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 فٙ يحبفظخ أعٕٛغ انجبيؼٛخكفبءح انخذيبد انزؼهًٛٛخ 

 دساعخ جغشافٛخ رطجٛمٛخ ػهٗ جبيؼخ أعٕٛغ

 أحسج ناصف شاكخ

 جامعة أسيؾط –كمية اآلداب  –قدؼ الجغخافيا ونغؼ السعمؾمات الجغخافية  -طالب دكتؾراه
 

 :انًهخص انؼشثٙ

مؽ خالل البحث يتزح أن ندبة أعزاء ىيئةة التةجر ذ دعةجاد الظةالب السنيةجيؽ أك ةخ مةؽ الشدةبة نادةيا لسعةاون  أعزةاء  
 ىيئة التجر ذ ف  الكميات العسمية والشغخ ة بجامعة أسيؾط.

الشغخ ة فعمى سبيل الس ال نجج أن نريب ادستاذ مؽ الظالب ف  يؾجج تااوت كبيخ ف  نريب ادستاذ مؽ الظالب ف  الكميات          
 طالبا. 792طالبا، عمى حيؽ نجج أن نريب ادستاذ مؽ الظالب ف  كمية التخبية الخ اضية  7692كمية التجارة بجامعة أسيؾط يبمغ 

تااوت مؽ كمية إلى أخةخ  حيةث يؾجةج تتااوت ك افة الناعات الجراسية والسعامل بجامعة أسيؾط حيث نجج ف  الكميات العسمية  
قاعات دراسية فنط لكل كمية مشيؼ كسا يؾجج  4قاعة دراسية بيشسا يؾجج ف  كميت  الظب البذخي والاشؾن الجسيمة  96ف  كمية اليشجسة 
نجةج التاةاوت معامل فنط وفة  الكميةات الشغخ ةة بجامعةة أسةيؾط  1معسل عمى حيؽ يؾجج ف  كمية الظب البذخي  861ف  كمية الدراعة 

 1قاعة دراسية بيشسا كمية الخجمة االجتساعية فييا  44نادو ف  ك افة الناعات الجراسية والسعامل حيث نجج كمية التخبية الشؾعية فييا 
 معامل فنط. 7معسل بيشسا كمية الخجمة االجتساعية فييا  74قاعات كسا نجج أن كمية التخبية الشؾعية فييا 

 

 منجمة:
الخجمةةة التعميسيةةة العامةةل ادسةةاس فةة  التغييةةخ نحةةؾ  

السدتنبل والعبؾر مؽ التخمف إلةى التنةج ، وىة  وسةيمة لم ةخوة 
والظاقةةةة، وىةةة  تةةةختبط ارتباطةةةا مباشةةةخا بداةةةاءة وميةةةارة وقةةةجرة 

عمى اإلنتةاج والعسةل، وكمسةا ارتاةم السدةتؾ  التعميسة   اإلندان
زادت الكاةةاءة اإلنتاجيةةة وارتاةةم مدةةتؾ  الةةجخل، وىةةؾ ادسةةاس 

 .(1)ف  إعجاد الاخد ليربح لبشة مايجة ف  السجتسم
إن تحميةةل الكاةةاءة التعميسيةةة وتنيةةيؼ عشاصةةخىا والؾقةةؾ  عمةةى 
السذةةدالت التةة  تؾاجييةةا عمةةى قةةجر كبيةةخ مةةؽ ادىسيةةة، حيةةث 
يعظ  مد جا مؽ الجالالت اإلحرةايية والسششةخات، و دذةف عةؽ 
مدةةتؾ  الخجمةةة التعميسيةةة السنجمةةة ومةةج  كااءتيةةا فةة  الكةةؼ 
والشةةةؾو، وىةةةحا يحنةةةئ ىةةةجفيؽ رييدةةةييؽ، أوليسةةةا دراسةةةة واقةةةم 

ششةةةخات الخجمةةةة التعميسيةةةة، وحانييسةةةا محاولةةةة تظةةةؾ خ ىةةةحه م
 .(2)السششخات ف  ضؾء اإلمدانيات الستاحة

                                                           
هند  بردهيه ر واد يل مدن  الت ييم ندد ر جادع يييداح ف ةدف ح اة دد   (1)

يي ن ة دد  اويمدد  ةددف ة هية دد  ييسدد حااج ومدداي  حاة ددم ه   دده 

 .111ج ص:611حنش وةج كن   ييانااج ةاح   ع ن ش س 
مدد   ح  دد ا عادد  عت ييم ندد ر يفرمدد ي ف ةددف ح ددهج يي يندد  عدد   (6)

ج 73ييي هية دد  يي هر دد ج ييي   دد  ييي هية دد  يي  دده  ج يي دد ا 

 

 يُطمخ انذساعخ:أٔال: 

تنةةم مشظنةةة الجراسةةة فةة  مجيشةةة أسةةيؾط وىةة  مجيشةةة  
تار خيةةة عسينةةة الجةةحور تنةةم فةة  وسةةط محافغةةة أسةةيؾط التةة  
بةةجورىا تتؾسةةط محافغةةات الرةةعيج وتشندةةؼ مجيشةةة أسةةيؾط إلةةى 
قدؼ أول أسيؾط و عخ  بح  غخب، وقدؼ حةان أسةيؾط و عةخ  

أن أمةا عةؽ جامعةة أسةيؾط محةل الجراسةة يالحة   بحة  شةخ .
 86معغؼ كمياتيا تنم بح  غخب ف  قدؼ أول أسيؾط وتذةسل 

 كميات نغخ ة. 6كميات عسمية و 86كمية مدؾنة مؽ 
 

 ثبَٛب: أًْٛخ انذساعخ:
  رظٓش أًْٛخ ْزِ انذساعخ فًٛب ٚأرٙ: 

إنيةةةةا تتشةةةةاول جانبةةةةا ميسةةةةا يتعمةةةةئ بالخةةةةجمات التعميسيةةةةة  -8
الجامعيةةةةةة التةةةةة  تنةةةةةج  لمظةةةةةالب وأعزةةةةةاء ىيئةةةةةة التةةةةةجر ذ 

 ومعاونييؼ.
دراسةةة طبيعةةة السخحمةةة الخاىشةةة التةة  يتدايةةج فييةةا االىتسةةا   -7

 بالتخظيط االستخاتيج  ف  التعميؼ الجامع .

                                                                                       
ج و ن ددددهت عادددد  ع عنددددف عدددد   864مج ص6111ييقدددداههة 

 .1:7ييي هفج حهةع مارق ص

  

 

 AUCES 
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يتزةةةح أىسيةةةةة ىةةةحه الجراسةةةةة مةةةؽ كؾنيةةةةا تدةةةتخج  نغةةةةؼ  -7
السعمؾمات الجغخافية ف  التخظةيط والتؾز ةم الجغخافة  لمخةجمات 

 التعميسية الجامعية.
راسةةةة جامعيةةةة مدةةةتنمة تتشةةةاول تعةةةج ىةةةحه الجراسةةةة أول د -4

التحميةةةل الجغخافةةة  لمخةةةجمات التعميسيةةةة الجامعيةةةة فةةة  أحةةةج  
 محافغات جسيؾر ة مرخ العخبية.

تس ل ىحه الجراسة أساسا يسدؽ االعتساد عمية ف  دراسةات  -4
مدةةةةتنبمية تتشةةةةاول التعمةةةةيؼ الجةةةةامع  فةةةة  أيةةةةة محافغةةةةة مةةةةؽ 

  وجةةةةؾد السحافغةةةات السلىؾلةةةةة بالكميةةةةات الجامعيةةةة نغةةةةخا لعةةةةج
 دراسات أكاديسية تتشاول الجامعات السرخ ة.

 ثبنثب: أْذاف انذساعخ:
عؼذ ْزِ انذساعخ إنٗ رحمٛك يجًٕػخ يٍ األْذاف 

 ًٚكٍ رهخٛص أًْٓب فًٛب ٚأرٙ:

دراسةةة طبيعةةة الؾضةةم الةةخاىؽ لمتعمةةيؼ الجةةامع  فةة  مجيشةةة  -8
أسيؾط مؽ أجل تدميط الزةؾء عمةى كاةاءة الخةجمات التعميسيةة 

ووضم اسةتخاتيجية لتظةؾ خ قظةاو الخةجمات التعميسيةة  الجامعية
 ف  السحافغة.

تنةةةجيخ حاجةةةات الدةةةدان السدةةةتنبمية لمخةةةجمات التعميسيةةةة  -7
 الجامعية بسجيشة أسيؾط.

تذةةةةديل رؤ ةةةةة مدةةةةتنبمية لمدياسةةةةات الخاصةةةةة بةةةةالتعميؼ  -7
الجامع  ف  مجيشة أسيؾط والت  تس ل حاضةخة محافغةة أسةيؾط 

 ء كميات ججيجة.مؽ أجل التؾسم ف  إنذا
رسؼ خخ ظة تؾز م الخجمات التعميسية الجامعية ف  مجيشةة  -4

 أسيؾط.
معخفةةةة أىةةةؼ السذةةةدالت التةةة  تؾاجةةةو الخةةةجمات التعميسيةةةة  -4

الجامعية ف  مجيشة أسيؾط مم محاولةة معخفةة نؾعيةا وحجسيةا 
 وذلػ لتؾفيخىا مدتقبال.

 

 ساثؼب: يُبْج انذساعخ:
انًُابْج ٔانزاٙ ياٍ اػزًذد انذساعخ ػهٗ انؼذٚذ يٍ 

 أًْٓب يب ٚهٙ:
 انًُٓج انزبسٚخٙ: -1

وىحا السشيج ييج  إلى تتبةم خةط سةيخ الغةاىخة مةؽ 
مشغؾر زمان  والتشبش بسا سيدؾن عميو صؾرتيا ف  السدتنبل، 
وتكسةةؽ أىسيتةةو إلةةى أن دراسةةة البعةةج التةةار خ  أو الدمشةة  دي 

يةةة عةةاىخة جغخافيةةة يعةةج عةةامال مدةةاعجا وضةةخور ا لايةةؼ الجغخاف
 .(1)الحالية

 انًُٓج انًٕظٕػٙ: -2

و دتخج  ىحا السشيج ف  دراسة الغاىخة الجغخافية 
)تؾز م وحجؼ الخجمات التعميسية( مؽ خالل التعخ  عمى 
أنؾاعيا، وتؾز عيا الجغخاف ، ورصج السذدالت الت  تؾاجو 
التعميؼ، ومحاولة وضم حمؾل ليا، والتخظيط ادم ل لمخجمات 

 .(1)التعميسية
 خبيغب: يشكالد انخذيبد انزؼهًٛٛخ فٙ جبيؼخ أعٕٛغ:

 أٔال: يشكالد انخذيبد انزؼهًٛٛخ فٙ جبيؼخ أعٕٛغ:
 وىحه السذدالت التعميسية تتمخص فيسا يلت :

تنمةةةيص دور الجولةةةة تةةةجر جيا وتخمييةةةا عةةةؽ مدةةةئؾلياتيا  -8
 االقترادية واالجتساعية:

 تشام  الظمب عمى التعميؼ الجامع : -7
 ك افة قاعات الجروس مؽ الظالب:ارتااو  -7

 خبيغب: انذساعبد انغبثمخ:
دساعخ انغٛذ شحبرخ انغٛذ -1

"رحذٚبد انزؼهٛى انجبيؼٙ  :(2)

فٙ انٕغٍ انؼشثٙ ٔانجذائم انًغزمجهٛخ" دساعخ يٛذاَٛخ ػهٗ 

 جبيؼخ اإلعكُذسٚخ.

دساعخ غبدح دمحم سأفذ صبدق -2
خشٚطخ انزؼهٛى انجبيؼٙ  :(3)

َظى انًؼهَٕبد انجغشافٛخ" دساعخ فٙ فٙ يصش ثبعزخذاو 

 جغشافٛخ انخذيبد.

دساعخ ٔالء ػهٙ حغٍ يحًٕد -3
"انزؼهٛى انؼبنٙ  :(4)

ٔػاللزّ ثبنزشكٛت انؼًش٘ ٔانُٕػٙ نهغكبٌ ثإلهٛى اإلعكُذسٚخ 

 انزخطٛطٙ" دساعخ جغشافٛخ.

                                                           
 . 9هن  برهيه ر وا يل من  الج حهةع مارق ص  (1)

عادد  ع عنددف عدد   يييدد هفت ق ن ددع وقق دد ر ته  دد  ييسدد حاا  (1)

ييم ن   ددد  جادددع ييياح  ددد  ي دددااع انددده حددد ا رددداي  ن )اويمددد  

كاوق ةهية ددد ( ومددداي  حاة دددم ه   ددده حنشددد وةج كن ددد  ي اي ج 

ج يي ق ح  ص ج جج و ن هت أا د  اافد  6119ةاح   أم  ط 

 شددداكه مددد  ت ق ح دددع وق ن دددع ته  ددد  ييسددد حاا ييم ن   ددد  جادددع

ييياح  دد  ةددف ح اة دد  أمدد  ط )اويمدد  كاوق ةهية دد ( رامددمس يم 

ا ر يي  ن حاا ييي هية  ج وماي  حاة م ه   ده حنشد وةج كن د  

 .:ج ص 6112ي اي ج ةاح   أم  ط 
ا. يي    ش اق  يي   ت ق   اا ييم ن ر ييياح ف ةف يي طن يي هردف ( 6)

كن و  ج وييادد ي ع يي  ددمقان  ج اويمدد  ح  يا دد  عنددس ةاح دد  ي مدد

حينددددد  ي ا ددددداا ااج كن ددددد  ي اي ج ةددددده  احن ددددد وج ةاح ددددد  

 م.:611ي مكن و  ج يي  ا ييثايث ويي شهول 

 دددااة أ وأةددد: فدددااات ته  ددد  ييم نددد ر يييددداح ف ةدددف ح ددده ( 7)

رامدددمس يم ا دددر يي  ن ادددداا ييي هية ددد ج اويمدددد  ةدددف ة هية دددد  

ومدداي  اكمدد وية   دده حنشدد وةج كن دد  ي اي ج ةاح دد   ييسدد حااج

 م.6114ع ن ش س 
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 : خطخ انذساعخ:عبدعب

كااءة الخجمات التعميسية الجامعية ف  محافغة  
تتشاول  (تظبيقية عمى جامعة أسيؾط جغخافية دراسة)أسيؾط 
أعجاد أعزاء ىيئة التجر ذ ومعاونييؼ إجسال   الجارسة

وندبتيؼ إلى أعجاد الظالب السنيجيؽ، ونريب عزؾ ىيئة 
عٕف  التجر ذ مؽ الظالب وك افة قاعات الجرس والسعامل

 رزؼشض انذساعخ نزُبٔل انُمبغ انزبنٛخ:
عجاد ومعاونييؼ وندبتيؼ د أعزاء ىيئة التجر ذ أوال: أعجاد

 الظالب السنيجيؽ
 حانيا: نريب عزؾ ىيئة التجر ذ مؽ الظالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
وف  عنف ا ن ح   ات ييم ن ر يي ايف وع جمه رايمهك د  يي  ده  ( 8)

ومداي  ويين عف ين كال رإجن ر ي مكن و   ييمس   فج اويم  ة هية  ج 

مددددن    مددددكن و  ج  دددده حنشدددد وةج كن دددد  ي اي ج ةاح دددد  ي حاة ددددم ه

 م.6116

حال ا: ك افة الناعات الجراسية والسعامل ف  الكميات العسمية ف  
كفبءح انخذيبد انزؼهًٛٛخ نجبيؼخ ًٔٚكٍ رُبٔل  جامعة أسيؾط

 ٚأرٙ:أعٕٛغ يٍ خالل يب 

عجاد د ومعاونييؼ وندبتيؼ أعزاء ىيئة التجر ذ أعجاد أوال:
 : (7681-7682خالل الاتخة ) الظالب السنيجيؽ

ٔيؼبَٔٛٓى  أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ أػذادًٚكٍ دساعخ 

ٔاألصْش  فٙ جبيؼزٙ أعٕٛغ  ػذاد انطالة انًمٛذٍَٚٔغجزٓى أل

 يٍ خالل يب ٚأرٙ: فشع أعٕٛغ
 عجاد الظالب السنيجيؽدندبة أعزاء ىيئة التجر ذ  -8

 : (7681-7682خالل الاتخة )
مؽ خالل الججول اآلت  يسدؽ مالحغة ندبة إجسال  
أعزاء ىيئة التجر ذ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  جامعة 

 أسيؾط:
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  (7681-7682خالل الاتخة )ة أسيؾط جامعندبة إجسال  أعزاء ىيئة التجر ذ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  ( 8ججول )

الظالب السنيجيؽعجد  الجامعة  

ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ الى الظالب السنيجيؽ 
)%( 

ندبة أعزاء ىيئة 
التجر ذ الى الظالب 

 مجرس أستاذ مداعج أستاذ السنيجيؽ )%(

 3.7 1.5 0.8 0.9 75250 أسيؾط

 
 يب ٚهٙ:ٚزعح يٍ خالل انجذٔل انغبثك 

 24746عجد الظالب السنيجيؽ ف  جامعة أسيؾط يبمغ  -
 ، عمى %7,7طالبا، ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلييؼ تبمغ 

 

 
، وندبة ادساتحة 0%،6حيؽ تبمغ ندبة ادساتحة إلييؼ 

، أما ندبة السجرسيؽ إلييؼ %6,1السداعجيؽ إلييؼ تبمغ 
 . %8,4فتبمغ 

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) أسيؾط جامعة( ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  8شدل )

عجاد الظالب دىيئة التجر ذ معاون  أعزاء ندبة  -
 : (7681-7682خالل الاتخة ) السنيجيؽ

 يسدؽ مالحغة ىحه الشدبة مؽ خالل الججول اآلت :
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  (7681-7682خالل الاتخة ) ندبة إجسال  معاون  أعزاء ىيئة التجر ذ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  جامعة أسيؾط( 7) ججول

 انجبيؼخ
ػذد انطالة 

 انًمٛذٍٚ

َغجخ انًؼبٍَٔٛ انٗ  َغجخ انًؼبٍَٔٛ انٗ انطالة انًمٛذٍٚ )%(

انطالة انًمٛذٍٚ 

 يؼٛذ يذسط يغبػذ )%(

 2.0 0.8 1.2 75250 أعٕٛغ

 ٚزعح يٍ خالل انجذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

 24746بمغ عجد الظالب السنيجيؽ ف  جامعة أسيؾط نحؾ  -
طالبا، ندبة معاون  أعزاء ىيئة التجر ذ إلييؼ تبمغ 

، عمى حيؽ تبمغ ندبة السجرسيؽ السداعجيؽ إلييؼ 7,6%
 .%6,1، وندبة السعيجيؽ إلييؼ تبمغ 8,7%

أعزاء ىيئة التجر ذ ف  جامعة يالح  أن ندبة معاون   -
أسيؾط لمظالب السنيجيؽ أقل مؽ الشدبة ناديا بالشدبة 

 دعزاء ىيئة التجر ذ ف  الجامعة ناديا.

 

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) أسيؾط جامعة( ندبة معاون  أعزاء ىيئة التجر ذ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  7شدل )

عجاد الظالب ومعاونييؼ د ىيئة التجر ذأعزاء ندبة  -
ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط خالل الاتخة  السنيجيؽ

(7682-7681) : 

ومعاونييؼ  ىيئة التجر ذيسدؽ مالحغة ندبة إجسال  أعزاء 
دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسميةبجامعة أسيؾط مؽ 

 خالل الججول اآلت :
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 ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ ومعاونييؼ دعجاد الظالب السنيجيؽ( 7ججول )
  (7681-7682ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط خالل الاتخة )

 انطالة انًمٛذٍٚ انكهٛبد انؼًهٛخ
أػعبء ْٛئخ 

 انزذسٚظ

َغجخ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انٗ 

 انطالة انًمٛذٍٚ )%(
 انًؼبٍَٔٛ

َغجخ انًؼبٍَٔٛ انٗ 

ذٍٚ )%(انطالة انًمٛ  

 18.8 584 29.1 903 3108 انطت انجششٖ

 3.5 38 0.7 8 1082 غت أعُبٌ

 1.8 65 2.4 84 3521 انصٛذنخ

 4.5 49 9.0 97 1082 غت ثٛطشٖ

 4.3 136 6.3 198 3138 ُْذعخ

 7.3 150 11.9 243 2046 ػهٕو

 5.4 58 12.9 139 1074 انضساػخ

 3.2 39 1.2 14 1216 حبعجبد ٔيؼهٕيبد

 4.1 71 6.4 110 1726 رًشٚط

 0.0 0 4.0 11 277 فٌُٕ جًٛهخ

 6.5 1190 9.9 1807 18270 اإلجًبنٙ

 ٚزعح يٍ خالل انجذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

بمغ إجسال  عجد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسمية  -
طالبا، وإجسال  أعزاء ىيئة  81726بجامعة أسيؾط نحؾ 

عزؾا، وندبتيؼ إلى الظالب السنيجيؽ  8162التجر ديبمغ 
، بيشساإجسال  معاون  أعزاء ىيئة %6,6حؾال  

معاونا، وندبتيؼ إلى الظالبالسنيجيؽ حؾال   8866التجر ديبمغ
، و سدؽ تؾضيح ذلػ مؽ خالل بيان ىحه الشدب لكل 9,4%

 كمية عمى حجة.
يؾجج اختال  ف  إجسال  عجد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات  -

العسمية بجامعة أسيؾط وإجسال  أعزاء ىيئة التجر ذ و سدؽ 
 مالحغة ذلػ فيسا يلت :

شغمت كمية الظب البذخي التختيب ادولسؽ ندبة أعزاء  -
ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسمية 

 .%76,8بجامعة أسيؾط حيث بمغت الشدبة حؾال  
ختيب ال ان  وال ال سؽ جاءت كميتا الدراعة والعمؾ  ف  الت -

ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ ف  الكميات 
 .%74,1العسمية بجامعة أسيؾط بشدبة 

يالح  أن الكميات ال الحة ادولى الدابئ ذكخىؼ حازوا عمى  -
 أك خ مؽ نراشدبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب 

 

وذلػ بشدبة  السنيجيؽ ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط
47,6% . 

شغمت كميات الظب اليبظخي والتسخ زؾاليشجسة حؾال   -
مؽ ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ 78,2%

 ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط.
جاءت كميات الاشؾن الجسيمة والريجلة والحاسبات  -

والسعمؾمات وطب ادسشان ف  التختيب ادخيخمؽ ندبة أعزاء 
يئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسمية ى

 .%1,7بجامعة أسيؾط حيث بمغت الشدبة
ىحا عؽ ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ  -

ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط أما عؽ ندبة معاون  
 أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ يتزح ما يم :

الظب البذخي التختيب ادول مؽ ندبة معاون  شغمت كمية  -
أعزاء ىيئة التجر ذ إلى الظالب السنيجيؽ ف  الكميات 

 .%81,1العسمية بجامعة أسيؾط حيث بمغت الشدبة حؾال  
جاءت كميتا العمؾ  والدراعة ف  التختيب ال ان  وال الث  -

 .%87,2بشدبة 
شغمت كميات الظب اليبظخي واليشجسة والتسخ ض  -

 .%78,6ل حؾا
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جاءت كميات طب ادسشان والحاسبات والسعمؾمات والريجلة  -
ف  التختيب ادخيخ مؽ ندبة معاون  أعزاء ىيئة التجر ذ 
إلى الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط حيث 

 .%1,4بمغت الشدبة 

يالح  أن كمية الاشؾن الجسيمة بجامعة أسيؾط ليذ فييا  -
معاون  أعزاء ىيئة التجر ذ سؾاء مؽ أي أعجاد مؽ 

 السجرسيؽ السداعجيؽ أو مؽ السعيجيؽ.

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ ومعاونييؼ دعجاد الظالب السنيجيؽ( 7) شدل

ػااذاد ٔيؼاابَٔٛٓى أل ْٛئااخ انزااذسٚظأػعاابء َغااجخ  -5

فاٙ انكهٛابد انُظشٚاخ ثجبيؼاخ أعإٛغ  انطالة انًمٛذٍٚ

 :و(2112-2112خالل انفزشح )

ومعاونييؼ  ىيئة التجر ذيسدؽ مالحغة ندبة إجسال  أعزاء 
دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾط 

 مؽ خالل الججول اآلت :
  (7681-7682خالل الاتخة ) ومعاونييؼ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾطندبة أعزاء ىيئة التجر ذ ( 4ججول )

 الكميات الشغخ ة
الظالب 
 السنيجيؽ

أعزاء ىيئة 
 التجر ذ

ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ 
 السعاونيؽ الى الظالب السنيجيؽ )%(

ندبة السعاونيؽ الى الظالب 
 السنيجيؽ )%(

 0.3 28 1.0 90 8830 التخبية

 0.6 85 0.3 47 14836 تجارة

 0.9 113 1.2 153 13094 آداب

 0.2 19 0.4 44 10848 حنؾ  

 2.3 44 2.8 53 1881 التخبية الشؾعية

 0.7 30 0.9 36 4011 خجمة إجتساعية

 1.2 9 1.9 15 772 ر اض أطاال

 2.2 13 3.4 20 591 تخبية ر اضية بشات

 1.4 29 3.3 70 2117 تخبية ر اضية بشيؽ

 0.6 370 0.9 528 56980 اإلجسال 

 ٚزعح يٍ خالل انجذٔل انغبثك يب ٚهٙ:
بمةةةغ إجسةةةال  عةةةجد الظةةةالب السنيةةةجيؽ فةةة  الكميةةةات الشغخ ةةةة  -

طالبةةا، وإجسةةال  أعزةةاء ىيئةةة  49616بجامعةةة أسةةيؾط نحةةؾ 

عزةةؾا، وندةةبتيؼ إلةةى الظةةالب السنيةةجيؽ  471التةةجر ذ يبمةةغ 
، بيشسةا إجسةال  معةاون  أعزةاء ىيئةة التةةجر ذ %6,6حةؾال  
معاونةةةا، وندةةةبتيؼ إلةةةى الظةةةالب السنيةةةجيؽ حةةةؾال   726يبمةةةغ 
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، و سدؽ تؾضيح ذلةػ مةؽ خةالل بيةان ىةحه الشدةب لكةل 6,9%
 كمية عمى حجة.

يؾجج اختال  ف  إجسال  عجد الظالب السنيجيؽ ف  الكميةات  -
التجر ذ و سدةؽ الشغخ ة بجامعة أسيؾط وإجسال  أعزاء ىيئة 

 مالحغة ذلػ فيسا يلت :
التخبية الخ اضية بشات والتخبية الخ اضةية بشةيؽ  شغمت كميات -

والتخبية الشؾعيةالسخاكد ادولى مؽ ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ 
إلةةةى الظةةةالب السنيةةةجيؽ فةةة  الكميةةةات الشغخ ةةةة بجامعةةةة أسةةةيؾط 

 .%6,4وذلكبشدبة تبمغ حؾال 
واآلداب والتخبية السخاكد التاليةة شغمت كميات ر اض ادطاال  -

مةةؽ ندةةبة  %4,8بعةةج السخاكةةد ال الحةةة ادولةةى بشدةةبة  حةةؾال  
أعزةةةاء ىيئةةةة التةةةجر ذ إلةةةى الظةةةالب السنيةةةجيؽ فةةة  الكميةةةات 

 الشغخ ة بجامعة أسيؾط.
جةةةاءت كميةةةات الخجمةةةة االجتساعيةةةة والحنةةةؾ  والتجةةةارة فةةة   -

لظةالب التختيب ادخيةخ مةؽ ندةبة أعزةاء ىيئةة التةجر ذ إلةى ا
السنيةةةجيؽ فةةة  الكميةةةات الشغخ ةةةة بجامعةةةة أسةةةيؾط حيةةةث بمغةةةت 

 .%8,9الشدبة حؾال 
ىحا عؽ ندبة أعزاء ىيئة التجر ذ إلةى الظةالب السنيةجيؽ  -

أمةةا عةةؽ ندةةبة معةةاون  أعزةةاء ىيئةةة التةةجر ذ إلةةى الظةةالب 

السنيةةجيؽ فةة  الكميةةات الشغخ ةةة بجامعةةة أسةةيؾط فةةيسدؽ بيةةانيؼ 
 فيسا يلت :

تخبيةةةةة الشؾعيةةةةة والتخبيةةةةة الخ اضةةةةية بشةةةةات شةةةةغمت كميتةةةةا ال -
التةةةةختيبيؽ ادول وال ةةةةان  مةةةةؽ ندةةةةبة معةةةةاون  أعزةةةةاء ىيئةةةةة 
التةةجر ذ إلةةى الظةةالب السنيةةجيؽ فةة  الكميةةات الشغخ ةةة بجامعةةة 

 .%4,4أسيؾط وذلػ بشدبة تبمغ حؾال  
شةةةةغمت كميةةةةات التخبيةةةةة الخ اضةةةةية بشةةةةيؽ ور ةةةةاض ادطاةةةةال  -

كةد ال الحةة ادولةى  وذلةػ بشدةبة  واآلدابالسخاكد التاليةة بعةج السخا
مةةؽ ندةبة معةةاون  أعزةاء ىيئةةة التةجر ذ إلةةى  %4,4حةؾال  

 الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾط.
شغمت كميات الخجمة االجتساعية والتجارة والتخبيةة والحنةؾ   -

السخاكةةد ادخيةةخةمؽ ندةةبة معةةاون  أعزةةاء ىيئةةة التةةجر ذ إلةةى 
  الكميةات الشغخ ةة بجامعةة أسةيؾط إذ بمغةت الظالب السنيجيؽ ف

 .%8,1الشدبة حؾال 
عةةةجاد الظةةةالب د ىيئةةةة التةةةجر ذأعزةةةاء  يالحةةة  أن ندةةةبة -

ف  الكميات الشغخ ة بجامعةة أسةيؾط أك ةخ مةؽ الشدةبة  السنيجيؽ
نادةةيا لسعةةاون  أعزةةاء ىيئةةة التةةجر ذ، حيةةث بمغةةت الشدةةبة 

 . %6,9، بيشسا بمغت الشدبة ال انية حؾال  6,6ادولى حؾال  

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) بجامعة أسيؾطندبة أعزاء ىيئة التجر ذ ومعاونييؼ دعجاد الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة ( 4) شدل

ياٍ انطاالة خاالل  ْٛئاخ انزاذسٚظ َصٛت ػعإ: ثبَٛب

 :و(2112-2112انفزشح )
والسعةةةاونيؽ مةةةؽ  ىيئةةةة التةةةجر ذ نرةةةيب عزةةةؾ تشةةةاوليسدةةةؽ 

مةؽ خةالل مةا  الظالب ف  جامعت  أسةيؾط وادزىةخ فةخو أسةيؾط
 يلت :

الكميةةةات نرةةةيب عزةةةؾ ىيئةةةة التةةةجر ذ مةةةؽ الظةةةالب فةةة   -8
 : (7681-7682العسمية بجامعة أسيؾط خالل الاتخة )
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يختمةف نرةيب عزةةؾ ىيئةة التةجر ذ مةةؽ الظةالب فة  الكميةةات 
العسميةةة بجامعةةة أسةةيؾط مةةؽ كميةةة عمسيةةة إلةةى أخةةخ ، وىةةؾ مةةا 

 يتزحسؽ خالل الججول اآلت :

  (7681-7682خالل الاتخة )   الكميات العسمية بجامعة أسيؾطنريب عزؾ ىيئة التجر ذ والسعاونيؽ مؽ الظالب السنيجيؽ ف( 4ججول )

الظالب  الدشة الجراسية
 السنيجيؽ

 السعاونيؽ أعزاء ىيئة التجر ذ
 معيج مجرس مداعج مجرس أستاذ مداعج أستاذ

 18 8 8 14 11 3108 الظب البذخ  

 120 37 155 1082 0 1082 طب أسشان

 88 141 93 176 135 3521 الريجلة

 47 42 36 45 25 1082 طب بيظخ  

 52 41 30 68 65 3138 ىشجسة

 29 26 19 38 26 2046 عمؾ 

 32 45 23 20 28 1074 الدراعة

 76 53 152 405 405 1216 حاسبات ومعمؾمات

 38 66 28 58 96 1726 تسخ ض

 0 0 40 69 0 277 فشؾن جسيمة

 501 458 583 1975 792 18270 اإلجسال 

 

يٍ خاالل رحهٛام ثٛبَابد انجاذٔل انغابثك ًٚكاٍ رمغاٛى 

َصٛت ػعإ ْٛئاخ انزاذسٚظ ياٍ انطاالة فاٙ انكهٛابد 

إنااٗ ثااالس فئاابد ػهااٗ انُحاإ انؼًهٛااخ ثجبيؼااخ أعاإٛغ 

 انزبنٙ:

َصٛت األعزبر ياٍ انطاالة فاٙ انكهٛابد انؼًهٛاخ  -1-1

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )
لظةالب فة  ىةحه الكميةات إلةى يسدؽ تنديؼ نريب ادستاذ مةؽ ا

 كسا يلت : فئات عجة
 466الائة ادولى: كميات يبمةغ نرةيب ادسةتاذ فييةا أك ةخ مةؽ 

طالةةةب: وىةةةحه الائةةةة تزةةةؼ كميةةةة واحةةةجة ىةةة  كميةةةة الحاسةةةبات 
 والسعمؾمات.

طالةب  866الائة ال انية: كميات يبمغ نريب ادستاذ فييا مةؽ 
واحةةجة ىةة  كميةةة طالةةب: وىةةحه الائةةة يس ميةةا كميةةة  766إلةةى 

 الريجلة.
طالب إلى  46الائة ال ال ة: كميات يبمغ نريب ادستاذ فييامؽ 

طالب: وتزؼ ىحه الائة كميتيؽ فنط ىسةا كميةة التسةخ ض  866
 وكمية اليشجسة.

 46الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب ادسةةتاذ فييةةا أقةةل مةةؽ 
ؼ طالب: وى  أكبخ فئة مؽ الكميات حيث يس ميةا أربةم كميةات ىة

كميةةة الدراعةةة وكميةةة العمةةؾ  وكميةةة الظةةب البيظةةخي وأخيةةخا كميةةة 
 الظب البذخي.

َصٛت األعزبر انًغبػذ يٍ انطالة فٙ انكهٛابد  -1-2

-2112انؼًهٛاااااخ ثجبيؼاااااخ أعااااإٛغ خاااااالل انفزاااااشح )

 و(:2112

يسدةةؽ تندةةيؼ نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج مةةؽ الظةةالب فةة  ىةةحه 
 الكميات إلى عجة فئات كسا يلت :

لةةى: كميةةات يبمةغ نرةةيب ادسةةتاذ السدةاعج فييةةا أك ةةخ الائةة ادو 
طالب: وىحه الائة تزؼ كمية واحجة ىة  كميةة طةب  8666مؽ 

 ادسشان.
الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج فييةةا مةةؽ 

طالةب: وىةحه الائةة يس ميةا كميةة واحةجة  466طالب إلةى  466
 ى  كمية الحاسبات والسعمؾمات.

 

: كميةةات يبمةةغ نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج فييةةا مةةؽ الائةةة ال ال ةةة
طالةب: وىةحه الائةة يس ميةا كميةة واحةجة  766طالب إلةى  866

 ى  كمية الريجلة.
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 46الائة الخابعة: كميات يبمغ نريب ادستاذ السداعج فييا مؽ 
الائةةة مةةؽ الكميةةات يس ميةةا حةةالث  طالةةب وىةةحه 866طالةةب إلةةى 

اليشجسةةةة حةةةؼ كميةةةة  كميةةةات ىةةةؼ كميةةةة الاشةةةؾن الجسيمةةةة، وكميةةةة
 التسخ ض.

الائة الخامدة: كميات يبمغ نرةيب ادسةتاذ السدةاعج فييةا أقةل 
طالب: وىة  أكبةخ فئةة مةؽ الكميةات حيةث يس ميةا أربةم  46مؽ 

كميات ىؼ كمية الظب البيظخي وكميةة العمةؾ  وكميةة الدراعةة، حةؼ 
 كمية الظب البذخي.

َصٛت انًذسط يٍ انطالة فٙ انكهٛابد انؼًهٛاخ  -1-3

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

يسدؽ تنديؼ نريب السجرس مؽ الظالب فة  ىةحه الكميةات إلةى 
 عجة فئات كسا يلت : 

 866الائة ادولى: كميات يبمغ نريب السةجرس فييةا أك ةخ مةؽ 
طالب: وىحه الائة تزؼ كميتةيؽ فنةط ىسةا كميةة طةب ادسةشان ، 

 حؼ كمية الحاسبات والسعمؾمات.
طالةب  46 انية: كميات يبمغ نرةيب السةجرس فييةا مةؽ الائة ال

طالب: وىحه الائة ال يس ميا إال كمية واحجة ى  كمية  866إلى 
 الريجلة.

طالةب  76الائة ال ال ة: كميات يبمغ نرةيب السةجرس فييةا مةؽ 
طالةةب: وتزةةؼ ىةةحه الائةةة حةةالث كميةةات ىسةةا الاشةةؾن  46إلةةى 

 ة.الجسيمة وكمية الظب البيظخي وكمية اليشجس
 76الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس فييةةا أقةةل مةةؽ 

طالةةةب: وىةةة  أكبةةةخ فئةةةة حيةةةث يس ميةةةا أربةةةم كميةةةات ىةةةؼ كميةةةة 
التسةةخ ض وكميةةة الدراعةةة وكميةةة العمةةؾ  حةةؼ كميةةة الظةةب البذةةخي 

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) ريب عزؾ ىيئة التجر ذ مؽ الظالب السنيجيؽ ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾطن( 4) شدل

َصٛت انًؼابٍَٔٛ نٓٛئاخ انزاذسٚظ ياٍ انطاالة فاٙ  -3

-2112انكهٛبد انؼًهٛخ ثجبيؼخ أعٕٛغ خاالل انفزاشح )

 :و(2112

يختمةةةف نرةةةيب السعةةةاونيؽ لييئةةةة التةةةجر ذ مةةةؽ الظةةةالب فةةة  
الكميةةات العسميةةة بجامعةةة أسةةيؾط مةةؽ كميةةة عمسيةةة إلةةى أخةةخ ، 

 ( قبل الدابئ:42جول رقؼ )يتزح ذلػ مؽ خالل الج
َصاااٛت انًاااذسط انًغااابػذ ياااٍ انطاااالة فاااٙ  -3-1

-2112انكهٛبد انؼًهٛخ ثجبيؼخ أعٕٛغ خاالل انفزاشح )

 و(:2112

يسدةةؽ تندةةيؼ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج مةةؽ الظةةالب فةة  ىةةحه 
 الكميات إلى عجة فئات كسا يلت :

الائة ادولى: كميةات يبمةغ نرةيب السةجرس السدةاعج فييةا أك ةخ 
طالةةةب: وىةةةحه الائةةةة تزةةةؼ كميةةةة واحةةةجة ىةةة  كميةةةة  866مةةةؽ 

 .الريجلة
الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج فييةةا مةةؽ 

طالةةب: وىةةحه الائةةة يس ميةةا كميتةةان ىسةةا  866طالةةب إلةةى  46
 كمية التسخ ض وكمية الحاسبات والسعمؾمات.

الائةةة ال ال ةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج فييةةا مةةؽ 
طالب: وىحه الائة يس ميا أربم كمياتيؼ كمية  46الب إلى ط 76

الدراعة، حؼ كمية الظب البيظخي حؼ كمية اليشجسة حةؼ كميةو طةب 
 االسشان.
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الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج فييةةا أقةةل 
طالب: وىحه الائة يس ميا كميتان فنط ىسا كميةة العمةؾ   76مؽ 

 وكميو الظب البذخي.
صااٛت انًؼٛااذ يااٍ انطااالة فااٙ انكهٛاابد انؼًهٛااخ َ -3-2

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

يسدةؽ تندةيؼ نرةيب السعيةج مةؽ الظةالب فة  ىةحه الكميةات إلةى 
 عجة فئات كسا يلت :

 866الائةة ادولةى: كميةةات يبمةغ نرةيب السعيةةج فييةا أك ةخ مةةؽ 
 طالب: وىحه الائة تزؼ كمية واحجة ى  كمية طب ادسشان.

طالةةب  46الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السعيةةج فييةةا مةةؽ 
طالةةب: وىةةحه الائةةة يس ميةةا حةةالث كميةةات ىةةؼ كميةةة  866إلةةى 

 الريجلة وكمية الحاسبات والسعمؾمات حؼ كمية اليشجسة.
طالب إلى  76الائة ال ال ة: كميات يبمغ نريب السعيج فييا مؽ 

ميةةة الظةةب طالةةب: وىةةحه الائةةة يس ميةةا حةةالث كميةةات ىةةؼ ك 46
 البيظخي، حؼ كمية التسخ ض حؼ كمية الدراعة.

 76الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السعيةةج فييةةا أقةةل مةةؽ 
طالب: وىةحه الائةة يس ميةا كميتةان فنةط ىسةا كميةة العمةؾ  وكميةو 

 الظب البذخي.

 
  (7681-7682خالل الاتخة ) العسمية بجامعة أسيؾطالسعاونيؽ لييئة التجر ذ مؽ الظالب السنيجيؽ ف  الكميات  ريبن( 9) شدل

َصٛت ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ و انطالة فاٙ انكهٛابد  -5

-2112انُظشٚااااخ ثجبيؼااااخ أعاااإٛغ خااااالل انفزااااشح )

 :و(2112

يختمةف نرةيب عزةةؾ ىيئةة التةجر ذ مةةؽ الظةالب فة  الكميةةات 
الشغخ ةةة بجامعةةة أسةةيؾط مةةؽ كميةةة عمسيةةة إلةةى أخةةخ ، وىةةؾ مةةا 

 خالل الججول اآلت :مؽ  يتزح
  (7681-7682خالل الاتخة ) نريب عزؾ ىيئة التجر ذ والسعاونيؽ مؽ الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾط( 9ججول )

 الدشة الجراسية
الظالب 
 السنيجيؽ

 السعاونيؽ أعزاء ىيئة التجر ذ
 معيج مجرس مداعج مجرس أستاذ مداعج أستاذ

 424 297 436 1855 2967 14836 تجارة

 247 218 132 436 546 13094 آداب

 2170 775 517 904 986 10848 حنؾ  

جتساعيةاخجمة   4011 1003 446 174 251 287 

 736 552 215 285 491 8830 التخبية

 82 90 45 209 941 1881 التخبية الشؾعية

 193 154 64 772 386 772 ر اض أطاال

ر اضية بشاتتخبية   591 296 59 74 59 197 

 212 111 96 118 71 2117 تخبية ر اضية بشيؽ

 4546 2507 1754 5083 7685 56980 اإلجسال 
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 ٚزعح يٍ خالل انجذٔل انغبثك يب ٚهٙ:

َصٛت األعزبر يٍ انطالة فاٙ انكهٛابد انُظشٚاخ  -5-1

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

يسدؽ تنديؼ نريب ادستاذ مةؽ الظةالب فة  ىةحه الكميةات إلةى 
 عجة فئات كسا يلت : 

 7466الائة ادولى: كميات يبمغ نريب ادستاذ فييا أك خ مةؽ 
 طالب: وىحه الائة تزؼ كمية واحجة ى  كمية التجارة.

 8666الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب ادسةةتاذ فييةةا مةةؽ 
لائةة يس ميةا كميةة واحةجة ىة  طالةب: وىةحه ا 8466طالب إلةى 

 كمية الخجمة االجتساعية.
طالةب  466الائة ال ال ة: كميات يبمغ نريب ادستاذ فييا مةؽ 

طالةةةب: وتزةةةؼ ىةةةحه الائةةةة حةةةالث كميةةةاتيؼ كميةةةة  8666إلةةةى 
 الحنؾ  و كميو التخبية الشؾعية وكمية اآلداب.

 466الائة الخابعةة: كميةات يبمةغ نرةيب ادسةتاذ فييةا أقةل مةؽ 
ب: وتزةةؼ ىةةحه الائةةة أربةةم كميةةات ىةةؼ كميةةة التخبيةةة وكميةةة طالةة

ر ةةةاض ادطاةةةال، وكميةةةة التخبيةةةة الخ اضةةةية بشةةةات وأخيةةةخا كميةةةة 
 التخبية الخ اضية بشيؽ.

يالحةة  التاةةاوت الكبيةةخ فةة  نرةةيب ادسةةتاذ مةةؽ الظةةالب فةة   -
الكميات الشغخ ة، فعمى سبيل الس ةال نجةج أن كميةة التجةارة حةاز 

كبةةخ نرةةيب مةةؽ الظةةالب، حيةةث إن نرةةيب فييةةا ادسةةتاذ عمةةى أ
طالبةا، وأن كميةة التخبيةة  7692ادستاذ مؽ الظالب فييا يبمةغ 

الخ اضية بشيؽ حاز فييا ادستاذ عمى أقل نريب مةؽ الظةالب، 
 طالبا فنط. 28حيث إن نريب ادستاذ مؽ الظالب فييا يبمغ 

َصٛت األعزبر انًغبػذ يٍ انطالة فٙ انكهٛابد  -5-2

-2112يؼااااخ أعاااإٛغ خااااالل انفزااااشح )انُظشٚااااخ ثجب

 و(:2112

يسدةةؽ تندةةيؼ نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج مةةؽ الظةةالب فةة  ىةةحه 
 الكميات إلى عجة فئات كسا يلت :

الائةة ادولةةى: كميةةات يبمةغ نرةةيب ادسةةتاذ السدةاعج فييةةا أك ةةخ 
طالةةب: وىةةحه الائةةة تزةةؼ كميةةة واحةةجة ىةة  كميةةة  8466مةةؽ 

 التجارة.
رةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج فييةةا مةةؽ الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ ن

طالب: وىحه الائة يس ميا كميتةان فنةط  8666طالب إلى  466
 ىسا كمية الحنؾ ، وكمية ر اض ادطاال.

الائةةة ال ال ةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج فييةةا مةةؽ 
طالةب: وىةحه الائةة يس ميةا أربةم كميةات  466طالةب إلةى  766

اآلداب وكميةة التخبيةة وكميةة  ىؼ كمية الخجمة االجتساعية وكمية
 التخبية الشؾعية.

الائة الخابعة: كميات يبمغ نريب ادستاذ السداعج فييا أقل مؽ 
طالب: وىحه الائةة مةؽ الكميةات يس ميةا كميتةان فنةط ىسةا  766

 كمية التخبية الخ اضية بشيؽ، وكمية التخبية الخ اضية بشات.
اذ السداعج مؽ يالح  أيزا التااوت الكبيخ ف  نريب ادست -

الظالب ف  الكميةات الشغخ ةة، فعمةى سةبيل الس ةال نجةج أن كميةة 
التجةةةارة حةةةاز فييةةةا ادسةةةتاذ السدةةةاعج عمةةةى أكبةةةخ نرةةةيب مةةةؽ 
الظةةالب، حيةةث إن نرةةيب ادسةةتاذ السدةةاعج مةةؽ الظةةالب فييةةا 

طالبا، وأن كمية التخبية الخ اضية بشةات حةاز فييةا  8144يبمغ 
مؽ الظالب، حيث إن نريب  ادستاذ السداعج عمى أقل نريب

 طالبا فنط. 46ادستاذالسداعج مؽ الظالب فييا يبمغ 
َصٛت انًذسط يٍ انطالة فٙ انكهٛبد انُظشٚخ  -5-3

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

يسدؽ تنديؼ نريب السجرس مؽ الظالب فة  ىةحه الكميةات إلةى 
 عجة فئات كسا يلت : 

 466ريب السةجرس فييةا أك ةخ مةؽ الائة ادولى: كميات يبمغ ن
 طالب: وىحه الائة ال تزؼ إال كمية واحجة ى  كمية الحنؾ .

طالةب  766الائة ال انية: كميات يبمغ نريب السجرس فييةا مةؽ
طالةةةب: وىةةةحه الائةةةة يس ميةةةا كميتةةةان فنظيسةةةا كميةةةة  466إلةةةى 

 التجارة يمييا كمية التخبية.
طالب  866يا مؽ الائة ال ال ة: كميات يبمغ نريب السجرس في

طالب: وىحه الائة يس ميا كميتان فنط أيزا ىسا كمية  766إلى 
 الخجمة االجتساعية يمييا كمية اآلداب.

 866الائة الخابعة: كميات يبمةغ نرةيب السةجرس فييةا أقةل مةؽ 
طالب: وى  أكبخ فئة حيث يس ميا أربم كميات ىةؼ كميةة التخبيةة 

بشةةةات وكميةةةة ر ةةةاض  الخ اضةةةية بشةةةيؽ وكميةةةة التخبيةةةة الخ اضةةةية
 ادطاال حؼ كمية التخبية الشؾعية.
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  (7681-7682خالل الاتخة ) ريب عزؾ ىيئة التجر ذ مؽ الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾطن( 2) شدل

 
َصٛت انًؼابٍَٔٛ نٓٛئاخ انزاذسٚظ ياٍ انطاالة فاٙ  -2

-2112خالل انفزشح )انكهٛبد انُظشٚخ ثجبيؼخ أعٕٛغ 

 :و(2112

يختمةةةف نرةةةيب السعةةةاونيؽ لييئةةةة التةةةجر ذ مةةةؽ الظةةةالب فةةة  
الكميةةات الشغخ ةةة بجامعةةة أسةةيؾط مةةؽ كميةةة عمسيةةة إلةةى أخةةخ ، 

 ( قبل الدابئ:46يتزح ذلػ مؽ خالل الججول رقؼ )
َصاااٛت انًاااذسط انًغااابػذ ياااٍ انطاااالة فاااٙ  -2-1

-2112انكهٛبد انُظشٚخ ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

 و(:2112

يسدةةؽ تندةةيؼ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج مةةؽ الظةةالب فةة  ىةةحه 
 الكميات إلى عجة فئات كسا يلت :

الائة ادولى: كميةات يبمةغ نرةيب السةجرس السدةاعج فييةا أك ةخ 
 ىسةا كميةةة الحنةةؾ   طالةةب: وىةحه الائةةة تزةؼ كميتةةيؽ 466مةؽ 

 وكمية التخبية.
ييةةا مةةؽ الائةةة ال انيةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج ف

طالب: وىةحه الائةة يس ميةا حةالث كميةات  466طالب إلى  766
 ىؼ كمية التجارة، وكمية الخجمة االجتساعية، وكمية اآلداب.

الائةةة ال ال ةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج فييةةا مةةؽ 
طالةةب: وىةةحه الائةةة تزةةؼ كميتةةيؽ ىسةةا  766طالةةب إلةةى  866

 ؽ.ضية بشيطاال، وكمية التخبية الخ اكمية ر اض اد

الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السةةجرس السدةةاعج فييةةا أقةةل 
طالةةب: وىةةحه الائةةة تزةةؼ كميتةةيؽ ىسةةا كميةةة التخبيةةة  866مةةؽ 

 الشؾعية وكمية التخبية الخ اضية بشات.
َصٛت انًؼٛاذ ياٍ انطاالة فاٙ انكهٛابد انُظشٚاخ  -2-2

 و(:2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )

السعيةج مةؽ الظةالب فة  ىةحه الكميةات إلةى يسدةؽ تندةيؼ نرةيب 
 عجة فئات كسا يلت :

 7666الائةة ادولةى: كميةةات يبمةغ نرةيب السعيةةج فييةا أك ةةخمؽ 
 طالب: وىحه الائة تزؼ كمية واحجة ى  كمية الحنؾ .

طالةب  466الائة ال انية: كميات يبمغ نرةيب السعيةج فييةا مةؽ 
ىةة  كميةةة طالةةب: وىةةحه الائةةة يس ميةةا كميةةة واحةةجة  8666إلةةى 

 التخبية.
طالةب  766الائة ال ال ة: كميات يبمغ نرةيب السعيةج فييةا مةؽ 

طالةةةب: وىةةةحه الائةةةة يس ميةةةا أربةةةم كميةةةات ىةةةؼ كميةةةة  466إلةةةى 
التجةارة، حةةؼ كميةةة الخجمةة االجتساعيةةة حةةؼ كميةة اآلداب حةةؼ كميةةة 

 التخبية الخ اضية بشيؽ.
 766الائةةة الخابعةةة: كميةةات يبمةةغ نرةةيب السعيةةج فييةةا أقةةل مةةؽ 

طالةةةب: وىةةةحه الائةةةة يس ميةةةا حةةةالث كميةةةات ىةةةؼ كميةةةة التخبيةةةة 
الخ اضةةية بشةةات ، وكميةةة ر ةةاض ادطاةةال وأخيةةخا كميةةة التخبيةةة 

 الشؾعية.
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  (7681-7682خالل الاتخة ) ريب السعاونيؽ لييئة التجر ذ مؽ الظالب السنيجيؽ ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾطن (1) شدل

كثبفااخ انمبػاابد انذساعااٛخ ٔانًؼبياام فااٙ انكهٛاابد : ثبنثااب

 :انؼًهٛخ ٔانُظشٚخ ثجبيؼزٙ أعٕٛغ
ك افةةة الناعةةات الجراسةةية والسعامةةل فةة  يسدةةؽ دراسةةة 

 مؽ خالل ما يلت : الكميات العسمية والشغخ ة بجامعت  أسيؾط

كثبفاااخ انمبػااابد انذساعاااٛخ ٔانًؼبيااام فاااٙ انكهٛااابد  -1

 :انؼًهٛخ ثجبيؼخ أعٕٛغ

تختمف ك افة الناعات الجراسية والسعامل ف  الكميات 
العسميةةة بجامعةةة أسةةيؾط مةةؽ كميةةة عمسيةةة إلةةى أخةةخ ، وىةةؾ مةةا 

 يتزحسؽ خالل الججول اآلت :
  (7681-7682خالل الاتخة ) ك افة الناعات الجراسية والسعامل ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط( 2ججول )

 % الناعات الجراسية % معامل اسؼ الكمية

 2.3 4 3.3 14 الظب البذخ  

 3.4 6 7,1 16 طب أسشان

 6.2 11 87,4 57 الريجلة

 5.6 10 77,9 96 طب بيظخ  

 33.9 60 4,9 74 ىشجسة

 19.2 34 6,4 40 عمؾ 

 11.9 21 74,4 108 الدراعة

 2.8 5 4,6 25 حاسبات ومعمؾمات

 12.4 22 86,9 45 تسخ ض

 2.3 4 0.0 0 فشؾن جسيمة

 100 177 100 401 اإلجسال 

 
بيانالناعةةات مةةؽ خةةالل تحميةةل بيانةةات الجةةجول الدةةابئ يسدةةؽ 

عمةةى الجراسةةية والسعامةةل فةة  الكميةةات العسميةةة بجامعةةة أسةةيؾط 
 الشحؾ التال :

ك افةةة الناعةةات الجراسةةية فةة  الكميةةات العسميةةة بجامعةةة  -8-8
  (: 7681-7682أسيؾط خالل الاتخة )

 

تنديؼ ك افة الناعات الجراسية ف  ىحه الكميات إلةى أربةم  يسدؽ
 فئات كسا يلت :

فييا أك خ مؽ  الائة ادولى: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية
قاعةةة دراسةةةية: وىةةحه الائةةةة تزةةؼ كميةةةة واحةةجة ىةةة  كميةةةة  46

 قاعة دراسية. 96اليشجسة وفييا 
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 76فييا مؽ  يةالائة ال انية: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراس
قاعةةة دراسةةية: وىةةحه الائةةة تزةةؼ حةةالث  46قاعةةة دراسةةية إلةةى 

قاعة دراسية، وكمية التسخ ض  74كميات ىؼ كمية العمؾ  وفييا 
قاعةةةة  78قاعةةةة دراسةةةية، وكميةةةة الدراعةةةة وفييةةةا  77وفييةةةا 
 دراسية.

 86فييا مةؽ  الائة ال ال ة: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية
قاعة دراسية: وىحه الائةة تزةؼ كميتةيؽ  76ى قاعات دراسية إل

قاعةة وكميةة الظةب البيظةخي  88فنط ىسا كمية الرةيجلة وفييةا 
 .قاعات دراسية 86وفييا 

الائة الخابعة: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية فييا أقةل مةؽ 
قاعات دراسية: وىحه الائة تزؼ أربم كميات ىؼ كميةة طةب  86

اسية، وكمية الحاسةبات والسعمؾمةات قاعات در  9ادسشان وفييا 
قاعةات،  4قاعات دراسية، وكمية الظب البذخي وفييا  4وفييا 

 وكمية الاشؾن الجسيمة بعجد الناعات ناديا.
كثبفاااخ انًؼبيااام فاااٙ انكهٛااابد انؼًهٛاااخ ثجبيؼاااخ  -1-2

 و(: 2112-2112أعٕٛغ خالل انفزشح )

ئات كسا يسدؽ تنديؼ ك افة السعامل ف  ىحه الكميات إلى أربم ف
 يلت : 

 866الائة ادولةى: كميةات تبمةغ ك افةة السعامةل فييةا أك ةخ مةؽ 
معسةل: وىةةحه الائةةة تزةةؼ كميةةة واحةجة ىةة  كميةةة الدراعةةة وفييةةا 

 معسل.861
معسل إلى 46الائة ال انية: كميات تبمغ ك افة السعامل فييا مؽ 

معسةةل: وىةةحه الائةةة تزةةؼ كميتةةيؽ فنةةط ىسةةا كميةةة الظةةب  866
 معسل.42معسل، وكمية الريجلة وفييا 69 البيظخي وفييا

معسل 76الائة ال ال ة: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية مؽ 
معسل: وىحه الائة تزؼ أربم كميات ىةؼ كميةة التسةخ ض 46إلى 

معسةةةةل، وكميةةةةة  46معسةةةةل، وكميةةةةة العمةةةةؾ  وفييةةةةا 44وفييةةةةا 
 معسل. 74الحاسبات والسعمؾمات وكمية اليشجسة وفييا 

ابعةةة: كميةةات تبمةةغ ك افةةة الناعةةات الجراسةةية أقةةل مةةؽ الائةةة الخ 
معسل: وىحه الائة تزؼ كميتيؽ فنط ىسا كمية طةب ادسةشان 76

 معسل.84معسل، وكمية الظب البذخي وفييا 89وفييا 

 
  (7681-7682تؾز م قاعات الجرس والسعامل ف  الكميات العسمية بجامعة أسيؾط خالل الاتخة ) (6) شدل

 
كثبفاااخ انمبػااابد انذساعاااٛخ ٔانًؼبيااام فاااٙ انكهٛااابد  -3

-2112انُظشٚااااخ ثجبيؼااااخ أعاااإٛغ خااااالل انفزااااشح )

 :و(2112

تختمف ك افة الناعةات الجراسةية والسعامةل فة  الكميةات الشغخ ةة 
بجامعة أسيؾط مؽ كمية نغخ ة إلى أخخ ، وىةؾ مةا يتزةح مةؽ 

 خالل الججول اآلت :
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  (7681-7682خالل الاتخة ) ك افة الناعات الجراسية والسعامل ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾط( 1ججول )
 % الناعات الجراسية % معامل اسؼ الكمية

 13.9 23 11.0 8 التخبية

 12.7 21 8.2 6 تجارة

 12.7 21 15.1 11 آداب

 10.9 18 8.2 6 حنؾ  

 27.3 45 34.2 25 التخبية الشؾعية

إجتساعيةخجمة   3 4.1 8 4.8 

 0.0 0 0 0 ر اض أطاال

 10.9 18 9.6 7 تخبية ر اضية بشات

 6.7 11 9.6 7 تخبية ر اضية بشيؽ

 100 165 100 73 اإلجسال 

 
بيةان الناعةةات مةؽ خةالل تحميةةل بيانةات الجةةجول الدةابئ يسدةةؽ 

عمةةى الجراسةةية والسعامةةل فةة  الكميةةات الشغخ ةةة بجامعةةة أسةةيؾط 
 التال : الشحؾ

كثبفااخ انمبػاابد انذساعااٛخ فااٙ انكهٛاابد انُظشٚااخ  -3-1

 و(: 2112-2112ثجبيؼخ أعٕٛغ خالل انفزشح )
يسدؽ تنديؼ ك افة الناعات الجراسية ف  ىحه الكميات إلى حالث 

 فئات كسا يلت :
الائة ادولى: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية فييا أك خ مؽ 

تزةةؼ كميةةةة واحةةجة ىةةة  كميةةةة  قاعةةة دراسةةةية: وىةةحه الائةةةة 46
 قاعة. 44التخبية الشؾعية وفييا 

 76الائة ال انية: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية فييا مؽ 
حةةالث  قاعةةة دراسةةية: وىةةحه الائةةة تزةةؼ 46قاعةةة دراسةةية إلةةى 

قاعةة، وكميةة التجةارة وفييةا  77كميات ىةؼ كميةة التخبيةة وفييةا 
 ادو ف  كمية اآلداب.قاعة دراسية وىؾ عجد الناعات ن 78

الائة ال ال ة: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية فييا أقةل مةؽ 
قاعةةة دراسةةية:: وىةةحه الائةةة تزةةؼ أربةةم كميةةات ىةةؼ كميةةة  76

قاعة دراسية، وىؾ عجد الناعات نادةو فة   81الحنؾ  وفييا 
 88كمية التخبية الخ اضية بشات، حؼ كمية التخبية الخ اضية بشةيؽ

قاعةات  1، حؼ كمية الخجمة االجتساعية وفييةا % قاعة دراسية
 دراسية.

كثبفاااخ انًؼبيااام فاااٙ انكهٛااابد انؼًهٛاااخ ثجبيؼاااخ  -3-2

 و(: 2112-2112أعٕٛغ خالل انفزشح )

يسدةؽ تندةةيؼ ك افةةة السعامةةل فةة  ىةحه الكميةةات إلةةى حةةالث فئةةات 
 كسا يلت : 

 76الائةةة ادولةةى: كميةةات تبمةةغ ك افةةة السعامةةل فييةةا أك ةةخ مةةؽ 
وىحه الائة تزؼ كميةة واحةجة ىة  كميةة التخبيةة الشؾعيةة معسل: 
 معسل. 74وفييا 

معامةل  86الائة ال انية: كميةات تبمةغ ك افةة السعامةل فييةا مةؽ 
معسةل: وىةحه الائةة تزةةؼ كميةة واحةجة أيزةا ىة  كميةةة  76إلةى 

 معسل. 88اآلداب وفييا 
 الائة ال ال ة: كميات تبمغ ك افة الناعات الجراسية فييا أقةل مةؽ

معامل: وىحه الائة تزؼ ست كميات ىؼ كمية التخبية وفييا  86
معامةل، وىةؾ  2معامل، وكمية التخبية الخ اضية بشةات وفييةا  1

عجد الناعات نادو ف  كمية التخبية الخ اضية بشيؽ، حؼ التجةارة 
معامل، وىؾ عةجد الناعةات نادةو فة  كميةة االحنةؾ ،  9وفييا 

 .7 حؼ كمية الخجمة االجتساعية وفييا
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  (7681-7682خالل الاتخة ) تؾز م قاعات الجرس والسعامل ف  الكميات الشغخ ة بجامعة أسيؾط (86) شدل

 :انخبرًخ

رٕصااهذ ْاازِ انذساعااخ إنااٗ ػااذح َزاابئج ًٚكااٍ إٚجبصْااب 

 ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:
% مةؽ 98,76كميةة بشدةبة  86تبمغ كميات جامعةة أسةيؾط  -

 كميات محافغة أسيؾط.إجسال  عجد 
يتااوت تؾز م عجد الظالب الحكؾر واإلناث ف  كميات جامعة  -

أسيؾط حيث إن ندبة الظالب الحكؾر ف  كميات جامعة أسةيؾط 
 %.55,16% عمى حيت تبمغ ندبة اإلناث 44,84تبمغ 

كميتةةةان فةةة  جامعةةةة أسةةةيؾط ال يؾجةةةج فييسةةةا أسةةةاتحة عمةةةى  -
وكمية الاشؾن الجسيمة، و ؾجةج اإلطال  وىسا كمية طب ادسشان 

فييسةةا أسةةاتحة مدةةاعجون ومجرسةةؾن فنةةط، عمةةى حةةيؽ ال يؾجةةج 
 مجرسؾن مداعجون ومعيجون ف  كمية الاشؾن الجسيمة فنط.

استحؾزت كمية الظب البذخي عمى العجد ادكبخ مؽ أعزةاء  -
 ىيئة التجر ذ ومعاونييؼ بالشدبة لكميات جامعة أسيؾط.

ة أسةيؾط ادقةل فة  جسمةة أعزةاء كمية طةب ادسةشان بجامعة -
ىيئة التجر ذ، وكمية ر اض ادطاال بجامعة أسةيؾط ادقةل فة  

 جسمة السعاونيؽ لألعزاء ىيئة التجر ذ.
تشؾعةةةةت العؾامةةةةل السةةةةؾحخة فةةةة  تؾز ةةةةم الخةةةةجمات التعميسيةةةةة  -

الجامعية ف  محافغة أسيؾط إلى عجة عؾامل، مشيةا مةا يتعمةئ 
 ئ بالعؾامل الظبيعية.بالعؾامل البذخ ة، ومشيا ما يتعم

إن الشسؾ الددان  تظةؾر بذةدل ممحةؾن مةؽ تعةجاد إلةى آخةخ  -
 ف  محافغة أسيؾط.

عجد الحكؾر ف  سؽ التعميؼ الجةامع  أك ةخ مةؽ عةجد اإلنةاث  -
 ف  جسيم مخاكد محافغة أسيؾط.

إن تحميةةةةل كاةةةةاءة الخةةةةجمات التعميسيةةةةة وتنيةةةةيؼ عشاصةةةةخىا،  -
تؾاجييةةا، عمةةى قةةجر كبيةةخ مةةؽ والؾقةةؾ  عمةةى السذةةدالت التةة  

ادىسيةةةةةة، حيةةةةةث يعظةةةةة  مد ةةةةةجا مةةةةةؽ الةةةةةجالالت اإلحرةةةةةايية 
والسششةةخات، و دذةةف عةةؽ مدةةتؾ  الخجمةةة التعميسيةةة السنجمةةة، 

 ومج  كااءتيا ف  الكؼ والشؾو.
أك ةخ  عةجاد الظةالب السنيةجيؽد ىيئة التةجر ذأعزاء  ندبة -

يةات مؽ الشدبة ناديا لسعاون  أعزاء ىيئة التةجر ذ فة  الكم
 العسمية والشغخ ة بجامعة أسيؾط. 

يؾجةةةج تاةةةاوت كبيةةةخ فةةة  نرةةةيب ادسةةةتاذ مةةةؽ الظةةةالب فةةة    -
الكميات الشغخ ة، فعمى سبيل الس ال نجج أن نريب ادستاذ مؽ 

طالبةةا،  7692الظةةالب فةة  كميةةة التجةةارة بجامعةةة أسةةيؾط يبمةةغ 
بيةة عمى حيؽ نجج أن نريب ادستاذ مؽ الظالب فة  كميةة التخ 

 طالبا. 28بشيؽ يبمغ  الخ اضية
تتااوت ك افة الناعات الجراسية والسعامل بجامعة أسيؾط، حيث 
نجج ف  الكميات العسمية تااوت مؽ كمية إلى أخخ ، حيث يؾجج 

قاعةةة دراسةةية، بيشسةةا يؾجةةج فةة  كميتةة   96فةة  كميةةة اليشجسةةة 
قاعات دراسية فنط لكل كميةة  4الظب البذخي والاشؾن الجسيمة 

معسةةل، عمةةى حةةيؽ  861ج فةة  كميةةة الدراعةةة مشيسةةا، كسةةا يؾجةة
معامةةل فنةةط، وفةة  الكميةةات  1يؾجةةج فةة  كميةةة الظةةب البذةةخي 

نجج التاةاوت نادةو فة  ك افةة الناعةات  الشغخ ة بجامعة أسيؾط
 44الجراسةةية والسعامةةل، حيةةث نجةةج كميةةة التخبيةةة الشؾعيةةة فييةةا 

قاعةات،  1قاعة دراسية، بيشسةا كميةة الخجمةة االجتساعيةة فييةا 
معسةل، بيشسةا كميةة  74نجج أن كميةة التخبيةة الشؾعيةة فييةا  كسا

 معامل فنط. 7الخجمة االجتساعية فييا 
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باستخجا  نغؼ السعمؾنات الجغخافية، دراسة ف  جغخافية الخجمات، 

مشذؾرة، كمية اآلداب، جامعة عيؽ شسذ  رسالة دكتؾراة غيخ
7666.  

دمحم الاتح  بديخ: بعض ادبعاد الجغخافية لسجال الشاؾذ   -9
التعميس  لجامعة السشرؾرة، نجوة االتجاىات الحجي ة ف  عمؼ 

الجغخافيا، دار السعخفة الجامعية، كمية اآلداب، جامعة اإلسدشجر ة، 
  .8664الجدء ال ان ، نؾفسبخ 

الجسؾق : مخكد ة الخجمة التعميسية الجامعية بسجيشة دمحم رشاد   -2
اإلسساعيمية، دراسة جغخافية، مجمة كمية اآلداب، جامعة بشيا، الجدء 
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ABSTRACT 

Through research, it is evident that the percentage of faculty members to the number of students 

enrolled is more than the same percentage of faculty assistants in the practical and theoretical faculties of 

Assiut University. 

There is a big discrepancy in the professor’s share of students in theoretical colleges. For example, 

we find that the professor’s share of students in the Faculty of Commerce at Assiut University is 2,967 

students, while we find that the professor’s share of students in the College of Physical Education is 367 

students. 

The density of classrooms and laboratories at Assiut University varies, as we find in practical colleges 

variation from one college to another, as there are 60 classrooms in the College of Engineering, while in the 

Faculties of Human Medicine and Fine Arts there are only 4 classrooms for each of them, and there are 108 

laboratories in the College of Agriculture while there are In the College of Human Medicine there are only 8 

labs, and in the theoretical colleges at Assiut University, we find the same difference in the density of 

classrooms and laboratories, as we find the College of Specific Education in it has 45 classrooms while the 

College of Social Service has 8 halls, and we find that the College of Specific Education has 25 labs while the 

College of Social Service has it. 3 labs only. 
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