
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفنى الصناعي 

بالمطرية
982208119064423688016264442070

1381272659968167237195432المعهد الفنى الصناعي بشبرا

المعهد الفنى للمساحة والرى 

بالمطرية
5427761926167328803144947

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمطرية
166241220741004371137526667833449

1471182657657133223175398المعهد الفني التجارى بالمطرية

2191603797534109294194488المعهد الفني التجارى بشبرا

جملة المعاهدالفنية التجارية 

بالمطرية
36627864415191242517369886

المعهد الفني للسياحة والقنادق 

بالمطرية
906515511187198201152353

اجمالى الكلية التكنولوجية 

المطرية
2118755287312665491815338413044688

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفنى الصناعي 

بالصحافة
4471736204112116228583841242

169125294473481216159375المعهد الفنى للبصريات

المعهد الفني لمواد البناء 

بحلوان
83083220221050105

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالصحافة
69929899748024572511795431722

10186187461662147102249المعهد الفني التجارى بالروضة

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالصحافة
800384118452626178713266451971

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالصحافة

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2939939212926155422125547المعهد الفني الصناعى بقويسنا

4141415559873171512214726المعهد الفني الصناعى ببنها

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بقويسنا
707240947227993269343391273

1021622646164125163226389المعهد الفني التجارة بقويسنا

388612421264759112171المعهد الفني التجارى بطنطا

27679437528964119183المعهد الفني التجارى ببنها

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بقويسنا
167315482119142261286457743

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بقويسنا
874555142934624158712207962016

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

50419970320086286704285989المعهد الفني الصناعى بالمحلة

المعهد الفني الصناعى 

بالزقازيق
3432876302422044465854911076

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمحلة
847486133344229073212897762065

38609831548569114183المعهد الفني التجارى بالمحلة

المعهد الفني التجارى 

بالمنصورة
1061622687782159183244427

67153220623092129183312المعهد الفني التجارى بالزقازيق

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بالمحلة
211375586170166336381541922

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالمحلة
105886119196124561068167013172987

الجملة 

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بقويسنا

الكلية التكنولوجية بالمحلة

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى 

باإلسكندرية
58944810372873496368767971673

المعهد الفني التجارى 

باإلسكندرية
2683506188163144349413762

481031515858116106161267المعهد الفني التجارى بدمنهور

جملة المعاهد الفنية التجارية 

باإلسكندرية
3164537691391212604555741029

المعهد الفني للسياحة 

باإلسكندرية
398475516719424118

اجمالى الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية
9449091853481486967142513952820

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى 

ببورسعيد
17856234743811225294346

122151372743114919168المعهد الفني للمنشات البحرية

المعهد الفني الصناعى ببئر 

العبد
45752271643722395

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

ببورسعيد
3457842312858186473136609

67691363030609799196المعهد الفني التجارى ببورسعيد

61319132033193352المعهد الفني التجارى بالعريش

1974931615313589124المعهد الفني التجارى بدمياط

جملة المعاهد الفنية التجارى 

ببورسعيد
196322518136140276332462794

121022181028302050المعهد الفني للسياحة ببورسعيد

اجمالى الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد
4492446932051333386543771031

الكلية التكنولوجية ببورسعيد
الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية باإلسكندرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

190712619465159284136420المعهد الفني الصناعى بسوهاج

15629185946315725092342المعهد الفني للمساحة باسيوط

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بوسط الوادى
346100446188128316534228762

المعهد الفني التجارى ببنى 

سويف
139632025873131197136333

287138425266591313203516المعهد الفني التجارى باسيوط

2661524187667143342219561المعهد الفني التجارى بسوهاج

جملة المعاهد الفنية التجارى 

بوسط الوادى
69235310451602053658525581410

اجمالى الكلية التكنولوجية  

بوسط الوادى
1038453149134833368113867862172

الجملة دور اكتوبر دور مايو 
الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

2015/2014اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى بنجع 

حمادى
1660166480482140214

317603771423317545993552المعهد الفني الصناعى بقنا

931410737124913026156المعهد الفني للمساحة بقنا

المعهد الفني لترميم االثار 

باالقصر
86801662373010987196

173392121134615928685371المعهد الفني الصناعى باسوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بجنوب الوادى
83519310283639846111982911489

1221652876162123183227410المعهد الفني التجارى بقنا

5811016820426278152230المعهد الفني التجارى باسوان

جملة المعاهد الفنية التجارى 

بجنوب الوادى
18027545581104185261379640

261844381654643498المعهد الفني للسياحة بقنا

المعهد الفني للخدمة 

االجتماعية بقنا
551522075174125106226332

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بجنوب  الوادى
1096638173453363882516299302559

الجملة دور اكتوبر دور مايو 
الكلية التكنولوجية بجنوب 

الوادى

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 


