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  انكهيخ انقغى األول : انجيبَبد انىصفيخ ػٍ  

  انًُضني االقزصبد : كهيخاعى انًؤعغخ  -1

 َىع انًؤعغخ:   كهيخ

خبيؼخ انًُىفيخ . -اعى اندبيؼخ /األكبديًيخ انزبثؼخ نهب انًؤعغخ :  

خحكىيي -األكبديًيخ: َىع اندبيؼخ /   

 

يحبفظخ انًُىفيخ شجيٍ انكىو ػُىاٌ انًؤعغخ : -2  

(   373/ انىصاسي سقى )   انقشاس اندًهىسي            1191 -سيخ انزأعيظ   :رب  

  1113/ 1191     -ربسيخ يذء انذساعخ :

عُىاد  4يذح انذساعخ    :_       

 

 

انقيبدح األكبديًيخ  -3  

أ.د ./ ششيف صجشي -ػًيذ انكهيخ :  

      

349/2227639وفبكظ   ثشيذ انكزشوًَ 2227639/   349رهيفىٌ :        
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  2316/2317 انًىاسد انجششيخ ثبنكهيخ -4

( ػهً سأط انؼًم ، 131(يُهى )      137: اخًبنً )      ػذد أػضبء هيئخ انزذسيظ  

(  يهًخ ػهًيخ   -)    ( أخبصح ،   13)     ( يؼبس،   19)  (يُزذة خضئيب ،-)       

(% َغجخ األخبصاد انخبصخ  %13)   َغجخ انًؼبسييٍ ألخًبنً أػضبء هيئخ انزذسيظ : 

(  %7)  إلخًبنً أػضبء هيئخ انزذسيظ :  

 

( أخبصح   4( ػهً سأط انؼًم ، )  19( يُهى )   22: إخًبنً ) ػذد أػضبء انهيئخ انًؼبوَخ

(%  19( ثؼثخ ، َغجخ األخبصاد انخبصخ إلخًبنً انهيئخ انًؼبوَخ ) -خبصخ ، )     

 

 رىصيغ أػضبء هيئخ انزذسيظ وانهيئخ انًؼبوَخ وفقب نهذسخخ انؼهًيخ 

 

 

 

 انهيئخ انًؼبوَخ

 

 أػضبء هيئخ انزذسيظ
يذسط  يؼيذ  اإلخًبنً 

 يغبػذ

أعزبر  يذسط  اخًبنً

 يغبػذ 

أعزبر  أعزبر 

 يزفشؽ
 

 انؼذد 8 31 25 54 119 12 7 11

%انُغجخ  6.9 26.3 21.2 45.7 133 63.2 36.9 133  

( يؤقذ  4( دائى ، )    324يُهى )  وانفُيػذد أفشاد اندهبص االداسي   

 

األَشطخ األكبديًيخ ثبنكهيخ -5  

    
 ثشايح انًشحهخ اندبيؼيخ األونً 

 

(1ثشَبيح يفصم في اندذول )( 4رًُح انكهيخ دسخخ ثكبنىسيىط اإلقزصبد انًُضنً في ػذد )-  

(1112/1113( يٍ انذفؼبد ، كبٌ أونهب في انؼبو انذساعً ) 24رخشج يٍ انكهيخ ػذد ) -  

انطال ( يٍ    269)( ػذد 2315/2316بو انذساعً )يقيذ ثبنكهيخ وفقب إلحصبئيبد انؼ-  

 

ػذد انخشيديٍ في انغُىاد انخًظ األخيشح :-  

 

2316/2317 االخًبنً  2315/2316  2314/2315  2313/2314  2312/2313  2311/2312 انؼبو  

 ً  انذساع

 انؼذد 200 194 75 347 248 246 1313

(1جدول )  
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َغجخ أػضبء 

انهيئخ انًؼبوَخ 

 نهطالة

َغجخ أػضبء 

هيئخ انزذسيظ 

 نهطالة

ػذد أػضبء  ػذد انطالة 

 انهيئخ انًؼبوَخ

  ػهً قىح انؼًم

ػذد أػضبء هيئخ 

ثىاقغ  انزذسيظ

كم يقشس ػضى 

  هيئخ رذسيظ

انجشايح )انًشحهخ 

 اندبيؼيخ األونً(

12:1 12:1 888 11 :: 1 

12:1 121: 185 11 91 : 

1218 126 :91 11 19 : 

1218 126 :18 11 19 9 

المتوسط 

12:: 

المتوسط 

1216 

 االجمالى  185 86 1:5:

 ثشايح انذساعبد انؼهيب 

( ثشَبيح 4( ثشَبيح يبخغزيش ،)4( نهذثهىو ، ػذد )2( يٍ ثشايح انذساعبد انؼهيب يُهى ػذد )13رًُح انكهيخ ػذد )-

(2انًجيُخ في اندذول سقى ) انزخصصبددكزىساح في   

( طبنت دثهىو ، ػذد )  31ػذد )  ( يٍ انطالة يُهى ػذد )( 2316/2317يقيذ ثبنكهيخ وفقب إلحصبئيبد انؼبو انذساعً )-

  ( طبنت دكزىساح 47ػذد )    (طبنت يبخغزيش ،77

 * ػذد انذسخبد انزً رى يُحهب خالل انغُىاد انخًظ األخيشح 

 
2316/2317 االخًبنً  2315/2316  2314/2315  2313/2314  2312/2313 انؼبو  

 انذساعً 

 دثهىو  57 29 17 33 31 163

 يبخغزيش 63 43 47 67 77 217

 دكزىساح 47 33 43 36 47 116

( :جدول )  
  انذكزىساِثشايح  ثشايح انًبخغزيش  ثشايح انذثهىو 

 اعى انجشَبيح  ػذد انطالة اعى انجشَبيح  ػذد انطالة اعى انجشَبيح  ػذد انطالة

 يالثظ وَغيح 9 يالثظ وَغيح 57 يالثظ وَغيح -

رغزيخ وػهىو  15

 أطؼًخ

رغزيخ وػهىو  172

 أطؼًخ

رغزيخ وػهىو  19

 أطؼًخ

يُضنً  اقزصبد 44 _________ -

 ورشثيخ

اقزصبد يُضنً  49

 ورشثيخ

اداسح انًُضل  21 _______ -

 وانًؤعغبد 

اداسح انًُضل  1

 وانًؤعغبد 
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األقسام العلمية  -6  
 انقغى ػذد أػضبء هيئخ انزذسيظ  ػذد أػضبء انهيئخ انًؼبوَخ 

 يالثظ وَغيح :: 8

 رغزيخ وػهىو أطؼًخ :9 8

 اقزصبد يُضنً ورشثيخ 1: :

 اداسح انًُضل وانًؤعغبد  19 6
 

 

وعبئم االرصبل ثبنكهيخ  -8  

شبسع د/ صكً شجبَخ ثدىاس انًغزشفً انؼغكشي  –انجش انششقً  –شجيٍ انكىو  –يحبفظخ انًُىفيخ 2ػُىاٌ انكهيخ   

-انًىقغ االنكزشوًَ نهكهيخ :  

ا.د/ ششيف صجشي  -اعى ػًيذ انكهيخ :  

Homecon@mailer.Menofia.edu.eg  االنكزشوًَ نؼًيذ انكهيخ :انجشيذ-  

31335332361يحًىل  /     349ػًم                     -هبرف ػًيذ انكهيخ : 

2111769 

-اعى يُغق انضيبسح :  

-انجشيذ االنكزشوًَ نًُغق انضيبسح :  

  -هبرف يُغق انضيبسح :

 


