
زارة التعليم العالىو  
  قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

513763015137641277بالقاهرة االجتماعية للخدمة

28834601288347635باالسكندرية االجتماعية للخدمة

750316007503161066الشيخ بكفر االجتماعية للخدمة

217880021788305باسوان االجتماعية للخدمة

245980024598343قنا فرع باسوان االجتماعية للخدمة

31024800310248558بدمنهور االجتماعية للخدمة

27921200279212491سعيد ببور االجتماعية للخدمة

41233000412330742ببنها االجتماعية للخدمة

29316400293164457بسوهاج االجتماعية للخدمة

8494008494178اكتوبر 6 االجتماعية للخدمة

42827100428271699بالمنصورة االجتماعية للخدمة

23811000238110348بالشرقية االجتماعية للخدمة

 واالدارية التعاونية الدراسات

بالمنيرة
56532903565332897

934354029343561290الخيمة بشبرا الزراعى التعاون

24510000245100345بأسيوط الزراعى واالرشاد التعاون 

 الكمبيوتر لعلوم الحديثة االكاديمية

بالمعادى االدارة وتكنولوجيا
1469388201114893991888

 6 المعلومات ونظم الحاسب علوم

اكتوبر
555724455976635

 والحاسب والفنادق للسياحة االلسن

نصر بمدينة االلى
14434609414524641916

 االسكندرية الكاديمية المصرى

باالسكندرية والمحاسبة لالدارة
254921225594349

 وتكنولوجيا الكمبيوتر لعلوم العالى

بسوهاج االدارة
71714200717142859

 والحاسبات لالدارة العالى العبور

21 ك بلبيس طريق المعلومات ونظم
73415361740154894

 بكنج االلى والحاسب  لالدارة العالى

باالسكندرية ماريوت
538642054064604

 بمدينة االعمال وادارة االلى الحاسب

دمياط-  الزرقا
367680036768435

10823721410833761459بالمنصورة للحاسبات الدلتا

 ونظم االلى للحاسب العالى

بااسكندرية قير بابو المعلومات
71712890726128854

 ونظم اللى للحاسيب الجزيرة

بالمقطم االدارية المعلومات
34510500345105450

 ونظم االلى للحاسب الفراعنة

سقارة طريق المعلومات
0000000

 المعلومات ونتكنولوجيا الحاسبات

الشروق بمدينة
10523288810603361396

 االدارية للعلوم  الجديدة القاهرة

الول التجمع  االلى والحاسب
10243295710293361365

437901043890528البر برأس االلى والحاسب االدارة
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 تكنولوجيا و للحاسبات العالى

بامبابة الطيران معلومات
0000000

 التجارية للعلوم العالى النيل

بالمنصورة الحاسب وتكنولوجيا
917197019171981115

54217830545178723بالمنصورة والحاسبات للتجارة مصر

 والحاسبات المتقدمة االدارية العلوم

البحيرة المطامير بابى
20214400202144346

 وتكنولوجيا والمعلومات الحاسبات

يطنطا االدارة
10873151010883151403

 المعلومات ونظم والتجارة التسويق

الجديدة لقاهرة االول التجمع
774307307773071084

 التجمع المعلومات ونظم الحاسبات

الجديدة لقاهرة االول
73223231735233968

 االدارية المعلومات ونظم الحاسبات

الخيمة بشبرا االدارة وعلوم
11853800011853801565

216830021683299اكتوبر 6 والفنادق للسياحة العالى 

 االلى والحاسب والفنادق السياحة

باالسكندرية سيوف
975392109763921368

 والفنادق للسياحة العالى القاهرة

بالمقطم
111290011129140

831000831093سيدر بقرية والفنادق للسياحة سيناء

 بمصر والفنادق للسياحة المصرى

الجديدة
168732117074244

 مريوط بكنج والفنادق السياحة

باالسكندرية
151440015144195

 باشا سابا   والفنادق السياحة

باالسكندرية
28614011287141428

208480020848256ايجوث باالاقصر والفندق السياحة

 طريق والفنادق للسياحة الفراعنة

سقارة
301660030166367

120143212316139بالغردقة والفنادق السياحة

 وترميم والفنادق للسياحة العالى

باالسكندرية قير االثاربابو
30913600309136445

1541016420بالعريش والفنادق السياحة

 ايجوث والفنادق السياحة

باالسماعيلية
176792017879257

4960115061111الجديدة بمصر للغات العالى

 الفورية والترجمة للغات القاهرة

بالمقطم االدارية والعلوم
11453941111463951541

11910521121106227اكتوبر 6 للغات العالى

455200455297بالزيتون للغات المعارف

 الدولية للغات العالى المدينة

بشبرامنت
552600552681

262800262854خميس بدر ميت بالمنصورة اللغات

 التجمع والترجمة للغات الدولى

الخامس
7075107175146

 المتخصصة التكنولوجية الدراسات

32 ك
934192249361961132

63432800634328962بالهرم المتطورة الدراسات      
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41810610419106525الجديدة مصر البصريات تكنولوجيا

 للهندسة العالى االسكندرية

بسموحة والتكنولوجيا
324600032460384

83115252836154990الشروق بمدينة الهندسة العالى

 اك  والتكنولوجيا للهندسة العبور

31
113150011315128

 للهندسة اليوم اخبار  اكاديمية    

 6 والصحافة والطباعة والتكنولوجيا

اكتوبر

32711921329120449

 شبرا والتكنولوجيا لالدارة المدينة

منت
17912904217952922087

 الطيران وتكنولوجيا للهندسة العالى

بامبابة
2059102069215

 للهندسة الحديثة االكاديمية

بالمعادى والتكنولوجيا
967172429711741145

32923721331238569اكتوبر 6 التطبيقية الفنون

 الجديدة القاهرة التطبيقية الفنون

الخامس التجمع
12311922125121246

 والتكنولوجيا للهندسة مصر

بالمنصورة
267420026742309

0000000بالعريش والتكنولوجيا الهندسة

 وتكنولوجيا لالدارة العالى

الشيخ بكفر المعلومات
64516600645166811

0000000بالقطامية  المتطورة الدراسات

9819009819117الشيخ بكفر والتكنولوجيا الهندسة

  للهندسة العالى الصفوة

39ك  بالقليوبية والتكنولوجيا
220220022022242

364310036431395مايو 15 مدينة هندسة

204430020443247بطنطا والتكنولوجيا الهندسة

 مريوط بكنج والتكنولوجيا الهندسة

باالسكندرية
348373035137388

101180010118119ببلبيس الهندسة العالى

12410520126105231اكتوبر 6 لالقتصاد العالى اكتوبر

19818044202184386اكتوبر 6 االتصال وفنون االعالم

50122069507229736اكتوبر 6 االدارية العلوم

19556104019596102569بالجيزة النوعية الدراسات

 مريوط بكنج االدبية الدراسات

باالسكندرية
467701246872540

 الخارجية والتجارة االدارية العلوم

الخامس التجمع
46816268474170644

 المعلومات ونظم  االدارية العلوم

بالقطامية الثالث التجمع
11383160011383161454

 النوعية للدراسات البر رأس

االلى والحاسب
337500033750387

 االلى والحاسب التجارية العلوم

بالعريش
410582041258470

13144356213204371757الجديدة بمصر النوعية الدراسات    
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 بالعباسة االدارية للعلوم العالى

بلبيس طريق
188360018836224

39410810395108503دقهلية بالمنزلة االدارية العلوم

188240018824212المنصورة بلقاس االدارية العلوم

 الصناعية المنشات ادارة

الكبرى بالمحلة االنتاج وتكنولوجيا
36010100360101461

13820114139205344الشروق  بمدينة لالعالم الدولى

282800282856بسموحة لالعالم االسكندرية

 االتصال وعلوم لالعالم الجزيرة

بالمقطم
222901223052

150350015035185البحيرة بجناكليس االدارية العلوم

245742024774321باالسكندرية  االدارية للعلوم العجمى

402790040279481بسوهاج االدارية للعلوم العالى

28314900283149432سويف ببنى االدارية للعلوم العالى

156250015625181بالسويس للهندسة العالى القناة

 والتكنولوجيا للهندسة العالى النيل

بالمنصورة
343611034461405

 والتكنولوجيا للهندسة العالى

بالمنصورة
297640029764361

 بالطود والتكنولوجيا للهندسة العالى

االقصر
130540013054184

 طبقا  العام االجمالى         

الدراسية للسنوات
4608115676153101462341577762011


