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 بيان بتطور اعداد الملتحقين ببرامج الكلية المختلفة خالل الفترة ما بين العام
 0202/0002 الجامعيالعام  إلى 7022/8022 الجامعي

 

 اشةو  ه لية    دةدااي و  اكاكة لإلةى إدةداد الكةرادل العلا ية  الم ملة  اعومية   ا دائمة  تسعى الكلية 
المحلة   البيئة   المتامة   تطبيق ت البحرث العلا ي  المحقق  لإلدالة الوشيدة للمرالدو  تعنةى خدداة  اية   

 تسةعى الكلية  دائمة   . تدليبية  اادصصة   اإلاليمة  اةخ لةما اة  تقداة  اةخ اتاشة لات  رةوااة الشة د  
لةةةما    خ لكليةةة فةةةطةةةرل ادةةةداد الطةةةمي الملاحقةةةيخ خةةة لبوااة المدالللما خعةةة  المسةةةاموة  الدلاتةةة  الما ايةةة  لا

للا كد اةخ عع لية  الارا ةا اة  كةيخ  خق  للاعوف دلى ادى اقب ا الطمي دلى البوااة التديدة سالسنرات ال
 الكفة ءة عةىاالدواءات الاى تادذم  الكلي  لعي دة دذي الطمي اليه  كم  ان الكلي  تهدف الى دلات  ادى 

الارده ت التديةدة المع  ةوة لملتقة ء خمسةارى الاعلةي  اعوع  أثو تلك   لطمي خحيع الاطبيق العملى لرط ا
عيةةة دة اةةةدلة الكليةةة  دلةةةى إدةةةداد الدةةةويتيخ خ لمسةةةارى الفنةةة   المهةةة ل  الةةةذ  يلبةةة  ل دةةةردة الاعلةةةي خ لكليةةة    
 تدليبي  ااميعة. ترق العما المحل   اإلاليم  اخ لما ا  تقداه اخ كوااة تعليمي     احاي د ت

عمةا لة  الباة لرليرب خ لكلية  خحدشةو كوا اتة  دلاتةي  لمو  د حةزية دة دةدد كةوااة الكلية  الةى ا ت  
كةةدءا اةةخ العةة    للكليةة  ممةة  كواةة اة الهندتةة  العلا يةة   الع اةةالاسةةع  صةةليخ كليةة  دةةخ البةةوااة فكواةة اتيخ ان
كةةةةةدءا اةةةةةخ العةةةةة   التةةةةة اع   ا يةةةةة المشةةةةةود ت العل  االدمةةةةة ا     كواةةةةة اة ادالة 5002/5002التةةةةة اع  

زاد دةةةدد البةةةوااة  5002/5002عةةةى دةةة      .  اللةةةذان  عمةةةمن كنسةةة   السةةة د ت المعامةةةدة 5002/5002
لاصا إلى اثن  دشو كوا اة حيث كدأت الدلاتة  كبواة اة تةما  ايةذ ة  خ للإلة  اإلاتليعية   رمصةو ع ت 

 ك ن لالك البوااة أكبو االثةو عةى زية دة دةدد  دمي  تلك البوااة تعما كنس   الس د ت المعامده.  ل   .
زاد دةةةدد البةةةوااة خ لكليةةة  خ دامةةة د القةةةوال الةةةرزالى  5050/5055 عةةةى دةةة     الطةةةمي المنيةةةميخ الةةةى الكليةةة .

 ك ن لهةذة البةوااة   الاردهة ت التديةدة خة لبوااة المارادةدة خ لكلية   لبوا اة العلاده المسادااه  ااا ج الاق  ى 
 زي دة ددد الطمي الملاحقيخ خ لكلي . أكبو االثو  عى

النى  7022/8022تطور اعداد الطالب بالفرقتين االولى والثانية خالل الفترة منن العنام الجنامعى  -2
  0202/0200 الحالي الجامعيالعام 

الاسةةع  الع اةة   الث ايةة  خةة لبوااة  اي لةةىالطةةمي خةة لفواايخ  خإدةةداد ( كي اةة 0 يسهةةو التةةد ا لاةة   
المشةو د ت العلا ية  لةةما الفاةوة اةخ العةة      ايدمةة ا إدالةالهندتة  العلا ية     كواةة ات  إلةى  خ إلضة ع
الطةةةمي خ لبواةةة اة العةةة    أدةةةداد أنعنتةةةد . 5050/5055 التةةة اع العةةة    إلةةةى 5002/5002 التةةة اع 

إلةةى ازداد    5009/5002دةة   لةةما دةة   ط لبةة   29 ك اةةق اليلةةه حيةةث توا حةةق اةة  كةةيخ للفواةة  اال لةةى 
 ط لبةة  29   ةةا الةةى  5000/5000مةةذا العةةدد اةةا دةة    أناال  5002/5000دةة    لةةماط لبةة   022

 025  ةةا الةةةى  5000/5005الطةةمي لةةما دةة    أدةةةداد أن إال طةةمي دةةدد( 9ط لةةر لاتةةر  20 
.  مةذا  فسةو ان اادفة ل العةدد عةى 5002/5000ط لب .  مذا العةدد اقة لي دةدا لعةدد الطةمي عةى دة   

( 0كمة   سهةو عةى التةد ا لاة    تن  الفواغ عى الث ارية  الع اة ك ن أاوا ط لئ  خسبر  5000/5000د   
 5005/5002كم  ااه خ لنسو عةى ادةداد الطةمي طةمي الفواة  اال لةى للعة   التة اعى  (.0 الشاا لا   

  ط لبةة  عةةى العةة  090 الاحةةق  5002/5002ط لبةة  لةةما دةة    025كينمةة  اايةة  ط لبةة   500 دةةد ااةةه 
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 التفةة   5002/5002ط لبةة  لةةما العةة   التةة اعى  522 التفةة  مةةذا العةةدد الةةى  5002/5002التةة اعى 
لكلية  لةما الفاةوة لط لب   مر ادلى االدداد الاى اايةمق  292الى  5002/5009لع   الت اعى الما 

ع الانسةةيق  اتتهةةق الكليةة  دقةةر مةةذه الموحلةة  إلةةى الاحسةةخ النةةرد  حيةةث ااةةه التفةة  اتمةةر  .احةةا الدلاتةة 
 إلةةى 5009/5002 التة اع العة    عة  امة  دمةا دلةى لفةد دةدد الطةمي ها  الا ليةر دةللكلية  لةما اي

قبةرا  مذا يةوتبط خ لتفة ع اسةب  ال 552 إلى 5002/5002 الا ل  الت اع الع    ع     ا ط لب   522
% لشةبب  22 ىإلة ألةوى  التف  اوة  5009/5002لما د    %29% كدال اخ 2282خ لكلي  عى حد د 

 ر لاةة لى اادفةة ل دةةدد الطةةمي المقبةةرليخ  عةة تسةةبر  مةةذا لي ضةةه  دلمةة % لشةةبب  90دلةةر    العلمةة 
عنتةةةد ان دةةةدد الطةةةمي  5002/5050 ر الااقةةة ا الةةةى دةةة    . ع لكليةةة  منةةة  امامةةةق خةةة لكي   لةةةي  الكةةة 

ة  اةةخ التفةة ع اسةةب  دةةخ العةة ايخ السةة خقيخ  مةةذا دلةةى الةةو  ط لبةة  522الةةى  الملاحقةةيخ خ لفواةة  اال لةةى زاد
ام   كنر يه الطةمي خصةرلة أكبةو اةخ م%  مذا  اوب اال92809دلد  كنسب   25082القبرا خ لكلي  الى 

حيةةث تةة  لعةة  دلدةة ت القبةةرا خ لكليةة  لاصةةا الةةى  5050/5050  اتةةامو مةةذا االتتةة ه لةةما دةة   العةةدد. 
ا  اادف ل اسر النتة   لطةمي الث اريةه الع اة  لةما دة     الطمي % ا  الحف ظ دلى اسارى 2282
 %29822كنسةةةب   دلدةةة  599ك اةةةق اسةةةر ابةةةرا الطةةةمي لطةةةمي شةةةببه دلمةةةى دلةةةر    5050/5050

 الطمي الملاحقيخ خ لكلي .ر لا لى حدث التق ء كنر يه     لب ط 220   ا ددد الطمي الى 
 
 

باقسم  العمام (: يوضح بيان بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالفرقتين االولى والثانية 2جدول ) 

 إلممممى 0227/0228 الجممممامعيخممممالل الفتممممرة مممممن العممممام والبممممرامج الجديممممدة بالكليممممة 

0202/0200  

 

 الفرقة الثانية الفرقة األولى العام الجامعي
ادارة االعمال  عام

 والمشروعات
 الزراعية 

سالمة 
 الغذاء

هندسة 
 زراعية

الزراعه 
 المستدامه

ادارة االعمال  عام
 والمشروعات

 الزراعية 

سالمة 
 الغذاء

هندسة 
 زراعية

0227/0228 77 ------- --- 44 2 82 ------- --- 02 

0228/0227 247 22 --- 40 2 77 ------- --- 40 

0227/0222 270 7 --- 42 2 72 7 --- 44 

0222/0222 07 7 --- 22 2 204 4 --- 47 

0222/0220 270 27 --- 48 2 87 0 --- 7 

0220/0224 022 04 --- 00 2 242 24 --- 40 

0224/0224 280 70 --- 70 2 227 44 --- 04 

0224/0220 272 70 27 87 2 227 48 --- 04 

0220/0227 070 84 24 200 2 220 48 20 07 

0227/0227 470 70 02 270 2 277 40 20 70 

0227/0228 047 08 48 244 2 002 44 07 80 

0228/0227 007 44 47 222 2 027 44 44 222 

0227/0202 084 07 07 220 2 027 44 42 80 

0202/0202 078 20 02 82 2 070 00 47 74 

0202/0200 442 07 02 220 24 087 7 00 77 
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 -(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالفرقتين االولى والثانية2شكل توضيحى رقم )

 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0222/0222زراعة عام خالل الفترة من 
لةةةما الموحلةةة  اي لةةةى اةةةخ عاةةةوة الدلاتةةة  حاةةةى أاةةة  أدةةةداد طةةةمي الفواةةة  الث ايةةة  خ لبواةةة اة العةةة   

 052ليصةةا إلةةى  5000/5000ثةة  التفةة  اةةوة ألةةوى عةة  دةة   ط لبةة   000إلةةى اةة  د ن  5002/5000
ط لبة .  كةة ن دةدد الطةةمي المقيةةديخ  29 إلةةىظ اادفة ل مةةذا العةدد لةةرح 5000/5005ط لبة .  عةةى دة   

( 0ط لبةةة  كمةةة   سهةةةو عةةة  التةةةد ا لاةةة    020احةةةر  5005/5002خ لفواةةة  الث ايةةة  عةةة  العةةة   التةةة اع  
ط لبة   50ط لب  عقط  اةخ ا ةا  002إلى  5002/5002(.    ا العدد للع   الت اع  0 الشاا لا   

 اتةةاقو العةةدد مةة  يودةة  إلةى اادفةة ل اسةةب  اتة   الفواةة  االلةةى للعة   السةة كق( كة ارا خ لفواةة  اي لةةى  مةذا لر
 اتةةةةةاقو العةةةةةدد لةةةةةما العةةةةة   التةةةةة اعى  ط لةةةةةر 002 ليصةةةةةا إلةةةةةى 5002/5002عةةةةة  العةةةةة   التةةةةة اع  

 099التفةة  العةةدد ليصةةا الةةى  5002/5009 دةة   اط لبةة . كينمةة  لةةم 002ليصةةا الةةى  5002/5002
 مةةةذا لرمةةة  يةةةوتبط ط لبةةة   520عكةةة ن العةةةدد  5009/5002 اعى الاةةة لى  ر الااقةةة ا الةةةى العةةة   التةةةط لبةةة  

 كة ن العةدد  .الفوا  الث اي  ع ام  زاد ددد الطمي  5002/5009خ لتف ع اسب  ات   الفوا  اال لى لع   
العةةةدد لةةةما العةةة   التةةة اعى مةةةذا   اتةةةاقو ط لبةةة . 502إلةةةى  5002/5002عةةة  العةةة   التةةة اع  الاةةة ل  

 اايتةةةةةةةه التفةةةةةةة ع اسةةةةةةةر النتةةةةةةة   لةةةةةةةما العةةةةةةة   الم ضةةةةةةةى  ط لةةةةةةةر. 502ليصةةةةةةةا الةةةةةةةى  5002/5050
لةةةما دةةة    زاد العةةةدد  5050/5050لةةةما العةةة   التةةة اعى  525عقةةد التفةةة  العةةةدد الةةةى  5002/5050
 ليصا الى اكبو ددد له لما الفاوه احا الدلات . ط لر 522الى 5050/5055

لةةثمث االسةةنيخ اة الهندتةة  العلا يةة  لةما  راابة  أدةةداد الطةمي خ لمسةةارييخ اي ا  الثةة ا  كبواة 
 5000/5000إال أن مةذا العةدد اةا دة   ط لبة .  22 -20اال لى اخ تلك الفاوة ك ن العدد يد ل اة  كةيخ 

ط لب   مذا يود  إلى تن  الفةواغ عة  الث ارية  الع اة    اة  ي كةد  لةك ان دةدد الطةمي زاد  00   ا إلى 
 ط لبةةة  22 إلةةةى 5005/5002زاد العةةةدد عةةةى العةةة   التةةة اعى   ط لبةةة   22الةةةى  5000/5005عةةةى دةةة   

 عةةةةةى العةةةةة   التةةةةة اع   ط لبةةةةة  25ليصةةةةةا الةةةةةى  5002/5002 اتةةةةةامو العةةةةةدد عةةةةةى العيةةةةة دة مةةةةةذا العةةةةة   
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  ةا دةدد  5002/5002عةدد لةما العة   التة اعى  التف  ال 22ددد الطمي إلى  زاد  5002/5002
يساقو الى ادلى ددد للطمي المنيةميخ خ لكلية  ليصةا ط لب   تطرل العدد اوة الوى ل 055الطمي الى 

ليصةةا  5009/5002كينمةة  اادفةةد العةةدد الةةيم لةةما دةة    5002/5009لةةما دةة    ط لبةة  092الةةى 
 اتةةاقو مةةذا العةةةدد   5002/5002ط لبةة  لةةما دةة    000 اةةا العةةدد اةةوة ألةةوى إلةةى  ط لبةة  022 إلةةى

لةما % 90لع  اسةب  القبةرا خ لشةبب  الةى  إلى  مذا يود ط لب   502ليصا  5002/5050لما د   
لةما  % 92809ا الةى صةمةذا االلتفة ع لي اتةامو   الع   الس كق ع % 22كدال اخ  5002/5002د   
ليصةا الةى  5050/5050.  اتاقو مذا الرضة  لةما دة   دلى الارال لث للع   الا  5002/5050د   
اسةةر النتةة   ادمةة ال لطةةمي الث اريةةه للعةة   السةة كق اادفيةةق دلدةة ت القبةةرا اادفةة ل اةة     .ط لبةة  22

ط لبة  خ لبواة اة عةى  002حيةث تة  ابةرا  %20892كنسةب  دلدة   522لطمي دلمى لي ض  لاصةا الةى 
أاةةة  أدةةةداد طةةةمي المسةةةارى الثةةة ا  (. 5   (  الشةةةاا لاةةة0كمةةة   سهةةةو عةةة  التةةةد ا لاةةة   الفواةةةه اال لةةةى 

ط لبة   20 ن   خ لبواة اة اة  دكة ن دةدد طةمي الفواةه الث اية 5002/5002عنتد ااةه حاةى دة   خ لبوا اة 
ط لبة  لةما دة    22ط لب     ا العدد إلى  25إلى  5002/5002 التف  العدد للع   الت اع  الح ل  

 زاد العةةدد اسةةبي  ليصةةا  5002/5009ط لبةة  لةةما العةة   التةة اع   22دد إلةةى  زاد العةة 5002/5002
ط لبة   000إلةى  5002/5002ط لب  ع  الع   الا ل   اتاموت العي دة ع  الع   الت اع  الاة ل   25إلى 

ط لبةة   22ليصةةا الةةى 5002/5050دةة    امةة  يةةدا دلةةى االلتقةة ء النسةةب  عةة  ايداء  اتةةاقو العةةدد لةةما
   ةةةةا العةةةةدد لةةةةما العةةةة   التةةةة اعى  ط لبةةةة  22ليصةةةةا الةةةةى  5050/5050 اةةةةا العةةةةدد للعةةةة   الاةةةة لى 

 (.5(  الشاا لا   0التد ا لا   كم   سهو عى  ط لب  92الى  5050/5055
 
  

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

 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0222/0222خالل الفترة من الهندسة الزراعية 
  المشةةةو د ت العلا يةةة  ايدمةةة ا  راابةةة  أدةةةداد الطةةةمي خ لمسةةةارييخ اي ا  الثةةة ا  كبواةةة اة إدالة

 لةةةما الموحلةةة  اي لةةةى اةةةخ الدلاتةةة  حاةةةى دةةة    5002/5002 الةةةذ  كةةةدأت الدلاتةةة  خةةة  ي ا اةةةوة دةةة   
 التف دةة  قي تةةي  التفةة  مةةذا العةةدد  لبةة  ط 09ال ياتةة  ز  اي ادةةدد الطةةمي خ لمسةةارى عةة ن  5000/5005
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ط لبةةة  عةةةى العةةة   التةةة اعى  22 إلةةةىليصةةةا ا ليةةة  السةةةن  ال عةةة اةةةخ ثةةةمث العةةةدد  أكثةةةوحيةةةث ااةةةه تيةةة د  
دةةخ السةةن   5002/5002ط لبةة  لعةة    22 تيةة د  تقويبةة  اةةوة الةةوى ليصةةا العةةدد الةةى  5005/5002
دفةةد العةةدد ط لبةة   اا 22الةةى  5002/5002  ثبةةق دةةدد الطةةمي عةة  العةة   التةة اع  الحةة ل . السةة خق 

 5002/5009 اادفةةد الةةيم لةةما العةة   التةة اعى  5002/5002ط لبةة  لةةما دةة    22الةةيم ليصةةب  
  ةةا دةةدد ط لبةة   22 إلةةىليصةةا  5009/5002 اتةةامو االادفةة ل لةةما دةة   ط لبةة   92ليصةةا الةةى 

 امةة  . % امةة   فسةةو  لةةك90التفةة ع اسةةب  القبةةرا خ لبواةة اة الةةى  إلةةى مةةذا يودةة  ط لبةة   22 إلةةىالطةةمي 
ط لبةةة  لعةةة    59ي كةةةد  لةةةك مةةةر اتةةةاموال افةةة  الاردةةة  حيةةةث اةةةا دةةةدد طةةةمي الفواةةة  اال لةةةى ليصةةةا الةةةى 

. اال ان اتةةاموال اادفةة ل االدةةداد %92809اةة  التفةة ع اسةةب  القبةةرا لاصةةا الةةى  كةةذلك  5002/5050
ي كةةةةةد ان دلةةةةةى الاوتيةةةةةر  ط لبةةةةة  59 & 02ليصةةةةةا الةةةةةى  5050/5055 & 5050/5050لةةةةةما دةةةةة   

يةدا اةخ التهةد للاعوية  خ لبواة اة  اةدى عع لياةه عةى تةرق العمةا الق ئميخ دلى البوا اة ال كةد اةخ كةذا اع 
لةةما  أمننا أعننداد اننالب المسننتو  الثنناني بالبرنننامج(. 2(  الشةةاا لاةة   0مةة   سهةةو عةة  التةةد ا لاةة   ك

كمة  ط لبة   02خحيث إال ياتة  ز دةدد الطةمي دةخ  5005/5002د   الموحل  اي لى اخ الدلات  حاى 
ايةة د  ثةةمث اةةوات تقويبةة  إلةةى (.  زاد مةةذا العةةدد ليصةةب  لي2الشةةاا لاةة   (   0 سهةةو عةة  التةةد ا لاةة   

ليصةةا  5002/5002  التةة اع  اتةةاموت العيةة دة لةةما العةة    5002/5002ط لبةة  عةة  لةةما دةة    22
ع اسةةب   لرمةة  مةةذا يةةا  تفسةةيوه خسةةبر التفةة  5002/5002لةةما العةة   التةة اع   ط لبةة  22 ط لبةة    22

ليصةةا  5002/5009كينمةة  اةةا العةةدد لةةما العةة   التةة اعى  اتةة   الفواةة  اي لةةى خ لبواةة اة للعةة   السةة كق
ط لبةةة .  اادفةةةد  22إلةةةى  5009/5002 زاد مةةةذا العةةةدد لةةةما العةةة   التةةة اع  الاةةة ل  ط لبةةة .  25الةةةى 

ت القبةةرا شةةبب   مةةذا لرمةة  يودةة  إلةةى التفةة ع دلدةة  5002/5002لةةما العةة   التةة اع   22العةةدد إلةةى 
%.  اتةاموال افة  الاردة  ليصةا دةدد الطةةمي 90%   شةبب  دلمة  لي ضة  إلةى 22دلمة  دلةر  دلةى 

   .5050/5055 &5050/5050& 5002/5050ط لب  لما د    2 & 52& 22الى 

 
ادارة اعمال  -(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالمستويين االول والثاني3شكل توضيحى رقم )

 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0222/0222اعية خالل الفترة من ومشروعات زر 
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لةةةما الموحلةةة    لةةةرحظ أن أدةةةداد الطةةةمي المنيةةةميخ لبواةةة اة تةةةما  الإلةةةذاء عةةة  تعايةةةد اسةةةامو
 اعيةةةدا اةةةخ  5009/5002ل  ةةة  عةةة  يةةةا تدةةةوية أ ا دععةةةه للبواةةة اة دةةة    البواةةة اة أاال لةةةى اةةةخ كةةةد

ا الفاةةةةوة اةةةةخ اإلدةةةةمن دةةةةخ البواةةةة اة امةةةة  دعةةةة  إلةةةةى تطةةةةرل دةةةةدد الطةةةةمي المنيةةةةميخ إليةةةةه خ لكليةةةة  لةةةةم
ط لبةة  خ لفواةةه  20 يمحةةظ ان دةةدد الطةةمي اسةةاقو عةةى حةةد د  5050/5055إلةةى دةة    5002/5009

 يمحةةةظ أن   النتةةة   خةةةه ديةةةدة  ر لاةةة لى عيردةةةد اتةةةاقوال كردةةةه دةةة   عةةةى البواةةة اة  اسةةةباال لةةةى خ لبواةةة اة 
 البوا اة اميع خ ن الدلات  خ  خ للإل  االاتليعي   يعما كنس   الس د ت المعامدة. 

 

 
سالمه  -(: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالمستويين االول والثاني2شكل توضيحى رقم )

 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0222/0222خالل الفترة من الغذاء 
كوا اة العلادةه المسةادااه  أ ل القوال الرزالى كبدت   د 5050/5055اخ الع   الت اعى ءا  رد

 مةةر  مةةذا العة    مةةر البواة اة الث لةث دشةةو خ لكلية ط لبة  لةما  02 البواةة اةقبا الاقة  ى حيةةث اتةا  اااة ج
 احدث كوااة الكلي .

كة ن دةدد الطةمي خةه كم  ااه اخ الممحظ خ لنسب  خ لبوااة التديدة ان كوا اة الهندت  العلا ي  
احةا الدلاتة  خ تةاثن ء  لةما الفاةوة  علا ي المشو د ت دم ا  الاال اكبو اخ ددد الملاحقيخ كبوا اة ادالة

 مةةذا لرمةة  يودةة  الةةى اسةةوة الط لةةر الةةى اسةةمى البواةة اة  مةةر الهندتةة  كمةة  ان دلاتةة  المقةةولات دةة ايخ 
المدالف  خ لكلية  كة ن لهة  اكلةث االثةو عةى ترضةي  اممية  مةذا البواة اة لهة    اتة الت العمةا المدالفة  كمة  

 دةةد   5002/5002 الةةذى كةةدأ دةة    عةةى حينهةة  المشةةو د ت العلا يةة  االدمةة ا   اةة اة ادالةان حداثةة  كو 
لرمة   فسةو الة  االدةداد للطةمي الملاحقةيخ خ لبواة اة. لما السةنرات اال لةى  خ لشاا الك عى االدمن دنه

 ىى دةةة اتسةةة  ى تقويبةةة  ادةةةداد المقبةةةرليخ خاةةةم البواةةة اتيخ كينمةةة  عةةة 5005/5002اال ااةةةه كةةةدءا اةةةخ دةةة   
الطةةةةةةةمي الملاحقةةةةةةةيخ كبواةةةةةةة اة ادالة االدمةةةةةةة ا  أدةةةةةةةدادتفةةةةةةةرق لةةةةةةةرحظ  5002/5002&  5002/5002

ا ا دععةه ة يتدةو تة   5000/5005ااه لما الع   التة اعى  ى ال المشو د ت العلا ي   لرم  مذا يود  
البواة اة االدةمن دةخ  زي دة  .5000/5005الع   الت اعى الم ضى  ادالة اشو د ت زلا ي  اخ كوا اة

 عطةةى ااطب دةة  ا ت كيةة  دةةخ اتبةة ع الكليةة  لسي تةة ت تشةةت  الطةةمي دلةةى االلاحةة ق خةة لبوااة التديةةدة امةة  
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 الايةة ل ديةةد لمتةة الت تهةة  دةةدد اكبةةو اةةخ المتامةة  المحةةيط امةة  ياةةود   اابيةة  الةةى زيةة دة االقبةة ا دلةةى 
 الكلي .

 األولنى ببرننامج الزراعنة العنامالملتحقنين بالفرقنة  الطنالب أعنداد المسنتمر تطورالوأجماال فأن 
 0202/0200 &0202/0202& 9022/0202عنام  فنيخاصنة بالكلية خالل الفترة محل الدراسة 

 0.82&  92.0عمل علنى ارتفناع عندد الطنالب بمقندار ( على الترتيب االبا 322 &078&  830)
االبننا(و ولالتننالى فننأن  97) 0227/0228قنندر عنندد الطننالب المقينندين بالفرقننة االولننى لعننام  3.22 &

التى اتبعتها الكلية لجذب الطالب سواء زيارات المدارس للكلية وزيارات بعن  أعاناء ئي نة  السياسات
التنندريل للمنندارس المتواجنندة بمحافمننة االسننماعيلية ثننان لهننا تننأتير أاجننابى فننى ارتفنناع اعننداد الطننالب 

جنناالت المناننمين بالكليننةو ثمننا ان الكليننة تقننوم بتوزيننر مطويننة للتعريننا ببننرامج الكليننة المختلفننة وم
الدراسة وفرص العمل المتاحة لخريجى الكلية خنالل التنسنيب بالجامعنه قند سناعد الكلينة فنى مزيندا منن 
التعريننا بالكليننةو ثمننا ان اعتمنناد الكليننة مننن قبننل الهي ننة القوميننة لاننمان جننودة التعلننيم واالعتمنناد فننى 

ئنم وأسنرئم الكريمنة قد جذب مزيندا منن الطنالب المتمينزين النى الكلينة والنذين يهتمنون  03/2/0222
   بجودة التعليم وقدر الثقة الذ  يتاح للخريج من قبل المجتمرو

 
 

كلية خالل الفترة من عام فرقتين االولى والثانية بال** اجمالى أعداد الطالب الملتحقين بال
 0202/0002العام الجامعى  الى 0227/0228

اتاعواضةةة  لاطةةةرل ادةةةداد الطةةةمي خةةة لفواايخ اال لةةةى  (2  الشةةةاا لاةةة   (5 التةةةد ا لاةةة  يرضةةة  
  تعايةةد  ط لبةة  020كةة ن  5009/5002طةةمي الفواةة  اال لةةى دةة    أدةةداد راابةة  ادمةة لى  الث ايةة  خ لكليةة  

ط لبةةةة  دةةةة    502 اتةةةةامو العةةةةدد عةةةةى العيةةةة دة ليصةةةةا الةةةةى  5002/5002ط لبةةةة  دةةةة    502 العةةةةدد الةةةةى
اال ان العةةةدد التفةةة  عةةةى العةةة    5000/5000دةةة   ط لبةةة   92الةةةى اةةةا مةةةذا العةةةدد اال ان  5002/5000

 5005/5002لتةة اعى  التفة  العةةدد عةى العةة   اط لبةة   559   ةا الةةى  5000/5005التة اعى الاةة لى 
 التفةة   5002/5002للعةة   التةة اع  ط لبةة   222العيةة دة ليصةةا الةةى  عةة  اتةةامو العةةدد   202ليصةةب  

 5002/5002 اتةاموت تلةك العية دة لعة    ط لبة  222ليصةا إلةى  5002/5002الع   التة اع  الحة ل  
 290د لاصةةةا لاصةةةا الةةةى اكبةةةو تلةةةك االدةةةدا 5002/5009 التفةةة  العةةةدد لةةةما دةةة    252لاصةةةا الةةةى 

   ةا العةدد لةما ط لبة   292 إلىاادفد العدد ليصا  5009/5002 الت اع الع    ع كينم   ط لب .
 290ليصةةا الةةى  5002/5050 زاد العةةدد لةةما دةة   ط لبةة   222إلةةى  5002/5002العةة   التةة اع  

ما مةذا العة   الةى  لك اللتفة ع اتة اي  القبةرا لةما االدةرا  الةثمث االليةوة ليصةا لة لرم  يود  ط لب  
دمةةةا % 2282 التفةةة ع دلدةةة ت القبةةةرا لاصةةةا الةةةى  5050/5050.  لةةةما العةةة   التةةة اعى 92802%

تقليا ادداد الطمي اسبي  لما الفواةه اال لةى خ لكليةه اال ان مةذا  عةد التقة ء خمسةارى الطةمي المنيةميخ 
عقةد  5050/5055عةى دة   ا  ا م ا  لاحسيخ اسارى الدويتيخ دلى المدى الطريا. للكليه  مذا  عد أاوا
ات اي  الث اريه الع ا  للطمي دما دلى لفةد دلدة ت القبةرا لطةمي دلمةى دلةر  لرحظ ان اادف ل 

طةةمي خ لفواةةه اال لةةى الةةى دلدةة  حيةةث   ةةا دةةدد ال 522دلدةة   طةةمي دلمةةى لي ضةة  الةةى  599الةةى 
 ط لب . 229
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(: يوضممح بيممان بتطمور اعممداد الطممالب الملتحقمين بممالفرقتين االولممى والثانيمة خممالل الفتممرة مممن 0جمدول )

 0202/0200 إلى 0227/0228 الجامعيالعام 

  خسةةةةبر  دةةةةرد تةةةةن  الفةةةةواغ لموحلةةةة  5000/5000 مةةةذا يرضةةةة  ااةةةةه خ تةةةةاثن ء العةةةة   التةةةة اع  
الث اري  الع ا ( ع ن أدداد الطمي الملاحقيخ خ لفوا  اي لى كبوااة الكلية  المدالفة  عة  تعايةد اسةامو  امة  
ي كةةةد أن السي تةةة ت الاةةة  تابعهةةة  الكليةةة  لعيةةة دة اإلقبةةة ا دلةةةى الكليةةة  ديةةةدة  لكنهةةة  تحاةةة ج إلةةةى اعيةةةد اةةةخ 

  المدالفة   عةوا العمةا الاة  تاةراعو الارا ا اة  الطةمي عة  الموحلة  الث ارية  للاعوية  خ لكلية   روااتهة
 للدويتيخ ام  اد يعيد اإلقب ا دلى الكلي   االلاح ق كه   مذا أاو اطبق دلى الل الراا  ح لي .

 

فرقتين االولى والثانية اجماال على (: يوضح بيانا بتطور اعداد الطالب الملتحقين بال2شكل توضيحى رقم )
 0202/0200إلى العام الجامعي  0222/0222خالل الفترة من جمير برامج الكلية 

 

 5000/5000دة    إلةى 5009/5002د   لما الفاوة اخ طمي الفوا  الث اي   أددادادم لى 
العةةةةة   التةةةةة اعى  عةةةةة الطةةةةةمي المقيةةةةةديخ  دادكينمةةةةة  كةةةةة ن أدةةةةة ط لبةةةةة  020-000 الةةةةةذ  ياةةةةةوا   اةةةةة  كةةةةةيخ 

 الفرقة الثانية األولىالفرقة  الجامعيالعام 

0227/0228 242 242 

0228/0227 024 227 

0227/0222 024 240 

0222/0222 74 270 

0222/0220 007 77 

0220/0224 427 287 

0224/0224 447 274 

0224/0220 404 277 

0220/0227 007 004 

0227/0227 772 087 

0227/0228 477 424 

0228/0227 478 474 

0227/0202 472 470 

0202/0202 404 422 

0202/0200 047 407 
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 ط لب   مذا يود  الى تن  الفواغ خ لعة   السة كق 22خ لفوا  الث اي  خ لبوااة المدالف  خ لكلي   5000/5005
 كةةة ن دةةةدد المقيةةةديخ  ط لبةةة  022ليصةةةا الةةةى  5005/5002التةةة اعى  اال ان العةةةدد التفةةة  لةةةما العةةة  

 زاد العةةةدد عةةة  العةةة   التةةةة اع  ط لبةةة   092 الةةةةى 5002/5002خ لفواةةة  الث ايةةة  خ لكليةةة  للعةةة   التةةة اعى 
 552 إلةةةةىلاصةةةةا  5002/5002ت تلةةةةك العيةةةة دة لعةةةة    اتةةةةامو ط لبةةةة   029ليصةةةةا إلةةةةى  5002/5002

 202إلةةى  5009/5002ط لبةة   زادت اةةوة ألةةوى لةةما  529إلةةى  5002/5009لةةما دةة   اتةاموت   
إلةى  5002/5002لم الفاوة احا الدلات   اادفد العةدد اليةا لةما دة    اكبو تلك ايددادط لب   مر 

. كمة  أن التفة ع اسةب  النتة   للفواة  ط لب   مذا يوتبط خقله أدداد طمي الفواة  اي لةى للعة   السة كق 222
 202اال لى خ لبوااة المدالف   الذى دما دلى   را ددد الطةمي المقيةديخ خ لفواة  الث اية  إدمة ال إلةى 

.  لةةةما العةةة   ط لبةةة  222ليصةةةا الةةةى  5002/5050اال ان العةةةدد اادفةةةد لةةةما دةةة   ط لبةة   222& 
التفةةةة  اسةةةةر النتةةةة   للفواةةةةه اال لةةةةى دمةةةةا دلةةةةى لعةةةة  دةةةةدد الطةةةةمي  5002/5050التةةةة اعى السةةةة كق 

 مةر ط لبة   252الةى  5050/5055وى لما دة    زاد اوة الط لب   200المنيميخ خ لفواه الث اي  الى 
التةد ا  عة م   سهةو ك اكبو االدداد لما الفاوه احا الدلات  ادم ال ام  يدا دلى تحسخ اسارى االداء

 (.2 الشاا لا    ( 5لا   
 

الطننالب بننالفرقتين الثالثننة والرابعننة بننالبرامج المختلفننة بالكليننة خننالل الفتننرة مننن العننام  أعنندادتطننور  -0
 0202/0200 الجامعيعام ال إلى 8022/9022 الجامعي

الطةمي الملاحقةةيخ خة لبوااة المدالفةة  خ لكلية  لةةما  أدةدادكاطةةرل   يرضةة  كي اة (2 التةد ا لاة   
(  سةاعول 2 الشةاا لاة    5050/5055 التة اع العة    إلةى 5002/5002  التة اع الفاوة اخ الع   

. كينمة   سةاعول حةا الدلاتة الفاةوة ا  افةالطمي الفوا  الث لث  لتمية  كةوااة الكلية  لةما  يددادترزيع  
الطةمي الملاحقةيخ خ لفواة  الواخعة  لتمية  كةوااة الكلية  لةما الفاةوة اةخ  أدةداد( كي ا  كارزي  9الشاا لا   

 .5050/5055 الت اع الع    إلى 5002/5002 الت اع الع   
تردةد عة  كواة اة لدلاتة  احا ااكبو ايدداد الماراددة خ لبوااة المدالف  لما الفاوة  أن امحظ 
حيةث تشة ل    االااة ج الحيةرااى  ا  ة  النبة ت البسة تيخ  ث  دلر  ايةذ   ة ااث  يليه  كو  الهندت  العلا ي 

 ااةةةا ايدةةةداد (. 2لةةةما السةةةنرات احةةةا الدلاتةةة   كمةةة   سهةةةو عةةة  التةةةد ا لاةةة   اادلدةةة  ق لرةةة اا خ دةةةداد
 -5000/5005فاةوة اةخ للةما االةذى لةم اةخ الطةمي كواة اة اإلااة ج العلادة    لبوااة مة الماراددة خ

.  يردةةد طةةمي 2ليصةةا إلةةى  5002/5002 التةة اع العةة    عةة    ةةا  خ لفواةة  الواخعةة  5002/5002
المح  يا  الثو ة السةماي    كواة اة اليل  اخ الطمي خ لفوا  الواخع  كم  عى كواا   كبعد البوااة اسر
تةةة  تطبيةةةق اعةةة ييو دديةةةدة لارزيةةة  الطةةةمي ميمةةة  كةةةيخ  5002/5002 ر الااقةةة ا لعةةة    االلاضةةةى  الميةةة ه.

البوااة المدالف  خ لكلي  كن ءا دلى اتمرد  اخ المعة ييو انهة  الاقةديو العة   للسةنيخ السة خق   تقةديو المةراد 
  50/2/5000كاةةة لي   222 مةةةى اعامةةةدة اةةةخ اتلةةة  الكليةةة  لاةةة  الم ملةةةه  ل بةةة  الط لةةةر عةةةى االدابةةة ل 

الطةةةمي الكليةةة     إدالةاةةة  كةةةيخ  تةةةا  الاةةة االدام دةةة ت  عةةة دليةةةا الط لةةةر  يةةةا  تن  لهةةة   عةةة  مةةةى اعلنةةة  
تبع تهةة  ترزية  الطةةمي كاتة ا  اكبةةو ميمةة   أمةة  كةة ن اةخ المسةاتديخ الملاحقةةيخ خ لكلية  كةةا دةة   دة اع . 
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 2خ كةةوااة الكليةة  خ لفواةة  الث لثةة  دةةخ كةةيخ كةةوااة الكليةة  خحيةةث ال تقةةا اسةةب  الطةةمي المنيةةمرن ي ةة  اةة
 .ا  اواد ة ل ب ت الطمي ا  أااخطمي 

ع اةةه يارادةةد خةةه دةةد اةةخ الطةةمي المادلفةةيخ اةةخ تةةنرات  االااصةة د المنعلةة ااةة  خ لنسةةب  لبواةة اة 
طمي اخ الدة لج  لهةذ تسهةو  ألرع مر  5002/5002عى البوا اة لع   بقيخ ت خق    ددد الطمي الما

اسب  ددد الطمي الى ادم لى ددد الطمي المقيديخ خ لفوا  الواخع  ادلةى اةخ خعةد االاسة   االلةوى اال 
بواةة اة خقةةدل اةة   عبةةو دةةخ دةةد  الال  عبةةو كراابيةة  دةةخ اقبةة ا طةةمي دلةةى  هأاةةان مةةذا ةيةةو ح يقةةى حيةةث 

 لبوا اة عى تنرات تة خق   ر لاة لى يلةرا اقيةديخ عةى الكشةرف تحةق اتة  قيديخ خطمي الماداي ز خعد ال
زاد دةةةدد الطةةةمي  5002/5002 عةةةى دةةة    .الدلاتةةة  لةةة  يناهةةةرا خعةةةد اةةةخ البواةةة اة  طةةةمي اةةةخ الدةةة لج

طةةمي اةةخ  2طةةمي دةةدد   2ط لبةة  خ لفواةة  الواخعةة    05طةةمي اسةةاتديخ  دةةدد  9 إلةةىخ لفواةة  الث لثةة  
أاة   طةمي 00 إلةى 5009/5002 ام  ي كد  لك زي دة ددد الطمي خ لفوا  الث لث  لما د    (.الد لج

عقةةد تةة  ترديةةه الطةةمي إلةةى أمميةة   5002:5050&  5002/5002 يخايليةةو ييخ التةة اع يخلةةما العةة ا
اال  .ث لثة ه خ لفواة  الط لبة 50&  55البوا اة ام  تبر ع  التف ع أدداد الطةمي المقيةديخ خ لبواة اة إلةى 

 .5050/5050طمي خ لفواه الث لثه لما الع   الت اعى  2ان العدد اادفد اوه الوى ليصا الى 
دلى كوا اة الهندت  العلا ي  لرم  يود  الى اسوة الط لر الةى اسةمى البواة اة  مةر  اإلقب ا أا 

المدالفة  خ لكلية  كة ن لهة  كمة  ان دلاتة  المقةولات ام   عابو احةد العرااةا المشةرا  لةدى الطةمي الهندت  
امةة  يةةدع  اعيةةدا اةةخ الطةةمي  اكلةةث االثةةو عةةى ترضةةي  امميةة  مةةذا البواةة اة لهةة    اتةة الت العمةةا المدالفةة 

التدد لملاح ق خ لبوا اة ام   فسو احاما البواة اة الكبةو اسةب  اةخ دةدد الطةمي الةى العةدد الكلةى يى 
 .(2اخ الفواايخ الث لث  ا  الواخع    دد ا لا  

الطةةمي دلةةى اااةة ج  هلأللبةة ن ياةةدلي ميةة  حةةدة ااا ديةة أاةة  كواةة اة دلةةر  ايةذ ةة  عياميةةع كردةةرد 
انات ت ايلب ن  مذا خ إلض ع  إلى اداي د القة ئميخ دلةى البواة اة دلةى تنسةي  لحةمت دلمية  ايدااية  إلةى 

ديلي  أ  العديد اص ا  ايةذ   تراء ع  الع شةو اةخ لاية ن أ  السة دب اةخ أكاةررو أ  اح عسة  اإلتةم 
تنسي  لحمت لعةدد اةخ المصة ا  خمدينة  اإلتةاندلي  خ إلضة ع  إلةى تلقةيه  تةدليب ت لةما اوحلة  الاةدلير 

دلةى خعةةد لويتة  البواةة اة اةةخ  هطق تةةاخ الطةمي   تعوعةة الصةيف  عةة  المصة ا  الاةة  تقاةوي اةةخ انة
 .اة دلر  ايةذ  دعع ت ت خق  ام   عابو د ام احفعا لدى الكثيو اخ الطمي لإلقب ا دلى كوا 

يودةة  الةى عةةوا العمةةا الماةرعوة خاثةةوة لدويتةةى كواةة ا  عورمةة  دلةةى كواة اة البسةة تيخ  اإلقبةة ا أاة 
البسةة تيخ اسةةوا لاعةةدد المشةة لي  العلا يةة  عةةى اح عسةة  االتةةم ديلي    المنةة طق المحيطةة   ترادةةد ادماةة ت 

وج اةةخ لويتةةى الكليةة . االاةةو خصةةف  د ليةة  لةةبعد الشةةوك ت الاةةى تطلةةر اهندتةةيخ زلاديةةيخ حةةديثى الادةة
 الذى خم شك  عابو د ام اشتع  لعي دة االقب ا دلى البوا اة الد ا خ لبس تيخ.

حاةةى دةة    المشةةو د ت العلا يةة  ع اةةه  محةةظ ااةةه  ايدمةة ا إدالةبواةة اة الطةةمي الملاحقةةيخ ك أاةة 
ععةا لسي تة ت المسةئرليخ دةخ لد زاد ددد الطمي المقيديخ خ لفواايخ الث لثة   الواخعة   مةذا  5002/5009

البواةة اة عةة  دةةذي دةةدد اكبةةو اةةخ الطةةمي  اإلدةةمن التيةةد دةةخ البواةة اة امةة   سةةادا دليةةه عةة  العيةة دة 
   .بوا اةيدداد الطمي خ لالميطودة 
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 الةةد ادخ عياميةةع كردةةرد عةةوا دمةةا ديةةده دةةدا تةةدع  الكثيةةو اةةخ  الحيةةراا  اإلااةة جكواةة اة  أاةة 
 يحقةةةق  اتةةةه   اة عو ةةة  دمةةةا اميةةةعة ا  ااشةةة ء اشةةةو ع لةةة ا يبةةةدأ ميةةةهالطةةةمي دلةةةى االلاحةةة ق خ لبواةةة

    مذا أاوا احمرد يدع  ددد اخ الطمي لملاح ق خ لبوا اة.  طمرح ته.
ااةة  االقبةة ا دلةةى كواةة اة  ا  ةة  النبةة ت عيودةة  الةةى التفةة ع تقةةديوات الطلبةة  خ لبواةة اة اةة  تةةراعو 

  لطلبةة  الفةةواايخ الث لثةة   الواخعةة  امةة   شةةت  الطةةمي عةةوا دمةةا ديةةدة  كةةذلك االمامةة   خ لعيةة لات الميداايةة
 لمقب ا دلى مذا البوا اة.

خ لنسةةب  للبةةوااة  ات االقبةة ا المحةةد د علةةرحظ عيهةة  ااةة  ان عةةوا العمةةا كهةة  ليسةةق خمسةةارى  أاةة  
 البوااة االلوى خ لكلي   مةذا ااةو حة ك  القبة ا الطةمي دلةى البواة اة العلمةى ا  لصةعرر  الدلاتة  كهة  ا 
لعد  االمام   خ لعي لات الميدااية  الاةى تةورط الط لةر كدلدة  اكبةو خة لراا  العملةى  ليياة  لدةويتيخ تة خقيخ 
اةةةخ لويتةةةى تلةةةك البةةةوااة ليعمةةةا كةةةداع  لةةةه احةةةر االمامةةة   خ لدلاتةةة   الاوكيةةةع دلةةةى المهةةة لات المطلةةةري 

ة دنهةة  خصةةرلة ديةةدة  ترضةةي  اكاسةة كه . ا  لعةةد  ادةةمن االاسةة   العلميةة  الق ئمةة  دلةةى تةةدلي  تلةةك البةةواا
اممي  مذا المتة ا الدلاتةى  اتة الت العمةا الما حة  امة   سةالع  كةذا دهةدا اكبةو اةخ د اةر تلةك االاسة   

 للارا ا كدلد  اكثو عع لي  ا  الطمي. 
 يمحظ ادم ال زي دة ايطودة عى ددد الطمي الفواايخ الث لث   الواخع  ادم ال عنتد ان 

ط لب   التف  مذا العدد عى الع    002ك اق  5000/5005وا  الث لث  د   ادم لى ددد طمي الف
 502ليصا الى   5002/5009 زاد العدد عى د    .ط لب  020 إلىليصا  5002/5002الت اعى 

 إلى 5002/5002د    ع  التف  العدد  522 إلىليصا  5009/5002 زاد مذا العدد لما د   
وى لما د    زاد اوة الط لب   222ليصا الى  5002/5050 زاد العدد  عى د    250

قيديخ خ لفوا  الث لث  لما الفاوة احا الدلات   مذا مالطمي ال أدداد مر اكبو  222الى  5050/5055
يوتبط اسبي  خ لتف ع اسر النت   دلى اسارى الفوا  الث اي  ادم ال ام   ساناة اعه التف ع اداء الكلي  

 .سيخ اداء الطمي اتب ع ات لير تعلي   تعل  اكثو ان تب  للطمي ام  دما دلى تح
ط لب   022ك ن  5000/5005خ لنسب  لعدد الطمي المقيديخ خ لفوا  الواخع  عى د    أا 

 دمرا  يود  اادف ل  .ط لب  552ليصا إلى  5002/5002   ا ددد الطمي للع   الت اع  
  عرر  الدلات . إلى ايدداد الملاحقيخ خ لسنرات اي لىالملاحقيخ خ لفواايخ الث لث   الواخع  دخ  ايدداد

&  5009/5002 د ا  زاد مذا العدد لما  022ليصا الى   5002/5009د    ع  زاد العدد 
ليصا  5002/5050لما د    222 زاد مذا العدد كنسب  الى  ط لب  500 إلىليصا  5002/5002

 مر اكبو ادداد  225 الىليصا  5050/5055لما د    اتامو العدد عى العي دة ط لب   222الى 
احا الدلات   مذا يوتبط اسبي  خ لتف ع اسر النت    لما الفاوةواخعه خ لكلي  قيديخ خ لفوا  المالطمي ال

ادم ال ام   ساناة اعه التف ع اداء الكلي   اتب ع ات لير تعلي   تعل  اكثو  لث دلى اسارى الفوا  الث 
 مذا ااو احمرد  ادم ال ث لث ان تب  للطمي ام  دما دلى تحسيخ اداء الطمي المقيديخ خ لفوا  ال

مو  امام   الس دة ادي ء ميئ  الادلي   اع  ايه  كاطريو ات لير المسا لاطريو اداء الكلي كنايته 
  .5050-5002الاعلي   الاعل   كذلك اام ط الاقيي  المدالف  ك حد لك ئع الدطه االتاواتيتي  للكلي  
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 الجامعيالعام  إلى 8022/7022 العام الجامعى لفترة منبيان بتطور اعداد الطالب الملتحقين بالفرقتين الثالثة والرابعة بالبرامج المختلفة خالل ا(: 4  )قجدول ر

0202/2002 

 الفرقة العام الجامعى

 البرامج الدراسية

 المحاصيل
االتتاج 

 الحيوانى

الثروة 

 السمكية

علوم 

 االغذية

االقتصاد 

 المنزلى

وقاية 

 النبات

االراضى و 

 المياة
 البساتين

االنتاج 

 الزراعى

الهندسة 

 الزراعية

ادارة 

ت مشرعا

 زراعية

 سالمة الغذاء

 االجمالى

0227/0222 

 الثالثة

4 22 0 22 4 4 7 22 0 40 ----- ----- 78 

0222/0222 4 22 7 28 4 22 4 02 2 47 7 ----- 207 

0222/0220 4 20 0 04 2 7 0 27 2 40 4 ----- 220 

0220/0224 0 7 4 22 2 4 4 20 0 0 4 ----- 07 

0224/0224 22 20 22 04 8 27 22 22 22 47 20 ----- 272 

0224/0220 7 20 7 28 7 22 8 20 8 07 08 ----- 204 

0220/0227 7 22 22 20 0 7 4 24 0 47 20 ----- 204 

0227/0227 7 20 7 27 8 22 4 24 0 04 44 20 024 

0227/0228 7 00 27 07 22 27 22 02 7 42 40 22 044 

0228/0227 22 42 27 40 00 00 20 40 20 72 47 42 402 

0227/0202 7 47 02 44 02 02 7 42 22 70 42 44 444 

0202/0202 20 48 24 48 8 04 27 44 22 07 40 47 444 

0202/0200 02 40 24 47 07 00 24 02 8 70 02 47 474 

0227/0222 

 الرابعه

0 22 22 20 7 24 4 04 4 44 ----- ----- 240 

0222/0222 4 20 7 20 7 7 8 22 0 42 ----- ----- 227 

0222/0220 0 20 0 27 7 20 4 00 2 42 7 ----- 247 

0220/0224 0 27 7 00 4 8 0 24 2 47 4 ----- 207 

0224/0224 0 20 7 27 0 7 4 24 2 02 4 ----- 72 

0224/0220 22 27 22 07 20 28 8 20 8 87 24 ----- 004 

0220/0227 22 27 7 04 22 20 0 22 7 47 27 ----- 207 

0227/0227 7 20 20 28 7 22 0 20 0 07 44 ----- 277 

0227/0228 0 20 7 02 22 24 4 24 4 70 44 22 027 

0228/0227 4 00 27 07 20 24 7 27 4 07 27 7 022 

0227/0202 8 40 24 40 04 42 20 42 22 82 44 00 448 

0202/0202 7 47 02 47 00 00 7 40 22 87 00 04 400 

0202/0200 22 48 24 42 22 04 27 44 20 74 42 47 480 
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 لجميع برامج الكلية خالل الفترة من العامالثالثة (: يوضح بيانا بتطور اجمالى عدد الطالب الفرقة 7رق  ) توضيحيشكل 

 . 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0227/0227 الجامعي 
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 لجميع برامج الكلية خالل الفترة من العامرابعه ال(: يوضح بيانا بتطور اجمالى عدد الطالب الفرقة 7رق  ) توضيحيشكل 

 . 0202/0200 الجامعيالعام  إلى 0227/0227 الجامعي 
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 الجننننامعيخننننالل الفتننننرة مننننن العننننام الملتحقننننين بالكليننننة الطننننالب  أعنننندادتطننننور اجمننننالى  -3
 0202/0002 الحالي الجامعيالعام  إلى 8022/9022

خننالل فننرا االرلننر للكليننة يوضننح اجمننالى أعننداد الطننالب ال( 8الشننكل رقننم )و  (2رقننم )الجنندول 
( 9الشننكل رقننم ) أمننا و0202/0202إلننى العننام الجننامعي  0228/0229الفتننرة مننن العننام الجننامعي 
 والمقيدين بالكلية خالل الفترة محل الدراسةب فيوضح اجمالى أعداد الطال

 
عداد الطالب الملتحقين بمالفر  المختلفمة بالكليمة خمالل ابتطور اجمالى  (: يوضح بيان4جدول )

  0202/0200الى  0227/0228الفترة من العام الجامعى 

احمالى الفرقة  الع   الت اع 
 األولى

اجمالى الفرقة 
 الثانية

اجمالى الفرقة 
 الثالثة

اجمالى الفرقة 
 الرابعة

اجمالى اعداد 
 الطالب

0227/0228 242 242 224 200 477 

0228/0227 024 227 228 200 007 

0227/0222 024 240 227 240 074 

0222/0222 74 270 227 227 470 

0222/0220 007 77 220 247 077 

0220/0224 427 287 07 207 782 

0224/0224 447 270 272 72 700 

0224/0220 472 277 204 004 744 

0220/0227 007 004 204 207 2244 

0227/0227 772 087 024 277 2407 

0227/0228 477 424 044 022 2400 

0228/0227 478 474 402 022 2404 

0227/0202 472 470 444 448 2008 

0202/0202 404 422 444 400 2020 

0202/0200 047 407 474 480 2748 

 

 
 0222/0222الفرا االرلر بالكليه خالل الفتره من االب ( يوضح تطور اعداد 8شكل رقم )

 0202/0200حتى عام 

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

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022
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وات االولننى مننن الدراسننة اكننون ادبننر مننن عنندد نويالحنند داامننا ان عنندد الطننالب الملتحقننين بالسنن
الخريجين وئنذا يرجنر النى تعثنر بعن  الطنالب خنالل المراحنل الدراسنية االرلنر والتنى قند تن د  بنه النى 

ال اخنر تحويل المسار نتيجة لعدم مالامة مجال الدراسة للطالب او تفانيله الشخىنى للدراسنة فنى مجن
 قد ير  فية فرصة عمل ادبرو

ثمننا يوضننح  المختلفننة خننالل الفتننرة محننل الدراسننة أعننداد الطننالب بننالفرا جمننالى عننند النمننر ال
نجد ان اعداد الطالب المتواجدين بالكلية فنى تزايند مسنتمر منن العنام  (9)والشكل رقم  (2)الجدول رقم 

 0228/0229االبنا عنام  222االبا وزاد العندد النى  297حيث ثان العدد  0227/0228الجامعى 
 0222/0222االبا اال ان ئذا العندد قنل عنام  292لتىل الى  0229/0222الزيادة عام واستمرت 

وئنذ بسنبب  انالب فقن ( 7الجندد ) الفرقنة االولنىاالب وئذا يرجر الى انخفاض عدد  222ليىل الى 
 االبنا 277ووصنل النى  0222/0220اال ان عدد الطالب ارتفنر فنى عنام  سنة الفراغ للثانوية العامة

بينمننا وصننل عنندد الطننالب الملتحقننين  االبننا 282لتىننل  0220/0223لزيننادة خننالل عننام واسننتمرت ا
وارتفنننر عننندد الطنننالب خنننالل العنننام الجنننامعي  االبنننا 720لتىنننل النننى  0223/0222بالكلينننة عنننام 

االبنا ببرننامج سنالمة األةذانة ليىنبح العندد  22ويزيند علنيهم  االبنا 908ليىل إلى  0222/0222
 2232ليىنل النى  0222/0222واستمرت تلك الزيادات خنالل عنام  د فعلىاالبا ثعد 922االجمالى 

 الجننامعين ينوتشننهد الكليننة خننالل العننام االبننا 2329 إلننى 0222/0227وارتفننر العنندد خننالل عننام 
والبحنننث عنننن النوعينننة ادبنننر منننن العننندد  مرحلنننة اسنننتقرار 0228/0229&  0227/0228تننناليين ال

خنالل ئنذين  %23&  %2فنر درجنات التنسنيب بهنا بمقندار االجمالى وذلك عن ارينب توجنه الكلينة لر 
االبنا  2303&  2300همنا إلنى حيث وصل عدد الطالب المقيدين بالكلية خالل الثالث األخيرة امو عاأل

وئذا امنر ابيعنى  0222/0227وئو عدد اقارب العدد المقيد بالكلية خالل العام السابب على الترتيب 
لكبيرة من المجهودات وخاصة فى ظنل حىنول الكلينة علنى االعتمناد منن تمر به الكلية بعد تلك الفترة ا

اال ان ئنذا العندد ارتفنر خنالل و 0222منايو  03الهي ة القومية لامان جودة التعليم واالعتماد بتاريخ 
م منن ارتفناع نسنبة القبنول بالكلينة ليىنل النى بنالرة 2208ليىل النى  0229/0202العانم الجامعى 

 0202/0202امننا خننالل عننام  % وئننذا امننر جينند جنندا علننى مسننتو  تحسننين وتطننوير االداء78.29
عنننام البنننا خنننالل ا 2728االبنننا وزاد ئنننذا العننندد ليىنننل النننى  2220فوصنننل اجمنننالى عننندد الطنننالب 

 ووئو العدد األدبر على مستو  الكلية خالل  الفترة محل الدراسة 0202/0200
ويالحنند تزاينند اعننداد الطننالب بننالفرا الدراسننية المختلفننة لنننفل االتجنناة السننابب ذثننرة الجمننالى 

لينة سنواء منن اعداد الطالب مما يدل على سير الكلية فى االتجاة الىنحيح نحنو جنذب الطنالب النى الك
خالل ادخنال بنرامج جديندة مثنل برننامج الهندسنة الزراعينة وادارة مشنروعات زراعينة او منن خنالل رلن  
الطننالب بميننادين العمننل وتتبننر خطننائم وثننذلك بعقنند المنن تمرات بىننفة دوريننة السننتطالع رأ  اصننحاب 

لعمنل المسنتمر علنى ا و لمتطلبنات سنوا العمنل خريجي برامج الكلية المختلفة مد  موافاةاالعمال فى 
إاجاد قناة للتواصل من خاللها لموادبنة التغينرات و التطنورات التنى يلنزم ادخالهنا علنى البنرامج الدراسنية 
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والمهارات التى يلزم اضافتها لخريجى البرامج مما يدفر بمستو  الخريج والكلية لمستو  ارقنى منر رفنر 
 خدمة المجتمر وتنمية البي ة المحيطةو دفااتها التنافسية ما بين اقرانها و تزايد دورئا فى 

 

 
( : يوضح بيانا بتطور اعداد اجمالى الطالب الملتحقين بالكليه خالل 9شكل رقم )

 0202/0200وحتى  0222/0222الفترة من 
 0228/0229&  0227/0228اسننتقرار أعننداد الطننالب الملتحقننين بالكليننة خننالل عننامي و 

عنام حتنى التالينه لهنا  خالل الفترةو عدد االجمالى للطالب لل قياسيالع ارتفال ابعد  2303& 2300 إلى
خنالل العنامين األخينرين منر ترثينز الكلينة لرفنر مسنتو  امنا و االبنا 2327 إلىليىل  0222/0227

اال ان العندد ثكنل زاد  نسب القبول ببرامجها المختلفنة ممنا اجعنل الكلينة ترتكنز علنى الكينا ولنيل الكنم
 خننالل عننامىليىننل  جهننودات الكليننة فننى التعرلننا ببرامجهننا المختلفننة بم  شننكوئننذا يننرتب  بننالو بالكليننه
امننننا فننننى العننننام الجننننامعى االبننننا  2220&  8022ليىننننل الننننى  0202/0202&  0229/0202
وئننو اعلننى االعننداد التننى اناننمي الننى الكليننة االبننا  2728فوصننل عنندد الطننالب الننى  0202/0200

خالل الفترة محل الدراسةو وأجماال فأن تطور اعداد الطالب المستمر بالكلية خالل الفتنرة محنل الدراسنة 
 0202/0200  & 0202/0202&  9022/0202خنننالل عنننام  ارتفننناع عننندد الطنننالب عمنننل علنننى

 0227/0228قدر عندد الطنالب فنى المقيندين بالكلينة خنالل عنام  3.22 & 3.22&  27.3بمقدار 
االبا(و ولالتالى فأن السياسات التى اتبعتها الكلية لجذب الطالب سنواء زينارات المندارس للكلينة  297)

لمتواجدة بمحافمة االسنماعيلية ثنان لهنا تنأتير أاجنابى وزيارات بع  أعااء ئي ة التدريل للمدارس ا
فى ارتفاع اعداد الطالب المنامين بالكليةو ثما ان الكلية تقنوم بتوزينر مطوينة للتعرينا ببنرامج الكلينة 
المختلفة ومجناالت الدراسنة وفنرص العمنل المتاحنة لخريجنى الكلينة خنالل التنسنيب بالجامعنه قند سناعد 
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ريننا بالكليننةو ثمننا ان اعتمنناد الكليننة مننن قبننل الهي ننة القوميننة لاننمان جننودة الكليننة فننى مزينندا مننن التع
قد جذب مزيندا منن الطنالب المتمينزين النى الكلينة والنذين يهتمنون  03/2/0222التعليم واالعتماد فى 

ثمننا ان سننعى ئننم وأسننرئم الكريمننة بجننودة التعلننيم وقنندر الثقننة الننذ  يتنناح للخننريج مننن قبننل المجتمننرو  
 أئنماحند  ئنيو ادة اوجة التعاون مر الم سسات منا قبنل التعلنيم الجنامعى للتعرينا بالكلينة الكلية فى زي

اليننات التواصننل مننر المجتمننر والتعريننا بأئميننة الكليننة وخريجيهننا ودورئننم الهننام فننى اتننراء الثنننروة فع
 الزراعية فى مىر امال فى رفعة الوانو

  لى الارعيق...و وهللا     
 

 عميد الكلية   الجودة ضمان وحدة  القاام بتسيير اعمال     

 ناصر سعيد مندوراود/          / رفيب عبد الرحمن دمحم                     دوا


