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 بيان بتطور اعداد الممتحقين ببرامج الكمية المختمفة خالل الفترة ما بين العام
 9022/0202 الجامعيالعام  إلى 7022/8022 الجامعي

 

رتشار  إلاى إداداد الكارادر الزرادياة الم مماة معرميا  رمو ريا  رر اداتي ر را تكا ر دائما  تسعى الكمية
المحما   ال يئاة رالم تما   تط يق ت ال حرث الزرادية المحققة لإلدارة الرشيدة لممراردر رتعتى  خدماة ضاا ي 

رتساعى الكمياة دائما   .متخصصاةرتدري ياة  راإلضميما  مان خامل ما  تقدماة مان استشا رات ر ارامة ارشا دية
خااامل  ة   لكمياااةفااالممت  عاااة المساااتمرة رالدراساااة المترتياااة لتطااارر اداااداد الطاااما الممتحقاااين  ااا ل رامة المختم

لمتركد مان مع لياة التراصال ما   اين   قة لمتعرف دمى مدى اض  ل الطما دمى ال رامة ال ديدة سالسترات ال
 الكفا ءة ماىذا الطما اليو  كم  ان الكمية تودف الى دراسة مدى اال راءات التى تتخذم  الكمية لزي دة  
التر و ت ال ديادة المع صارة لمرتقا ء  مساترى التعمايم معرمة أثر تمك ر ر ط الطما  حيز التط يق العممى 

زيااا دة ضااادرة الكمياااة دماااى إداااداد الخاااري ين   لمساااترى الفتااا  رالموااا ر  الاااذ  يم ااا  ل  اااردة التعمااايم  لكمياااة ر 
 سرق العمل المحم  راإلضميم  من خمل م  تقدمه من  رامة تعميمية رتدري ية متميزة.   تاحتي  

عمال ماة ال كا لرريرس   لكمياة  حدشار  رت م ا  دراساي  لمر  د حازيا دة دادد  ارامة الكمياة الاى ارتم 
 اادءا ماان العاا م  لمكميااة مماا   رتاا مة الوتدسااة الزراديااة ةالع مااالتسااعة صاامين كمياا  داان ال اارامة ف رتاا م ين مت
 ااااادءا مااااان العااااا م ال ااااا مع   المشااااارد ت الزرادياااااة االدمااااا ل ر ر  رتااااا مة ادارة 5002/5002ال ااااا مع  
. ركاااا ن لوااااذة ال اااارامة ر التر واااا ت ال دياااادة رالمااااذان يعماااامن  تعاااا م الساااا د ت المعتماااادة 5002/5002

ماااااى داااااا م ر  .   لكمياااااةزياااااا دة دااااادد الطاااااما الممتحقااااااين ماااااى  المترا ااااادة   لكمياااااة أك اااااار االثااااار  ااااا ل رامة 
زاد دااادد ال ااارامة لتصااال إلاااى اثتااا  دشااار  رتااا مة حياااث  ااادأت الدراساااة   رتااا مة ساااممة  5002/5002

ر مي  تمك ال رامة تعمل  تع م السا د ت المعتماد . ركا ن  األغذية   لمغة اإلت ميزية ر مصررم ت خ صة.
   ة.لتمك ال رامة أك ر االثر مى زي دة ددد الطما المتامين الى الكمي

النى  7022/8022تطور اعداد الطالب بالفرقتين االولى والثانية خالل الفترة منن العنام الجنامعى  -2
  9022/0202 الحالي الجامعيالعام 

التسااعة الع مااة رالث تيااة  اا ل رامة  األرلااىالطااما  اا لفرضتين   إدااداد (  ي تاا 0ريعواار ال اادرل رضاام  
المشاررد ت الزرادياة خامل الفتارة مان العا م  ر األدما ل إدارةالوتدساة الزرادياة ر   رتا م   إلاى   إلا مة
الطاااما   ل رتااا مة العااا م  أداااداد أنمت اااد . 5002/5050 ال ااا مع العااا م  إلاااى 5002/5002 ال ااا مع 

ازداد إلااى ر  5009/5002داا م خاامل داا م ط ل اا   29 ك تاات ضميمااه حيااث ترارحاات ماا   ااين لمفرضااة االرلااى 
 ط ل اا  29ررصاال الااى  5000/5000مااذا العاادد ضاال داا م  أناال  5002/5000داا م  خااملط ل اا   022

 025رصاال الااى  5000/5005الطااما خاامل داا م  أدااداد أن إال طااما  اادد( 9ط لااا راسااا  20 
. رماذا يفسار ان اتخفا ل العادد ماى 5002/5000ط ل  . رماذا العادد مقا را  ادا لعادد الطاما ماى دا م 

( 0كما  يعوار ماى ال ادرل رضام   ستة الفراغ مى الث ترية الع مةك ن أمرا ط رئ   س ا  5000/5000د م 
 5005/5002الطاما طاما الفرضاة االرلاى لمعا م ال ا معى  كم  اته   لتعر مى اداداد (.0رالشكل رضم  
ط ل اا  مااى العاا م  090رالتحااق  5002/5002ط ل اا  خاامل داا م  025 يتماا  اتااام ط ل اا   500ر ااد اتااه 
رارتفاا   5002/5002ط ل اا  خاامل العاا م ال اا معى  522رارتفاا  مااذا العاادد الااى  5002/5002ال اا معى 
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مكمياة خامل الفتارة لط ل   رمر ادمى االدداد التى اتامت  292الى  5002/5009لع م ال  معى اخمل 
رات واات الكميااة دقااا مااذ  المرحمااة إلااى التحساان التاارد  حيااث اتااه ارتفاا  م ماار  التتساايق  .محاال الدراسااة

 إلااى 5009/5002 ال ا مع العا م  ما  مماا  دمال دماى خفال دادد الطااما هام الت ليار دالمكمياة خامل األ
ق ارل رمذا يارت ط   رتفا   تسا ة ال 552 إلى 5002/5002 الت ل  ال  مع الع م  م ر رصل ط ل    522

% لشاع ة 22 إلاى أخرىرارتف  مرة  5009/5002خمل د م  %29%  دال من 22.2  لكمية مى حدرد 
ر  لتاا لى اتخفاا ل داادد الطااما المق اارلين  ماا تساا ا رمااذا ري اااه  دمماا % لشااع ة 90دماارم ر العمماا 

مت اااد ان دااادد الطاااما  5002/5050ر  التتقااا ل الاااى دااا م  . رلااايس الكااامم لكمياااة متااا  امتمااات  ااا لكيف 
داان العاا مين الساا  قين رمااذا دمااى الاارغم ماان ارتفاا   تساا ة  ط ل اا  522الااى  الممتحقااين   لفرضااة االرلااى زاد

% رماذا يكارس االتما م  تردياه الطاما  صاررة أك ار مان 92.09در ة  تسا ة  250.2الق رل   لكمية الى 
  العدد. 

 

باثسددى انعدداو  انبددرايج (: ٌوضددب بٍدداٌ بتاددود اعددذاد اناددالن انًهتحقددٍٍ بددانفرثتٍٍ ا  نددى  ان اٍَددت 1جددذ ل   

   0219/0202 إنى 0227/0228 انجايعًخالل انفترة يٍ انعاو انجذٌذة بانكهٍت 

 

 
 -(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الممتحقين بالفرقتين االولى والثانية2شكل توضيحى رقم )

 0228/0229 الجامعيالعام  إلى 0220/0223زراعة عام خالل الفترة من 
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2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 
2019/2020 

 انفرثت ان اٍَت انفرثت األ نى انعاو انجايعً

ادادة ا عًال  عاو

  انًشر عاث

 انسداعٍت 

ساليت 

 انغذاء

هُذست 

 زداعٍت

ادادة ا عًال  عاو

  انًشر عاث

 انسداعٍت 

ساليت 

 انغذاء

هُذست 

 زداعٍت

0227/0228 97 ------- --- 44 82 ------- --- 02 

0228/0229 149 12 --- 40 77 ------- --- 40 

0229/0212 170 7 --- 41 92 9 --- 44 

0212/0211 07 7 --- 11 104 4 --- 49 

0211/0210 170 17 --- 48 87 0 --- 7 

0210/0214 022 04 --- 00 141 14 --- 40 

0214/0214 180 90 --- 70 117 44 --- 04 

0214/0210 172 90 17 89 127 48 --- 04 

0210/0217 090 84 14 100 120 48 10 09 

0217/0217 470 70 01 170 177 40 10 70 

0217/0218 047 08 48 144 001 44 07 80 

0218/0219 009 44 47 122 017 44 44 112 

0219/0202 084 07 07 120 027 44 41 80 
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خاامل المرحماااة األرلاااى ماان متااارة الدراساااة حتاااى أماا  أداااداد طاااما الفرضااة الث تياااة   ل رتااا مة العااا م 
 052ليصاال إلااى  5000/5000ثاام ارتفاا  ماارة أخاارى ماا  داا م ط ل اا   000إلااى ماا  درن  5002/5000

ط ل اا . ركاا ن دادد الطااما المقياادين  29 إلاىلاارحع اتخفاا ل ماذا العاادد  5000/5005ط ل ا . رمااى دا م 
( 0ط ل ااا  كمااا  يعوااار مااا  ال ااادرل رضااام   020تحااار  5005/5002  لفرضاااة الث تياااة مااا  العااا م ال ااا مع  

ط ل ا   50ط ل   مقط  مان اصال  002إلى  5002/5002(. ررصل العدد لمع م ال  مع  0رالشكل رضم  
راسااتقر العاادد ة ت اا ح الفرضااة االلااى لمعا م الساا  ق( كا ترا   لفرضااة األرلااى رمااذا ر ما  ير اا  إلااى اتخفاا ل تسا 

راساااااتقر العااااادد خااااامل العااااا م ال ااااا معى  ط لاااااا 002 ليصااااال إلاااااى 5002/5002مااااا  العااااا م ال ااااا مع  
 099ارتفاا  العاادد ليصاال الااى  5002/5009 داا م لط ل اا .  يتماا  خاام 002ليصاال الااى  5002/5002
رمااار اك اار االداااداد ط ل اا   520مكاا ن العااادد  5009/5002ر  التتقااا ل الااى العااا م ال اا معى التااا لى ط ل اا  

مما  زاد  5002/5009رمذا ر م  يرت ط   رتف   تسا ة ت ا ح الفرضاة االرلاى لعا م  خمل الفترة محل الدراسة
 ط ل اا . 502إلااى  5002/5002ركاا ن العاادد ماا  العاا م ال اا مع  التاا ل   .الفرضااة الث تيااة ماا داادد الطااما 

 ط لا. 502ليصل الى  5002/5050عى مذا العدد خمل الع م ال  م راستقر
لاثمث االساتين ر تت   أدداد الطاما   لمساتريين األرل رالثا ت    رتا مة الوتدساة الزرادياة خامل 

 5000/5000إال أن ماذا العادد ضال دا م ط ل ا .  22 -20االرلى من تمك الفترة ك ن العدد يدرر ما   اين 
ط ل   رمذا ير   إلى ستة الفراغ م  الث ترياة الع ماة ررما  ي كاد ذلاك ان دادد الطاما زاد  00ررصل إلى 
 ط ل ااا  22 إلاااى 5005/5002ر زاد العااادد ماااى العااا م ال ااا معى ط ل ااا   22الاااى  5000/5005ماااى دااا م 

رماااااى العااااا م ال ااااا مع   ط ل ااااا  25صااااال الاااااى لي 5002/5002راساااااتمر العااااادد ماااااى الزيااااا دة ماااااذا العااااا م 
رصال دادد  5002/5002عادد خامل العا م ال ا معى رارتف  ال 22ددد الطما إلى رزاد  5002/5002

ط ل ااا  رتطااارر العااادد مااارة اخااارى ليساااتقر الاااى ادماااى دااادد لمطاااما المتاااامين   لكمياااة  055الطاااما الاااى 
 5009/5002 يتماا  اتخفاال العاادد ضماايم خاامل داا م  5002/5009خاامل داا م  ط ل اا  092ليصاال الااى 

راسااتقر مااذا   5002/5002ط ل اا  خاامل داا م  000رضاال العاادد ماارة أخاارى إلااى  ط ل اا  022 إلااىليصاال 
% 90رما  تسا ة الق ارل   لشاع ة الاى  إلاىرماذا ير ا  ط ل    502ليصل  5002/5050العدد خمل د م 

% 92.09مااذا االرتفاا   لياال الااى  اسااتمرر  العاا م الساا  ق ماا % 22ماان  اادال  5002/5002خاامل داا م 
 (.  5( رالشكل رضم  0كم  يعور م  ال درل رضم   دمى الترال لث لمع م الت  5002/5050خمل د م 

 25ط ل اا  ر رضاال إلااى  20ماار  5009/5002أما  أدااداد طااما المسااترى الثاا ت    ل رتاا مة داا م 
ط ل ااا  ثااام اتخفااال  در اااة  22ليصااال إلاااى  5002/5000ثااام عااال ث  تااا  لعااا م  5002/5002ط ل ااا  دااا م 
 9إلاى  5000/5005ر اتخفال اتخف اا  حا دا ما  دا م  5000/5000ط ل ا  ما  دا م  22 سيطة إلى 

ط ل ا  ما  العا م  22ة الفراغ م  الع م الس  ق رمم  ي كد ذلك رصرل مذا العدد إلى طما رمذا  س ا ست
رارتفااا  العااادد لمعااا م ط ل ااا   52إلاااى  5002/5002إال أن العااادد ضااال مااا  دااا م  5005/5002ال ااا مع  

 5002/5002ط ل اا  خاامل داا م  22ط ل اا  ررصاال العاادد إلااى  25إلااى  5002/5002ال اا مع  الحاا ل  
ط ل ا  ما   25رزاد العادد تسا ي  ليصال إلاى  5002/5009ط ل   خمل الع م ال  مع   22رزاد العدد إلى 

ط ل   رمر ادما  األداداد  000إلى  5002/5002الع م الت ل  راستمرت الزي دة م  الع م ال  مع  الت ل  



 5 

خااااامل الفتااااارة محااااال الدراساااااة ممااااا  يااااادل دماااااى االرتقااااا ء التسااااا   مااااا  األداء راساااااتقر العااااادد خااااامل دااااا م 
 (.5( رالشكل رضم  0ال درل رضم  ط ل   كم  يعور مى  22ليصل الى  5002/5050

 
  

 
برنامج  -(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الممتحقين بالمستويين االول والثاني0شكل توضيحى رقم )

 0229/0202 الجامعيالعام  إلى 0220/0223خالل الفترة من الهندسة الزراعية 
 

 رالمشاااررد ت الزرادياااة األدمااا ل   لمساااتريين األرل رالثااا ت    رتااا مة إدارة ر تت ااا  أداااداد الطاااما
رخااامل المرحماااة األرلاااى مااان الدراساااة حتاااى دااا م  5002/5002رالاااذ   ااادأت الدراساااة  اااة ألرل مااارة دااا م 

 رارتفاا  مااذا العاادد ارتف داا  ضي سااي  ل اا  ط 09ال يت اا رز  األرلداادد الطااما   لمسااترى ماارن  5000/5005
ط ل ااا  ماااى العااا م ال ااا معى  22 إلاااىليصااال ت لياااة الساااتة ال مااا مااان ثااامث العااادد  أكثااارحياااث اتاااه تاااا دف 

داان السااتة  5002/5002ط ل اا  لعاا م  22رتااا دف تقري اا  ماارة اخاارى ليصاال العاادد الااى  5005/5002
ط ل اا  راتخفاال العاادد  22الااى  5002/5002 رث اات داادد الطااما ماا  العاا م ال اا مع  الحاا ل . الساا  قة
 5002/5009راتخفاال ضماايم خاامل العاا م ال اا معى  5002/5002ط ل اا  خاامل داا م  22ليصاا    ضماايم

رصاال داادد ط ل اا   22 إلااىليصاال  5009/5002راسااتمر االتخفاا ل خاامل داا م ط ل اا   92ليصاال الااى 
. رمماا  % مماا  يفساار ذلااك90ارتفاا   تساا ة الق اارل   ل رتاا مة الااى  إلااىرمااذا ير اا  ط ل اا   22 إلااىالطااما 

ط ل ااا  لعااا م  59مااار اساااتمرار تفاااس التر اااة حياااث ضااال دااادد طاااما الفرضاااة االرلاااى ليصااال الاااى ي كاااد ذلاااك 
( رالشااكل 0ماا  يعواار ماا  ال اادرل رضاام  ك% 92.09ماا  ارتفاا   تساا ة الق اارل لتصاال الااى  5002/5050
 (.  2رضم  

داااا م خااامل المرحمااااة األرلااااى ماااان الدراسااااة حتااااى أمااا  أدااااداد طااااما المسااااترى الثاااا ت    ل رتاااا مة 
( رالشااكل 0كماا  يعواار ماا  ال اادرل رضاام  ط ل اا   02 حيااث إال يت اا رز داادد الطااما داان  5005/5002
ط ل ااااا  مااااا  خااااامل دااااا م  22تاااااا دف ثااااامث مااااارات تقري ااااا  إلاااااى (. رزاد ماااااذا العااااادد ليصااااا   لي2رضااااام  
 ط ل اااا  22 ط ل ااا  ر 22ليصااال  5002/5002م ال ااا مع  اساااتمرت الزيااا دة خااامل العاااا ر  5002/5002

رمر من اك ر األداداد   ل رتا مة رر ما  ماذا ياتم تفساير   سا ا ارتفا    5002/5002خمل الع م ال  مع  
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 5002/5009 يتماا  ضاال العاادد خاامل العاا م ال اا معى  تساا ة ت اا ح الفرضااة األرلااى   ل رتاا مة لمعاا م الساا  ق
ط ل اااا .  22إلااااى  5009/5002رزاد مااااذا العاااادد خاااامل العاااا م ال اااا مع  التاااا ل  ط ل اااا .  25ليصاااال الااااى 
رماذا ر ما  ير ا  إلاى ارتفا   در ا ت الق ارل  5002/5002خمل العا م ال ا مع   22إلى  راتخفل العدد

%. راسااتمرار تفااس التر ااة ليصاال داادد 90% ر شااع ة دمماا  ري اااة إلااى 22شااع ة دمماا  دماارم دمااى 
 .  5002/5050ط ل   خمل د م  22الطما الى 
 

 
ادارة اعمال  -الممتحقين بالمستويين االول والثاني(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب 3شكل توضيحى رقم )

 0229/0202 الجامعيالعام  إلى 0223/0224ومشروعات زراعية خالل الفترة من 
 

رلاارحع أن أدااداد الطااما المتااامين ل رتاا مة سااممة الغااذاء ماا  تزايااد مسااتمر خ صااة ماا  عاال 
ل رتا مة مما  دما  إلاى تطارر دادد رمزيدا من اإلدمن دن ا 5009/5002تخرية أرل دمعه لم رت مة د م 

ريمحاااع أن  5002/5050إلاااى دااا م  5002/5009الطاااما المتاااامين إلياااه   لكمياااة خااامل الفتااارة مااان 
 ال رت مة مميز  رن الدراسة  ة   لمغة االت ميزية ريعمل  تع م الس د ت المعتمدة. 

م شارا اي   يا  دماى ان  اد الطما الممتحقاين  ا ل رامة التعميمياة ال ديادة يعطاىدأدردمرم  زي دة 
لااه اثاار  اا لي مااى زياا دة كاا ن مماا  كرحااد رساا ئل  ااذا الطاما لمكميااة    اارامة  دياادة ممياازة فااتات ا   الكميااة ل

كاا ن لااه تاارثير اي اا  ى مااى  ااذا  5002ماا ير  52رادتماا د الكميااة مااى  ادااداد الطااما الممتحقااين   لكميااة
رام واا  د اار الزياا رات الميداتيااة ماان رالااى الكميااة كماا  ان سااعى الكميااة لمتعريااف   مزياادا ماان الطااما لمكميااة 
كماا  ان . راضماايم القتاا ة ا ماا ال كاا ن لااه مااردرد  يااد  اادا مااى  ااذا الطااما لمكميااة الااى ماادارس االساام ديمية

ارتفاا   مسااترى االداء ككاال كاا ن لااه مااردرد اي اا  ى مااى ارتفاا   تسااا الت اا ح ا ماا ال ر خ صااة  اا لفرضتين 
 االرلى رالث تية   لكمية.  

كا ن دادد الطاما  اه كم  اته من الممحع   لتس ة   ل رامة ال ديدة ان  رت مة الوتدسة الزرادية 
محال الدراساة   ساتثت ء  خمل الفتارة  زراديةالمشررد ت االدم ل رال اك ر من ددد الممتحقين   رت مة ادارة

  ان دراسااة المقااررات رمااذا ر ماا  ير اا  الااى تعاارة الط لااا الااى مساامى ال رتاا مة رماار الوتدسااة كمااداا مين 
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المختمفة   لكمية كا ن لوا  ا ماي االثار ماى ترااي  اممياة ماذا ال رتا مة لوام ر م ا الت العمال المختمفاة كما  
رداادم  5002/5002رالااذى  اادأ داا م  مااى حيتواا  المشااررد ت الزراديااة االدماا ل ر ان حداثااة  رتاا مة ادارة

يفسار ضماة االداداد لمطاما الممتحقاين   ل رتا مة. ر ما  خمل الساترات االرلاى    لشكل الك مى االدمن دته
 ىتسااا رى تقري ااا  اداااداد المق ااارلين  كااام ال رتااا م ين  يتمااا  ماااى دااا م 5005/5002اال اتاااه  ااادءا مااان دااا م 

الطاااااااما الممتحقاااااااين   رتااااااا مة ادارة االدمااااااا ل  أدااااااادادتفااااااارق لااااااارحع  5002/5002&  5002/5002
ارل دمعاه ة يتخار تام  5000/5005اته خمل الع م ال  معى  ى الرالمشررد ت الزرادية رر م  مذا ير   

االدمن دان ال رتا مة رزي دة  .5000/5005الع م ال  معى الم اى  ادارة مشررد ت زرادية من  رت مة
يعطااى اتط  داا  اي   ياا  داان ات اا   الكميااة لسي ساا ت تشاا   الطااما دمااى االلتحاا ق  اا ل رامة ال دياادة مماا  

داادد اك اار ماان الم تماا  المحاايط مماا  يتاار م راضعياا  الااى زياا دة االض اا ل دمااى  راختياا ر  يااد لم اا الت تواام
 الكمية.

 الممتحقنين بالفرقنة الولنى ببرننامج الزراعنة العنام الطنالب أعنداد المسنتمر تطورالوأجماال فأن 
عمل عمنى ارتفناع عندد طالبا(  830) 9022/0202عام  فيخاصة بالكمية خالل الفترة محل الدراسة 

طالبننا(.  97) 0227/0228قنندر عنندد الطننالب المقينندين بالفرقننة االولننى لعننام  92.0الطننالب بمقنندار 
وبالتالى فأن السياسات التى اتبعتها الكمية لجذب الطالب سواء زيارات المندارس لمكمينة وزينارات بعن  

ن لهننا تننأثير أيجننابى فننى ارتفنناع أعضنناء ئي ننة التنندريس لممنندارس المتواجنندة بمحافلننة االسننماعيمية كننا
اعداد الطالب المنضمين بالكمية. كمنا ان الكمينة تقنوم بتوزينو مطوينة لمتعرينم ببنرامج الكمينة المختمفنة 
ومجاالت الدراسة وفرص العمل المتاحنة لخريجنى الكمينة خنالل التنسنيج بالجامعنا قند سناعد الكمينة فنى 

يننة مننن قبننل الهي ننة القوميننة لضننمان جننودة التعمننيم مزينندا مننن التعريننم بالكميننة. كمننا ان اعتمنناد الكم
قنند جننذب مزينندا مننن الطننالب المتميننزين الننى الكميننة والننذين يهتمننون ئننم  03/5/0226واالعتمنناد فننى 

   وأسرئم الكريمة بجودة التعميم وقدر الثقة الذى يتاح لمخريج من قبل المجتمو.
 

 

كمية خالل الفترة من عام والثانية بالفرقتين االولى ** اجمالى أعداد الطالب الممتحقين بال
 9022/0202العام الجامعى  الى 0227/0228

ر تزايااد العاادد  ط ل اا  020كاا ن  5009/5002طااما الفرضااة االرلااى داا م  أداادادر تت اا  ا ماا لى 
 5002/5000ط ل   دا م  502راستمر العدد مى الزي دة ليصل الى  5002/5002ط ل   د م  502 الى

اال ان العااادد ارتفااا  ماااى العااا م ال ااا معى التااا لى  5000/5000دااا م ط ل ااا   92الاااى ضااال ماااذا العااادد اال ان 
  202ليصااا    5005/5002رارتفااا  العاادد ماااى العااا م ال ااا معى ط ل ااا   559ررصاال الاااى  5000/5005

رارتفاا  العاا م ال اا مع   5002/5002لمعاا م ال اا مع  ط ل اا   222الزياا دة ليصاال الااى  ماا راسااتمر العاادد 
لتصااال الاااى  5002/5002راساااتمرت تماااك الزيااا دة لعااا م  ط ل ااا  222ليصااال إلاااى  5002/5002الحااا ل  
 ما  يتما   ط ل ا . 290لتصل الى اك ر تماك االداداد لتصال  5002/5009رارتف  العدد خمل د م  252
ررصال العادد خامل العا م ال ا مع  ط ل ا   292 إلاىاتخفل العادد ليصال  5009/5002 ال  مع الع م 
رر ما  ير ا  ط ل ا   290ليصل الى  5002/5050رزاد العدد خمل د م ط ل    222إلى  5002/5002

 %  92.02ذلك الرتف   م  مي  الق رل خمل االدرام الثمث االخيرة ليصل خمل مذا الع م الى 
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قدٍٍ بددانفرثتٍٍ ا  نددى  ان اٍَدت خددالل انفتددرة يددٍ (: ٌوضددب بٍدداٌ بتادود اعددذاد اناددالن انًهتح0جدذ ل  

 0219/0202 إنى 0227/0228 انجايعًانعاو 
 

 
  سااا ا ر ااارد ساااتة الفاااراغ لمرحماااة  5000/5000رماااذا يراااا  اتاااه   ساااتثت ء العااا م ال ااا مع  

  رامة الكمية المختمفة ما  تزاياد مساتمر رمما  الث ترية الع مة( مرن أدداد الطما الممتحقين   لفرضة األرلى 
ي كاااد أن السي سااا ت التااا  تت عوااا  الكمياااة لزيااا دة اإلض ااا ل دماااى الكمياااة  يااادة رلكتوااا  تحتااا ج إلاااى مزياااد مااان 
التراصال ما  الطاما ما  المرحمااة الث ترياة لمتعرياف   لكمياة ر رام وا  المختمفااة رمارت العمال التا  تتاارامر 

  ل دمى الكمية رااللتح ق  و  رمذا أمر مط ق دمى ارل الراض  ح لي .لمخري ين مم  ضد يزيد اإلض 

 

فرقتين االولى والثانية اجماال عمى (: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الممتحقين بال4شكل توضيحى رقم )
 0228/0229إلى العام الجامعي  0222/0220خالل الفترة من جميو برامج الكمية 

 

دااااااا م  إلاااااااى 5009/5002داااااا م خااااااامل الفتاااااارة مااااااان طااااااما الفرضاااااااة الث تيااااااة  أدااااااادادا ماااااا لى 
العااا م  مااا الطاااما المقيااادين  داد يتمااا  كااا ن أدااا ط ل ااا  020-000رالاااذ  يتااارارح مااا   اااين  5000/5000

ط ل اا  رمااذا ير اا  الااى سااتة الفااراغ  22  لفرضااة الث تيااة  اا ل رامة المختمفااة   لكميااة  5000/5005ال اا معى 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 الفرقة الثانية الفرقة االولى

ب
ال
ط
 ال

دد
ع

 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 انفرثت ان اٍَت األ نىانفرثت  انجايعًانعاو 

0227/0228 141 142 

0228/0229 024 129 

0229/0212 014 140 

0212/0211 74 170 

0211/0210 007 99 

0210/0214 429 189 

0214/0214 449 174 

0214/0210 404 197 

0210/0217 007 004 

0217/0217 771 087 

0217/0218 477 424 

0218/0219 498 494 

0219/0202 471 470 
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ركا ن دادد  ط ل ا  022ليصال الاى  5005/5002ال ا معى  ن العدد ارتف  خمل العا ماال ا   لع م الس  ق
رزاد العاااادد ماااا  العاااا م ط ل اااا   092 الااااى 5002/5002المقياااادين   لفرضااااة الث تيااااة   لكميااااة لمعاااا م ال اااا معى 

 إلااىلتصاال  5002/5002راسااتمرت تمااك الزياا دة لعاا م ط ل اا   029ليصاال إلااى  5002/5002ال اا مع  
إلااى  5009/5002ط ل اا  رزادت ماارة أخاارى خاامل  529إلااى  5002/5009خاامل داا م اسااتمرت ر  552
خااااام الفتااااارة محااااال الدراساااااة راتخفااااال العااااادد ضميااااال خااااامل دااااا م  اك ااااار تماااااك األدااااادادط ل ااااا  رمااااار  202
. كما  أن ارتفا   ط ل   رمذا يرت ط  قمه أدداد طما الفرضة األرلاى لمعا م السا  ق 222إلى  5002/5002

رضااة االرلااى  اا ل رامة المختمفااة رالااذى دماال دمااى رصاارل داادد الطااما المقياادين   لفرضااة تساا ة الت اا ح لمف
ط ل ااا  رممااا  اك ااار أإلداااداد لطاااما الفرضاااة الث تياااة خااامل الفتااارة محااال  222&  202الث تياااة إ مااا ال إلاااى 

ال اادرل  ماا ماا  يعواار كط ل اا   222ليصاال الااى  5002/5050الدراسااة اال ان العاادد اتخفاال خاامل داا م 
 (.2رالشكل رضم   ( 5رضم  

 

الطننالب بننالفرقتين الثالثننة والرابعننة بننالبرامج المختمفننة بالكميننة خننالل الفتننرة مننن العننام  أعنندادتطننور  -0
 9022/0202 الجامعيالعام  إلى 8022/9022 الجامعي

الطاما الممتحقاين  ا ل رامة المختمفاة   لكمياة خامل  أداداد تطارر   يراا   ي تا (2رال درل رضام  
( يساتعرل 2رالشاكل رضام   5002/5050 ال ا مع العا م  إلاى 5002/5002  ال ا مع الفترة من العا م 

.  يتما  يساتعرل حال الدراساةالفتارة متفاس الطما الفرضة الث لثة ل ميا   ارامة الكمياة خامل  ألددادترزيع  
الطاما الممتحقاين   لفرضاة الرا عاة ل ميا   ارامة الكمياة خامل الفتارة مان  أدداد  (  ي ت   ترزي2الشكل رضم  

 .5002/5002 ال  مع الع م  إلى 5002/5002 ال  مع الع م 
تر اد ما   رتا مة محل الدراساة اك ر األدداد المترا دة   ل رامة المختمفة خمل الفترة  أنرتمحع 
رض يااة  ال ساا تين رثاام دماارم األغذيااة ة امثاام يميواا   اار    رماار احااد ال اارامة ال دياادة   لكميااة( الوتدسااة الزراديااة

خاامل السااترات محاال الدراسااة  كماا  يعواار  متدر ااة ق ر ااةمت  رداادادحيااث تشاا رك  راالتتاا ج الحيااراتى الت اا ت
الاذى خام مان الطاما  رتا مة اإلتتا ج الزرادا   راضل األدداد المترا دة  ا ل رامة ما (. 2م  ال درل رضم 

 ال ااااااا مع العااااااا م  مااااااا ررصااااااال    لفرضاااااااة الرا عاااااااة 5002/5002 -5000/5005فتااااااارة مااااااان لخااااااامل ا
ضميماة مان الطاما   لفرضاة الرا عاة كما   . رير اد  ا عل ال ارامة تسااطاما 2ليصل إلاى  5002/5002

تااام  5002/5002ر  التتقااا ل لعااا م  المح صااايل رالثاااررة السااامكية ر  رتااا مة االراااااى رالميااا  .ماااى  ااارام  
تط يق مع يير  ديدة لترزيا  الطاما ميما   اين ال ارامة المختمفاة   لكمياة  تا ءا دماى م مرداة مان المعا يير 

رمااى معتماادة ماان متواا  التقاادير العاا م لمسااتين الساا  قة رتقاادير المااراد الم ممااه ررغ ااة الط لااا مااى االدت اا ر 
اال تم دا ت  ما دليل الط لا ريتم تت رلوا   م رمى معمتة   50/2/5000 ت ريخ  222م مس الكمية رضم 

 أمااامركااا ن مااان الطااما المسااات دين الممتحقاااين   لكمياااة كااال داا م  ااا مع . الكمياااة ر  إدارةمااا   اااين  تاااتم التاا 
ت ع توا  ترزياا  الطااما  ت اا تس اك اار ميماا   ااين  ارامة الكميااة  حيااث ال تقاال تساا ة الطااما المتااامرن ألياا  

رماااذا مااا  يمكااان  مااا  مرادااا ة رغ ااا ت الطاااما مااا  أمكااانطاااما  2دااان مااان  ااارامة الكمياااة   لفرضاااة الث لثاااة 
 .5002/5002&  5009/5002ممحعته  رارح خمل الع مين ال  معين األخيرين 
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مرتااه يترا ااد  ااه دااد ماان الطااما المتخمفااين ماان سااترات  االضتصاا د المتزلاا اماا    لتساا ة ل رتاا مة 
طما من الخا رج رلواذ تعوار  أر عةمر  5002/5002مى ال رت مة لع م  قين س  قة ر ددد الطما المت

تس ة ددد الطما الى ا م لى ددد الطما المقيدين   لفرضة الرا عة ادمى مان  عال االضسا م االخارى اال 
 رتاا مة  قاادر ماا  يع اار داان داادم الال يع اار  راضعيااة داان اض اا ل طااما دمااى  هأتااان مااذا غياار حقيقااى حيااث 
 رت مة مى سترات سا  قة ر  لتا لى عمارا مقيادين ماى الكشارف تحات اسام  لقيدين  ا تي ز  عل الطما الم

زاد دااادد الطاااما  5002/5002رماااى دااا م  .الدراسااا رلااام يتتوااارا  عاااد مااان ال رتااا مة  طاااما مااان الخااا رج
طااما ماان  2طااما  اادد   2ط ل اا    لفرضااة الرا عااة   05طااما مساات دين رداادد  9 إلااى  لفرضااة الث لثااة 

أما   طاما 00 إلاى 5009/5002زي دة ددد الطما   لفرضة الث لثة خمل د م رمم  ي كد ذلك  الخ رج(.
مقااد تاام تر يااه الطااما إلااى أمميااة  5002:5050&  5002/5002 يناألخياار يين ال اا مع ينخاامل العاا م

 .ه   لفرضة الث لثةط ل  50&  55ال رت مة مم  س ا م  ارتف   أدداد الطما المقيدين   ل رت مة إلى 
دمى  رت مة الوتدسة الزرادية ر م  ير   الى تعرة الط لا الى مسامى ال رتا مة رمار  اإلض  ل أم 
كما  ان دراساة المقاررات المختمفاة   لكمياة كا ن لوا  مم  يعت ر احاد العرامال المشارضة لادى الطاما الوتدسة 

مزياادا ماان الطااما مماا  ياادم   ا مااي االثاار مااى تراااي  امميااة مااذا ال رتاا مة لواام ر م اا الت العماال المختمفااة
ال دد لملتح ق   ل رت مة مم  يفسر احتمل ال رتا مة الك ار تسا ة مان دادد الطاما الاى العادد الكماى ألى 

 (.2من الفرضتين الث لثة ار الرا عة    درل رضم 
الطاما دماى اتتا ج متت ا ت  هأم   رت مة دمرم األغذية ميتمياز  ر ارد مصات  لال ا ن يتادرا ميا

إلااا مة إلااى ادتياا د القاا ئمين دمااى ال رتاا مة دمااى تتعاايم رحاامت دمميااة ميداتيااة إلااى العديااد األل اا ن رمااذا   
مص ت  األغذية سراء م  الع شار مان رماا ن أر السا دس مان أكتار ر أر مح معاة اإلسام ديمية أر تتعايم 

الصايف   رحمت لعدد من المص ت   مديتة اإلسكتدرية   إلا مة إلى تمقيوم تدري  ت خمل مرحماة التادريا
دمااى  عاال خري اا  ال رتاا مة ماان دمعاا ت  هطق سااكن الطااما ر تعرماا ماا  المصاا ت  التاا  تقتاارا ماان متاا

 .س  قة مم  يعت ر د مم محفزا لدى الكثير من الطما لإلض  ل دمى  رت مة دمرم األغذية
 رتاا م  ير اا  الااى ماارت العماال المتاارمرة  كثاارة لخري ااى مر ماا  دمااى  رتاا مة ال ساا تين  اإلض اا ل أما 

ال ساا تين تعاارا لتعاادد المشاا ري  الزراديااة مااى مح معااة االساام ديمية ر المتاا طق المحيطااة رترا ااد ادمتاا ت 
 صاافة درريااة لاا عل الشاارك ت التااى تطمااا موتدسااين زراديااين حااديثى التخاارج ماان خري ااى الكميااة. االماار 

 تين.الذى  م شك يعت ر د مم مش ع  لزي دة االض  ل دمى ال رت مة الخ ت   ل س 
حتااى داا م رالمشااررد ت الزراديااة م تااه يمحااع اتااه  األدماا ل إدارة رتاا مة الطااما الممتحقااين   أماا 

رد معال لسي سا ت المسائرلين دان زاد ددد الطما المقيدين   لفرضتين الث لثاة رالرا عاة رماذا  5002/5009
دميااه ماا  الزياا دة  ال رتاا مة ماا   ااذا داادد اك اار ماان الطااما راإلداامن ال يااد داان ال رتاا مة مماا  يسااتدل

   . رت مةألدداد الطما   لالماطردة 
رالاادرا ن ميتميااز  ر اارد ماارت دماال  يااد   اادا تاادم  الكثياار ماان  الحياارات  اإلتتاا ج رتاا مة  أماا 

ريحقاااق ذاتاااه  الطاااما دماااى االلتحااا ق   ل رتااا مة مرصاااة دمااال مميااازة ار اتشااا ء مشااارر  خااا ت ي ااادأ مياااه
 الطما لملتح ق   ل رت مة.رمذا أمرا محمرد يدم  ددد من  رطمرح ته.
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اماا  االض اا ل دمااى  رتاا مة رض يااة الت اا ت مير اا  الااى ارتفاا   تقااديرات الطم ااة   ل رتاا مة ماا  تاارامر 
ماارت دماال  ياادة ركااذلك االمتماا م   لزياا رات الميداتيااة لطم ااة الفاارضتين الث لثااة رالرا عااة مماا  يشاا   الطااما 

 لمض  ل دمى مذا ال رت مة.
  لتساا ة لم اارامة ذات االض اا ل المحاادرد مماارحع ميواا  اماا  ان ماارت العماال  واا  ليساات  مسااترى  أماا  

ال رامة االخرى   لكمية رماذا امار حا كم الض ا ل الطاما دماى ال رتا مة العمماى ار لصاعر ة الدراساة  وا  ار 
 يتاة لخاري ين سا  قين لعدم االمتم م   لزي رات الميداتياة التاى تار ط الط لاا  در اة اك ار  ا لراض  العمماى رر 

مااان خري اااى تماااك ال ااارامة ليعمااال كااادام  لاااه تحااار االمتمااا م   لدراساااة رالتركياااز دماااى الموااا رات المطمااارا 
اكتساا  و . ار لعاادم اداامن االضساا م العمميااة الق ئمااة دمااى تاادريس تمااك ال اارامة دتواا   صااررة  ياادة رتراااي  

زم  اذل  وادا اك ار مان   تاا تماك االضسا م اممية مذا الم  ل الدراساى رم ا الت العمال المت حاة مما  يساتم
 لمتراصل  در ة اكثر مع لية م  الطما. 

ريمحع ا م ال زي دة ماطردة مى ددد الطما الفرضتين الث لثة رالرا عة ا م ال مت د ان 
ط ل   رارتف  مذا العدد مى الع م  002ك تت  5000/5005ا م لى ددد طما الفرضة الث لثة د م 

 502ليصل الى   5002/5009رزاد العدد مى د م  .ط ل   020 إلىليصل  5002/5002ال  معى 
 إلى 5002/5002د م  م رارتف  العدد  522 إلىليصل  5009/5002رزاد مذا العدد خمل د م 

قيدين مالطما ال أددادرمر اك ر ط ل    222ليصل الى  5002/5050رزاد العدد  مى د م  250
رة محل الدراسة رمذا يرت ط تس ي    رتف   تسا الت  ح دمى مسترى الفرضة الث تية   لفرضة الث لثة خمل الفت

ا م ال مم  يستتتة معه ارتف   اداء الكمية رات    اس ليا تعميم رتعمم اكثر مت س ة لمطما مم  دمل 
 دمى تحسين اداء الطما المقيدين   لفرضة الث تية ا م ال.

ط ل    022ك ن  5000/5005  لتس ة لعدد الطما المقيدين   لفرضة الرا عة مى د م  أم 
ردمرم  ير   اتخف ل  .ط ل   552ليصل إلى  5002/5002ررصل ددد الطما لمع م ال  مع  

 صعر ة الدراسة. إلى الممتحقين   لفرضتين الث لثة رالرا عة دن األدداد الممتحقين   لسترات األرلى األدداد
&  5009/5002 د م رزاد مذا العدد خمل  022ليصل الى   5002/5009د م  م رزاد العدد 

قيدين مرمر اك ر ادداد الطما ال 222رزاد مذا العدد  تس ة الى  ط ل   500 إلىليصل  5002/5002
مسترى  خمل الفترة محل الدراسة رمذا يرت ط تس ي    رتف   تسا الت  ح دمىرا عه   لكمية   لفرضة ال
ا م ال مم  يستتتة معه ارتف   اداء الكمية رات    اس ليا تعميم رتعمم اكثر مت س ة لمطما  لثةالفرضة الث 

 ا م ال. ث لثةمم  دمل دمى تحسين اداء الطما المقيدين   لفرضة ال
الطما   لفرضة  أددادلرحع زي دة  5002/5002&  5009/5002 د م اال اته لرحع خمل 

مم  يمكن ت ريرة   رتف   تسا الت  ح ا م ال دمى مسترى  مي  مرق الدراسة مم  يزيد من ددد الرا عه 
  رمذا امر محمرد لتطرير اداء الكمية.الطما المقيدين   لفرضة الرا عه دمى مسترى  مي   رامة الكمية 
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  بٍاٌ بتاود اعذاد اناالن انًهتحقٍٍ بانفرثتٍٍ ان ان ت  انرابعت بانبرايج انًختهفت خالل انفترة يٍ(: 4ى  ثجذ ل د

 9021/0202 انجايعًانعاو  إنى 8022/9022 انعاو انجايعى
 

 انفرثت انعاو انجايعى

 انبرايج انذداسٍت

 انًحاصٍم
ا تتاج 

 انحٍواَى

ان ر ة 

 انسًكٍت

عهوو 

 ا غذٌت

ا ثتصاد 

 انًُسنى

 ثاٌت 

 انُباث

ا داضى   

 انًٍاة
 انبساتٍٍ

ا َتاج 

 انسداعى

انهُذست 

 انسداعٍت

ادادة 

يشرعاث 

 زداعٍت

 ساليت انغذاء

 ا جًانى

0228/0229 

 ان ان ت

4 0 12 8 4 11 4 00 4 48 ----- ----- 118 

0229/0212 4 11 0 11 4 4 7 12 0 40 ----- ----- 98 

0212/0211 4 12 7 18 4 11 4 01 1 49 9 ----- 107 

0211/0210 4 10 0 04 1 9 0 17 1 40 4 ----- 110 

0210/0214 0 9 4 12 2 4 4 10 0 0 4 ----- 07 

0214/0214 12 10 12 04 8 17 12 11 12 47 10 ----- 172 

0214/0210 9 10 9 18 7 12 8 10 8 09 08 ----- 104 

0210/0217 7 11 12 10 0 9 4 14 0 47 10 ----- 104 

0217/0217 7 10 7 17 8 11 4 14 0 04 44 10 024 

0217/0218 7 00 17 07 12 19 11 01 7 41 40 11 044 

0218/0219 12 41 17 40 00 00 10 40 10 71 47 41 401 

0219/0202 9 47 02 44 01 01 7 41 11 70 42 44 444 

0228/0229 

 انرابعه

7 00 7 07 4 04 4 00 4 2 ----- ----- 100 

0229/0212 0 11 11 10 7 14 4 04 4 44 ----- ----- 140 

0212/0211 4 10 7 10 7 7 8 12 0 42 ----- ----- 129 

0211/0210 0 10 0 19 9 10 4 00 2 42 9 ----- 147 

0210/0214 0 17 7 00 4 8 0 14 2 47 4 ----- 107 

0214/0214 0 10 7 17 0 7 4 14 2 01 4 ----- 91 

0214/0210 12 17 11 07 10 18 8 10 8 89 14 ----- 004 

0210/0217 12 17 9 04 12 10 0 12 7 47 17 ----- 107 

0217/0217 9 10 10 18 7 11 0 10 0 09 44 ----- 197 

0217/0218 0 10 7 01 12 14 4 14 4 70 44 12 029 

0218/0219 4 00 17 09 10 14 9 19 4 07 17 9 012 

0219/0202 8 40 14 40 04 41 10 41 12 81 44 00 448 
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 نجًٍع برايج انكهٍت خالل انفترة يٍ انعاوان ان ت (: ٌوضب بٍاَا بتاود اجًانى عذد اناالن انفرثت 0دثى   توضٍحًشكم 

 . 0219/0202 انجايعًانعاو  إنى 0214/0210 انجايعً 
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 الجننننامعيخننننالل الفتننننرة مننننن العننننام الممتحقننننين بالكميننننة الطننننالب  أعنننندادتطننننور اجمننننالى  -3
 9022/0202 الحالي الجامعيالعام  إلى 8022/9022

خننالل فننرج االربننو لمكميننة يوضننح اجمننالى أعننداد الطننالب ال( 7الشننكل رقننم )و  (4رقننم )الجنندول 
( 8الشننكل رقننم ) أمننا .0229/0202إلننى العننام الجننامعي  0228/0229الفتننرة مننن العننام الجننامعي 
 .المقيدين بالكمية خالل الفترة محل الدراسةب فيوضح اجمالى أعداد الطال

 
عذاد اناالن انًهتحقٍٍ بانفرق انًختهفت بانكهٍدت خدالل انفتدرة يدٍ انعداو ا(: ٌوضب بٍاٌ بتاود اجًانى 4جذ ل  

   0219/0202انى  0227/0228انجايعى 

احمالى الفرقة  الع م ال  مع 
 الولى

اجمالى الفرقة 
 الثانية

اجمالى الفرقة 
 الثالثة

اجمالى الفرقة 
 الرابعة

اجمالى اعداد 
 الطالب

0227/0228 141 142 124 100 497 

0228/0229 024 129 118 100 007 

0229/0212 014 140 127 140 094 

0212/0211 74 170 117 129 470 

0211/0210 007 99 110 147 077 

0210/0214 429 189 07 107 782 

0214/0214 449 170 172 91 700 

0214/0210 472 197 104 004 944 

0210/0217 007 004 104 107 1244 

0217/0217 771 087 024 197 1409 

0217/0218 477 424 044 012 1400 

0218/0219 498 494 401 012 1404 

0219/0202 471 470 444 448 1008 

 

 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

 اجمالى الفرقة الرابعة اجمالى الفرقة الثالثة اجمالى الفرقة الثانية احمالى الفرقة األولى

ب
ال
ط
 ال

دد
ع

 

يوضح بيانا بتطور اجمالى عدد الطالب على مستوى الفرق االربع للكلية (: 7)شكل توضيحى رقم 
 2020/2019الى العام الجامعى  2014/2013خالل الفترة من العام الجامعى 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 



 16 

وات االولننى مننن الدراسننة يكننون اكبننر مننن عنندد نعنندد الطننالب الممتحقننين بالسننويالحننل دا مننا ان 
الخريجين وئذا يرجنو النى تعثنر بعن  الطنالب خنالل المراحنل الدراسنية االربنو والتنى قند تن دى بنا النى 
تحويل المسار نتيجة لعدم مال مة مجال الدراسة لمطالب او تفضنيما الشخصنى لمدراسنة فنى مجنال اخنر 

 ة عمل اكبر.قد يرى فية فرص
المختمفننة خننالل الفتننرة محننل الدراسننة نجنند ان اعننداد  أعننداد الطننالب بننالفرججمننالى عننند النلننر ال

 497حينث كنان العندد  0227/0228الطالب المتواجدين بالكمية فى تزايد مستمر منن العنام الجنامعى 
لتصل النى  0229/0222واستمرت الزيادة عام  0228/0229طالبا عام  556طالبا وزاد العدد الى 

وئنذا يرجنو النى انخفنا  عندد  465ليصنل النى  0222/0222طالبا اال ان ئذا العدد قل عنام  594
اال ان عندد الطنالب  وئنذ بسنبب سننة الفنراث لمثانوينة العامنة طالب فقط( 7الجدد ) الفرقة االولىطالب 

 0220/0223واسننتمرت الزيننادة خننالل عننام  طالبننا 577ووصننل الننى  0222/0220ارتفننو فننى عننام 
 750لتصنل النى  0223/0224ن بالكمينة عنام بينمنا وصنل عندد الطنالب الممتحقني طالبنا 682لتصل 
ويزينند عمننيهم  طالبننا 908ليصننل إلننى  0224/0225وارتفننو عنندد الطننالب خننالل العننام الجننامعي  طالبننا
واسننتمرت تمننن   طالبننا كعنندد فعمننى 944طالبننا ببرنننامج سننالمة اليذيننة ليصننبح العننندد االجمننالى  26

 إلننى 0226/0227وارتفننو العنندد خننالل عننام  2232ليصننل الننى  0225/0226الزيننادات خننالل عننام 
 0228/0229&  0227/0228تننناليين ال الجنننامعين ينوتشنننهد الكمينننة خنننالل العنننام طالبنننا 2359

ات والبحث عن النوعية اكبر من العدد االجمالى وذل  عن طريج توجا الكمية لرفنو درجن مرحمة استقرار
حيننث وصننل عنندد الطننالب  الننثالث الخيننرة امو عننخننالل ئننذين ال %23&  %5التنسننيج بهننا بمقنندار 
وئننو عنندد يقننارب العنندد المقينند عمننى الترتيننب طالبننا  2303&  2300همننا إلننى المقينندين بالكميننة خالل

وئذا امر طبيعنى تمنر بنا الكمينة بعند تمن  الفتنرة الكبينرة منن  0226/0227بالكمية خالل العام السابج 
المجهننودات وخاصننة فننى لننل حصننول الكميننة عمننى االعتمنناد مننن الهي ننة القوميننة لضننمان جننودة التعمننيم 

 0229/0202خننالل العننانم الجننامعى اال ان ئننذا العنندد ارتفننو . 0226مننايو  03واالعتمنناد بتنناري  
وئو العدد الكبر عمى مستوى الكمية خالل  الفتنرة محنل الدراسنة بنالريم منن ارتفناع  2502ليصل الى 

 % وئذا امر جيد جدا عمى مستوى تحسين وتطوير االداء.78.29نسبة القبول بالكمية ليصل الى 
نفس االتجنناة السننابج ذكننرة الجمننالى ويالحننل تزاينند اعننداد الطننالب بننالفرج الدراسننية المختمفننة لنن

اعداد الطالب مما يدل عمى سير الكمية فى االتجاة الصنحيح نحنو جنذب الطنالب النى الكمينة سنواء منن 
خنالل ادخننال بننرامج جديندة مثننل برنننامج الهندسنة الزراعيننة وادارة مشننروعات زراعينة او مننن خننالل ربننط 

تمرات بصننفة دوريننة السننتطالع رأى اصننحاب الطننالب بميننادين العمننل وتتبننو خطننائم وكننذل  بعقنند المنن  
العمنل المسنتمر عمنى  و لمتطمبنات سنوج العمنل خريجي برامج الكمية المختمفة مدى موافاةاالعمال فى 

إيجاد قناة لمتواصل من خاللها لمواكبنة التيينرات و التطنورات التنى يمنزم ادخالهنا عمنى البنرامج الدراسنية 
البرامج مما يدفو بمستوى الخريج والكمية لمستوى ارقى منو رفنو والمهارات التى يمزم اضافتها لخريجى 

 كفا تها التنافسية ما بين اقرانها و تزايد دورئا فى خدمة المجتمو وتنمية البي ة المحيطة. 
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 0228/0229&  0227/0228اسننتقرار أعننداد الطننالب الممتحقننين بالكميننة خننالل عننامي و 

عندد االجمنالى لمطنالب خنالل الفتنرة محنل الدراسنة وصنوال لمقياسي الع ارتفال ابعد  2303& 2300 إلى
. واسننتقرار ئننذا العنندد خننالل العننامين الخيننرين مننو طالبننا 2357 إلننىليصننل  0226/0227عننام  إلننى

تركيز الكمية لرفو مستوى نسب القبول ببرامجهنا المختمفنة ممنا يجعنل الكمينة ترتكنز عمنى الكينم ولنيس 
 0229/0202ليصننل الننى  سننتمدة فننى التعربننم ببرامجهننا المختمفننة الكننم. اال ان مجهننودات الكميننة الم

وئو اعمى االعداد التى انضمت الى الكمية خالل الفترة محنل الدراسنة. وأجمناال طالبا  2538ليصل الى 
 فنأن تطنور اعننداد الطنالب المسننتمر بالكمينة خنالل الفتننرة محنل الدراسننة عمنل عمنى ارتفنناع عندد الطننالب

قنننندر عنننندد الطننننالب فننننى المقينننندين بالكميننننة خننننالل عننننام  04.3بمقنننندار  9022/0202خننننالل عننننام 
طالبا(. وبالتالى فأن السياسات التى اتبعتها الكمية لجذب الطالب سنواء زينارات  497) 0227/0228

المدارس لمكمية وزيارات بع  أعضناء ئي نة التندريس لممندارس المتواجندة بمحافلنة االسنماعيمية كنان 
تفنناع اعننداد الطننالب المنضننمين بالكميننة. كمننا ان الكميننة تقننوم بتوزيننو مطويننة لهننا تننأثير أيجننابى فننى ار 

لمتعريم ببرامج الكمية المختمفة ومجاالت الدراسة وفرص العمل المتاحة لخريجى الكمية خنالل التنسنيج 
 بالجامعا قد ساعد الكمية فى مزيدا من التعريم بالكمية. كما ان اعتماد الكمية منن قبنل الهي نة القومينة

قند جنذب مزيندا منن الطنالب المتمينزين النى الكمينة  03/5/0226لضمان جنودة التعمنيم واالعتمناد فنى 
والذين يهتمنون ئنم وأسنرئم الكريمنة بجنودة التعمنيم وقندر الثقنة النذى يتناح لمخنريج منن قبنل المجتمنو.  

عرينم بالكمينة كما ان سعى الكمية فى زينادة اوجنة التعناون منو الم سسنات منا قبنل التعمنيم الجنامعى لمت
اليات التواصل مو المجتمو والتعريم بأئمية الكمية وخريجيها ودورئنم الهنام فنى اثنراء فع أئماحد  ئيو 

 الثروة الزراعية فى مصر امال فى رفعة الوطن.
 رلى الترميق...ر راهلل     
 عميد الكمية           مدير وحدة الجودة        

 ناصر سعيد مندورا.د/          د./ رفيج عبد الرحمن محمد                     
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