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تكنولوجيا 

مالحه بحريه
1852370725530

ميكنة وتشغيل 

السفن
3713870744145

بناء واصالح 

سفن
121131611728230

2810385712331750موانى

انتاج وصيانة 

مالبس
000000000

95171123584313025155االجمالى 

الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

المعهد الفنى 

الصناعي ببورسعيد

المعهد الفنى  

للمنشآت البحرية 

ببورسعيد

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

106164610141226أشغال عامة

606662933289998آالت كهربية

7012823394210321124االجمالى

33114247311657173447199646

20204011819312859نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
133750121426255176

71926303101929محاسب ضرائب

12253781523204060موانى و جمارك

101000101إدارة مواد

011000011كمبيوتر مطور

5310215534377187139226االجمالى 

101000101مؤسسات

189172441183250محاسب ضرائب

2810172441193251االجمالى 

الشعبة
الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

المعهد الفنى 

التجارى بالعريش

الجملة 

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

ببورسعيد

المعهد الفنى 

التجاري  ببورسعيد

المعهد الفنى 

الصناعي ببئر العبد 

بسيناء

دور اكتوبر  دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر  الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

71825369102434نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
7263351924124557

2131536951924محاسب ضرائب

26366220626464288موانى وجمارك

429313531376873130203االجمالى 

972033008298180179301480

مضيفين 

ومضيفات
54951610515

224112336سياحة

70060613013مطبخ

000314314اشراف داخلى

000224224مطاعم

1462017522311142االجمالى

4423517932151603756575111168

جملة المعاهد الفنية التجارية 

ببورسعيد

المعهد الفنى 

للسياحة و الفنادق 

ببورسعيد

اجمالى الكلية التكنولوجية ببورسعيد

المعهد الفنى 

التجارى دمياط

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
4022628917483179

شبكات قوي 

كهربية
4931801829476760127

62850511213آالت كهربية

2835635813334376تشغيل معادن

12390213364682159136295االجمالى 

3374015924481664مساحة

415751211617رى وصرف

37845221436592281االجمالى 

160982585860118218158376

5029793122538151132مؤسسات مالية

134053055134558نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

29558436498565104169

921242166776143159200359االجمالى 

الكلية التكنولوجية 

بوسط الوادى

الجملة 

المعهد الفنى 

الصناعي للرى 

والصرف باسيوط

المعهد الفنى 

الصناعي بسوهاج

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بوسط الوادى

المعهد الفنى 

التجارى ببنى 

سويف

الشعبة

دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2815418216476344201245مؤسسات مالية

تسويق و 

تخرين
1537522539644076116

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

035350282806363

000000000مشروعات

432262694111415584340424االجمالى 

71239310345690105295400مؤسسات مالية

تسويق و 

تخرين
000000000

11617121224231841علوم قانونية

000000000محاسبة

822453274668114128313441االجمالى 

2175958121542584123718531224

377693107021231853058910111600
اجمالى الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى

الشعبة

دور مايو 

المعهد الفنى 

التجاري بسوهاج

جملة المعاهد الفنية التجارية بوسط 

الوادى

الجملة دور اكتوبر 

الكلية التكنولوجية 

بوسط الوادى

المعهد الفنى 

التجارى باسيوط

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

260261401440040فلزات

معدات 

ميكانيكية 

كهربائية

160161601632032

420423003072072االجمالى 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
105111166066616517182

شبكات قوي 

كهربية
68239133175010140141

27835674719412106آالت كهربية

231740191029422769أجهزة

223592821793721640296498االجمالى

881618927261743رى

49105915621641680مساحة

5718753315489033123االجمالى

1311245510181634ترميم معمارى

1517324610192342ترميم دقيق

131528437171835مقتنيات متاحف

4143841314275457111االجمالى 

المعهد الفنى 

الصناعى بقنا

المعهد الفنى  

للمساحة والرى بقنا

المعهد الفنى 

الصناعي لترميم 

االثار باالقصر

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

المعهد الفنى 

الصناعي نجع 

حمادى قنا

الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
3840781712295552107

شبكات قوي 

كهربية
3984724731631578

161834431255593089آالت كهربية

9366159843111517797274االجمالى 

456186642339974367952831078

419813921295062127189مؤسسات مالية

203757201737405494نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

18123013619311849

سكرتارية 

تنفيذية
197998612182591116

1613293244764857105مشروعات

11423935392108200206347553االجمالى 

5172202251924نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
142438151934294372

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

2836641233454069109

477712427548174131205االجمالى 

161316477119162281280478758

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملة المعاهد الفنية التجارىة 

بجنوب الوادى

الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

المعهد الفنى 

الصناعي  اسوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية  

بجنوب الوادى

المعهد الفنى 

التجارى باسوان

المعهد الفنى 

التجارى بقنا

الشعبة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

  طبقا للمؤهل الدراسى والشعب 

الجملة  دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بالمطرية

 2016/2015 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2355057310مضيفين ومضيفات 

34717841115سياحة

80841512113اشراف

101808909مطبخ 

1472118826321547االجمالى 

الخدمة االجتماعية  

بقنا
4352953311447663139خدمة اجتماعية

674561123550927878711838392022

الشعبة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 
الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

اجمالى الكلية التكنولوجية  بجنوب 

الوادى

المعهد الفنى 

للسياحة و الفنادق 

بقنا

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 


