
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةوافدمصرى

3021903392244224042244طلبة

5061676736712673طالبات

3522519462917291162917جملة

77611257137130713طلبة

1063296516510651طالبات

871243341364136401364جملة

49291353753750375طلبة

16907070070طالبات

50360354454450445جملة

4282805993332332843332طلبة

611317161394139221394طالبات

48941221154726472064726جملة

4122802692681269طلبة

3133403653641365طالبات

7256206346322634جملة

6125533193172319طلبة

2242404464433446طالبات

8367937657605765جملة

10248335885853588طلبة

5375808118074811طالبات

155124131399139271399جملة

241413156696690669طلبة

28915444474461447طالبات

530567191116111511116جملة

77137011174589458274589طلبة

4032229202652264572652طالبات

1174593013772417227147241جملة

الكلية التكنولوجية بالمطرية

النوعالكلية التكنولوجية بالصحافة

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

فنى ثانوىعام ثانوى
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

بشبرا التجارى الفني المعهد

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالمطرية

بالمطرية التجارى الفني المعهد

بالمطرية للسياحة الفنى المعهد

المطرية التكنولوجية الكلية اجمالى

المستجدين اجمالى توزيع

بالمطرية الصناعي الفنى المعهد

بشبرا الصناعي الفنى المعهد

 والرى للمساحة الفنى المعهد

بالمطرية

 التجارية الفنية المعاهد جملة

بالمطرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع
جملةوافدمصرى

166149401660166001660طلبة

22100901031103011031طالبات

188250302691269012691جملة

5377351651650165طلبة

814731581580158طالبات

61224383233230323جملة

375108888088طلبة

0000000طالبات

375108888088جملة

2561622351913191301913طلبة

30115631189118811189طالبات

2862778383102310113102جملة

100213031329815313طلبة

5827503333330333طالبات

158488064663115646جملة

35618353522262211152226طلبة

88143131522152111522طالبات

44432663837483732163748جملة

النوعالكلية التكنولوجية بالصحافة

للبصريات الفنى المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالصحافة

 التكنولوجية الكلية اجمالى

بالصحافة

فنى ثانوىعام ثانوى
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

بالروضة التجارى الفني المعهد

بالصحافة الصناعي الفنى المعهد

بحلوان البناء لمواد الفني المعهد

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع
جملةوافدمصرى

7389509689680968طلبة

622902352350235طالبات

79112401203120301203جملة

12069508158150815طلبة

1553005455450545طالبات

135122501360136001360جملة

193159001783178301783طلبة

2175907807800780طالبات

214234902563256302563جملة

24284233493490349طلبة

8011121931930193طالبات

322195255425420542جملة

92115112182162218طلبة

7229513683680368طالبات

164410125865842586جملة

539451521520152طلبة

3230203343340334طالبات

8539654864860486جملة

387293397197172719طلبة

18470838958950895طالبات

5711001421614161221614جملة

5801883392502250022502طلبة

205146731675167501675طالبات

7853350424177417524177جملة

الكلية التكنولوجية بقويسنا

ببنها التجارى الفني المعهد

فنى ثانوىعام ثانوىالنوع
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

 االتجارية الفنية المعاهد جملة

بقويسنا

بقويسنا التكنولوجية الكلية اجمالى

بقويسنا التجارى الفني المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بقويسنا

بطنطا التجارى الفني المعهد

بقويسنا الصناعي الفنى المعهد

ببنها الصناعي الفنى المعهد

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 
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 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع

جملةوافدمصرى

105969151089108901089طلبة

1053605465460546طالبات

1151505151635163501635جملة

611033671161116011161طلبة

11540105615610561طالبات

721573771722172111722جملة

1662002822250224912250طلبة

211076101107110701107طالبات

1873078923357335613357جملة

3768161211210121طلبة

178119999099طالبات

54149172202200220جملة

68197523173170317طلبة

54184182562560256طالبات

122381705735730573جملة

47207553093072309طلبة

42437174964942496طالبات

89644728058014805جملة

1524721237477452747طلبة

113702368518492851طالبات

26511741591598159441598جملة

31824742052997299432997طلبة

1341778461958195621958طالبات

45242522514955495054955جملة

فنى ثانوىعام ثانوىالنوعالكلية التكنولوجية بالمحلة
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

المستجدين اجمالى توزيع

بالمنصورة التجارى الفني المعهد

بالمحلة التجارى الفني المعهد

 التجارية الفنية المعاهد جملة

بالمحلة

بالمحلة التكنولوجية الكلية اجمالى

بالزقازيق الصناعي الفنى المعهد

بالزقازيق التجارى الفني المعهد

بالمحلة الصناعي الفنى المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

بالمحلة

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير
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الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع

جملةوافدمصرى

15187221025102321025طلبة

2392709509500950طالبات

174179921975197321975جملة

3025402842822284طلبة

6958706566533656طالبات

9984109409355940جملة

11292243273270327طلبة

1454045585580558طالبات

25832288858850885جملة

41546246116092611طلبة

83112741214121131214طالبات

1241673281825182051825جملة

7250181401391140طلبة

341905353053طالبات

10669181931921193جملة

2641468441776177151776طلبة

140207342217221432217طالبات

4043541483993398583993جملة

النوعالكلية التكنولوجية باإلسكندرية

 التكنولوجية الكلية اجمالى

باإلسكندرية

فنى ثانوىعام ثانوى
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

المستجدين اجمالى توزيع

باإلسكندرية للسياحة الفني المعهد

باالسكندرية التجارى الفنى المعهد

بدمنهور التجارى الفنى المعهد

 التجارىة الفنية المعاهد جملة

باإلسكندرية

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

باإلسكندرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 
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 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع

جملةوافدمصرى

7475518308300830طلبة

432103253250325طالبات

78107611155115501155جملة

3619442342340234طلبة

16106262062طالبات

3725542962960296جملة

1613611531530153طلبة

25015353053طالبات

1818622062060206جملة

126108561217121701217طلبة

743214404400440طالبات

133151771657165701657جملة

26121161631630163طلبة

715221611610161طالبات

33273183243240324جملة

33323838038طلبة

26006259362طالبات

5932100973100جملة

55104131721711172طلبة

3921262572570257طالبات

94316194294281429جملة

84258313733721373طلبة

4842484804773480طالبات

132682398538494853جملة

374608383083طلبة

31301616016طالبات

405909999099جملة

2471389371673167211673طلبة

5886999369333936طالبات

3052258462609260542609جملة

 التكنولوجية الكلية اجمالى

ببورسعيد

فنى ثانوىعام ثانوىالنوع
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

المستجدين اجمالى توزيع

 التجارية الفنية المعاهد جملة

ببورسعيد

بالعريش التجارى الفني المعهد

العبد ببئر الصناعى الفنى المعهد

ببورسعيد التجارى الفني المعهد

البحرية للمنشات الفنى المعهد

ببورسعيد للسياحة الفني المعهد

ببورسعيد الصناعي الفنى المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

ببورسعيد

بدمياط التجارى الفني المعهد

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع

جملةوافدمصرى

10526803733730373طلبة

340904124120412طالبات

10867707857850785جملة

5818222422420242طلبة

38408787087طالبات

6126623293290329جملة

16345026156150615طلبة

649304994990499طالبات

16994321114111401114جملة

4817102192190219طلبة

6934704164160416طالبات

11751806356350635جملة

3086131291290129طلبة

3252315565560556طالبات

62609146856850685جملة

90143322652650265طلبة

9340324984980498طالبات

183546347637630763جملة

168400456136130613طلبة

194127331470147001470طالبات

3621673482083208302083جملة

331850471228122801228طلبة

200176631969196901969طالبات

5312616503197319703197جملة

 التجارية الفنية المعاهد جملة

الوادى بوسط

 بوسط التكنولوجية الكلية اجمالى

الوادى

المستجدين اجمالى توزيع

باسيوط للمساحة الفنى المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

الوادى بوسط

سويف ببنى التجارى الفني المعهد

باسيوط التجارى الفني المعهد

بسوهاج التجارى الفني المعهد

فنى ثانوىعام ثانوىالنوعالكلية التكنولوجية بوسط الوادى
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين

سوهاج الصناعي الفنى المعهد

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 
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الكلية التكنولوجية بالمطرية

 2016/2015 للعام التكنولوجية بالكليات المستجدين الطالب 

 جملة

المستجدين
فنى ثانوىعام ثانوىالنوع

 مؤهالت

آخرى

المستجدين اجمالى توزيع

جملةوافدمصرى

88639797097طلبة

0000000طالبات

88639797097جملة

12265597867860786طلبة

2019002102100210طالبات

14284599969960996جملة

30146221981980198طلبة

28108383083طالبات

32227222812810281جملة

2740511181180118طلبة

3152119494094طالبات

5892622122120212جملة

2629193263260326طلبة

617801841831184طالبات

3246995105091510جملة

2131218941525152501525طلبة

59501115715701571طالبات

27217191052096209512096جملة

78220223203200320طلبة

80388124804800480طالبات

158608348008000800جملة

893261271270127طلبة

1826412832830283طالبات

26357274104100410جملة

86313484474470447طلبة

98652137637630763طالبات

184965611210121001210جملة

4039251041040104طلبة

323216565065طالبات

7271261691690169جملة

250981231230123طلبة

640137777077طالبات

8901112002000200جملة

36415702652199219902199طلبة

2531185381476147511476طالبات

61727553033675367413675جملة

 االجتماعية للخدمة الفني المعهد

بقنا

باسوان التجارى الفني المعهد

 بجنوب التكنولوجية الكلية اجمالى

الوادى

حمادى بنجع الصناعي الفنى المعهد

بقنا للمساحة الفنى المعهد

باالقصر االثار لترميم الفنى المعهد

بقنا للسياحة الفني المعهد

 التجارية الفنية المعاهد جملة

الوادى بجنوب

بقنا الصناعي الفنى المعهد

باسوان الصناعى الفنى المعهد

 الصناعية الفنية المعاهد جملة

الوادى بجنوب

بقنا التجارى الفني المعهد

الكلية التكنولوجية بجنوب الوادى
المستجدين اجمالى توزيع

فنى ثانوى
 مؤهالت

آخرى

 جملة

المستجدين
عام ثانوىالنوع

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 




