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 الكلية

حضور ممثل عن 
الكلية في اجتماع 

9-1- 3112 
بمكتب رئيس 

 الجامعة

تسليم البيانات 
الوصفية باللغة 

 اإلنجليزية

تسليم البرامج والمقررات )تحت 
 المراجعة( باللغة اإلنجليزية

 / نواقص مالحظات
 دراسات عليا بكالوريس

 غير مرسلة بالكامل غير مرسل غير مرسل غير مرسل × التجارة

 التربية النوعية
 غير مرسلة بالكامل غير مرسل غير مرسل غير مرسل √

 ناقص ناقص غير مرسل × العلوم

 مرحلة البكالوريوس :
 ) قسم الفيزياء ( بالكامل -
 ( 2توصيف المقررات ) جدول قسم الحيوان :  -
 (2توصيف المقررات ) جدول -قسم الحشرات : أكواد المقررات عربى  -

 مرحلة الدراسات العليا:
 قسم الفيزياء ( بالكامل  –قسم الحيوان   –قسم الرياضيات   –) قسم الفيزياء  -
 همرحلة الدكتور  –قسم الجيولوجيا : مرحلة الدبلومة  -
 (2توصيف المقررات ) جدول  – يمرحلة الدبلومة ) أكواد المقررات عربقسم الحشرات : في  -

 (2توصيف المقررات ) جدول  – يفي مرحلة الماجستير ) أكواد المقررات عرب                  
 (2توصيف المقررات ) جدول  – ي) أكواد المقررات عرب هفي مرحلة الدكتورا                  

 ( 2توصيف المقررات )جدول  – يالمقررات عربقسم النبات : أكواد  -

 الزراعة
 ناقص ناقص غير مرسل √

 مرحلة البكالوريوس :
 (2( و) جدول 3قسم وقاية النبات : ) جدول 

 مرحلة الدراسات العليا :
 ( دكتوراه 3) جدول  -( ماجسيتر  3) جدول قسم اقتصاد زراعي : 



 (2و )جدول (  3بساتين : )جدول   –قسم اإلنتاج النباتى 

 قسم اإلنتاج الحيوانى:

Animal Production 

 ( دكتوراه 3) جدول -( ماجسيتر  3) جدول 

Fish Production 

 ( دكتوراه 3) جدول -( ماجسيتر  3)جدول 

Poultry Production 

  ( دكتوراه 3)جدول  -( ماجسيتر  3)جدول 

 الهندسة بشبرا
 كامل ناقص غير مرسل √

 :مرحلة البكالوريوس 
 (2جدول – 3جدول – 1) جدول  (توصيف - مقررات – برامج)  والفيزياء الرياضيات قسم
 (2جدول – 3جدول – 1) جدول  (توصيف - مقررات – برامج)  الميكانيكية الهندسة قسم

 (3العمارة )جدول قسم مقررات قائمة - 
 (3المساحة  )جدول قسم مقررات قائمة - 
 (3الصناعية )جدول الهندسة قسم مقررات قائمة - 
 (3الكهربية )جدول الهندسة قسم مقررات قائمة - 
 (3المدنية )جدول الهندسة قسم مقررات قائمة - 

 الهندسة ببنها
 ناقص ناقص  √ √

 مرحلة البكالوريوس:
 قسم العلوم األساسية بالكامل -

 مرحلة الدراسات العليا:
 قسم العلوم األساسية بالكامل -

 اآلداب
 مرحلة الدراسات العليا :  ناقص كامل كامل √

 2جدول  – 3قسم تاريخ : جدول  -
 التمريض

 العليا :  الدراسات مرحلة ناقص كامل غير مرسل √
 ( 2)جدول  psychiatric & mental nursing قسم مقررات توصيف  -

 الطب البيطري
 ناقص كامل غير مرسل √

  العليا الدراسات مرحلة 
توصيف مقررات مرحلة فقط ) الموجود  مرحلة الماجستير لجميع األقسام( مقررات  2توصيف )جدول   -

 عنوان الماجستير (ه تحت الدكتورا



 الطب البشري
  (2كل المقررات )جدول  توصيف:  العليا الدراسات مرحلة ناقص كامل غير مرسل √

 التربية الرياضية
 ( 2)جدول  كل مقررات توصيف:  العليا الدراسات مرحلة ناقص كامل كامل √

 الفنون التطبيقية
 كامل دراسات عليا اليوجد كامل غير مرسل √

 التربية
 كامل كامل كامل غير مرسل √

 الحاسبات والمعلومات
  كامل كامل كامل غير مرسل √

 الحقوق
 كامل كامل كامل كامل √

 


