسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللػػ خةكلالػػالكلية ػػئ

 لػػفلىنػػالتحػػا لكلفحػػ  للػػالمػػ فلكلطػػ الكلػػذ فلكلتح  ػػؿللػػفلكلية ػػاللكللنػػاظة ل ػػتـلم ػػالمػػاألكلاةكسػػئلمفتػػة ل
 للػال  يػالاةػاللئل كلذ فلتأخةلكيلتحػاؽلميػالالػاللػالا فلكل ػيةللػفلمػاألكلاةكسػئ.كنضل كللميةكلالالكلية 

 خارػئلفػالظػؿلز ػاا لكيقمػاؿلاةػالكلية ػئلم ػالللثؿلنظػـلتطػ  ةلكياكمل كلتقػ  ـلف ال ئلكيحةكمكللكللتم و
 ػػاـلل ػػئللكلفتػػة لكلتاكلػػالكفلكةتفػػاعلنسػػالنحػػاطلكلفػػةقت فلكي لػػال كلثان ػػئلخػػ ؿلل2016كاتلااىػػالفػػاللػػا  ل

ل.2016/2017
 

 

(: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين االولى والثانية زراعة عام 1شكل رقم  
 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام 

 
 كحلايلفأفلنسمئلكلنحاطللط الكلفةقئلكلثان ئلتيػ فلكاةػاللػفلكلفةقػئلكي لػالخػ ؿلكلفتػة للحػؿل

كنتظاـلكل لة ئلكلت ة ل ئلمالفةقئلكلثان ئلاةالايػ لكلفةقػئلكي لػالكلتػال حػا ل ةملالىذكل ةحتلكلاللكلاةكسئ
للةحةػػئلكلثالثػػئل كحػػةكملالة ػػئلكل خارػػئلحػػؿلكلتنسػػ ؽكميػػالاػػاـلكسػػتقةكةلنسػػمئليم ػػة للػػفلكلطػػ الخػػ ؿللةل

كنتظػاـلكل لة ػئلكلت ة ل ػئلتح   لللفل كلالكلية ئل تسي فلكللافلفي لةملػال  ػاللػفلكل  كلػؿلكللػ ثة لاةػال
للط الكلفةقئلكي لا.

يلػػال ظيػػةلفػػالكلحػػا ؿلةقػػـلللحػػؿلكلاةكسػػئلتقػػا ةكللكلطػػ الكلنػػاحح فلخػػ ؿلكلفتػػة لفػػينظةل مػػال
كلفتػة للػاللفػيل كلحارة فلاةالتقا ةكلللةتف ول للتازل+لح الحػاك(لكلناحح فكلط الفنحالكفلااالل(.2 

للمػػاألوطػػ ال اةحػػاللكلقمػػ ؿلكلخارػػولميػػـلكيلكنػػوللػػ حظلكنػػلتذمػػذال فقػػالللسػػت  لكلل2007/2008مػػ فل
كلية ػػئلفػػالتحسػػ فلاةحػػاللكلقمػػ ؿلم ػػالكياتلػػاالفػػأفلكاػػاكالكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتقػػا ةكللن ا ػػولك ل

 ىػذهلل2018/2019 لل2018/.2017لاتقا ةكلللةتف ولليؿلااـلاةكسػاليانػلللتزك ػا ل رػ يلكلػالاػال
لؿلكلاةكسو.كلن الىالكييمةلخ ؿلكلفتة للح
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فػػيلنسػػمئلكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالل2010/2011الاػػاـلليػػفلتفسػػ ةلكينخفػػاضلكل ةضػػالفػػ  ل
تقػا ةكلللةتف ػئلمػال ؿلاػاـلحرػ ؿلأ ػاللػفلطػ الكلفػةقت فلكأل لػالأ لكلثان ػئلاةػالتقػا ةلللتػازل حرػػؿل

-ثان ػئاػاـلفقػطلاةػالتقػا ةلح ػالحػاكل حرػؿلأةم ػئللػفلطػ الكلفةقػئلكل-كثن فللفلطػ الكلفةقػئلكأل لػا
كلفةقئلكأل لػالىػيلاف ػئلل ىذكل ليفلكفل ةحتلكلالكفلىذهلكلاف وللفلط الااـلفقطلاةالتقا ةلح الحاك
كإلحاك لكلس اس ئلكلسالا لفػيلكلػم ال ت ػتللكلطػ اللع ضػاعليلالكفلكحلايلكلفةكغلفيلكلثان  ئلكل الئ.ل
ل.يحاك ل ااـلكنتظاـلكلاةكسئةملالتفسةلاز ؼلكىتلاـلكلط الللتام ولكلكل  ةللستقة لفيلكلم ا

ل
أعذاد الطاالة الذبصالون علاي يقاذيزاد عبماخ متىوعاخ وعاذد الطاالة القعلاي (: يوضخ ثيبن ث2جذول )

الاي  2008/2009لطالة الملتذقيه ثابلفزتتيه اوولاي والثبوياخ خاالل الفتازح ماه العابم الجابمعي ل

2017/2018   
   دبود اخزى طالة وبجذون العبم الجبمعي الفزتخ

جيذ  ممتبس

 جذا

وااااابجخ  مقجول جيذ

ثمااااابدح 

او 

 مبدييه

مفصول  اعذار راست

/ساااذت 

 ورق

العااااااذد  مذول

الكلاااااي 

 للطالة

عااااااااذد 

الطالة 

 الفعلي

 األولي

2008/2009 0 2 15 21 29 55 0 12 0 149 137 

2009/2010 5 14 23 76 - 29 0 14 0 165 151 

2010/2011 - 2 2 14 13 11 0 15 0 59 44 

2011/2012 2 12 21 18 28 67 2 10 2 162 148 

2012/2013 3 9 17 23 39 113 1 5 4 214 204 

2013/2014 0 9 9 19 52 63 0 32 0 184 152 

2014/2015 1 2 12 22 31 92 0 0 0 160 160 

2015/2016 0 8 30 42 43 139 0 2 1 265 262 

2016/2017 3 5 31 67 115 112 0 28 0 361 333 

2017/2018 5 23 28 39 55 46 0 32 0 228 228 

2018/2019 4 25 60 66 31 16 0 8 0 232 232 

 الثبويخ

2008/2009 2 3 5 17 21 18 1 0 1 67 65 

2009/2010 2 8 18 41 0 19 0 2 0 90 88 

2010/2011 0 4 17 15 28 49 0 10 0 123 113 

2011/2012 0 4 10 22 32 17 0 2 0 87 85 

2012/2013 1 11 22 22 46 37 0 0 0 139 139 

2013/2014 1 8 26 26 29 15 5 4 0 114 105 

2014/2015 2 7 15 13 25 43 0 0 0 105 105 

2015/2016 2 5 14 24 29 30 0 0 0 104 104 

2016/2017 0 6 13 42 73 34 0 1 0 174 173 

2017/2018 4 6 30 51 80 73 0 3 0 274 274 

2018/2019 10 40 69 52 27 5 0 4 0 214 214 

ل
خػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلل كلت ػػازل+لح ػػالحػػاك(ل متتمػػتلكاػػاكالكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػو

تزك ػاللسػتلةلنت حػئللتطػ  ةلكاكملكلسػاا لكاضػاملى لػئلكلتػاة  لفال(ل2ةقـل لحا ؿيلال ظيةلفالكلاةكسئل
ت ة ل ػػػئللتطػػػ ة لت ةػػػ ـل ن ةػػػـللتن اػػػئلىػػػذكلماإلضػػػافئلالػػػالكسػػػتخاكـل سػػػالؿليا كتيػػػـل كسػػػت  ليـلل سػػػالؿل

كيىتلػاـل لختةفئللثؿلكلت ةـلكلذكتال كلز اةكللكلل اكن ػئل كلحقة ػئل كستخاكـلكستةكت ح الللل Data showلثؿ
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لةطػػ الزكاللأىل تػػوكلاةكسػػيل لكسػت ةكضللكللقػػةةلئةكسػمالػاة  لكل لة ػػئلمايضػػافئلكلػالت ضػػ ىلكىػػاكؼلا
لػػا  لل23 للػالىػ لحػا ةلمالػذيةلكفلكلية ػئلقػالتػـلكاتلااىػالفػالللػفلكىتلػاـلكلطػ النحػ لكلت ةػ ـل كلػت ةـ.

ل اؿلاةالكفلكلية ئلفالكلطة ؽلكلرح ىلل ستخاكـلكيلثؿللةل كةالكللتاحئ.للالل2016
ويظير عموما ان نسب الطالب الذين يحصمون عمى تقديرات مرتفعة فرى الفرقرة الثانيرة اعمرى 
من الفرقة االولى لكل عام دراسى عمرى حردى وىرذا ربمرا يرجرع الرى ان الطالرب فرى الفرقرة االولرى ياخرذ 

بقرردر اكبررر مررن متابعررة و طبيعررة الدراسررة بيررا  مييرراعدخولررة الررى الكميررة فررى التعررر   الفترررة االولررى مررن
عمررى العكررس مررن طالررب الفرقررة الثانيررة الررذي تعرردى تمررع المرحمررة ولديررة الر بررة فرر    العمميررة التعميميررة

ت دخول أقسام محددة وفقا لممعايير المعمنة بالكمية والت  تعتبرر مرن أىرم دوافرع الطرالب لتحقيرق تقرديرا
 الكمية  ف 

بالفرقتين الثالثة والرابعة بالبرامج المختمفة ممتحقين الونسب نجاح الطالب تطور اعداد  -2
 8201/9201الى العام الجامعى  2007/2008بالكمية خالل الفترة من العام الجامعى 

 برنامج البساتين  -1
م انػالمنسػالكلنحػاطلل(3ؿلةقػـل  لضػىلكلحػا ل  لكحاللفلكيمةلكلمةكل للفلح  لاػاالكلطػ ال لى ل

لتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿللات ز  ػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لثػلةطةمئلكلفػةقت فلكلثال
(ل2كل ػػيؿلةقػػـل لم نلػال  ضػػىل2018/2019كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل2007/2008كلفتػة للػػفلكل ػػاـلكلحػال ال

ل.للخ ؿلكلفتة لكيخ ة لتحللكلاةكسئلمةنال نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمال
 للال تضىللفلكلحػا ؿل كي ػياؿلكلت ضػ ح ئلأفلنسػالكلنحػاطلمالمةنػال للةتف ػئلحػاكلىػذكلةملػال

ف لػػالاػػاكل-  تمػػةلكحػػالا كفػػتلكلطةمػػئلل لتحػػاؽلمالمةنػػال لماإلضػػافئلالػػالفػػةالكل لػػؿل كلز ػػاةكللكلل اكن ػػئل
 كلفةقػػػػػئلكلثالثػػػػػئلل ػػػػػاـلل-2010/2011ذلؾلكلفةقػػػػػئلكلةكم ػػػػػئل يػػػػػل2009/2010نت حػػػػػئلكلفةقػػػػػئلكلثالثػػػػػئلاػػػػػاـل

 ىػذكلةملػػالةحػتلالػالكنخفػػاضللسػت  لتةػػؾلل2013/2014&لكلفةقػئلكلةكم ػوللة ػػاـلكلحػال الل2012/2013
%لك لألنيػالاف ػولسػػنئلكلفػةكغلمالثان  ػئلكل الػػئل50حػاطلتقتػةاللػػفلنكلاف ػولح ػ لأنيػػـلاخةػ كلكلية ػئلمنسػػال

أفلأاػاكالكلطػ الكلحارػة فلاةػال للػال  يػالذلػؾللتقا ةكتيـلفيلكلمةنال .ل ىذكلةملالكن ي لاةاللست  
تقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكل كلت ػػػازللةفةقػػػئلكلثالثػػػئل كلةكم ػػػولخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئليانػػػلللةتف ػػػولماسػػػتثنامل

كلفتػة للكلسن كللكلتالتـلذيةىال كلتاللـل حرؿلأ اللفلط ميالكللق ا فلمالفةقت فلكلثالثئل كلةكم ػولخػ ؿلتةػؾ
اةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكل كلت ػػازل ليػػفلماينتقػػاؿلالػػالكلسػػن فلكلتال ػػئل كلسػػامقئلنحػػالكنػػولاكللػػاللػػال حرػػؿل

كفلنسػمئلكلنحػاطللةفػةقت فلكلثالثػئلل2018/2019  تضػىلفػالل ػاـلكلحل ػال.لكلط الاةػالتقػا ةكلللةتف ػو
ل كلةكم وللةتف ولافلنظالةىالفالكلسن فلكلسامقئ.

ل
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و توزيعرا  البسراتين ة والرابعرة الممتحقرين ببرنرامجثريانا بنسب النجراح لمطمبرة الفررقتين الثالب(: يوضخ 3جذول )
الرى العررام الجررامعى  2007/2008لتقرديرات الطررالب الممتحقررين بالبرنرامج خررالل الفترررة مرن العررام الجررامعى 

2018/2019  

  طالب ناجحون العدد الجامع العام  الفرقة
 راسب

نسبة 
جيد  ممتاز  النجاح

 جدا
بمادة او  مقبول جيد

 /نوفمبرمادتين

 الثالثة

2007/2008 26 1 1 6 8 6 2 13.29 

2008/2009 22 1 3 3 8 5 2 19.19 

2009/2010 10 0 0 4 0 2 4 09.99 

2010/2011 20 1 3 7 6 3 0 999.99 
2011/2012 16 2 6 2 1 0 5 07.86 
2012/2013 12 0 0 2 2 7 1 19.08 
2013/2014 11 1 4 1 1 2 2 79.73 

2014/2015 12 1 2 2 1 4 2 72.22 
2015/2016 13 1 4 3 3 0 2 76.03 
2016/2017 13 1 0 4 3 4 1 13.29 
2017/2018 22 0 2 7 1 10 2 19.1 
2018/2019 31 0 3 10 7 10 1 10.7 

 الرابعة

2007/2008 20 0 2 6 7 3 2 19.99 

2008/2009 25 0 2 5 12 2 4 76.99 

2009/2010 23 1 1 6 12 0 1 16.06 

2010/2011 7 0 1 0 6 0 0 999.99 
2011/2012 23 0 3 6 11 0 3 70.16 
2012/2013 14 0 2 3 6 0 0 87.68 
2013/2014 13 0 0 2 10 0 1 13.29 

2014/2015 12 1 1 6 3 0 1 19.08 
2015/2016 11 1 2 3 4 0 1 19.19 
2016/2017 12 0 1 2 5 3 1 19.08 
2017/2018 13 1 7 3 0 0 1 13,29 
2018/2019 20 1 13 5 0 0 1 16 

ل

كلةكم ػئللت فلكلثالثػئل كلط الكلحارة فلاةالتقا ةلااـلح الحػاكل كلت ػازللةفػةقلأااكاكحلايلفأفل
 ىػػذكلةملػػال ػػةتمطلمػػأفلتطػػ ةلنسػػالكلنحػػاطلخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلح ػػا للخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئمالمةنػػال ل

القػػػاةلكلػػػذ ل  ػػػحتلكلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػالكلمةنػػػال لكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لم
تذمػػػذالكاػػػاكال  حػػػظلح ػػػ للكلطػػػ اللثقػػػؿلل ػػػاةفيـل ليػػػاةكتيـلللػػػال سػػػااالاةػػػالتطػػػ  ةلكاكملكلطػػػ ا.

كلط الكلحارػة فلاةػالتقػا ةكللخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئل ىػذكل ػةتمطلكحلػايلملسػت  لكلطػ المالاف ػول
لػػػـلل2013/2014قػػػئلكلةكم ػػػول كلفةلل2012/2013كيلكفلىنػػػاؾلم ػػػضلكلػػػاف الللثػػػؿلكلفةقػػػئلكلثالثػػػئلل ػػػاـل

.ل حرؿلك اللفلكلط الاةالتقا ةكلللةتف ول ىذكل ةتمطلمأفلىذهلكلاف ولىالاف ػولكلفػةكغللةثان  ػئلكل الػئ
كيلكفلكيةتفػػاعلكليم ػػةلفػػالنسػػمئلكلطػػ الكلحػػالز فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػوللةفةقػػئلكلةكم ػػوليػػافللل ػػزكلحػػاكل
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طالػالاةػالتقػا ةلح ػالحػاكلل13للتػازل حرػؿللح  لحرؿلطالالاةالتقا ةل2018/2019خ ؿلااـل
ل%لاةالكلتةت ا.68.4%ل&ل5.26طالالمنسمئلترؿلكلالل19لفلكحلالال

 
 ببرنامج البساتين(: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 2شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام 
ل

طػػ اللػػفلل3-1لفنحػػالكفل2016/2017كلػػالل2014/2015كياػػ كـلكلث ثػػئلاؿلكلػػالكلػػالماينتقػػ
زكالل2017/2018اػاـلفػاللاكلػلتقػا ةكلللةتف ػول كلت ػازل ح ػالحػاك(.ط الكلفةقئلكلةكم ػول حرػة فلاةػال

فحرػػؿلطةػػالل2018/2019كلػػالفػػالكل ػػاـلكلحػػال الح ػػالحػػاك(لل7تقػػا ةلللتػػاز+لل1 ل8ىػػذكلكل ػػاالكلػػال
ل ىػػ لكاةػػالكلتقػػا ةكللخػػ ؿلتةػػؾلكلفتػػة .لطالمػػالاةػػالتقػػا ةلح ػػالحػػاكل13لتػػازل حرػػؿل كحػػالاةػػالتقػػا ةلل

 ىػػذكلللػػاليل ػػؾل ػػةتمطلماةتفػػاعلنسػػمئلكلقمػػ ؿللةطػػ المالية ػػئليلػػالكفلكلتطػػ  ةلكللسػػتلةليسػػال الكلت ةػػ ـل
ل ااـللفلكيةتفاعلكللستلةلل اأملمالقسـ. كلت ةـل نظـلكلتق  ـلكللتط ةهل

ل
 اال ذية برنامج عموم  -2لل

(لم انػالمنسػالكلنحػاطل4ى ل كحاللفلكيمةلكلمةكل للفلح  لاػاالكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل 
لةطةمئلكلفػةقت فلكلثالثػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿل

(ل3 نلػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل مل2018/2019كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل2007/2008كلفتػة للػػفلكل ػػاـلكلحػال ال
للللحؿلكلاةكسئ.لكيخ ة لخ ؿلكلفتة نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل

ل
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م و عمرر ة والرابعررة الممتحقررين ببرنررامجثرربيانررا بنسررب النجرراح لمطمبررة الفرررقتين الثال(: يوضااخ 4جااذول )
الل الفترررررة مررررن العررررام الجررررامعى و توزيعررررا لتقررررديرات الطررررالب الممتحقررررين بالبرنررررامج خرررر اال ذيررررة

 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008

  طالب ناجحون العدد العام الجامعى الفرقة
 راسب

نسبة 
جيد  ممتاز  النجاح

 جدا
/ بمادة او مادتين مقبول جيد

 نوفمبر

 الثالثة

2007/2008 21 1 5 5 8 1 1 
95.24 

2008/2009 8 0 0 5 1 2 0 
100.00 

2009/2010 11 1 0 2 2 5 1 90  91 

2010/2011 18 0 4 2 1 8 3 
83.33 

2011/2012 20 1 2 7 4 2 4 
80.00 

2012/2013 10 1 1 0 4 0 1 
90.00 

2013/2014 22 3 6 9 0 4 0 
100 

2014/2015 18 0 11 4 2 0 1 94.44 
2015/2016 12 0 5 2 1 2 2 83.33 
2016/2017 17 0 5 4 4 3 1 94411 
2017/2018 26 1 4 6 7 2 1 96.15 
2018/2019 32 1 9 17 3 2 0 100 

 
 الرابعة

2007/2008 20 0 3 6 1 5 5 
75.00 

2008/2009 27 1 4 6 9 4 2 
92.59 

2009/2010 12 0 1 4 2 2 3 
75.00 

2010/2011 15 1 0 3 7 0 4 
73.33 

2011/2012 15 0 2 5 5 0 3 
75.00 

2012/2013 22 1 0 6 7 0 8 
63.63 

2013/2014 14 0 1 2 8 0 3 
78.57 

2014/2015 27 1 4 10 5 0 7 74.07 
2015/2016 27 0 5 9 7 0 6 77.78 
2016/2017 18 0 1 5 6 0 6 66.67 
2017/2018 24 0 2 8 8 0 6 75.00 
2018/2019 30 1 2 12 11 0 4 86.7 

 

ل

 متتمػػتلنسػػالكلنحػػاطلل3 كل ػػيؿلةقػـلل4 لػفلكسػػت ةكضلتةػػؾلكلنسػالكلتػػالتظيػػةلفػػالكلحػا ؿلةقػػـل
كحالكسػماالكقمػاؿلكلطػ الل لتحػاؽلمالقسػـلمايضػافئلكلػالفػةالكل لػؿلكلتػيللمالمةنال للةتف ئل ىذكل لثؿ

مالية ػػئل يػػذلؾلنسػػم الل سػػ الكلقسػػـللت ف ةىػػاللخة ح ػػول للػػال سػػااالاةػػالذلػػؾل يل ػػؾلقةػػئلأاػػاكالكلطػػ ا
كيىتلاـلمالز اةكللكلل اكن ئ.لكيلكفلل حظلك ضالكفلنسالكلنحاطللةفةقئلكلثالثئليػافلكاةػاللػفلنسػالنحػاطل

 ليػػفلكلفةقػػئلكلةكم ػػئلليػػؿلاػػاـلحػػال الاةػػالحػػا ل ىػػذكلةملػػال ةحػػتلكلػػالرػػ  مئللقػػةةكللكلفةقػػئلكلةكم ػػئ.ل
  حػػػظلكحلػػػايلكفلتطػػػ ةلنسػػػالكلنحػػػاطلخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػال
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يـلللػال سػااالاةػالكلمةنال لكسال الت ة ـل ت ةـللتط ة لمالقاةلكلذ ل  حتلكلط اللثقؿلل اةفيـل ليػاةكت
لتط  ةلكاكملكلط ا.

ل

ل
ببرنامج عموم (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 3شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام  اال ذية
ل

فأنػولةفةقػئلكلثالثػئلكاػاكالكلطػ الكلحارػة فلاةػالتقػا ةلاػاـلح ػالحػاكل كلت ػازلللكلالاةاللست  
  حػػػظلت كحػػػالكاػػػاكاللػػػالتحرػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػولخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئليلػػػالكفلكاػػػاكاللػػػفل
 حرة فلاةالتقا ةكلللةتف ولمالفةقئلكلةكم ولكقؿل ىذكلك ضالنت حولر  مئللقةةكللكلفةقػئلكلةكم ػو.لخػ ؿل

قػػا ةكلللةتف ػػوللةفةقػػئلكلثالثػػئلفػػأفلاػػاالكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتل2017/2018&لل2016/2017اػػالال
كلػػالكلنسػػالكللنػػاظة للطػػ الللػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف.لل%25&لل%31.25طػػ المنسػػمئلل5يػػافل

كلػػػػػالفػػػػػالكل ػػػػػاـلكلحػػػػػال الل%لاةػػػػػالكلتػػػػػ كلا.11.11%ل&ل8.33كلفةقػػػػػئلكلةكم ػػػػػولخػػػػػ ؿلكل ػػػػػال فلنفسػػػػػيـل
لتػازل+لح ػالحػاك(للةفةقػئلكلثالثػئلفة حظلكفلنسمئلكلط الكلحالز فلاةالتقا ةكلللةتف ػول لل2018/2019

ل%لاةالكلتةت ا.ل10%ل&ل31.24 كلةكم وليانلل
 

  وقاية النباتبرنامج  -3
(لم انػالمنسػالكلنحػاطللةطةمػئل5ى ل كحاللفلكيمػةلكلمػةكل للػفلح ػ لاػاالكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل 

كللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿلكلفتػة للػفلكل ػاـلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلكللةتحق فلمالمةنال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ ال
(لنسػػػمئلكلنحػػػاطللطةمػػػئل4م نلػػػال  ضػػػىلكل ػػػيؿلةقػػػـل ل.2018/2019كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل2007/2008كلحػػػال ال

 .لحؿلكلاةكسئلكيخ ة لخ ؿلكلفتة كلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل

ل
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و توزيعا لتقرديرات  وقاية النباتة والرابعة الممتحقين ببرنامج ث(: يوضح بيانا بنسب النجاح لمطمبة الفرقتين الثال5جدول  
 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008الطالب الممتحقين بالبرنامج خالل الفترة من العام الجامعى 

  طالب ناجحون العدد العام الجامعى الفرقة
 راسب

نسبة 
جيد  ممتاز  النجاح

 جدا
بمادة او  مقبول جيد

 نوفمبر/مادتين

 
 الثالثة

2007/2008 18 1 3 4 3 6 1 
94.44 

2008/2009 11 0 5 1 2 2 1 
90.91 

2009/2010 4 0 2 1 0 0 0 
100.00 

2010/2011 11 0 1 5 2 3 0 
100.00 

2011/2012 8 0 0 5 0 2 1 
87.5 

2012/2013 4 0 1 2 0 1 0 
100 

2013/2014 17 0 7 7 2 1 0 
100 

2014/2015 10 1 4 2 1 2 0 
100 

2015/2016 9 0 3 5 0 1 0 
100 

2016/2017 11 0 2 1 5 3 0 
100 

2017/2018 18 0 4 2 3 2 7 
61.1 

2018/2019 22 2 3 6 3 8 0 
100 

 
 الرابعة

2007/2008 17 0 2 4 3 2 6 
64.71 

2008/2009 23 1 5 2 6 5 3 
86.96 

2009/2010 14 0 4 2 5 0 3 
78.57 

2010/2011 5 0 1 1 1 0 2 
60.00 

2011/2012 15 0 2 4 6 0 3 
75.00 

2012/2013 8 0 2 3 1 0 2 
75.00 

2013/2014 13 0 0 2 8 0 3 
76.92 

2014/2015 19 0 7 7 3 0 2 
89.47 

2015/2016 12 1 2 5 2 0 2 
83.33 

2016/2017 11 0 2 4 3 0 2 
81.81 

2017/2018 13 0 3 6 2 0 2 
84460 

2018/2019 13 0 7 4 0 0 2 
84.6 

ل
(لنحػػػالأفلنسػػػالكلنحػػػاطلمالمةنػػػال للةتف ػػػئلحػػػاكل ىػػػذكل لثػػػؿلكحػػػال4(ل كل ػػػيؿلةقػػػـل 5 لػػػفلكلحػػػا ؿلةقػػػـل 

لػػفللوأسػػماالاقمػػاؿلكلطػػ الل لتحػػاؽلمالقسػػـلماإلضػػافئلالػػالفػػةالكل لػػؿل لكيىتلػػاـلمالز ػػاةكللكلل اكن ػػئ.لايلكنػػ
كم ػػئلليػػؿلاػػاـلحػػال يلاةػػالحػػاالكلل حػػظلأفلنسػػالكلنحػػاطللةفةقػػئلكلثالثػػئليػػافلأاةػػاللػػفلنسػػالنحػػاطلكلفةقػػئلكلةل

للل ىذكلةملال ةحتلالالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم ئ.ماستثناملم ضيال
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ل

ل
 ببرنامج وقاية النبات(: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 4شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام 
ل

نسػػػالنحػػػاطللكلطػػػ ال لكلتقػػػا ةكلللأفنحػػػالل(ل4(ل كل ػػػيؿلةقػػػـل 5كلحػػػا ؿلقػػػـل لاةػػػالمػػػاإلط ع
 كلتػالكحلػايلنحػالكفلنسػالكل الئللةط اللتذمذمئلقة  ل فقالللست  لكلط الخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئل

 ىػذكلةملػالل2017/2018ف لػالاػاكلاػاـللكلنحاطللةفةقئلكلثالثػئليانػللكاةػالنسػم اللػفلطػ الكلفةقػئلكلةكم ػو
 ليػفل  حػظلكحلػايلكفلتطػ ةلنسػالكلنحػاطلخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلفةقػئلكلةكم ػو.لللقةةكل ةحتلكلالر  مئل

كلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػالكلمةنػػػال لكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لمالقػػػاةلكلػػػذ ل  ػػػحتل
 ؼلتةػػؾلكلظػػاىة لكلػػالسػػمالكخػتكلطػ اللثقػػؿلل ػاةفيـل ليػػاةكتيـلللػػال سػااالاةػػالتطػػ  ةلكاكملكلطػ ا.ل

ثالثػػػػئلخػػػػ ؿلاػػػػاـلطػػػػ الكلفةقػػػػئلكلنخفػػػػاضللسػػػػت  لخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال الكيخ ػػػػةلفيػػػػذكل ةحػػػػتلكلػػػػالك
ل.2017/2018

كاػػػاكالكلطػػػ الكلحارػػػة فلاةػػػالتقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكل كلت ػػػازللةفةقػػػئلكلثالثػػػئلكلػػػالاةػػػاللسػػػت  ل
للتػازل ح احػاك(ل لينمأاػاكالن حظلكنولااا للال ت كحالاااللفلكلط ال حرة فلاةالتقػا ةكلللةتف ػول 

خػػ ؿلكلػػاللكيمػػةللػػفلكاػػاكالكلطػػ اللةفةقػػئلكلةكم ػػول ىػػذكلللػػال فسػػةهلك ضػػالرػػ  مئللقػػةةكللكلفةقػػئلكلةكم ػػو.
تقػا ةلملاةػالكلتةت ػالطػ الكلفةقػئلكلثالثػئلػفلل4&لل2فقالحرؿلل2017/2018&لل2016/2017لااال

للنػػػاظة للةطػػػ الكلحارػػػة فلاةػػػالكلػػػالكلنسػػػالكل.%لاةػػػالكلتةت ػػػا36.36&ل%18.18ح ػػػالحػػػاكلمنسػػػمئل
%للػػػفل27.27%ل&ل22.22فقػػػاليانػػػللل2017/2018&لل2016/2017تقػػػا ةكلللةتف ػػػولخػػػ ؿلاػػػالال

فة حظلكفلنسمئلكلطػ الكلحػالز فلاةػالتقػا ةكللل2018/2019كلالفالكل اـلكلحال اللكلط الكلناحح ف.
ل%لاةالكلتةت ا.ل70%ل&ل22.72لةتف ول للتازل+لح الحاك(للةفةقئلكلثالثئل كلةكم وليانلل

ل
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 برنامج االنتاج الحيوانى  -4
(لم انػػػالمنسػػالكلنحػػػاطل6ىػػ لكحػػالكيمػػػةلكلمػػةكل للػػػفلح ػػ لاػػػاالكلطػػ ال   ضػػىلكلحػػػا ؿلةقػػـل 

لةطةمئلكلفػةقت فلكلثالثػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿل
(ل5م نلػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل ل2018/2019كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل2007/2008كلفتػة للػػفلكل ػػاـلكلحػال ال

للللحؿلكلاةكسئ.لكيخ ة لخ ؿلكلفتة نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل
بيانرا بنسرب النجراح لمطمبرة الفررقتين الثالثرة والرابعرة الممتحقرين ببرنرامج االنتراج الحيروانى و (: يوضاخ 6جذول )
الرى العرام الجرامعى  2007/2008لتقديرات الطرالب الممتحقرين بالبرنرامج خرالل الفتررة مرن العرام الجرامعى توزيعا 
2018/2019 

 الفرقة
 العام الجامعى

 العدد
 طالب ناجحون

 
 راسب

نسبة 
 ممتاز  النجاح

جيد 
 مقبول جيد جدا

بمادة او 
 /نوفمبرمادتين

 الثالثة

2007/2008 15 0 4 1 4 6 0 100.00 

2008/2009 5 0 0 2 0 2 1 80.00 

2009/2010 11 2 1 1 2 2 3 72.73 

2010/2011 8 0 1 1 1 4 1 87.50 
2011/2012 15 0 2 5 2 3 3 80.00 
2012/2013 9 0 0 3 1 4 1 88.89 
2013/2014 12 0 4 6 1 0 1 91.67 
2014/2015 15 0 6 5 2 2 0 100 
2015/2016 11 1 4 4 1 1 0 100 
2016/2017 14 1 1 4 4 3 0 100 
2017/2018 22 2 5 10 0 5 0 100 
2018/2019 31 1 5 17 2 6 0 100 

 الرابعة

2007/2008 25 0 1 2 10 7 5 80.00 

2008/2009 25 0 1 3 8 5 7 72.00 

2009/2010 11 0 0 1 6 0 4 63.64 

2010/2011 12 1 1 1 4 0 5 58.33 
2011/2012 12 0 0 3 5 0 4 66.66 
2012/2013 16 0 1 3 8 0 4 75.00 
2013/2014 12 0 0 3 4 0 5 58.33 
2014/2015 16 0 0 6 8 0 2 87.50 
2015/2016 19 0 1 7 5 4 2 89.47 
2016/2017 15 0 1 3 5 0 3 80400 
2017/2018 16 0 4 4 5 0 3 81430 
2018/2019 25 1 2 12 8 0 2 92 
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 للػػالسػػمؽلنحػػالكفلنسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال لح ػػا لل لػػالزكؿلكيقمػػاؿلح ػػالاةػػالىػػذكلكلمةنػػال لح ػػال
نسػػالكلنحػػاطل للمػػئل لكىتلػػاـلكلقػػالل فلاةػػالكلمةنػػال لمالز ػػاةكللكلل اكن ػػئةملػػالمسػػمالفػػةالكل لػػؿلكللطة ل

.لايلأفللػػ حظلأ ضػػالأفلنسػػالكلنحػػاطللةفةقػػئلكلثالثػػئليػػافلكاةػػاللػػفلنسػػالنحػػاطلكلفةقػػئلالػػالحػػاللػػاكلح ػػا ل
   حػظلكلػالكفللكلةكم ئلليؿلااـلحال الاةالحا ل ىذكلةملال ةحػتلكلػالرػ  مئللقػةةكللكلفةقػئلكلةكم ػئ.

سػػالكلنحػػاطلاةػػاللسػػت  لكلمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة لكألخ ػػة لنةحػػتلكلػػالتطػػ  ةلكنلػػاطلكلت ةػػ ـل كلػػت ةـلتطػػ ةلن
 ال لػالنحػالللةلقةةكللكلاةكسػ ئلمالمةنػال لللػال  لػؿلاةػالتطػ  ةلكاكملكلطػ ال ثقػؿلل ػاةفيـل ليػاةكتيـ.
الخػػ ؿلكلفتػػة لكفلنسػػالنحػػاطللكلطػػ ال لكلتقػػا ةكللكل الػػئللةطػػ اللتذمذمػػئلقةػػ  ل فقػػالللسػػت  لكلطػػ 

.ل نحػػالكحلػػايلكفلنسػػالنحػػاطلطػػ الكلفةقػػئلكلثالثػػئللةمةنػػال لكاةػػاللػػفلتةػػؾلكلتػػالتتحقػػؽللحػػؿلكلاةكسػػئ
للط الكلفةقئلكلةكم ول ىذكلةملال ةحتلكلالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم و.لل

 

ج االنتاج ببرنام(: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 5شكل رقم  
 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام الحيوانى 

 

فػن حظلكسػتلةكةلكااكالكلط الكلحارة فلاةالتقا ةلااـلح الحاكل كلت ازللةفةقئلكلثالثػئلل متتمت
حرػػ ؿلاػػااللػػفلكلطػػ الاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػولخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئل ن حػػظلكفلكاػػاكالكلطػػ ال

لفلاةالتقا ةكللمالفةقئلكلةكم ولكقؿللفلكلفةقئلكلثالثئلللال  يالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم و.كلحارة ل
لػػفلطػػ الكلفةقػػئلكلثالثػػئلل7&لل2فقػػالحرػػؿلل2017/2018&لل2016/2017كلػػالخػػ ؿلاػػالال

%لاةػػػالكلتةت ػػػا.لكلػػػال31.82%&ل14.29اةػػػالكلتةت ػػػالمتقػػػا ةكلللةتف ػػػول للتػػػازل لح ػػػالحػػػاك(لمنسػػػمئل
ل2017/2018&لل2016/2017نػػاظة للةطػ الكلحارػػة فلاةػالتقػػا ةكلللةتف ػولخػػ ؿلاػػالالكلنسػالكلل
ل%للفلكلط الكلناحح ف.30.77%ل&ل8.33فقاليانلل
ل

 برنامج الثروة السمكية  -5
ىػػ لكحػػالكلمػػةكل لكلتػػالتت كحػػالفػػالكلية ػػئل  قمػػؿلاة يػػالاػػااكللقمػػ يللػػفلكلطػػ ال   ضػػىلكلحػػا ؿل

طةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلكللةتحق فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ ال(لم انالمنسالكلنحاطللة7ةقـل 
ل2018/2019كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل2007/2008كللةتحقػػػ فلمالمةنػػػال لخػػػ ؿلكلفتػػػة للػػػفلكل ػػػاـلكلحػػػال ال



15 

 

ؿلخػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػ(لنسػػػمئلكلنحػػاطللطةمػػػئلكلفػػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػػئلمالمةنػػػال ل6م نلػػال  ضػػػىلكل ػػيؿلةقػػػـل 
لللكلاةكسئ.

ل

الثررروة بيانررا بنسررب النجرراح لطمبررة الفرررقتين الثالثررة والرابعررة الممتحقررين ببرنررامج (: يوضااخ 7جااذول )
و توزيعرررا لتقررررديرات الطرررالب الممتحقرررين بالبرنررررامج خرررالل الفتررررة مررررن العرررام الجررررامعى السرررمكية 

 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008

ل اجحونطالب ن العدد العام الجامعى الفرقة
لةكسا

نسمئل
لكلنحاط جيد  ممتاز 

 جدا
بمادة او  مقبول جيد

  مادتين

لكلثالثئ

ل5ل2ل0ل1ل0ل0ل8ل2007/2008
37.50 

ل2ل1ل3ل2ل1ل1ل10ل2008/2009
80.00 

ل2ل2ل0ل1ل0ل0ل5ل2009/2010
60.00 

ل2ل0ل0ل3ل0ل0ل5ل2010/2011
ل60.00

ل1ل1ل1ل1ل1ل0ل5ل2011/2012
ل80.00

ل0ل2ل0ل1ل0ل0ل3ل2012/2013
ل100

ل1ل1ل1ل3ل4ل0ل10ل2013/2014
ل90

ل1ل0ل1ل3ل4ل0ل9ل2014/2015
ل88.89

ل0ل0ل2ل1ل3ل3ل9ل2015/2016
ل100

ل0ل2ل0ل2ل2ل0ل6ل2016/2017
ل100

ل1ل7ل1ل3ل4ل0ل16ل2017/2018
ل93.8

ل1ل4ل2ل7ل2ل0ل16ل2018/2019
ل93.8

لكلةكم ئ

ل1ل4ل7ل3ل1ل0ل16ل2007/2008
93.75 

ل0ل3ل3ل0ل0ل0ل6ل2008/2009
100.00 

ل1ل3ل2ل3ل1ل1ل11ل2009/2010
90.91 

ل1ل0ل3ل2ل0ل0ل6ل2010/2011
ل83.33

ل0ل2ل2ل1ل0ل0ل5ل2011/2012
ل100

ل3ل0ل1ل1ل1ل0ل6ل2012/2013
ل50.00

ل2ل0ل2ل2ل0ل0ل6ل2013/2014
ل66.67

ل0ل0ل3ل4ل3ل0ل10ل2014/2015
ل100

ل1ل2ل2ل3ل3ل0ل11ل2015/2016
ل90.91

ل0ل0ل4ل5ل1ل2ل12ل2016/2017
ل100

ل0ل0ل2ل1ل3ل0ل6ل2017/2018
ل100

ل1ل0ل0ل10ل6ل1ل18ل2018/2019
ل94.4

ل

ل
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 للػػػال طيػػػةلفػػػالكلحػػػا ؿل كلةسػػػـلكلت ضػػػ حالكفلنسػػػالكلنحػػػاطلمالمةنػػػال لح ػػػا لحػػػاكلح ػػػ لكنيػػػال
%ل نسػمئل37.5 كلتػاليانػللل2007/2008%لماستثناملنت حػئلكلفةقػئلكلثالثػئلاػاـل90-60تةك حلللالم فل

 كلتػػػػػػالل2018/2019&ل2017/2018&لل2016/2017&لل2008/2009نحػػػػػػاطلكلفةقػػػػػػئلكلةكم ػػػػػػئلاػػػػػػاـل
كيقماؿلح الاةالىذكلكلمةنال لايلأفلاػاالطػ الكلمةنػال لقة ةػ لكل ػاالنسػم ال ىػذكلل%ل 100 رةللكلال

ى لكلسمالفيلتذمػذالنسػالكلنحػاطل للػال فسػةلاقمػاؿلكلطػ الاةػالكلمةنػال لىػ لتػ كفةلفػةالكل لػؿلفػال
قةػػ ـلسػػ نامل كلتػػيلفػػيلأتةم تيػػالتحتػػ  لاةػػاللسػػطحالللال ػػئل لنطقػػئلكيسػػلاا ة ئل م ةسػػ  ال لكلسػػ   ل كن

للللاةسئلكلن اطلكينتاحالكلسلييل لكلر ا.لئناسمل

ل
ببرنامج الثروة (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 6شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام السمكية 
ل

لتذمذمػػػئلقةػػػ  ل فقػػػالفئل لضػػػ  نسػػػالنحػػػاطللكلطػػػ ال لكلتقػػػا ةكللكل الػػػئللةطػػػ اللأف حػػػظل ن
طػػ الاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكلكلل حرػػؿلأ ػػاللػػفلػػـلللسػػت  لكلطػػ الخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئلح ػػ ل

 ىػػذكل ػػةتمطلكساسػػالملسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللكيلخػػ ؿلكاػػ كـللنفػػةاهك لكلةكم ػػئل كلت ػػازللةفةقػػئلكلثالثػػئل
لللمالمةنال .

لػػفلطػػ الكلفةقػػئلكلثالثػػئلل4&لل2حرػػؿللفقػػال2017/2018&لل2016/2017كلػػالخػػ ؿلاػػالال
%لاةػػػالكلتةت ػػػاللػػفلكحلػػػالالكلطػػ الكلنػػػاحح ف.لكلػػػال26.67%&ل33.33اةػػالتقػػػا ةلح ػػالحػػػاكلمنسػػمئل

ل2017/2018&لل2016/2017كلنسػالكللنػػاظة للةطػ الكلحارػػة فلاةػالتقػػا ةكلللةتف ػولخػػ ؿلاػػالال
ل2018/2019ل الكيخ ػػػػةلكلػػػػالخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال%للػػػػفلكلطػػػػ الكلنػػػػاحح ف.50%ل&ل25فقػػػػاليانػػػػلل

%لاةػػال41.2%ل 12.5فحرػػؿلنسػػمئلكلطػػ المالفةقػػئلكلثالثػػئل كلةكم ػػولاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػوللترػػؿللػػال
 ىػػػذكلكلتطػػػ ةلاةػػػاللسػػػت  لنسػػػالكلنحػػػاطل يػػػذلؾلاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا ةكللخارػػػئلفػػػالخػػػ ؿللكلتةت ػػػا.ل

متط  ةلكنلاطلكلت ةػ ـل كلػت ةـلل فلكلاف اللكيخ ة لكحلايلفأفلىذكل اؿلاةالكفلكلقالل فلاةالكلمةنال ل ق ل
ل.مالمةنال لللال  لؿلاةالتط  ةلكاكملكلط ال ثقؿلل اةفيـل لياةكتيـل نظـلكلتق  ـللةلقةةكللكلاةكس ئ
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 برنامج المحاصيل  -6
لفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـللقة  ى لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة يالاااكل

طللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال(لم انػػالمنسػػالكلنحػػا8 
ل2018/2019كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل2007/2008كللةتحقػػػ فلمالمةنػػػال لخػػػ ؿلكلفتػػػة للػػػفلكل ػػػاـلكلحػػػال ال

لكيخ ػػة لخػػ ؿلكلفتػػة (لنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال ل7م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 
ل.لللحؿلكلاكةسئ

بيانا بنسب النجاح لطمبة الفرقتين الثالثة والرابعرة الممتحقرين ببرنرامج المحاصريل و (: يوضخ 8جذول )
الررى  2007/2008توزيعررا لتقررديرات الطررالب الممتحقررين بالبرنررامج خررالل الفترررة مررن العررام الجررامعى 

 2018/2019العام الجامعى 

  طالب ناجحون العدد عىالعام الجام الفرقة
 راسب

نسبة 
 ادة م2ا&  1 ب مقبول جيد ج ج ممتاز  النجاح

 الثالثة

2007/2008 4 0 0 0 2 0 2 
50.00   

2008/2009 3 0 0 1 1 1 0 
100.00 

2009/2010 3 0 0 0 0 2 1 
66.67 

2010/2011 3 0 0 2 0 1 0 
100.00 

2011/2012 5 1 1 1 0 1 1 
80.00 

2012/2013 4 0 0 1 0 2 1 
75.00 

2013/2014 10 0 1 2 1 4 2 
80 

2014/2015 9 0 3 1 2 2 1 
88.89 

2015/2016 7 1 1 2 0 2 1 
85.71 

2016/2017 6 0 0 2 0 3 1 
83.33 

2017/2018 6 0 0 1 0 2 3 
50 

2018/2019 10 0 1 1 1 5 2 
80 

 الرابعة

2007/2008 7 0 2 0 0 1 4 
42.86 

2008/2009 7 0 0 1 1 3 2 
71.43 

2009/2010 5 0 0 2 2 0 1 
80.00 

2010/2011 3 0 0 0 2 0 1 
66.66 

2011/2012 5 0 0 2 2 0 1 
80.00 

2012/2013 5 0 1 1 1 0 2 
60.00 

2013/2014 5 0 0 1 2 0 2 
60.00 

2014/2015 10 0 1 2 5 0 2 
80.00 

2015/2016 11 0 3 2 5 0 1 
90.91 

2016/2017 9 1 0 2 5 0 1 
88.89 

2017/2018 7 0 0 5 1 0 1 
85470 

2018/2019 4 0 1 1 1 0 1 
75 

ل
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نسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال للقم لػػئل لينيػػاللتذمذمػػئللأف(لنحػػال7(ل كل ػػيؿلةقػػـل 8 لػػفلكلحػػا ؿلةقػػـل 
ل2010/2011&ل2008/2009لا%لف لػػالاػػاكلكلفةقػػئلكلثالثػػئلاػػالل90.91-42.86قةػػ  ل تتػػةك طللػػالمػػ فل

%لةملالينخفاضلااالتةػؾلكلاف ػئ.ل ال لػالنحػالكفلكلتقػا ةكللكل الػئل100 كلتاليانللنسممئلكلنحاطلميال
لةطػػ النػػااة ل فقػػالللسػػت  لكلطػػ الخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئلح ػػ للػػـل حرػػؿلك ػػاللػػفلطػػ الكلفػػةقت فل

اػػاالقة ػػؿللػػػفلزلف لػػالاػػاكل كلت ػػاككلثالثػػئل كلةكم ػػئلخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئلاةػػالتقػػا ةلاػػػاـلح ػػالحػػاكل
كلسن كلللحؿلكلاةكسئ.ل ىذكلةملال ةتمطلمانخفاضللست  لكلطػ الكللنضػل فللةمةنػال لخػ ؿلكلفتػة للحػؿل

لكلاةكسئل ةملاليذلؾللر  مئلكلمةنال .
 

 

ببرنامج المحاصيل (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 7شكل رقم  
 2018/2019الى عام  2012/2013الفترة من عام  بالكمية خالل

لل
كلػػالاةػػاللسػػت  لكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػول لللتػػازل ح ػػالحػػاك(لكيلكنيػػالكحلػػايل

لػػػفلل2حرػػػؿلل2015/2016كنػػػولخػػػ ؿلاػػػاـلقة ةػػػولحػػػاكلخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئ.ل  سػػػتثناللػػػفلذلػػػؾل
%للػػػفلكحلػػػالال33.3منسػػػمئللح ػػػالحػػػاك(لل1لتػػػازل&للل1اةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػول لكلطػػػ المالفةقػػػئلكلثالثػػػئ

طالػال كحػالفقػطللػفلطػ الكلفةقػئلكلةكم ػولاةػالفحرػؿلل2016/2017كلط الكلناحح ف.لم نلالفالااـل
لػػتلضػػ ؼلكلتقػػا ةكللكللتحرػػؿلاة يػػال ىػػذكللمضػػ ؼلكيقمػػاؿلاة ػػئتقػػاةلللتػػازل ال لػػال ترػػؼلكلمةنػػال ل
ل  تسػػػـل.لػػػفلقمػػػؿلكلطػػػ المػػػوكللتاحػػػئللالكل لػػػؿ اػػػاـل ضػػػ طلفػػػةللةملػػػال ةحػػػتلكلػػػالرػػػ  مئلكلاةكسػػػئلمػػػو

مةنال لكحلايلمثماللنسػمئلكلنحػاطلكيلكنػولقػال تػأثةلك حامػالك لسػةمالملسػت  لكلطػ الكللنضػل فللةمةنػال لكل
لكىتلاـلكلساا لكلقالل فلاةالكلمةنال لمتط  ةلكياكملقة  لافلكللةحةئلكلسامقئ.لةحتلكلال ىذكلةملال 

ل

 منزلى  قتصاد البرنامج اال -7
كيلكفلماىتلػاـلل قمػؿلاة يػالاػااكلقةػ  للػفلكلطػ ايػافلى لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل ل

كلقػػالل فلاةػػاللمةنػػال ل ياػػ فلكلح ػػالانػػول تطػػ  ةلكياكملكللسػػتلةلفقػػاللفػػللكلنظػػةلكل ػػول مػػامكللػػفلاػػاـل
نػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئل(لم ا9   ضػػىلكلحػػا ؿلةقػػـل لفقػػالزكالاػػاالكلطػػ الماةحػػئليم ػػة .ل2016/2017
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كلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة ل
(لنسػػمئل8م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل ل2018/2019كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل2007/2008لػػفلكل ػػاـلكلحػػال ال

للللحؿلكلاةكسئ.لكيخ ة لخ ؿلكلفتة ل لكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنا
(: يوضررح بيانررا بنسررب النجرراح لطمبررة الفرررقتين الثالثررة والرابعررة الممتحقررين ببرنررامج االقتصرراد 9جرردول  

المنزلررررى و توزيعررررا لتقررررديرات الطررررالب الممتحقررررين بالبرنررررامج خررررالل الفترررررة مررررن العررررام الجررررامعى 
 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008

لكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لط الناحح ف

ل
لةكسا

نسمئل
لكلنحاط لللتاز

ح ال
لحاك

للقم ؿلح ا
ملاا لك ل

للاات ف/ن فلمة

لكلثالثئ

 50.00ل1ل0ل0ل1ل0ل0ل2ل2007/2008

 66.67ل1ل2ل0ل0ل0ل0ل3ل2008/2009

 75.00ل1ل3ل0ل0ل0ل0ل4ل2009/2010

ل75.00ل1ل2ل0ل0ل1ل0ل4ل2010/2011
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2011/2012
ل50ل1ل1ل0ل0ل0ل0ل2ل2012/2013
ل100ل0ل3ل0ل2ل2ل1ل8ل2013/2014
ل85.71ل1ل1ل0ل2ل2ل1ل7ل2014/2015
ل100ل0ل1ل0ل0ل1ل0ل2ل2015/2016
ل100ل0ل5ل0ل1ل2ل0ل8ل2016/2017
ل100ل0ل2ل0ل1ل5ل2ل10ل2017/2018
ل100ل0ل0ل0ل7ل13ل2ل22ل2018/2019

لكلةكم ئ

 40.00ل3ل1ل0ل1ل0ل0ل5ل2007/2008

 25.00ل3ل1ل0ل0ل0ل0ل4ل2008/2009

 33.33ل4ل1ل0ل1ل0ل0ل6ل2009/2010

لل40.00ل5ل0ل2ل0ل0ل0ل7ل2010/2011
ل57.14ل3ل0ل1ل2ل1ل0ل7ل2011/2012
ل0ل4ل0ل0ل0ل0ل0ل4ل2012/2013
ل20ل4ل0ل1ل0ل0ل0ل5ل2013/2014
ل58.30ل5ل0ل2ل3ل2ل0ل12ل2014/2015
ل83.33ل2ل0ل5ل4ل1ل0ل12ل2015/2016
ل71.43ل2ل0ل5ل1ل0ل0ل7ل2016/2017
ل54,50ل5ل0ل2ل3ل1ل0ل11ل2017/2018
ل73.3ل4ل0ل2ل7ل1ل1ل15ل2018/2019

ل
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 خارػػئللةفةقػػئلكلةكم ػػولحتػػالقمػػؿلاػػاـلل   حػػظلكحلػػايلكفلنسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال لضػػ  فئلنسػػم ا
 ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلنحػػػالأفلكلتقػػػا ةكللكل الػػػئللةطػػػ النػػػااة ل فقػػػالللسػػػت  لكلطػػػ الخػػػح ػػػ لل2016/2017

كلاةكسئلح  للـل حرؿلك اللفلط الكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئلاةػالتقػا ةلاػاـل
فحػا لكنتظػاـلفػالل2015/2016كيخ ة لمامكللفلااـلةمتلح الحاكلأ لكلت ازلف لالااكلخ ؿلكلسن كللكأل

ت  لكلطػ الكللنضػل فللةمةنػال ل تسػ  ؽلحر ؿلط الكلمةنال لاةالتقا ةكلللةتف ػولنت حػئلكةتفػاعللسػ
كلقسـلكلقالـلمالتاة  للط الكلفةؽلكي لالم يؿلح الافلكلمةنػال لللػالك حػالطةمػالاةػالكلمةنػال ل كةتقػامل

%ل100 ىذكلالؿلاةالتط ةلنسالكلنحػاطللةطػ ال  رػ لياللػاللملست  لكلط الكللنضل فلمالمةنال 
طػػ الل4-3حػػاطللطػ اللفةقػػئلكلةكم ػػولفيػػ ل ةحػتلكلػػال حػػ الكلػالكنخفػػاضلنسػػالكلنل.فػالكلسػػن كللكلتال ػػئ

لػػفلكلخػػاةجللػػا يـلت ثػػةلفػػالكنيػػاملكلمةنػػال ل ت ػػةللنتظلػػ فلفػػالكاكملكيلتحانػػاللللػػال خفػػضللػػفلنسػػمئل
اػفلكلفةقػئلكلةكم ػئلليػؿلاػاـلكحلػايلحظلكةتفاعلنسمئلنحاطلكلفةقئلكلثالثئل كلنحاطلكيحلال وللةفةقئل ليذكلف 

رػػ  مئللقػػةةكللكلفةقػػئلكلةكم ػػولاػػفلكلفةقػػئلكلثالثػػئل اػػاـل ضػػ طلكلػػاللمايضػػافو ىػػذكلحػػال الاةػػالحػػا .ل
خػػػ ؿلكلفتػػػة لكي لػػػاللػػػفلفػػػةالكل لػػػؿلمػػػول كنخفػػػاضللسػػػت  لكلطػػػ الكللةتحقػػػ فلكلمةنػػػال لمرػػػفئلاالػػػئل

ل.كلاةكسئ
ل

ل
تصاد ببرنامج األق(: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 8شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام المنزلى 
ل

 كتخػذللكلية ػئلل ػا  ةلل تلػا لل ةنػئلمػال ؿلكلطالػاللتنظػ ـلكلل ػا  ةلكللختةفػئلل نضػلاـللةمػةكل ل
يػػافللػػولتػػأث ةلك حػػاميلللػػال كيىتلػػاـلمت ضػػ ىللحػػايللكل لػػؿلمالمةنػػال لل2013كللختةفػػئلمالية ػػئلفػػيلاػػاـل

 ز ػػػاا لكل ػػػاالل2013/2014مالفةقػػػئلكلثالثػػػئلخػػػ ؿلاػػػاـللضػػػل فللةمةنػػػال نتفػػػاعللسػػػت  لكلطػػػ الكللكةللفػػػي
ىنػػاؾلكنتظػػاـلفػػال حػػالكفلفتػػة لكيخ ػػة للػػفلكلاةكسػػئلكلم نلػػالخػػ ؿلكللسػػتلة لحتػػالكل ػػـلكلحػػال الكيخ ػػة.ل

ل.م وك لكلةكلط الكلفةقئلكلثالثئ ح الكلط الكلحالز فلاةالتقا ةكلللةتف ولسن  الس كملل
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 برنامج االراضى والمياه   -8
ى لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة يالاااكلقة  للفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل

(لم انػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال10 
.ل2018/2019كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل2007/2008كل ػػاـلكلحػػال اللكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة للػػف

كيخ ػػة لل(لنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة ل9م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 
نسػػمئلنحػاطلكلفةقػئلكلةكم ػئلاػػاا للػالتيػ فلكاةػالك لتسػػا  لتةػؾلكلخارػئلمالفةقػػئللأف  ظيػةللحػؿللاةكسػئ.ل

ةملػػالىػػذكل ػػةتمطلمقةػػئلكاػػاكالكلطػػ الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لللػػال ػػ فةللناخػػالكفضػػؿلل لة ػػئلكلت ةػػ ـل للكلثالثػػئ.
ل كلت ةـل كلت كرؿلكلح اللتلكلساا لكاضاملى لئلكلتاة  لمالقسـ.

ل

(: يوضح بيانرا بنسرب النجراح لمطمبرة الفررقتين الثالثرة والرابعرة الممتحقرين ببرنرامج االراضرى 10جدول  
عررررا لتقررررديرات الطررررالب الممتحقررررين بالبرنررررامج خررررالل الفترررررة مررررن العررررام الجررررامعى والميرررراه و توزي

 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008

للط الناحح فلكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لةكسا

نسمئل
لكلنحاط ح اللللتازل

لحاك
ملاا لك لللقم ؿلح ا

ل/ن فلمةلاات ف

لكلثالثئ

ل3ل1ل1ل1ل0ل0ل6ل2007/2008
50.00 

ل1ل0ل3ل0ل0ل0ل4ل2008/2009
75.00 

ل0ل1ل1ل3ل1ل0ل6ل2009/2010
100 

ل0ل1ل0ل1ل0ل1ل3ل2010/2011
ل100

ل0ل0ل1ل0ل1ل0ل2ل2011/2012
ل100

ل1ل1ل0ل1ل1ل0ل4ل2012/2013
ل75.00

ل2ل3ل1ل2ل1ل1ل10ل2013/2014
ل80

ل3ل1ل3ل0ل0ل1ل8ل2014/2015
ل62.5

ل1ل0ل0ل3ل0ل1ل4ل2015/2016
ل75.00

ل1ل2ل0ل0ل1ل0ل4ل2016/2017
ل75.00

ل2ل4ل2ل1ل2ل0ل11ل2017/2018
ل81.8

ل0ل4ل1ل6ل2ل2ل15ل2018/2019
ل100

لكلةكم ئ

 100ل0ل0ل3ل2ل2ل1ل8ل2007/2008

 100ل0ل0ل2ل1ل1ل0ل4ل2008/2009

 100ل0ل0ل3ل0ل0ل0ل3ل2009/2010

ل100ل0ل0ل5ل2ل1ل0ل8ل2010/2011
ل100ل0ل0ل0ل2ل1ل0ل3ل2011/2012
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ل100ل0ل0ل1ل0ل1ل0ل2ل2012/2013
ل100ل0ل0ل2ل1ل0ل0ل3ل2013/2014
ل87.50ل1ل0ل2ل3ل1ل1ل8ل2014/2015
ل100ل0ل1ل3ل0ل0ل1ل5ل2015/2016
ل100ل0ل0ل3ل2ل0ل0ل5ل2016/2017
ل100ل0ل0ل1ل1ل1ل0ل3ل2017/2018
ل100ل0ل0ل0ل0ل7ل2ل9ل2018/2019

 

كييتلػػاؿلخارػػئلفػػيلكلفةقػػئل للػػالسػػمؽلنحػػالأفلنسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال لح ػػا لحػػاكل تل ػػؿلالػػال
كلةكم ػػػئلاػػػفلكلفةقػػػئلكلثالثػػػئ.لايلكنػػػول فقػػػالللسػػػت  لكلطػػػ الخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئلال لػػػالنحػػػالأفل
كلتقا ةكللكل الئللةط ال كلحارةمفلاةالكلت ازلأ لح الحاك(لح ا لماستثناملااالقة ػؿللػفلكلطػ الل ػاال

.لكيلكفلكلحرػ ؿلاةػال ليػالاةػالتقػا ةكلللةتف ػولفلكيا كـللحؿلكلاةكسئللـل حرؿلك اللفلكلطػ الخ
 مػػالةتـللػػفلذلػػؾلفػػأفلكلمةنػػال ل تسػػـلكحلػػايللتقػػا ةكللفػػالكلفةقػػئلكلثالثػػئلكيثػػةلحػػا ثاللػػفلكلفةقػػئلكلةكم ػػو.

مضػػ ؼلكيقمػػاؿلاة ػػئل ىػػذكلةملػػال ةحػػتلكلػػالرػػ  مئلكلاةكسػػئلمػػول اػػاـل ضػػ طلفػػةالكل لػػؿلمػػوللػػفلقمػػؿل
 ةتحق فلمالمةنال لمرفئلاالئ.لللكلط ال لكنخفاضللست  لكلط الكلل

ل

ل
ببرنامج األراضى (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين الثالثة والرابعو 9شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام والمياه 
ل

فػئلل نضػلاـللةمػةكل ل كتخػذللكلية ػئلل ػا  ةلل تلػا لل ةنػئلمػال ؿلكلطالػاللتنظػ ـلكلل ػا  ةلكللختة
يػػافللػػولتػػأث ةلك حػػاميلفػػيلكةتفػػاعللسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللةمةنػػال لل2013كللختةفػػئلمالية ػػئلفػػيلاػػاـل
طػ الكلحارػة فلاةػال ز اا لكل اال أا لذلؾلالالكةتفاعلنسػمئلكلل2013/2014مالفةقئلكلثالثئلخ ؿلااـل

ل.ةؾلكلل ا  ةتال ئللماألتطم ؽلتـلكل كاكأللتقا ةلللتازل لح الحاكلفي
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 برنامج االنتاج الزراعى    -9
ى لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة يالاااكلقة  للفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل

(لم انػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال11 
ل2018/2019كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل2007/2008لفتػػػة للػػػفلكل ػػػاـلكلحػػػال الكللةتحقػػػ فلمالمةنػػػال لخػػػ ؿلك
خػػ ؿلكلفتػػة للنسػػالكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال تطػػ ةل(ل10م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 

ل.لللحؿلكلاةكسوكيخ ة للفلكلفتة ل
الممتحقين ببرنامج االنتاج الزراعرى و توزيعرا لتقرديرات بيانا بنسب النجاح لمطمبة الفرقتين الثالثة والرابعة (: يوضخ 11جذول )

 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008الطالب الممتحقين بالبرنامج خالل الفترة من العام الجامعى 

للط الناحح فلكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لةكسا

نسمئل
لكلنحاط ح اللللتاز

لحاك
ملاا لك لللقم ؿلح ا

ل/ن فلمةلاات ف

لكلثالثئ

ل1ل1ل1ل1ل0ل0ل4ل2007/2008
75.00 

ل0ل1ل0ل1ل1ل0ل3ل2008/2009
100.00 

ل1ل1ل0ل0ل0ل0ل2ل2009/2010
50.00 

ل0ل0ل0ل0ل1ل0ل1ل2010/2011
ل100.00

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2011/2012
ل0

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2012/2013
ل0

ل2ل0ل6ل2ل0ل0ل10ل2013/2014
ل80

ل2ل2ل2ل2ل0ل0ل8ل2014/2015
ل75.00

ل1ل1ل1ل0ل2ل0ل5ل2015/2016
ل80

ل1ل0ل3ل0ل1ل0ل5ل2016/2017
ل80

ل4ل2ل0ل1ل0ل0ل7ل2017/2018
ل42.9

ل2ل2ل2ل4ل2ل0ل12ل2018/2019
ل83.3

لكلةكم ئ

ل1ل1ل1ل0ل0ل0ل4ل2007/2008
75.00 

ل0ل2ل1ل0ل0ل0ل3ل2008/2009
100.00 

ل1ل0ل2ل0ل1ل0ل4ل2009/2010
75.00 

ل0ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل2010/2011
ل100.00

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2011/2012
ل0

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2012/2013
ل0

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2013/2014
ل0

ل2ل0ل4ل2ل0ل0ل8ل2014/2015
ل75

ل1ل2ل2ل2ل0ل0ل7ل2015/2016
ل85.71

ل1ل0ل2ل0ل2ل0ل5ل2016/2017
ل80

ل0ل0ل1ل2ل1ل0ل4ل2017/2018
ل100

ل0ل0ل1ل2ل0ل0ل3ل2018/2019
ل100
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&لل2011/2012أاػػػػػػػػ كـلمالمةنػػػػػػػال لخػػػػػػػػ ؿللكلفةقػػػػػػػئلكلةكم ػػػػػػػػئلا لػػػػػػػـل ةتحػػػػػػػػؽلك ػػػػػػػاللػػػػػػػػفلطػػػػػػػػ 
.ل لػػػػػـل ةتحػػػػػؽلأ ػػػػػاللػػػػػفلطػػػػػ الكلفةقػػػػػئلكلثالثػػػػػئلمالمةنػػػػػال لخػػػػػ ؿلاػػػػػاليل2013/2014&ل2012/2013
 كتخػػػذللكلية ػػػئلل ػػػا  ةلل تلػػػا لل ةنػػػئلمػػػال ؿلكلطالػػػاللتنظػػػ ـلكلل ػػػا  ةل.ل2012/2013&لل2011/2012

يػػافللػػػولتػػأث ةلك حػػاميلفػػػيلكةتفػػاعللسػػػت  لل2013 ػػئلفػػػيلاػػاـلكللختةفػػئلل نضػػلاـللةمػػػةكل لكللختةفػػئلمالية
 ز ػػاا لكل ػػاال أا لذلػػؾلالػػالز ػػاا لل2013/2014كلطػػ الكللنضػػل فللةمةنػػال لمالفةقػػئلكلثالثػػئلخػػ ؿلاػػاـل
لكل االلةط الخ ؿلكلفتة لكلتالتةللتطم ؽلتةؾلكلل ا  ة.

ل

 

ببرنامج األنتاج الثالثة والرابعو  (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقتين10شكل رقم  
 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام الزراعى 

 

حػظل    للالسمؽلنحالكفلنسالكلنحاطلمالمةنال للقم لئل لينياللتذمذمئلفاليث ةللفلكيح ػاف.ل
الاةالحػا .ل  فقػالللسػت  لكةتفاعلنسمئلنحاطلطةمئلكلفةقئلكلةكم ئلافلطةمئلكلفةقئلكلثالثئلليؿلااـلحال 

كلط الخ ؿلكلفتة للحػؿلكلاةكسػئلنحػالكفلكلتقػا ةكللكل الػئللةطػ الكلحارػة فلاةػالح ػالحػاكلك لكلت ػازل
 لػفللػاللؿلل.تطم ػؽلكلل ػا  ةلكلحا ػا لاةػالكلطػ اتال ػئللكيلكنيػالتحسػنللحػاكلخػ ؿلكياػ كـلكلقة ةئلحاكل

ل.2018/2019ح الحاكلخ ؿلااـللاةالذلؾلحرؿلطةم فلمالفةقئلكلثالثئلاةالتقا ة
لػػتلضػػ ؼلكلتقػػا ةكللكللتحرػػؿلاة يػػالللػػال ليػػفل ال لػػال تسػػـلكلمةنػػال لمضػػ ؼلكيقمػػاؿلاة ػػئل

لمالفةقػئلكلةكم ػئلػذي ة لئلكلث ثػئلكلكـلكلحال  ػ لاػل ػئلتفسػ ةلاػاـلاخػ ؿلك ػاللػفلكلطػ اللةمةنػال لخػ ؿلكي
للط الكللةتحق فلكلمةنال لمرفئلاالئ.لل ىذكلةملال ةحتلكلالر  مئلكلاةكسئلمول كنخفاضللست  لك

ل
 برنامج اليندسة الزراعية    -10

ل2006/2007كلتػالمػاكللكلاةكسػئلمػولاػاـلتالت لػؿلمنظػاـلكلسػاااللكلل تلػاهلكلمةكل لكل ؿلى لك
 تلػػا لكيلالػػئللةسػػاااللكلل للسػػت  لكلةكمػػتلمالمةنػػال لل مالتػػالال ػػتـلحسػػاالكلتقػػا ةلكلنيػػالاللةطالػػالمنيا ػػئلك

   ضػىلكلحػا ؿلةقػـلل.   حالكقماؿليم ةلاةػالكلمةنػال ل2009/2010تـلتخة  لك ؿلاف ئلااـل لمئل لطةكلل
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كللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فللست  لكلةكمػتل(لم انالمنسالكلنحاطللطةمئلكل11 
ل2018/2019الالكل اـلكلحال يلل2009/2010للكلحال ي اـلفتة للفلكلكلمالمةنال لخ ؿل

ل.
و  يندسرة الزراعيرةالرابرع الممتحقرين ببرنرامج المسرتوى بيانا بنسرب نجراح طمبرة ال(: يوضخ 12جذول )

الرررى العرررام  2009/2010توزيعرررا لتقرررديرات الطرررالب الممتحقرررين بالبرنرررامج خرررالل العرررام الجرررامعى 
 2016/2017الجامعى 

نسمئللط الناحح فلكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لكلنحاط ح اللزللتا

لحاك
لـلللقم ؿلح ا

ل يلؿ

لكلةكم ئ

 93.02ل3ل0ل13ل25ل2ل43ل2009/2010

ل73.81ل11ل0ل14ل14ل3ل42ل2010/2011
ل73.17ل11ل7ل14ل7ل2ل41ل2011/2012
ل63.05ل17ل10ل10ل8ل1ل46ل2012/2013
ل52.38ل10ل6ل3ل1ل1ل21ل2013/2014
ل89.36ل5ل8ل17ل13ل4ل47ل2014/2015
ل100ل0ل14ل5ل12ل6ل37ل2015/2016
ل80ل10ل10ل17ل11ل2ل50ل2016/2017
ل100ل0ل16ل28ل11ل2ل57ل2017/2018
ل83.93ل47ل23ل16ل7ل1ل56ل2018/2019

 ىػػالك ؿلاف ػػئللػػفلكلمةنػػال لل2009/2010 لػػفلكل كضػػىلأفلنسػػمئلكلنحػػاطلفػػالكلمةنػػال لل ػػاـل
الم فلاةػالتقػا ةلللتػازلكلحا اليانللللتازهليلالكفلت ز ػتلكلتقػا ةكللميػالح ػا لحػاكلك ضػالح ػ لحرػؿلطػ

طالمػػالاةػػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػػالحػػاكل منسػػػمئلل25%للػػفلكحلػػػالالاػػاالكلطػػ ا(لم نلػػػالحرػػؿل4.65 منسػػمئل
%للػفلكحلػالالاػاال30.2طالمالاةالتقا ةلح ػال منسػمئلل13%للفلكحلالالااالكلط ا(ل حرؿل58.1

الفقػطلكيلػاؿلكلسػاااللطػ ل3كلط ا(لم نلاللـل حرؿلك اللفلكلط الاةالتقا ةللقمػ ؿل للػـل سػتطتل
%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ ا.لكيلكفلمتػػ كلالكلػػاف الل حػػالكفلل6.98كلل تلػػا لكللطة مػػئللةمةنػػال لمنسػػمئل

 تػػػػ كلالل2011/2012%لتقة مػػػػالخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال يل73نسػػػػمئلكلنحػػػػاطلتػػػػنخفضللترػػػػمىلفػػػػالحػػػػا ال
فػيلكل ػاـلكلحػال يلل كلتػيلقةػلل2012/2013%لفػالاػاـل63.05لكينخفاضلفالنسمئلكلنحاطللترػؿلكلػا

 ىػػذكلةملػػال ػػةتمطلمال ضػػتلكل ػػاـلفػػالكلػػم ال لػػالنػػت لانػػوللػػفلقةػػئل%.ل52.38ل رػػؿلالػػالل2013/2014
 للػػػال ػػػااـلذلػػػؾلكنخفػػػاضلنسػػػمئلكلتةي ػػػزلكلاةكسػػػال كلت ػػػتللنظػػػةكلل حػػػ كؿلكلس اسػػػ ئلكلتػػػالتلػػػةلمػػػالم ا.ل

ـلكلحال  ػػػػػئل رػػػػػ يلكلػػػػػالكلطػػػػػ الكلحارػػػػػة فلاةػػػػػالتقػػػػػا ةكلللةتف ػػػػػئل للتاز+ح احػػػػػاك(لمتػػػػػ كلالكياػػػػػ ك
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 يلمػػػػالأفل  خػػػػذلفػػػػيلل2013/2014%لفػػػػيلىػػػػذكلكل ػػػػاـلكلحػػػػال يل9.52لترػػػػؿلالػػػػالل2013/2014اػػػػاـ
ى لسنئلتخةجلاف ولكلفةكغلفيلكلثان  ئلكل الئل ال لػال ػنخفضلل2013/2014كياتماةلأفلكل اـلكلحال يل

تتال ػػئلىػػ لكنخفػػاضللحلػػ علمسػػمموللسػػت  لكلاف ػػئلأحلػػاي.ليلػػالأفلأىػػـلأسػػماالكنخفػػاضللسػػت  لكلػػافتلكلل
كلػذ فلتػـلقمػ ليـلمالمةنػال لح ػ لأفلكلاف ػئلكأل لػالتػـلقمػ ليـلمالمةنػال لمنسػمئلل–اةليلة اضئلل–كلط ال
كلػالل2018/2019ل%ل زكالخ ؿلاػاـ70فيافلملحل علل2016/2017%لألالكل اـلكلحال يل90تتخطال

ل%.لل78 زكاليذلؾلخ ؿلكل اـلكيخ ةلكلالل75%
ل

ل
ببرنامج اليندسة الزراعية (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقة الرابعو 11شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013بالكمية خالل الفترة من عام 
ل

فنحػػالكفلنسػػمئلكلنحػػاطلكحلػػايللةمةنػػال لحػػا لميػػالتطػػ ةلل2014/2015 ماينتقػػاؿلكلػػالاػػالال
لػفلكلطػ الامػالتقػا ةلللتػازلل4ك ضالح ػ لحرػؿل يذلؾللست  لكلتقا ةكللاةاللست  لكلاف ولتط ةل

طالمػػالاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكلل13%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿلاػػاال9.5 منسػػمئل
فتطػػػ ةللنسػػػمئلكلنحػػػاطلل2015/2016%للػػػفلكحلػػػالالكلطةػػػالكلنػػػاحح ف(.لكلػػػالفػػػالاػػػاـل31.95 منسػػػمئل

التحققللخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسػئ.لكلػالاةػال%ل ىالكاةالتةؾلكلنسالكلت100لةفةقئلكلةكم وللترؿلكلال
فنحػالكفلاػاالكلطػ الكلػذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازللاة يػالكلطػ الللست  لكلتقا ةكللكللختةفئلكلتػالحرػؿ

طالمػػػالاةػػػالل12%للػػػفلكحلػػػالالكلطػػػ الكلنػػػاحح ف(.ل حرػػػؿل16.67طػػػ ال منسػػػمئلل6ىػػػذكلكل ػػػاـليػػػافل
لكلناحح ف.لل%للفلكحلالالكلط ا32.43تقا ةلح الحاكل منسمئل
%ل ىػػال80فقػػاللػػ حظلكفلنسػػمئلنحػػاطلطػػ الكلمةنػػال ل رػػؿلكلػػالل2016/2017كلػػالفػػالاػػاـل

ل13نسػػمئلح ػػا .لكلػػالاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكللفقػػاللػػ حظلكفلاػػاالكلطػػ الكلحػػالز فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػول
%للػػػفل32.5طالػػػالحرػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةلح ػػػالحػػػاك(لمنسػػػمئلل11حارػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةلللتػػػازل+لل2طالمػػػال 
%ل100فقاليانػللنسػمئلكلنحػاطلل2017/2018لاللكلط الكلناحح ف.ل ماينتقاؿلكلالكل اـلكلحال الكحلا

طالمػالاةػالتقػا ةلح ػالحػاكلل11  اةاللست  لكلتقا ةكللك ضالح  لحرػؿلطػالم فلاةػالتقػا ةلللتػازل ل
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نػللفنحػالأفلنسػمئلكلنحػاطليال2018/2019كلالخ ؿلاػاـل%للفلكحلالالكلط الكلناحح فل22.8منسمئل
%للػفلاػاال14.89ط الاةػالتقػاا ةكلللةتف ػول للتػازل+لح ػالحػاك(لمنسػمئلل8%ل حرؿلااال82.93

كحلايلنسالكلنحاطلفالكلمةنػال لم حػولاػاـلح ػاهلحػاكل يػذلؾللسػت  لكلتقػا ةكللح ػاهللكلط الكلناحح ف.
لسػػاا ل ىػػذكلكلتطػػ ةلسػػ كملاةػػاللسػػت  لنسػػالكلنحػػاطل يػػذلؾلاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل ػػاؿلاةػػالكفلكحػػاكل

كلقالل فلاةالكلمةنال ل سػتخال فلكسػال الت ةػ ـل ت ةػـللتطػ ة لم ػيؿلح ػالللػال ػن ي لاةػاللسػت  لكاكمل
لللللللكل لة ئلكلت ة لمئل يذلؾلاةاللست  لنتال لكلتق  ـللةمةنال .

لل
 الزراعية   إدارة المشروعات برنامج  -11

ل2008/2009ماأللكلاةكسئلمػولاػاـلكلتيلتالت لؿلمنظاـلكلساااللكلل تلاهل لكلمةكل لكللثاناى ل
 مالتػػاليل ػػتـلحسػػاالكلتقػػا ةلكلنيػػاليللةطالػػالمنيا ػػئلكللسػػت  لكلةكمػػتلمالمةنػػال ل كيلالػػئللةسػػاااللكلل تلػػا ل

كلفتػة ل ؿل خػلكلمةنػال ح ػالاةػال   حػالاقمػاؿلل2011/2012اػاـلللةمةنال لكللطة مئل تـلتخة  لأ ؿلاف ئ
اػاالكلطػ الكللنضػل فللةمةنػال لماللسػت  لكأل ؿللػولح ػ ل رػؿلل2016/2017كلالل2012/2013للف

.لطػ ال17-3طالمػالفػيلحػ فلأفلاػاالكلطػ الخػ ؿلكلفتػةكللكلسػامقئل تػةك طللػالمػ فلل90ل-ل80لالمػ فل
طالمػالمسػمالاػاـل ضػ طلل50كلػالل2017/2018كيلكفلىذكلكل االكنخفػضلخػ ؿلكل ػاـلكلحػال الكيخ ػةل

م انػالمنسػالكلنحػاطللطةمػئلكللسػت  لل(12 كل يؿلةقـل ل(13ـل    ضىلكلحا ؿلةقفةالكل لؿللةخة ح ف.ل
كل ػاـلكلحػال يللكلفتػة للػفللكلةكمتلكللةتحق فلمالمةنال ل لت ز  اللتقا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿ

ل.2018/2019كل اـلكلحال الل–ل2011/2012
 األعمرررالدارة ببرنرررامج ابيانرررا بنسرررب نجررراح طمبرررة المسرررتوى الرابرررع الممتحقرررين (: يوضاااخ 13جاااذول )

 الجرررامع و توزيعرررا لتقرررديرات الطرررالب الممتحقرررين بالبرنرررامج خرررالل العرررام  والمشرررروعات الزراعيرررة
2018/2019  

نسمئللط الناحح فلكل االكلحال يكل اـللكلفةقئ
لكلنحاط للـل يلؿللقم ؿلح الجلجلللتازل

لكلةكم ئ

 100ل0ل0ل4ل3ل2ل9ل2011/2012

ل100ل0ل0ل0ل2ل1ل3ل2012/2013
ل100ل0ل0ل3ل0ل0ل3ل2013/2014
ل84.61ل2ل1ل1ل7ل2ل13 2014/2015
ل100ل0ل0ل10ل12ل3ل25 2015/2016
ل83.02ل9ل5ل14ل22ل3ل53 2016/2017
ل93.62ل3ل14ل24ل5ل2ل47 2017/2018
ل100ل0ل10ل15ل6ل0ل31 2018/2019

ل
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التقػا ةلاػاـلللتػازل حرػؿلطػالم فلاةػل2011/2012ح  لنحالأفلأ ؿلاف ئلتـلتخة حيالاػاـل
%ل مػػػاقالكلطػػػ ال33.33طػػػ الاةػػػالتقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكلمنسػػػمئلل3%لم نلػػػالحرػػػؿل22.22منسػػػمئل

حرػػة كلاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػال لػػـل حرػػؿلك ػػاللػػفلكلطػػ الاةػػالتقػػا ةللقمػػ ؿ.ل مة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطلفػػال
لتػازلمنسػمئلفقالحرؿلطالال كحػالاةػالتقػا ةللل2012/2013%.لكلالفالاف ئلااـل100كلاف ئلكي لال

%.ل ال لػالن حػظلأفلنسػالكلنحػاطل66.67%ل حرػؿلطػالم فلاةػالتقػا ةلاػاـلح ػالحػاكلمنسػمئل33.33
مالمةنال للةتف ئل يذلؾللست  لكلطػ الكلحارػة فلاةػالتقػا ةكلللةتف ػئلنسػمئلاال ػئللػفلكلطػ ال ةملػال

لىذكل ةتمطلمقةئلأااكالكلط الكللنضل فلمالمةنال .
%ل ليػػػفللػػػـل حرػػػؿلأ ػػػاللػػػفل100فيانػػػللنسػػػمئلكلنحػػػاطلل2013/2014ألػػالفػػػيلكل ػػػاـلكلحػػػال يل

كلط الاةالتقػا ةكلللةتف ػئ.ل ىػذكل ػةتمطللػتلكنخفػاضللسػت  لكلاف ػئلاةػاللسػت  لحل ػتلمػةكل لكلية ػئل
للي نيالسنئلكلفةكغلفيلكلثان  ئلكل الئ.لل2013/2014ل اـل

ل
دارة االعمال ببرنامج او (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقة الرابع12شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2013/2014خالل الفترة من عام والمشروعات الزراعية 
ل

%ل حػػػا ل84.61فنحػػػالكفلنسػػػمئلكلنحػػػاطليانػػػللل2014/2015 ماينتقػػػاؿلكلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال ال
%للػفل18.2لفلكلطػ الاةػالتقػا ةلللتػازل منسػمئلل2تط ةلاةاللست  لتقا ةكللكلمةنال لح  لحرؿل

%للػػفل63.6طػػ الاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكل منسػػمئلل7لالاػػاالكلطػػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿلاػػاالكحلػػا
فتطػػ ةللنسػػمئلكلنحػػاطللةفةقػػئلكلةكم ػػوللترػػؿلكلػػالل2015/2016كحلػػالالكلطةػػالكلنػػاحح ف(.لكلػػالفػػالاػػاـل

%ل ىػػػاللػػػفلكاةػػػالكلنسػػػالكلتػػػالتحققػػػللخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئ.لكلػػػالاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا ةكلل100
ل3ئلكلتالحرؿلاة يػالكلطػ اللفنحػالكفلاػاالكلطػ الكلػذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازلىػذكلكل ػاـليػافلكللختةف

طالمػػالاةػػالتقػػا ةلح ػػالحػػاكل منسػػمئلل12%للػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف(.ل حرػػؿل12طػػ ال منسػػمئل
ل%للفلكحلالالكلط الكلناحح ف.للل48

مةنػػال لفةػػ حظلكفلنسػػمئل كلتػػالرػػاحميالكيمػػةلاػػااللػػفلكلطػػ المالل2016/2017كلػػالفػػالاػػاـل
%ل ىػػالنسػػمئلح ػػا لحػػاكل كلمػػاقاللػػـل سػػتيلؿ.لكلػػالاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل83.02كلنحػػاطللةمةنػػال ليانػػلل

طالػػالاةػػالل22%للػػفلكلطػػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿل6.82طػػ الاةػػالتقػػا ةلللتػػازل منسػػمئلل3نحػػالكفل
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فقػػػالكةتف ػػػللنسػػػمئلل2017/2018ل خػػػ ؿلاػػػاـ%للػػػفلكلطػػػ الكلنػػػاحح ف(.ل50تقػػػا ةلح ػػػالحػػػاكل منسػػػمئل
طػ الاةػالل5اةػالتقػا ةلللتػازل+لل2طػ الاةػالتقػا ةكلللةتف ػول ل7%ل حرػ ؿل93.62كلنحاطلكلال

%ل100فقػػػالمة ػػػللنسػػػمئلكلنحػػػاطللطةمػػػئلكلمةنػػػال لل2018/2019كلػػػالخػػػ ؿلكل ػػػاـلكلحػػػال التقػػػا ةلح ػػػا(.ل
كلنحػػػاطلل ىػػػذكلكلتطػػػ ةلسػػػ كملاةػػػاللسػػػت  لنسػػػا%ل19.35لػػػفلكلطػػػ الاةػػػالح ػػػالحػػػاكلمنسػػػمئلل6 حػػػازل

 يذلؾلاةاللست  لكلتقا ةكلل اؿلاةالكفلكلساا لكلقػالل فلاةػالكلمةنػال ل سػتخال فلكسػال الت ةػ ـل ت ةػـل
للتط ة لم يؿلح الللال ن ي لاةاللست  لكاكملكل لة ئلكلت ة لمئل لست  لنتال لكلتق  ـللةمةنال .ل

ل

    سالمة الغذاءبرنامج  -12
اااللكلل تلػػػػػاهل كلتػػػػػيلمػػػػػاأللكلاةكسػػػػػئلمػػػػػولاػػػػػاـلىػػػػػ لثالػػػػػ لكلمػػػػػةكل لكلتػػػػػالت لػػػػػؿلمنظػػػػػاـلكلسػػػػػ

 مالتػػػاليل ػػػتـلحسػػػاالكلتقػػػا ةلكلنيػػػاليللةطالػػػالمنيا ػػػئلكللسػػػت  لكلةكمػػػتلمالمةنػػػال ل كيلالػػػئلل2013/2014
   حػػالاقمػػاؿلح ػػالل2017/2018لةسػػاااللكلل تلػػا لكللطة مػػئل تػػـلتخػػة  لأ ؿلاف ػػئللةمةنػػال لىػػذكلكل ػػاـل

منسػمئلنحػاطلح ػا(للل2ح الحػاك+لل7للتاز+لل1ط ال ل10كل اـللاةالكلمةنال ل يافلااالكلخة ح فلليذك
%.للكلػػػالاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا ةكللكللختةفػػػئلكلتػػػالحرػػػؿلاة يػػػال62.5ك لكحت ػػػازللتطةمػػػاللكلتخػػػةجلمنسػػػمئل

%للػفل10كلط اللفنحالكفلااالكلط الكلذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازلىػذكلكل ػاـليػافلطالػال كحػال منسػمئل
%للػػفلكحلػػالالكلطػػ ال70طػػ الاةػػالتقػا ةلح ػػالحػػاكل منسػػمئلل7حرػػؿلكحلػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف(.ل ل

كلنػػاحح ف(.ل ىػػذكلكألاكملاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل ػػاؿلاةػػالكفلكلسػػاا لكلقػػالل فلاةػػالكلمةنػػال ل سػػتخال فل
كسػػال الت ةػػ ـل ت ةػػـللتطػػ ة لم ػػيؿلح ػػالللػػال ػػن ي لاةػػاللسػػت  لكاكملكل لة ػػئلكلت ة لمػػئل لسػػت  لنتػػال ل

%ل100فقػػالمة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطلل2018/2019خػػ ؿلاػػاـلكلػػالكلاف ػػولكلثان ػػئللةمةنػػال ل.للكلتق ػػ ـللةمةنػػال 
طػػ الاةػػالتقػػا ةلل6%ل 33.3منسػػمئللحػػاكلاح ػػلتقػػا ةلاػػاـلاةػػاليـلػػنل3حػػازل ل9ماحلػػالالاػػاالطػػ ال

 ىػػذكلكلتطػػ ةلسػػ كملاةػػاللسػػت  لنسػػالكلنحػػاطل يػػذلؾلاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل ػػاؿل%ل66.6ح ػػالمنسػػمئل
كلقػػالل فلاةػػالكلمةنػػال ل سػػتخال فلكسػػال الت ةػػ ـل ت ةػػـللتطػػ ة لم ػػيؿلح ػػالللػػال ػػن ي للاةػػالكفلكلسػػاا 

لاةاللست  لكاكملكل لة ئلكلت ة لمئل لست  لنتال لكلتق  ـللةمةنال .
ل

توزيع التقديرات عمى مستوى الكمية لطمبة نسب نجاح الفرقة الرابعة و بيان ب -3
  2007/2008ة خالل  الفترة من العام الجامعى الفرقة الرابعة الممتحقين بالبرامج المختمف

 8201/9201العام الجامعى الى 
ل مػةكللمةكل لكللختةفػئل(لم انالمنسالكلنحاطللطةمئلكلفةقئلكلةكم ئلما14  ضىلكلحا ؿلةقـل 

كلفةقػػئلكلةكم ػػئلكللةتحقػػ فللطػػ ااػػاكاللية ػػئل لت ز  ػػاليما ػػئللػػفلكحلػػالالكلطػػ ال لانيػػالمنسػػاللل
كلػػالكل ػػاـلل2007/2008 فلمالتقػػا ةكللكللختةفػػئلخػػ ؿلكلفتػػة للػػفلكل ػػاـلكلحػػال الكلنػػاححلمالية ػػئ

ف  ضػػىلنسػػالنحػػاطلكلفةقػػئلكلةكم ػػئلخػػ ؿلكلفتػػة ل(ل13الكل ػػيؿلةقػػـل .لم نلػػ2018/2019كلحػػال ال
مالتقػػػػا ةكلل(لف  ضػػػػىلت ز  ػػػػاللتقػػػػا ةكللكلطػػػػ الكلنػػػػاحح فل14لحػػػػؿلكلاةكسػػػػئ.لكلػػػػالكل ػػػػيؿلةقػػػػـل 

ل.نسمئللل  ئللفلكحلالالكلط الكلناحح فلخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئكللختةفئلل مةكلانيالي
ل
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(:  يوضح بيانا بتوزيع التقديرات لمفرقة الرابعة عمرى مسرتوى الكميرة خرالل الفتررة مرن العرام 13جدول  
  2018/2019الى العام الجامعى 2007/2008الجامعى 

خػػ ؿلكلفتػػة لكأل لػػاللػػفلكلاةكسػػوليانػػلل للػػالسػػمؽلنحػػالكفلنسػػالكلنحػػاطللطةمػػئلكلفةقػػئلكلةكم ػػئل
كنيػالقةةػلللػفلتةي ػزلكلطػ المسػمالكلظػة ؼلكلس اسػ ئلفػالكلػم الكلتػاللػفلكل كضػىللتذمذمولتحػللتػأث ةل

فالكل لة ئلكلت ة ل ئل يافللولكن يا لك ضالل  لاةاللسػت  لنسػمئلكلنحػاطلفقػطلمػؿلكلتػالكلتػأث ةلل  ػتلؿل
فيانػللنسػمئلل2012/2013لاةالنسمئلكلط الكلحالز فلاةػالتقػا ةكلللةتف ػئ.ل ليػفلماينتقػاؿلكلػالاػاـ

يل ػػػؾلف ػػػولكفليػػػ للػػػفلمةنػػػالحالكليناسػػػئلل%.ل للػػػا26.51كلطػػػ الكلحػػػالز فلاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػئل
كلزةكا ػػئل ىػػ لكحػػالكلمػػةكل لكلحا ػػا لمالية ػػئل مةنػػال لكاكة لكيالػػاؿل كلل ػػة االلكلزةكا ػػئلكلػػذ لخػػةجلك ؿل
اف ئلخ ؿلىذكلكل اـليافللولكثػةل كضػىلفػالكلحفػاظلاةػالاػاالكلطػ الكلحارػة فلاةػالتقػا ةكلللةتف ػئل

لفالكلية ئ.ل
ل

ل
بالكمية ببرامج الكمية المختمفة بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقة الرابعو (: يوضح 13شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013خالل الفترة من عام 

لنسمئلكلنحاطلأااكالكلط الكلناحح فلمتقا ةلكلحال يكل اـل
 مقبول جيد جيد جدا ممتاز

2007/2008 1 13 24 29 77.87 

2008/2009 2 13 18 42 83.20 

2009/2010 2 33 19 32 86.36 

2010/2011 5 18 29 46 80.33 

2011/2012 4 19 44 41 79.41 

2012/2013 4 18 27 34 53.96 

2013/2014 1 3 21 34 64.84 

2014/2015 9 39 63 42 82.96 

2015/2016 12 41 50 49 85.88 

2016/2017 9 44 61 49 82.74 

2017/2018 6 45 87 52 87.56 

2018/2019 8 55 90 56 89.32 
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ل
(: يوضح بيانا بتوزيع الطالب الحاصمين عمى التقديرات المختمفة لطالب الفرقة الرابعو 14شكل رقم  

 2018/2019الى عام  2012/2013رة من عام بالكمية خالل الفتببرامج الكمية المختمفة 
ل

فنحػػالأفلنسػػمئلكلنحػػاطلزكاللاػػفلكل ػػاـلكلحػػال يلل2013/2014 ماينتقػػاؿلالػػالكل ػػاـلكلحػػال يل
ل2013/2014كألسمؽل ليفلل حظلكنخفػاضلنسػمئلكلطػ الكلحػالز فلاةػالتقػا ةكللم حػولاػاـلخػ ؿلاػاـل

كلثان  ػئلكل الػئل مالتػاليلفيػيل ضػتللفػيكلفػةكغل ىذكل ةتمطلمسمالةل سيلأيل ى لأفلىذهلكلاف ػئلىػيلسػنئل
لكل اـلكلحال ي.ىذكلسةاافللال تـلتاكةيوللتلز كؿلكلل ثةل كللسمالليذكلكل ضتلكل  ةلطم  يلفيلطاةئل

%ل حا لتطػ ةلاةػال82.96فنحالكفلنسمئلكلنحاطليانللل2014/2015كلالفالكل اـلكلحال ال
%للػػػفلكحلػػػالال5.8 منسػػػمئللاةػػػالتقػػػا ةلللتػػػازلػػػفلكلطػػػ الل9لسػػػت  لتقػػػا ةكللكلمةنػػػال لح ػػػ لحرػػػؿل

%للػػػػفلكحلػػػػالالاػػػػاالكلطػػػػ ال25.49نسػػػػمئلم طالمػػػػالاةػػػػالتقػػػػا ةلح ػػػػالحػػػػاكلل39كلنػػػػاحح ف(ل حرػػػػؿل
%ل ىػػال85.88فتطػػ ةللنسػػمئلكلنحػػاطللةفةقػػئلكلةكم ػػوللترػػؿلكلػػالل2015/2016كلنػاحح ف(.لكلػػالفػػالاػػاـل

ةاللسػت  لكلتقػا ةكللكللختةفػئلكلتػالحرػؿللفلكاةالكلنسالكلتالتحققللخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئ.لكلالا
 منسػػػمئللالمػػػاطل12اة يػػػالكلطػػػ اللفنحػػػالكفلاػػػاالكلطػػػ الكلػػػذ فلحرػػػة كلاةػػػالكلت ػػػازلىػػػذكلكل ػػػاـليػػػافل

%للػفل26.97طالمػالاةػالتقػا ةلح ػالحػاكل منسػمئلل41%للفلكحلالالكلط الكلنػاحح ف(.ل حرػؿل7.89
%.لكلػالاةػاللسػت  ل82.74نسػمئلكلنحػاطللفيانػلل2016/2017كلالفالاػاـلكحلالالكلط الكلناحح ف.ل

طػػ الل9كلتقػػا ةكللفنحػػالكحلػػايلكنػػول  حػػالحالػػئللػػفلكلثمػػالللةلسػػت  لكلتػػاكاكللة ػػاـلكلسػػامؽلح ػػ لحرػػؿل
.لكلػالفػال%للػفلكلطػ الكلنػاحح ف(32.52طالمالحرػؿلتقػا ةلح ػالحػاكل منسػمئلل44اةالتقا ةلللتاز+ل

لطػػػ الكلػػػذ فلحػػػاز كلاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػول%ل اػػػاالك87.56فيانػػػللنسػػػمئلكلنحػػػاطلل2017/2018اػػػاـل
كـلخػ ؿلكل ػاـلكلحػال ال%(للفلكحلالالااالكلط الكلنػاحح ف.ل23.68%(ل+لح الحاكل 3.16 للتازل 

خػذلفػالكياتمػاةلكفلكخارػئلكذكللػالكياةػالنسمئلكل ىال%ل89.32فقالمة للنسمئلكلنحاطلل2018/2019
طالمػػالةسػػاللػػنيـلل234 رػػؿلكلػػاللكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػوىػالكييمػػةلخةػػؿللطػ الكلفةقػػئلكلةكم ػػولليػػذكلكل ػػاـ

لػػفلكلطػػ الاةػػالل55%ل حػػازل3.83طػػ الاةػػالتقػػا ةلللتػػازلمنسػػمئلل8فقػػط.ل كحلػػايلحػػازللطالمػػال25
 ىػػذكلكلتطػػ ةلسػػ كملطالػػا(لل209%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ الكلنػػاحح فل 26.32تقػػا ةلح ػػالحػػاكلمنسػػمئل
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 ةكلل ػػػاؿلاةػػػالكفلكلسػػػاا لكلقػػػالل فلاةػػػالكلمػػػةكل لاةػػػاللسػػػت  لنسػػػالكلنحػػػاطل يػػػذلؾلاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا
 سػػػتخال فلكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لم ػػػيؿلح ػػػالللػػػال ػػػن ي لاةػػػاللسػػػت  لكاكملكل لة ػػػئلكللختةفػػػئل

ال لػػالكةتفػػاعلنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفةقػػئل ل.للكللختةفػػئلكلت ة لمػػئل يػػذلؾلاةػػاللسػػت  لنتػػال لكلتق ػػ ـللةمػػةكل 
 يػذلؾلكةتفػاعلنسػمئلكلطػ الكلحارػة فلاةػالر يلكلالكل اـلكلحال الكيخ ةلكلتال ئل لكـل لاكيكلةكم ئلفيل

كنتظػاـل حػ ا لكل لة ػئلكلت ة ل ػئل ىػذكلألػةلىػاـلينتظػاـلل  ػةكلح ػاكلاةػاللتقا ةكللح الحاكلأ لكلت ازلياف
ليلػػالكفل كسػػتلةكةلىػػذكلكلتطػػ ةلكأللػػةل كلػػذالمػػ ل ػػؾلسػػ ؼل سػػااالفػػيلتقػػاـلكلية ػػئلفػػيلكلم لػػئلكلتنافسػػ ئ.

كةتػػػػمطلممػػػػاألتطم ػػػػؽلكلية ػػػػئللةت ة لػػػػاللل2018/2019لكيةتفػػػػاعلكلل حػػػػظلخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال الكيخ ػػػػة
كلةلاس ئلكلخارئلمتط  ةلنظـللتق  ـللةطػ ال لز ػاكللػفلكياتلػاالاةػالكيسػلةئلكلل ضػ ا ئلماةحػئلكيمػةل

ل.لفلكيسلةولكللقال ئ
ل
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