
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةوافدمصرى

361219345546554515546طلبة

9138061719171901719طالبات

452527407265726417265جملة

13524871839183811839طلبة

10416121653165301653طالبات

239310993492349113492جملة

5383829209191920طلبة

152812332330233طالبات

6904631153115211153جملة

550228038305830238305طلبة

210614993605360503605طالبات

760843021191011907311910جملة

5702598298290829طلبة

3102565665624566طالبات

8805151395139141395جملة

6144071021102011021طلبة

6974311128112621128طالبات

13118382149214632149جملة

11846661850184911850طلبة

10076871694168861694طالبات

219113533544353773544جملة

9682301198119801198طلبة

5832147977970797طالبات

15514441995199501995جملة

765436991135311349411353طلبة

369624006096609066096طالبات

11350609917449174391017449جملة

توزيع جملة المقيدين

المعهد الفني التجارى بشبرا

جملة 

المقيدين
الكلية التكنولوجية بالمطرية

اجمالى الكلية التكنولوجية 

المطرية

 2018/2017 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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملةوافدمصرى

224816543902390113902طلبة

125513492604260312604طالبات

350330036506650426506جملة

2191904094090409طلبة

2431533963960396طالبات

4623438058050805جملة

1391012402400240طلبة

000000طالبات

1391012402400240جملة

260619454551455014551طلبة

149815023000299913000طالبات

410434477551754927551جملة

4783187967960796طلبة

3682756436430643طالبات

8465931439143901439جملة

308422635347534615347طلبة

186617773643364213643طالبات

495040408990898828990جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

14804881968196711968طلبة

4232156386380638طالبات

19037032606260512606جملة

15175652082208202082طلبة

7044331137113701137طالبات

22219983219321903219جملة

299710534050404914050طلبة

11276481775177501775طالبات

412417015825582415825جملة

3741545285280528طلبة

3761735495490549طالبات

7503271077107701077جملة

5201706906882690طلبة

6513269779761977طالبات

11714961667166431667جملة

1291372662660266طلبة

1782264044031404طالبات

3073636706691670جملة

10234611484148221484طلبة

12057251930192821930طالبات

222811863414341043414جملة

402015145534553135534طلبة

233213733705370323705طالبات

635228879239923459239جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

14688292297229702297طلبة

6786081286128601286طالبات

214614373583358303583جملة

143212682700270002700طلبة

109312662359235812359طالبات

252525345059505815059جملة

290020974997499704997طلبة

177118743645364413645طالبات

467139718642864118642جملة

224843083080308طلبة

177762532530253طالبات

4011605615610561جملة

4242086326311632طلبة

3872486356341635طالبات

8114561267126521267جملة

4202877077052707طلبة

6074591066106601066طالبات

10277461773177121773جملة

10685791647164431647طلبة

11717831954195311954طالبات

223913623601359743601جملة

396826766644664136644طلبة

294226575599559725599طالبات

691053331224312238512243جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى

جملةوافدمصرى

17119422653265302653طلبة

129511212416241512416طالبات

300620635069506815069جملة

7782671045103961045طلبة

9143341248124351248طالبات

169260122932282112293جملة

1274165435430543طلبة

2064866926920692طالبات

3339021235123501235جملة

9056831588158261588طلبة

11208201940193551940طالبات

2025150335283517113528جملة

296763723693372طلبة

161572182180218طالبات

4571335905873590جملة

291217014613460494613طلبة

257619984574456864574طالبات

5488369991879172159187جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

10783441422142201422طلبة

4541816356350635طالبات

15325252057205702057جملة

3211684894890489طلبة

91491401400140طالبات

4122176296290629جملة

1711142852850285طلبة

34437777077طالبات

2051573623620362جملة

15706262196219602196طلبة

5792738528520852طالبات

21498993048304803048جملة

2621944564560456طلبة

2622044664651466طالبات

5243989229211922جملة

75681431412143طلبة

47791261224126طالبات

1221472692636269جملة

325914164151416طلبة

3842496336330633طالبات

7093401049104811049جملة

6623531015101231015طلبة

6935321225122051225طالبات

13558852240223282240جملة

95781731730173طلبة

38256363063طالبات

1331032362360236جملة

232710573384338133384طلبة

13108302140213552140طالبات

363718875524551685524جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

الثانى
جملةوافدمصرى

5532407937930793طلبة

4582627207200720طالبات

10115021513151301513جملة

3552996546540654طلبة

98601581580158طالبات

4533598128120812جملة

9085391447144701447طلبة

5563228788780878طالبات

14648612325232502325جملة

4411385795790579طلبة

4352546896890689طالبات

8763921268126801268جملة

2211293503500350طلبة

8096921501150101501طالبات

10308211851185101851جملة

4071765835830583طلبة

7675251292129201292طالبات

11747011875187501875جملة

10694431512151201512طلبة

201114713482348203482طالبات

308019144994499404994جملة

19779822959295902959طلبة

256717934360436004360طالبات

454427757319731907319جملة

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

 2018/2017 الطالب المقيدين بالكليات التكنولوجية للعام 

النوع
الصف 

االول

الصف 

جملةوافدمصرىالثانى

1881223103100310طلبة

000000طالبات

1881223103100310جملة

11617961957195701957طلبة

2382154534530453طالبات

139910112410241002410جملة

3142475615610561طلبة

91641551550155طالبات

4053117167160716جملة

162872492490249طلبة

1031122152150215طالبات

2651994644640464جملة

6592689279261927طلبة

2502094594581459طالبات

9094771386138421386جملة

248415204004400314004طلبة

6826001282128111282طالبات

316621205286528425286جملة

5753659409400940طلبة

6125731185118501185طالبات

11879382125212502125جملة

1911203113110311طلبة

3593126716710671طالبات

5504329829820982جملة

7664851251125101251طلبة

9718851856185601856طالبات

173713703107310703107جملة

84471311310131طلبة

60288888088طالبات

144752192190219جملة

761221981980198طلبة

69581271270127طالبات

1451803253250325جملة

341021745584558315584طلبة

178215713353335213353طالبات

519237458937893528937جملة

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 


