
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةوافدمصرى

3081938412287228702287طلبة

3469287347340734طالبات

3422630493021302103021جملة

7568877707691770طلبة

5629126466460646طالبات

801317191416141511416جملة

81171132652650265طلبة

510901141140114طالبات

86280133793790379جملة

4642797613322332113322طلبة

441430201494149401494طالبات

5084227814816481514816جملة

11422403383380338طلبة

5312801811792181طالبات

16735205195172519جملة

89242193503491350طلبة

7427113463451346طالبات

163513206966942696جملة

203466196886871688طلبة

12739915275243527طالبات

330865201215121141215جملة

225331335895890589طلبة

14823903873861387طالبات

373570339769751976جملة

89235941134599459724599طلبة

3192068212408240442408طالبات

121156621347007700167007جملة

توزيع اجمالى المستجدين

المعهد الفنى الصناعي بالمطرية

المعهد الفنى الصناعي بشبرا

المعهد الفنى للمساحة والرى 

بالمطرية

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بالمطرية

ثانوى فنىثانوى عام
مؤهالت 

آخرى

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمطرية

المعهد الفني التجارى بالمطرية

المعهد الفنى للسياحة بالمطرية

اجمالى الكلية التكنولوجية المطرية

جملة 

المستجدين
النوع

ثانوى فنىثانوى عام
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

المعهد الفني التجارى بشبرا

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

النوعالكلية التكنولوجية بالصحافة

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

جملةوافدمصرىالكلية التكنولوجية بالمطرية

14196441109110901109طلبة

38145211491149101491طالبات

179241652600260002600جملة

29109321701700170طلبة

516431721720172طالبات

34273353423420342جملة

547211271270127طلبة

0000000طالبات

547211271270127جملة

2241145371406140601406طلبة

43161641663166301663طالبات

2672761413069306903069جملة

12617603023002302طلبة

1239602192190219طالبات

24927205215192521جملة

3501321371708170621708طلبة

166171241882188201882طالبات

5163033413590358823590جملة

المعهد الفني لمواد البناء بحلوان

المعهد الفنى الصناعي بالصحافة

المعهد الفني التجارى بالروضة

ثانوى فنىثانوى عام
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالصحافة

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالصحافة

النوعالكلية التكنولوجية بالصحافة

المعهد الفنى للبصريات

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

جملةوافدمصرىالكلية التكنولوجية بالمطرية

7193001001100011001طلبة

1228002922920292طالبات

83121001293129211293جملة

12893601064106401064طلبة

1451805325320532طالبات

142145401596159601596جملة

199186602065206412065طلبة

2679808248240824طالبات

225266402889288812889جملة

115106152362351236طلبة

7516522422420242طالبات

190271174784771478جملة

112150503123111312طلبة

11531144304300430طالبات

227461547427411742جملة

647501391381139طلبة

709201621611162طالبات

13416703012992301جملة

291331656876843687طلبة

26056868348331834طالبات

551899711521151741521جملة

4902197652752274842752طلبة

286136661658165711658طالبات

7763563714410440554410جملة

المعهد الفنى الصناعي ببنها

المعهد الفنى الصناعي بقويسنا

المعهد الفني التجارى بقويسنا

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بقويسنا

المعهد الفني التجارى بطنطا

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بقويسنا

اجمالى الكلية التكنولوجية بقويسنا

ثانوى فنىثانوى عامالنوع
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

المعهد الفني التجارى ببنها

الكلية التكنولوجية بقويسنا

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةوافدمصرى

87854149559550955طلبة

762726366360636طالبات

941481161591159101591جملة

50885229579570957طلبة

1891589419410941طالبات

681800301898189801898جملة

1371739361912191201912طلبة

251542101577157701577طالبات

1623281463489348903489جملة

577051321320132طلبة

166558686086طالبات

73135102182180218جملة

121203153393381339طلبة

61242103133130313طالبات

182445256526511652جملة

82124672732730273طلبة

104356124724720472طالبات

186480797457450745جملة

260397877447431744طلبة

181663278718710871طالبات

44110601141615161411615جملة

39721361232656265512656طلبة

2062205372448244802448طالبات

60343411605104510315104جملة

المعهد الفنى الصناعي بالمحلة

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمحلة

المعهد الفني التجارى بالزقازيق

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بالمحلة

اجمالى الكلية التكنولوجية بالمحلة

المعهد الفنى الصناعي بالزقازيق

المعهد الفني التجارى بالمحلة

المعهد الفني التجارى بالمنصورة

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عامالنوع

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
الكلية التكنولوجية بالمحلة

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةوافدمصرى

17294631121112011121طلبة

38110801146114511146طالبات

210205432267226522267جملة

2027002902900290طلبة

3851305515474551طالبات

5878308418374841جملة

55202122692690269طلبة

2742804554550455طالبات

82630127247240724جملة

75472125595590559طلبة

6594101006100241006طالبات

1401413121565156141565جملة

7394101771770177طلبة

375449595095طالبات

110148142722720272جملة

3201512251857185611857طلبة

140210342247224252247طالبات

4603615294104409864104جملة

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

باإلسكندرية

جملة المعاهد الفنية التجارىة 

باإلسكندرية

المعهد الفني للسياحة باإلسكندرية

المعهد الفنى التجارى باالسكندرية

المعهد الفنى التجارى بدمنهور

ثانوى فنىثانوى عام
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

توزيع اجمالى المستجدين

اجمالى الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية

النوعالكلية التكنولوجية باإلسكندرية

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةوافدمصرى

4560406496490649طلبة

030103013010301طالبات

4590509509500950جملة

3223702692690269طلبة

25906161061طالبات

3429603303300330جملة

58729494094طلبة

03403434034طالبات

512121281280128جملة

8292821012101201012طلبة

239403963960396طالبات

84132221408140801408جملة

3917242152150215طلبة

2118912112101211طالبات

6036154264251426جملة

96006967269طلبة

85105957259طالبات

1711101281244128جملة

5612981931930193طلبة

3823602742740274طالبات

9436584674670467جملة

104361124774752477طلبة

6747615445413544طالبات

171837131021101651021جملة

1030105050050طلبة

81212121021طالبات

1842117171071جملة

1961319241539153721539طلبة

7788229619583961طالبات

2732201262500249552500جملة

المعهد الفنى الصناعي ببورسعيد

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

ببورسعيد

المعهد الفني التجارى بدمياط

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

جملة المعاهد الفنية التجارية 

ببورسعيد

المعهد الفني التجارى بالعريش

المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد

المعهد الفني التجارى ببورسعيد

المعهد الفنى للمنشات البحرية

المعهد الفني للسياحة ببورسعيد

ثانوى فنىثانوى عامالنوع
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

توزيع اجمالى المستجدين

اجمالى الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةوافدمصرى

8630403903900390طلبة

1340004134130413طالبات

9970408038030803جملة

5820122612610261طلبة

56907474074طالبات

6327023353350335جملة

14450526516510651طلبة

1846904874870487طالبات

16297421138113801138جملة

779101681680168طلبة

5319602492490249طالبات

13028704174170417جملة

696551391390139طلبة

6249105535530553طالبات

13155656926920692جملة

666651371370137طلبة

6544805135130513طالبات

13151456506500650جملة

212222104444440444طلبة

180113501315131501315طالبات

3921357101759175901759جملة

356727121095109501095طلبة

198160401802180201802طالبات

5542331122897289702897جملة

المعهد الفنى الصناعي سوهاج

ثانوى فنىثانوى عامالنوع
مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين

توزيع اجمالى المستجدين

المعهد الفنى للمساحة باسيوط

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بوسط الوادى

المعهد الفني التجارى ببنى سويف

المعهد الفني التجارى باسيوط

المعهد الفني التجارى بسوهاج

الكلية التكنولوجية بوسط الوادى

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بوسط الوادى

اجمالى الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنىثانوى عام

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
النوع

 2017/2016 الطالب المستجدين بالكليات التكنولوجية للعام 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

جملةوافدمصرى

78829797097طلبة

0000000طالبات

78829797097جملة

153592117567560756طلبة

3915001891881189طالبات

192742119459441945جملة

1820702252250225طلبة

16506666066طالبات

1927202912910291جملة

3628238787087طلبة

356981121120112طالبات

7197311991990199جملة

1825222722720272طلبة

616301691690169طالبات

2441524414410441جملة

2321167381437143701437طلبة

8144785365351536طالبات

3131614461973197211973جملة

6611741871870187طلبة

90491416226220622طالبات

156608458098090809جملة

255288585085طلبة

1924032622620262طالبات

44292113473470347جملة

91169122722720272طلبة

109731448848840884طالبات

200900561156115601156جملة

2514145353053طلبة

133404747047طالبات

3848141001000100جملة

240628686086طلبة

37094646046طالبات

610711321320132جملة

37213501261848184801848طلبة

2401212611513151211513طالبات

61225621873361336013361جملة

مؤهالت 

آخرى

جملة 

المستجدين
ثانوى عامالنوع الكلية التكنولوجية بجنوب الوادى

توزيع اجمالى المستجدين
ثانوى فنى

اجمالى الكلية التكنولوجية بجنوب 

الوادى

المعهد الفنى الصناعي بنجع حمادى

المعهد الفنى للمساحة بقنا

المعهد الفنى لترميم االثار باالقصر

المعهد الفني للسياحة بقنا

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بجنوب الوادى

المعهد الفنى الصناعي بقنا

المعهد الفنى الصناعى باسوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بجنوب الوادى

المعهد الفني التجارى بقنا

المعهد الفني للخدمة االجتماعية 

بقنا

المعهد الفني التجارى باسوان

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 


