
  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

5137641277574470751281910518931944611475للخدمة االجتماعية بالقاهرة

288347635217336535826585627121234438للخدمة االجتماعية باالسكندرية

75031610664119366377827093921101581068للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ

217883051772123630082319432524327للخدمة االجتماعية باسوان

2459834324241939436339027466413013للخدمة االجتماعية باسوان فرع قنا

310248558196132225183339206545261339للخدمة االجتماعية بدمنهور

27921249165962605920152031983926026للخدمة االجتماعية ببور سعيد

41233074228012752555358931990829130للخدمة االجتماعية ببنها

293164457344720465493697385108217421للخدمة االجتماعية بسوهاج

849417838356795020224216016 اكتوبر6للخدمة االجتماعية 

42827169928483341618956930187028331للخدمة االجتماعية بالمنصورة

2381103481434139628301388422210313للخدمة االجتماعية بالشرقية

5653328973764362173858174951312172037الدراسات التعاونية واالدارية بالمنيرة

93435612905897192778244978458118126144التعاون الزراعى بشبرا الخيمة

245100345104041614564624705105110 التعاون واالرشاد الزراعى بأسيوط
االكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة 

بالمعادى
1489399188851681432660059916576424423267

55976635133818715257858316622 اكتوبر6علوم الحاسب ونظم المعلومات 

14524641916697221879159811189100035035االلسن للسياحه والفنادق والحاسب اآللى بمدينة نصر

المصرى الكاديمية االسكندرية لالدارة والمحاسبة 

باالسكندرية
255943499823721354381048261137

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

7171428593592655424766386749161026لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة بسوهاج

7401548942652613326519929228361147العبور لالدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس

5406460420822512333142915120222للحاسب االلى بكنج مريوط باالسكندرية

36768435137933917181442917333437الحاسب اآللى وادارة االعمال بمدينة الزرقا دمياط

1083376145938191182500137263435382159الدلتا للحاسبات بالمنصورة

726128854260557531802812230322527الحاسب اآللى ونظم المعلومات بابو قير االسكندرية

3451054502706913361940481485342054الجزيرة  للحاسب اآللى ونظم المعلومات االدارية بالمقطم

00000041370483000الفراعنه للحاسب االلى ونظم المعلومات  المريوطية بالهرم

106033613963535138849232215627765267الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

1029336136534821654513627076346302656العلوم االدارية والحاسب االلى القاهرة الجديدة التجمع االول

438905281286328161410816124111526االدارة والحاسب اآللى براس البر

0003113233235066الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابه

91719811153759885464424253295341347النيل للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصوره

5451787232247909315620963272344074مصر للتجارة والحاسبات بالمنصورة

202144346784462124652116313316العلوم االدارية المتقدمة والحاسبات بابى المطامير البحيرة

1088315140353641640700443586521311647الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا االدارة بطنطا
التسويق والتجارة  ونظم المعلومات التجمع االول القاهرة 

الجدديدة
777307108423318343165711485131730



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

للحاسبات نظم المعلومات االدارية التجمع االول القاهرة 

الجديدة
7352339682671781345211933152000

الحاسبات ونظم المعلومات االدارية وعلوم االدارة بشبرا 

الخيمة
118538015653076143445101797225124529

21683299125852217801016016121021 اكتوبر6سياحة ووفنادق 

97639213683943141253553895644541748السياحه والفنادق والحاسب االلى  بسيوف االسكندرية

11129140555169724881810691221القاهرة للسياحة والفنادق بالمقطم

8310933066136750126216016سيناء العالى للسياحة والفنادق

170742445753319067633109211536المصرى  للسياحه والفنادق بمصر الجديدة

15144195623423104657966171027السياحه والفنادق باالسكندرية بكنج مريوط

287141428150370922122435830115116السياحة والفنادق باالسكندرية سابا باشا ايجوث

20848256153635318894178950619625السياحة والفنادق باالقصر ايجوث

301663671576325190117931210000الفراعنه للسياحة والفنادق طريق سقارة الهرم

1231613945510155661970101222السياحه والفنادق بالغردقه

3091364451363574193713023153221335العالى للسياحة والفنادق وترميم االثار بابوقير باالسكندرية

16420632689911052025السياحة والفنادق بالعريش

1787925784642312698620106101121السياحة والفنادق باالسماعيلية ايجوث

5061111184259443282755321850العالى للغات بمصر الجديدة

11463951541458114626043452106558341751القاهرة للغات والترجمه الفورية والعلوم االدارية بالمقطم

121106227446475921252651191837 اكتوبر6العالى للغات 



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

45529718128546623557810414المعارف العالى للغات بالزيتون

55268134424358743246711516المدبنة للغات الدولية يشبر امنت

26285414219733913821141125اللغات بالمنصورة ميت بدر خميس
العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةالتجمع الخامس 

القاهرة الجديدة
717514631128859915122717623

 مصر اسماعيلية 32الدراسات التكنولوجيه المتخصصه ك 

الصحراوى
93619611324613976558952481605353166

63432896228851396428147187558244771الدراسات المتطورة بالهرم

4191065251415445186012229151352257تكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

3246038413153481663226392657063133االسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحه

8361549903909706461512732381511240121361الهندسه بمدينه الشروق

1131512867110978022028248273562 مصر االسماعيلية31العبور للهندسه والتكنولوجيا ك 

اكاديمية اخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة 

 اكتوبر6والصحافة 
32912044913725661938202742764866114

179529220876268126075285628564732537المدينه لالدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

20692151217841301331343656092152هندسه وتكنولوجيا الطيران بامبابه

97117411453875828470364518783232937366االكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

331238569108878018681191082278429113 اكتوبر6الفنون التطبيـقية 

1251212465553909454343865459113الفنون التطبيقية القاهرة الجديدة التجمع اخامس

267423092850600345060615876452124176مصر للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوره

00000014612158532073الهندسة والتكنولوجيا بالعريش



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

6451668112815818363316541206301444االدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

000000000000الدراسات المتطوره بالقطاميه

9819117165726219190005458112الهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

39220222421435200163547761538364985الصفوة العالى للهندسة  ك

3643139521972762473541736146287149 مايو15الهندسه بمدنية  

20443247681208889000184563الهندسة والتكنولوجيا بطنطا

3513738835137388000361248الهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط االسكندرية

1011811944111455523326152136الهندسة والتكنولوجيا  بلبيس

126105231840625146552318314317 اكتوبر6اكتوبر العالى لالقتصاد 

20218438672656912951096016919726 اكتوبر6االعالم وفنون االتصال 

507229736204181728582115927017724 اكتوبر6العلوم االدارية 

195961025697987289410881590361951531770الدراسات النوعيه بالجيزة

46872540188842023082392826725328الدراسات االدبية بكنج مريوط االسكندرية
العلوم االدارية والتجارة الخارجيه بالقاهرة الجديدة التجمع 

الخامس
47417064428901011390119045235313162

11383161454288888837765316421791221العلوم االدارية  بالقطامية التجمع الثالث

337503871885445233023740277221335 راس البر  للدراسات النوعية والحاسب اآللى

41258470142344918727933112111324العلوم التجارية والحاسب  االلى بالعريش

13204371757572022337953697227924311950الدراسات النوعية بمصر الجديدة

188362247012209211852317926االعلوم االدارية  طريق بلبيس العباسية شرقية



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

395108503710255965000111324العالى للعلوم االدارية بالمنزلة دقهلية

188242124379953627431131528العلوم االدارية بلقاس المنصورة
ادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا االنتاج بالمحلة 

الكبرى
3601014617651829472142531518

1392053444466951141323668191736الدولى لالعالم مدينة الشروق

2828569710820500013619االسكندرية لالعالم بسموحة

22305224725350016824202242الجزيرة العالى لالعالم وعلوم االتصال بالمقطم

15035185444995431421614418للعلوم االدارية ببجناكليس البحيرة

2477432176028810481021281018العجمى للعلوم االدارية  باالسكندرية

4027948182329211150004913العالى للعلوم االدارية بسوهاج

28314943256828685400012416العالى للعلوم االدارية ببنى سويف

15625181510118628000101020القناة للهندسة بالسويس

34461405698199897000441559النيل للهندسة واتكنولوجيا يالمنصوزة

2976436110372841321000261743الهندسة والتكنولوجيا يالمنصوزة

13054184312158470000391756االقصر- العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود 

4623415777620112075089140929891725057892633983337920935472االجمالى العام نظام السنوات الدراسية

1893285217870381043808115371861723296268564التكنولوجى العالى فرع العاشر

2273826513711501521233212546092152 اكتوبر6التكنولوجى العالى فرع 

8729116612248860311329918التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

2153324830123273339591766676253115العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

1207308151552271156638339574469432063العالى لعلوم الحاسبات ونظم المعلومات القاهرة الجديدة

55410265618134042217111241356565130الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة واالدارة

747615036040876818345222325الكندى العالى لتكنولوجيا االعالم الحديث التجمع الخامس

4081865941438674211226103635742العالى للعلوم االدارية طموه  جيزة

20431235199636023564401035437861139طيبة العالى للهندسة المعادى

94914710962950580353021334247312556طيبة العالى لتكنولوجيا االدارة والمعلومات الهرم

15255602085608523628447329108437433780طيبة العالى للحاسب والعلوم االدارية القاهرة

19925224119123314242206828855156العالى للهندسة والتكنولوجيا المنيا الجديدة

000000000000 اكتوبر6االكاديمية الدولية لهندسة االعالم 

4113644719712222193190312217930109 اكتوبر6االهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا 

21261262871244145138972108237340المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا شبرامنت اك 

49110259316903051995751186000القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب واالدارة

401114515111441615302162751015 اكتوبر6العالى للعلوم االدارية باوسيم 

2674531215043241828181312128323106العالى للهندسة والتكنولوجيا  البحيرة

179141932001113211449347540443074 اكتوبر6العالى للهندسة 

193502432145518266328396379191534العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

40523428153918817271853522037946الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا الجيزة المنيب

207152221199164136310021121572582العبور21االعالى للهندسة والتكنولوجيا اك 

120291494581317177519625241337الوادى العالى لالدارة المالية بالقليوبية



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

1201913954010964958133878116الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

4751949417374552192235602958733120 اكتوبر6اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا 

132141461143113125617422196527السالم العالى للهندسة والتكنووجيا مدينة السالم

7498335934393000151732العالى  الهندسة والتكنولوجيا الحديثة المرج الجديدة

451795309502561206000482270العالى للهندسة والتكنولوجيا الزقازيق

37640416156332318864331095425154105الدلتا للهندسة والتكنولوجيا المنصورة 

14524169288673550008816الهندسة وتكنولوجيا المنسوجات المحلة الكبرى

18124205589102691000293463الجزيرة  العالى للهندسة والتكنولوجيا

2017427551621072600015318 اكتوبر6الكندى لالدارة 

277263036238370600022325كتوبر1 6الكندى للهندسة 

12909260215511562661340969675661012327842150210532555االجمالى العام  لنظام الساعات المعتمدة

9433282412257263849083354678468344411912128293421الجامعة العماليه

679343102226921299399118116942505131528العباسيه للحاسبات االليه والعلوم التجاريه

02522520147914790684684121224االدارة والسكرتارية بمصر القديمه

0639639018371837070570571219االدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

598574117228521762461414121479289119019السويس لنظم المعلومات االدارية

1071046321534231928154604738811691700618697179332511االجمالى العام للمعاهد المتنوعة

01671670438438053953922022الخدمة االجتماعية بجاردن سيتى

068680244244023523501010الخدمة االجتماعية باالسكندرية



  وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

2015 / 2014 المستجدون و المقيدون و الخريجون و القائمون بالتدريس بالمعاهد  العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

القائمون بالتدريس2014/2013الخريجون المقيدونالمستجدون

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

122451674081565641336720001313الخدمة االجتماعية باسوان

11292204697349104638937476301010الخدمة االجتماعية بسوهاج

3301344649564091365446279725088الخدمة االجتماعية بكفر الشيخ

0586586092392301408140801818االدارة والسكرتارية بكلية البنات القبطية

98171511265914224المعهد الفنى للتمريض بالجونه

142471892409833868178522022المعهد الفندقى باالسكندرية

1622018230431335105310819625المعهد الفندقى باالقصر

8513171633279044(ثالث  سنوات)الفنى للموضة بالهرم 

885117220572637267553121148293840864591136االجمالى العام للمعاهد المتوسطة الخاصة


