
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةوافدمصرى

334227076049604636049طلبة

10068491855185321855طالبات

434835567904789957904جملة

11823561538153711538طلبة

8976061503150301503طالبات

20799623041304013041جملة

3724438158150815طلبة

1401002402400240طالبات

5125431055105501055جملة

489635068402839848402طلبة

204315553598359623598طالبات

693950611200011994612000جملة

4512306816801681طلبة

3012745755732575طالبات

7525041256125331256جملة

4542967507482750طلبة

4134698828784882طالبات

8677651632162661632جملة

9055261431142831431طلبة

7147431457145161457طالبات

161912692888287992888جملة

10911661257125701257طلبة

6181537717701771طالبات

17093192028202712028جملة

689241981109011083711090طلبة

337524515826581795826طالبات

10267664916916169001616916جملة

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفني التجارى بشبرا

جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

اجمالى الكلية التكنولوجية 

المطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

المعهد الفنى الصناعي بشبرا

المعهد الفنى للمساحة 

والرى بالمطرية

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بالمطرية

المعهد الفني التجارى 

بالمطرية

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

المعهد الفنى الصناعي 

بالمطرية

جملة المعاهد الفنية 

التجارية بالمطرية

المعهد الفنى للسياحة 

بالمطرية

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملةوافدمصرى

181012903100310003100طلبة

179910602859285902859طالبات

360923505959595905959جملة

2261934194190419طلبة

2051683733730373طالبات

4313617927920792جملة

143742172170217طلبة

000000طالبات

143742172170217جملة

217915573736373603736طلبة

200412283232323203232طالبات

418327856968696806968جملة

36037173171318731طلبة

2713696406400640طالبات

63174013711353181371جملة

2539192844674449184467طلبة

227515973872387203872طالبات

4814352583398321188339جملة

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملة 

المقيدين

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفني لمواد البناء 

بحلوان

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بالصحافة

المعهد الفني التجارى 

بالروضة

الكلية التكنولوجية بالصحافة

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالصحافة

المعهد الفنى الصناعي 

بالصحافة

المعهد الفنى للبصريات

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

14153761791179011791طلبة

4021515535530553طالبات

18175272344234312344جملة

12884751763176301763طلبة

6543389929920992طالبات

19428132755275502755جملة

27038513554355313554طلبة

10564891545154501545طالبات

375913405099509815099جملة

4372016386353638طلبة

3261634894890489طالبات

7633641127112431127جملة

4181275455432545طلبة

5783459239230923طالبات

9964721468146621468جملة

1911283193181319طلبة

2242855095081509طالبات

4154138288262828جملة

10464561502149661502طلبة

11287931921192011921طالبات

217412493423341673423جملة

374913075056504975056طلبة

218412823466346513466طالبات

593325898522851488522جملة

المعهد الفنى الصناعي 

بقويسنا

جملة 

المقيدين

توزيع جملة المقيدين الصف 

الثانى

المعهد الفنى الصناعي ببنها

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بقويسنا

المعهد الفني التجارى 

بقويسنا

المعهد الفني التجارى بطنطا

النوع
الصف 

االول

المعهد الفني التجارى ببنها

الكلية التكنولوجية بقويسنا

جملة المعاهد الفنية 

التجارية بقويسنا

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بقويسنا

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

12118232034203402034طلبة

7664951261126101261طالبات

197713183295329503295جملة

116410992263226212263طلبة

116112282389238902389طالبات

232523274652465114652جملة

237519224297429614297طلبة

192717233650365003650طالبات

430236457947794617947جملة

185832682680268طلبة

1141002142140214طالبات

2991834824820482جملة

4951946896881689طلبة

3842476316310631طالبات

8794411320131911320جملة

3523677197172719طلبة

5355261061105921061طالبات

8878931780177641780جملة

10326441676167331676طلبة

10338731906190421906طالبات

206515173582357753582جملة

340725665973596945973طلبة

296025965556555425556طالبات

636751621152911523611529جملة

المعهد الفنى الصناعي 

بالمحلة

المعهد الفني التجارى 

بالزقازيق

الكلية التكنولوجية بالمحلة

المعهد الفنى الصناعي 

بالزقازيق

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بالمحلة

المعهد الفني التجارى 

بالمحلة

الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملة 

المقيدين

توزيع جملة المقيدين
النوع

جملة المعاهد الفنية 

التجارية بالمحلة

اجمالى الكلية التكنولوجية  

بالمحلة

المعهد الفني التجارى 

بالمنصورة

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملةوافدمصرى

14868142300229822300طلبة

14678652332233112332طالبات

295316794632462934632جملة

5203578778761877طلبة

7584521210120551210طالبات

12788092087208162087جملة

4512146656650665طلبة

5205681088108801088طالبات

9717821753175301753جملة

9715711542154111542طلبة

127810202298229352298طالبات

224915913840383463840جملة

2531173703691370طلبة

108691771770177طالبات

3611865475461547جملة

271015024212420844212طلبة

285319544807480164807طالبات

5563345690199009109019جملة

الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفنى الصناعي 

باالسكندرية

المعهد الفنى التجارى 

باالسكندرية

المعهد الفنى التجارى 

بدمنهور

جملة المعاهد الفنية 

التجارىة باالسكندرية

المعهد الفني للسياحة 

باإلسكندرية

اجمالى الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملة 

المقيدين

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

9912921283128301283طلبة

4271655925920592طالبات

14184571875187501875جملة

3301504804800480طلبة

74531271270127طالبات

4042036076070607جملة

1261262522520252طلبة

42458787087طالبات

1681713393390339جملة

14475682015201502015طلبة

5432638068060806طالبات

19908312821282102821جملة

2961624584580458طلبة

2451684134121413طالبات

5413308718701871جملة

105281331303133طلبة

79581371334137طالبات

184862702637270جملة

282963783771378طلبة

3592836426420642طالبات

6413791020101911020جملة

6832869699654969طلبة

6835091192118751192طالبات

13667952161215292161جملة

79851641640164طلبة

22184040040طالبات

1011032042040204جملة

22099393148314443148طلبة

12487902038203352038طالبات

345717295186517795186جملة

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملة 

المقيدين

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفنى للمنشات 

البحرية

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

جملة المعاهد الفنية 

التجارية ببورسعيد

المعهد الفني للسياحة 

ببورسعيد

اجمالى الكلية التكنولوجيا 

ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعى ببئر 

العبد

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية ببورسعيد

المعهد الفني التجارى 

ببورسعيد

المعهد الفني التجارى 

بالعريش

المعهد الفني التجارى بدمياط

المعهد الفنى الصناعي 

ببورسعيد

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

4962317277270727طلبة

5152387537530753طالبات

10114691480148001480جملة

2692084774770477طلبة

96691651650165طالبات

3652776426420642جملة

7654391204120401204طلبة

6113079189180918طالبات

13767462122212202122جملة

2431594024020402طلبة

3633316946940694طالبات

6064901096109601096جملة

2021343363360336طلبة

6865731259125901259طالبات

8887071595159501595جملة

1872714584580458طلبة

5924581050105001050طالبات

7797291508150801508جملة

6325641196119601196طلبة

164113623003300303003طالبات

227319264199419904199جملة

139710032400240002400طلبة

225216693921392103921طالبات

364926726321632106321جملة

توزيع جملة المقيدين الصف 

الثانى

جملة 

المقيدين
النوع

الصف 

االول

الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى

المعهد الفني التجارى     

ببنى سويف

المعهد الفني التجارى 

باسيوط

المعهد الفني التجارى 

بسوهاج

جملة المعاهد الفنية 

التجارية بوسط الوادى

اجمالى الكلية التكنولوجية  

بوسط الوادى

المعهد الفنى الصناعي 

سوهاج

المعهد الفنى للمساحة 

باسيوط

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بوسط الوادى

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع جملة المقيدين جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2017/2016 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

جملةوافدمصرىالثانى

117892062060206طلبة

000000طالبات

117892062060206جملة

9497811730173001730طلبة

2342274614601461طالبات

118310082191219012191جملة

2581594174170417طلبة

93531461460146طالبات

3512125635630563جملة

128762042040204طلبة

129862152150215طالبات

2571624194190419جملة

4672156826820682طلبة

2661504164151416طالبات

7333651098109711098جملة

191913203239323903239طلبة

7225161238123621238طالبات

264118364477447524477جملة

3073306376370637طلبة

6895521241124101241طالبات

9968821878187801878جملة

1491222712710271طلبة

3482756236230623طالبات

4973978948940894جملة

4564529089080908طلبة

10378271864186401864طالبات

149312792772277202772جملة

117411581580158طلبة

69481171170117طالبات

186892752750275جملة

1441002442440244طلبة

58781361360136طالبات

2021783803800380جملة

263619134549454904549طلبة

188614693355335323355طالبات

452233827904790227904جملة

المعهد الفنى للمساحة بقنا

المعهد الفنى لترميم االثار 

باالقصر

المعهد الفني للخدمة 

االجتماعية بقنا

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بجنوب الوادى

الكلية التكنولوجية بجنوب 

الوادى

المعهد الفنى الصناعى 

باسوان

جملة المعاهد الفنية 

الصناعية بجنوب الوادى

جملة المعاهد الفنية 

التجارية بجنوب الوادى

المعهد الفني للسياحة بقنا

جملة 

المقيدين

المعهد الفني التجارى بقنا

المعهد الفني التجارى 

باسوان

المعهد الفنى الصناعي بقنا

النوع
الصف 

االول

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفنى الصناعي بنجع 

حمادى

الصف 

الثانى

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 


