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15392245484593201137338االجمالى 

تكنولوجيا 

مالحه بحريه
531265415571370

ميكنة وتشغيل 

السفن
3103130334034

بناء واصالح 

سفن
2514396410311849

181937707251944موانى

انتاج وصيانة 

مالبس
000000000

127451722052514750197االجمالى 

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

06615611112أشغال عامة

4285033841751691آالت كهربية

4214563413477627103االجمالى

32215147310263165424214638

31821131932163753نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
91120202747293867

3362151751823محاسب ضرائب

437183250223557موانى و جمارك

000000000إدارة مواد

000000000كمبيوتر مطور

193554539314672128200االجمالى 

000000000مؤسسات

8142291625173047محاسب ضرائب

8142291625173047االجمالى 

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر  الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

3212471118103242نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
2343693241116677

924330101093443محاسبة ضرائب

19375672633266389موانى وجمارك

011000011محاسبة قديمة

011000011إدارة قديم

33118151237910256197253االجمالى 

6016722785188273145355500

مضيفين 

ومضيفات
3034377310

033213246سياحة

8001901927027مطبخ

325123448اشراف داخلى

3255058210مطاعم

1772431637481361االجمالى

3993257242182574756175821199

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
49318031114524294

شبكات قوي 

كهربية
885113919284710779186

000000000آالت كهربية

28467461824346498تشغيل معادن

165128293285785193185378االجمالى 

5095962157711224136مساحة

20727178211435رى وصرف

70168663228513338171االجمالى 

2351443799179170326223549

2446703649856095155مؤسسات مالية

9455411112105666نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

30629224648854126180

6315321661124185124277401االجمالى 

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

5220926120658572274346مؤسسات مالية

تسويق و 

تخرين
65258142337207595

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

033330474708080

000000000مشروعات

582943523413516992429521االجمالى 

8521029576115191161325486مؤسسات مالية

تسويق و 

تخرين
000000000

6054114168247662138علوم قانونية

000000000محاسبة

14526440992123215237387624االجمالى 

26671197718738256945310931546

501855135627846173977913162095
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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

2402422046046فلزات

معدات 

ميكانيكية 

كهربائية

1701710027027

410413203273073االجمالى 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
6318811181213018130211

شبكات قوي 

كهربية
873011754429614172213

24630401151641781آالت كهربية

75108530144410524129أجهزة

2496431324279321491143634االجمالى

46101131451924رى

7498349136212322145مساحة

78159350267612841169االجمالى

1618345712212546ترميم معمارى

1619358311242246ترميم دقيق

1121327411182543مقتنيات متاحف

43581012014346372135االجمالى 

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

تكنولوجيا 

التبريد والتكييف
9817121931212748

شبكات قوي 

كهربية
222850301141523991

1662227532431154آالت كهربية

474289693510411677193االجمالى 

4581796374131545678713331204

57120177308811887208295مؤسسات مالية

242044203454445498نظم معلومات

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

13720111223241943

سكرتارية 

تنفيذية
15871021671693109

91625152338243963مشروعات

11825036877163240195413608االجمالى 

4162003341923نظم معلومات

تسويق و 

تخرين
191635222749414384

محاسبة 

ضرائب و 

تأمينات

24497315516639100139

4781128378111884162246االجمالى 

165331496114244358279575854

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

 2017/2016 الطالب الخريجين بالكليات التكنولوجية للعام 

الشعبة

دور اكتوبر 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

17835841216مضيفين ومضيفات 

2151725742024سياحة

3254377512اشراف

40490913013مطبخ 

102434181331283765االجمالى 

الخدمة االجتماعية  

بقنا
4859107349438268150خدمة اجتماعية

6815931274579420999126010132273

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 


