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جامعة بنها برئاسةةة دكدور/ ا دكدةة د  عقدت
 ي/م ئ س دكجامعه صةةةةةةةةةةة ا   -دكقاضةةةةةةةةةةة  

تحل ل ةةة كمراةةةةةةةةةةةةةةةردت دكرعةةددد د دسةةةةةةةةةةةةةةةةة بعن/دن ، نةةد   19ا12ا2017دكم/دفق  دكثالثةةا 
 ئ س دكجهاز دكمروزى كلرع ئة  - اهد دفررا  دكند   دكل/د ا أب/ بكر دكجندى ، دكدكان 

محافظ دكقل /ب ة  دكدور/ ا محمد دكنشا   -دكعامة  دإلحصا   دكل/د ا محم/د عشما ى 
/د ا نائب  زير دكصةةحة  دكل - زير دكرعل م دكعاكى دألسةة ق  دكدور/  ا ماةدةةة اةة/ ى  -

نائب  ئ س  -مدةةةةةةةةةةةةاعد  زير دكصةةةةةةةةةةةةحة  دكدور/ ا جمال  سةةةةةةةةةةةةماع    -أحمد زغل/ل 
دكجةةامعةةة ك ةةدمةةة دكمجرم   تنم ةةة دك  ئةةة  عمةةدد  دكيل ةةات  أع ةةةةةةةةةةةةةةةةا    ئةةة دكرةةد يس 

  دكطالب  دكعامل ن.

    واألت : جامعة بنها ا دكذي نظمره ند  دكرعددد دكدكان يذور أن ت/ص ات 
 دكجهات ذدت دكصةةةةةةلة إلجرد  دكمزيد من دكد دسةةةةةةات  ج ه جم   دكمردكز دك حث ةت/  -1

نرائج دكرعددد دكعام كلدةةةةةكان  دإلسةةةةةكان  دكمنشةةةةة ت  ذك   1 دك ح/ث دكعلم ة على 
كإلسةةةةةةرماد  مما ت ةةةةةةمنه من ب انات  لحصةةةةةةائ ات ممصةةةةةةلة  ثرية غط  مجا ت 

 مرن/عة بع ها كم ةد ق تنا كه  أة ا كد دسة دس اب ما وشمه من ظ/د ر.
بند ة  من دكدكان( %7.2) دكق ا  على مشكلة دكردرب من دكرعل مدكعم  على  -2

. بم/دجهة جم   أسةةةةةةةةة ابه  دكر  تم ت/ث قها (كإلناث 9.96% كلذو/    7.57%)
بندب محدد  كي  س ب   / مما ةحمد كهذد دكرعددد  ذك  عن طريق  سائ  مث  
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م  دعمهم  تجريم عماكة دألطمال  تشج   دكطالب دكمردرب ن على دكع/د  كلرعل م
  عدم فصلهم نهائ ا  ت/ف ر  سائ  م/دصالت كده/كة ذ ابهم كلمدد س.

 ضةةةةةةةةةةة  حل/ل جذ ية كلرللب على مشةةةةةةةةةةةكلة دألم ة  د  رمام بج/د  دكرعل م ح    -3
سةةةةن/دت أ   10من  جماك  دكدةةةةكان  %25.82 كى   جد أن ندةةةة ة دألم ة تصةةةة 

 %9.88 كى أن ندةةةةةةةةةةة ة  ( باإلضةةةةةةةةةةةافة ناث %30.8 –ذو/   %21.17) أكرر
 –ذو/   %9.36) سن/دت أ  أكثر 10ةقرأ ن  يكر /ن فقط من  جماك  دكدكان 

    ت ةةةةةةةا  بجانب ندةةةةةةة ة دألم ة كر/ضةةةةةةة  أن ندةةةةةةة ة دكمقد ف    ناث( 10.38
    ند ة ض مة فى عصر تعر  ف ه دألم ة على  %35.7دكرعل م تص  دكى 

 .أنها دألم ة دكرين/ك/ج ة

 دكردبط دكراك : كإلطالع على دكر/ص ات واملة من خالل
http://bu.edu.eg/univ_info/PDF/Population_Census_Symposiu
m_Recommendations2017.pdf  

 ند   من خالل دكردبط دكراك :كما ةمكن دإلطالع على تماص   دك
http://bu.edu.eg/univ_info/Population_Census.php  
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