 ٪10.1زيادة فى أعداد الطالب املقيدين باجلامعات اخلاصة عام 2018 / 2017
أصــدر اجلهاز املركزي للتعبئــة العــامـة واإلحصــــاء اليــــوم املوافــــق  2019 / /النشــــرة
السنـويـة للطالب املقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام اجلامعي .2018/ 2017

ومن أهم املؤشرات ما يلي:
 2.985مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العاىل للعام اجلامعي  2018/ 2017مقابل  3.031مليون
طالب عام  2017/2016بنسبة اخنفاض قدره . ٪ 1.5
• اجلامعات احلكومية واألزهر:
▪  2.212مليون طالب مقيد باجلامعات احلكومية واألزهر ميثلون  ٪74.1من امجاىل طالب التعليم العاىل عام
 ،2018/2017مقابل  2.274مليون طالب عام  2017/2016بنسبة اخنفاض قدره . ٪ 2.7
▪  25جامعة حتتوى على  503كلية منها  272كلية نظرية بها عدد 1.725مليون طالب بنسبة ، ٪ 77.9
231كلية عملية بها عدد  488ألف طالب بنسبة  ٪ 22.1من إمجالي اجلامعات احلكومية واألزهر.
▪  94ألف عضو هيئة تدريس ومعاون باجلامعات احلكومية واألزهر عام .2018/2017

● اجلامعات اخلاصة:
▪  170ألف طالب مقيـدون باجلامعـــات اخلاصـة ميثلـون  ٪5.7مـن إمجـالي طـالب التعلـيم العـالي عـام
 2018/2017مقابل  154.8ألف طالب عام  2017 / 2016بنسبة زيادة قدرها . ٪ 10.1
▪  26جامعة حتتوى على  148كلية منها 53كلية نظـرية بعدد  44ألف طالب بنسبة ، ٪25.6
 95كلية عملية بعدد  126.7ألف طالب بنسبة  ٪ 74.4من إمجاىل طالب اجلامعات اخلاصة .
▪ 9831عضو هيئة تدريس ومعاون باجلامعات اخلاصة عام .2018 / 2017
● املعاهد العليا اخلاصة:
▪  404ألف طالب مقيدون باملعاهــد العليا اخلاصة  ،ميثلون  ٪ 13.5من إمجاىل طالب التعليم العاىل عام
 2018/2017مقابل  410.8ألف طالب عام  2017 / 2016بنسبة اخنفاض قدره . ٪1.8
▪  8987عضو هيئــة تدريس باملعاهد العليا اخلاصة عـــام .2018/2017
● األكادمييات :
▪  31.2ألــف طالــب مقيــدون باألكادمييــــات ميثلــون  % 1مــن إمجــاىل طــالب التعلــيم العــاىل عــام
 ،2018/2017مقابل 31ألف طالب عـام  2017/2016بنسبة زياده قدرها . ٪0.6
▪ 2292عضو هيئــة تدريس باألكادمييـات عام. 2018/2017
● املعاهد الفنية فوق املتوسطة (حكومى  /خاص):
▪  132.1ألف طالب مقيدون باملعاهد الفنية فوق املتوسطة احلكومية واخلاصة ميثلون  ٪4.4من إمجاىل
طالب التعليم العاىل عام  2018/ 2017مقابل  123.3ألف طالب عام  2017 / 2016بنسبة زيـادة
قدرها . ٪7.2
▪ 2908عضو هيئــة تدريس باملعاهد الفنية فوق املتوسطة احلكومية واخلاصة عام .2018/ 2017
● املعاهد املتنوعة اخلاصة :
▪ 35.8ألــف طالــب مقيــدون باملعاهــد املتنوعــة اخلاصــة ميثلــون  ٪1.2مــن إمجــاىل طــالب التعلــيم العــاىل
عام 2018/2017مقابل 36.6ألف طالب عام  2017 / 2016باخنفاض قدره . ٪2.3
▪  461عضو هيئة تدريس باملعاهد املتنوعة اخلاصة عام . 2018/2017
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