
         وزارة التعليم العالى  

        قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

28184505100061للخدمة االجتماعية بالقاهرة

16121400100034للخدمة االجتماعية باالسكندرية

33191500000058للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ

1860000000024للخدمة االجتماعية باسوان

1300000000013للخدمة االجتماعية باسوان فرع قنا

1790000000026للخدمة االجتماعية بدمنهور

9111100040026للخدمة االجتماعية ببور سعيد

13101302000029للخدمة االجتماعية ببنها

1610000000017للخدمة االجتماعية بسوهاج

541600000016 اكتوبر6للخدمة االجتماعية 

2015/2014القائمين بالتدربس بالمعاهد العالية الخاصة  للعام الدراسى 

المعهد العالى

اعضاء هيئة التدريس 

مؤهالت اخرى ليسانس/ بكاريوس دبلوم دراسات علياماجستيردكتوراه
االجمالى
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1581400000028للخدمة االجتماعية بالمنصورة

730000000010للخدمة االجتماعية بالشرقية

1211200010017الدراسات التعاونية واالدارية بالمنيرة

1440000000018التعاون الزراعى بشبرا الخيمة

20300000005 التعاون واالرشاد الزراعى بأسيوط

االكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر 

وتكنولوجيا االدارة بالمعادى
4633395700234600244

620000260016 اكتوبر6علوم الحاسب ونظم المعلومات 

االلسن للسياحة والفنادق والحاسب االلى 

بمدينة نصر
13103200250035

المصرى الكاديمية االسكندرية لالدارة 

والمحاسبة باالسكندرية
647500310026

العالى لغلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة 

بسوهاج
1210111000016
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العبور العالى لالدارة والحاسبات ونظم 

21المعلومات طريق بلبيس ك 
1468341000036

العالى لالدارة  والحاسب االلى بكنج ماريوت 

باالسكندرية
1305100100020

- الحاسب االلى وادارة االعمال بمدينة الزرقا 

دمياط
1240249110033

1462804220038الدلتا للحاسبات بالمنصورة

العالى للحاسب االلى ونظم المعلومات بابو 

قير بااسكندرية
921502030022

الجزيرة للحاسيب اللى ونظم المعلومات 

االدارية بالمقطم
1412500660034

الفراعنة للحاسب االلى ونظم المعلومات 

طريق سقارة
00000000000

الحاسبات ونتكنولوجيا المعلومات بمدينة 

الشروق
205520011220065

القاهرة الجديدة  للعلوم االدارية والحاسب 

االلى  التجمع الول
9433000110030

511100120011االدارة والحاسب االلى برأس البر
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العالى للحاسبات و تكنولوجيا معلومات 

الطيران بامبابة
00000000000

النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا 

الحاسب بالمنصورة
8348000110034

133120051034مصر للتجارة والحاسبات بالمنصورة

العلوم االدارية المتقدمة والحاسبات بابى 

المطامير البحيرة
611100220013

الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا االدارة 

يطنطا
842386000031

التسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع 

االول لقاهرة الجديدة
732100000013

الحاسبات ونظم المعلومات التجمع االول 

لقاهرة الجديدة
00000000000

الحاسبات ونظم المعلومات االدارية وعلوم 

االدارة بشبرا الخيمة
91100067024

612100470021 اكتوبر6 العالى للسياحة والفنادق 

السياحة والفنادق والحاسب االلى سيوف 

باالسكندرية
16111800131041
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662400120021المصرى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

481400000017السياحة والفنادق بكنج مريوط باالسكندرية

373000020015السياحة والفنادق   سابا باشا باالسكندرية

1112200120019السياحة والفندق باالاقصر ايجوث

0الفراعنة للسياحة والفنادق طريق سقارة

310002310010السياحة والفنادق بالغردقة

العالى للسياحة والفنادق وترميم االثاربابو 

قير باالسكندرية
983002000022

30000002005السياحة والفنادق بالعريش
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531000001010السياحة والفنادق ايجوث باالسماعيلية

671600570032العالى للغات بمصر الجديدة

القاهرة للغات والترجمة الفورية والعلوم 

االدارية بالمقطم
2153200120034

461300050019 اكتوبر6العالى للغات 

440110000010المعارف للغات بالزيتون

163001000011المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

220400060014اللغات بالمنصورة ميت بدر خميس

410200190017الدولى للغات والترجمة التجمع الخامس

3211713003100035الدراسات التكنولوجية المتخصصة ك 

1042121220024      الدراسات المتطورة بالهرم
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1012600970035تكنولوجيا البصريات مصر الجديدة

االسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بسموحة
2010111400960070

6410481300644100240العالى الهندسة بمدينة الشروق

311112000940027العبور للهندسة والتكنولوجيا  اك 

    اكاديمية  اخبار اليوم للهندسة 

 اكتوبر6والتكنولوجيا والطباعة    والصحافة 
1858728000048

1524300710032المدينة لالدارة والتكنولوجيا شبرا منت

731610016170060العالى للهندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة

االكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 

بالمعادى
6431305800668000329

1933101200460084 اكتوبر6الفنون التطبيقية 

الفنون التطبيقية القاهرة الجديدة التجمع 

الخامس
315212002200054
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15512400970052مصر للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

19003002380053الهندسة والتكنولوجيا بالعريش

العالى لالدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر 

الشيخ
1030200780030

00000000000الدراسات المتطورة  بالقطامية

91511523000054الهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

الصفوة العالى للهندسة  والتكنولوجيا 

39بالقليوبية  ك
1914200640036

214431210440062 مايو15هندسة مدينة 

711300150018الهندسة والتكنولوجيا بطنطا

الهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 

باالسكندرية
1333900350036

410100720015العالى الهندسة ببلبيس
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433200110014 اكتوبر6اكتوبر العالى لالقتصاد 

263300230019 اكتوبر6االعالم وفنون االتصال 

733000130017 اكتوبر6العلوم االدارية 

30104200160053الدراسات النوعية بالجيزة

1842100000025الدراسات االدبية بكنج مريوط باالسكندرية

العلوم االدارية والتجارة الخارجية التجمع 

الخامس
911600590031

العلوم االدارية  ونظم المعلومات التجمع 

الثالث بالقطامية
81000000009

536221120022رأس البر للدراسات النوعية والحاسب االلى

202010600011العلوم التجارية والحاسب االلى بالعريش

973400431031    الدراسات النوعية بمصر الجديدة
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310139000017العالى للعلوم االدارية بالعباسة طريق بلبيس

511011200011العلوم االدارية بالمنزلة دقهلية

611100040013العلوم االدارية بلقاس المنصورة

ادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا االنتاج 

بالمحلة الكبرى
21000000003

280200250019الدولى لالعالم بمدينة  الشروق

531201010013االسكندرية لالعالم بسموحة

670200230020الجزيرة لالعالم وعلوم االتصال بالمقطم

702010220014العلوم االدارية بجناكليس البحيرة

50100011008العجمى للعلوم االدارية  باالسكندرية

30010000004العالى للعلوم االدارية بسوهاج
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710100030012العالى للعلوم االدارية ببنى سويف

240000130010القناة العالى للهندسة بالسويس

84231512000044النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

1520200430026العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

5112007230039العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود االقصر

112549732537673101378501303379         االجمالى العام  للمعاهد العالية  الخاصة


