
العالى التعليم وزارة 

الوزير مكتب قطاع  

والتوثيق المعلومات لمركز العامة االدارة 

6556483962450010518931944بالقاهرة االجتماعية للخدمة

294429291198005856271212باالسكندرية االجتماعية للخدمة

47633223360007093921101الشيخ بكفر االجتماعية للخدمة

1597472200023194325باسوان االجتماعية للخدمة

306255841900390274664قنا فرع باسوان االجتماعية للخدمة

2011581384800339206545بدمنهور االجتماعية للخدمة

3112642095500520319839سعيد ببور االجتماعية للخدمة

3642452257400589319908ببنها االجتماعية للخدمة

6023619524006973851082بسوهاج االجتماعية للخدمة

11169600202242اكتوبر 6 االجتماعية للخدمة

4052651643600569301870بالمنصورة االجتماعية للخدمة

1157223120013884222بالشرقية االجتماعية للخدمة

4973273201688174951312بالمنيرة واالدارية التعاونية الدراسات

30351194330049784581الخيمة بشبرا الزراعى التعاون

311515900462470بأسيوط الزراعى واالرشاد التعاون 

 الكمبيوتر لعلوم الحديثة االكاديمية

بالمعادى االدارة وتكنولوجيا
3561092435600599165764

 6 المعلومات ونظم الحاسب علوم

اكتوبر
5941910078583

 والحاسب والفنادق للسياحة االلسن

نصر بمدينة االلى
54214126948008111891000

 لالدارة االسكندرية الكاديمية المصرى

باالسكندرية والمحاسبة
21917100381048
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 وتكنولوجيا الكمبيوتر لغلوم العالى

بسوهاج االدارة
5397712490066386749

 ونظم والحاسبات لالدارة العالى العبور

21 ك بلبيس طريق المعلومات
163253640019929228

 بكنج االلى والحاسب  لالدارة العالى

باالسكندرية ماريوت
938491001429151

 بمدينة االعمال وادارة االلى الحاسب

دمياط-  الزرقا
132281210014429173

2775395100037263435بالمنصورة للحاسبات الدلتا

 المعلومات ونظم االلى للحاسب العالى

بااسكندرية قير بابو
198198330028122303

 المعلومات ونظم اللى للحاسيب الجزيرة

بالمقطم االدارية
22354181270040481485

 ونظم االلى للحاسب الفراعنة

سقارة طريق المعلومات
31159102110041370483

 المعلومات ونتكنولوجيا الحاسبات

الشروق بمدينة
167495470022156277

 االدارية للعلوم  الجديدة القاهرة

الول التجمع  االلى والحاسب
1956175150027076346

94121440010816124البر برأس االلى والحاسب االدارة

 معلومات تكنولوجيا و للحاسبات العالى

بامبابة الطيران
262700033235

 وتكنولوجيا التجارية للعلوم العالى النيل

بالمنصورة الحاسب
14737951624253295

15044591920963272بالمنصورة والحاسبات للتجارة مصر

 والحاسبات المتقدمة االدارية العلوم

البحيرة المطامير بابى
35617500521163

 وتكنولوجيا والمعلومات الحاسبات

يطنطا االدارة
346788980043586521

 المعلومات ونظم والتجارة التسويق

الجديدة لقاهرة االول التجمع
511220200711485

 التجمع المعلومات ونظم الحاسبات

الجديدة لقاهرة االول
651354200011933152

 االدارية المعلومات ونظم الحاسبات

الخيمة بشبرا االدارة وعلوم
131664860017972251

552246380010160161اكتوبر 6 والفنادق للسياحة العالى 
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 االلى والحاسب والفنادق السياحة

باالسكندرية سيوف
28742102140038956445

52133658818106بالمقطم والفنادق للسياحة العالى القاهرة

421181501262سيدر بقرية والفنادق للسياحة سيناء

 بمصر والفنادق للسياحة المصرى

الجديدة
4228345007633109

 مريوط بكنج والفنادق السياحة

باالسكندرية
4781010057966

 باشا سابا   والفنادق السياحة

باالسكندرية
188535550024358301

381823670041789506ايجوث باالاقصر والفندق السياحة

138264150017931210سقارة طريق والفنادق للسياحة الفراعنة

4571620061970بالغردقة والفنادق السياحة

 وترميم والفنادق للسياحة العالى

باالسكندرية قير االثاربابو
72185850013023153

8110009110بالعريش والفنادق السياحة

6915175008620106باالسماعيلية ايجوث والفنادق السياحة

201781000282755الجديدة بمصر للغات العالى

 الفورية والترجمة للغات القاهرة

بالمقطم االدارية والعلوم
282661704000452106558

1115141100252651اكتوبر 6 للغات العالى

164071500235578بالزيتون للغات المعارف

302113300432467بشبرامنت الدولية للغات العالى المدينة

108300013821خميس بدر ميت بالمنصورة اللغات

12103200151227الخامس التجمع والترجمة للغات الدولى

 ك المتخصصة التكنولوجية الدراسات

32
36160163210052481605
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34468127190047187558بالهرم المتطورة الدراسات      

91243150012229151الجديدة مصر البصريات تكنولوجيا

 للهندسة العالى االسكندرية

بسموحة والتكنولوجيا
179344750022639265

112522914890012732381511الشروق بمدينة الهندسة العالى

31179274110022028248 اك  والتكنولوجيا للهندسة العبور

 للهندسة اليوم اخبار  اكاديمية    

 6 والصحافة    والطباعة والتكنولوجيا

اكتوبر

1564946250020274276

37263190220056285647منت شبرا والتكنولوجيا لالدارة المدينة

 الطيران وتكنولوجيا للهندسة العالى

بامبابة
278315330033134365

 للهندسة الحديثة االكاديمية

بالمعادى والتكنولوجيا
558177871000645187832

1009919900119108227اكتوبر 6 التطبيقية الفنون

 الجديدة القاهرة التطبيقية الفنون

الخامس التجمع
37416200434386

52815278600606158764بالمنصورة والتكنولوجيا للهندسة مصر

111103520014612158بالعريش والتكنولوجيا الهندسة

 المعلومات وتكنولوجيا لالدارة العالى

الشيخ بكفر
146401910016541206

000بالقطامية  المتطورة الدراسات

000الشيخ بكفر والتكنولوجيا الهندسة

 والتكنولوجيا  للهندسة العالى الصفوة

39ك  بالقليوبية
424595320047761538

488715320054173614مايو 15 مدينة هندسة

000بطنطا والتكنولوجيا الهندسة

 مريوط بكنج والتكنولوجيا الهندسة

باالسكندرية
000000000
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193400023326ببلبيس الهندسة العالى

2120311100523183اكتوبر 6 لالقتصاد العالى اكتوبر

814828120010960169اكتوبر 6 االتصال وفنون االعالم

1164495150021159270اكتوبر 6 االدارية العلوم

3823212084000590361951بالجيزة النوعية الدراسات

 مريوط بكنج االدبية الدراسات

باالسكندرية
23223750023928267

 الخارجية والتجارة االدارية العلوم

الخامس التجمع
1243366120019045235

 المعلومات ونظم  االدارية العلوم

بالقطامية الثالث التجمع
369517690053164217

 والحاسب النوعية للدراسات البر رأس

االلى
212342560023740277

53172616007933112بالعريش االلى والحاسب التجارية العلوم

4901632076400697227924الجديدة بمصر النوعية الدراسات    

 طريق بالعباسة االدارية للعلوم العالى

بلبيس
135500018523

000000000دقهلية بالمنزلة االدارية العلوم

254200027431المنصورة بلقاس االدارية العلوم

 وتكنولوجيا الصناعية المنشات ادارة

الكبرى بالمحلة االنتاج
153610021425

1225201100323668الشروق  بمدينة لالعالم الدولى

000000000بسموحة لالعالم االسكندرية

146220016824بالمقطم االتصال وعلوم لالعالم الجزيرة

142000014216البحيرة بجناكليس االدارية العلوم

81210010212باالسكندرية  االدارية للعلوم العجمى
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000000000بسوهاج االدارية للعلوم العالى

000000000سويف ببنى االدارية للعلوم العالى

000000000بالسويس للهندسة العالى القناة

 والتكنولوجيا للهندسة العالى النيل

بالمنصورة
000000000

000000000بالمنصورة والتكنولوجيا للهندسة العالى

 بالطود والتكنولوجيا للهندسة العالى

االقصر
000000000

 للسنوات طبقا  العام االجمالى         

الدراسية
182027062685518640025057892633983


