
 

 األساتذة األجالء

 زمالئً األعزاء

إصدارًفذاًاؾعددًؿواؽلًاًألفؿقةًاؾملؽقدًًقلتي

ًاألدرقةً ًاالجمؿاعقة ًاؾعالؼات ًدعم عؾي

ًعؾيًً-ؾؾؿعفد ًوتلؽقدًا ًؾمؾكًاؾروابط وتدعقؿًا

.روحًاؾػرققًبنيًأدرةًاْعفد

ًاؾـشرةً ًؿن ًاؾناـي ًاؾعدد ًفو ًاؾعدد وفذا

ًوتزدفرً ًتيمؿر ًأن ًـطؿع ًاؾيت االؾؽرتوـقة

ًٍؼق ًأن ًـمؿـى ًواؾيت ًؿداخالتؽم ًبػضل

ًؿنً ًتؼدؿه ًؿنًخاللًؿا ًإصدارفا اهلدفًؿن

ًاْعفدً ًاؾيتًقؼدؿفا ًاْىمؾػة ًؾألـشطة أخلار

ً.وأنًتؽونًتوثقؼًاًتارخيقًاًؾمؾكًاألـشطة

ًاالؾؽرتوـقةًؿؽ ًاؾـشرة ًٍرقر ًأدرة ًقيعد ا

ًاألػؽارً ًواؼرتاح ًباألخلار ًاؾمواصل بلفؿقة

اؾيتًؿنًذلـفاًميؽنًأنًتشؿلًتؾكًاُدقدة

ًاألخلار ًبؽل ًاؾعؾؿقةًًاؾـشرة ًاألحداث و

ً.واالجمؿاعقة

                                             عمٌد المعهد       
 محمد نجٌب عبد الفتاح. د.أ

 

                                              

                                                                

  

 ؾإلحصاءًاؾعاْياالحمػالًباؾقومً

 

ًاألدماذجاؿعةًاؾؼافرةًٍتًرعاقةًً–ًاإلحصائقةـظمًؿعفدًاؾدراداتًواؾلووثً

ًاؾدؽمورً ًاؾدؽمورًًاألدماذحيامًؽاؿلًرئقسًجاؿعةًاؾؼافرةًوبرئادةً/ حمؿدً/

ًًبعـوان ؾإلحصاءًاؾعاْيباؾقومًًاإلحصاءًاالحمػالٌقبًعلدًاؾػماحًعؿقدًؿعفدً

ً"الًتـؿقةًبدونًإحصاء"

ًًقومًوذؾكً ًاْواػق ًاحمػاؾقةًذيفورقةً .2010ًًأؽموبر19ًاؾنالثاء وذؾكًضؿن

ًاألؿمً–حددتًؾهًاُؿعقةًاؾعاؿةًًواؾذيؾإلحصاءًًاؾعاْيؿصرًاؾعربقةًباؾقومً

ً.20/10/2010اْمودةًقومً

 

                    القاهرة جامعة                       

اإلحصائٌة البحوث و الدراسات معهد  
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 :المؤتمر السنوي الخامس واألربعون فً

 "لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات" 

 

دٌسمبر  21- 24فً الفترة من " لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العملٌات" بالمعهد المؤتمر السنوي الخامس واألربعون عقد

  كل من بحضور 3121

 رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثنائب    حسٌن خالدالسٌد األستاذ الدكتور 

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء رئٌس الجهاز    أبو بكر الجندي / السٌد اللواء

  واألكادٌمٌةوالبحثٌة  تكرٌم بعض رموز اإلحصاء والجهات اإلحصائٌةوتم 

 :المؤتمروكانت من ضمن أهداف 

 ـشرًاألحباثًاؾعؾؿقةًاْؼلوؾةًيفًختصصاتًاْممترًاْىمؾػة.ً

 اؾلونيًعاْقًاًبدعوةًأداتذةًأجاـبًأوًؿصرقنيًعاؿؾنيًيفًاّارجًؾعرضًأحدثًاؾؼضاقاًيفًختصصاتفمًاؾمواصل.ً

 تػعقلًاؾشراؽةًًاؾلونقةًًبنيًًاْعفــدًواْمدياتًاؾورـقةًواؾعربقةًواؾدوؾقةًاؾعاؿؾةًيفًجماالتًختصصًاْعفد. 

 ًإبرازًأثرًتداعقاتًاألزؿةًاْاؾقةًاؾعاْقةًعؾىًاالؼمصادًواؾعؿاؾةًوؿعدالتًاؾػؼرًًػىًذيفورقةًؿصرًاؾعربقة.ً

 

 

 المؤتمرات



  
ًأفمًـدواتًاْممتر

 "اؾمودقاتًودورًاُاؿعات:ًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًيفًاؾؼرنًاؾواحدًواؾعشرقن"حماضرةًعاؿةًبعـوانً .1

13/12/2010ًاالثـنيً:ًاؾمارقخ

 علدًاْـعمًاؾشاػعي.ًد.ؼاعةًأ:ًاْؽان

 فاـيًجوفر./ًد.أ:ًإدارةًاحملاضرة

 أريدًدقفًاؾـصر./ًد.أ:ًاْمودث

 
 
 "Special Modeling for Environmental Data"حماضرةًعاؿةًبعـوانً .2

14/12/2010ًاؾنالثاءً:ًاؾمارقخ

 (4)ؿدرجً:ًاْؽان

 مسريًعاذور./ًد.أ:ًإدارةًاحملاضرة

ًعلدًاِؿقدًذعراويً./د.أ:ًاْمودث

ً

 



 

 

  

 Women and the Population Problem"اْرأةًواْشؽؾةًاؾيؽاـقة"حماضرةًعاؿةًبعـوانً .3

14/12/2010ًاؾنالثاءً:ًاؾمارقخ

 (4)ؿدرجً:ًاْؽان

 عارفًخؾقػة./ًد.أ:ًإدارةًاحملاضرة

ًحمؿودًػفؿيًػمحًاهلل./ًد.أ:ًاْمودث

 
 

رذقدًحمؿدًرذقدًوزقرًاؾمهارةًواؾصـاعةً،ًؼطاعً/ًـدسًفٍتًرعاقةًاْ"ًْشروعاتًاؾصغريةوتـؿقةًاً...االؿمقازًاؾمهاريً"ـدوةًبعـوانً .4

 دقاداتًتـؿقةًصادراتًاْشروعاتًاؾصغريةًواْمودطة

15/12/2010ًاألربعاءً:ًاؾمارقخ

ًعلدًاْـعمًاؾشاػعي.ًد.ؼاعةًأ:ً:ًاْؽان

 



 

  

 "تـظقمًاألدرةًبنيًتدؼققًاؾلقاـاتًوتؼدقرًاالحمقاجات"بعـوانًًـدوة .5

16/12/2010ًاّؿقسً:ًاؾمارقخ

 (4)ؿدرجً:ًاْؽان

 حمؿدًٌقبًعلدًاؾػماح./ًد.أ:ًإدارةًاحملاضرة

ًدورًاؾيـلاري./ًدً:ًاْمودثون

ًحيامًعلاس./ًدًً

ًعارفًاؾشقماـيًً

ًاؾشرقفدفامًًً

 زؽيًإبرافقمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

 

 "جودةًاؾمعؾقمًاُاؿعيًؿشاؽلًوحؾول"بعـوانًًـدوة .6

16/12/2010ًاّؿقسً:ًاؾمارقخ

 ًجاؿعةًبـفاًً–ؽؾقةًاؾمهارةً:ًاْؽان

 جاؿعةًبـفاً–عؿقدًؽؾقةًاؾمهارةًًًأريدًعلدًاؾرحقمً./ًد.أ:ًرئقسًاؾـدوة

ًاِيقينًعلدًاؾربًراضي./ًد.أ:ًؿـيقًاؾـدوةً

 



 

  

ًاؾعاؿؾنيًؾؾيادة"ًًًاألدرةًتـظقمًخدؿاتًعؾىًاؾمطلققًؿعًاْيمفدفًاجملمؿعًتؼدقرًأداؾقب"ًًبعـوانًتدرقلقةًدورةًعؼد .1

2010ًًًأؽموبر18ًً–12ًًؿنًاؾػرتةًخاللًوذؾكًؿمدرب(20ً)ًؾعددًؾؾيؽانًاؾؼوؿيًباجملؾس

 
 

ًاؾؼوؿيًباجملؾسًاؾعاؿؾنيًؾؾيادة"ًًًًاألدرةًوتـظقمًاؾيؽانًجمالًيفًاإلعالؿيًاْضؿونًٍؾقل"ًًبعـوانًتدرقلقةًدورةًعؼد .2

2010ًًًًأؽموبر31ً-25ًؿنًاؾػرتةًخاللًوذؾكًؿمدرب(20ً)ًؾعددًؾؾيؽان

 
 

 دورات



  

(20ً)ًؾعددًؾؾيؽانًاؾؼوؿيًباجملؾسًاؾعاؿؾنيًؾؾيادة"ًاؾشاؿؾـةًاُــودةًؿعاققـرًتطلقـق"ًًًبعـوانًتدرقلقةًدورةًعؼد .3

2010ًًًـوػؿرب9ًًً-3ًًؿنًاؾػرتةًخاللًوذؾكًؿمدرب

 
ً

(20ً)ًؾعددًؾؾيؽانًاؾؼوؿيًباجملؾسًاؾعاؿؾنيًؾؾيادة"ًً"ًًاآلخرقنًؼقادةًوػنًاؾذاتًإدارة"ًًًًبعـوانًتدرقلقةًدورةًعؼد .4

2010ًًًـوػؿرب30ًً–24ًؿنًاؾػرتةًخاللًوذؾكًؿمدرب

 
 



ًٍؾقلًػىًاْعؾوؿاتًتؽـوؾوجقاًًأداؾقب:ً"عن2010ًًدقيؿرب2ًً–ًـوػؿرب27ًًؿنًاؾػرتةًخاللًتدرقلقةًدورةًعؼدًمت .5

ًاْعؾوؿاتًمبراؽزًاْعؾوؿاتًأخصائقوًؾؾيادة"SPSSًًًبرـاؿجًبادمىدامًواؾيؽاـقةًًاإلحصائقةًاؾمؼارقرًوإعدادًاؾلقاـات

ً.باؾؼافرةًؾؾيؽانًاْمودةًاألؿمًوصـدوقً–ًاْصرقنيًاؾدميوجراػقنيًذيعقةًؿعًباؾمعاونًاؾؼافرةًمبواػظة

 
 

  ICDLواؾـًاإلحصائقةفذاًباإلضاػةًإديًاـعؼادًاؾدوراتًاْـمظؿةًاؾيتًقؼدؿفاًاْعفدًيفًجمالًحزمًاؾرباؿجً .6

 

 19ً+ًـاتجًذيعفؿاًًاؾرؼمًاؾذيًقؾقهًؽانًحاصلًاؾضربًقياويًيففوًاؾرؼمًاؾذيًإذاًضربًما  .1

ويفًاؾقومًاؾعاذرًؿألتً.ًوضعًبيماـيًزفرةًيفًحوض،ًػوجدفاًتؽربًمبؼدارًاؾضعفًؽلًقوم .2

 اؾزفورًاِوض،ًفلًتعؾمًيفًأيًقومًؽاـتًاؾزفرةًمتألًـصفًاِوض؟ً

ُّؿس؟ً:ًػننًـيلةًؿاًقػؼدهًؿنًبصرهًحواؾي.ًً.عقـقهػؼدًذىصًإحدىًًإذا .3  اؾـصف،ًاؾنؾث،ًا
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ًصـدوقًممنلًجورجيًجورجًؾؾؿعفدًبزقارةًؼام2/11/2010ًًبمارقخ .1

ًاْعفدًؿعًاؾمعاونًأوجهًإؿؽاـقةًؾدرادةًًًباؾعراقًؾؾيؽانًاْمودةًاالؿم

ًواالدمشاراتًاؾمدرقلقةًواؾدوراتًاألؽادميقةًاؾدراداتًجمالًػى

ًًاؾمؿفقدقةًباؾيـةًباؾدرادةًاْؾموؼنيًاؾعراؼقنيًاؾواػدقنًاؾطؾلةًوزقارة

  .باْعفدًاإلحصاءًْاجيمري

ً

ً
 

ًاؾمطوقرًبرـاؿجً–ًاْشروعاتًإدارةًوحدةً–ًباْشارؽةًؾؾمطوقرًاْقداـقةًاؾزقارةًادمؼلالًمت29/11/2010ًًبمارقخ .2

 .ؾالعمؿادًؾؾمؼدمًاْعاقريًْراجعةًواالعمؿادًواؾملفقلًاْيمؿر

 

ً

ًػىًاْعفدًؿعًاؾمعاونًاؿؽاـقةًؾدرادةًوذؾكًًًاؾعراقًدػري/ًًًاؾدؽمورًًؾؾؿعفدًبزقارةًؼام2010ًًًدقيؿرب16ًًقوم .3

 .واؾمدرقبًاالؽادميقةًاؾدراداتًجمال

 

 زٌارات



 

  

ًاؾدؽمور ًترؼقة ًاؾعزقزً/ ًعلد عالء

ً ًاإلحصاء ًبؼيم ًاؾمطلقؼياْدرس

 اديًدرجةًأدماذًؿياعدًباْعفد

المعهد أخبار  

رئقسًاؾوزراءً/ًؾإلحصاءًوذؾكًحبضورًاؾيقدًاؾعاْيؾؾمعلكةًاؾعاؿةًواإلحصاءًباالحمػالًباؾقومًًاْرؽزيؿنًخاللًاُفازًًاؾدوؾةؼاؿتً

ؿصرًدمةًًيفًاإلحصائيأريدًـظقفًبمؽرقمًعددًمثاـقةًؿنًروادًاؾعؿلً/ًوؾػقفًؿنًاؾيادةًاؾوزراءً،ًوؾؼدًتػضلًاؾيقدًاألدماذًاؾدؽمور

ً.اُاؿعاتًواثـنيًؿنًرؤداءًدابؼنيًؾؾهفازًاْرؽزيًؾؾمعلكةًاؾعاؿةًًأداتذةؿنً

ً:ؿعفدًاإلحصاءًعؿؾواًؽعؿداءًؾؾؿعفدًوفمً–ؿنًجاؿعةًاؾؼافرةًًأداتذةؿنيًأربعهًؿنًاؾيمةًاْؽرً

 اؾشاػعيعلدًاْـعمًـاصرً/ًاألدماذًاؾدؽمور

 حمؿـدًًحيـنًًحيقـن/ًاألدماذًاؾدؽمور

 علادهًدرحانًاؾلدوياريدً/األدماذًاؾدؽمور

 علدًاجملقدًؿصطػىًػراج/ًاألدماذًاؾدؽمور

ً

ً

 
اْمودةًًاألؿمً–حددتًؾهًاُؿعقةًاؾعاؿةًًواؾذيؾإلحصاءًًاؾعاْيضؿنًاحمػاؾقةًذيفورقةًؿصرًاؾعربقةًباؾقومً

باالحمػالًبفذاًقومًًاإلحصائقةداتًواؾلووثًاؼاؿتًجاؿعةًاؾؼافرةًؿنًخاللًؿعفدًاؾدرً،20/10/2010قومً

ً:وؼامًاْعفدًبمؽرقمًأثـنيًؿنًأؼدمًاؾيادةًاؾعؿداءًوفم19/10/2010ًً

 ًاألدلقدعدًاؾدقنًحمؿدًاؾشقالًًًًًًًًًًًًًعؿقدًاْعفدً/ًاؾدؽمورًاألدماذ

 ًاألدلقحمؿودًرقاضًًحمؿودًًًًًًًًًًًًًعؿقدًاْعفدً/ًاؾدؽمورًًاألدماذ

ً

 

ًاؾدؽمور ًاألدماذ /ًتعقني

ًحمؿود ًرقاض ًحمؿود

ًحبوثًؼيمًعؾىًؿشرػًا

ًباْعفدًاؾعؿؾقات
 

ًاؾدؽمور ًتعقني ًاِؿقدً/ علد

اؾعلاديًاألدماذًاْياعدًبؼيمً

ًواؾيؽاـيً ًاِقوي اإلحصاء

ًاالدمشاراتً ًْرؽز ؿدقرًا

 .باْعفدًاإلحصائقة

 :رئادـةبًتشؽقلًُـةًٍرقرًاؾـشرةًاالؾؽرتوـقةؼررًت

 اؾمورقرًرئقسًاْعفدًعؿقدًاؾػماحًعلدًٌقبًحمؿد/ًاؾدؽمورًاألدماذًًً

 :ؽلًؿنًوعضوقة

 حمهوبًؿصطػىًقودف/ًاؾدؽمورًاألدماذًًً

 اؾيقــدًًؿشعالًًدقـد/ًاؾدؽمورًاألدماذًًً

 ًراضىًاؾربًعلدًاِيقين/ًاؾدؽمورًاألدماذًًً



 

  

ؿـحًأعضاءًفقكةًاؾمدرقسًؿنًاْدردنيًواألداتذةًاْياعدقنًاؾذقنًملًقرؼوا27/12/2010ًًبمارقخًًجؾيمهًيفؼررًجمؾسًجاؿعةًاؾؼافرةًً

اْطؾوبًؿـفمً،ًؿعًصرفًًاؾعؾؿياؾدرجةًاؾعؾؿقةًػرتةًادمنـائقةًْدةًدـمنيًؾموؼققًاإلٌازًًيفدـواتًؿنًتارقخًتعققـفمً(5ً)بعدً

ً ًبـيلة ًهلم ً%(100ً)حاػزًاُودة ًحمىًقيمؽؿؾوا ًاؾػرتة ًأؼربًبشرطً(7ً)خاللًفذه ًاألعؾىًأقفؿا ًاِصولًعؾىًاؾدرجة دـواتًأو

 .إرارًؿشروعًحاػزًاُودةًؿؼابلًاألداءًًيفاؾشروطً،ًوذؾكًًباؼياؾمزاؿفمً

 

ًؽؿاًؼررًاجملؾسًباؾـيلةًألعضاءًفقكةًاؾمدرقسًؿنًاْدردنيًواألداتذةًاْياعدقنًاؾذقنًملًقرؼواًوَاوزواًاؾػرتةًاالدمنـائقةًاْؼررة

دـواتًقممًخالهلاً(3ً)اؾدرجةًاؾعؾؿقةً،ًؿـوفمًؿفؾةًإضاػقةًؾموػققًأوضاعفمًْدةًًيفبعاؿنيًبعدًاؾيـواتًاّؿسًؿنًتارقخًتعققـفمً

بشرطًاؾمزاؿفمًمبهؿلًأـشطةًاُودةً،ًوباؾـيلةًألعضاءًفقكةًاؾمدرقسًؿنًاْدردنيًأوً%(70ً)صرفًحاػزًاُودةًهلمًبـيلةً

ؿنًحاػزًاُودةًهلمًؿؼابلًاؾمزاؿفمً%(50ً)ؾسًصرفًاألداتذةًاْياعدقنًاْمهاوزقنًؾػرتةًاؾيـواتًاؾعشرًوملًقرؼواً،ًؼررًاجمل

بشرطًاؾمزاؿفمً%(50ً)بلـشطةًاُودةً،ًعؾىًأنًقممًؿعاؿؾةًأعضاءًفقكةًاؾمدرقسًاْمػرغنيًبذاتًاؾؼاعدةًاؾيابؼةًوحيقًهلمًصرفً

.بلـشطةًاُودةً  

ًاجمؿاعًجمؾسًاْعفدًقومًاؾنالثاءًاْواػقً

22-2-2011ً

ًبصػةًادمنـائقة



 

  

الطلبة تهم أخبار  

 

ً

 27/1/2011ًحمى8/1/2011ًًؿنًًاألولًاؾدراديًاؾػصلًاخملارات 

 10/2/2011ًحمى29/1/2011ًًؿنًًًاؾعامًـصفًأجازة 

 12/2/2011ًبدءًاؾػصلًاؾدراديًاؾناـي 

 ً11/6/2011ًاؿموانًاؾػصلًاؾدراديًاؾناـي 

3122 - 3121 الجامعً العام  مواعٌد  

عام دراسً 

 سعٌد

 أخبار الخرٌجٌن

 ًؽلًؿنًإديًاؾدؽموراهمتًؿـحًدرجة: 

o ًؼيمًحبوثًعؿؾقاتًًعؾيًوجديًحمؿد 

o ؼيمًاإلحصاءًاِقويًواؾيؽاـيًًفدىًحمؿدًأبوًراؾب 

o ؼيمًعؾومًاِادبًًًـرؿنيًريزة 

 

 ًؽلًؿنًإديومتًؿـحًدرجةًاْاجيمري: 

o ًؼيمًحبوثًعؿؾقاتًًذيالًاؾدقنًعلدًاِؽقم 

o ؼيمًحبوثًعؿؾقاتًًًأريدًحمؿدًإؿام 

o ؼيمًاإلحصاءًاِقويًواؾيؽاـيًًعقيىًحينًاؾيعقد 



  المكتبة  

 
2010ًجمؾداتًاْممترًاؾيـويًؾؾؿعفدًحمىًدـةً .1

2010ًاجملالتًاؾصادرةًعنًاْعفدًحمىًدـةً .2

 االؿمواـاتًاؾيابؼةًؾؾدبؾوؿات .3

 

 

ًؿماحًاآلنًباْؽملةًاؾرؼؿقةًًًً

 ًادمىدامًاإلـرتـت

 ًإتاحةًؼواعدًاؾلقاـاتًاؾعؾؿقةًاْمىصصةًػى

ًاؾؽمب،اؾدورقات،ًاؾردائلًاؾعؾؿقة

 
 

 

 ً2006ًتعدادًاؾيؽان

 ًً2006ًتؼققمًبقاـاتًاؾمعدادًاؾعامًؾؾيؽان

 ً2006ًاؾموؾقلًاؾدميوجرايفًؾلقاـاتًاؾمعدادًاؾعامًؾؾيؽان

 ً2006/2031ًإدؼاراتًاؾيؽانًاْيمؼلؾقةًإلذياؾيًاُؿفورقة

 ً2009ًاؾؽمابًاإلحصائيًاؾيـوي

 ً2009ًاإلحصاءاتًاِقوقة

 2007ًاؾزواجًواؾطالقًًإحصاءات

 ً2010ًًًجمؾةًاؾيؽانًحبوثًودرادات

 ًاؾمؼرقرًاإلحصائيًاؾموؾقؾيًاؾيـويًعنًخدؿاتًتـظقمًاألدرة

2009ً

 ً2010ًاؾمؼرقرًاإلحصائيًاؾربعًدـويًخدؿاتًتـظقمًاألدرة

ًاجملؾس)

 ًًًاؾؼوؿيًؾؾيؽان)ً

 ً2008ًًاؾمؼرقرًاؾيـويًإلحصاءاتًاؾلقكةًعام

 2010ًاإلحصاءًاإلـماجًاؾصـاعيًًـشرة

 ًًً2009ًـشرةًاؾؼطن

 

 

 MONTHLY BULLITEN  SEPTEMBER  

2010 

 POPULATION BULLITEN OF THE U.N       

2009 

 INTERNATIONAL MIGRATION REPORT 

2006 (2009) 

 WORLD POPULATION MONITORING  

FOCUSING ON HEALTH 

 MORBIDITY,MORTILITY, DEVELOPMENT        

2010 

 WORLD POPULATION POLICIES                            

2009 

 NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS 

2007  

 STATISTICAL YEARBOOK 2003 

 DEMOGRAPHYIC  YEARBOOK 2005 

 INDUSTRIAL COMMODITY STATISTICS 

YEARBOOK  

خدمات المكتبة 

 الرقمٌة

 

 بالمكتبة متوفر

 النشرات العربٌة أحدث

 قسم النشرات الدولٌة

ًاألجـلقةًً،ًاؾعربقة:ًؼيمًاؾؽمبً*ً

ًاألجـلقة،ًاؾعربقة:ًؼيمًاؾدورقات*ً

ًؼيمًاؾردائلًاؾعؾؿقة*ً

 اؾـشراتًاؾعربقة*ً

 (األؿمًاْمودة)ًاؾـشراتًاؾدوؾقة*ً

 أقسام المكتبة

www.eul.edu.eg 

.edu.egdatabase-www.eul 

http://www.eul.edu.eg/
http://www.eul-database/


 

 

 

للمشاركة دعوة  

ً:االتصالًقرجىًؿؼرتحاتؽمًوًبكرائؽمًؾؾؿشارؽة

37482533ًً:ػاؽس    33351223ًًًً-33351499ً:تؾقػون

E-mail:   dean@issr.cu.edu.eg    

Website:  www.issr.cu.edu.eg  

 12613ًاؾربقديًاؾرؼمً–ًاُقزةً–"ًدابؼاًاألورؿانًشً–ًزوقلًأريدًش5ً:ًاؾعـوان

ًـفىًاألدماذةًؼرانًعؼد

ًحبوثًؼيمًأبواؾػموح

 اؾعؿؾقات

مبروك ألف  

ًبؼيمًـاصفًؾقؾى./ًدًدػر

ًؾإلعارةًاِادبًعؾوم

ًاؾيعودقةًاؾعربقةًباْؿؾؽة

2010ًأؽموبر1ًًؿنًابمداءًا  

محمود رياض محمود. د.أ  

الرازق عبد منى. أ     

 
اللطيف عبد غادة. أ    

 

 

 

 

خفٌفة  أخبار  

 

 

نجٌب سامٌة.أ  

الحسابٌة الوحدة    خدمات  جابر صفٌة.أ 

 معاونة

  الفرماوى مدحت.أ

البرامج مخططى  

رجب راوٌة. أ  

الثقافٌة العالقات   

 مغاوري رجب.أ

معاونة خدمات  

 معاش

 معاش

 معاش

 معاش

 معاش

 من عودة

 الحج

 اٌهاب .أ

 قسم صقر

  االحصاء

 عمرةال

mailto:dean@issr.cu.edu.eg
http://www.issr.cu.edu.eg/

