
 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

27905058784851726712118849541536249049251المعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

باالسكندرية
6008431443291338456758424930135433942

المعهد العالى للخدمة االجتماعية بكفر 

الشيخ
186502363266247857441000862186258058

174872611566934250052732885520222المعهد العالى للخدمة االجتماعية باسوان

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

باسوان فرع قنا
238210448185213313183690776146612618

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

بدمنهور
7195581277208321644247351542893251338

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

ببورسعيد
155015293079223017203950561831139226026

401513914251326305143612799141128129المعهد العالى للخدمة االجتماعية ببنها

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

بسوهاج
3261855112562166942318151102191718321

 6المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

أكتوبر
10720030734364498711615427014014

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

بالمنصورة
421483904277727185495618927154527431

المعهد العالى للخدمة االجتماعية 

بالشرقية
35623759314731108258135250886012214
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القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للدراسات التعاونية 

واالدارية بالمنيرة
5663308964288293372218961200209619827

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا 

الخيمة
1214475168958762208808413703761746215071

المعهد العالى للتعاون واإلرشاد الزراعى 

باسيوط
3899148012413781619200872875118123

االكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر 

وتكنولوجيا االدارة
1594462205659671685765270117387421812230

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم 

 أكتوبر6المعلومات 
159221811351187153811423137151126

معهد االلسن العالى للسياحة والفنادق 

والحاسب االلى بمدينة نصر
23968273223827728481112518166312447372158



 وزارة التعليم العالى
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2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى المصرى الكاديمية 

اإلسكندرية لإلدارة والمحاسبة
498125623147049719671336519827835

المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر 

وتكنولوجيا االدارة بسوهاج
26156663281284068535251012221123316824

معهد العبور العالى لالدارة والحاسبات 

21ونظم المعلومات طريق بلبيس ك 
1048211125935878234410513132645571067

المعهد العالى لالدارة  والحاسب االلى 

بكنج مريوط باالسكندرية
38946435203624322795216058127027

المعهد العالى للحاسب االلى وادارة 

دمياط- االعمال بمدينة الزرقا 
440151591166945621253247539935641

8954241319398615305516683223906353873معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  
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الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للحاسب االلى ونظم 

المعلومات بابو قير باالسكندرية
85323510883125758388352514266722325

معهد الجزيرة العالى للحاسب االلى 

ونظم المعلومات االدارية بالمقطم
1161386154732189714189614160774171128

معهد الفراعنة العالى للحاسب االلى 

ونظم المعلومات طريق سقارة
1157335149237151664537910431931236281139

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا 

المعلومات بمدينة الشروق
82026410843798139251906473179648330113

معهد القاهرة الجديدة  العالى للعلوم 

االدارية والحاسب االلى التجمع االول
197210393011573725438280724233957311546

المعهد العالى لالدارة والحاسب االلى 

برأس البر
55912968818524702322921710981422



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  
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2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

معهد النيل العالى للعلوم التجارية 

وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
75319895136159074522781179960151934

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات 

بالمنصورة
73834010782601107236735872418283278110

المعهد العالى للعلوم االدارية المتقدمة 

والحاسبات بابى المطامير البحيرة
379151530116740615732178229913215

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات 

وتكنولوجيا االدارة بطنطا
910482139249631845680813784081786311647

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم 

المعلومات التجمع االول القاهرة الجديدة
401189590199611493145242103345211637

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات 

التجمع االول القاهرة الجديدة
5371917282155754290939714253935641



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق
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2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات 

االدارية وعلوم االدارة بشبرا الخيمة
1504530203449301919684963536099525934

 6 المعهد العالى للسياحة والفنادق 

اكتوبر
249151400128362019031796023992332

المعهد العالى للسياحة والفنادق 

والحاسب االلى سيوف باالسكندرية
12233701593437813985776997403140049049

معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق 

بالمقطم
2851264119703811351883412210919

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق 

بقرية سدر
5772037801084309139347156210212

المعهد المصرى العالى للسياحة 

والفنادق بمصر الجديدة
3352255601070660173011260172192342



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للسياحة والفنادق بكنج 

مريوط باالسكندرية
247663138582851143190102292151227

المعهد العالى للسياحة والفنادق سابا 

باشا باالسكندرية
5172677841831890272132517650116016

المعهد العالى للسياحة والفنادق باالقصر 

ايجوث
8344127949257120645711357018927

معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق 

طريق سقارة
5851847691722466218829954353392968

470845545859668180351158311المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة

العالى العالى للسياحة والفنادق وترميم 

االثاربابو قير باالسكندرية
53424678016657042369240127367201030



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

5315681115216323103362026المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق ايجوث 

باالسماعيلية
2881154031110480159020164265101020

1101832932443335774661107152742المعهد العالى للغات بمصر الجديدة

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة 

الفورية والعلوم االدارية بالمقطم
12334171650548919177406735263998291948

151183334518597111581102183221941 اكتوبر6المعهد العالى للغات 

000129171300461011478311معهد المعارف العالى للغات بالزيتون
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2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

معهد المدينة العالى للغات الدولية 

بشبرامنت
3116472251533787463137121022

المعهد العالى للغات  بالمنصورة ميت 

بدر خميس
12223498134232343367141024

المعهد العالى الدولى  للغات والترجمة 

التجمع الخامس
1048118532435668024517513518

المعهد العالى للدراسات التكنولوجية 

32المتخصصة ك 
10872571344488411186002712219931552479

   المعهد العالى للدراسات المتطورة 

بالهرم
5941647583731138151129533461299227294

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات 

بمصر الجديدة
1803021072111183224289331281947



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

معهد االسكندرية العالى للهندسة 

والتكنولوجيا بسموحة
4128249416033931996200782786938107

938139107744477545201782183965252100352المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

معهد العبور العالى للهندسة 

31والتكنولوجيا  ك 
99261256119670713842180253156

  اكاديمية  اخبار اليوم للهندسة 

 6والتكنولوجيا والطباعة والصحافة 

اكتوبر

240963361268528179629112441547142189

معهد المدينة العالى لالدارة والتكنولوجيا 

شبرا منت
218235925417833139592281245308155330434

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا 

الطيران بامبابة
971210910057610812502627662106168



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق
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2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

20028848813181148246615315731016723190 اكتوبر6المعهد العالى للفنون التطبيقية 

المعهد العالى للفنون التطبيقية القاهرة 

الجديدة التجمع الخامس
207271478852807165971821536638104

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بالمنصورة
284353192071337240897725412318179160

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بالعريش
195142091446151159726128289621678

المعهد العالى لالدارة وتكنولوجيا 

المعلومات بكفر الشيخ
59524183627418633604574199773361046

المعهد العالى للدراسات المتطورة  

بالقطامية
49212761925986493247605146751243256



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بكفر الشيخ
1672218912362261462385135520682492

معهد الصفوة العالى للهندسة  

39والتكنولوجيا بالقليوبية  ك
255342891328192152031062372424082

22228250199021522055137258510240142 مايو15المعهد العالى للهندسة مدينة 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بطنطا
157331909842851269000371148

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بكنج مريوط باالسكندرية
1532718014661891655000621476

6287049912362253166928230المعهد العالى للهندسة ببلبيس



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة
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القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

83386216951058987204515715431119221 اكتوبر6معهد اكتوبر العالى لالقتصاد 

 6المعهد العالى لالعالم وفنون االتصال 

اكتوبر
14917132069174014311319522619221

4781736512193817301051119870923326 اكتوبر6المعهد العالى للعلوم االدارية 

17607622522772132911101223659133278502777المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

المعهد العالى للدراسات االدبية بكنج 

مريوط باالسكندرية
824125949273953632754119150228331

المعهد العالى للعلوم االدارية والتجارة 

الخارجية التجمع الخامس
585229814285010923942394186580372360



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للعلوم االدارية  ونظم 

المعلومات التجمع الثالث بالقطامية
11323961528364912454894440125565201434

معهد رأس البر العالى للدراسات 

النوعية والحاسب االلى
6459674122693692638484114598181331

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب 

االلى بالعريش
45314359617375052242320188508141125

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر 

الجديدة
31102801591137583251700914636302093361955

المعهد العالى للعلوم االدارية بالعباسة 

طريق بلبيس
3157338893429112251675522220323

المعهد العالى للعلوم االدارية بالمنزلة 

دقهلية
29377370947324127112575200102535



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

المعهد العالى للعلوم االدارية بلقاس 

المنصورة
1353517068014682650166617522

المعهد العالى الدارة المنشات الصناعية 

وتكنولوجيا االنتاج بالمحلة الكبرى
32479403110925313629212104132033

المعهد الدولى العالى لالعالم بمدينة  

الشروق
11419430857986814479215825033538

معهد الجزيرة العالى لالعالم وعلوم 

االتصال بالمقطم
8970159363273636597012925631

المعهد العالى للعلوم االدارية بجناكليس 

البحيرة
222572797651849496419839716

معهد العجمى العالى للعلوم االدارية  

باالسكندرية
47211258412013471548956415972128



 وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير  

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الجملةمنتدبأصليالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبةالجملةطالباتطلبة

2017/2016للعام الدراسى  (للمعاهد العالية الخاصة  )المستجدون والمقيدون والخريجون والقائمين بالتدريس 

القائمون بالتدريس2016/2015الخريجون المقيدونالمستجدون
المعهد

12323521584133136716981715923032932المعهد العالى للعلوم االدارية بسوهاج

3583026601224837206118143218624المعهد العالى للعلوم االدارية ببنى سويف

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بالمنصورة
3265838413193031622000303161

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بالطود االقصر
9437131548236784000552176

5418721233315600016521معهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم

61717307659248222327396867320140437872286766654342219715393   االجمالى العام  طبقا للسنوات الدراسية




