
زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

331245ذكور

28230اناث

611475جملة

18119ذكور

16319اناث

34438جملة

34943ذكور

24125اناث

581068جملة

18321ذكور

606اناث

24327جملة

13013ذكور

00اناث

13013جملة

171330ذكور

909اناث

261339جملة

10010ذكور

16016اناث

26026جملة

للخدمة االجتماعيــة ببور سعيد

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

الخدمة االجتماعية باالسكندرية

للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ

للخدمة االجتماعية باسوان

للخدمة االجتماعية بقنا

للخدمة االجتماعية بدمنهور



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

14115ذكور

15015اناث

29130جملة

16319ذكور

112اناث

17421جملة

606ذكور

10010اناث

16016جملة

16319ذكور

12012اناث

28331جملة

7310ذكور

303اناث

10313جملة

131932ذكور

415اناث

172037جملة

1487101ذكور

43943اناث

18126144جملة

للخدمة االجتماعية ببنها

للخدمة االجتماعية بسوهاج

 اكتوبر6للخدمة االجتماعية 

للخدمة االجتماعية باملنصورة

للخدمة االجتماعية بالشرقية

الدراسات التعاونية واالدارية باملنيرة

التعاون الزراعى بشبرا الخيمة



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

58085ذكور

02525اناث

5105110جملة

10821129ذكور

1362138اناث

24423267جملة

8513ذكور

819اناث

16622جملة

18018ذكور

17017اناث

35035جملة

16925ذكور

10212اناث

261137جملة

131023ذكور

303اناث

161026جملة

261137ذكور

10010اناث

361147جملة

19221ذكور

101اناث

20222جملة

17320ذكور

16117اناث

33437جملة

181028ذكور

201131اناث

382159جملة

 التعاون واالرشاد الزراعى بأسيوط

االكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة 

باملعادى

الدلتا للحاسبات باملنصورة

 اكتوبر6علوم الحاسب ونظم املعلومات 

االلسن للسياحه والفنادق والحاسب اآللى بمدينة نصر

لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا االدارة بسوهاج

العبور لالدارة والحاسبات ونظم املعلومات طريق بلبيس ك 

21

للحاسب االلى بكنج مريوط باالسكندرية

الحاسب اآللى وادارة االعمال بمدينة الزرقا دمياط

املصرى لالكاديميةاالسكندرية لالدارة واملحاسبة



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

10414ذكور

12113اناث

22527جملة

221840ذكور

12214اناث

342054جملة

000ذكور

000اناث

000جملة

36137ذكور

29130اناث

65267جملة

122133ذكور

18523اناث

302656جملة

71219ذكور

437اناث

111526جملة

033ذكور

033اناث

066جملة

121224ذكور

22123اناث

341347جملة

193453ذكور

15621اناث

344074جملة

9312ذكور

404اناث

13316جملة

الحاسب اآللى ونظم املعلومات بابى قير االسكندرية

الجزيرة  للحاسب اآللى ونظم املعلومات االدارية باملقطم

الفراعنه للحاسب االلى ونظم املعلومات االدارية طريق 

سقارة

الحاسبات وتكنولوجيا املعلومات بمدينة الشروق

العلوم االدارية والحاسب االلى القاهرة الجديدة التجمع 

االول

النيل للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب باملنصوره

الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابه

االدارة والحاسب االلى برأس البر

مصر للتجارة والحاسبات باملنصورة

العلوم االدارية املتقدمة والحاسبات بابى املطامير بحيرة



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

181634ذكور

13013اناث

311647جملة

91322ذكور

448اناث

131730جملة

000ذكور

000اناث

000جملة

16420ذكور

819اناث

24529جملة

12012ذكور

909اناث

21021جملة

19625ذكور

22123اناث

41748جملة

41014ذكور

527اناث

91221جملة

909ذكور

707اناث

16016جملة

9918ذكور

12618اناث

211536جملة

5914ذكور

12113اناث

171027جملة

السياحه والفنادق والحاسب االلى  بسيوف االسكندرية

القاهرة للسياحة والفنادق باملقطم

سيناء العالى للسياحة والفنادق بقرية سدر

املصرى  للسياحه والفنادق بمصر الجديدة

السياحه والفنادق باالسكندرية بكنج مريوط

الحاسبات واملعلومات وتكنولوجيا االدارة بطنطا

التسويق والتجارة  ونظم املعلومات التجمع االول القاهرة 

الجدديدة

الحاسبات ونظم املعلومات التجمع االول القاهرة الجديدة

الحاسبات ونظم املعلومات االدارية وعلوم االدارة شبرا 

الخيمة

 اكتوبر6سياحة ووفنادق 



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

617ذكور

909اناث

15116جملة

14620ذكور

505اناث

19625جملة

000ذكور

000اناث

000جملة

628ذكور

41014اناث

101222جملة

121022ذكور

10313اناث

221335جملة

31619ذكور

246اناث

52025جملة

7714ذكور

347اناث

101121جملة

12820ذكور

201030اناث

321850جملة

251439ذكور

9312اناث

341751جملة

51520ذكور

14317اناث

191837جملة

السياحة والفنادق باالسكندرية سابا باشا ايجوث

اللغات بمصر الجديدة

القاهرة للغات والترجمه الفورية والعلوم االدارية باملقطم

 اكتوبر6العالى للغات 

السياحة والفنادق باالقصر ايجوث

الفراعنه للسياحة والفنادق طريق سقارة

السياحة والفنادق بالغردقة

السياحه والفنادق وترميم اآلثار بابى قير باالسكندرية

السياحة والفنادق بالعريش

السياحة والفنادق باالسماعيلية ايجوث



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

538ذكور

516اناث

10414جملة

459ذكور

707اناث

11516جملة

246ذكور

12719اناث

141125جملة

527ذكور

12416اناث

17623جملة

152338ذكور

20828اناث

353166جملة

163349ذكور

81422اناث

244771جملة

211738ذكور

14519اناث

352257جملة

404989ذكور

301444اناث

7063133جملة

17675251ذكور

6446110اناث

240121361جملة

222951ذكور

5611اناث

273562جملة

املعارف العالى للغات بالزيتون

املدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

العالى للغات باملنصورة ميت بدر خميس

31العبور للهندسه والتكنولوجيا ك 

الدولى للغات والترجمة التجمع الخامس

 مصر اسماعيلية 32الدراسات التكنولوجيه املتخصصه ك 

الصحراوى

الدراسات املتطورة بالهرم

تكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

االسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحه

الهندسة بمدينة الشروق



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

285078ذكور

201636اناث

4866114جملة

26329ذكور

628اناث

32537جملة

3981120ذكور

211132اناث

6092152جملة

16032192ذكور

1695174اناث

32937366جملة

331851ذكور

511162اناث

8429113جملة

73643ذكور

472370اناث

5459113جملة

3672108ذكور

165268اناث

52124176جملة

421961ذكور

11112اناث

532073جملة

171027ذكور

13417اناث

301444جملة

ذكور

اناث

جملة

اكادمية اخبار اليوم للهندسة وتكنولوجيا الطباعة 

 اكتوبر6والصحافة 

املدينه لالدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

هندسه وتكنولوجيا الطيران بامبابه

االكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا باملعادى

 اكتوبر6الفنون التطبيـقية 

الفنون التطبيقية التجمع الخامس القاهرة الجديدة

مصر للهندسة والتكنولوجيا باملنصوره

الهندسة والتكنولوجيا بالعريش

االدارة وتكنولوجيا املعلومات بكفر الشيخ

الدراسات املتطوره بالقطاميه التجمع الثالث



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

294574ذكور

251338اناث

5458112جملة

293160ذكور

71825اناث

364985جملة

415798ذكور

213051اناث

6287149جملة

93039ذكور

91524اناث

184563جملة

191130ذكور

17118اناث

361248جملة

111930ذكور

426اناث

152136جملة

8210ذكور

617اناث

14317جملة

7714ذكور

12012اناث

19726جملة

11516ذكور

628اناث

17724جملة

351550ذكور

18220اناث

531770جملة

39الصفوة العالى للهندسة ك 

 مايو15هندسة مدينة 

الهندسة والتكنولوجيا بطنطا

الهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط باالسكندرية

الهندسة ببلبيس

 اكتوبر6اكتوبر العالى لالقتصاد 

الهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

 اكتوبر6االعالم وفنون االتصال 

 اكتوبر6العلوم االدارية 

الدراسات النوعيه بالجيزة



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

20323ذكور

505اناث

25328جملة

152540ذكور

16622اناث

313162جملة

81018ذكور

123اناث

91221جملة

141226ذكور

819اناث

221335جملة

111324ذكور

000اناث

111324جملة

171027ذكور

14923اناث

311950جملة

6814ذكور

11112اناث

17926جملة

91221ذكور

213اناث

111324جملة

7916ذكور

6612اناث

131528جملة

21113ذكور

145اناث

31518جملة

 راس البر  للدراسات النوعية والحاسب اآللى

العلوم التجارية والحاسب  االلى بالعريش

الدراسات النوعية بمصر الجديدة

العالى للعلوم االدارية بالعباسة طريق بلبيس

االعلوم االدارية باملنزلة دقهلية

العلوم االدارية بلقاس املنصورة

الدراسات االدبية بكنج مريوط االسكندرية

العلوم االدارية والتجارة الخارجيه بالقاهرة الجديدة التجمع 

الخامس

العلوم االدارية  بالقطامية التجمع الثالث

ادارة املنشات الصناعية وتكنولوجيا االنتاج باملحلة الكبرى



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

41418ذكور

15318اناث

191736جملة

6511ذكور

718اناث

13619جملة

81422ذكور

12820اناث

202242جملة

12416ذكور

202اناث

14418جملة

7916ذكور

112اناث

81018جملة

3710ذكور

123اناث

4913جملة

729ذكور

527اناث

12416جملة

3912ذكور

718اناث

101020جملة

251338ذكور

19221اناث

441559جملة

191635ذكور

718اناث

261743جملة

131629ذكور

26127اناث

391756جملة

العلوم  االدارية بسوهاج

العالى للعلوم االدارية  ببنى سويف

القناة للهندسة بالسويس

النيل للهندسة  والتكنولوجيا باملنصورة

الهندسة والتكنولوجيا باملنصورة

االقصر- الهندسة والتكنولوجيا بالطود 

الدولى العالى لالعالم بمدينة الشروق

االسكندرية العالى لالعالم بسموحة

الجزيرة لالعالم وعلوم االتصال باملقطم

العلوم االدارية بنجالكيس البحيرة

العجمى لالدارة املنشآت الصناعية باالسكندرية



زارة التعليم العالى و

قطاع مكتب الوزير

االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى النوعاسم املعهد العالى 

للخدمة االجتماعية بالقاهرة

  2015/2014القائمين بالتدريس باملعاهد العالية الخاصة  للعام الدراس ى 

190415643468ذكور

14755292004اناث

337920935472جملة

االجمالى العام للمعاهد العالية الخاصة


