
وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
152171691491516430132333

ميكانيكا 

السيارات
69069400401090109

4344757106710014114تشغيل معادن

4965556167210522127تشكيل معادن

1183215046418716473237اجهزة الكترونية

شبكات قوى 

كهربية
3384180119111319132

حاسبات و 

شبكات
83241072573210831139

202101303اجهزة منزلية

جرافيك 

ووسائط متعدده
718793484210516121

5118693034648152133أشغال عامة

تكنولوجيا 

العمارة
1032512829255413250182

852611128154311341154بناء وتشييد

ديكور وتنسيق 

مواقع
2826541234464060100

 تطبيقات 

الحاسب
527491391120

6911803010409921120آالت كهربية

الكترونيات 

سيارات
211222312444246

982208119064423688016264442070االجمالى

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

المعهد الفنى 

الصناعي بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة  الشعبة

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

234271031333740تحاليل وعمليات

74110117512بيولوجى

022000022مالبس جاهزة

151164524760363غزل

1345582716434061101صباغة

14506611011مالبس انتاج

1642041520525مالبس صيانه

139401303126971مالبس بترون

4945343753760بترول

178000178صناعات غذائية

112000112صباغة وتجهيز

912218614171835نسيج

202000202غزل ونسيج

1381272659968167237195432االجمالى

498675651642919366296758مساحة عامة

112213325طباعة

43952953713213846184رى واستطالع

5427761926167328803144947االجمالى

166241220741004371137526667833449

الجملة 

المعهد الفنى  

للمساحة و الري 

بالمطرية

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالمطرية

دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

المعهد الفنى 

الصناعي بشبرا

دور اكتوبر 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

19123115520341751مؤسسات مالية

336202538نظم معلومات

907316342256713298230محاسب ضرائب

مشروعات 

صغيرة
312455142539454994

46103257815سكرتارية

1471182657657133223175398االجمالى 

5810216028225086124210مؤسسات مالية

562379212237725102تسويق و تخرين

702191179268730117محاسب ضرائب

3514499110441559علوم قانونية

2191603797534109294194488االجمالى 

36627864415191242517369886

مضيفين 

ومضيفات
41418121628163046

121628191635313263سياحة

7212812719192847اشراف

340342702761061مطبخ

3314474148897462136مطاعم

906515511187198201152353االجمالى 

2118755287312665491815338413044688

دور اكتوبر 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية
الشعبة

الجملة دور مايو 

 التجارية الفنية المعاهد جملة

بالمطرية

المطرية التكنولوجية الكلية اجمالى

المعهد الفنى 

التجارى بشبرا

المعهد الفنى 

للسياحة والفنادق 

بالمطرية

المعهد الفنى 

التجارى بالمطرية

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
66117781139414724171

5063113417411591137228اجهزة الكترونية

تشغيل و تشكيل 

معادن
341448674811510162163

ميكانيكا 

السيارات
5085862107211218130

4611574323668934123االت

شبكات قوى 

كهربية
3218506726939944143

حاسبات و 

شبكات
1543318742105219643239

1515308715232245طباعة

4471736204112116228583841242االجمالى

المعهد الفنى 

للبصريات بالمطرية
169125294473481216159375بصريات

المعهد الفنى  لمواد 

البناء بحلوان

مواد البناء 

بحلوان
83083220221050105

69929899748024572511795431722

59591182915448874162مؤسسات مالية

271239101281240نظم معلومات

سكرتارية 

تنفيذية
15153016117311647

10186187461662147102249االجمالى

800384118452626178713266451971

الجملة  دور اكتوبر دور مايو 

  التكنولوجية الكلية اجمالى

بالصحافة

المعهد الفنى 

الصناعي بالصحافة

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالصحافة

الشعبة
الكلية التكنولوجية 

بالصحافة

المعهد الفنى 

التجارى بالروضة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
46156112214581775

تكنولوجيا 

العمارة
1552063921829

41135416319571673اجهزة الكترونية

370371701754054تشغيل معادن

1582310313251136تشكيل معادن

ميكانيكا 

السيارات
211221201233134

شبكات قوى 

كهربية
6210724214310411115

حاسبات و 

شبكات
191433235211738

1327405813183553معدات زراعية

24630731031940بناء وتشييد

2939939212926155422125547االجمالى

تكنولوجيا التبريد 

والتكييف
134121462252715617173

481272330113142عمارة

1972641523831سيارات

9281173222547114106220اجهزة الكترونية

3884614519521365تشغيل معادن

شبكات قوى 

كهربية
8213952052510218120

4512579918542175آالت كهربية

4141415559873171512214726االجمالى

707240947227993269343391273

الجملة دور اكتوبر  دور مايو 

الشعبة
الكلية التكنولوجية 

بقويسنا

المعهد الفنى 

الصناعي بقويسنا

المعهد الفنى 

الصناعي ببنها

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بقويسنا

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

26436912719385088مؤسسات مالية

46561021834526490154نظم معلومات

8182681119162945تسويق و تخرين

610167411131427محاسب ضرائب

16355116723324274علوم قانونية

000011011سكرتارية

1021622646164125163226389االجمالى

9132261218152540مؤسسات مالية

112334033112637نظم معلومات

1217298513202242تسويق و تخرين

101000101سكرتارية

011000011إدارة مواد

532377613123850محاسب ضرائب

388612421264759112171االجمالى

1929481840583769106مؤسسات مالية

3353818927214465تسويق و تخرين

5381346612محاسب ضرائب

27679437528964119183االجمالى

167315482119142261286457743

874555142934624158712207962016

الجملة دور اكتوبر 

المعهد الفنى 

التجارى ببنها

المعهد الفنى 

التجاري بطنطا

دور مايو 

بقوبسنا التكنولوجية الكلية اجمالى

الكلية التكنولوجية 

بقويسنا

 التجارية الفنية المعاهد جملة

بقويسنا

المعهد الفنى 

التجارى بقويسنا

الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
5476130535841296

2811399716371855أشغال عامة

3835732212346047107اجهزة الكترونية

كهرباء  

السيارات
500501101161061

380381701755055تشغيل معادن

192212402443245تشكيل معادن

ميكانيكا 

السيارات
560561901975075

شبكات قوى 

كهربية
93251182142511429143

7915943294111124135آالت كهربية

2220423811252853بناء وتشييد

218204162063440مالبس باترون

3585121781725مالبس انتاج

050500121206262مالبس صيانه

221133314251237حاسبات

50419970320086286704285989االجمالى

دور اكتوبر 

الكلية التكنولوجية 

بالمحلة

الجملة 

المعهد الفنى 

الصناعي بالمحلة

دور مايو 

الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
5040904032729072162

5245972027477272144اجهزة الكترونية

19524221032411556تشغيل معادن

35377214822494594تشكيل معادن

ميكانيكا 

السيارات
66319745105511141152

شبكات قوى 

كهربية
76441202230529874172

11314431760542074آالت كهربية

292756321042613798بناء وتشييد

ديكور وتنسيق 

مواقع
55560460649115124

3432876302422044465854911076االجمالى

847486133344229073212897762065

دور اكتوبر  الجملة دور مايو 

الكلية التكنولوجية 

بالمحلة

المعهد الفنى 

الصناعي بالزقازيق

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالمحلة

الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

312155141982634مؤسسات مالية

815232911102434نظم معلومات

67138917141630تسويق و تخرين

7411921116622محاسب ضرائب

1071772027172744علوم قانونية

مشروعات 

صغيرة
4151900041519

38609831548569114183االجمالى

81523182644264167مؤسسات مالية

31901214111535101136نظم معلومات

191635362157553792تسويق و تخرين

4841891924436765132محاسب ضرائب

1061622687782159183244427االجمالى

2160811916354076116مؤسسات مالية

981717320261137محاسب ضرائب

سكرتارية 

تنفيذية
0616101106262

مشروعات 

صغيرة
25164111112361753

1282015924271744نظم معلومات

67153220623092129183312االجمالى

211375586170166336381541922

105886119196124561068167013172987

 التجارية الفنية المعاهد جملة

بالمحلة

المعهد الفنى 

التجاري بالمحلة

المعهد الفنى 

التجارى بالزقازيق

بالمحلة التكنولوجية الكلية اجمالى

المعهد الفنى 

التجاري  

بالمنصورة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمحلة
الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
765012642347611884202

تكنولوجيا 

العمارة
153146153752306898

4227692717446944113اجهزة الكترونية

822510730437311268180تشغيل معادن

ميكانيكا 

السيارات
1035315652187015571226

47531002026466779146آالت كهربية

4132732729566861129بناء وتشييد

ديكور وتنسيق 

مواقع
2227491540553767104

حاسبات و 

شبكات
6862130832407694170

45571022326496883151شبكات كهربيه

171128203454374582اشغال عامه

31205181321393372ميكنة سفن

58944810372873496368767971673االجمالى 

المعهد الفنى 

الصناعي 

باالسكندرية

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية

دور اكتوبر 
الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

727014230164610286188مؤسسات مالية

3251831216284467111نظم معلومات

3722598513452772علوم قانونية

69631322113349076166موانى وجمارك

ضرائب و 

تامينات
5814420210132368157225

2683506188163144349413762االجمالى 

2930595036867966145مؤسسات مالية

197291722292694120محاسب ضرائب

011101112اداره مواد

481031515858116106161267االجمالى 

3164537691391212604555741029

مضيفين 

ومضيفات
6281051516723

5381051515823سياحة

41563910414اشراف

150151101126026مطبخ

92111832127532مطاعم

398475516719424118االجمالى

9449091853481486967142513952820

الشعبة

دور مايو 

المعهد الفنى 

التجارى 

باالسكندرية

 التكنولوجية الكلية اجمالى

باإلسكندرية

المعهد الفنى 

للسياحة والفنادق 

باالسكندرية

المعهد الفنى 

التجارى بدمنهور

 التجارية الفنية المعاهد جملة

باالسكندرية

الجملة دور اكتوبر 
الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2632913821391150تكنولوجيا التبريد والتكييف

230231001033033سيارات

761330310616اجهزة الكترونية 

105151211322628تشغيل معادن

31417819111526تشكيل معادن

70732510212آالت كهربية

1061623512921حاسبات وشبكات 

820821501597097لحام 

1031353815621شبكات قوى كهربية

044055099انتاج مالبس

07736931316صيانة مالبس

08809901717باترون مالبس

17856234743811225294346االجمالى 

تكنولوجيا 

مالحه بحريه
260261221438240

ميكنة وتشغيل 

السفن
5105120253053

بناء واصالح 

سفن
2322541527330

تكنولوجيا نقل 

بحرى
2113349110301444

انتاج وصيانة 

مالبس
101000101

122151372743114919168االجمالى 

الجملة دور اكتوبر 

الشعبة

دور مايو 

الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

المعهد الفنى 

الصناعي ببورسعيد

المعهد الفنى  

للمنشآت البحرية 

ببورسعيد

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

1411510919241034أشغال عامة

3163717724481361آالت كهربية

45752271643722395االجمالى

3457842312858186473136609

14102451116192140نظم معلومات

1712297714241943تسويق و تخرين

1719368513252449محاسب ضرائب

19284710717293564موانى و جمارك

67691363030609799196االجمالى 

المعهد الفنى 

التجارى بالعريش
61319132033193352محاسب ضرائب

دور مايو 

المعهد الفنى 

الصناعي ببئر العبد 

بسيناء

الجملة دور اكتوبر 

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

ببورسعيد

المعهد الفنى 

التجاري  ببورسعيد

الشعبة
الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

6182403362127نظم معلومات

911209615181735تسويق و تخرين

1171833642024محاسب ضرائب

3283143773138موانى وجمارك

1974931615313589124االجمالى 

921562485965124151221372

مضيفين 

ومضيفات
10165117512

1453474812سياحة

60050511011مطبخ

044011055اشراف داخلى

4264048210مطاعم

121022181028302050االجمالى

4492446932051333386543771031

الجملة دور اكتوبر 

المعهد الفنى 

التجارى دمياط

الشعبة

دور مايو 

الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

 التجارية الفنية المعاهد جملة

ببورسعيد

المعهد الفنى 

للسياحة و الفنادق 

ببورسعيد

 التكنولوجية الكلية اجمالى

ببورسعيد

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
7613892210329823121

شبكات قوي 

كهربية
4521663925648446130

1341741517522آالت كهربية

5633892929588562147تشغيل معادن

190712619465159284136420االجمالى 

11811129753511019346239مساحة

3818561928475746103رى وصرف

15629185946315725092342االجمالى 

346100446188128316534228762

4718652731587449123مؤسسات مالية

232548235252853نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

6920892939689859157

139632025873131197136333االجمالى 

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

المعهد الفنى 

الصناعي للرى 

والصرف باسيوط

المعهد الفنى 

الصناعي بسوهاج

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

الوادى بوسط

المعهد الفنى 

التجارى ببنى 

سويف

الكلية التكنولوجية 

بوسط الوادى

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

1574520212324416977246مؤسسات مالية

1304617614142814460204تسويق و تخرين

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

045450191906464

022000022مشروعات

287138425266591313203516االجمالى 

2031353387161132274196470مؤسسات مالية

202000202تسويق و تخرين

6017775510652287علوم قانونية

101011112محاسبة

2661524187667143342219561االجمالى 

69235310451602053658525581410

1038453149134833368113867862172

المعهد الفنى 

التجارى باسيوط

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية 

بوسط الوادى

المعهد الفنى 

التجاري بسوهاج

 التجارية الفنية المعاهد جملة

الوادى بوسط

 بوسط التكنولوجية الكلية اجمالى

الوادى

الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

730732402497097فلزات

معدات 

ميكانيكية 

كهربائية

93093240241170117

1660166480482140214االجمالى 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
14723170941611024139280

شبكات قوي 

كهربية
84171012182910525130

2933225732541064آالت كهربية

571774224591978أجهزة

317603771423317545993552االجمالى

821023932311142رى

851297143179915114مساحة

931410737124913026156االجمالى

3131628210393372ترميم معمارى

2515408210331750ترميم دقيق

3034647310373774مقتنيات متاحف

86801662373010987196االجمالى 

الجملة دور اكتوبر 

المعهد الفنى 

الصناعي نجع 

حمادى قنا

الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

المعهد الفنى 

الصناعى بقنا

المعهد الفنى  

للمساحة والرى بقنا

المعهد الفنى 

الصناعي لترميم 

االثار باالقصر

الشعبة
دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
186246032927838116

شبكات قوي 

كهربية
472067221032693099

108131213143513917156آالت كهربية

173392121134615928685371االجمالى 

83519310283639846111982911489

3454882621476075135مؤسسات مالية

2219416814282755نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

291140151429442569

سكرتارية 

تنفيذية
214566011214667

163652141832305484مشروعات

1221652876162123183227410االجمالى 

82028257102535نظم معلومات

1423379918233255تسويق و تخرين

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

3667103928374595140

5811016820426278152230االجمالى 

18027545581104185261379640

  الصناعية الفنية المعاهد جملة

الوادى بجنوب

المعهد الفنى 

التجارى باسوان

المعهد الفنى 

التجارى بقنا

الشعبة

الجملة دور اكتوبر 

 التجارىة الفنية المعاهد جملة

الوادى بجنوب

الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

المعهد الفنى 

الصناعي  اسوان

دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

 2015/2014 للعام التكنولوجية بالكليات الخريجين الطالب 

الشعبة

دور اكتوبر  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 والشعب الدراسى للمؤهل طبقا  

الجملة 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

58137512121325مضيفين ومضيفات 

74119716161127سياحة

16711415121022اشراف

130131101124024مطبخ 

261844381654643498االجمالى 

الخدمة االجتماعية  

بقنا
551522075174125106226332خدمة اجتماعية

1096638173453329282516299302559
 بجنوب  التكنولوجية الكلية اجمالى

الوادى

المعهد الفنى 

للسياحة و الفنادق 

بقنا

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 


