 ٪14.2زيادة فى أعداد الطالب المقيدين بالجامعات الخاصة عام 2019 / 2018
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة واإلحصـاء اليــوم

الموافــــق

/

2019 /

النشــــرة السنـويـة للطالب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي
.2019/ 2018
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
 3.104مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعي  2019/ 2018مقابل  2.985مليون
طالب عام  2018/2017بنسبة زيادة قدرها . ٪ 4

العدد با ل

22 3

2
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المؤ سات
التعليمية

• الجامعات الحكومية واألزهر:
▪  2.2 3مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية واألزهر يمثلون  ٪72.9من إجمالي طالب التعليم العالي
عام  ،2019/ 2018مقابل  2.212مليون طالب عام  2018/2017بنسبة زيادة قدرها . ٪ 2.3
▪  28جامعة تحتوى على 513كلية منها  278كلية نظرية بها عدد 1.75مليون طالب بنسبة ،٪77.
 235كلية عملية بها عدد  507أل
▪  101أل

طالب بنسبة  ٪ 22.4من إجمالي الجامعات الحكومية واألزهر.

عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية واألزهر عام .2019/2018

● الجامعات الخاصة:
▪  195أل ـ

طالــب مقيــدون بالجامع ـ ـات الخاصــة يمثلــون  ٪ .3مــن إجمــالي طــالب التعلــيم العــالي
طالب عام  2018 / 2017بنسبة زيادة قدرها . ٪ 14.2

عام  2019/2018مقابل  170أل

▪  25جامعة تحتوى على  153كلية منها  54كلية نظـرية بعدد  49.8أل
 99كلية عملية بعدد  144.9أل
▪  10.7أل

طالب بنسبة ، ٪25.

طالب بنسبة  ٪ 74.4من إجمالي طالب الجامعات الخاصة .

عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام .2019 / 2018

● المعاهد العليا الخاصة:
▪  440أل

طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة ،يمثلون  ٪ 14.1من إجمالى طـالب التعلـيم العـالى

عام  2019/2018مقابل  404أل

طالب عام  2018 / 2017بنسبة زيادة قدرها .٪9

▪  9242عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام .2019/2018
● األكاديميات:
▪  33.2ألـ ـ

طالـــب مقيـــدون باألكاديميـ ـ ـات يمثلـــون  ٪ 1.1مـــن إجمـــالي طـــالب التعلـــيم العـــالي

عام  ،2019/2018مقابل  31.2أل

طالب عـام  2018/2017بنسبة زياده قدرها . ٪ .5

▪ 22 2عضو هيئــة تدريس باألكاديميـات عام.2019/2018
● المعاهد الفنية فوق المتو طة (حكومي  /خاص):
▪

 147.أل

طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتو طة الحكومية والخاصـة يمثلـون  ٪4.8مـن

إجمالى طالب التعليم العالى عام  2019/ 2018مقابل  132.1أل

طالـب عـام 2018 / 2017

بنسبة زيادة قدرها . ٪11.7
▪  25 5عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتو طة الحكومية والخاصة عام .2019/ 2018
● المعاهد المتنوعة الخاصة :
▪  25.7أل

طالـب مقيـدون بالمعاهـد المتنوعـة الخاصـة يمثلـون  ٪0.8مـن إجمـالي طـالب التعلـيم

العالي عام 2019/2018مقابل  35.8أل

طالب عام  2018 / 2017بانخفاض قدره . ٪28

▪  454عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام . 2019/2018
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