
  وزارة التعليم العالى

  قطاع مكتب الوزير
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24688463314665319928645140957219811262128املعهد الفنى الصناعي باملطرية

774546132029281514444292353414577741118املعهد الفنى الصناعي بالصحافة

1781323106594391098259245504242145املعهد الفنى للبصريات باملطرية

47651799310439441987549422971562581املعهد الفنى الصناعي بشبرا

5005021402146806831518املعهد الفنى  ملواد البناء بحلوان

170622321327321164849087577153247املعهد الفنى  للمساحة و الري بالهرم

715245960180349923026972189157823101املعهد الفنى الصناعي بقويسنا

3493086571399842224154729984651758املعهد الفنى الصناعي ببنها

8898661755243618044240893768166184185املعهد الفنى الصناعي بالزقازيق

151362321363165115643219154001315983101املعهد الفنى الصناعي باملحلة

5242858091179493167238215954138038املعهد الفنى الصناعي ببورسعيد

16838206427835101864122793039املعهد الفنى الصناعي للمنشآت البحرية ببورسعيد

9725122251643151243015471320املعهد الفنى الصناعي ببئر العبد بسيناء

6595381197317622745450118777219598027107املعهد الفنى الصناعي باالسكندرية

7620964111605711945224674249املعهد الفنى  للرى والصرف باسيوط

207235442763510127333220053220020املعهد الفنى الصناعي بسوهاج

780783050305117011733942املعهد الفنى الصناعي نجع حمادى قنا

82211032636532816052212606املعهد الفنى  للمساحة والرى بقنا
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3201204401263287155055514570016016املعهد الفنى الصناعي بقنا

7363136207161368595711617017املعهد الفنى  لترميم االثار باالقصر

14988237899287118630899407142034املعهد الفنى الصناعي  اسوان

10015557815593307711389544666103545152155068293411170اجمالى الصناعى

306311617755560131519122041121223املعهد الفنى التجارى باملطرية

29934564449446395722914337216218املعهد الفنى التجارى بالروضة

235354589599610120926925952817825املعهد الفنى التجارى بشبرا

1112373482954036985710416115015املعهد الفنى التجارى ببنها

103901935704751045714711821122املعهد الفنى التجارى بقويسنا

273495768505758126312917130024024املعهد الفنى التجارى بالزقازيق

2073956023295989275019524532133املعهد الفنى التجاري بطنطا

7674150316262578717414519019املعهد الفنى التجاري باملحلة

212211423623595121811414025420222املعهد الفنى التجاري  باملنصورة

161146307380328708407611619019املعهد الفنى التجاري  ببورسعيد

30417194102196242246707املعهد الفنى التجارى بالعريش

1562363923375098463710213914014املعهد الفنى التجارى دمياط

2775288059981124212216170586617017املعهد الفنى التجارى باالسكندرية

143292435427560987851502359514املعهد الفنى التجارى بدمنهور
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201272473566467103320618138720020املعهد الفنى التجارى ببنى سويف

6637844431783211499933643518018املعهد الفنى التجارى باسيوط

1554025576137061319192241433201030املعهد الفنى التجاري بسوهاج

342479821655806146133631264816218املعهد الفنى التجارى بقنا

1121872992864497359921131015015املعهد الفنى التجارى باسوان

3465547389389159106071976624603689614934033373اجمالى التجارى

3894715176227762510116016املعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا

93511443231534761095516421122املعهد الفنى للسياحة والفنادق باالسكندرية

4481285761221592181332014346325227املعهد الفنى للسياحة والفنادق باملطرية

43952107371442624508513املعهد الفنى للسياحة و الفنادق ببورسعيد

6221978191802858266053124777870878اجمالى السياحه

1144515933332065372105177202الخدمة االجتماعية  بقنا

1421611293255094206525680677451341791932261012413821623االجمالى العام

المعاهد الفنية الكليات التكنولوجية


