
عن معھد األحصاء, جامعة القاھرة
1947أنشئ المعھد عام 

تعدلت الالئحة1957وفى عـام خریجـا.13وكان عـددھم 1964
.بعد الدبلوم للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه في اإلحصاء الدراسة

1959وفي عام 

19621963ة" وبدأت الدراسة فیھ من جـدید في نوفمبر اإلحصـائی
خریجا.17وكان عددھم 

تنوعت الدراسة بالمعھد وتعددت الدبلومات التي یمنحھا:
بدأت الدراسة بدبلوم الحاسبـات العلمیة والذي تغیر اسمھ1973عام .1

دبلوم علوم الحاسب والمعلومات .
بدأت الدراسة بدبلوم اإلحصاء السكاني .1975ام ع.2
بدأت الدراسة بدبلوم بحوث العملیات .1977عام .3
بدأت الدراسة بدبلوم نظم المعلومات.2005عام .4



عنوان معھد األحصاء, جامعة القاھرة

ش د. أحمد زویل ــ (ثروت سابقا) ــ األورمان5
الجیزة.
12613ص.ب: 



أھداف معھد األحصاء, جامعة القاھرة

نشر الثقافة اإلحصائیة في المجتمع.-1

تنظیم برامج دراسیة على مستوى الدبلومات والماجستیر والدكتوراه من أجل تأھیل وتوجیھ -2
خریجي الجامعات والمعاھد العلیا في تخصصات المعھد.

االت اإلحصاء والسكان وعلوم الحاسب ونظم تقدیم االستشارات للمؤسسات و األفراد في مج-3
المعلومات وبحوث العملیات في خدمة المجتمع.

إعداد وتصمیم وتنفیذ البرامج التدریبیة الطویلة والقصیرة األجل بما یتواكب مع متطلبات أسواق -4
العمل.

سوح في مجاالت تخصصات المعھد المختلفة بھدف خدمة إجراء الدراسات والبحوث والم-5
المجتمع.



نبذة معھد األحصاء, جامعة القاھرة

1947
1964

ح في اإلمكان مواصلة الدراسةوأصبتعدلت الالئحة1957وفى عـام خریجـا.13وكان عـددھم 
.الدبلوم للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه في اإلحصاء 

1959وفي عام 

19621963اإلحصـا
خریجا.17وكان عددھم 

تنوعت الدراسة بالمعھد وتعددت الدبلومات التي یمنحھا:
1973عام .1

دبلوم علوم الحاسب والمعلومات .
بدأت الدراسة بدبلوم اإلحصاء السكاني .1975عام .2
بدأت الدراسة بدبلوم بحوث العملیات .1977عام .3
بدأت الدراسة بدبلوم نظم المعلومات.2005عام .4



أوال : عمداء المعھد 

1947أ.د. عبد المنعم ناصر الشافعي (مؤسس المعھد)–1

1963–1962ھد)أ.د. محمـد زكـى شافعي (مشرفاُ على المع–2

1967-1963أ.د. حسـن محمـد حسیـن–3

1975- 1967أ.د. أحمـد عبـاده سرحـان–4

1981- 1975أ.د. سعد الدین  محمـد الشیال–5

1983- 1981أ.د. أحمـد حسـن  الموازینى–6

1988- 1983أ.د. عبد المجید مصطفى فراج–7

1994–1988محمـودأ.د. محمـود ریاض –8
2000–2003

2000–1994أ.د. إبراھیم  فرج  عبد الرحمن–9

2005–2003أ.د. عبد الغني محمد عبد الغني-10

2008-2005أ.د. إلھام  شكري  محمد  سعید-11

حتى تاریخھ2008أ.د. محمد نجیب  عبـد  الفتاح-12



ثانیا : وكالء المعھد

1975- 1972عد الدین  محمد الشیالأ.د. س-1

1981–1977أ.د. أحمد حسن الموازینـى-2

1982- 1981أ.د. شفیـق  اسكندر  صلیب-3

أ.د. عاطـف  محمـد خلیفة-4
1982–1983
1985 -1988

أ.د. سمیـر كامـل  عاشور-5
1988 -1994

أ.د الھام شكرى محمد  سعید -6
وتنمیة البیئةون خدمة المجتمعوكیل المعھد لشئ

وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث
1994 -2000
2003 -2003

أ.د ربیع  زكى حفنى عامر-7
وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا و البحوث

وكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
1994 -1996
2000–2003

العزیز عامر أ.د غزال عبد -8
2002- 1996وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا و البحوث

أ.د. حجـازى محمـد زاھر-9
2003- 2002وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث

أ.د. أماني موسـى محمـد -10
2008–2003وكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

فؤاد محمد عطیة أ.د احمد-11
2009- 2003وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث

أ.د. یوسف مصطفى محجوب-12
حتى األن2008وكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

أ.د. سید مشعال تاج الدین-13
حتى اآلن2009وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث



الھیكل األدارى لمعھد األحصاء, جامعة القاھرة

أ.د. سید مشعال تاج الدیند : عمید المعھ
أ.د./ أحمد فؤاد محمد عطیةوكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث  : 

دعد محمد فؤادوكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة: أ.د. 
إبراھیم أمین عام المعھد : األستاذ/سراج الدین

مدیر الشئون األداریة :األستاذ/محیى حامد حنفى 
مسئول مخططى البرامج :السیدة/مارى رمزى عبد المللك 

مدیرة الدراسات العلیا :السیدة /عفاف على عبد السالم 
مدیرة المكتبة :/السیدة/سامیة إبراھیم عبد المجید 

مدیرة الشئون المالیة :السیدة/فوزیة على أحمد 
قسم التصویر والطباعة :السید/غریب محمود سالم رئیس

السید/مجدى حسن عبد الرحمن مسئول التدریب والعالقات العامة :
مسئول التوریدات:السیدة/أمال عبد الكریم 

مسئول العالقات الثقافیة :السیدة/شادیة أحمد منصور 
مسئول صیانة الحاسبات :السیدة/أم ھاشم حسین 

السید /محمد حمزة أحمد 
رئیس  مكتب أ.د عمید المعھد : السیدة/ھالة إسماعیل أحمد 

سكرتیرة مكتب أ.د وكیل المعھد الدراسات العلیا :السیدة /سالمة محمود صالح 
سكرتیرة مكتب أ.د وكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع :السیدة/نادیة حلمى عواد 

كرتیرة قسم اإلحصاء السكانى :السیدة/جلیلة أحمد كامل س
سكرتیرة قسم علوم الحاسب :االنسة /سوسن عبد الحلیم 

اإلحصاء التطبیقى :السیدة /صفاء محمود جودة سكرتیرة قسم 
سكرتیرة قسم بحوث العملیات :السیدة/نسرین إمام متولى 

فتاح سكرتیرة قسم اإلحصاء الریاضى :األنسة/دعاء عبد ال



رسالة معھد األحصاء, جامعة القاھرة

" التمیز فى األداء االكادیمى والمھنى لتحقیق الریادة فى المجاالت االحصائیة

سكانى ) وعلوم الحاسب ونظم المعلومات وبحوث العملیات –تطبیقى –( ریاضى 

لیكون إحدى المنارات العلمیة والبحثیة لالرتقاء بمستوى أداء الخریج طبقاً للمعاییر 

القومیة والعالمیة "                                                          



رؤیة معھد األحصاء, جامعة القاھرة

والبحثیة طبقاً للمعاییر القومیة والعالمیة 



كلمة معھد األحصاء, جامعة القاھرة

ال أجد خیرا من تقدیم معھدنا العریق سوى بأن أقدمھ من خالل رسالتھ والتي خلصت من 
فكر أساتذتھ وأؤكد على معانیھا، فقد انبثقت رسالة المعھد فى :

––

لالرتقاء بمستوى أداء الخریج طبقاً للمعاییر القومیة والعالمیة " 

ا
وبصفة خاصة تكنولوجیا المعلومات وطرق التعلیم والتعلم التى أضفت لعلوم اإلحصاء وجھاً جدیداً.

الذى قاد تلك الریادة فإننا نفخر بأساتذتنا
ندعو هللا أن یوفقنا فى االستمرار فیھا.

المع

بحوث قواعد المعلومات والبرمجیات قادر على تحقیق أقصى كفاءة في مجاالت الدراسات األكادیمیة 
تطبیقات العملیة سواء لطلبة المعھد أو لغیرھم من الجھات والھیئات المستفیدة بالخدمة.وال

عمید المعھد

أ.د. محمد نجیب عبد الفتاح أحمد
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