
وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

4600046046معاون صحى

571940611980فنى اشعة

34735103983122فنى معامل

191150241135فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
391540039154193

صيانه واصالح 

اجهزة
1886302186107

خدمات طبية 

عاجلة
4700047047

12350244127506633فنيات تمريض

0210010211211توليد

404800404888تمريض نفسى

الرعاية الحرجة 

وطوارى
243903022439051148

266000266086اورام

6922066211771320832796الجملة 

3407041041معاون صحى

7657207857135فنى اشعة

541311055131186فنى معامل

171342211536فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
551400055140195

صيانه واصالح 

اجهزة
101990010199200

خدمات طبية 

عاجلة
5700057057

5415005415420تمريض عام

0184000184184توليد

214280021428449طوارى

7191007191198اورام

0700007070تمريض نفسى

427172814244117302171الجملة 

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

4700047047معاون صحى

484900484997فنى اشعة

191010019101120فنى معامل

101300101323فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
8106008106114

8473008473157صيانة اجهزة

خدمات طبية 

عاجلة
5700057057

253220025322347تمريض عام

0840008484توليد

0760007676تمريض نفسى

121460012146158طوارى

4700047074اورام وجراحات

31410400031410401354الجملة 

2600026026معاون صحى

153200153247فنى اشعة

2385002385108فنى معامل

4164081624فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
4131004131135

صيانه واصالح 

اجهزة
6687006687153

خدمات طبية 

عاجلة
2000020020

0259000259259فتيات تمريض

0110000110110توليد

0580005858تمريض نفسى

0222000222222طوراى

052005252تمريض اورام

15810524016210521214الجملة 
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

2801029029معاون صحى

223800223860فنى اشعه

216900216990فنى معامل

1191021921فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
121350012135147

صيا نة اجهزة 

طبية
6168006168129

خدمات طبية 

عاجلة
4500045045

152200015220235فنيات تمريض

0640006464توليد

تمريض نفسى 

وصحه نفسيه
0370003737

تمريض الطوارى 

والرعاية الحرجه
301000030100130

0770007777اورام

235827202378271064الجملة 

3700037037معاون صحى

422800422870فنى اشعة

1198001198109فنى معامل

6210062127فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
6194006194155

صيا نة اجهزة 

طبية
4085004085125

خدمات طبية 

عاجلة
3500035035

863520086352438فنيات تمريض

0750007575توليد

0640006464تمريض نفسى

0620006262تمريض طوارى

0580005858تمريض اورام

318937003189371255الجملة 
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

4100041041معاون صحى

5650005650106فنى اشعه

3078003078108فنى معامل

تسجيل طبى 

واحصاء
601320060132192

خدمات طبية 

عاجلة
3000030030

305680030568598فنيات تمريض

0660006666توليد

0500005050تمريض نفسى

0360003636تمريض طوارى

0650006565تمريض اورام

24710450024710451292الجملة 

1303016016معاون صحى

392820412869فنى اشعه

156602156883فنى معامل

3170031720فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
4129004129133

صيا نة اجهزة 

طبية
5679105779136

551660055166221فتيات تمريض

5870005870128طوارى

0470004747تمريض نفسى

24360262249604853الجملة 
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

3000030030معاون صحى

363300363369فنى اشعه

333300333366فنى معامل

تسجيل طبى 

واحصاء
4491004491135

خدمات طبية 

عاجلة
7900079079

89700897105فنيات تمريض

0460004646توليد

0510005151تمريض طوارى

0330003333تمريض اورام

23038400230384614الجملة 

3800038038معاون صحى

242100242145فنى اشعه

3783003783120فنى معامل

تسجيل طبى 

واحصاء
521490052149201

3000030030خدمات طبية

385100385189صيانة اجهزة

6161006161167فنيات تمريض

0250000250250توليد

0360003636نفسى
طوارى ورعاية 

حرجة
193550019355374

0310003131تمريض اورام

24411370024411371381الجملة 
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

3900039039معاون صحى

2575002575100فنى اشعة

4299004299141فنى معامل

تسجيل طبى 

واحصاء
481000048100148

خدمات طبية 

عاجلة
4100041041

563480056348404فنيات تمريض عام

4869004869117صيانة اجهزة طبية

0500005050توليد

175300175370تمريض نفسى

1520015253تمريض طوارى

0530005353اورام

317899003178991216الجملة 

1800018018معاون صحى

5340053439فنى اشعه

195900195978فنى معامل

6120061218فنى اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
2774002774101

صيا نة اجهزة 

طبية
5152005152103

101130010113123فنيات تمريض

0870008787توليد

3330033336تمريض نفسى

2087002087107تمريض طوارى

0330003333اورام

15958400159584743الجملة 
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وزارة التعليم العالى    

      قطاع مكتب الوزير

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبة

الشعبةالمعهد

توزيع الطالب المستجدين

وافدونمصريون
الجملة

 حسب الشعب2017/ 2016 املستجدون باملعاهد الفنية الصحية فى العام الدراس ى    

الفنى 

الصحى 

بامبابه

39701104080408معاون صحى

44546480453464917فنى اشعه

3389756123449871331فنى معامل

6612214280124204فنى صناعة اسنان

تسجيل طبى 

واحصاء
41414350041414351849

صيا نة اجهزة 

طبية
563749405677491316

خدمات طبية 

عاجلة
4410004410441

41935234442335273950فنيات تمريض

0122601012271227توليد

605720060572632تمريض نفسى

طوارى ورعاية 

حرجة
40425120240425142918

377230037723760اورام

358412301472136311232215953الجملة 
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