
   وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

938340127847123270314095721981املعهد الفنى الصناعي باملطرية

6043189223192165359235341457املعهد الفنى الصناعي بالصحافة

1821923747753130259245504املعهد الفنى للبصريات باملطرية

384318702165104269549422971املعهد الفنى الصناعي بشبرا

550551301368068املعهد الفنى  ملواد البناء بحلوان

277363132135126449087577املعهد الفنى  للمساحة و الري بالهرم

49016065020758265697218915املعهد الفنى الصناعي بقويسنا

44322466710475179547299846املعهد الفنى الصناعي ببنها

4824799614112897008937681661املعهد الفنى الصناعي بالزقازيق

6672789452481223709154001315املعهد الفنى الصناعي باملحلة

27911839710341144382159541املعهد الفنى الصناعي ببورسعيد

املعهد الفنى الصناعي للمنشآت البحرية 

ببورسعيد
158341922873518641227

97241212763312430154املعهد الفنى الصناعي ببئر العبد بسيناء

781532131340624064611877721959املعهد الفنى الصناعي باالسكندرية

1552317839296819452246املعهد الفنى  للرى والصرف باسيوط
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املعهد
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2771414185559114332200532املعهد الفنى الصناعي بسوهاج

1050105120121170117املعهد الفنى الصناعي نجع حمادى قنا

1082513352277916052212املعهد الفنى  للمساحة والرى بقنا

42911654512629155555145700املعهد الفنى الصناعي بقنا

51561078195957116املعهد الفنى  لترميم االثار باالقصر

176642401323516730899407املعهد الفنى الصناعي  اسوان

713834781061632161674489010354515215506االجمالى

1241652896755122191220411املعهد الفنى التجارى باملطرية

12012124110922131229143372املعهد الفنى التجارى بالروضة

1911743657885163269259528املعهد الفنى التجارى بشبرا

397811718264457104161املعهد الفنى التجارى ببنها

434083287357147118املعهد الفنى التجارى بقويسنا

76148224532376129171300املعهد الفنى التجارى بالزقازيق

3413316716627850195245املعهد الفنى التجاري بطنطا

53581111816347174145املعهد الفنى التجاري باملحلة
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76112188382866114140254املعهد الفنى التجاري  باملنصورة

2035552041614076116املعهد الفنى التجاري  ببورسعيد

1616328614242246املعهد الفنى التجارى بالعريش

208310317193637102139املعهد الفنى التجارى دمياط

9753262964173237161705866املعهد الفنى التجارى باالسكندرية

5712718428235185150235املعهد الفنى التجارى بدمنهور

1301372677644120206181387املعهد الفنى التجارى ببنى سويف

69239308309712799336435املعهد الفنى التجارى باسيوط

160186346325587192241433املعهد الفنى التجاري بسوهاج

23523246710180181336312648املعهد الفنى التجارى بقنا

6715422132578999211310املعهد الفنى التجارى باسوان

1627277043978339191752246036896149االجمالى

581775188267625101املعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا

663510143206310955164املعهد الفنى للسياحة والفنادق باالسكندرية

1787925714264206320143463املعهد الفنى للسياحة والفنادق باملطرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



   وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2014/2013اكتوبر لعام - دورى مايو - الكليات التكنولوجية-   الخريجون باملعاهد الفنية  

املعهد
الجملة دور اكتوبر دور مايو 

9233217118262450املعهد الفنى للسياحة و الفنادق ببورسعيد

31115446522093313531247778االجمالى

368812436175372105177الخدمة االجتماعية  بقنا
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