
 

 

 

 األساتذة األجالء

 زمالئي األعزاء

ّ ّولتي ّمواكيًا ّالعدد ّهذا ثورةّألحداثّإصدار

ّّوّوـاور25ّ ّعؾي ّالعالقاتّالًلكقد دعم

ّلؾؿعفد ّاألدروة ّلًؾكّ-االجًؿاعقة ّوتدعقؿًا

ّأدرةّ ّبني ّالػروق ّروح ّعؾي ّوتلكقدًا الروابط

ّ.ا٘عفد

ّ ّالعدد ّهو ّالعدد ّالـشرةّّالٌالثوهذا من

ّوتزدهرّ ّتًِؿر ّأن ّنطؿع ّاليت االلؽرتونقة

ّٓؼقّ ّأن ّنًؿـى ّواليت ّمداخالتؽم بػضل

ّمنّ ّتؼدمه ّمنّخاللّما ّإصدارها اهلدفّمن

ّا٘عفدّ ّاليتّوؼدمفا ّاًُ٘ؾػة ّلألنشطة أخيار

ّ.وأنّتؽونّتوثقؼًاّتارخيقًاّلًؾكّاألنشطة

ّااللؽرتونقةّ ّالـشرة ّٓرور ّأدرة ّوِعد كؿا

ّالًواصل ّاألفؽارّّبلهؿقة ّواقرتاح باألخيار

ّميؽنّأنّتشؿلّتؾكّ إدودةّاليتّمنّذلنفا

ّالعؾؿقةّ ّاألحداث ّو ّاألخيار ّبؽل الـشرة

ّ.واالجًؿاعقة

                                             عميد المعهد       
 محمد نجيب عبد الفتاح. د.أ

                                                                

  

 

 

ّ

ّ ّأدرة ّفإن ّمصر ّبـاء ّإعادة ّيف ّاِ٘اهؿة ّأرار ّالدراداتّيف معفد

ّواليَوثّ ّّاألدًاذبرئادةّاإلحصائقة ّالدكًور حمؿدّْقبّعيدّ/

ّ ّمعفد ّعؿقد ّالػًاح ّوالعواإلحصاء ّالًدروس ّهقىة امؾنيّأعضاء

ّّ-والعؿال ّأنػِفم ّنذروا ّمارسّقد ّأول ّا٘وافق ّالٌالثاء 2011ّووم

 .وذلكّلزوادةّٔؿقلّونظافةّا٘عفد
 

 

         القاهرة جامعة

  اإلحصائية البحوث و الدراسات معهد

الثالث عددال – دورٌةال نشرةال   

                          3122أبريل 

  
 

 
 

 

 

                    



 

 

 
 

  

  

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ّلشفداءّصالةّالغائب

 الٌورة

 



 

 

 

المعهد أخبار  

قررتّجامعةّالؼاهرةّبَِبّاٖرسّإامعيّالًابعّلوزارةّالداخؾقةّمنّداخلّاٖرمّإامعيّوقدّقامتّ

 .عةّبادًَداثّإدارةّلألمنّإامعيإام

ّ

ّ

 

 ّ2011ّ-3-12الدرادةّبعفدّالدراداتّواليَوثّاإلحصائقةّمنّوومّادًىـافّمت

ّ

 

ّوجديعؾىّ.ّتعققـنّد

مدرسّبؼِمّحبوثّ

 العؿؾقات

 

ّالدكًور   ّاألدًاذ ّترققة عيدّ/

ّاألدًاذّ ّالػًاح ّعيد ّحمؿد اهلل

ّالرواضيّ اِ٘اعد ّاإلحصاء بؼِم

ّ ّأدًاذّ  با٘عفد ّدرجة إىل

 إحصاءّرواضي

نرمنيّعيدّالغػارّ.ّتعققـنّد

مدرسّبؼِمّعؾومّ  محزة

 وا٘عؾوماتّاتاٖادي

  

 

2011ّمارس12ّّدعدّالدونّالشقالّاألدًاذّاً٘ػرغّبؼِمّاإلحصاءّالًطيقؼيّوومّ/ّاألدًاذّالدكًورّ  متّاالحًػالّبعقدّمقالد

ّ

 



 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) يَا أَي َّتُ َها الن َّ

 (َواْدُخِلي َجنَِّتي
 

ّ

 

 أدرة ؿعفد اؾدرادات واؾلووث اإلحصائقة وؼدره تـعى بؼؾوب ؿؤؿـة بؼضاء اهلل 

ّ

ّاألدًاذّالدكًورّوودفّحمٍوب

 

وؼد أؼام ادلعفد حػاًل ؾؾمأبني قوم اؾسلت  21/3/2011 بمارقخؾذي واػمه ادلـقة ا

اؾصاحلني، وأن قرزؼه اؾػردوس  ؿنأن قمؼلؾه  دائؾني ادلوىل عز وجل  22/3/2011

األعؾى، وحيشره ؿع اؾـلقني واؾصدقؼني واؾشفداء، وؾقمؼلل دائر عؿؾه وأن جيازقه خري 

  .، وقؾفم أدرته اؾصرب واؾسؾوانجـاتهوقسؽـه ػسقح  رمحمهأن قمغؿده بوادع و اجلزاء
ّ

ّراجعونّإلقهإناّهللّوإناّ



 

 

  

مبؼر ادلعفد ؾؾسادة أعضاء فقكة اؾمدرقس واهلقكة ادلعاوـة واؾعاؿؾني  "معرضّالؽًابّومعرضّلؾؿشغوالتّالػضقة"مت تـظقم 

2011ّؿارس  24 - 20واؾطالب يف اؾػرتة ؿن  

 

 

 المعارض



 

 

  

 

داروةّوذلكّاإلّعؿقدّا٘عفدّبالِادةّرؤداءّاألقِام/ّلؼاءّالِقدّاألدًاذّالدكًور 2011فرباور12ّّوومّالِيتّ .1

 .٘ـاقشةّالطؾياتّالػىووةّلؾِادةّالعامؾنيّبا٘عفد

كًورّعؿقدّا٘عفدّووكقلّا٘عفدّبالِادةّأعضاءّهقىةّالًدروسّدلؼاءّالِقدّاألدًاذّال2011ّمارس8ّّالٌالثاءّ .2

 ّ:ومتّمـاقشة2010/2011ّالدراديّالٌانيّلؾعامّإامعيّمبـاديةّبدءّالػصلّ

 ادلطاؾب اؾػكوقة ؾؾعاؿؾني 

    احتادات اؾطالب 

  عدم وجود احلرس اجلاؿعي 

  ـادي أعضاء فقكة اؾمدرقس 

  ادلطاؾب اؾػكوقة ألعضاء فقكة اؾمدرقس 

   ادلطاؾب األؽادميقة 

  ؿصري اؾرباؿج اجلدقدة واؾؾغات 

 

 لقاءات



 

 

 

 

الطلبة تهم أخبار  

 

 الطالبحؼوقّ:ّأواًل: 

 .تطيققّالؼواعدّإامعقةّوالئَةّا٘عفدّوقراراتّجمؾسّا٘عفدّدونّادًٌـاء .1

 الًزامّاحملاضرّباٖضورّيفّا٘واعقدّا٘وضَةّبإدولّالدرادي .2

 .ٔفقزّا٘عاملّالدًؼيالّالطالبّيفّا٘واعقدّا٘ؼررة .3

 إجراءّاالخًياراتّيفّا٘واعقدّا٘عؾـةّمِيؼاّدونّتغريّيفّأيّموعد .4

 .قاعاتّاحملاضراتّمباّوًؿاذىّوراحةّالطالبّوإعدادٔفقزّّ .5

 .ا٘عفدّإدارةحِنّمعامؾةّالطالبّمنّإؿقعّدواءّأعضاءّهقىةّالًدروسّأوّاهلقىةّا٘عاونةّأوّ .6

 .ضؿانّصقانةّا٘رافقّالعامةّلًؼدومّأجودّخدمةّلراحةّالطالب .7

 عفدضؿانّوصولّذؽاوىّأوّمؼرتحاتّالطالبّإىلّاإلدارةّالعؾقاّبا٘ .8

 .توفريّا٘راجعّوالؽًبّالالزمةّوفؼًاّجملالّالدرادة .9

الردّعؾىّمجقعّاالدًػِاراتّاٗاصةّبا٘ؼررّمنّقيلّأدًاذّا٘ادةّيفّا٘واعقدّاُ٘صصةّمنّالِاعاتّ .10

 .ا٘ؽًيقة

 .ادًؼيالّالطالبّلعرضّمؼرتحاتفمّوحماولةّتـػقذهاّبؼدرّاإلمؽان .11

 

 واجياتّالطالب:ّثانقًا: 

 ؼواعدّإامعةّوالئَةّا٘عفدااللًزامّالًامّب .1

 االلًزامّالًامّبؼراراتّجمؾسّا٘عفد .2

 .حضورّاحملاضراتّوفؼاّلؾؿواعقدّا٘وضَةّبإدولّالدرادي .3

 .حضورّا٘عاملّوالدروسّالعؿؾقةّوفؼاّلؾؿواعقدّا٘عؾـة .4

 .حضورّمجقعّاالخًياراتّاليتّوعؼدهاّادًاذّا٘ادةّيفّمواعقدها .5

 ا٘عفدعدمّالًدخنيّيفّقاعاتّوررقاتّ .6

 .احملافظةّعؾىّنظافةّا٘ؽانّمباّوؾققّبه .7

 حِنّمعامؾةّالِادةّالؼائؿنيّعؾىّخدمًه .8

 اخل...ّحِنّادًُدامّمرافقّا٘عفدّمٌلّالؽًبّوا٘راجعّواٖوادبّوا٘صاعدّوالؼاعاتّ .9

 .االلًزامّبالِاعاتّا٘ؽًيقةّا٘ؼررةّألداتذةّا٘ادةّوا٘عؾـة .10

وواجبات الطالبحقوق   

عام دراسي 

 سعيد



 

 

  

 مواعقدّامًَاناتّالػصلّالدرادي

2010/2011الٌانيّلؾعامّإامعيّ  

 

ّ:الدبؾوماتّوا٘اجًِري:ّأواًل

 ّبدءّاالمًَانات18/6/2011ّّّّّالِيت

 ّنفاوةّاالمًَانات30/6/2011ّّّ اٗؿقس

 ّٕـةّا٘ؿًَـني4/7/2011ّّّّّاالثـني

 ّٕـةّالدراداتّالعؾقا6/7/2011ّّّ األربعاء

 ّجمؾسّا٘عفد13/7/2011ّّّ األربعاء

ّ

ّ

ّ:الًلهقؾيّوالدكًوراه:ّثانقُا

 ّبدءّاالمًَانات25/6/2011ّّّّّالِيت

 ّنفاوةّاالمًَانات30/6/2011ّّ ّاٗؿقس

 ّٕـةّا٘ؿًَـني4/7/2011ّّّّّاالثـني

 ّٕـةّالدراداتّالعؾقا6/7/2011ّّّ األربعاء

 جمؾسّا٘عفد13/7/2011ّّّ األربعاء 

ّ

ّإجراءّامًَانّأعؿالّالِـةّهلذاّالػصلّخاللّأحدّاحملاضراتّّوًم

ّ(2011ماوو12ّّّ–ابرول30ّّ)يفّالػرتةّ

 



 

 

 ّ(ّوا٘عؾوماتا٘درسّاِ٘اعدّبؼِمّعؾومّاٖادبّ)جادّاهلل  امحدّحمؿد/لؾِقدّمـحّاألدًاذمت

 الدكًوراهّيفّعؾومّاٖادبّدرجة

 متّمـحّدرجةّا٘اجًِريّإىلّكلّمنو: 

 ّقِمّاإلحصاءّاٖقويّوالِؽانيّّّمصطػىّأبوّبؽر .1

ّ
 

 قِمّاإلحصاءّاٖقويّوالِؽانيّّحـانّحمؿدّْقب .2

ّ

 أخبار الخريجين



 

 

  

 لًَؾقلّاإلحصائيّبادًُدامّبرنامجّا"يفّّمتّعؼدّدورةّتدرويقةSPSSّ”ا٘دردنيّاِ٘اعدونّوا٘عقدونّجبامعةّّلؾِادة

 .2011مارس22ّّّ-8ّالػرتةّمنّيفّّالؼاهرةّعؾىّنػؼةّجامعةّالؼاهرة

 
 

 

 دورات



 

 

 وـاور25ّنؽتّعنّثورةّ  

  ذفود عقان ػى أروؼة وزارة اؾرتبقة واؾمعؾقم أػادوا أـه مت تأجقل اؿمواـات اؾدور اؾماـى إىل أجل غري ؿسؿى، ؿعؾؾني فذا

 وؼت عشان قؾوق قذاؽر بأن اؾـظام دؼط وعاوز

 اؾشعب صوصح  ؿـعت احلشقش قا ػاحل؟ أفو: عؼد اؾرقس جؾسة ؿع وزقر اؾداخؾقة اؾسابق حلقب اؾعدؾي ؼاؾه حزقـا. 

 بعد ثورة ؿصر وتوـس قوم اجلؿعة ، اؾؼذايف ؼرر إؾغاء صالة اجلؿعة يف ؾقلقا! 

  رؽاتهاؾنورة عؾقؽم ورمحة اهلل وب"اؾسالم اجلدقد بني اؾزعؿاء اؾعرب فو" ! 

 حـؾعب ؿع توـس عاؾـفائي: رد عؾقه اؾناـي  واحد بقسأل اؾناـي إذا اـمصرـا عاحلؽوؿة وػزـا عؾقفم حقوصل إقه ؟ . 

 األحداث دمدخل ػى ؿادة  ال تـسوا أن تؾك: ـداء ؿن تؾؿقذ ػى ادلرحؾة اإلبمدائقة اىل اؾنوار ػى ؿقدان اؾمورقر واحلؽوؿة

ؽده ادلادة فملؼى .. ؿن بعض وخؾصوـا حددووا ؿطاؾلؽم.. ؿذاؽرتفا اخمصروا ؿن ػضؾؽم  اؾمارقخ واحـا اؾؾى فـمعب ػى

 صعلة اوى

 ، أول قوم ؾؼوه ؿاذي يف ذارع اهلرم راحوا  ؽان فـاك ذقخ اعمؼل ؿن ؼلل أؿن اؾدوؾة ، ثم أرؾؼوا دراحه ؿع ؿراؼلمه

 قه ؼاؾوا اؾشقخ تاب و أـاب قا رقس ،ثاـي قوم ؾؼوه يف ؽلار اؾشقخ تاب قا رقس ، اؿؽؾؿني اؾرقس وؼاؾوؾو

 .ثاؾث قوم ؾؼوه يف األتوبقس قسرق واحد ؼاؾوا اؾشقخ تاب و أـاب و بؼى عضو يف احلزب اؾورين قا رقس

  راح ؼاهلم قعـى تلؼى واؼف ػى اؾؾهـه اؾشعلقه بموشش و جيى اؾلوؽس تؼوم  …واحد بقسكؾوه قعين اقه ؽوك زقرو

 ؿػمشه

 ثالثاء “ و” إثـني اإلراحة“و ” أحد اؾصؿود“ و” دلت اخلالص“قعؿؾوا بؼى : ت بقؼول واحد خمـوق ؿن ادلظافرا

دلت “، و ـضرب ؾـا أدلوع ؽؿان قعؿؾوا ػقه ” مجعة اؾوداع“و ” مخقس اإلعمصام“و ” أربعاء اؾمصؿقم“و ” اإلرادة

 أصل احـا ػاضقني” مخقس اؾؾطاػة“و ” أربعاء اؾؾذاذة“و ” ثالثاء اخلػة “و ” إثـني اؾػضا“و  ”أحد اؾزفق“و ” اؾضقاع

 يف بقمـا  –اؾرصاصة ادلطارقة التزال يف جقيب  –ادلـدس واألجـدة  –عودة اؾـت  –أبي ػوق اؾدبابة : أػالم جقل اؾنورة

اؾرقس عؿر  –ؿفؿة يف تل حرقر  –حنن ال ـرؿي ادلوؾوتوف  –جائـا اؾرئقس اؾماؾي  - تصرف اؾعػرقت ؽقف –بؾطهقة 

 األجـدة ال تزال يف جقيب –ؾقؾة اؾؼلض عؾى عز  –اؾلوث عن اؾددمور  –حراؿقة يف ؾـدن  –دؾقؿان 

 دمقمس فزت ذعب ؿصر: واؾػقؾم اؾوثائؼي اؾذي ذافده ادلالقني 

  حرؿت قا  –ؾقاؾي اؾمورقر  –ؿن أرؾق اؾرصاص عؾى ادلمظافرقن  –ؾن أعقش يف ؿقدان اؾمورقر : ؿن ؿسؾسالت اؾنورة

 اؾمورقر اـفاردة –ادلقدان ؿقداـك  –وؿن اؾرباؿج ؿن ؼؾب ؿظافرة -ثائر ودت ؿمظافرات  –س قوؿقات ؿـد –رقس 

  وااؾؾي قمورر ثورة ، وادلساجني فؿا قعين إحـا ـعؿل: قعين إقه ؽوك زقرو 

 

 



 

 

 
 

 

 

  

للمشاركة دعوة  

ّ:االتصالّورجىّمؼرتحاتؽمّوّبكرائؽمّلؾؿشاركة

37482533ّّ:فاكس    33351223ّّّّ-33351499ّ:تؾقػون

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

Website:  www.issr.cu.edu.eg  

 12613ّالربوديّالرقمّ–ّإقزةّ–"ّدابؼاّاألورمانّشّ–ّزوولّأمحدّش5ّ:ّالعـوان

ّأبوالػًوحّنفىّاألدًاذةزواجّ

العؿؾقاتّحبوثّقِم  

مبروك ألف  

 

 

 

 

خفيفة  أخبار  
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محمد مصطفى ./د  

 قسم اإلحصاء الحٌوي والسكانً
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