
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفنى الصناعي 

بالمطرية
991325131661917579416105002110

13323036395186281228416644المعهد الفنى الصناعي بشبرا

المعهد الفنى للمساحة والرى 

بالمطرية
159216176138923515250

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمطرية
12835571840790374116420739313004

731211947674150149195344المعهد الفني التجارى بالمطرية

79236315109134243188370558المعهد الفني التجارى بشبرا

جملة المعاهدالفنية التجارية 

بالمطرية
152357509185208393337565902

المعهد الفني للسياحة والقنادق 

بالمطرية
48541028048128128102230

اجمالى الكلية التكنولوجية 

المطرية
1483968245110556301685253815984136

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفنى الصناعي 

بالصحافة
3292395683942886827235271250

120119239403474160153313المعهد الفنى للبصريات

المعهد الفني لمواد البناء 

بحلوان
460461801864064

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالصحافة
4953588534523227749476801627

13119432594101195225295520المعهد الفني التجارى بالروضة

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالصحافة
626552117854642396911729752147

الكلية التكنولوجية بالصحافة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

26084344623395322117439المعهد الفني الصناعى بقويسنا

3541845387968147433252685المعهد الفني الصناعى ببنها

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بقويسنا
6142688821411012427553691124

69921617240112141132273المعهد الفني التجارة بقويسنا

36144180317810967222289المعهد الفني التجارى بطنطا

42107149427711984184268المعهد الفني التجارى ببنها

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بقويسنا
147343490145195340292538830

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بقويسنا
761611137228629658210479071954

الكلية التكنولوجية بقويسنا

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

367198565137131268504329833المعهد الفني الصناعى بالمحلة

المعهد الفني الصناعى 

بالزقازيق
3012895902752935685765821158

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالمحلة
668487115541242483610809111991

3152832936656088148المعهد الفني التجارى بالمحلة

المعهد الفني التجارى 

بالمنصورة
631161796657123129173302

60219279147175322207394601المعهد الفني التجارى بالزقازيق

جملة المعاهد الفنية التجارية 

بالمحلة
1543875412422685103966551051

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بالمحلة
82287416966546921346147615663042

الكلية التكنولوجية بالمحلة

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى 

باإلسكندرية
3723367082332444776055801185

المعهد الفني التجارى 

باإلسكندرية
121148269109128237230276506

8429237680188268164480644المعهد الفني التجارى بدمنهور

جملة المعاهد الفنية التجارية 

باإلسكندرية
2054406451893165053947561150

المعهد الفني للسياحة 

باإلسكندرية
635511838246210179180

اجمالى الكلية التكنولوجية 

باإلسكندرية
64083114714605841044110014152515

الكلية التكنولوجية باإلسكندرية

الجملة  دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى 

ببورسعيد
15392245484593201137338

127451722052514750197المعهد الفني للمنشات البحرية

المعهد الفني الصناعى ببئر 

العبد
4214563413477627103

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

ببورسعيد
32215147310263165424214638

193554539314672128200المعهد الفني التجارى ببورسعيد

8142291625173047المعهد الفني التجارى بالعريش

33118151237910256197253المعهد الفني التجارى بدمياط

جملة المعاهد الفنية التجارى 

ببورسعيد
6016722785188273145355500

1772431637481361المعهد الفني للسياحة ببورسعيد

اجمالى الكلية التكنولوجية 

ببورسعيد
3993257242182574756175821199

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

165128293285785193185378المعهد الفني الصناعى بسوهاج

70168663228513338171المعهد الفني للمساحة باسيوط

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بوسط الوادى
2351443799179170326223549

المعهد الفني التجارى ببنى 

سويف
6315321661124185124277401

582943523413516992429521المعهد الفني التجارى باسيوط

14526440992123215237387624المعهد الفني التجارى بسوهاج

جملة المعاهد الفنية التجارى 

بوسط الوادى
26671197718738256945310931546

اجمالى الكلية التكنولوجية  

بوسط الوادى
501855135627846173977913162095

الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017/2016اجمالى توزيع الخريجين بالكليات التكنولوجية  

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة جملةطالباتطلبة 

المعهد الفني الصناعى بنجع 

حمادى
410413203273073

2496431324279321491143634المعهد الفني الصناعى بقنا

78159350267612841169المعهد الفني للمساحة بقنا

المعهد الفني لترميم االثار 

باالقصر
43581012014346372135

474289693510411677193المعهد الفني الصناعى باسوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بجنوب الوادى
4581796374131545678713331204

11825036877163240195413608المعهد الفني التجارى بقنا

4781128378111884162246المعهد الفني التجارى باسوان

جملة المعاهد الفنية التجارى 

بجنوب الوادى
165331496114244358279575854

102434181331283765المعهد الفني للسياحة بقنا

المعهد الفني للخدمة 

االجتماعية بقنا
4859107349438268150

اجمالى الكلية التكنولوجية 

بجنوب  الوادى
6815931274579420999126010132273

الكلية التكنولوجية بجنوب 

الوادى

الجملة دور اكتوبر دور مايو 

الكليات التكنولوجية-  المعاهد الفنية 


