


 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ياده ومن واقع ر له فى مجال البيانات والمعلومات لقد شهد هذا العصر ثوره تكنولوجيه ومعرفيه هائ

المعلومات والتوثيق نشره اجماليه سنويه ليجد كل مستخدمى البيانات جامعه القاهره للجامعات اصدر مركز

                                                   .العريقه بين ايديهم دليال شامال يوضح بيانات عن جامعتنا

وتشمل هذه النشره احصائيات تفصيليه عن الساده اعضاء هيئه التدريس والطالب المستجدين والمقيدين 

التى تقدمها علميه وبيانات خاصه بالخدمات جات يوس والحاصلين على دربمرحلتى الليسانس والبكالور

                                الجامعه للطالب .                         

 .ونحن اذ نقدم هذه النشره نرحب باى مالحظات تمكننا من تطوير عملنا فى المستقبل

 وهللا ولى التوفيق ،،،،

 

 مدير مركزالمعلومات

              ا/عمرو البلتاجى                                                                                
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2015 / 2014العام الجامعي البيــــــان

 معاهد دراسات5-  كليه 20عدد الكليات

7643*(قوة فعلية)عدد أعضاء هيئة التدريس

5652**(القائمين بالعمل فعالً)عدد أعضاء هيئة التدريس 

5597(قوة فعلية)عدد معـاوني أعـضاء هيئة التـدريس

4558(القائمين بالعمل فعالً)عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس 

36965عدد المستجدين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس

162557عدد المقيدين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس

15867***عدد الخريجين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس 

32376عدد المـقيدين بمرحلة الـدراسات العليا

15331دبلوم

12764ماجستير

4281دكتوراة

8345****عدد الحاصلين بمرحلة الدراسات العليا 

3781دبلوم

3195ماجستير

1369دكتوراة

3793391000(بالمليون  )موازنات الجامعة 

هذا البيان يشمل القائمين بالعمل فعالً مضافا إليه القائمين بأجازات*   

هـذا البيـان اليشمل القـائمين بأجـازات**   

 2014 / 2013الخريجين عام*** 

(الحاصلين علي الدبلوم دور اول فقط)الحاصلين بمرحله الدراسات العليا  ****

 2015/ 2014إجماليات جامعة القاهرة عن العام الجامعي 

١



دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

439024526842349617850701173797قطاع العلوم الطبية

48598814732450121695394603994قطاع العلوم الهندسية

قطاع العلوم 

األساسيةوالبيئية
1339867220624651092714142051540

قطاع العلوم 

اإلنسانيةوالتربوية
7556261381924638066297629241225

47466411381930883545103322013725قطاع العلوم االجتماعية

74435597130403696516255715331127644281اإلجمالي

هذا البيان خاص  بالقوي الفعلية العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم*

:-قطاع العلوم الطبية يشمل 

(الصيدلة ـ عالج طبيعي ـتمريض ـ األورام – الطب ـ األسنان  )     

:-قطاع العلوم الهندسية يشمل 

(الهندسة ـ التخطيط العمراني ـ حاسبات ومعلومات  )    

:-قطاع العلوم األساسية والبيئية يشمل 

(الليزر – الدراسات اإلفريقي –معهد اإلحصاء - بيطري–زراعة – علوم  )     

:- قطاع العلوم اإلنسانية والتربوية يشمل 

(دار العلوم – تربية نوعية – رياض األطفال – دراسات تربوية – أثار – آداب  )     

:-قطاع العلوم اإلجتماعية يشمل 

 (إعالم – تجارة – حقوق – اقتصاد  )     

القطاع األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة الليسانس 

والبكالوريوس
إجمـالي مـقيدين الـدراسات العليا

 بيان بإجماليات 
 2015/2014جامعة القاهرة موزعا طبقا للقطاع األكاديمي للعام الجامعي 

٢



 رسم بياني يوضح
 بجامعة القاهرةالساده اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم إجمـالي 

 2015/2014   خالل العام الجامعيموزعين حسب القطاع األكاديمي 
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أعضـاء هـيـئـة التدريـس ومعـاونيهم *
 األعضاء 

أعضـاء هـيـئـة التدريـس ومعـاونيهم *
 المعاونين

أعضـاء هـيـئـة التدريـس ومعـاونيهم *
 المجموع

٣



 رسم بياني يوضح
 بجامعة القاهرة الطالب المستجدين والمقيدينإجمـالي 

 2015/2014خالل العام الجامعي موزعين حسب القطاع األكاديمي 

٤



 رسم بياني يوضح
 بجامعة القاهرة المقيدين بالدراسات العلياإجمـالي 

 2015/2014       خالل العام الجامعيموزعين حسب القطاع األكاديمي 

٥



دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

300112034204132376140151538الطب

4001875873521757053018األسنان

263296559108245414330333الصيدلة

254253507555291726156130عالج طبيعي

97246343184102112418تمريض

3752676420960األورام

439024526842349617850701173797اإلجمالي

دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

3686731041183892225394311954الهندسة

461261722631099016635التخطيط العمراني

71189260349184801265حاسبات ومعلومات

48598814732450121695394603994اإلجمالي

هذا البيان خاص بالقوة الفعلية العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم* 

القطاع األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة 

الليسانس 

والبكالوريوس

إجمـالي مـقيدين 

الـدراسات العليا

القطاع األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة 

الليسانس 

والبكالوريوس

إجمـالي مـقيدين 

الـدراسات العليا

 2015/2014بيان إجمالي للقطاع الطبي للعام الجامعي 

 2015/2014 بيان إجمالي للقطاع الهندسى للعام الجامعي 

٦



دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

4992977961182459910456644علوم

400227627655343307442زراعة

241173414628289536928820بيطري
دراسات 

إحصائية
52459759237394

6056116283736327دراسات افريقية

8769156661413الليزر

1339867220624651092714142051540اإلجمالي

دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

3472746215528190783561101240آداب

9183174633364231214911آثار

81431241612807583دراسات تربوية

514091984271030211699رياض األطفال

848416821788789022تربية نوعية

101102203188411749305751270دار العلوم

7556261381924638066297629241225اإلجمالي

هذا البيان خاص بالقوة الفعلية العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم* 

القطاع 

األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة 

الليسانس والبكالوريوس
إجمـالي مـقيدين الـدراسات العليا

القطاع 

األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة 

الليسانس والبكالوريوس
إجمـالي مـقيدين الـدراسات العليا

 2015/ 2014بيان إجمالي لقطاع العلوم األساسية والبيئية للعام الجامعي 

 2015/ 2014 للعام الجامعيوالتربوية  بيان إجمالي لقطاع العلوم االنسانية

٧



دكتوراهماجستيردبلومالمقيدينالمستجدينالمجموعالمعاونيناألعضاء

1731723454764160510805301اقتصاد

70511216453289983492944حقوق

14031945911733468046330696223تجارة

9112221364635830503157إعالم

47466411381930883545103322013725اإلجمالي

هذا البيان خاص بالقوة الفعلية العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم* 

القطاع األكاديمي

أعضـاء هـيـئـة التدريـس *

ومعـاونيهم

إجمالي مرحلة الليسانس 

والبكالوريوس
إجمـالي مـقيدين الـدراسات العليا

 2015/2014بيان إجمالي لقطاع العلوم االجتماعية للعام الجامعي 

٨



  

  أعضاء هيئة التدريس
  
  

٩



١٠



جمــــلةمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ

15999571683126211022364ذكــور

9788501576152817053233إنـــاث

257718073259279028075597الـجـملـة

جمــــلةمعيدمدرس مساعدمدرسأستاذ مساعدأستاذ

1210627110310059621967ذكــور

8496441219118814032591إنـــاث

205912712322219323654558الـجـملـة

الـبـيـــان

معاونو أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيـئـة التـدريـس

الـبـيـــان

معاونو أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيـئـة التـدريـس

 بيـــان
 هيئـة التدريس ومعاونيهم  بجامعة القاهرة بإجمالي القوة الفعلية ألعضاء 

 2015/2014 الجامعي خالل العام حسب الدرجة العلمية والنوع 

 بيـــان
  أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم القائمين بالعمل فعال بجامعة القاهرة بإجمالي

 2015/2014حسب الدرجة العلمية و النوع خالل العام الجامعى 

١١
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هيئـة التدريس ومعاونيهم  بجامعة بإجمالي القوة الفعلية ألعضاء 

  الجامعي خالل العامحسب الدرجة العلمية والنوع القاهرة 
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 معاونو أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيـئـة التـدريـس

 بيـــان
بإجمالي أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم القائمين بالعمل فعال 

حسب الدرجة العلمية و النوع خالل العام الجامعى   بجامعة القاهرة

2015/2014 

 ذكــور

 إنـــاث

١٢



ثذثذثذثذثذثذثذ

363140704812212422322853013752222اآلداب

26132386281720862526الحقوق

173161144497763646477114141178التجارة

28183457911027838296537دار العلوم

242817212459651081188116222150االقتصاد

1084669591229529920077794299119178العلوم

72750033731163549116991302355358229261584619الطب

53972554641071422583088155445142طب األسنان

1543336338718617725665015575221الصيدلة

1563111527194454651032565029473550123الهندسة

120357035815927112957564569102125الزراعة

944325103831157844167204561112الطب البيطري

2189813324348123926914108اإلعالم

1612231312155140152812282756اآلثـار

514422103115172042475967التخطيط العمراني

2424212768901131415586347889164العالج الطبيعي

927610977694112948198التمريض

42141817293549640335975التربية النوعية

11414628853182545398064125الحاسبات والمعلومات

421053011402119040رياض األطفال

71455342947021815790943449124143معهد األورام

9277131429231518391827الدراسات االحصائية

11211512193426171012172927الدراسات اإلفريقية

67412163626558163161132الدراسات التربوية

13517727185730131318253138معهد الليزر

15999789578501683157642393404126215281102170523643233اإلجمـالي

الدرجات العلمية

والـنـــوع 

الكـليـــات

معاونو أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

إجماليمعيدمدرس مساعدإجماليمدرسأستاذ مساعدأستاذ

  بيــــان  إحصائي
 (بجامعةالقاهرة)للسادة أعضاء هيئة التدريـس ومعاونيهم حسب الدرجة العلمية والنوع الفعليه  بالقوه

 2015/2014 خالل العام الجامعي 
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ثذثذثذثذثذثذثذ

28272560371029018917712511842189اآلداب

1661643841618361924الحقوق

123482337394857436295119138التجارة

1663227441023737246031دار العلوم

16218181343378285974115100االقتصاد

6636334473661721465655338889143العلوم

56147025123843840912501117288284201201489485الطب

376711394972971782063104130104طب األسنان

1227214321505412014463112545171الصيدلة

12328862512135330882204029363513103الهندسة

9734493359562051233751355972110الزراعة

73391783024120713061184248103الطب البيطري

11766922263512341651399اإلعالم

1011111011133234132611252451اآلثـار

51441482313142038435263التخطيط العمراني

191612825635687394723436290العالج الطبيعي

919340626573710743164التمريض

42101714292848634132766التربية النوعية

8384186341382929653794الحاسبات والمعلومات

485279351919038رياض األطفال

60363124594515010571723437105109معهد األورام

813651116181316371623الدراسات اإلحصائية

9210412183124171012172927الدراسات اإلفريقية

55310112119368153161131الدراسات التربوية

10412518174026121115242735معهد الليزر

1210849627644110312192940271210051188962140319672591اإلجمـالي

الدرجات العلمية

والـنـــوع 

الكـليـــات

معاونو أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

إجماليمعيدمدرس مساعدإجماليمدرسأستاذ مساعدأستاذ

 بيــــان  إحصائي
 (  بجامعة القاهرة)بالعمل فعال حسب الدرجة العلمية و النوع   القائمينللسادة أعضاء هيئة التدريـس ومعاونيهم 

 2015/2014خالل العام الجامعى 
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ثذثذ

8158139اآلداب

397854الحقوق

48250التجارة

45651دار العلوم

3835275االقتصاد

230129359العلوم

4902722764الطب

10243145طب األسنان

57702129الصيدلة

3053014349الهندسة

236556297الزراعة

881511105الطب البيطري

141630اإلعالم

29736اآلثار

14519التخطيط العمراني

181836العالج الطبيعي

2626التمريض

8513التربية النوعية

113216الحاسبات والمعلومات

28111رياض االطفال

582886معهد االورام

14317الدراسات اإلحصائية

837119الدراسات اإلفريقية

974121الدراسات التربوية

7310معهد الليزر

19518485442857المجموع

غير متفرغمتفرغ
الجملةالكلية

 بيان بأعداد األساتذة المتفرغون والغير متفرغين 

 2015/2014  للعام الجامعي
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ثذثذثذثذثذثذثذثذثذثذثذثذ

63104101311اآلداب

36615121الحقوق

10101831313298التجارة

7411115114العلوم دار

121062513االقتصاد

24929122410131العلوم

2341287الطب

74839136537834630اسنان طب

16311118583314911الصيدله

2622023011111الهندسه

171172613935313الزراعه

214525131815311البيطرى الطب

211131811138اإلعالم

611131211اآلثار

2412العمراني التخطيط

6311165191374429الطبيعي العالج

532428التمريض

4311النوعية التربية

2152111261والمعلومات الحاسبات

112111األطفال رياض

األورام

1131511133اإلحصائية الدراسات

21112اإلفريقية الدراسات

122351284التربوية الدراسات

2211313106الليزر معهد

17312418578140657592672457133427106131225اإلجمالي

الكلية

خاصة إجازةعلمية مهمةإعارة

مساعد أستاذأستاذمدرسمساعد أستاذأستاذ

اخرى

مدرسمساعد أستاذأستاذ مدرسمساعد أستاذأستاذمدرس

 بـيــــــــــــان 
 (  أجازات خاصة اخرى –الموفدين في مهمات علمية  –المعارين ) بعدد أعضاء هيئة التدريس 

 2015/2014       خالل العام الجامعي 
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الجملةاستراليادول أوربيةأمريكا وكندادول آسيويةدول إفريقيةدول عربيةالكلية

011008019اآلداب

000038038الحقوق

0000000التجارة

0000000دار العلوم

0000707االقتصاد

2011509العلوم

0000000الطب

0000000طب األسنان

0000202الصيدلة

1000001الهندسة

31133011الزراعة

0000000الطب البيطري

0000101اإلعالم

0000000اآلثار

0000000التخطيط العمراني

0000000العالج الطبيعي

0001405التمريض

0000000التربية النوعية

0000000الحاسبات والمعلومات

0000000رياض األطفال

0000000معهد األورام

0000000الدراسات اإلحصائية

4000004الدراسات اإلفريقية

8000008الدراسات التربوية

0000000معهد الليزر

182125680105المجموع

    2015/2014بيان بعـدد األسـاتذة األجـانب الزائرين خالل العام الجامعي 
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461374023159- 190784181اآلداب

3022212343514- 28998961الحقـوق

34233202257129- 468041371التجـارة

11284319193- 117491051دار العلـوم

21416011536- 41601941االقتصـاد

7459923220- 45996771العلــوم

276149748- 761431311الطــب

4175713413- 17574201طب األسنان

15454121621- 45413031الصيــدلة

12922261615- 92227671الهندســة

5343318219- 34336251الزراعــة

10289515119- 28952961الطب البيطري

39358311232- 3583911اإلعــالم

3636427549- 36421021اآلثـــار

20109911510- 1099551التخطيط العمراني

16291715219- 29171791العـالج الطبيعي

1210212075- 1021881التمريـض

108877312- 887891التربية النوعيــة
الحاسبات 

والمعلومات
1848631 -29184813114

4927103871- 2710551ريـاض األطفـال

التدريس هيئة اعضاء عدد
=      المعدل

الطالب عدد

الطالب  

المقيدين 

(انتظـام)

الكلـيــة

معاونو أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

الطالب  المقيدين 

انتساب + انتظام )

(موجه

أعضاء هيئة 

التدريس

معاونو أعضاء 

هيئة التدريس
المعـدلالمعـدل

 معدل الطالب لكل عضو من أعضاء هيئة التـدريس 
 (المتفرغ والغير متفرغ + القائمين بالعمل فعال)  

   2015/2014 للعام الجامعيومعاونيهم بجامعة القاهرة 
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جملةإناثذكورجملةإناثذكور

414832567404423934047643أعضاء هيئة التدريس

243431505584236432335597معاونو أعضاء هيئة التدريس

6582640674046603663713240الـجـملـة

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

294725485495294027125652أعضاء هيئة التدريس

181125364347196725914558معاونو أعضاء هيئة التدريس

4758508498424907530310210الـجـملـة

الـبـيـــان
2014/20132015/2014

الـبـيـــان
2014/20132015/2014

 بيـــان مقارن
 بإجمالي القوة الفعلية ألعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم

 بجامعة القاهرة  طبقاً للنوع
 2015/2014،   2014/ 2013لعامي  

 بيـــان مقارن
 بإجمالي أعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم القائمين بالعمل فعالً 

 بجامعة القاهرة  طبقاً للنوع
 2015/ 2014،  2014/2013 لعامى
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2014/20132015/2014
الزيادة  

أو النقص

الزيادة أو % 

النقص
2013/  20142015/2014

الزيادة أو 

النقص

الزيادة أو % 

النقص

%2452742911.8%34734700.0اآلداب

%495124.1%2.8-2-7270الحقــوق

%306319134.2%4.8-7-147140التجــارة

%10010222.0%2.9-3-104101دار العلوم

%5.5-10-182172%163173106.1االقتصـاد

%2.6-8-305297%0.2-1-500499العلــوم

%0.4-5-12081203%284130011605.6الطــب

%18.0-41-228187%3624003810.5طب األسنان

%283296134.6%251263124.8الصيدلـة

%1.9-13-686673%56856800.0الهندسـة

%3.0-7-234227%3.4-14-414400الزراعـة

%162173116.8%23624152.1الطب البيطري

%12112210.8%5.2-5-9691اإلعـــالم

%818322.5%1.1-1-9291اآلثـــار

التخطيط 

العمراني
4946-3-6.1%116126108.6%

%1.2-3-256253%24725472.8العـالج الطبيعي

%231246156.5%1.0-1-9897التمـــريض

%848400.0%828422.4التربيـة النوعيــة

الحاسبات 

والمعلومات
687134.4%178189116.2%

%9.1-4-4440%485136.3ريــاض األطفـال

%251267166.4%363375123.3معهد األورام

الدراسات 

اإلحصائية
505224.0%4845-3-6.3%

الدراسات 

اإلفريقية
5160917.6%6156-5-8.2%

الدراسات 

التربوية
768156.6%4843-5-10.4%

%10.4-8-7769%7987810.1معهد الليزر

%55845597130.2%740476432393.2اإلجمالي

البيــــــان

القوة الفعلية لمعاوني أعضاء هيئة التدريسالقوة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس

 بـيـــــــــــــان مـقــــــــــارن
 بإجمالي القوة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامـعــة الـقـاهـرة  

   2015/2014، 2014/ 2013لعامي 
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2014/20132015/2014
الزيادة أو 

النقص

الزيادة أو % 

النقص
الزيادة أو النقص2014/20132015/2014

الزيادة أو % 

النقص

%213231187.8%27227972.6اآلداب

%424312.4%414212.4الحقــوق

%0.4-1-258257%10.3-10-9787التجــارة

%909111.1%535411.9دار العلــوم

%5.0-6-121115%1.7-2-121119االقتصـاد

%3.7-9-241232%3.6-12-330318العلــوم

%927974475.1%220523671627.3الطــب

%23.0-40-174134%2462752911.8طب األسنان

%21621600.0%1.1-2-176174الصيدلـة

%40261621453.2%7.3-33-451418الهندسـة

%0.5-1-183182%4.7-16-344328الزراعـة

%141151107.1%18319184.4الطب البيطري

%10911232.8%1.6-1-6261اإلعـــالم

%1.3-1-7675%5.7-4-7066اآلثـــار

%10611598.5%7.7-3-3936التخطيط العمراني

%178152116.2%13414396.7العـالج الطبيعي

%194207136.7%576258.8التمـــريض

%8.8-7-8073%717657.0التربيـة النوعيــة
الحاسبات 

والمعلومات
464712.2%1171311412.0%

%13.6-6-4438%3944512.8ريــاض األطفـال

%1.4-3-217214%5.2-14-269255معهد األورام

%383912.6%3034413.3الدراسات اإلحصائية

%9.7-6-6256%43551227.9الدراسات اإلفريقية

%10.6-5-4742%515547.8الدراسات التربوية

%12.7-9-7162%656611.5معهد الليزر

%434745582114.9%549556521572.9اإلجمالي

البيــــــان

معاونو أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل فعالًأعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل فعالً

 بـيـــــــــــــان مـقــــــــــارن
 بإجمالي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القائمين بالعمل فعالً  بجامـعــة الـقـاهـرة 

 2015/2014,  2014/2013لعامي   

 
 

  =نسبه الزياده او النقص 

 مقدار الزياده او النقص
 

العدد سنه 
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  مرحلة الليسانس والبكالوريوس
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جملةطالبةطالبالبيـان

116781571627394منتظم

415454179571منتسب

158322113336965اإلجمــالي

جملةطالبةطالبالبيـان

5596777457133424منتظم

138841524929133منتسب

6985192706162557اإلجمــالي

 بيـــان
أعداد الطالب المستجدين موزعين طبقاً للنوع ونظام إجمـالي  

 2014/ 2015 بجامعة القاهرة خالل العام الجامعي القيد

 بيـــان
لي بأعداد الطالب المقيدين موزعين طبقاً للنوع ونظام إجما 

 2015/2014 بجامعة القاهرة خالل العام الجامعي القيد
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 رسم بياني يوضح
 أعداد الطالب المستجدين موزعين طبقاً للنوع ونظام القيًد إجمـالي  

 2015/2014 بجامعة القاهرة خالل العام الجامعي

 رسم بياني يوضح
 أعداد الطالب المقيدين موزعين طبقاً للنوع ونظام القيًد إجمـالي  

 2015/2014 بجامعة القاهرة خالل العام الجامعي
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  الـمـستـجدين-١
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منتظــم
منتسب 

موجه
منتظــم

منتسب 

موجه
منتسب موجهمنتظــم

6756602438175531132415اآلداب

3212590198366851951258الحقوق

306926693615238066845049التجارة

3152357206141035849دار العلوم

1053714760االقتصاد

51766511820العلوم

52579813230الطب

1062463520طب األسنان

30178110820الصيدلة

136847018380الهندسة

2903656550الزراعة

2373916280الطب البيطري

1465006460اإلعالم

1854486330اآلثـار

171922630التخطيط العمراني

1274285550العالج الطبيعي

781061840التمريض

231942170التربية النوعية

2281213490الحاسبات والمعلومات

9849840رياض األطفال

116784154157165417273949571اإلجمـالي

جملةطالبةطالب

معهد/ كلية 

 بـيـــــــان 

   2014/2015بعدد الطالب المستجدين بكليات جامعة الـقـاهرة خالل العام الجامعي 
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الكليات

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد

العلوم

الطب

طب األسنان

الصيدلة

الهندسة

الزراعة

الطب البيطري

اإلعالم

اآلثار

التخطيط العمراني

العالج الطبيعي

التمريض

التربية النوعية

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اإلجـمالي العام للجامعة

عدد الطالب المستجدين
الطالب إلي إجمالي %

المستجدين بالجامعة

552814.95%

645317.46%

1173331.74%

18845.10%

4761.29%

11823.20%

13233.58%

3520.95%

10822.93%

18384.97%

6551.77%

6281.70%

6461.75%

6331.71%

2630.71%

5551.50%

1840.50%

36965100.00%

2170.59%

3490.94%

9842.66%

 بالنسبة المئويةبـيـــــــــــــــان 
للمستجدين بكل كلية بالنسبة إلجمالي عدد طالب الجامعة للعام الجامعي 

2015/2014     

٢٩



2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

%8.36-284-4526752945243833973113منتظم

%3536601022175513752415104075.64موجه/م

%29.42-2165-425132123109198373605195منتظم

%26.99-465-91759080666817231258موجه/م

%4.09-285-341030693559361569696684منتظم

%115826699862380214450492905135.49موجه/م

%53.67-1199-681315155372022341035منتظم

%18.29-190-3372357026141039849موجه/م

125105419371544476-68-12.50%

47751766266511391182433.78%

74752555379813001323231.77%

1211061972463183523410.69%

202301609781811108227133.42%

93113683254701256183858246.34%

389290349365738655-83-11.25%

303237696391999628-371-37.14%

204146767500971646-325-33.47%

2631857374481000633-367-36.70%

17817110592283263-20-7.07%

165127365428530555254.72%

11278117106229184-45-19.65%

5223279194331217-114-34.44%

213228144121357349-8-2.24%

11099841109984-125-11.27%

%14.06-4481-132761167818599157163187527394منتظم

%276541543516541762819571329052.38موجه/م

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اإلجمالى

اإلعالم

اآلثار

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

الطب البيطرى

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد

العلوم

الطب

طب أسنان

الصيدله

الهندسه

الزراعه

الزياده أو % 

النقص
البيـــــــــــان

الزياده أو جملهطالبهطالب

النقص

 مقـــــارن بـيــــان
 طبقا للنوع ونظام القيدجامـعــة الـقـاهـرة بالمستجدين  عـداد الطالب أل

 2015/2014:   2014/2013 لـعـام الجـامـعـيل

 
 

  =نسبه الزياده او النقص 

مقدار الزياده او النقص

 
2014/2013٣٠العدد سنه 



 

٣١



  
  

  الـمقيديـن-٢
  
  

٣٢



٣٣



جملةطالبةطالبالبيـان

5596777457133424منتظم

138841524929133موجه/م

6985192706162557المحموع

جملةطالبةطالبالبيـان

%82.08%47.65%34.43منتظم

%17.92%9.38%8.54منتسب

%100.00%57.03%42.97اإلجمــالي

 بيــــــــــــان  
 أعداد الطالب المقيدين بجامعة القاهره طبقاً إجمـالي 

 2015/2014 خالل العام الجامعيللنوع ونظام القيد 

 انـــــــــــــــبيـــ
طبقاً بجامعة القاهرة لي أعداد الطالب المقيدين جمابالنسيه المئويه إل

 2015/2014 عام الجامعيللنوع ونظام القيد لل

٣٤



23801851113603487137405338اآلداب

13224398988992886221236875الحقوق

1468469881851866143320213602التجارة

244910565982226284313318دار العلوم

903325741600االقتصاد

1938266145990العلوم

3924369076140الطب

710104717570طب األسنان

1388315345410الصيدلة

6986223692220الهندسة

1574185934330الزراعة

1015188028950الطب البيطري

652293135830اإلعالم

981266136420اآلثـار

69040910990التخطيط العمراني

822209529170العالج الطبيعي

38164010210التمريض

1057828870التربية النوعية

116168718480الحاسبات والمعلومات

271027100رياض األطفال

5596713884774571524913342429133اإلجمـالي

منتسب موجهمنتظم

جملةطالبةطالب

 المعهد/ الكليه 
منتسب موجهمنتظممنتسب موجهمنتظم

 بـيـــــــــــــــان
   الجـامـعـيالعام  خاللجامـعــة الـقـاهـرة كليات دين  بقيعـداد الطالب المبأ

 2015/2014 

٣٥



منتظم

موجه/م

منتظم

موجه/م

منتظم

موجه/م

منتظم

موجه/م

الكليات

رياض األطفال

اإلجـمالي العام للجامعة

اآلثار

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

الحاسبات والمعلومات

طب أسنان

الصيدله

الهندسه

الزراعه

الطب البيطرى

اإلعالم

4.23%

8.37%

2.04%

االقتصاد

العلوم

الطب

28951.78%

35832.20%

45992.83%

76144.68%

1757

162557100.00%

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

5338

6875

13602

8870.55%

18481.14%

27101.67%

10990.68%

29171.79%

10210.63%

36422.24%

45412.79%

92225.67%

34332.11%

1.08%

3320220.42%

84315.19%

41602.56%

3318

عدد الطالب المقيدين
الطالب إلي إجمالي المقيدين % 

بالجامعة

137408.45%

2212313.61%

3.28%

 بـيـــــــــــــــان

 للمقيدين بكل كلية بالنسبة إلجمالي بالنسبة المئوية  

 2014/ 2015عدد طالب الجامعة للعام الجامعي  

٣٦



218611194194166238011360منتظم

1843347381418513487موجه/م

1156684951658404132248899منتظم

39652866242039892886موجه/م

14105181835793351468418518منتظم

69426574464069886614موجه/م

24135955362724495982منتظم

105522561610562262موجه/م

816322287359033257

18802603585819382661

28212894110379639243690

5168731941747101047

13043063849013883153

660221593847769862236

147118371032215741859

986187429610151880

610290442276522931

97526516109812661

680405104690409

804207118248222095

3676011439381640

10377923105782

107464087471161687

26892102710

5127975092468823655596777457منتظم

138051516979801388415249موجه/م

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اإلجمالى

اإلعالم

اآلثار

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

الطب البيطرى

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد

العلوم

الطب

طب أسنان

الصيدله

الهندسه

الزراعه

البيـــــــــــان
الجملةوافدينمصريين

طالبهطالبطالبهطالبطالبهطالب

 بـيـــــــــــــــان
 جامـعــة الـقـاهـرة كليات بالمصريين والوافدين دين  قيعـداد الطالب المبأ

 2015/2014 لـعـام الجـامـعـيل

٣٧



                                                              

                                                                                                                    

                                                                                  

26261325360منتظم

21122موجه/م

1957891082064منتظم

41344موجه/م

733151272913منتظم

84286موجه/م

46311363منتظم

77موجه/م

7418273122

8333116

132699456171898

3382244368

1521821173

3846592460

764711125

31435

4616769

1616

11314

34842

3121153

55

824921134

20121

5707708589477051منتظم

0159 1536موجه/م

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اإلجمالى

اإلعالم

اآلثار

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

الطب البيطرى

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد

العلوم

الطب

طب أسنان

الصيدله

الهندسه

الزراعه

اإلجمالى دول أسيويهدول افريقيهدول عربيهالبيـــــــــــان
دول أمريكيه 

وأوربيه

 بـيـــــــــــــــان
 جامـعــة الـقـاهـرة بدين  قيالمالوافدين عـداد الطالب بأ

 2015/2014 لـعـام الجـامـعـيل

٣٨



46727423209269496اآلداب

36930467380760الحقوق

0التجارة

13325038325884دار العلوم

33416091943167460االقتصاد
62910851714146244العلوم

9923833728560الطب*
34665199797560طب األسنان

55918632422217092الصيدلة
29999923991277452الهندسة
373762113594860الزراعة

21657779380460الطب البيطري*
62520522677253920اإلعالم
34013181658143136اآلثـار

0التخطيط العمراني*
42815551983173520العالج الطبيعي

9923833713760التمريض
2215818013212التربية النوعية

35323258551276الحاسبات والمعلومات
14631463106620رياض األطفال

839118089264802241272اإلجمـالي

عدد الطالب
جمله المبلغ 

المدفوع
المعهد/ الكليه 

المجموعطالبهطالب

 بـيـــــــــــــــان
الذين يتقاضون مكافآت تفوق بجامعة القاهره طبقاً عـداد الطالب بأ

  لـعـام الجـامـعـيا للنوع وجملة المبلغ المدفوع خالل
2015/2014 

٣٩



الجملهسادسهخامسهرابعهثالثهثانيهأولىإعدادىالبيــــان

23114012742233209اآلداب

4983202781191215الحقوق

0التجارة*

175598762383دار العلوم

3941626723241552االقتصاد

10902142121981714العلوم

1291125838337الطب*

44237133151997طب األسنان

371418580474551898الصيدلة

18366095871015583691الهندسة

540892372691135الزراعة

441741221542793الطب البيطري

7925745847172667اإلعالم

5435772343041658اآلثـار

0التخطيط العمراني*

5072703578491983العالج الطبيعي

1291125838337التمريض

13406661180التربية النوعية
الحاسبات 

والمعلومات
334728594585

3255792682911463رياض األطفال

1836964350314306492457025797اإلجمـالي

                                                                         0  العمرانى التخطيط و التجارة لكلية تفوق مكافأة يوجد ال

 بـيـــــــــــــــان
الذين يتقاضون مكافآت تفوق بجامعة القاهره عـداد الطالب بأ

  لـعـام الجـامـعـيا خالل موزعين طبقاً للفرق الدرسيه
2015/2014 

٤٠



2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

49132559675889377457108025133424منتظم

142631388412365152492662829133موجه/م

63395698517125892706134653162557اإلجمالى

2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

%82.0%80.0%48.0%44.0%34.0%36.0منتظم

%18.0%20.0%9.0%9.0%9.0%11.0موجه/م

%100.00%100.00%57.0%53.0%43.0%47.0اإلجمالى

 

البيـان
جملةإناثذكور

البيـان
جملةإناثذكور

 مقارن بيـــان
 أعداد الطالب المقيدين بجامعة القاهره طبقاً إجمـالي ب

 2015/2014، 2014/2013 الجامعى  للنوع ونظام القيد للعام

 مقارن بيـــان
طبقاً بجامعة القاهرة لي أعداد الطالب المقيدين جمابالنسبه المئويه إل

 2015/2014، 2014/2013الجامعى  للنوع ونظام القيًد للعام

 
 

 =نسبه ذكور  منتظم 

 عدد الذكور     
 

 االجمالى النهائى

٤١



2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

%199523809518113601151313740222719.34منتظم

%142818512908348743365338100223.11موجه/م

%15.30-3996-1739213224872788992611922123منتظم

%12.32-966-516139892680288678416875موجه/م

%138321468414205185182803733202516518.42منتظم

%65356988473766141127213602233020.67موجه/م

%4.55-402-272024496113598288338431منتظم

%1139105620402262317933181394.37موجه/م

981903254832573529416063117.88%

17121938221626613928459967117.08%

451939243570369080897614-475-5.87%

715710957104716721757855.08%

1310138830903153440045411413.20%

6343698620442236838792228359.96%

164715741850185934973433-64-1.83%

958101518251880278328951124.02%

569652251329313082358350116.26%

856981228126613137364250516.10%

6836904094091092109970.64%

802822182920952631291728610.87%

3543815826409361021859.08%

111105779782890887-3-0.34%

10891161624687171318481357.88%

190927101909271080141.96%

%5858855967675897745712617713342472475.74منتظم

%14263138841236515249266282913325059.41موجه/م

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

اإلجمالى

الزياده أو % 

النقص

جملهطالب طالبه

اإلعالم

الطب

طب الفم واألسنان

الصيدله

البيـــــــــــان
الزياده أو 

النقص

الهندسه

الزراعه

الطب البيطرى

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد والعلوم السياسيه

العلوم

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اآلثار

 مقـــــارن بـيــــان
 طبقا للنوع ونظام القيدجامـعــة الـقـاهـرة بدين  قيعـداد الطالب المأل

 2015/2014:  2014/2013 لـعـام الجـامـعـيل

 
 

 =نسبه الزيادة أو النقص

 مقدار الزيادة أو النقص
 

 الجملة        

٤٢



 

٤٣



  

  الخريـجين-٣
  
  

٤٤



 

٤٥



إجمالىطالبةطالبإجمالىطالبةطالبإجمالىطالبةطالب

168635803581902482268251051منتظم

13921335286185271225398623موجه/م

1018468148626612539112845931877منتظم

4953598542851634487805221302موجه/م

7396951434313345658105210402092منتظم

60230690843122565610335311564موجه/م

19834654478113191276459735منتظم

448613030497974135209موجه/م

44701141715326185146

144182326251742169199368

681644132506816441325

15117232310515161177338

238650888242852262678940

101839814161873522212054331638

2071323390207132339

7818926721163799205304

23537628558351108159

2749766511335487

1271012280127101228

114119233251035139129268

83111459716

7596651722127688

4723703919588642128

33339904242

50375021100581103100821116140602912169منتظم

128096422448326221454211215863698موجه/م

ثانى دور لها ليس البيطرى الطب الطب وكلية الزراعة كلية

البيـــــــــــان

الزراعه

الطب البيطرى

اآلداب

الحقوق

التجارة

دار العلوم

االقتصاد

العلوم

الحاسبات والمعلومات

رياض األطفال

اإلجمالى

المجموع الدور الثانىالدور اآلول

اإلعالم

اآلثار

التخطيط العمرانى

العالج الطبيعى

التمريض

التربيه النوعيه

الطب

طب أسنان

الصيدله

الهندسه

 بيــــــــان
     2014/2013خريجى الدورين االول والثانى حسب الكليات ونظام القيد والنوع للعام الجامعى اجمالى

٤٦



1335419345112233.03.4اآلداب

38022651206411151.82.4الحقوق

57385995208515712.83.8التجارة

55013343505941.62.2دار العلوم

10537161851.74.4االقتصاد

5176651691993.13.3العلوم

5257986816440.81.2الطب

1062461611770.71.4طب األسنان

3017812626781.11.2الصيدلة

136847012054331.11.1الهندسة

2903652071321.42.8الزراعة

237391992052.41.9الطب البيطري

146500511082.94.6اإلعالم

18544833545.68.3اآلثـار

171921271011.30.9التخطيط العمراني

1274281391290.93.3العالج الطبيعي

78106978.715.1التمريض

2319412761.92.6التربية النوعية

22812186422.72.9الحاسبات والمعلومات

9844223.4رياض األطفال

1583221133825276151.92.8اإلجمـالي

معدل اإلحالل

إناثذكورإناثذكورإناثذكور
الكلية

مستجدين

الخريجين العام الماضى= معـــــــــــــدل اإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 
المستجدين العام الحالى

خريجيين

 يــوضـــح بـيـــــــــــــــان
 2014/2013وخريجوا عام  2015/2014معدل اإلحالل بين المستجدين عام 

٤٧



  

  الدراســات العليامرحلة 
  
  

٤٨



 

٤٩



9092623915331دبلوم

6567619712764ماجستير

229519864281دكتوراه

179541442232376اإلجمالى

164321383781دبلوم

154216533195ماجستير

6527171369دكتوراه

383745088345اإلجمالى

  الحاصلين على الدبلوم دور اول فقط

جمله

جملهطالبهطالب

البيـان

البيـان

طالبهطالب

 بيـــان
 المقيدين بالدراسات العليا جامعة القاهرهإجمـالي ب

    2015/2014خالل العام الجامعى 

  بيـــان
باجمالى عدد الحاصلين على الدبلومات والممنوحين درجتى 

بمرحلة الدراسات العليا بجامعة القاهره  الماجستير والدكتوراه
 2014/2013للعام الجامعى 

٥٠



1082483317709614453511621697اآلداب

2474101881368251810273545الحقوق

42082122338358123100466925807249التجارة

200105532219229419613651326دار العلوم

3341762645411321697308861616االقتصاد

63412952711925377337714العلوم

008665332206418271689الطب

00251279810259289548طب األسنان

15285524852875304379الصيدلة

4607930501261600354411016945804الهندسة

00324218245066116الزراعة

148221941941010252425677الطب البيطري

007642754103130530660اإلعالم

101211599083168304472اآلثـار

008086132293108201التخطيط العمراني

91769874981127185312العالج الطبيعى

0122251373643التمريض

2663002202883111التربيه النوعيه

006561056566131الحاسبات والمعلومات

1328910106118834483517رياض اطفال

00363327363369معهد االورام

42916321016357376963631059معهد الدراسات االحصائيه

1631204173191821457625841346معهد الدراسات االفريقيه

313129923257526931481421883002معهد الدراسات التربويه

28388649405393معهد الليزر

909262396567619722951986179541442232376اإلجمـالي

اإلجمـــــــــــــالى

جملهطالبهطالب

المعهد/ الكليه 
دكتوراهماجستيردبلوم

طالبهطالبطالبهطالبطالبهطالب

 بـيـــــــــــــــان
 2015/2014اجمالى المقيدين  بالدراسات العليا بكليات جامـعــة الـقـاهـرة خالل العام الجامعى 

٥١



31761075155106303969اآلداب

143592022232549150الحقوق

4053047092328513811التجارة

1235818161970381452دار العلوم

169119288274673322254االقتصاد

46105277129283462العلوم

224411357768141138279الطب

011133158291263561طب األسنان

722292281103123345الصيدلة

2316329424296338603797الهندسة

000484896322860الزراعة

4788135147162309222244الطب البيطري

0003219923111920اإلعالم

347510919193816622اآلثـار

0007714033التخطيط العمراني

4268791178211839العالج الطبيعي

4212572229033التمريض

5172231417066التربيه النوعيه

0001511269312الحاسبات والمعلومات

41521562313310176186رياض اطفال

00024123615217المعهد القومى لالورام

11122325123712517معهد  الدراسات االحصائيه

8128109272047261339معهد الدراسات االفريقيه

316992130849841335057107معهد الدراسات التربويه

224163611179514المعهد القومى لعلوم الليزر

1643213837811542165331956527171369اإلجمـالي

جمله طالبهطالب

  الحاصلين على الدبلوم دور اول فقط

طالبهطالبه
المعهد/ الكليه 

دكتوراهماجستيردبلوم

جملهطالبجملهطالب

 بـيـــــــــــــــان
   جامـعــة الـقـاهـرةكليات بالدراسات العليا بمرحلة  الماجستير و الدكتوراه اجمالى عدد الحاصلين على الدبلومات والممنوحين درجتى

 2014/2013 لـعـام الجـامـعـي خالل طبقاً للنوع
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  التعليم المفتوح
  
  

٥٤
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المقيدينالمستجدينالكليات

323541928التجارة

E2683451 اداب

F0163 اداب

0196عبرى اداب

0536اسبانى اداب

10819097االعالم

3734687العلوم دار

3463735الزراعة

111514434الحقوق

118456خاصة تربية

5293206مبكرة طفولة

01164اجتماع علم

0270ارشيف

0233نشر

0226فلسفة

2331124نفس علم

205811تاريخ

018صينى

750385735االجمالى

انبيــــــــ  
الجامعى   باعداد الطالب المستجدين و المقيدين بالتعليم المفتوح دور مارس خالل العام   

2015/2014  

٥٦



836144298التجاره

E3223362اداب 

F20173اداب 

61210اداب عبرى

49555اداب اسبانى

8638648االعالم

9004539دار العلوم

8723905الزراعه

307214919الحقوق

125266تربيه خاصه

10992848طفوله مبكره

2211306علم اجتماع

124307ارشيف

87267نشر

102276فلسفه

6081063علم نفس

595766تاريخ

2321صينى

1750487729اإلجمــــــــــــــــالى

المقيدينالمستجدينالكليــــــــــات

 بيـــان
بأعداد الطالب المستجدين والمقيدين بالتعليم المفتوح دور 

 2015/2014العام الجامعى  خالل سبتمبر

٥٧



اناثذكورجملهاناثذكورجملهاناثذكورجملهاناثذكور

982706168831819751515641039260328641942التجاره

73126199222547161332493256483اداب

349108457142361786562038591147347الحقوق

693410322830205187392296229دار العلوم

2712925639389182349410759713791االعالم

125151403613734798445508114الزراعه

18691281315063335698932822269555157843906اإلجمــــــــــــــــالى

اجمالى الخريجين دور يوليهدور مايودور يناير
الكليــــــــــات

 بيـــان
 بأعداد الطالب الخريجيين بالتعليم المفتوح

 2015/ 2014العام الجامعى  خالل

٥٨



  

   الطـــالبونـئـــش
  
  

٥٩
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عدد الطالب المستفيدين 

من الدعم

اجمالى المبالغ المنصرفه 

من الدعم

المجموعثذالمجموعثذ

62697229134984647596710614مصرى

2975635325555310وافد

65667285138514902602210924اإلجمالى

البيـان

البيـان
2014/20132015/2014

م2014/20132015/2014

7826

965738

12270

1291815

 مقارن بيـــان
االجتماعى وعدد  المبالغ المنصرفه من الدعم لصناديق التكافلجمـالي ال

 بجامعة القاهره ً الطالب المستفيدين من الدعم 
   2014/2013،2015/2014عامى 

 مقارن بيـــان
بالمدن الجامعيه والبيوت الخارجيه والرعايه  لي عداد الطالب المقيمينجماإل 

 2015/2014، 2014/2013عامى بجامعة القاهرة 

٦١



اآلداب

الحقوق

التجارة

االقتصاد

العلوم

الطب

االسنان

الصيدله

الهندسه

دار العلوم

الزراعه

البيطرى

االعالم

االثار

العالج الطبيعى

التخطيط العمرانى

التمريض

الحاسبات والمعلومات

التربيه النوعيه

رياض اطفال

اإلجـمالي

740

22261643.90

146841.50

36433

426

411

1429

69993.10

80247.60

52919

79777.10

291

470

241

عدد الحاالت

1284315874.50

95900.40

159296

130

115

216

73185.30 385

8024802.10

21894.30

23420

23490

 ملحوظة

0 جنيها 3500000 بمبلغ الطلبة مستشفى دعم-

0 جنيها 40000 بمبلغ للكليات اضافى دعم

1890924.90

الكليات إجمالي المنصرف بالجنيه

154381

33952.50

77107.50

66063.40

293702.70

706

399

212

466

344

8685

118

 التى صرفت مركزيا بكليات ومعاهد جامعه جامعه القاهره باالعاناتبـيـــــــــــــــان 
 2015/2014للعام الجامعي 
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%1376536000781759326.8اآلداب

%2044340000747857393.6الحقوق

%41951300086900116427.7العلوم

%357415000143901223.41االثار

%24041100098800421.7االقتصاد

%29079000284221746.0االعالم

%26428500002028249913.7التجاره

%1122100003670020818.5التخطيط العمرانى

%230890005573628412.30العالج الطبيعى

%856128000241289358241.8دار العلوم

%792730000382182413.04الهندسه

%2910130006174399434.10الزراعه

%26269000903230611.65الطب البيطرى

%435614000139752154.90الصيدله

%75882400010030075810.0الطب

%172590006869024414.10طب االسنان

%112770004643636332.20التمريض

%171690006530764.40الحاسبات والمعلومات

%894700010750384.25التربيه النوعيه

%272980001512067224.60رياض االطفال

%1643000300012576.20المعهد الفنى لتمريض االورام

%11946935400012918151227010.30االجمالى

 

البيـــان
عدد الطالب

اجمالى الدعم 

المرسل

المبالغ المنصرفه 

من الدعم

عدد الطالب 

المستفيدين

النسبه المئويه %

للطالب المستفيدين

 بـيـــــــــــــــان
وعدد جامـعــة الـقـاهـرة  كليات ومعاهدب الدعم لصناديق التكافل االجتماعى

   ـعـام الجـامـعـيللوالمبالغ المنصرفه والنسبه المئويه   لطالب المستفيدين
 2015/2014 

 
 

 =المئوية للطالب المستفيدين  النسبة

 المستفيدين عدد الطالب 
 

 عدد الطالب       

٦٣



1432704903المدينه الرئيسيه للطالب

2143558البيوت الخارجيه للطالبات

1111453470المدينه الرئيسيه للطالبات

419221995مدينه الرعايه للطالبات

اسم المدينه الجامعيه
اجمالى عدد الطالب 

الملتحقين بالمدينه
اجمالى عدد الغرف عدد مبانى المدينه

 بـيـــــــان 

 2015/2014والبيوت الخارجيه بجامعه القاهره للعام الجامعى  عن المدن الجامعيه

٦٤



63172141277184االداب

473131303503134الحقوق

196381212217383االقتصاد

5622404016602256التجاره

64891557994العلوم

839656243863659الطب

12313951128140طب االسنان

18240553187408الصيدله

3724222339445الهندسه

1327128016071الزراعه

12027541124276الطب البيطرى

35644880364448دار العلوم

22038600220386االثار

121452111132453االعالم

32188210322882العالج الطبيعى

26510810266108التخطيط العمرانى

1084125413345الحاسبات والمعلومات

11100111التربيه النوعيه

0869000869رياض االطفال

000000معهد الدراسات التربويه

12916911130170التمريض

464759672555549026022االجمالى

طالب

مصريين

البيـــــــــــان
الجملةوافدين

طالبهطالبطالبهطالبطالبه

 بـيـــــــــــــــان
 جامـعــة الـقـاهـرة  - بالمدن الجامعيه  قيمينالطالب المبعدد  اجمالى

 2015/2014 لـعـام الجـامـعـيل

٦٥



              

                                                              

                                                                                                                    

                                                                                  

                        

                                       

%3412185594.3الرياضى

%2102394493.5الجواله والخدمه العامه

%32402125536541.6االجتماعى واالسر

%57144010117.8الثقافى

%1100700180014.0الفنى

%1224741196515.2اتحاد الطالب

%2201053253االراده والتحدى

%4974549517الرحالت والمعسكرات

%0000.0الجمعيات العلميه

%2072704773.7نادى العلوم

%7610529212902100االجمالى

النسبه المئويه% مجموعطالباتطلبهالنشاط

 بـيـــــــــــــــان
 والطالبات المشتركين باالنشطه الطالبيه  اجمالى اعداد الطلبه

 2015/2014 لـعـام الجـامـعـيل
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عدد العاملينالمكتبه
عدد اجهزة وحدة 

الميكروفيلم
ماكينة تصويروحدة القراءةوحدة الطباعةحاسب آلى

شبكه حاسبات 

وشبكه انترنت

2380120631المركزيه القديمه

1600200320111المركزيه الجديده

200152021االداب

0000001الحقوق

160162041االقتصاد

370452021التجاره

40030240151العلوم

0000001الطب

0000001الفم واالسنان

13073031الصيدله

210135041الهندسه

45000001الزراعه

110135031الطب البيطرى

350330001دار العلوم

140302041االعالم

24081061االثار

8001001التمريض

120334021العالج الطبيعى

11081031التخطيط العمرانى

90185021الدراسات االحصائيه

910121معهد االورام

13043031الدراسات االفريقيه

0000001الدراسات التربويه

9160011معهد الليزر

6022021التربيه النوعيه

0000001رياض االطفال

5095021الحاسبات والمعلومات

756151210067427االجمالى

 بـيـــــــــــــــان
 2015/2014العلميه بمكتبات الجامعه حتى نهايه العام الجامعى  بعدد العاملين واالجهزه

٦٧
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  المسـتشفيات
  
  

٦٩
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القسم

مستشفى المنيل الجامعى

مستشفى االطفال ابو الريش بالمنيره

مستشفى االطفال الجديد اليابانى

مستشفى النساء والتوليد

مستشفى االمراض الباطنه

مستشفى المنيل التخصصى

مركزالطب الوقائى االجتماعى

مركز عالج االورام والطب النووى

(الملك فهد)مركز القصور الكلوى وجراحته 

(الوحده االولى )مركز الرعايه الحرجه 

مركز الطب النفسى واالدمان

مركز القصر العينى المراض الكلى والديلزه

رعايات العمليات

االجمالى العام للمستشفيات بالمنيل الجامعى

عدد المرضى المترددين على العيادات 

الخارجيه

عدد المرضى الذين تم عالجهم 

باالقسام الداخليه

25726520207

120916

529814385

360327340

108151268

3344930

421930

203393502

52048300

13830

19894486

56818959501

8338392

0691

اجمالى عدد المرضى باالقسام  الداخليه والعيادات الخارجيه بمستشفيات جامعه القاهره 
 وقصر العينى التعليمى الجديد ومستشفى الطلبه خالل العام

 2015/2014الجامعي 
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عدد المرضىالقسم المعالج
اقتصادى تعاقد 

شركات

اقتصادى 

قومسيون
النقدىاقتصادى نقدى

13217506613146اطفال المنيره

1819814941387515816اطفال ابو الريش اليابانى

431431000اطفال قسطره يابانى

143143000اطفال قلب وصدر يابانى

651692220360االبراشى

150722782014792االشعه

3513400الحروق والتجميل

00000الدور الرابع

54157611305226الرمد وحده الليزر

00000عيادات خارجيه

232322221000القسطره قسم 

00000المبتسرين بالنساء

855000855بنك الدم

00000تطوير االداء الجراحى

00000رعايه الدور السابع

3213100رعايه الصدر

00000رعايه متوسطه امراض باطنه

103880150طب الصناعات

51190005119عياده السكر

00000عياده النفسيه

46560004656(جلديه)عياده خارجيه 

980000980(تناسليه)عياده خارجيه 

81020008102(تحاليل)عياده خارجيه 

51040 تناسليه وجلديه1قسم 

90900 امراض متوطنه2قسم 

2061310 صدريه3قسم 

1301300 عصبيه4قسم 

11000 رعايه5قسم 

21010 باطنه6قسم 

00000 رعايه6قسم 

122112010 عظام7قسم 

11000 رعايه8قسم 

دخلت مستشفيات جامعه القاهره  اجمالى عدد الحاالت التى
للعالج بالقسم الداخلى و الخارجى  خالل العام الجامعى 

2015/2014 
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عدد المرضىالقسم المعالج
اقتصادى 

تعاقد شركات

اقتصادى 

قومسيون
النقدىاقتصادى نقدى

263126200 عظام9قسم 

4504500 نساء10قسم 

00000 نساء11قسم 

119011900 رمد12قسم 

90720 انف واذن وحنجره13قسم 

125012500 رمد14قسم 

5605600 رمد15قسم 

177017430 رمد16قسم 

11000 مسالك17قسم 

178017800 عظام18قسم 

136013600 باطنه19قسم 

215021500 عظام20قسم 

00000 نساء21قسم 

00000 نساء22قسم 

135013500 جراحه قلب وصدر24قسم 

00000 جراحه25قسم 

7417210 جراحه مخ واعصاب26قسم 

00000 جراحه27قسم 

00000 جراحه28قسم 

33000 جراحه29قسم 

00000 جراحه30قسم 

00000 نساء32قسم 

00000 نساء33قسم 

52030 انف واذن وحنجره36قسم 

29170120مستشفى النساء

14146223817011891معمل االكلينيكى

3721110360معمل الباثولوجى

94882072607410معمل الكيمياء

619000619معمل النساء

188188000وحدة أطفال مبتسرين

00000وحده الرنين والكمبيوتر

دخلت مستشفيات جامعه القاهره  اجمالى عدد الحاالت التى :تابع
 2015/2014للعالج بالقسم الداخلى و الخارجى خالل العام الجامعى 

٧٣



عدد المرضىالقسم المعالج
اقتصادى 

تعاقد شركات

اقتصادى 

قومسيون

اقتصادى 

نقدى
النقدى

642642000وحده الفسيولوجيا االكلينيكيه

00000وحده الموجات الصوتيه

4400047393وحده الكلى والديلزه

00000المكتبه الرقميه

4100410رعايه طوارئ باطنه

2300000رعايه قسم 

00000عالج طبيعى

3100000قسم 

4414300الروماتيزم والتاهيل

00000امراض باطنه وحده المناعه

00000قاعه انور المفتى

10840001084وحده االخصاب

00000معامل عام

00000رعايه مخ واعصاب

1500000رعايه قسم 

3643122302002220وحده الطب النفسى

37000003700وحده الفيروسات الكبديه

700000رعايه قسم 

800000رعايه قسم 

00000مناظير امراض باطنه

00000قاعة امراض باطنة

1856706700طوارئ 

8800088طب الجنين

10954690192438127296817االجمالى

دخلت مستشفيات جامعه القاهره  اجمالى عدد الحاالت التى :تابع
للعالج بالقسم الداخلى و الخارجى  خالل العام الجامعى 

2015/2014 
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عقودتعين

3510

039

17237

16116

0315

87457124

تعين

266

248

266

3680

البيـــــــــــان

مستشفيات جامعه 

القاهره
مستشفى الطلبه القصر العينى الجديد

فنى تمريض

اطباء اخصائيين

اطباء مقيمين

اطباء صيادله

اخصائيات تمريض

مساعدات تمريض

تعين

308

134

59

21

0

عدد االطباء والصيادله وهيئه التمريض  اجمالى
بمستشفيات جامعه القاهره والقصر العينى الجديد 

 2015/2014ومستشفى الطلبه للعام 
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 العاملين
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ثذثذثذثذثذثذثذ

149470479162492562491673165591234848

ثذثذثذثذثذثذثذ

23132657369218791076146023771232571553110488048319
17123

االجمالىالتخصصيهاالداره العليا الخدمات الفنيه الحرفيه المكتبيه

االجمالىالخدمات الفنيهالتخصصيهاالداره العليا الحرفيهالمكتبيه

االجمالى

االجمالى

2082

 بيــــــــــــان  
العاملين القائمين بالعمل فعال  باالمانه العامه طبقا للنوع  عددإجمـالي 

 2015/2014 خالل العام الجامعيبجامعة القاهره 

 بيــــــــــــان  
 2015/2014 عيخالل العام الجامبالجامعة  العاملين  عددإجمـالي 

 طبقا للنوع  والتقسيمات االداريه

٧٩



االجمالىبدون مؤهالتمؤهالت متوسطهمؤهالت فوق متوسطهمؤهالت عليا

االجمالىبدون مؤهالتمؤهالت متوسطهمؤهالت فوق متوسطهمؤهالت عليا

557973294641447

735954634031696

 بيــــــان
اجور  3/2اجمالى عدد العاملين المتعاقدين بجامعة القاهرة على بند الموازنة 

 طبقا للمؤهل   2015/2014موسميين خالل العام  الجامعى 
 

 بيــــــان
اجمالى عدد العاملين المتعاقدين بجامعة القاهرة بدون قوه االمن عن العام المالى   

 على بند الصناديق الخاصه والمراكز  2015/2014

٨٠



االجمالىانثىذكرانثى ذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

1494704791624925624916731655912348482082العامة االمانة

124426121657178263268625437811609662126الجامعية المدن لشئون العامة االدارة

11111083564643333237249167416الشباب لرعاية العامة االدارة

8716672225613108139232371للمكتبات العامة االدارة

العالجية للشئون العامة االدارة

12342566910234882213048390495885(الطلبة مستشفى)

1822262771023614964113الوقائية للشئون العامة االدارة

1122723153045االسنان لطب العامة االدارة

63294288126110119917216النشر و للطباعة القاهرة جامعة مركز

6636102113233356العلمى الحساب مركز

78175236354671348177236413االداب كلية

1511262466511223629226253479الحقوق كلية

111420299586414750210465431475906العلوم كلية

11041436146651342938458344384728الطب كلية

10116529960103319717318294612التجارة كلية

111993151288713134112175513328841الهندسة كلية

115316018750101199158131361017365231259الزراعة كلية

15390266256883520148184332العلوم دار كلية

38895032541025085554247285532البيطرى الطب كلية

4576996537982713344241284525االسنان طب كلية

16486425839672456722237238475الصيدلة كلية

456158262710198105104209السياسية العلوم و االقتصاد كلية

1652171717361191770122192التمريض كلية

35481921824121529976175االعالم كلية

4869364253216443169108277اآلثار كلية

4382227334952016123154277الطبيعى العالج كلية

223399247935660116العمرانى و االقليمى التخطيط كلية

274291021541337460134المعلومات و الحاسبات كلية

134832610176306696المبكرة للطفولة التربية كلية

204810717817125278130النوعية التربية كلية

3570127203114202101110211االحصائية البحوث و الدراسات معهد

25378216291211137272144االفريقية الدراسات و البحوث معهد

21331138227915659115التربوية البحوث و الدراسات معهد

47702391123721612104116220الليزر لعلوم القومى المعهد

11622663553853010345225416177981415لالورام القومى المعهد

2313265736921879107614602377123257155311048804831917123االجمالى

االدارات
االجمالىالعليا االدارة المعاونة الخدماتالحرفيةالمكتبيةالفنيةالتخصصية

 بيــــــــــــان
 حسب النوع والتقسيمات االداريه  2015/2014عدد العاملين بالجامعة خالل العام الجامعى  باجمالى

٨١



الجملةانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

120208561351403979التعليم شئون

1821128101183452العليا الدراسات

7566215544871113168123291العاملين شئون

149231101020الخاص الطابع

1222139712143448اعضاء هيئة التدريس

16520112255156االمن

12313125331331952البحوث العلمية

12715141317التخطيط و المتابعة

11613322172229التنظيم و االدارة

1119176511282351التوجيه المالى

175262421881752224147288الشئون االدارية

11513151121232649الصناديق و الوحدات

112181117142741العالفات الثقافية

15611118816العالقات العامة

113107201512442569المشتريات و المخازن

11837111113155365793الموازنة و الحسابات

114264721213455مركز المعلومات

11453329131241842مشروعات البيئة

16728731191635مكتب رئيس الجامعة

4826327102852103100203الشئون القانونية

1011التربية العسكرية

2202المستشارين شئون

442216713المجالس امانة

115077الحضانة دار

1121505الضيافة دار

42318210الخرطوم فرع

474254636221941االمتحانات قاعة

11112البيئة مخاطر

512315132171532المؤتمرات مركز

1212426المسنين رعاية

1111314المفتوح التعليم

221325االدارية للشئون المساعد االمين مكتب

11113617المالية للشئون المساعد االمين مكتب

1221521110515العام االمين مكتب

11112516التعليم لشئون النائب مكتب

1211325العليا الدراسات لشئون النائب مكتب

3743111718المجتمع خدمة لشئون النائب مكتب

1835666914275213521899317الهندسية الشئون

1494704791624925624916731655912348482082االجمالى

االدارات
االجمالىالمعاونة الخدماتالحرفية المكتبية الفنية التخصصية العليا االدارة

 بيــــــــــــــان
 اجمالى عدد العاملين القائمين بالعمل فعال باالمانه العامه

 2015/2014بجامعة القاهرة للعام الجامعى 
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االجمالىمؤهالت بدونمتوسطة مؤهالتمتوسطة فوق مؤهالتعليا مؤهالتالكلية اسم

251101551االداب

1947535الحقوق

0العلوم

1013225الطب

23571853التجارة

53101184158الهندسة

77620الزراعة

55العلوم دار

94619البيطرى الطب

5717534االسنان طب

328242084الصيدلة

18142649السياسية العلوم و االقتصاد

325االحصائية البحوث و الدراسات

437التمريض

23318852االعالم

628اآلثار

114217االفريقية البحوث و الدراسات

3115الطبيعى العالج

5229العمرانى التخطيط

1415323التربوية البحوث و الدراسات

44الليزر لعلوم القومى المعهد

4138المعلومات و الحاسبات

628المبكرة للطفولة التربية

718النوعية التربية

91818الجامعية المدن لشئون العامة االدارة

112الوقائية للشئون العامة االدارة

561021الشباب لرعاية العامة االدارة

11920العالجية للشئون العامة االدارة

11للمكتبات العامة االدارة

0الجامعة مطبعة

13231033178العامة االمانة

10154174188517لالورام القومى المعهد

1113التمريض مدرسة

557973294641447االجمالى

 بيـــــــــــــــــــــان
 اجور موسميين خالل  3/2اجمالى عدد العاملين المتعاقدين بجامعة القاهرة على بند الموازنة 

 موزعا على جهات العمل بالمؤهالت المختلفة 2015/2014العام  الجامعى 
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االجمالىمؤهل بدونمتوسطة مؤهالتمتوسطة فوق مؤهالتعليا مؤهالتالكليات

3592840112الطب

97114035183الهندسة

59104370182الزراعة

الزراعية التجارب محطة

223126السياسية العلوم و االقتصاد

31116039141االسنان و الفم طب

123231856البيطرى الطب

7411المعلومات و الحاسبات

51410التمريض

55616الحقوق

51410العلوم

375162482التجارة

132253171الصيدلة

22العلوم دار

11العمرانى التخطيط

33اآلداب

317415االعالم

26614االفريقية البحوث و الدراسات معهد

1924530االحصائية البحوث و الدراسات معهد

137121الليزر لعلوم القومى المعهد

6593821133لالورام القومى المعهد

3148الشباب لرعاية العامة االدارة

22العالجية للشئون العامة االدارة

4459361للمكتبات العامة االدارة

21131733الجامعة مطبعة

2542512470473العامة االمانة

735954634031696االجمالى

 بيـــــــــــــــان
عن العام المالى  اجمالى عدد العاملين المتعاقدين بجامعة القاهرة بدون قوة األمن

على بند الصناديق الخاصة و المراكز 2015/2014  

٨٤



  

  الخطـة االســــتثمارية
  
  

٨٥
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الجملهالثامن البابالسادس البابالخامس البابالرابع البابالباب الثالثالباب الثانىالباب االولاالبواب/ االقسام

204700000034750000025000060800005719900016100000020000002621029000قسم التعليم

9940000100000060005400011000000قسم الخرطوم

قسم القصر العينى التعليمى 

الجديد الفرنساوى
1691000000156740000850004282400060000000428749000

354605000293500000260001990001515800069000000125000732613000قسم المستشفيات

2580645000798740000276000637000011523500029000000021250003793391000الجمله

 بيـــــــــــــــــان 
 2015/2014الجامعى  باعتمادات موازنة جامعة القاهرة على مستوى االقسام و ابواب الموازنة للعام

٨٧



تمويل خزانه محلى

موارد ومصادر راسماليه اخرى

مصادر اخرى

تمويل خزانه محلى

مصادر راسماليه اخرى

مصادر اخرى

 منح محليه

تمويل خزانه محلى

مصادر راسماليه اخرى

مصادر اخرى

ذاتى تبرعات

موارد ومصادر راسماليه اخرى

مصادر اخرى

محلى

ايرادات راسماليه اخرى

مصادر اخرى

محلىاجور - 6

تمويل خزانه محلى

موارد ومصادر راسماليه اخرى

مصادر اخرى

 منح محليه

اجمالى قسم التعليم

ذاتى تبرعات

بند تجهيزات - 3

بند عدد وادوات- 4

المنصرف

1اوال قسم التعليم بالقاهره 

بند مبانى غير سكنيه- 1

بند االت ومعدات- 2

ذاتى تبرعات

المخصصالمكون النقدىالمشروع

بند وسائل نقل -5

 بيـــــــــــــــــان

 2015 /6  /30 حتى 2014 /7 /1 من الفتره خالل االستثماريه الخطه مشروعات على الفعلى بالمنصرف 

٨٨



280000002713061027130610محلى

48000000موارد ومصادر راسماليه

690834668540176854017محلى

315000001202575612025756موارد  راسماليه

1274000(تبرعات)منح محلية 

3200000947290947290محلى

365000003721057537210575موارد  راسمالية

32934563293456(منح)ذاتى 

500000تمويل ذاتىبند وسائل نقل

401083463679441736794417محلى

1165000004923633149236331مصادر راسماليه

127400032934563293456(منح محلية )ذاتى 

29820323177795109500000244305929722569محلى

906863719431681943168تبرعات

218816002063059620630596محلى

319630001206369512063695موارد راسماليه أخرى

846746221280132128013تبرعات منح محليه

712500712500نقص رصيد مدين

135851512254891225489محلى

8714046000060000تبرعات

130000007968719179687191موارد راسماليه أخرى

43560438396355959500000244305951578654محلى

449630009175088691750886موارد راسماليه

1840750341311814131181 تبرعات

712500712500نقص رصيد مدين

30000003110030000003031100محلى

18602094623237846232378تبرعات

5000000468686468686موارد راسمالية اخرى

6000000072777907277790راسماليه ومصادر موارد

8511685116تبرعات ذاتى

866687847646111212500000244305991404171محلى

226463000148733693148733693راسماليه  موارد

215417125374213153742131ذاتى (تبرعات) محلية منح

712500712500مدين رصيد نقص

اجمالى قسم التعليم

اجمالى معهد  االورام

الجديد التعليمى العينى القصر

للجامعة العام االجمالى

النهائى االجمالى

المستشفيات الجامعيه :ثانيا 

جمله مبانى غير سكنيه

جمله بند االت ومعدات

منح

جمله بند تجهيزات

اجمالى المستشفيات الجامعيه

المخصصالمكون النقدىالمشروع
المنصرف باب 

سادس

 المنصرف

رابع باب

 جارى

 فى مستحقات

الخطه حدود

قسم التعليم

بند مبانى غير سكنية

بند االت و معدات

بند تجهيزات

 بيـــــــــــــــــان

 2015/6/30حتى  2014/7/1عن الفترة من  2015/2014بخطة ( االستثمارى)بالمنصرف على الباب السادس 

٨٩



٩٠



 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 

                                                                                                             
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 السيدة /  عالية محمد طه 

 السيد  /  طارق حامد السيد إبراهيم 

 السيدة / غادة فتحي حسن حسين 

  / اعتدال احمد محمد السيدة

 السيد فرج السيدة / نجالء

  محمد رمضانالسيدة / عبير 

  عبد الرحيم/ مصطفى  السيد

                                                            إيناس نظمىالسيدة / 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أســــــرة اإلعـداد  

 مدير إدارة اإلحصاء  

 مها كمال يوسف  السيدة / 

 مـراجـعـــــة  

 ا كمال يوسفمهالسيدة / 

 غادة فتحى حسن حسينالسيدة / 
 

   المـــــــدير العــــــام

 عمرو البلتاجى/  األستاذ

   إخراج إلكترونى
 

 أميرة الحلوانى/ أ
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 والتوثيق المعلومات لمركز اإلدارة العامة
 " سابقا ً◌ثروت " زويل احمد/ د شارع - الجامعة ة إلدار الخارجى الملحق مبنى:العنوان
 ٣٥٦٧٦٩٦٩-٣٥٦٧٦٩٧٨-٣٥٦٧٦٩٧٠:التليفون

 ٣٥٦٧٦٩٦٢: العام المدير تليفون مكتب
 ٣٧٧٦٩٣٨٥:الفاكس
 : http:// id.cu.edu.eg إللكترونىالموقع ا

 : idc@cu.edu.eg ىالبريد اإللكترون

٩٢
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