
 

ًاألجالءاألداتذةً

ًاألعزاءًزؿالئل

ًؾعددفاًًأنًقيعدـل ًاالؾؽرتوـقة ًاؾدورقة ًاؾـشرة ـطؾؼ

وفقً .ؾإلحصاءًاؾعاْلْعفدـاًاؾعرقؼًمبـادلةًاؾققمًًاألول

ًاؾـشرةً تزاؿـ ًتمضؿـ ًبان ًواؾمؼدقر ًباالفمؿام جدقر

ً ًؽؾ ًًدرةأًأخلاراالؾؽرتوـقة ًؿـ ؿفـقةًًأخلاراْعفد

ًواؾيتًاألدرةواجمؿاعقةًتياعدًعؾكًتدعقؿًروابطًًوإدارقة

ًأد ًبفا ًتمؿقز ًؿعفد ًًاإلحصاءرة ًعؾكًًإـشائفؿـذ ػضال

ً ًاؾؽاؿؾة ًاؾشػاػقة وقمزاؿـًً.اْعفدًألـشطةًؾإلعالمٍؼقؼ

ً ًًاإلصدارفذا ًإرارًًاؾـشرةؿـ ًيف ًؾؾؿعفد االؾؽرتوـقة

مينؾًحدثًاًعزقزًاًًواؾذياؾققمًاؾعاْلًؾإلحصاءًباالحمػالًً

ًخاللً ًؿـ ًاؾعامل ًدول ًػقف ًقملارى ًحقث ًبف دممػؾ

دورًاإلحصاءًبنيًًإعالءيفًًاألؽادميقةاإلحصائقةًًاألجفزة

ًاؾؼرارًوؿمىذياْىططنيً ؽؾًاؾزؿالءًًأدعقًأنًوقيعدـل.

ًبإؿدادـااْعفدًباْشارؽةًًإداراتاؾعؾؿقةًوؽؾًًاألؼياموؽؾً

ًاالؾؽرتوـقةًأداسؾمؽقنًًباإلخلار ًاؾعؾؿقةًؾؾـشرة .ًاْادة

ً.ذفقرتؾؽًاؾـشرةًؽؾًثالثًًإصداروؿـًاْىططًبأذنًاهللً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعؿقدًاْعفدًًًًًًً

ًاؾػماحًحمؿدًٌقبًعلد.ًد.أ

ً

    

  

                        جاؿعةًاؾؼافرة                     

 ؿعفدًاؾدراداتًوًاؾلوقثًاإلحصائقة

                   2010 أؽمقبرً  اؾعدد األول –ـشرة دورقة  

                               

 

 0191-91-91 لإلحصاء العالمياالحتفال باليوم 

 ال تنمية بدون إحصاء

ً ًواؾلوقث ًاؾدرادات ًؿعفد ًً–ًاإلحصائقةقـظؿ ًرعاقة ًٍت ًاؾؼافرة ًًاألدماذجاؿعة /ًاؾدؽمقر

حمؿدًٌقبًعلدًاؾػماحًعؿقدًؿعفدً/ًاؾدؽمقرًًاألدماذحيامًؽاؿؾًرئقسًجاؿعةًاؾؼافرةًوبرئادةً

ًاألؿؿوؼدًأرؾؼتً.2010ًًأؽمقبر19ًوذؾؽًاؾنالثاءًاْقاػؼًًؾإلحصاءًاؾعاْلاالحمػالًباؾققمًًاإلحصاء

ًادمهابتًؽؾًاؾدولًبمودقدًققمًاؾعشرونًؿـً ًتملارىًاؾؼادًأؽمقبراْمودةًـداءا ًتارخيقا مًحدثا

ًيفًاإلحصاءؾدورًًوذؾؽًاعالءًاًواألؽادميقةًاإلحصائقةًاألجفزةػقفًاؾدولًباالحمػالًبفًؿـًخاللً

ًاإلحصائلاؾدورًًبأفؿقةًاؾؼراراتًوؿمىذياؾرباؿجًًوخمططلتلـكًاؾؼقاداتًًأفؿقةاؾدولًوؽذؾؽً

ً ًًيفؽأداة ً.اؾمـؿقةًأفدافٍؼقؼ ًاالـملاه ًقيرتعك ًمما ًًٍأنوؾعؾ ًاؾققمًًاألؿؿدقد ًهلذا اْمودة

أبرازًدورًًأفؿقةًيفتيمنؿرًًأناؾؼادؿةًمتنؾًػرصةًوحقدةًجيبًًاألعقامقمؽررًؿعًًؽودثًػرقدًال

ًاؾمـؿقةًيفًاإلحصاء ً ًاُاؿعاتًًوباؾماؾل. ًوخممؾػ ًؿعفدـا ًبني ًؾؾمقاصؾ ًاؾػرصة ًتؾؽ اـمفاز

اصًؿـًخاللًاؾمأؽقدًعؾكًؿعفدًواْراؽزًاؾلونقةًواؾقزاراتًواهلقكاتًواُؿعقاتًواؾؼطاعًاّ

وجقدًًؿصريؿاًقػاخرًبفًؽؾًًأفؿوؾعؾً.حؾًاؾؼضاقاًاجملمؿعقةًيفاْشارؽةًًيفاإلحصاءًيفًاْيافؿةً

ًاإلحصائقةخترقجًاؾؽقادرًًيفًواإلؼؾقؿلًاؾؼقؿلمياثؾفًؿعفدًعؾكًاْيمقىًًالًواؾذيؿعفدـاًاؾػرقدً

ً ًًواؾيتاْمؿقزة ًاؾػـقة ًاؾرواػد ًًيفًؾإلحصاءتعمرب ًواؾعربقةًًاإلحصائقةًاألجفزةمجقع اؾؼقؿقة

ًاْمؼدم ًاؾعامل ً.وبعضًدول ًاؾعؾؿل ًاؾلوث ًوؿؤديات ًاُاؿعات ًدور ًإن ًؿشؽالتًًيفحقث حؾ

ًدورًاً ًاؾؼافرة ًجباؿعة ًاإلحصاء ًْعفد ًوإن ،ً ًاجملمؿعقة ًؾؾؿشارؽة ًرئقيل ًحمقر ًفق اجملمؿع

ؿـًخاللًعدةًأـشطةًأذؽرًؿـفاًعؾلًاؾمػاعؾًؿعًاؾلقكةًاحملقطةًوخدؿةًاجملمؿعًوذؾؽًًيفواضوًاً

ً ًاْعفد ًدور ًاِصر ًال ًاْنال ًًيفدلقؾ ًاؾنؼاػة ًؾؾلاحننيًًاإلحصائقةـشر ًاؾػـقة ًاْشقرة وتؼدقؿ

ً ًاالؾؽرتوـلًْؽمبًًيفواهلقكاتًواْشارؽة ًًاؾمـيقؼاؾميهقؾ ًوؽذؾؽًاؾؼقاػؾ متًتـظقؿفاًًاؾيت،

 .باؾمعاونًؿعًاْؤديةًاّريقة

 



  

 صورة

 تسجول  - 11.00 – 10.00

 اػمماح - 11.15  – 11.00

  اجلمهورياؾسالم  -

 اؾقرآن اؾكرقم   -

 عن إجنازات املعهد    Presentationعرض  -

 عمود املعهد  -حممد جنوب علد اؾفماح  /  ؽلمة اؾسود األدماذ اؾدؽمور  - 11.45 – 11.15

 رئوس اجلمعوة اإلحصائوة املصرقة - فشام خملوف/ ؽلمة األدماذ اؾدؽمور -

املرؽزي ؾلمعلكة   رئوس اجلهاز -بكر اجلندي  أبو/ ؽلمة اؾسود اؾلواء  -

 واإلحصاء

 امحد جوقلي/ ؽلمة ؿعاؾي اؾوزقر   -

 تكرقم بعض ؼداؿي عمداء املعهد - 11.50 – 11.45

 دعد اؾدقن حممد اؾشوال/ األدماذ اؾدؽمور      

 حممود رقاض  حممود/ األدماذ اؾدؽمور      

 االؾكرتوـوة ؾلمعهد اؾنشرة إرالق  - 12.00 – 11.50

 

عرض أمساء أعضاء فوكة اؾمدرقس اؾقائمون باؾمدرقس ؿقررات اإلحصاء   - 12.10 – 12.00

 باجلاؿعات املصرقة

 

 املصريعرض ؿلخص ؾلمشروع )املصرقة ؿنذ اؾقرن اؾمادع عشر  اإلحصاءات - 12.20 – 12.10

 (اؾفرـسي

 

 (قرجى ؿن اؾسادة احلضور اؾوؼوف)أداء  ؼسـّم اإلحصائوني   - 12.25 – 12.20

 (جمدي ؿصطفى األدماذ غري املمفرغ باملعهد/ األدماذ اؾدؽمور)

 ادرتاحة ذاي - 12.30

 

 يةأجندة االحتفال



 

  

 المؤتمرات

ًؾؾيؽانًيفًمجقعًأدماء2010ًًققؾقق11ًًًيف متًاالحمػالًباؾققمًاؾعاْلًؾؾيؽانًحقثًؼاؿتًؿؽاتبًصـدوقًاألؿؿًاْمودة

بفدفًذؽاءًاؾقعلًبشأنًؼضاقاًاؾيؽانًواؾمـؿقةًاهلاؿةًوذؾؽًً–يفًؽؾًعامًرقؾةًاؾيـقاتًاؾنؿاـلًعشرةًاْاضقةًً-اؾعاملً

ؾؾيؽانًومجعقةًاؾدميقجراػقنيًاْصرقنيًًاؾؼقؿلوؿشارؽةًاجملؾسً.ًؾؾيؽانًًبإجيادًررائؼًؿلمؽرةًؾؾدعاقةًؾؾققمًاؾعاْل

ً(.ػرعًاؾؼافرة)وًاجملؾسًاؾؼقؿلًؾؾؿرأةً

  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ًبرعاقةًاؾيقد3ًًمتًعؼدً ًاِققيًواؾيؽاـلًباؾمعاونًؿعًاجملؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًػرعًاُقزة ًاإلحصاء ورشًعؿؾًبؼيؿ

دقدًعلدًاؾعزقزًحماػظًاُقزةً،ًحقلًؽقػقةًتػعقؾًاؾعؿؾًاألفؾلًّدؿةًاؾؼضاقاًاؾيؽاـقةًحقثًبدأتً/ًاؾؾقاءًؿفـدسً

 .ودقفًقمؿًٍدقدًؿقعادًباؼلًورشًاؾعؿؾًيفًوؼتًالحؼ2010ًدلمؿرب26ًًاؾقرذةًاألوىلًققمًاألحدًاْقاػؼً

 

 تمت



 

  

 :في واألربعونالخامس  السنويالمؤتمر 

 "لإلحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات" 

 4232ديسمبر  31- 35الفترة من 

ً:أفـدافًاْؤمتر

 ـشرًاألحباثًاؾعؾؿقةًاْؼلقؾةًيفًختصصاتًاْؤمترًاْىمؾػة.ً

 اؾلونلًعاْقًاًبدعقةًأداتذةًأجاـبًأوًؿصرقنيًعاؿؾنيًيفًاّارجًؾعرضًأحدثًاؾؼضاقاًيفًختصصاتفؿًاؾمقاصؾ.ً

 تػعقؾًًاؾشراؽةًًاؾلونقةًًبنيًًاْعفــدًواْؤدياتًاؾقرـقةًواؾعربقةًواؾدوؾقةًاؾعاؿؾةًيفًجماالتًختصصًاْعفد. 

 ًاؾعؿاؾةًوؿعدالتًاؾػؼرًًػكًمجفقرقةًؿصرًاؾعربقةإبرازًأثرًتداعقاتًاألزؿةًاْاؾقةًاؾعاْقةًعؾكًاالؼمصادًو.ً

ً:ذـروطًاْؤمترً

ً-:عؾكًؿـًقرغبًيفًاْشارؽةًبأحباثًًػكًجماالتًختصصًاْؤمتر

 ًباؾؾغةًاؾعربقةًأوًاؾؾغةًاإلٌؾقزقةًوًؿؾىصاتًباؾؾغةًاؾعربقةًؾؾلوقثًاالٌؾقزقةًًـيخًًورؼقةًؿـًاؾلوثًاّاصًبف4ًإردال

 .CD wordًوؿؾىصاتًباؾؾغةًاالٌؾقزقةًؾؾلوقثًاؾعربقةًعؾكً

 ً(.وقضافًؿلؾغًمخيةًعشرًجـقفًاًعـًؽؾًورؼةًإضاػقةًومخيةًعشرًدوالرًاًأؿرقؽًاًؾغريًاْصرقني)صػوة15ًًاالًقزقدًاؾلوثًعـ 

 ًب ًاؾؽمابة ً ًخط ًباؾعربل ًؾألحباث ًباؾـيلة ً 14Arabic Transparentاؾؽؿلققتر ًً ًخط ًواألمساء (Boldً)14ًواؾعـقان

ً ًًاالدؿثؿًاِروفًاألوىلًؿـًًاؾعائؾةًأواًلًأدؿًاْؤؾػنيًـؼرتحًؽمابةوؾمقحقدًؽمابةًأمساء وأولًحروفًاؾؽؾؿةًػكًًواؾناـلاألول

دؿًؾؾفقاؿشًؿـًاُاـلنيًواؾرتؼقؿًأدػؾًؿـمصػ3ًًوؽمابةًاؾلوثًعؾكًؿياػةًواحدةًؿعًتركًؿياحةCapitalًًاؾعـاوقـًقؽقنً

ً ًقؽقن ًواّط ًـػسًاْقاصػات ًػفل ًاالٌؾقزي ًاألحباث ًأؿا ًعؿقدقـ ًعؾك ًوؾقيت ًؿمصؾة ًواؾؽمابة  Times Newاؾصػوة

Romanًً

 ًتؼدمًاألحباثًعؾكًورقًؿؼاس.A4 

 (ؾؾؿشرتؽنيًؿـًاّارجًػؼطً)ًاإلؾؽرتوـلخاللًاؾربقدًًوميؽـًؾؾلاحننيًإردالًأحباثفؿًؿـ. 

ً:اْقعدًاؾـفائلًؾمؾؼكًاألحباث

ً.وػكًحاؾةًوجقدًتعدقالتًباؾلوثًجيبًإردالًاؾـيىةًاْعدؾةًوذؾؽًػكًخاللًأدلقعنيًؿـًتارقخًـفاقةًاْؤمتر2010ًـقػؿرب15ًً

ً:دقمًاألذرتاكر

ً:اْمؼدؿقنًبأحباث

 ًًًًًًًًًدوالرًأؿرقؽكًؾؾؿمؼدؿنيًؿـًخارجًؿصر300ً،ًًًؾؾؿصرقنيًًًًجـقفًؿصرى300ً

ً:اْشارؽقنًبدونًأحباث

 .دوالرًاًأؿرقؽًاًؾؾؿمؼدؿنيًؿـًخارجًؿصرًاؾردقمًالًتشؿؾًـػؼاتًاإلؼاؿةًأوًاالـمؼاالت150ً،ً جـقفًؿصريًؾؾؿصرقني150ً

مخطط 

 لها



 

 

 

 

 

 

  

اجمؿاعًجمؾسًاْعفدًققمًاألربعاءً

 اْقاػؼ

10-11-2010ً

إرارًتدعقؿًدورًًيفوذؾؽً"ًًًؽؾقاتًاؾعؾقمًيفاؾرباؿجًاُدقدةًودققًاؾعؿؾً"ً:إرـارًؿؼرتحًؾقرذةًاؾعؿؾًعـًإعداد

ًدقيؿرب9ًًققمًاّؿقسًاْقاػؼًًيفتؾؽًاؾـدوةًًعفدًفذاًاؾدورًوؿـًاْىططًإجراءُـةًؼطاعًاؾعؾقمًاألدادقةًوتلـكًاْ

 :اِؾؼةًنًذاءًاهللًًباجملؾسًاألعؾكًؾؾهاؿعاتًأفدافإ2010ً

 

 ؿـاؼشةًوؿراجعةًؿعاقريًاخمقارًاؾرباؿجًاُدقدةًاْػعؾةًحاؾقًاًواْىططًررحفاًوؿديًحاجمفاًؾيققًاؾعؿؾ. 

 ًاألؽادميلاؾرباؿجًاْؼرتحًررحفاًؿعًؿمطؾلاتًاالعمؿادًًيفؿـاؼشةًؿدىًتقاػؼًاْعاقريًاؾقاجبًٍؼؼفا. 

 ًاؾرباؿجًاُدقدةًيفاؾمعرفًعؾكًـظرةًاُفاتًاْيمػقدة. 

 عؾكًبعضًاْؿارداتًاُقدةًؿـًاؾرباؿجًاُدقدةًوٍدقدًاؾدروسًاْيمػادةًؿـفاًاإلرالع. 

 

 

 

ً  اؾعاؿؾنيًباجملؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽان ؾؾيادةًتعؼدًاؾػرتةًاؾؼادؿةًاؾيتاؾدوراتً

 "2010أؽموبر 18-12 اؾفرتة ؿن  أداؾوب تقدقر ا ممع املسمهدف ؿع اؾمطلو  على خدؿات تنظوم األدرة -1

 "2010ًاؽمقبر31ً–25ًاؾػرتةًؿـً"ًيفًجمالًاؾيؽانًوتـظقؿًاألدرةًاإلعالؿلٍؾقؾًاْضؿقنً-2

 "2010ًـقػؿرب9ًً–3ًاؾػرتةًؿـً   "تطلقـؼًؿعاققـرًاُــقدةًاؾشاؿؾـةً -3

 "2010ًـقػؿرب30ًً–24ًاؾػرتةًؿـً   "-ًإدارةًاؾذاتًوًػـًؼقادةًا خرقـ4ًً



 

 

  

ً

َمؿـعًًًعؿقدًاْعفدًواؾيادةًاؾقؽالءًوعددًؿـًاؾيادةًاعضاءًفقكةًاؾمدرقسًواهلقكـةًاْعاوــةًً/ًد.ومتًتشؽقؾًُـةًبرئادةًأ

ً.ْـاؼشةًاْؼرتحاتًوؿاًمتًاٌازهًؿـفاحمػاؾقةًاؾققمًاؾعاْلًؾالحصاءًةًًؽؾًادلقعنيًحمكًؿقعدًابصػةًدورق

 

 اجمؿاعات

ًعؿقدًاْعفدًواؾيادةًاؾقؽالءًوعددًؿـًاؾيادةًاعضاءًفقكةًاؾمدرقس/ًد.برئادةًأدًًاإلعدادًواؾمؼدمًؾالعمؿاًُـةتشؽقؾًُـةً

ًًواهلقكةًاْعاوـة  

 



 

  

                       

2010ًدلمؿرب22ًًحمؿدًٌقبًعؿقدًاْعفدًباؾيادةًأعضاءًفقكةًاؾمدرقسًوًاهلقكةًاْعاوـةًققمًاألربعاءًاْقاػؼً.دً.اؾمؼلًأ 

ؾعرضًاٌازاتًاْعفدًخاللًاؾعامًاْاضلًوًادمعراضًاّططًاؾؼادؿةًؾؾعامًاُدقدًوًمتًررحًاؾعدقدًؿـًاألػؽارًؾؾؿـاؼشةًًػقؿاً

 وعرضًاالدمعداداتًؾؾعامًاُدقد.ًخيصًاؾـفقضًباْعفدًيفًؽاػةًاجملاالت

 

  

 لقاءات

ؿـًأجؾًؿيمقيًأػضؾً"ًٌقبًعؿقدًاْعفدًباؾطؾلةًاُددًوؼدًرحبًدقادتفًباؾطؾلةًوًتـاؼشقاًمجقعاًحمؿد.دً.اؾمؼلًأ

.ؾؾدرادةًوًتؽقػًأؽربًؾؾطؾلةًيفًؿعفدفؿ  

 



 

 

  

ؿدردنيًيفًؼيؿ2ًًمتًتعقنيً

دعاءً./ًعؾقمًاِادبًوفؿًد

 رارقًغزاؾل./ًـلقؾًود

 أخبار المعهد

ًثالثة ًتعقني ًيفًًمت ؿعقدقـ

ًوفؿً ًاؾعؿؾقات ًحبقث ؼيؿ

ًوأ.أ ًاؾؽردي  والء.دعاء

 اؾػمقح ـفكًأبق.وًم ؿشرف

ً ًتعقني ًؼيؿ2ًًمت ًيف ؿعقدقـ

ًأ ًوفؿ ًرقاضل ًإحصاء فاجرً.

ًعلد ًأًحمؿقد ًو ًاؾعظقؿ حمؿقدً.

 ػفقؿًحمؿد

 

ًاؾعزقزًأمحدًعلدً./ًمتًترذقحًأ علد

ًعؾقمً ًبؼيؿ ًؿياعد ًؿدرس اؾعزقز

ًخارجقةً ًبعنة ًيف ًؾؾيػر ،ً اِادب

ً ًدرجة4ًًْدة ًعؾك ًؾؾوصقل دـقات

 اؾدؽمقراهًؿـًاهلـد

 

افمؿامًاؾؼقادةًاؾيقادقةًباؾؼضقةًاؾيؽاـقةًمتًترذقحًعددًؿـًأداتذةًاْعفدًؽؿيمشارقـًؾؾؿهؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًيفًضقءًاالتػاؼقةًًإراريفً

 ً:بنيًاجملؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًواجملؾسًاألعؾكًؾؾهاؿعاتًوصـدوقًاألؿؿًاْمودةًومجعقةًاؾدميقجراػقنيًوفؿً

 ارًاًؾؾؿهؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًيفًحماػظةًحؾقانؿيمشًًًًًًًًًًًًًًًًًحمؿدًٌقبًًً./د.أ

 ؿيمشارًاًؾؾؿهؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًيفًحماػظةًاؾؼافرةًًًًًًًًًًًًًًًًًفشامًخمؾقفً./د.أ

 ؿيمشارًاًؾؾؿهؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًيفًحماػظةًاُقزةًًًًًًًًًًًًًًًًدعدًػؤادًًًًًً./ًد.أ

 أؽمقبر6ًقؿلًؾؾيؽانًيفًحماػظةًؿيمشارًاًؾؾؿهؾسًاؾؼًًًًًًًًًًًًًًًًًحمؿدًؿصطػكً./د

 وذؾؽًتدعقؿًدورًػروعًاجملؾسًاؾؼقؿلًؾؾيؽانًيفًاحملاػظاتًووصقاًلًإىلًاهلدفًاؾؼقؿلًؾؾيقطرةًعؾكًؿشؽؾةًاالـػهارًاؾيؽاـل

ًأ ًد.متًاخمقار /.ً ًػؤاد ًاِققيًً-دعد ًاإلحصاء رئقسًؼيؿ

ً ًباْعفد ًْراجعةًً–واؾيؽاـل ًاؾعؾؿقة ًاؾؾهـة ًإىل ؾالـضؿام

 األحباثًاْؼدؿةًؾؾـشرًباجملؾةًاؾعؾؿقةًاؾدوؾقة
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 " التطبيقي االحصاء بقسم متفرغ أستاذ"

 مجالت في علمي بحث نشر

 عالمية

أمحد حسن قودف. د.تكرقم أ مت

 

 " التطبيقي االحصاء بقسم أستاذ"

 مجالت في علمي بحث نشر

 عالمية

ًد.أ ًخمؾقف./ ًاإلحصاءًًفشام ًبؼيؿ األدماذ

ًُـةً ًيف ًخلريًا ًـدبف ًمت ًواؾيؽاـل اِققي

 تطققرًاؾمعؾقؿًبقزارةًاؾمعؾقؿًاؾعاؾل

` 

 

علداحلمود اؾعلادي ؾلمعهد. تهنكة بعودة د  

 



 

  

 أخبار الطلبة

 

 ً30/9/2010حمك18/9/2010ًًاؾميهقؾًؾؾؿقادًبدونًغراؿاتًاعملارًاًؿـ 

 وذؾؽًخاللً(1/4/2010ًؼرارًجمؾسًاْعفدًبمارقخً)ًجـقف100ًًؾؾؿقادًبغراؿاتًتأخريًؼدرفاًًاؾميهقؾ

 .7/10/2010حمك2/10/2010ًًاؾػرتةًؿـً

 ً14/10/2010حمك9/10/2010ًًبدونًغراؿاتًتأخريًاعملاراًؿـًًواإلضاػةاِذف 

 ً(14/10/2010ًاْعفدًبمارقخًًؼرارًجمؾس)ًجـقفًؾؾؿادةًاؾقاحدة25ًًبغراؿاتًتأخريًؼدرفاًًواإلضاػةاِذف

                                  16/10/2010ًًًحمك15/10/2010ًًوذؾؽًخاللًاؾػرتةًؿـً

 

 

 ً18/9/2010ًًًاُاؿعلبدءًاؾعام 

 19/11/2010حمك13/11/2010ًًؿـًًًًاألضوكعقدًًأجازة 

 ً6/1/2011ًًاألولًاؾدرادلـفاقةًاؾػصؾ 

 ً27/1/2011حمك8/1/2011ًًؿـًًًاألولًاؾدرادلاخملاراتًاؾػصؾ 

 10/2/2011حمك29/1/2011ًًؿـًًًـصػًاؾعامًًأجازة 

الرسومالفر ة

      دبلوم مستجد

      دبلوم سنوات تالية

      تمهيد  ماجستير مستجد
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عام دراسي 

 سعيد



 

  

 ؼيؿًاحصاءًدؽاـل

 ًؾؽؾًؿـ20/10/2010ًقمؿًعؼدًمسقـارًققمًاألربعاء: 

 ًًؿعقؼاتًتطلقؼًأـظؿةًاُقدةًوتأثريفاًعؾكًاجملمؿع"اؾلاحنةًاـمصارًحيـًرذديًيفًؿقضقع" 

  اؾلاحنةًـدىًأمحدًعلدًاؾػماحًيفًؿقضقع ً"Health Inequality among Children in Egypt" 

 ًًيفًؿقضقع ؾدىًرالبًاُاؿعاتًاْـفجًاؾيؽاـلًوؿدىًتأثريهًيفًاؾقعلًواؾنؼاػاتًاؾيؽاـقةً"اؾلاحثًمسريًأمحدًأبقًرقا

 "ًاْصرقة

 ًمتققؾًوحاؾةًاؾمـؿقةًباْـقػلة"اؾلاحثًحمؿدًإبرافقؿًـقارةًيفًؿقضقع" 

 
 

 

 اؾمؼكًأربعةًرجالًيفًؼطارًأحدفؿًرلقبًوًاؾناـلًحمامًوًاؾناؾثًؿفـدسًو

،ًؿصطػك،ًاؾرابعًصوػلًوًأمسائفؿًبغريًترتقبًحيبًؿفـمفؿًفلًحمؿد

عؾؿتًأنًحمؿداًوًاحملاؿلًملًقؼابالًؿصطػكًؼلؾًفذهً ػإذا.ًإمساعقؾًوًعؾل

وًأنًؿصطػكًوًاْفـدسًدقـزالنً،ًاؾصوػلًصدقؼان وًإذاًعؾؿتًأنًعؾقاًو.ًاْرة

 .إمساعقؾًوًاؾصوػلًدابؼا وًأنًاؾطلقبًؼدًعاقـ،ًؿعاًعؾكًاحملطة

 اؾصوػل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ػؿاًادؿًؽؾًؿـًاؾطلقبًوًاْفـدسًوًاحملاؿلًو

ًحػؾًاّرجيني

ً ًاْؤمتر ًأرار ًحػؾًاّرجينيًيف ًاؼاؿة ًاْؼرر ًيفؿـ ًًاؾيـقىًاّاؿسًواإلربعقن ًاِادبًوحبقثًاؾعؿؾقات" ًوعؾقم ً"ؾإلحصاء

ًودقمؿًتؽرقؿًأوائؾًاّرجينيًواِاصؾنيًعلًجقائزًاْعفدًاّاصة2010ًدقيؿرب16ًً-13ًاؾػرتةًؿـًباْعفدًوذؾؽًيفً

 

 سيمنار



 الم تبة   

 
2009ًاْؤمترًاؾيـقيًؾؾؿعفدًحمكًدـةًًجمؾدات .1

2009ًاجملالتًاؾصادرةًعـًاْعفدًحمكًدـةً .2

 اؾيابؼةًؾؾدبؾقؿاتًاالؿمواـات .3

 

 
ً.اإلـرتـتًادمىدام .1

اؾؽمبًواؾدورقاتًاؾعؾؿقةًًيفؼقاعدًاؾلقاـاتًًيفإتاحةًاؾلوثً .2

 .،ًواؾردائؾًاؾعؾؿقة

 .،ًأوًرلاعمفاCDًٍؿقؾًاْقادًاؾعؾؿقةًعؾكً .3

قعؼدفاًًاؾيتICDLًدورةًًيفًؾالذرتاكإتاحةًاؾميهقؾً .4

 .اْعفد

 

 

 

 

 

 ً2006ًتعدادًاؾيؽان

 2009ًاإلحصائلًاؾيـقيًًاؾؽماب

 ً2006ًاؾموؾقؾًاؾدميقجرايفًؾلقاـاتًاؾمعدادًاؾعامًؾؾيؽان

 ً2006/2031ًًإدؼاراتًاؾيؽانًاْيمؼلؾقةًإلمجاؾلًاُؿفقرقة

 ً2008ًاإلحصاءاتًاِقققة

 ً2007ًإحصاءاتًاؾزواجًواؾطالق

 ً2008ًاْيحًاؾيؽاـلًاؾصول

 ً2010ًًًجمؾةًاؾيؽانًحبقثًودراداتًقـاقر

 ًً2005ًحبثًاؾدخؾًواإلـػاقًواالدمفالك

 ً2008/2009ًاؾـشرةًاؾربعًدـققةًؾؾؼطـ

 ً2010ًًاألرؼامًاؾؼقادقةًألدعارًاْيمفؾؽنيًًؿاقق

 ًًً2010ًًًًاؾمؼرقرًاإلحصائلًاؾموؾقؾلًاؾيـقيًّدؿاتًتـظقؿًاألدرة

 ً2008ًاؾمؼرقرًاؾيـقيًإلحصاءاتًاؾلقكةًدـة

 ًافجًاؾمعـؾقؿًاؾعاؾلتؼققؿًوتطققرًاؾرتبقةًاؾيؽاـقةًيفًؿـ

 ً2010ًاؾمؼرقرًاؾشفريًْمقدطًأدعارًاْيمفؾؽنيًألفؿًاؾيؾـعًاؾغذائقةًػرباقر

 ًًاْؤذراتًاإلحصائقـةًؾألـشـطةًاؾصـاعـقةًوأفؿًاؾيؾع

 ً2008-2003اإلدرتاتقهقةًباؾؼطاعًاؾعامًواّاصًواالدمنؿاريًيفًاؾػرتةًًؿـ 
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زػافًاالدماذةًميـكًًًًً

 ICDLبادارةً

ألف مبروك  

زػافًاالدماذةًراـقاًعنؿانً

 بادارةًاؾدراداتًاؾعؾقا

ألف مبروك   

ًعلداؾػماحًأؿؾ.ًزػافًًأ

 ؼيؿًاالحصاءً

ألف مبروك  

ؾقؾكًـاصػًبؼيؿً./ًدػرًد

عؾقمًاِادبًؾإلعارةً

باْؿؾؽةًاؾعربقةًاؾيعقدقةً

2010أؽمقبر1ًًؿـًًابمداءًا  

حمؿدًخريىًً.رزقًأ

اؾصقاـةً

 رمحةوعلداؾرمحـً

 دعاء .رزق أ
   صالح

 التوريدات

 اد م

مساحً.رزؼتًأ

ؿغاورىًًًًًًًًً

خمططكًاؾرباؿجًًًًًًًًً

 علدًاؾرمحـ

رقفامًعلدً.رزؼتًأ

اؾقاحدًاؾدراداتً

حلقلةًاهللً-اؾعؾقا  

 

 

 

 

خفيفة  أخبار  

 
قادرًامحدًًًًً 

ً-اؾمقرقداتً

 ـدي

 

 داؿقةًٌقب

 صػقةًجابرًًخدؿاتًؿعاوـة اؾقحدةًاِيابقة

ؿدحتًاؾػرؿاوىًًخمططكً

 راوقةًرجب اؾرباؿج

اؾعالؼاتًاؾنؼاػقةً  

ؿغاورىرجبً  

 خدؿاتًؿعاوـة

 معاش

 معاش

 معاش

 معاش

 معاش
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