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 جامعة قناة السويس
 كلية الزراعة

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

  7002/7002خالل الفترة من العام الجامعى  
 7022/7029 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

 

 0202 يىبيز –ثبمه ال اإلصذار
 

 ومستوى التقديرات تطور نسب الناجحين
الى  2008/2007بالكمية فى الفترة ما بين 
 2019/2018العام الجامعى 
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 ثجزامج الكليخ المختلفخ خالل الفتزح مب ثيه العبمأعذاد ووست الىبجذيه ثيبن ثتطور 

 2022/9022 إلي 0222/0222 الجبمعي

 

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

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

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

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

م نلػػػالل6002/6000 تػػػـلتخػػػةدلأ ؿلاف ػػػئللنػػػهلفػػػيلكل ػػػاـلكلحػػػال يلل6002/6002لػػػفلكل ػػػاـلكلحػػػال يل
 ؿلاف ػػهل تخةحػػللكل6002/6002لل ػػة االلكلزةكا ػػئلفػػيلكل ػػاـلكلحػػال يلمػػاأللكلاةكسػػئلممةنػػال لااكة لك

 كلػذ لل6002/6002م نلالمةنال لس لئلكل ذكملماأللكلاةكسئلمػهلفػالاػاـلل6000/6006محلالكهلللااـل
كلمػػةكل لمنظػػاـلكلسػػػاااللكلل تلػػا ل كلتػػيل ل ػػػتـلحل ػػػللتةػػؾل لػػؿلت ل ػػاةفلف ػػهلكلطالػػالمالة ػػػئلك نحة ز ػػئل

هل سػتيلاؿلتةػؾلطة مػ تلػا لكللكل ػاـللةطالػالا لماحت ػازلكللسػت  لكللطةػ ال كلسػاااللكللحساالكلتقػا ةل
ل.للكلمةكل 

حتػػػػالاػػػػػاـلمطػػػػاملل كحػػػػالل ػػػػتـلقمػػػػ ؿلكلطػػػػ الاةػػػػالهػػػػذ لكلمػػػػػةكل للػػػػفلليتػػػػالكلتنسػػػػ ؽيػػػػافل ل
 فقػػاللةامػػاللكلطػػ اللاكخةػػيتنسػػ ؽللأحػػةكم  ػػتـل 6002/6002لػػفلاػػاـللكمتػػاكما لأفلل6006/6002

لفلا أااكالكلط الكللحػاا للػفلقمػؿللحةػفلكلية ػئلمالت ػا ةللػلللحػلكللتحرؿلاة هالكلط ا كللحال لل
لية ئ.لقساـلمالكأل
طالب الفرقتين االولى والثانية خالل الفترة منن العنام الجنامعى ونسب النجاح لتطور اعداد  -1

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

لل.(0(ل كل ػػػيؿلةقػػػـل 0فػػػيلكلحػػػا ؿلةقػػػـل يلػػػال ظهػػػةلل6002/6002كلػػػالكل ػػػاـلكلحػػػال الل6002/6002
لك  لاللفلكلاةسئل  حظلمهػالتذمػذال كضػىلفػالااـل–نسمئلكلنحاطلمالفةقئلك  لاللأففنحال خ ؿلك اـ 

ل6002/6002 زكاللنسػمئلكلنحػاطلخػ ؿلاػاـللل.هػالاػاـلكلفػةكغلفػالكلثان  ػئلكل الػئلست  لكلط ال تخةة
%لخػػػػػػػػػ ؿلاػػػػػػػػػالال22.20 لل26.20م نلػػػػػػػػػالكنخفضػػػػػػػػػللتةػػػػػػػػػؾلكلنسػػػػػػػػػمئلكلػػػػػػػػػالل22.22لترػػػػػػػػػؿلكلػػػػػػػػػال

اال اننو اعتبننارا ل هػذكل تناسػالكحلػا للػللاةحػاللقمػ ؿلكلطػ المالية ػئ.ل6002/6002&ل6002/6002
وعمننل ذلنن  قبننول بالكميننة وىننو العننام االول بعنند اعتمنناد الكميننة زادت درجننات ال 2016/2017مننن عننام 

&  2016/2017عمنننننى االرتقننننناء فنننننى مسنننننتوى الطنننننالب حينننننث زادت تمننننن  النسنننننب خنننننالل عنننننامى 
وخنالل العنام الجنامعى االخينر ارتفعنت  % عمنى الترتينب.65.8&  63.37لتصل النى  2017/2018
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ال شن  فينو  ا% وىنذا ممن87.1راسو لتصل الى نسبة النجاح الى الحد األقصى لو خالل الفترة محل الد
 .وارتفاع نسب القبول لمطالب بالكمية يرتبط بالتطوير المستمر فى نظم تقويم الطالب

فتةكللك  لػاللػفلكلاةكسػئلمهػالتذمػذالااـلفنحالكفلنسالكلنحاطلمهاللةل–ةفةقئلكلثان ئمالنسمئلللألا
للػالل6002-6000لةللمالم الخ ؿلكلفتػة للػفلل كضىللتأثةكلملست  لكلط ال ك حاك لكلس اس ئلكلتا

ل تطػػ ةللنسػػالكلنحػػاطلخػػ ؿلاػػاـ.ليػػافللػػهلكثػػةلمػػالكلقةػػئلتةي ػػزلكلطػػ المالاةكسػػئل كلقةػػؽللػػفلكللسػػتقمؿ
ل6002/6002،ل6002/6002ل فلكلتػػػػػػػال  ف م نلػػػػػػػالفػػػػػػػالكل ػػػػػػػال%ل22.20لترػػػػػػػؿللػػػػػػػالل6002/6002

لزيننننادة خننننالل العننننام الجننننامعى تمنننن  اار تطننننور اسننننتمر لننننوحظ و .ل%71.15 لل59.05لترػػػػؿلكنخفضػػػػال
الجننامعى  2017/2018  % وحنندث ليننا تراجننع قمننيال خننالل عننام80.35لتصننل الننى  2016/2017

% وىذا ليس النخفاض مستوى االداء ومما يدعم ىذا ان اعداد الطمبنة النذين 69.2االخير لتصل الى 
عنننننام  بينمنننننا فنننننى 2017/2018( خنننننالل عنننننام 6( وجيدجننننندا  4حصنننننموا عمنننننى تقنننننديرات ممتننننناز  

جننودة االداء  كمننا طننالب فقننط عمننى جينند جنندا( وبالتننالى التركيننز ىنننا عمننى  6حصننل   2016/2017
فننيالحظ تحقيننق  2018/2019امننا باألنتقننال الننى العننام الجننامعى االخيننر (. 2يظيننر فننى الجنندول رقننم 

ير وىننذا ممننا ال شنن  فيننو يننرتبط بننالتطو اكبننر نسننبة نجننااح لمفرقننة الثانيننة خننالل الفتننرة محننل الدرسننة 
 المستمر فى نظم تقويم الطالب وارتفاع نسب القبول لمطالب بالكمية.

 
خاالل عابم  –الملتذقيه ثابلفزتتيه اوولاي والثبوياخ الىست المئويخ لىجبح الطالة (: يوضخ ثيبن ثتطور 2جذول )

 .0222/0229 الي 0222/0229الفتزح 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 
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فلكأل لػال كلثان ػئلخػ ؿلكلفتػػة ل  لػفلكل كضػىلكفلهنػاؾلتذمػذال كضػػىللنسػالكلنحػاطللطةمػئلكلفػػةقت
 ه ل ةحللكلاللست  لكلط الكللقمػ ل فلمالية ػئل فقػالل6002/6002 حتالل6002/6002الم فلأا كـلل

ئلكأل لػػالكللسػػتحا فلمالية ػػئللت ضػػ ىلطم  ػػئل  ػػتـلأحػػةكملحةسػػالللػػللطػػ الكلفةقػػلػػاةحاللقمػػ لهـلمالية ػػئل
مػػامكللػػفلكل ػػاـللكلاةكسػػئلمالية ػػئل ك سػػتلاعلالػػال ػػيا  لكلطػػ المالية ػػئل كل لػػؿلاةػػالحػػؿلتةػػؾلكلل ػػايؿ

 هػػاللنتظلػػئلسػػن  الحتػػالك فلللػػال حسػػفللػػفلت ة ػػؼلكلطػػ المنظػػاـلكلاةكسػػئلل6002/6002كلحػػال ال
لػػالفػػيلك نضػػلاـلالػػالكلية ػػئلخارػػئلم ػػاللةحةػػئلكلتنسػػ ؽلتػػأخةلطػػ الكلفةقػػئلكأل لػػالال لمالية ػػئليلػػالأفل

 يػػذلؾلك سػػتحامئللطةمػػالللكلثالثػػئل  لػػؿلاةػػالكلتػػأث ةلاةػػاللسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللػػ خةكلالػػالكلية ػػئ
 لػػفلهنػػالتحػػا لكلفحػػ  للػػالمػػ فلكلطػػ الكلػػذ فلكلتح  ػػؿللػػفلكلية ػػاللكللنػػاظة ل ػػتـلم ػػالمػػاألكلاةكسػػئلمفتػػة ل

 للػال  يػالاةػاللئل كلذ فلتأخةلك لتحػاؽلمهػالالػاللػالا فلكل ػهةللػفلمػاألكلاةكسػئ.كنضل كللميةكلالالكلية 
 خارػئلفػالظػؿلز ػاا لك قمػاؿلاةػالكلية ػئلم ػالللثؿلنظػـلتطػ  ةلك اكمل كلتقػ  ـلف ال ئلك حةكمكللكللتم ه

 ػػاـلل ػػئللكلفتػػة لكلتاكلػػالكفلكةتفػػاعلنسػػالنحػػاطلكلفػػةقت فلك  لػػال كلثان ػػئلخػػ ؿلل6002كاتلااهػػالفػػاللػػا  ل
ل.6002/6002

 

 

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

 
 كحلا لفأفلنسمئلكلنحاطللط الكلفةقئلكلثان ئلتيػ فلكاةػاللػفلكلفةقػئلك  لػالخػ ؿلكلفتػة للحػؿل

كنتظاـلكل لة ئلكلت ة ل ئلمالفةقئلكلثان ئلاةالايػفلكلفةقػئلك  لػالكلتػال حػا ل ةملالهذكل ةحللكلاللكلاةكسئ
للةحةػػئلكلثالثػػئل كحػػةكملالة ػػئلكل خارػػئلحػػؿلكلتنسػػ ؽكمهػػالاػػاـلكسػػتقةكةلنسػػمئليم ػػة للػػفلكلطػػ الخػػ ؿللةل

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

يلػػال ظهػػةلفػػالكلحػػا ؿلةقػػـلللحػػؿلكلاةكسػػئلتقػػا ةكللكلطػػ الكلنػػاحح فلخػػ ؿلكلفتػػة لفػػينظةل مػػال
كلفتػة للػاللفػيل كلحارة فلاةالتقا ةكلللةتف هل للتازل+لح الحاك(لكلناحح فكلط الفنحالكفلااالل(.6 

للمػاألهطػ ال اةحػاللكلقمػ ؿلكلخارػهلمهػـلك لكنػهللػ حظلكنػلتذمػذال فقػالللسػت  لكلل6002/6002م فل
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كلية ػػئلفػػالتحسػػ فلاةحػػاللكلقمػػ ؿلم ػػالك اتلػػاالفػػأفلكاػػاكالكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتقػػا ةكللن ا ػػهلك ل
ل6002/6002 لل6002/.6002لاتقػػػا ةكلللةتف ػػػهلليػػػؿلاػػػاـلاةكسػػػاليانػػػلللتزك ػػػا ل رػػػ  لكلػػػالاػػػال

لؿلكلاةكسه. هذ لكلن الهالك يمةلخ ؿلكلفتة للح
فػػيلنسػػمئلكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالل6000/6000الاػػاـلليػػفلتفسػػ ةلك نخفػػاضلكل 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 لػالهػيلاف ػئلل هذكل ليفلكفل ةحللكلالكفلهذ لكلاف هللفلط الااـلفقطلاةالتقا ةلح الحاك
كإلحاك لكلس اس ئلكلسالا لفػيلكلػم ال ت ػتللكلطػ اللع ضػاعليلالكفلكحلا لكلفةكغلفيلكلثان  ئلكل الئ.ل
ل. حاك ل ااـلكنتظاـلكلاةكسئةملالتفسةلاز ؼلكهتلاـلكلط الللتام هلكلكل  ةللستقة لفيلكلم ا

ل
أعذاد الطاالة الذبصالون علاي يقاذيزاد عبماخ متىوعاخ وعاذد الطاالة القعلاي (: يوضخ ثيبن ث0جذول )

الاي  0222/0229لطالة الملتذقيه ثبلفزتتيه اوولي والثبويخ خالل الفتازح ماه العابم الجابمعي ل

0222/0222  
   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

8002/8003 0 8 55 85 83 55 0 58 0 543 531 

8003/8050 5 54 83 16 - 83 0 54 0 565 555 

8050/8055 - 8 8 54 53 55 0 55 0 53 44 

8055/8058 8 58 85 52 82 61 8 50 8 568 542 

8058/8053 3 3 51 83 33 553 5 5 4 854 804 

8053/8054 0 3 3 53 58 63 0 38 0 524 558 

8054/8055 5 8 58 88 35 38 0 0 0 560 560 

8055/8056 0 2 30 48 43 533 0 8 5 865 868 

8056/8051 3 5 35 61 555 558 0 82 0 365 333 

8051/8052 5 83 82 33 55 46 0 38 0 882 882 

8052/8053 4 85 60 66 35 56 0 2 0 838 838 

 الثبويخ

8002/8003 8 3 5 51 85 52 5 0 5 61 65 

8003/8050 8 2 52 45 0 53 0 8 0 30 22 

8050/8055 0 4 51 55 82 43 0 50 0 583 553 

8055/8058 0 4 50 88 38 51 0 8 0 21 25 

8058/8053 5 55 88 88 46 31 0 0 0 533 533 

8053/8054 5 2 86 86 83 55 5 4 0 554 505 

8054/8055 8 1 55 53 85 43 0 0 0 505 505 

8055/8056 8 5 54 84 83 30 0 0 0 504 504 

8056/8051 0 6 53 48 13 34 0 5 0 514 513 

8051/8052 4 6 30 55 20 13 0 3 0 814 814 

8052/8053 50 40 63 58 81 5 0 4 0 854 854 

ل
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خػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلل كلت ػػازل+لح ػػالحػػاك(ل متتمػػللكاػػاكالكلطػػ الكلحارػػة فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػه
تزك ػاللسػتلةلنت حػئللتطػ  ةلكاكملكلسػاا لكاضػامله لػئلكلتػاة فلفال(ل6ةقـل لحا ؿيلال ظهةلفالكلاةكسئل

ت ة ل ػػػئللتطػػػ ة لت ةػػػ ـل ن ةػػػـللتن اػػػئلهػػػذكلماإلضػػػافئلالػػػالكسػػػتخاكـل سػػػالؿل ا كتهػػػـل كسػػػت  لهـلل سػػػالؿل
ك هتلػاـل لختةفئللثؿلكلت ةـلكلذكتال كلز اةكللكلل اكن ػئل كلحقة ػئل كستخاكـلكستةكت ح الللل Data showلثؿ

لةطػػ الزكاللأهل تػػهكلاةكسػػيل لكسػت ةكضللكللقػػةةلئةكسػمالػاة فلكل لة ػػئلما ضػػافئلكلػالت ضػػ ىلكهػػاكؼلا
لػا  لل62 للػالهػ لحػا ةلمالػذيةلكفلكلية ػئلقػالتػـلكاتلااهػالفػالللفلكهتلػاـلكلطػ النحػ لكلت ةػ ـل كلػت ةـ.

ل اؿلاةالكفلكلية ئلفالكلطة ؽلكلرح ىلل ستخاكـلك لثؿللةل كةالكللتاحئ.للالل6002
ويظير عموما ان نسب الطالب الذين يحصمون عمى تقديرات مرتفعة فنى الفرقنة الثانينة اعمنى 
من الفرقة االولى لكل عام دراسى عمنى حندى وىنذا ربمنا يرجنع النى ان الطالنب فنى الفرقنة االولنى ياخنذ 

بقنندر اكبننر مننن متابعننة و طبيعننة الدراسننة بيننا  ميينناعدخولننة الننى الكميننة فننى التعننر   الفتننرة االولننى مننن
عمننى العكننس مننن طالننب الفرقننة الثانيننة الننذي تعنندى تمنن  المرحمننة ولديننة الر بننة فنن   .العمميننة التعميميننة

ت دخول أقسام محددة وفقا لممعايير المعمنة بالكمية والت  تعتبنر منن أىنم دوافنع الطنالب لتحقينق تقنديرا
 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(2ؿلةقػـل  لضػىلكلحػا ل  لكحاللفلكيمةلكلمةكل للفلح  لااالكلطػ ال له ل
لتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿللات ز  ػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لثػلةطةمئلكلفػةقت فلكلثال

(ل6كل ػيؿلةقػـل لم نلػال  ضػىل6002/6002كلالكل اـلكلحػال الل6002/6002كلفتة للفلكل اـلكلحال ال
ل.للخ ؿلكلفتة لك خ ة لتحللكلاةكسئلمةنال نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمال

 للال تضىللفلكلحػا ؿل ك  ػياؿلكلت ضػ ح ئلأفلنسػالكلنحػاطلمالمةنػال للةتف ػئلحػاكلهػذكلةملػال
ف لػػالاػػاكل-  تمػػةلكحػػالا كفػػللكلطةمػػئلل لتحػػاؽلمالمةنػػال لماإلضػػافئلالػػالفػػةالكل لػػؿل كلز ػػاةكللكلل اكن ػػئل

 كلفةقػػػػئلكلثالثػػػػئلل ػػػػاـلل-6000/6000ذلؾلكلفةقػػػػئلكلةكم ػػػػئل يػػػػل6002/6000نت حػػػػئلكلفةقػػػػئلكلثالثػػػػئلاػػػػاـل
 هذكلةملالةحػللالػالكنخفػاضللسػت  لتةػؾلل6002/6002&لكلفةقئلكلةكم هللة اـلكلحال الل6006/6002

%لك لألنهػالاف ػهلسػنئلكلفػةكغلمالثان  ػئلكل الػئل20حػاطلتقتػةاللػفلنكلاف هلح ػ لأنهػـلاخةػ كلكلية ػئلمنسػال
أفلأاػاكالكلطػ الكلحارػة فلاةػال للػال  يػالذلػؾللتقا ةكتهـلفيلكلمةنال .ل هذكلةملالكن يفلاةاللست  

تقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكل كلت ػػػازللةفةقػػػئلكلثالثػػػئل كلةكم ػػػهلخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئليانػػػلللةتف ػػػهلماسػػػتثنامل
كلفتػة للكلسن كللكلتالتـلذيةهال كلتاللـل حرؿلأ اللفلط مهالكللق ا فلمالفةقت فلكلثالثئل كلةكم ػهلخػ ؿلتةػؾ

اةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكل كلت ػػازل ليػػفلما نتقػػاؿلالػػالكلسػػن فلكلتال ػػئل كلسػػامقئلنحػػالكنػػهلاكللػػاللػػال حرػػؿل
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كفلنسػمئلكلنحػاطللةفػةقت فلكلثالثػئلل6002/6002  تضػىلفػالل ػاـلكلحل ػال.لكلط الاةالتقا ةكلللةتف ه
ل كلةكم هللةتف هلافلنظالةهالفالكلسن فلكلسامقئ.

ل
و توزيعنا  البسناتين ة والرابعنة الممتحقنين ببرننامجثنيانا بنسب النجاح لمطمبنة الفنرقتين الثالب(: يوضخ 3جذول )

النى العنام الجنامعى  2007/2008لتقديرات الطالب الممتحقين بالبرنامج خنالل الفتنرة منن العنام الجنامعى 
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 92.31 

2008/2009 22 1 3 3 8 5 2 90.91 

2009/2010 10 0 0 4 0 2 4 60.00 

2010/2011 20 1 3 7 6 3 0 100.00 
2011/2012 16 2 6 2 1 0 5 68.75 
2012/2013 12 0 0 2 2 7 1 91.67 
2013/2014 11 1 4 1 1 2 2 81.82 
8054/8055 12 1 2 2 1 4 2 83.33 
8055/8056 13 1 4 3 3 0 2 84.62 
8056/8051 13 1 0 4 3 4 1 92.31 
8051/8052 22 0 2 7 1 10 2 90.9 
8052/8053 31 0 3 10 7 10 1 96.8 

 الرابعة

2007/2008 20 0 2 6 7 3 2 90.00 

2008/2009 25 0 2 5 12 2 4 84.00 

2009/2010 23 1 1 6 12 0 1 95.65 

2010/2011 7 0 1 0 6 0 0 100.00 
2011/2012 23 0 3 6 11 0 3 86.95 
2012/2013 14 0 2 3 6 0 0 78.57 
2013/2014 13 0 0 2 10 0 1 92.31 
8054/8055 12 1 1 6 3 0 1 91.67 
8055/8056 11 1 2 3 4 0 1 90.91 
8056/8051 12 0 1 2 5 3 1 91.67 
8051/8052 13 1 7 3 0 0 1 92,30 
8052/8053 20 1 13 5 0 0 1 95 

ل

كلةكم ػئللت فلكلثالثػئل كلط الكلحارة فلاةالتقا ةلااـلح الحػاكل كلت ػازللةفػةقلأااكاكحلا لفأفل
 هػػذكلةملػػال ػػةتمطلمػػأفلتطػػ ةلنسػػالكلنحػػاطلخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلح ػػا للخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئمالمةنػػال ل
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القػػػاةلكلػػػذ ل  ػػػحللكلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػالكلمةنػػػال لكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لم
تذمػػػذالكاػػػاكال  حػػػظلح ػػػ للكلطػػػ اللثقػػػؿلل ػػػاةفهـل لهػػػاةكتهـلللػػػال سػػػااالاةػػػالتطػػػ  ةلكاكملكلطػػػ ا.

كلط الكلحارػة فلاةػالتقػا ةكللخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئل هػذكل ػةتمطلكحلػا لملسػت  لكلطػ المالاف ػهل
لػػػـلل6002/6002قػػػئلكلةكم ػػػهل كلفةلل6006/6002ك لكفلهنػػػاؾلم ػػػضلكلػػػاف الللثػػػؿلكلفةقػػػئلكلثالثػػػئلل ػػػاـل

.ل حرؿلك اللفلكلط الاةالتقا ةكلللةتف هل هذكل ةتمطلمأفلهذ لكلاف هلهالاف ػهلكلفػةكغللةثان  ػئلكل الػئ
ك لكفلك ةتفػػاعلكليم ػػةلفػػالنسػػمئلكلطػػ الكلحػػالز فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػهللةفةقػػئلكلةكم ػػهليػػافللل ػػزكلحػػاكل

طالالاةالتقػا ةلح ػالحػاكلل02للتازل حرؿللح  لحرؿلطالالاةالتقا ةل6002/6002خ ؿلااـل
ل%لاةالكلتةت ا.22.2%ل&ل2.62طالالمنسمئلترؿلكلالل02لفلكحلالال

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

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

طػ اللػفلل2-0لفنحػالكفل6002/6002كلػالل6002/6002ك اػ كـلكلث ثػئلاؿلكلالكلالما نتق
زكالل6002/6002اػاـلفػاللاكلػلتقػا ةكلللةتف ػهل كلت ػازل ح ػالحػاك(.ط الكلفةقئلكلةكم هل حرة فلاةال

فحرػػؿلطةػػالل6002/6002كلػػالفػػالكل ػػاـلكلحػػال الح ػػالحػػاك(لل2تقػػا ةلللتػػاز+لل0 ل2هػػذكلكل ػػاالكلػػال
ل هػػ لكاةػػالكلتقػػا ةكللخػػ ؿلتةػػؾلكلفتػػة .لطالمػػالاةػػالتقػػا ةلح ػػالحػػاكل02لتػػازل حرػػؿل كحػػالاةػػالتقػػا ةلل

 هػػذكلللػػال ل ػػؾل ػػةتمطلماةتفػػاعلنسػػمئلكلقمػػ ؿللةطػػ المالية ػػئليلػػالكفلكلتطػػ  ةلكللسػػتلةل سػػال الكلت ةػػ ـل
ل ااـللفلك ةتفاعلكللستلةلل اأملمالقسـ. كلت ةـل نظـلكلتق  ـلكللتط ة ل

ل
 اال ذية برنامج عموم  -2لل
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(لم انػالمنسػالكلنحػاطل2ه ل كحاللفلكيمةلكلمةكل للفلح  لااالكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل 
لةطةمئلكلفػةقت فلكلثالثػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿل

(ل2 نلػال  ضػىلكل ػيؿلةقػـل مل6002/6002كلالكل اـلكلحػال الل6002/6002كلفتة للفلكل اـلكلحال ال
للللحؿلكلاةكسئ.لك خ ة لخ ؿلكلفتة نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل

ل

م و عمنن ة والرابعننة الممتحقننين ببرنننامجثننبيانننا بنسننب النجنناح لمطمبننة الفننرقتين الثال(: يوضااخ 4جااذول )
الل الفتننننرة مننننن العننننام الجننننامعى و توزيعننننا لتقننننديرات الطننننالب الممتحقننننين بالبرنننننامج خنننن اال ذيننننة
 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 
8054/8055 18 0 11 4 2 0 1 94.44 
8055/8056 12 0 5 2 1 2 2 83.33 
8056/8051 17 0 5 4 4 3 1 94,11 
8051/8052 26 1 4 6 7 2 1 96.15 
8052/8053 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 
8054/8055 27 1 4 10 5 0 7 74.07 
8055/8056 27 0 5 9 7 0 6 77.78 
8056/8051 18 0 1 5 6 0 6 66.67 
8051/8052 24 0 2 8 8 0 6 75.00 
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8052/8053 30 1 2 12 11 0 4 86.7 
 

ل

 متتمػللنسػالكلنحػػاطلل2 كل ػيؿلةقػػـلل2 لػفلكسػت ةكضلتةػؾلكلنسػػالكلتػالتظهػةلفػػالكلحػا ؿلةقػـل
كحالكسػماالكقمػاؿلكلطػ الل لتحػاؽلمالقسػـلما ضػافئلكلػالفػةالكل لػؿلكلتػيللمالمةنال للةتف ئل هذكل لثؿ

مالية ػػئل يػػذلؾلنسػػم الل سػػ الكلقسػػـللت ف ةهػػاللخة ح ػػهل للػػال سػػااالاةػػالذلػػؾل  ل ػػؾلقةػػئلأاػػاكالكلطػػ ا
ك هتلاـلمالز اةكللكلل اكن ئ.لك لكفلل حظلك ضالكفلنسالكلنحاطللةفةقئلكلثالثئليػافلكاةػاللػفلنسػالنحػاطل

 ليػػفلكلفةقػػئلكلةكم ػػئلليػػؿلاػػاـلحػػال الاةػػالحػػا ل هػػذكلةملػػال ةحػػللكلػػالرػػ  مئللقػػةةكللكلفةقػػئلكلةكم ػػئ.ل
  حػػػظلكحلػػػا لكفلتطػػػ ةلنسػػػالكلنحػػػاطلخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػال

هـلللػال سػااالاةػالكلمةنال لكسال الت ة ـل ت ةـللتط ة لمالقاةلكلذ ل  حللكلط اللثقؿلل اةفهـل لهػاةكت
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

فأنػهلةفةقػئلكلثالثػئلكاػاكالكلطػ الكلحارػة فلاةػالتقػا ةلاػاـلح ػالحػاكل كلت ػازلللكلالاةاللست  
  حػػػظلت كحػػػالكاػػػاكاللػػػالتحرػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػهلخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئليلػػػالكفلكاػػػاكاللػػػفل
 حرة فلاةالتقا ةكلللةتف هلمالفةقئلكلةكم هلكقؿل هذكلك ضالنت حهلر  مئللقةةكللكلفةقػئلكلةكم ػه.لخػ ؿل

قػا ةكلللةتف ػهللةفةقػئلكلثالثػئلفأفلااالكلط الكلحارة فلاةػالتل6002/6002&لل6002/6002االال
كلػالكلنسػالكللنػاظة للطػ الللػفلكحلػالالكلطػ الكلنػاحح ف.لل%62&لل%20.62طػ المنسػمئلل2يػافل

كلػػػػالفػػػػالكل ػػػػاـلكلحػػػػال الل%لاةػػػػالكلتػػػػ كلا.00.00%ل&ل2.22كلفةقػػػػئلكلةكم ػػػػهلخػػػػ ؿلكل ػػػػال فلنفسػػػػهـل
لتازل+لح الحػاك(للةفةقػئلكلثالثػئلفة حظلكفلنسمئلكلط الكلحالز فلاةالتقا ةكلللةتف هل لل6002/6002

ل%لاةالكلتةت ا.ل00%ل&ل20.62 كلةكم هليانلل
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  وقاية النباتبرنامج  -3
(لم انػالمنسػالكلنحػاطللةطةمػئل2ه ل كحاللفلكيمػةلكلمػةكل للػفلح ػ لاػاالكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل 

كللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿلكلفتػة للػفلكل ػاـلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلكللةتحق فلمالمةنال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ ال
(لنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئل2م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل ل.6002/6002كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل6002/6002كلحػػال ال

 .لحؿلكلاةكسئلك خ ة لخ ؿلكلفتة كلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل

ل
 

و توزيعا لتقنديرات  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 
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2016/2017 11 0 2 4 3 0 2 81.81 
2017/2018 13 0 3 6 2 0 2 84,60 
2018/2019 13 0 7 4 0 0 2 84.6 

ل
(لنحػػػالأفلنسػػػالكلنحػػػاطلمالمةنػػػال للةتف ػػػئلحػػػاكل هػػػذكل لثػػػؿلكحػػػال2(ل كل ػػػيؿلةقػػػـل 2 لػػػفلكلحػػػا ؿلةقػػػـل 

لػػفللهأسػػماالاقمػػاؿلكلطػػ الل لتحػػاؽلمالقسػػـلماإلضػػافئلالػػالفػػةالكل لػػؿل لك هتلػػاـلمالز ػػاةكللكلل اكن ػػئ.لا لكنػػ
كم ػػئلليػػؿلاػػاـلحػػال يلاةػػالحػػاالكلل حػػظلأفلنسػػالكلنحػػاطللةفةقػػئلكلثالثػػئليػػافلأاةػػاللػػفلنسػػالنحػػاطلكلفةقػػئلكلةل

للل هذكلةملال ةحللالالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم ئ.ماستثناملم ضهال
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

نسػػالنحػػػاطللكلطػػ ال لكلتقػػػا ةكلللأفنحػػػالل(ل2(ل كل ػػػيؿلةقػػـل 2كلحػػػا ؿلقػػـل لاةػػالمػػاإلط ع
 كلتػالكحلػا لنحػالكفلنسػالكل الئللةط اللتذمذمئلقة  ل فقالللست  لكلط الخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئل

 هػذكلةملػالل6002/6002ف لػالاػاكلاػاـللكلنحاطللةفةقئلكلثالثئليانللكاةالنسػم اللػفلطػ الكلفةقػئلكلةكم ػه
 ليػفل  حػظلكحلػا لكفلتطػ ةلنسػالكلنحػاطلخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلفةقػئلكلةكم ػه.لللقةةكل ةحللكلالر  مئل

كلاةكسػػػئلللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكتمػػػاعلكلقػػػالل فلاةػػػالكلمةنػػػال لكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لمالقػػػاةلكلػػػذ ل  ػػػحلل
 ؼلتةػػؾلكلظػػاهة لكلػػالسػػمالكخػتكلطػ اللثقػػؿلل ػاةفهـل لهػػاةكتهـلللػػال سػااالاةػػالتطػػ  ةلكاكملكلطػ ا.ل

ثالثػػػػئلخػػػػ ؿلاػػػػاـلطػػػػ الكلفةقػػػػئلكلنخفػػػػاضللسػػػػت  لخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال الك خ ػػػػةلفهػػػػذكل ةحػػػػللكلػػػػالك
ل.6002/6002

كاػػػاكالكلطػػػ الكلحارػػػة فلاةػػػالتقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكل كلت ػػػازللةفةقػػػئلكلثالثػػػئلكلػػػالاةػػػاللسػػػت  ل
للتػازل ح احػاك(ل لينمأاػاكالن حظلكنهلااا للال ت كحالاااللفلكلط ال حرة فلاةالتقػا ةكلللةتف ػهل 
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خػػ ؿلكلػػاللكيمػػةللػػفلكاػػاكالكلطػػ اللةفةقػػئلكلةكم ػػهل هػػذكلللػػال فسػػة لك ضػػالرػػ  مئللقػػةةكللكلفةقػػئلكلةكم ػػه.
لاةػػػػالكلتةت ػػػػالطػػػػ الكلفةقػػػػئلكلثالثػػػػئلػػػػفلل2&لل6فقػػػػالحرػػػػؿلل6002/6002&لل6002/6002لااػػػػال
للنػػاظة للةطػػ الكلحارػػة فلكلػػالكلنسػػالكل.%لاةػػالكلتةت ػػا22.22&ل%02.02تقػػا ةلح ػػالحػػاكلمنسػػمئلم

%ل62.62%ل&ل66.66فقاليانػللل6002/6002&لل6002/6002اةالتقا ةكلللةتف هلخ ؿلاالال
فةػػ حظلكفلنسػػمئلكلطػػ الكلحػػالز فلاةػػالل6002/6002كلػػالفػػالكل ػػاـلكلحػػال الللػػفلكلطػػ الكلنػػاحح ف.

ل%لاةالكلتةت ا.ل20%ل&ل66.26تقا ةكلللةتف هل للتازل+لح الحاك(للةفةقئلكلثالثئل كلةكم هليانلل
ل

 برنامج االنتاج الحيوانى  -4
(لم انػػالمنسػػالكلنحػػػاطل2هػػ لكحػػالكيمػػةلكلمػػةكل للػػػفلح ػػ لاػػاالكلطػػ ال   ضػػىلكلحػػػا ؿلةقػػـل 

لةطةمئلكلفػةقت فلكلثالثػئل كلةكم ػئلكللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فلمالمةنػال لخػ ؿل
(ل2م نلػال  ضػىلكل ػيؿلةقػـل ل6002/6002كلالكل اـلكلحػال الل6002/6002كلفتة للفلكل اـلكلحال ال

للللحؿلكلاةكسئ.لك خ ة لخ ؿلكلفتة نسمئلكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنال ل
بياننا بنسنب النجناح لمطمبنة الفنرقتين الثالثنة والرابعنة الممتحقنين ببرننامج االنتناج الحينوانى و (: يوضخ 6جذول )
النى العنام الجنامعى  2007/2008لتقديرات الطالب الممتحقين بالبرنامج خالل الفترة منن العنام الجنامعى توزيعا 
2018/2019 

 الفرقة
 العام الجامعى

 العدد
 طالب ناجحون

 
 راسب

نسبة 
جيد  ممتاز  النجاح

 جدا
بمادة او  مقبول جيد

 /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 
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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 80,00 
2017/2018 16 0 4 4 5 0 3 81,30 
2018/2019 25 1 2 12 8 0 2 92 

 للػػالسػػمؽلنحػػالكفلنسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال لح ػػا لل لػػالزكؿلك قمػػاؿلح ػػالاةػػالهػػذكلكلمةنػػال لح ػػال
نسػػالكلنحػػاطل للمػػئل لكهتلػػاـلكلقػػالل فلاةػػالكلمةنػػال لمالز ػػاةكللكلل اكن ػػئةملػػالمسػػمالفػػةالكل لػػؿلكللطة ل

.لا لأفللػػ حظلأ ضػػالأفلنسػػالكلنحػػاطللةفةقػػئلكلثالثػػئليػػافلكاةػػاللػػفلنسػػالنحػػاطلكلفةقػػئلالػػالحػػاللػػاكلح ػػا ل
   حػظلكلػالكفللكلةكم ئلليؿلااـلحال الاةالحا ل هذكلةملال ةحػللكلػالرػ  مئللقػةةكللكلفةقػئلكلةكم ػئ.

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

.ل نحػػالكحلػػا لكفلنسػػالنحػػاطلطػػ الكلفةقػػئلكلثالثػػئللةمةنػػال لكاةػػاللػػفلتةػػؾلكلتػػالتتحقػػؽللحػػؿلكلاةكسػػئ
للط الكلفةقئلكلةكم هل هذكلةملال ةحللكلالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم ه.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 متتمل
حرػػ ؿلاػػااللػػفلكلطػػ الاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػهلخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئل ن حػػظلكفلكاػػاكالكلطػػ ال

لفلاةالتقا ةكللمالفةقئلكلةكم هلكقؿللفلكلفةقئلكلثالثئلللال  يالر  مئللقةةكللكلفةقئلكلةكم ه.كلحارة ل
لفلطػ الكلفةقػئلكلثالثػئلل2&لل6فقالحرؿلل6002/6002&لل6002/6002كلالخ ؿلاالال

%لاةػػػالكلتةت ػػا.لكلػػػال20.26%&ل02.62اةػػالكلتةت ػػالمتقػػػا ةكلللةتف ػػهل للتػػػازل لح ػػالحػػػاك(لمنسػػمئل
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ل6002/6002&لل6002/6002ناظة للةط الكلحارة فلاةالتقا ةكلللةتف ػهلخػ ؿلاػالالكلنسالكلل
ل%للفلكلط الكلناحح ف.20.22%ل&ل2.22فقاليانلل
ل

 برنامج الثروة السمكية  -5
هػػ لكحػػالكلمػػةكل لكلتػػالتت كحػػالفػػالكلية ػػئل  قمػػؿلاة هػػالاػػااكللقمػػ  للػػفلكلطػػ ال   ضػػىلكلحػػا ؿل

طةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلكللةتحق فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ ال(لم انالمنسالكلنحاطللة2ةقـل 
ل6002/6002كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل6002/6002كللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة للػػفلكل ػػاـلكلحػػال ال

ؿلخػػػ ؿلكلفتػػة للحػػػ(لنسػػػمئلكلنحػػاطللطةمػػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػػئلمالمةنػػال ل2م نلػػال  ضػػىلكل ػػػيؿلةقػػـل 
لللكلاةكسئ.

ل

الثننروة بيانننا بنسننب النجنناح لطمبننة الفننرقتين الثالثننة والرابعننة الممتحقننين ببرنننامج (: يوضااخ 2جااذول )
و توزيعنننا لتقننننديرات الطنننالب الممتحقنننين بالبرنننننامج خنننالل الفتنننرة مننننن العنننام الجننننامعى السنننمكية 
 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

 22.20ل2ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 20.00ل6ل0ل2ل6ل0ل0ل00ل6002/6002

 20.00ل6ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6000

ل20.00ل6ل0ل0ل2ل0ل0ل2ل6000/6000
ل20.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6000/6006
ل000ل0ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6006/6002
ل20ل0ل0ل0ل2ل2ل0ل00ل6002/6002
ل22.22ل0ل0ل0ل2ل2ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل6ل0ل2ل2ل2ل6002/6002
ل000ل0ل6ل0ل6ل6ل0ل2ل6002/6002
ل22.2ل0ل2ل0ل2ل2ل0ل02ل6002/6002
ل22.2ل0ل2ل6ل2ل6ل0ل02ل6002/6002

لكلةكم ئ

 22.22ل0ل2ل2ل2ل0ل0ل02ل6002/6002

 000.00ل0ل2ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 20.20ل0ل2ل6ل2ل0ل0ل00ل6002/6000

ل22.22ل0ل0ل2ل6ل0ل0ل2ل6000/6000
ل000ل0ل6ل6ل0ل0ل0ل2ل6000/6006
ل20.00ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6006/6002
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ل22.22ل6ل0ل6ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل2ل2ل2ل0ل00ل6002/6002
ل20.20ل0ل6ل6ل2ل2ل0ل00ل6002/6002
ل000ل0ل0ل2ل2ل0ل6ل06ل6002/6002
ل000ل0ل0ل6ل0ل2ل0ل2ل6002/6002
ل22.2ل0ل0ل0ل00ل2ل0ل02ل6002/6002

ل

ل
 للػػػال طهػػػةلفػػػالكلحػػػا ؿل كلةسػػػـلكلت ضػػػ حالكفلنسػػػالكلنحػػػاطلمالمةنػػػال لح ػػػا لحػػػاكلح ػػػ لكنهػػػال

%ل22.2 كلتػػػاليانػػػللل6002/6002%لماسػػػتثناملنت حػػػئلكلفةقػػػئلكلثالثػػػئلاػػػاـل20-20تةك حػػػلللػػػالمػػػ فل
ل6002/6002&ل6002/6002&لل6002/6002&لل6002/6002 نسػػػمئلنحػػػاطلكلفةقػػػئلكلةكم ػػػئلاػػػاـل

ك قمػػػاؿلح ػػالاةػػػالهػػذكلكلمةنػػػال لا لأفلاػػاالطػػػ الكلمةنػػال لقة ةػػػ لكل ػػػاالل%ل 000 كلتػػال رػػػةللكلػػال
نسم ال هذكله لكلسمالفيلتذمذالنسػالكلنحػاطل للػال فسػةلاقمػاؿلكلطػ الاةػالكلمةنػال لهػ لتػ كفةلفػةال
قةػػػػ ـلسػػػػ نامل كلتػػػػيلفػػػػيلأاةم تهػػػػالتحتػػػػ  لاةػػػػال كل لػػػػؿلفػػػػاللنطقػػػػئلك سػػػػلاا ة ئل م ةسػػػػ  ال لكلسػػػػ  فل كب

للللاةسئلكلن اطلك نتاحالكلسلييل لكلر ا.لئناسملسطحالللال ئلل

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

 هػػذكل ػػةتمطلكساسػػالملسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللك لخػػ ؿلكاػػ كـللنفػػةا ك لكلةكم ػػئل كلت ػػازللةفةقػػئلكلثالثػػئل
لللمالمةنال .
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لفلطػ الكلفةقػئلكلثالثػئلل2&لل6حرؿللفقال6002/6002&لل6002/6002كلالخ ؿلاالال
%لاةػػالكلتةت ػػاللػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف.لكلػػال62.22%&ل22.22اةػػالتقػػا ةلح ػػالحػػاكلمنسػػمئل

ل6002/6002&لل6002/6002كلنسالكللناظة للةط الكلحارة فلاةالتقا ةكلللةتف ػهلخػ ؿلاػالال
ل6002/6002ل الك خ ػػػةلكلػػػالخػػػ ؿلكل ػػػاـلكلحػػػال%للػػػفلكلطػػػ الكلنػػػاحح ف.20%ل&ل62فقػػػاليانػػػلل

%لاةػػال20.6%ل 06.2فحرػػؿلنسػػمئلكلطػػ المالفةقػػئلكلثالثػػئل كلةكم ػػهلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػهللترػػؿللػػال
 هػػػذكلكلتطػػػ ةلاةػػػاللسػػػت  لنسػػػالكلنحػػػاطل يػػػذلؾلاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا ةكللخارػػػئلفػػػالخػػػ ؿللكلتةت ػػػا.ل

متط  ةلكنلاطلكلت ةػ ـل كلػت ةـلل فلكلاف اللك خ ة لكحلا لفأفلهذكل اؿلاةالكفلكلقالل فلاةالكلمةنال ل ق ل
ل.مالمةنال لللال  لؿلاةالتط  ةلكاكملكلط ال ثقؿلل اةفهـل لهاةكتهـل نظـلكلتق  ـللةلقةةكللكلاةكس ئ

 برنامج المحاصيل  -6
لفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـللقة  ه لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة هالاااكل

طللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال(لم انػػالمنسػػالكلنحػػا2 
ل6002/6002كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل6002/6002كللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة للػػفلكل ػػاـلكلحػػال ال

لك خ ػػة لخػػ ؿلكلفتػػة (لنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال ل2م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 
ل.لللحؿلكلاكةسئ

بيانا بنسب النجاح لطمبة الفرقتين الثالثة والرابعنة الممتحقنين ببرننامج المحاصنيل و (: يوضخ 2جذول )
النى  2007/2008توزيعا لتقديرات الطالب الممتحقين بالبرننامج خنالل الفتنرة منن العنام الجنامعى 

 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 
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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 85,70 
2018/2019 4 0 1 1 1 0 1 75 

ل

نسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال للقم لػػئل لينهػػاللتذمذمػػئللأف(لنحػػال2(ل كل ػػيؿلةقػػـل 2 لػػفلكلحػػا ؿلةقػػـل 
ل6002/6002لا%لف لػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػاكلكلفةقػػػػػػػػػئلكلثالثػػػػػػػػػئلاػػػػػػػػػالل20.20-26.22قةػػػػػػػػػ  ل تتػػػػػػػػػةك طللػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػ فل

%لةملػػال نخفػػاضلاػػاالتةػػؾلكلاف ػػئ.ل ال لػػالنحػػال000 كلتػػاليانػػللنسػػممئلكلنحػػاطلمهػػالل6000/6000&
كفلكلتقػػا ةكللكل الػػئللةطػػ النػػااة ل فقػػالللسػػت  لكلطػػ الخػػ ؿلكلفتػػة للحػػؿلكلاةكسػػئلح ػػ للػػـل حرػػؿلك ػػال

زلف لػالاػاكل كلت ػاكلفلط الكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلخ ؿلكلفتة للحػؿلكلاةكسػئلاةػالتقػا ةلاػاـلح ػالحػاكل
اػػاالقة ػػؿللػػفلكلسػػن كلللحػػؿلكلاةكسػػئ.ل هػػذكلةملػػال ػػةتمطلمانخفػػاضللسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللةمةنػػال ل

لخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئل 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 ػػهل لللتػػازل ح ػػالحػػاك(لك لكنهػػالكحلػػا ل

لػػػفلل6حرػػؿلل6002/6002كنػػػهلخػػ ؿلاػػاـلقة ةػػهلحػػاكلخػػ ؿلكلفتػػة للحػػػؿلكلاةكسػػئ.ل  سػػتثناللػػفلذلػػؾل
%للػػػفلكحلػػػالال22.2منسػػػمئللح ػػػالحػػػاك(لل0لتػػػازل&للل0اةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػهل لكلطػػػ المالفةقػػػئلكلثالثػػػئ

طالال كحالفقػطللػفلطػ الكلفةقػئلكلةكم ػهلاةػالفحرؿلل6002/6002كلط الكلناحح ف.لم نلالفالااـل
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لػػللضػػ ؼلكلتقػػا ةكللكللتحرػػؿلاة هػػال هػػذكللمضػػ ؼلك قمػػاؿلاة ػػئتقػػاةلللتػػازل ال لػػال ترػػؼلكلمةنػػال ل
ل  تسػػػـل.لػػػفلقمػػػؿلكلطػػػ المػػػهكللتاحػػػئللالكل لػػػؿ اػػػاـل ضػػػ طلفػػػةللةملػػػال ةحػػػللكلػػػالرػػػ  مئلكلاةكسػػػئلمػػػه

مةنال لكحلا لمثماللنسػمئلكلنحػاطلك لكنػهلقػال تػأثةلك حامػالك لسػةمالملسػت  لكلطػ الكللنضػل فللةمةنػال لكل
لكهتلاـلكلساا لكلقالل فلاةالكلمةنال لمتط  ةلك اكملقة  لافلكللةحةئلكلسامقئ.لةحللكلال هذكلةملال 

ل

 منزلى  قتصاد البرنامج اال -7
ك لكفلماهتلػاـلل قمػؿلاة هػالاػااكلقةػ  للػفلكلطػ ايػافله لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل ل

كلقػػالل فلاةػػاللمةنػػال ل  اػػ فلكلح ػػالانػػهل تطػػ  ةلك اكملكللسػػتلةلفقػػاللفػػللكلنظػػةلكل ػػهل مػػامكللػػفلاػػاـل
نػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئل(لم ا2   ضػػىلكلحػػا ؿلةقػػـل لفقػػالزكالاػػاالكلطػػ الماةحػػئليم ػػة .ل6002/6002

كلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة ل
(لنسػمئل2م نلػال  ضػىلكل ػيؿلةقػـل ل6002/6002كلالكل اـلكلحػال الل6002/6002لفلكل اـلكلحال ال

للللحؿلكلاةكسئ.لك خ ة لخ ؿلكلفتة ل لكلنحاطللطةمئلكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلمالمةنا
(: يوضننح بيانننا بنسننب النجنناح لطمبننة الفننرقتين الثالثننة والرابعننة الممتحقننين ببرنننامج االقتصنناد 9جنندول  

المنزلننننى و توزيعننننا لتقننننديرات الطننننالب الممتحقننننين بالبرنننننامج خننننالل الفتننننرة مننننن العننننام الجننننامعى 
 2018/2019الى العام الجامعى  2007/2008

لكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لط الناحح ف

ل
لةكسا

نسمئل
لكلنحاط ح اللللتاز

لحاك
ملاا لك لللقم ؿلح ا

للاات ف/ن فلمة

لكلثالثئ

 20.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6002/6002

 22.22ل0ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 22.00ل0ل2ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6000

ل22.00ل0ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6000/6000
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6000/6006
ل20ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6006/6002
ل000ل0ل2ل0ل6ل6ل0ل2ل6002/6002
ل22.20ل0ل0ل0ل6ل6ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6002/6002
ل000ل0ل2ل0ل0ل6ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل6ل0ل0ل2ل6ل00ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل2ل02ل6ل66ل6002/6002

لكلةكم ئ

 20.00ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 62.00ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 22.22ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6000

لل20.00ل2ل0ل6ل0ل0ل0ل2ل6000/6000
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ل22.02ل2ل0ل0ل6ل0ل0ل2ل6000/6006
ل0ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6006/6002
ل60ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.20ل2ل0ل6ل2ل6ل0ل06ل6002/6002
ل22.22ل6ل0ل2ل2ل0ل0ل06ل6002/6002
ل20.22ل6ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22,20ل2ل0ل6ل2ل0ل0ل00ل6002/6002
ل22.2ل2ل0ل6ل2ل0ل0ل02ل6002/6002

ل

 خارػػئللةفةقػػئلكلةكم ػػهلحتػػالقمػػؿلاػػاـلل   حػػظلكحلػػا لكفلنسػػالكلنحػػاطلمالمةنػػال لضػػ  فئلنسػػم ا
 ؿلكلفتػػة للحػػػؿلنحػػالأفلكلتقػػا ةكللكل الػػئللةطػػ النػػػااة ل فقػػالللسػػت  لكلطػػ الخػػح ػػ لل6002/6002

كلاةكسئلح  للـل حرؿلك اللفلط الكلفةقت فلكلثالثئل كلةكم ئلخػ ؿلكلفتػة للحػؿلكلاةكسػئلاةػالتقػا ةلاػاـل
فحػػا لكنتظػػاـلل6002/6002ك خ ػػة لمػػامكللػػفلاػػاـلةمػػللح ػػالحػػاكلأ لكلت ػػازلف لػػالاػػاكلخػػ ؿلكلسػػن كللكأل

ت  لكلطػػػ الكللنضػػػل فللةمةنػػػال لفػػػالحرػػػ ؿلطػػػ الكلمةنػػػال لاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػهلنت حػػػئلكةتفػػػاعللسػػػ
 تس  ؽلكلقسـلكلقالـلمالتاة فللط الكلفةؽلك  لالم يؿلح الافلكلمةنال لللالك حالطةمالاةػالكلمةنػال ل

 هػذكلالػؿلاةػالتطػ ةلنسػالكلنحػاطللةطػ ال  رػ لهاللػالل كةتقاململست  لكلط الكللنضل فلمالمةنال 
ل2-2حػاطللطػ اللفةقػئلكلةكم ػهلفهػ ل ةحػللكلػال حػ الكلالكنخفاضلنسػالكلنل.%لفالكلسن كللكلتال ئ000

طػػ اللػػفلكلخػػاةدللػػا هـلت ثػػةلفػػالكنهػػاملكلمةنػػال ل ا ػػةللنتظلػػ فلفػػالكاكملك لتحانػػاللللػػال خفػػضللػػفل
افلكلفةقئلكلةكم ػئلليػؿلكحلا لحظلكةتفاعلنسمئلنحاطلكلفةقئلكلثالثئل نسمئلكلنحاطلك حلال هللةفةقئل لهذكلف 

رػػػ  مئللقػػػةةكللكلفةقػػػئلكلةكم ػػػهلاػػػفلكلفةقػػػئلكلثالثػػػئل اػػػاـلكلػػػاللما ضػػػافه هػػػذكلاػػػاـلحػػػال الاةػػػالحػػػا .ل
خػػ ؿلكلفتػػة لك  لػػال ضػػ طلفػػةالكل لػػؿلمػػهل كنخفػػاضللسػػت  لكلطػػ الكللةتحقػػ فلكلمةنػػال لمرػػفئلاالػػئل

ل.لفلكلاةكسئ
ل

ل
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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
يػافللػػهلتػأث ةلك حػػاميلللػػال ك هتلػػاـلمت ضػ ىللحػػا للكل لػؿلمالمةنػال لل6002كللختةفػئلمالية ػئلفػػيلاػاـل

 ز ػػاا لكل ػػاالل6002/6002مالفةقػػئلكلثالثػػئلخػػ ؿلاػػاـللضػػل فللةمةنػػال نتفػػاعللسػػت  لكلطػػ الكللكةللفػػي
هنػػاؾلكنتظػػاـلفػػال حػػالكفلفتػػة لك خ ػػة للػػفلكلاةكسػػئلكلم نلػػالخػػ ؿلكللسػػتلة لحتػػالكل ػػـلكلحػػال الك خ ػػة.ل

ل.م هك لكلةكلط الكلفةقئلكلثالثئ ح الكلط الكلحالز فلاةالتقا ةكلللةتف هلسن  الس كملل
 

 برنامج االراضى والمياه   -8
ه لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة هالاااكلقة  للفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل

(لم انػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال00 
.ل6002/6002كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل6002/6002كل ػػاـلكلحػػال اللكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة للػػف

ك خ ػػة لل(لنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال لخػػ ؿلكلفتػػة ل2م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 
نسػػمئلنحػاطلكلفةقػئلكلةكم ػئلاػػاا للػالتيػ فلكاةػالك لتسػػا  لتةػؾلكلخارػئلمالفةقػػئللأف  ظهػةللحػؿللاةكسػئ.ل

ةملػػالهػػذكل ػػةتمطلمقةػػئلكاػػاكالكلطػػ الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لللػػال ػػ فةللناخػػالكفضػػؿلل لة ػػئلكلت ةػػ ـل للكلثالثػػئ.
ل كلت ةـل كلت كرؿلكلح اللللكلساا لكاضامله لئلكلتاة فلمالقسـ.

ل

(: يوضح بيانا بنسب النجناح لمطمبنة الفنرقتين الثالثنة والرابعنة الممتحقنين ببرننامج االراضنى 10جدول  
عننننا لتقننننديرات الطننننالب الممتحقننننين بالبرنننننامج خننننالل الفتننننرة مننننن العننننام الجننننامعى والمينننناه 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

 20.00ل2ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 22.00ل0ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 000ل0ل0ل0ل2ل0ل0ل2ل6002/6000

ل000ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6000/6000
ل000ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6000/6006
ل22.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6006/6002
ل20ل6ل2ل0ل6ل0ل0ل00ل6002/6002
ل26.2ل2ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002



22 

 

ل22.00ل0ل0ل0ل2ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.00ل0ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل20.2ل6ل2ل6ل0ل6ل0ل00ل6002/6002
ل000ل0ل2ل0ل2ل6ل6ل02ل6002/6002

لكلةكم ئ

 000ل0ل0ل2ل6ل6ل0ل2ل6002/6002

 000ل0ل0ل6ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 000ل0ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6000

ل000ل0ل0ل2ل6ل0ل0ل2ل6000/6000
ل000ل0ل0ل0ل6ل0ل0ل2ل6000/6006
ل000ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6006/6002
ل000ل0ل0ل6ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.20ل0ل0ل6ل2ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل2ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل0ل2ل6ل2ل6002/6002

 

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

.لك لكفلكلحرػ ؿلاةػال لهػالاةػالتقػا ةكلللةتف ػهلفلك ا كـللحؿلكلاةكسئللـل حرؿلك اللفلكلطػ الخ
 مػػالةاـللػػفلذلػػؾلفػػأفلكلمةنػػال ل تسػػـلكحلػػا للتقػػا ةكللفػػالكلفةقػػئلكلثالثػػئلكيثػػةلحػػا ثاللػػفلكلفةقػػئلكلةكم ػػه.

مضػػ ؼلك قمػػاؿلاة ػػئل هػػذكلةملػػال ةحػػللكلػػالرػػ  مئلكلاةكسػػئلمػػهل اػػاـل ضػػ طلفػػةالكل لػػؿلمػػهللػػفلقمػػؿل
 ةتحق فلمالمةنال لمرفئلاالئ.لللكلط ال لكنخفاضللست  لكلط الكلل

ل
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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
يػػافللػػهلتػػأث ةلك حػػاميلفػػيلكةتفػػاعللسػػت  لكلطػػ الكللنضػػل فللةمةنػػال لل6002كللختةفػػئلمالية ػػئلفػػيلاػػاـل
طػػ الكلحارػػة فل ز ػػاا لكل ػػاال أا لذلػػؾلالػػالكةتفػػاعلنسػػمئلكلل6002/6002مالفةقػػئلكلثالثػػئلخػػ ؿلاػػاـل

ل.ةؾلكلل ا  ةتال ئللماألتطم ؽلتـلكل كاكأللاةالتقا ةلللتازل لح الحاكلفي
 برنامج االنتاج الزراعى    -9

ه لكحالكلمةكل لكلتالتت كحالفالكلية ئل  قمؿلاة هالاااكلقة  للفلكلطػ ال   ضػىلكلحػا ؿلةقػـل
(لم انػػالمنسػػالكلنحػػاطللةطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ ال00 

ل6002/6002كلػػالكل ػػاـلكلحػػال الل6002/6002لفتػػة للػػفلكل ػػاـلكلحػػال الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال لخػػ ؿلك
خػػ ؿلكلفتػػة للنسػػالكلنحػػاطللطةمػػئلكلفػػةقت فلكلثالثػػئل كلةكم ػػئلمالمةنػػال تطػػ ةل(ل00م نلػػال  ضػػىلكل ػػيؿلةقػػـل 

ل.لللحؿلكلاةكسهك خ ة للفلكلفتة ل
الممتحقين ببرنامج االنتاج الزراعى و توزيعنا لتقنديرات بيانا بنسب النجاح لمطمبة الفرقتين الثالثة والرابعة (: يوضخ 22جذول )

 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

 22.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 000.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 20.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6ل6002/6000

ل000.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6000/6000
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6000/6006



24 

 

ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6006/6002
ل20ل6ل0ل2ل6ل0ل0ل00ل6002/6002
ل22.00ل6ل6ل6ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل20ل0ل0ل0ل0ل6ل0ل2ل6002/6002
ل20ل0ل0ل2ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل26.2ل2ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.2ل6ل6ل6ل2ل6ل0ل06ل6002/6002

لكلةكم ئ

 22.00ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 000.00ل0ل6ل0ل0ل0ل0ل2ل6002/6002

 22.00ل0ل0ل6ل0ل0ل0ل2ل6002/6000

ل000.00ل0ل0ل6ل0ل0ل0ل6ل6000/6000
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6000/6006
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6006/6002
ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل0ل6002/6002
ل22ل6ل0ل2ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.20ل0ل6ل6ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل20ل0ل0ل6ل0ل6ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل6ل0ل0ل2ل6002/6002
ل000ل0ل0ل0ل6ل0ل0ل2ل6002/6002

 

&لل6000/6006أاػػػػػػػ كـلمالمةنػػػػػػػال لخػػػػػػػ ؿللكلفةقػػػػػػػئلكلةكم ػػػػػػػئلا لػػػػػػػـل ةتحػػػػػػػؽلك ػػػػػػػاللػػػػػػػفلطػػػػػػػ 
.ل لػػػػـل ةتحػػػػػؽلأ ػػػػػاللػػػػفلطػػػػػ الكلفةقػػػػػئلكلثالثػػػػئلمالمةنػػػػػال لخػػػػػ ؿلاػػػػػاليل6002/6002&ل6006/6002
 كتخػػذللكلية ػػئلل ػػا  ةلل تلػػا لل ةنػػئلمػػال ؿلكلطالػػاللتنظػػ ـلكلل ػػا  ةل.ل6006/6002&لل6000/6006

يػػافللػػهلتػػأث ةلك حػػاميلفػػيلكةتفػػاعللسػػت  لل6002 ػػئلفػػيلاػػاـلكللختةفػػئلل نضػػلاـللةمػػةكل لكللختةفػػئلمالية
 ز ػػاا لكل ػػاال أا لذلػػؾلالػػالز ػػاا لل6002/6002كلطػػ الكللنضػػل فللةمةنػػال لمالفةقػػئلكلثالثػػئلخػػ ؿلاػػاـل

لكل االلةط الخ ؿلكلفتة لكلتالتةللتطم ؽلتةؾلكلل ا  ة.
ل
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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 لينهاللتذمذمئلفاليث ةللفلك ح 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 ػئللك لكنهػالتحسػنللحػاكلخػ ؿلك اػ كـلكلقة ةئلحاكل

ل.6002/6002ح الحاكلخ ؿلااـللاةالذلؾلحرؿلطةم فلمالفةقئلكلثالثئلاةالتقا ة
لػػللضػػ ؼلكلتقػػا ةكللكللتحرػػؿلاة هػػالللػػال ليػػفل ال لػػال تسػػـلكلمةنػػال لمضػػ ؼلك قمػػاؿلاة ػػئل

لمالفةقػئلكلةكم ػئلػذي ة لئلكلث ثػئلكلكـلكلحال  ػ لاػل ػئلتفسػ ةلاػاـلاخػ ؿلك ػاللػفلكلطػ اللةمةنػال لخػ ؿلك 
للط الكللةتحق فلكلمةنال لمرفئلاالئ.لل هذكلةملال ةحللكلالر  مئلكلاةكسئلمهل كنخفاضللست  لك

ل
 برنامج اليندسة الزراعية    -10

ل6002/6002كلتػالمػاكللكلاةكسػئلمػهلاػاـلتالت لؿلمنظاـلكلساااللكلل تلػا لكلمةكل لكل ؿله لك
 تلػػا لكيلالػػئللةسػػاااللكلل للسػػت  لكلةكمػػللمالمةنػػال لل مالتػػالال ػػتـلحسػػاالكلتقػػا ةلكلنهػػالاللةطالػػالمنها ػػئلك

   ضىلكلحػا ؿلةقػـلل.   حالكقماؿليم ةلاةالكلمةنال ل6002/6000تـلتخة  لك ؿلاف ئلااـل لمئل لطةكلل
كللةتحقػ فلمالمةنػال ل لت ز  ػاللتقػا ةكللكلطػ الكللةتحقػ فللست  لكلةكمػلل(لم انالمنسالكلنحاطللطةمئلكل00 

ل6002/6002الالكل اـلكلحال يلل6002/6000للكلحال ي اـلفتة للفلكلكلمالمةنال لخ ؿل
ل.

و  يندسنة الزراعينةالرابنع الممتحقنين ببرننامج المسنتوى بيانا بنسب نجاح طمبنة ال(: يوضخ 20جذول )
الننى العننام  2009/2010توزيعننا لتقننديرات الطننالب الممتحقننين بالبرنننامج خننالل العننام الجننامعى 

 2016/2017الجامعى 

نسمئللط الناحح فلكل االكل اـلكلحال الكلفةقئ
لكلنحاط لـلللقم ؿلح اح اللزللتا
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ل يلؿلحاك

لكلةكم ئ

 22.06ل2ل0ل02ل62ل6ل22ل6002/6000

ل22.20ل00ل0ل02ل02ل2ل26ل6000/6000
ل22.02ل00ل2ل02ل2ل6ل20ل6000/6006
ل22.02ل02ل00ل00ل2ل0ل22ل6006/6002
ل26.22ل00ل2ل2ل0ل0ل60ل6002/6002
ل22.22ل2ل2ل02ل02ل2ل22ل6002/6002
ل000ل0ل02ل2ل06ل2ل22ل6002/6002
ل20ل00ل00ل02ل00ل6ل20ل6002/6002
ل000ل0ل02ل62ل00ل6ل22ل6002/6002
ل22.22ل22ل62ل02ل2ل0ل22ل6002/6002

 هػػالك ؿلاف ػػئللػػفلكلمةنػػال لل6002/6000 لػػفلكل كضػػىلأفلنسػػمئلكلنحػػاطلفػػالكلمةنػػال لل ػػاـل
الم فلاةػالتقػا ةلللتػازلكلحا اليانللللتاز ليلالكفلت ز ػللكلتقػا ةكللمهػالح ػا لحػاكلك ضػالح ػ لحرػؿلطػ

طالمػػالاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكل منسػػمئلل62%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ ا(لم نلػػالحرػػؿل2.22 منسػػمئل
%للػػفلكحلػػالال20.6طالمػػالاةػػالتقػػا ةلح ػػال منسػػمئلل02%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ ا(ل حرػػؿل22.0

الفقػػطلكيلػػاؿلطػػ ل2اػػاالكلطػػ ا(لم نلػػاللػػـل حرػػؿلك ػػاللػػفلكلطػػ الاةػػالتقػػا ةللقمػػ ؿل للػػـل سػػتطلل
%للػفلكحلػالالاػاالكلطػ ا.لك لكفلمتػ كلالكلػاف اللل2.22كلساااللكلل تلػا لكللطة مػئللةمةنػال لمنسػمئل

ل6000/6006%لتقة مػػػالخػػػ ؿلكل ػػػاـلكلحػػػال يل22 حػػػالكفلنسػػػمئلكلنحػػػاطلتػػػنخفضللترػػػمىلفػػػالحػػػا ال
فػيلكل ػاـلل كلتػيلقةػلل6006/6002%لفػالاػاـل22.02ل تػ كلالك نخفػاضلفػالنسػمئلكلنحػاطللترػؿلكلػا

 هػذكلةملػال ػةتمطلمال ضػللكل ػاـلفػالكلػم ال لػالنػت لانػهل%.ل26.22ل رؿلالالل6002/6002كلحال يل
 للػػال ػػااـلذلػػؾلكنخفػػاضللػػفلقةػػئلكلتةي ػػزلكلاةكسػػال كلت ػػتللنظػػةكلل حػػ كؿلكلس اسػػ ئلكلتػػالتلػػةلمػػالم ا.ل

ـلكلحال  ػػػئل رػػػ  لكلػػػالنسػػمئلكلطػػػ الكلحارػػػة فلاةػػػالتقػػا ةكلللةتف ػػػئل للتاز+ح احػػػاك(لمتػػػ كلالك اػػ ك
  لمػػػالأفل  خػػػذلفػػػيلل6002/6002%لفػػػيلهػػػذكلكل ػػػاـلكلحػػػال يل2.26لترػػػؿلالػػػالل6002/6002اػػػاـ

هػػػ لسػػػنئلتخػػػةدلاف ػػػهلكلفػػػةكغلفػػػيلكلثان  ػػػئلكل الػػػئل ال لػػػالل6002/6002ك اتمػػػاةلأفلكل ػػػاـلكلحػػػال يل
تتال ػئلهػ لكنخفػاضل نخفضلمسػممهللسػت  لكلاف ػئلأحلػا .ليلػالأفلأهػـلأسػماالكنخفػاضللسػت  لكلػافللكلل

كلذ فلتـلقم لهـلمالمةنال لح  لأفلكلاف ػئلكأل لػالتػـلقمػ لهـلمالمةنػال لل–اةليلة اضئلل–لحل علكلط ال
ل%ل زكالخػػػػػػ ؿلاػػػػػػاـ20فيػػػػػػافلملحلػػػػػػ علل6002/6002%لألػػػػػػالكل ػػػػػػاـلكلحػػػػػػال يل20منسػػػػػػمئلتتخطػػػػػػال

ل%.لل22 زكاليذلؾلخ ؿلكل اـلك خ ةلكلالل%22كلالل6002/6002
ل
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ل
ببرنامج اليندسة الزراعية (: يوضح بيانا بتطور نسب النجاح لطالب الفرقة الرابعو 11شكل رقم  

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

فنحػػالكفلنسػػمئلكلنحػػاطلكحلػػا للةمةنػػال لحػػا لمهػػالتطػػ ةلل6002/6002 ما نتقػػاؿلكلػػالاػػالال
لػفلكلطػ الامػالتقػا ةلللتػازلل2ك ضالح ػ لحرػؿل يذلؾللست  لكلتقا ةكللاةاللست  لكلاف هلتط ةل

طالمػػالاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػالحػػاكلل02%للػػفلكحلػػالالاػػاالكلطػػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿلاػػاال2.2 منسػػمئل
فتطػػ ةللنسػػمئلكلنحػػاطلل6002/6002%للػػفلكحلػػالالكلطةػػالكلنػػاحح ف(.لكلػػالفػػالاػػاـل20.22 منسػػمئل

التحققللخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئ.لكلػالاةػال%ل هالكاةالتةؾلكلنسالكلت000لةفةقئلكلةكم هللترؿلكلال
فنحػالكفلاػاالكلطػ الكلػذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازللاة هػالكلطػ الللست  لكلتقا ةكللكللختةفئلكلتػالحرػؿ

طالمػػالاةػػالل06%للػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف(.ل حرػػؿل02.22طػػ ال منسػػمئلل2هػػذكلكل ػػاـليػػافل
لكلناحح ف.لل%للفلكحلالالكلط ا26.22تقا ةلح الحاكل منسمئل
%ل هػػال20فقػػاللػػ حظلكفلنسػػمئلنحػػاطلطػػ الكلمةنػػال ل رػػؿلكلػػالل6002/6002كلػػالفػػالاػػاـل

ل02نسػػمئلح ػػا .لكلػػالاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكللفقػػاللػػ حظلكفلاػػاالكلطػػ الكلحػػالز فلاةػػالتقػػا ةكلللةتف ػػهل
%للػػػفل26.2طالػػػالحرػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةلح ػػػالحػػػاك(لمنسػػػمئلل00حارػػػؿلاةػػػالتقػػػا ةلللتػػػازل+لل6طالمػػػال 
فقػػػػاليانػػػػللنسػػػػمئلكلنحػػػػاطلل6002/6002لاللكلطػػػػ الكلنػػػػاحح ف.ل ما نتقػػػػاؿلكلػػػػالكل ػػػػاـلكلحػػػػال الكحلػػػػا
طالمػالاةػالتقػا ةلل00%ل  اةاللست  لكلتقػا ةكللك ضػالح ػ لحرػؿلطػالم فلاةػالتقػا ةلللتػازل ل000

فنحػػالأفلنسػػمئلل6002/6002كلػػالخػػ ؿلاػػاـل%للػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح فل66.2منسػػمئلح ػػالحػػاكل
طػػػ الاةػػػالتقػػػاا ةكلللةتف ػػػهل للتػػػازل+لح ػػػالحػػػاك(لمنسػػػمئلل2%ل حرػػػؿلاػػػاال26.22نػػػللكلنحػػػاطليا
كحلػػا لنسػػالكلنحػػاطلفػػالكلمةنػػال لم حػػهلاػػاـلح ػػا لحػػاكل يػػذلؾلل%للػػفلاػػاالكلطػػ الكلنػػاحح ف.02.22

 هػذكلكلتطػ ةلسػ كملاةػاللسػت  لنسػالكلنحػاطل يػذلؾلاةػاللسػت  لكلتقػا ةكلللست  لكلتقا ةكللح ا لحػاكل
لسػػػاا لكلقػػػالل فلاةػػػالكلمةنػػػال ل سػػػتخال فلكسػػػال الت ةػػػ ـل ت ةػػػـللتطػػػ ة لم ػػػيؿلح ػػػالللػػػال ػػػاؿلاةػػػالكفلك

لللللللل ن يفلاةاللست  لكاكملكل لة ئلكلت ة لمئل يذلؾلاةاللست  لنتال لكلتق  ـللةمةنال .
لل
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 الزراعية   إدارة المشروعات برنامج  -11
مػػػػػاأللكلاةكسػػػػػئلمػػػػػهلاػػػػػػاـلكلتػػػػػيلتػػػػػالت لػػػػػؿلمنظػػػػػاـلكلسػػػػػاااللكلل تلػػػػػا ل لكلمػػػػػةكل لكللثػػػػػاناهػػػػػ ل

 مالتػػػاليل ػػػتـلحسػػػاالكلتقػػػا ةلكلنهػػػاليللةطالػػػالمنها ػػػئلكللسػػػت  لكلةكمػػػللمالمةنػػػال ل كيلالػػػئلل6002/6002
ح ػػالاةػػال   حػػالاقمػػاؿلل6000/6006اػػاـلللةمةنػػال للةسػػاااللكلل تلػػا لكللطة مػػئل تػػـلتخػػة  لأ ؿلاف ػػئ

اػػػاالكلطػػػ الكللنضػػػل فلح ػػػ ل رػػػؿلل6002/6002كلػػػالل6006/6002لكلفتػػػة للػػػف ؿل خػػػلكلمةنػػػال 
طالمػػالفػػيلحػػ فلأفلاػػاالكلطػػ الخػػ ؿلكلفتػػةكللكلسػػامقئلل20ل-ل20لػػالمػػ فللةمةنػػال لماللسػػت  لكأل ؿللػػهل

كلػالل6002/6002ك لكفلهذكلكل االكنخفضلخ ؿلكل اـلكلحػال الك خ ػةل.لط ال02-2 تةك طللالم فل
م انػالل(06 كل ػيؿلةقػـل ل(02ـل    ضىلكلحا ؿلةقػطالمالمسمالااـل ض طلفةالكل لؿللةخة ح ف.لل20

منسػػالكلنحػػاطللطةمػػئلكللسػػت  لكلةكمػػللكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل لت ز  ػػاللتقػػا ةكللكلطػػ الكللةتحقػػ فلمالمةنػػال ل
ل.6002/6002كل اـلكلحال الل–ل6000/6006كل اـلكلحال يللكلفتة للفللخ ؿ

 األعمنننالدارة ببرننننامج ابياننننا بنسنننب نجننناح طمبنننة المسنننتوى الرابنننع الممتحقنننين (: يوضاااخ 23جاااذول )
 الجنننامع و توزيعنننا لتقنننديرات الطنننالب الممتحقنننين بالبرننننامج خنننالل العنننام  والمشنننروعات الزراعينننة

2018/2019. 

نسمئللط الناحح فلكل االكلحال يكل اـللكلفةقئ
لكلنحاط للـل يلؿللقم ؿلح الدلدلللتازل

لكلةكم ئ

 000ل0ل0ل2ل2ل6ل2ل6000/6006

ل000ل0ل0ل0ل6ل0ل2ل6006/6002
ل000ل0ل0ل2ل0ل0ل2ل6002/6002
ل22.20ل6ل0ل0ل2ل6ل02 8054/8055
ل000ل0ل0ل00ل06ل2ل62 8055/8056
ل22.06ل2ل2ل02ل66ل2ل22 8056/8051
ل22.26ل2ل02ل62ل2ل6ل22 8051/8052
ل000ل0ل00ل02ل2ل0ل20 8052/8053

ل

التقػا ةلاػاـلللتػازل حرؿلطالم فلاةػل6000/6006ح  لنحالأفلأ ؿلاف ئلتـلتخة حهالااـل
%ل مػػػاقالكلطػػػ ال22.22طػػػ الاةػػػالتقػػػا ةلاػػػاـلح ػػػالحػػػاكلمنسػػػمئلل2%لم نلػػػالحرػػػؿل66.66منسػػػمئل

حرػػة كلاةػػالتقػػا ةلاػػاـلح ػػال لػػـل حرػػؿلك ػػاللػػفلكلطػػ الاةػػالتقػػا ةللقمػػ ؿ.ل مة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطلفػػال
لتػػػازلفقػػػالحرػػػؿلطالػػػال كحػػػالاةػػػالتقػػػا ةللل6006/6002%.لكلػػػالفػػػالاف ػػػئلاػػػاـل000كلاف ػػػئلك  لػػػال

%.ل ال لػالن حػظلأفلنسػال22.22%ل حرػؿلطػالم فلاةػالتقػا ةلاػاـلح ػالحػاكلمنسػمئل22.22منسمئل
كلنحاطلمالمةنال للةتف ئل يذلؾللست  لكلط الكلحارة فلاةالتقا ةكلللةتف ئلنسػمئلاال ػئللػفلكلطػ ال

ل ةملالهذكل ةتمطلمقةئلأااكالكلط الكللنضل فلمالمةنال .
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%ل ليػػفللػػـل حرػػؿلأ ػػاللػػفل000فيانػػللنسػػمئلكلنحػػاطلل6002/6002ألػػالفػػيلكل ػػاـلكلحػػال يل
كلط الاةالتقػا ةكلللةتف ػئ.ل هػذكل ػةتمطللػللكنخفػاضللسػت  لكلاف ػئلاةػاللسػت  لحل ػللمػةكل لكلية ػئل

للي نهالسنئلكلفةكغلفيلكلثان  ئلكل الئ.لل6002/6002ل 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 حػػا ل22.20فنحػػالكفلنسػػمئلكلنحػػاطليانػػللل6002/6002 ما نتقػػاؿلكلػػالكل ػػاـلكلحػػال ال
%للػفل02.6لفلكلط الاةالتقػا ةلللتػازل منسػمئلل6تط ةلاةاللست  لتقا ةكللكلمةنال لح  لحرؿل

%للػػفل22.2طػػ الاةػػالتقػا ةلاػػاـلح ػػالحػاكل منسػػمئلل2لالاػػاالكلطػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿلاػاالكحلػا
فتطػػ ةللنسػػمئلكلنحػػاطللةفةقػػئلكلةكم ػػهللترػػؿلكلػػالل6002/6002كحلػػالالكلطةػػالكلنػػاحح ف(.لكلػػالفػػالاػػاـل

%ل هػػػاللػػػفلكاةػػػالكلنسػػػالكلتػػػالتحققػػػللخػػػ ؿلكلفتػػػة للحػػػؿلكلاةكسػػػئ.لكلػػػالاةػػػاللسػػػت  لكلتقػػػا ةكلل000
ل2ئلكلتالحرؿلاة هػالكلطػ اللفنحػالكفلاػاالكلطػ الكلػذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازلهػذكلكل ػاـليػافلكللختةف

طالمػػالاةػػالتقػػا ةلح ػػالحػػاكل منسػػمئلل06%للػػفلكحلػػالالكلطػػ الكلنػػاحح ف(.ل حرػػؿل06طػػ ال منسػػمئل
ل%للفلكحلالالكلط الكلناحح ف.للل22

مةنػػال لفةػػ حظلكفلنسػػمئل كلتػػالرػػاحمهالكيمػػةلاػػااللػػفلكلطػػ المالل6002/6002كلػػالفػػالاػػاـل
%ل هػػالنسػػمئلح ػػا لحػػاكل كلمػػاقاللػػـل سػػتيلؿ.لكلػػالاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل22.06كلنحػػاطللةمةنػػال ليانػػلل

طالػػالاةػػالل66%للػػفلكلطػػ الكلنػػاحح ف(ل حرػػؿل2.26طػػ الاةػػالتقػػا ةلللتػػازل منسػػمئلل2نحػػالكفل
فقػػػالكةتف ػػػللنسػػػمئلل6002/6002ل خػػػ ؿلاػػػاـ%للػػػفلكلطػػػ الكلنػػػاحح ف(.ل20تقػػػا ةلح ػػػالحػػػاكل منسػػػمئل

طػ الاةػالل2اةػالتقػا ةلللتػازل+لل6ط الاةالتقا ةكلللةتف ػهل ل2%ل حر ؿل22.26كلنحاطلكلال
%ل000فقػػالمة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلمةنػػال لل6002/6002كلػػالخػػ ؿلكل ػػاـلكلحػػال التقػػا ةلح ػػا(.ل

كلنحػػاطلل هػػذكلكلتطػػ ةلسػػ كملاةػػاللسػػت  لنسػػا%ل02.22لػػفلكلطػػ الاةػػالح ػػالحػػاكلمنسػػمئلل2 حػػازل
 يذلؾلاةاللست  لكلتقا ةكلل اؿلاةالكفلكلساا لكلقػالل فلاةػالكلمةنػال ل سػتخال فلكسػال الت ةػ ـل ت ةػـل

للتط ة لم يؿلح الللال ن يفلاةاللست  لكاكملكل لة ئلكلت ة لمئل لست  لنتال لكلتق  ـللةمةنال .ل
ل

    سالمة الغذاءبرنامج  -12
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اااللكلل تلػػػػػا ل كلتػػػػػيلمػػػػػاأللكلاةكسػػػػػئلمػػػػػهلاػػػػػاـلهػػػػػ لثالػػػػػ لكلمػػػػػةكل لكلتػػػػػالت لػػػػػؿلمنظػػػػػاـلكلسػػػػػ
 مالتػػػاليل ػػػتـلحسػػػاالكلتقػػػا ةلكلنهػػػاليللةطالػػػالمنها ػػػئلكللسػػػت  لكلةكمػػػللمالمةنػػػال ل كيلالػػػئلل6002/6002

   حػػالاقمػػاؿلح ػػالل6002/6002لةسػػاااللكلل تلػػا لكللطة مػػئل تػػـلتخػػة  لأ ؿلاف ػػئللةمةنػػال لهػػذكلكل ػػاـل
منسػمئلنحػاطلح ا(للل6ح الحاك+لل2للتاز+لل0ط ال ل00كل اـللاةالكلمةنال ل يافلااالكلخة ح فللهذك
%.للكلػػالاةػػػاللسػػت  لكلتقػػػا ةكللكللختةفػػئلكلتػػػالحرػػؿلاة هػػػال26.2ك لكحت ػػازللتطةمػػػاللكلتخػػةدلمنسػػػمئل

%للػفل00كلط اللفنحالكفلااالكلط الكلذ فلحرػة كلاةػالكلت ػازلهػذكلكل ػاـليػافلطالػال كحػال منسػمئل
%للػفلكحلػالالكلطػػ ال20طػ الاةػالتقػػا ةلح ػالحػاكل منسػمئلل2حرػؿلكحلػالالكلطػ الكلنػاحح ف(.ل ل

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

%ل000فقػػالمة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطلل6002/6002خػػ ؿلاػػاـلكلػػالكلاف ػػهلكلثان ػػئللةمةنػػال ل.للكلتق ػػ ـللةمةنػػال 
طػ الاةػالتقػا ةلل2%ل 22.2منسػمئللحػاكلاح ػلتقػا ةلاػاـلاةػالهـلػنل2حػازل ل2ماحلالالااالطػ ال

 هػػذكلكلتطػػ ةلسػػ كملاةػػاللسػػت  لنسػػالكلنحػػاطل يػػذلؾلاةػػاللسػػت  لكلتقػػا ةكلل ػػاؿل%ل22.2ح ػػالمنسػػمئل
كلقػػالل فلاةػػالكلمةنػػال ل سػػتخال فلكسػػال الت ةػػ ـل ت ةػػـللتطػػ ة لم ػػيؿلح ػػالللػػال ػػن يفللاةػػالكفلكلسػػاا 

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 لكللختةفئل(لم انالمنسالكلنحاطللطةمئلكلفةقئلكلةكم ئلما02  ضىلكلحا ؿلةقـل 

كلفةقػػئلكلةكم ػػئلكللةتحقػػ فللطػػ ااػػاكاللية ػػئل لت ز  ػػال ما ػػئللػػفلكحلػػالالكلطػػ ال لانهػػالمنسػػاللل
كلػػالكل ػػاـلل6002/6002 فلمالتقػػا ةكللكللختةفػػئلخػػ ؿلكلفتػػة للػػفلكل ػػاـلكلحػػال الكلنػػاححلمالية ػػئ

ف  ضػىلنسػالنحػاطلكلفةقػئلكلةكم ػئلخػ ؿلكلفتػة ل(ل02الكل ػيؿلةقػـل .لم نل6002/6002كلحال ال
مالتقػػػػا ةكلل(لف  ضػػػػىلت ز  ػػػػاللتقػػػػا ةكللكلطػػػػ الكلنػػػػاحح فل02لحػػػػؿلكلاةكسػػػػئ.لكلػػػػالكل ػػػػيؿلةقػػػػـل 

ل.نسمئللل  ئللفلكحلالالكلط الكلناحح فلخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئكللختةفئلل مةكلانهالي
ل

(:  يوضح بيانا بتوزيع التقديرات لمفرقة الرابعة عمنى مسنتوى الكمينة خنالل الفتنرة منن العنام 13جدول  
 .2018/2019الى العام الجامعى 2007/2008الجامعى 

لنسمئلكلنحاطلأااكالكلط الكلناحح فلمتقا ةلكلحال يكل اـل
 مقبول جيد جيد جدا ممتاز

8001/8002 5 53 84 83 11.21 

8002/8003 8 53 52 48 23.80 

8003/8050 8 33 53 38 26.36 

8050/8055 5 52 83 46 20.33 

8055/8058 4 53 44 45 13.45 
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خػػ ؿلكلفتػػة لكأل لػػاللػػفلكلاةكسػػهليانػػلل للػػالسػػمؽلنحػػالكفلنسػػالكلنحػػاطللطةمػػئلكلفةقػػئلكلةكم ػػئل
كنهػالقةةػلللػفلتةي ػزلكلطػ المسػمالكلظػة ؼلكلس اسػ ئلفػالكلػم الكلتػاللػفلكل كضػىللتذمذمهلتحػللتػأث ةل

فالكل لة ئلكلت ة ل ئل يافللهلكن يافلك ضالل فلاةاللسػت  لنسػمئلكلنحػاطلفقػطلمػؿلكلتػالكلتػأث ةلل  ػتلؿل
فيانػللنسػمئلل6006/6002لاةالنسمئلكلط الكلحالز فلاةػالتقػا ةكلللةتف ػئ.ل ليػفلما نتقػاؿلكلػالاػاـ

 ل ػػػؾلف ػػػهلكفليػػػ للػػػفلمةنػػػالحالكلهناسػػػئلل%.ل للػػػا62.20كلطػػػ الكلحػػػالز فلاةػػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػئل
كلزةكا ػػئل هػػ لكحػػالكلمػػةكل لكلحا ػػا لمالية ػػئل مةنػػال لكاكة لك الػػاؿل كلل ػػة االلكلزةكا ػػئلكلػػذ لخػػةدلك ؿل
اف ئلخ ؿلهذكلكل اـليافللهلكثػةل كضػىلفػالكلحفػاظلاةػالاػاالكلطػ الكلحارػة فلاةػالتقػا ةكلللةتف ػئل

لفالكلية ئ.ل
ل

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

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

8058/8053 4 52 81 34 53.36 

8053/8054 5 3 85 34 64.24 

8054/8055 3 33 63 48 28.36 

8055/8056 58 45 50 43 25.22 

8056/8051 3 44 65 43 28.14 

8051/8052 6 45 21 58 21.56 

8052/8053 2 55 30 56 23.38 
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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 يلل6002/6002 ما نتقػػاؿلالػػالكل ػػاـلكلحػػال يل
ل6002/6002كألسمؽل ليفلل حظلكنخفاضلنسمئلكلط الكلحػالز فلاةػالتقػا ةكللم حػهلاػاـلخػ ؿلاػاـل

كلثان  ػئلكل الػئل مالتػاليلفهػيل ضػلللفػيكلفػةكغل هذكل ةتمطلمسمالةل سيلأ ل ه لأفلهذ لكلاف ػئلهػيلسػنئل
لكل اـلكلحال ي.هذكلسةاافللال تـلتاكةيهللللز كؿلكلل ثةل كللسماللهذكلكل ضللكل  ةلطم  يلفيلطاةئل

%ل حػػا لتطػػ ةل26.22فنحػػالكفلنسػػمئلكلنحػػاطليانػػللل6002/6002كلػػالفػػالكل ػػاـلكلحػػال ال
%للػفلكحلػالال2.2 منسػمئللاةالتقا ةلللتػازلفلكلط الل2اةاللست  لتقا ةكللكلمةنال لح  لحرؿل

%للػػػػفلكحلػػػػالالاػػػػاالكلطػػػػ ال62.22نسػػػػمئلم طالمػػػػالاةػػػػالتقػػػػا ةلح ػػػػالحػػػػاكلل22كلنػػػػاحح ف(ل حرػػػػؿل
%ل هػال22.22فتط ةللنسػمئلكلنحػاطللةفةقػئلكلةكم ػهللترػؿلكلػالل6002/6002كلناحح ف(.لكلالفالااـل

ةاللسػت  لكلتقػا ةكللكللختةفػئلكلتػالحرػؿللفلكاةالكلنسالكلتالتحققللخ ؿلكلفتة للحؿلكلاةكسئ.لكلالا
 منسػػػمئللالمػػػاطل06اة هػػػالكلطػػػ اللفنحػػػالكفلاػػػاالكلطػػػ الكلػػػذ فلحرػػػة كلاةػػػالكلت ػػػازلهػػػذكلكل ػػػاـليػػػافل

%للػفل62.22طالمالاةالتقا ةلح ػالحػاكل منسػمئلل20%للفلكحلالالكلط الكلناحح ف(.ل حرؿل2.22
%.لكلالاةػاللسػت  ل26.22نسمئلكلنحاطللفيانلل6002/6002كلالفالااـلكحلالالكلط الكلناحح ف.ل

طػػ الل2كلتقػػا ةكللفنحػػالكحلػػا لكنػػهل  حػػالحالػػئللػػفلكلثمػػالللةلسػػت  لكلتػػاكاكللة ػػاـلكلسػػامؽلح ػػ لحرػػؿل
.لكلػالفػال%للػفلكلطػ الكلنػاحح ف(26.26طالمالحرؿلتقا ةلح الحػاكل منسػمئلل22اةالتقا ةلللتاز+ل

لطػػ الكلػػػذ فلحػػػاز كلاةػػالتقػػػا ةكلللةتف ػػػهل%ل اػػػاالك22.22فيانػػػللنسػػمئلكلنحػػػاطلل6002/6002اػػاـل
كـلخػػػػ ؿلكل ػػػػاـل%(للػػػػفلكحلػػػػالالاػػػػاالكلطػػػػ الكلنػػػػاحح ف.ل62.22%(ل+لح ػػػػالحػػػػاكل 2.02 للتػػػػازل 
خػػذلفػػالكخارػػئلكذكللػػالك اةػػالنسػػمئلكل هػػال%ل22.26فقػػالمة ػػللنسػػمئلكلنحػػاطلل6002/6002كلحػػال ال

طالمػالل622 رػؿلكلػاللكلفتػة للحػؿلكلاةكسػههػالك يمػةلخةػؿللك اتماةلكفلط الكلفةقئلكلةكم ػهللهػذكلكل ػاـ
لػػفلل22%ل حػػازل2.22طػػ الاةػػالتقػػا ةلللتػػازلمنسػػمئلل2فقػػط.ل كحلػػا لحػػازللطالمػػال62ةسػػاللػػنهـل

 هػذكلطالػا(لل602%للػفلكحلػالالاػاالكلطػ الكلنػاحح فل 62.26كلط الاةػالتقػا ةلح ػالحػاكلمنسػمئل
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 ةكلل ػاؿلاةػالكفلكلسػاا لكلقػالل فلاةػالكلتط ةلس كملاةاللست  لنسالكلنحاطل يذلؾلاةاللست  لكلتقػا
 ستخال فلكسال الت ة ـل ت ةـللتط ة لم يؿلح الللػال ػن يفلاةػاللسػت  لكاكملكل لة ػئلكللختةفئلكلمةكل ل

ال لػػالكةتفػػاعلنسػػمئلكلنحػػاطللطةمػػئلكلفةقػػئل ل.للكللختةفػػئلكلت ة لمػػئل يػػذلؾلاةػػاللسػػت  لنتػػال لكلتق ػػ ـللةمػػةكل 
 يػذلؾلكةتفػاعلنسػمئلكلطػ الكلحارػة فلاةػالر  لكلالكل اـلكلحال الك خ ةلكلتال ئل لكـل لاك كلةكم ئلفيل

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

كةتػػػػمطلممػػػػاألتطم ػػػػؽلكلية ػػػػئللةت ة لػػػػاللل6002/6002لك ةتفػػػػاعلكلل حػػػػظلخػػػػ ؿلكل ػػػػاـلكلحػػػػال الك خ ػػػػة
كلةلاس ئلكلخارئلمتط  ةلنظـللتق  ـللةطػ ال لز ػاكللػفلك اتلػاالاةػالك سػلةئلكلل ضػ ا ئلماةحػئلكيمػةل

ل.لفلك سلةهلكللقال ئ
ل
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