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 فى جمهورية مصر العربيةبيان بمؤسسات التعليم العالى 

 اوال الجامعات الحكومية

 التاىل: جامعة على النحو (72)وعددها  1972لسنة  94ينظم عملها القانون رقم 
     

 القاهرة جامعة .1
 جامعة األسكندرية .2

 جامعة عين شمس .3

 جامعة أسيوط .4

 جامعة طنطا .5

 جامعة المنصورة .6

 جامعة الزقازيق .7

 جامعة حلوان .8

 جامعة المنيا .9

 جامعة المنوفية .11

 جامعة قناة السويس .11

 جامعة جنوب الوادي .12

 جامعة بنها .13

 جامعة الفيوم .14

 جامعة بني سويف .15

 كفر الشيخجامعة  .16

 جامعة سوهاج .17

 جامعة بورسعيد .18

 جامعة دمنهور .19

 جامعة أسوان .21

 جامعة دمياط .21

 جامعة مدينة السادات .22

 جامعة السويس .23

 جامعة العريش .24

 جامعة الوادى الجديد .25

 جامعة مطروح .26
 جامعة االقصر .27
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 ثانيا الجامعات الخاصة واالهلية

 جامعة ( 72) وعددها 7004لسنة  27وينظم عملها القانون رقم 

 أكتوبر 6جامعة  .1
 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .2

 جامعةأكتوبر للعلوم الحديثة واألداب .3
 جامعة مصر الدولية .4
 الجامعة الفرنسية في مصر .5
 الجامعة األلمانية في مصر .6
 جامعة األهرام الكندية .7
 الجامعة البريطانية في مصر .8
 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .9

 جامعة سيناء .11
 جامعة فاروس .11
 جامعة المستقبل .12
 الجامعة المصرية الروسية .13
 جامعة النهضة .14
 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا .15
 جامعة النيل .16
 ترونيالجامعة المصرية للتعلم اإللك .17
 جامعة بدر .18
 جامعة هليوبوليس .19
 جامعة دراية .21
 جامعة نيو جيزة .21
 جامعة حورس .22
 الجامعة المصرية الصينية .23
 جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل .24

 حتى االنبدأ الدراسة بيصدر لها قرار لم  صدرت قرارات جمهورية بانشائها و جامعات خاصة

 (3وعددها )

 جامعة السالم .25

 ميريتجامعة  .26

 سفنكسجامعة  .27
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 باتفاقيات دوليةمؤسسات تعليمية  ثالثا

 الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .1

 الجامعة العربية المفتوحة .2

 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .3

 الجامعة االمريكية بالقاهرة .4
 مصر جامعة اسلسكا .5

 جامعة سنجور .6
 بالجونة )ساويرس( TU Berlinجامعة  .7

 )صدر قرار جمهورى بإنشائها ومازالت تحت االنشاء ( لدولية بالعاصمة االداريةاااللمانية  الجامعة .8
 

 فروع الجامعات االجنبية بمصر  رابعا

 (7وعددها ) 7022لسنة  267ينظم عملها القانون 

 الكندية ( ادواردمؤسسة الجامعات الكندية فى مصر )مستضيفة فرع جامعة االمير  .1

 مؤسسة جامعات المعرفة الدولية )مستضيفة فرع جامعة كوفنترى البريطانية (  .2

 

 الجامعات التكنولوجية خامسا

 على النحو التاىل: ( 3)وعددها  7024لسنة  27ينظم عملها القانون رقم 

 الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة  .1

 الجامعة التكنولوجية بالدلتا  .2

 الجامعة التكنولوجية ببنى سويف .3
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 الكليات التكنولوجية سادسا

 االتى :ك معهد فنى متوسط حكومى وهم 94كليات تكنولوجية تضم  2عبارة عن 
    

 المعهد الفني الصناعي بالمطرية .1

 الفني الصناعي للبصرياتالمعهد  .2

 المعهد الفني للفنادق بالمطرية .3

 المعهد الفني التجاري بالمطرية .4

 المعهد الفني الصناعي بشبرا .5

 المعهد الفني التجاري بشبرا .6

 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة .7

 المعهد الفني التجاري بالروضة .8

 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان .9

 للرى و الصرف و المساحه بالمطريةالمعهد الفني  .11

 المعهد الفني الصناعي ببنها .11

 المعهد الفني التجاري ببنها .12

 المعهد الفني الصناعي بقويسنا .13

 المعهد الفني التجاري بقويسنا .14

 المعهد الفني التجاري بطنطا .15

 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق .16

 المعهد الفني التجاري بالزقازيق .17

 لمحلة الكبرىالمعهد الفني الصناعي با .18

 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى .19

 المعهد الفني التجاري بدمياط .21

 المعهد الفني التجاري بالمنصورة .21

 المعهد الفني التجاري بدمنهور .22

 المعهد الفني الصناعي باالسكندرية .23

 المعهد الفني التجاري باالسكندرية .24

 المعهد الفني للفنادق باالسكندرية .25

 للمنشات البحرية ببورسعيد المعهد الفني الصناعي .26

 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد .27

 المعهد الفني التجاري ببورسعيد .28
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 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد .29

 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد .31

 المعهد الفني التجاري بالعريش .31

 المعهد الفني التجاري ببني سويف .32

 مساحة باسيوطالمعهد الفني الصناعي للري و الصرف و ال .33

 المعهد الفني التجاري بأسيوط .34

 المعهد الفني الصناعي بسوهاج .35

 المعهد الفني التجاري بسوهاج .36

 المعهد الفني الصناعي لاللومنيوم بنجع حمادي .37

 المعهد الفني الصناعي بقنا .38

 المعهد الصناعي للرى و الصرف و المساحه بقنا .39

 المعهد الفني التجاري بقنا .41

 و الفنادق بقناالمعهد الفني للسياحة  .41

 المعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بقنا .42

 المعهد الفني الصناعي لترميم االثار باالقصر .43

 المعهد الفني الصناعي بأسوان .44

 المعهد الفني التجاري بأسوان .45

 

 المعاهد الخاصة سابعا

 معهد  (262وعددها  )  2420لسنة  47ينظم عملها القانون 

 التعاونية واإلدارية بالمنيرةالمعهد العالي للدراسات  1

 المعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بجاردن سيتي 2

 معهد العباسية للحاسبات اآللية و العلوم التجارية 3

 معهد اإلدارة و السكرتارية و الحاسب اآللي التابع لكلية البنات القبطية 4

 معهد اإلدارة و السكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات 5

 معهد المعارف العالي للغات و الترجمة بالزيتون 6

 المعهد العالي للتعاون و اإلرشاد الزراعي بشبرا الخيمة 7

 المعهد العالي للحاسبات و نظم المعلومات اإلدارية وعلوم اإلدارة بشبرا الخيمة 8

 المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 9

 الفنادق بمصر الجديدةالمعهد المصري العالي للسياحة و  11

 المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة 11

 المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة 12

 مدينه نصر –المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة  13
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 معهد األلسن العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي 14

 للسياحة و الفنادق برأس سدرمعهد سيناء العالي  15

 معهد القاهرة العالي للغات و الترجمة الفورية و العلوم اإلدارية بالمقطم 16

 معهد القاهرة العالي للسياحة و الفنادق بالمقطم 17

 معهد الجزيرة العالي للحاسب اآللي و نظم المعلومات اإلدارية بالمقطم 18

 لوم اإلتصال بالمقطممعهد الجزيرة العالي لإلعالم و ع 19

 معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 21

 المعهد العالي لإلدارة و السكرتارية بمصر القديمة 21

 معهد طيبة العالي للحاسب و العلوم اإلدارية بالقاهرة 22

 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 23

 التكنولوجيا بالمعادياألكاديمية الحديثة للهندسة و  24

 األكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر و تكنولوجيا اإلدارة بالمعادي 25

 مايو 15المعهد العالي للهندسة بــ   26

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية بالقطاميه 27

 المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطاميه 28

 التكنولوجيامعهد السالم العالي للهندسة و  29

 معهد العبور العالي للهندسة و التكنولوجيا 31

 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة 31

 المعهد العالي للسياحة و الفنادق باإلسماعيلية )إيجوث( 32

 المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بالعبور 33

 و نظم المعلومات معهد العبور العالي لإلدارة و الحاسب 34

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية بلبيس الشرقية 35

 المعهد العالي للهندسة ببلبيس 36

 المعهد العالي للهندسة بالشروق 37

 مدينه الشروق –المعهد العالي للحاسبات و تكنولوجيا المعلومات  38

 مدينه الشروق –المعهد الدولي العالي لإلعالم  39

 لعالي الدولي للغات و الترجمة الفورية بالتجمع الخامسالمعهد ا 41

 المعهد العالي لعلوم الحاسب و نظم المعلومات بالتجمع الخامس 41

 معهد القاهرة العالي للهندسة و علوم الحاسب و اإلدارة  42

 المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الهندسة و اإلدارة 43

 لتكنولوجيا اإلعالم الحديثالمعهد الكندى العالي  44

 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بالتجمع الخامس 45

 المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس 46

 معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم اإلدارية و الحاسب اآللي بالتجمع األول 47

 الخارجية بالتجمع الخامسالمعهد العالي للعلوم اإلدارية و التجارة  48

 المعهد العالي للحاسبات و نظم المعلومات اإلدارية بالتجمع األول 49

 المعهد العالي للتسويق و التجارة و نظم المعلومات بالتجمع األول 51

 المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان 51

 توبرأك 6المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع  52

 المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح 53

 معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 54

 معهد المدينة العالي لإلدارة و التكنولوجيا بشبرامنت 55
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 معهد المدينة العالي للهندسة و التكنولوجيا بشبرامنت 56

 المريوطية–الفنادق بسقارة معهد الفراعنة العالي للسياحة و  57

 معهد الفراعنة العالي للحاسب اآللي و نظم المعلومات و اإلدارة بسقارة 58

 طريق سقارة الهرم –معهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة و المعلومات  59

 المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم 61

 المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة 61

 المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال 62

 معهد هندسة و تكنولوجيا الطيران بإمبابة 63

 معهد الحاسبات و تكنولوجيا معلومات الطيران و الفضاء 64

 معهد الجيزه العالي للعلوم اإلدارية بطموه 65

 معهد الجيزة العالي للهندسة و التكنولوجيا  66

 اإلدارية بأوسيمالمعهد العالي للعلوم  67

 أكتوبر  6المعهد العالي للخدمة االجتماعية بــ  68

 أكتوبر 6المعهد العالي لإلعالم و فنون االتصال بــ  69

 أكتوبر 6معهد أكتوبر العالي لالقتصاد بمدينه  71

 أكتوبر 6المعهد العالي للغات بــ   71

 أكتوبر 6المعهد العالي للعلوم اإلدارية بــ  72

 أكتوبر 6المعهد العالي لعلوم الحاسب و نظم المعلومات بـ  73

 أكتوبر 6المعهد العالي للهندسة بــ  74

 أكتوبر 6األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم ب  75

 أكتوبر 6المعهد العالي للفنون التطبيقية بــ  76

 أكتوبر 6معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بــ   77

 أكتوبر 6المعهد العالي للسياحة و الفنادق بــ   78

 أكتوبر 6أكاديمية أخبار اليوم بــ  79

 أكتوبر 6معهد األهرامات العالي للهندسة و التكنولوجيا بــ  81

 أكتوبر 6المعهد الكندى العالى للهندسة بـ  81

 أكتوبر 6المعهد الكندى العالى لإلدارة بـ  82

 العالي للخدمة االجتماعية ببنهاالمعهد  83

 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا الحديثة بالمرج 84

 معهد الوادى العالي للعلوم اإلدارية و المالية و نظم المعلومات بالقليوبية 85

 معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية 86

 التكنولوجيا بالقليوبيةمعهد الصفوة العالي للهندسة و  87

 الشرقية -المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر صقر  88

 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري 89

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبري 91

 المعهد العالي للحاسبات و المعلومات و تكنولوجيا اإلدارة بطنطا 91

 العالي للخدمة االجتماعية بدمنهور المعهد 92

 البحيرة -المعهد العالي للعلوم اإلدارية بجناكليس 93

 البحيرة –المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا  94

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية المتقدمة و الحاسبات بالبحيرة 95

 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بطنطا 96

 المصري ألكاديمية اإلسكندرية لإلدارة و المحاسبةالمعهد  97
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 المعهد العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية 98

 المعهد المتوسط للخدمة االجتماعية باإلسكندرية 99

 المعهد العالي للسياحة و الفنادق باإلسكندرية )ايجوث( 111

 باإلسكندريةالمعهد العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي  111

 معهد االسكندرية العالى لالعالم بسموحة 112

 معهد اإلسكندرية العالي للهندسة و التكنولوجيا بسموحة 113

 المعهد العالي للسياحة و الفنادق و ترميم اآلثار بأبي قير 114

 المعهد العالي للحاسب اآللي و نظم المعلومات بأبي قير 115

 للعلوم اإلداريةمعهد العجمي العالي  116

 المعهد العالي للدراسات األدبية بكنج مريوط 117

 المعهد العالي للسياحة و الفنادق بكنج مريوط 118

 المعهد العالي للحاسب اآللي بكنج مريوط 119

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 111

 بالسويسمعهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا  111

 معهد السويس لنظم المعلومات اإلدارية 112

 المعهد العالي للسياحة و الفنادق بالغردقة 113

 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 114

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية ببورسعيد 115

 المعهد العالي للعلوم التجارية و الحاسب اآللي بالعريش 116

 للدراسات النوعية بالعريشمعهد سيناء العالي  117

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 118

 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بدمياط الجديدة 119

 المعهد العالي للحاسب اآللي و إدارة األعمال بالزرقا 121

 المعهد العالي لإلدارة و الحاسب اآللي برأس البر 121

 العالي للدراسات النوعية و الحاسب اآلليمعهد رأس البر  122

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية ببلقاس 123

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالمنصورة 124

 معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة  125

 معهد مصر العالي للتجارة و الحسابات بالمنصورة 126

 التجارية و تكنولوجيا الحاسب بالمنصورة )قولونجيل(معهد النيل العالي للعلوم  127

 معهد النيل العالي للهندسة و التكنولوجيا بالمنصورة )قولونجيل( 128

 معهد مصر العالي للهندسة و التكنولوجيا بالمنصورة 129

 المعهد العالي للغات بالمنصورة 131

 معهد المنصورة العالي للهندسة و التكنولوجيا  131

 معهد الدلتا العالي للهندسة و التكنولوجيا بالمنصورة 132

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 133

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية بالمنزلة 134

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ 135

 المعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بكفر الشيخ 136

 العالي لإلدارة و تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخالمعهد  137

 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ 138

 المعهد العالي للعلوم اإلدارية ببنى سويف 139
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 المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بالمنيا الجديدة 141
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