
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

253765131885546171972651610500211010148149المعهد الفنى الصناعي بالمطرية

9157701685183916533492228416644481967المعهد الفنى الصناعي بشبرا

المعهد الفنى  للمساحة و الري 

بالمطرية
46410657092023311532351525013013

39161527544383053605119102073931300416267229جملة المعاهد الفنية الصناعية بالمطرية

424296720829566139514919534420020المعهد الفني التجارى بالمطرية

539668120710211128214918837055816117المعهد الفني التجارى بشبرا

963964192718501694354433756590236137جملة المعاهد الفنية التجارية بالمطرية

5543859391198797199512810223028230المعهد الفنى للسياحة بالمطرية

5433287683091135360961744925381598413622670296اجمالى الكلية التكنولوجية المطرية

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

18139842797390226046506723527125092092المعهد الفنى الصناعي بالصحافة

17220137340939680516015331323023المعهد الفنى للبصريات بالمطرية

122012224002406406441216المعهد الفنى  لمواد البناء بحلوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

بالصحافة
210711853292455130007551947680162711912131

368340708796643143922529552018119المعهد الفنى التجارى بالروضة

2475152540005347364389901172975214713713150اجمالى الكلية التكنولوجية بالصحافة

2017الخريجون  

الكلية التكنولوجية بالصحافة

القائمون بالتدريس  المقيدون المستجدون 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

111731614331968638260632211743965267المعهد الفنى الصناعي بقويسنا

1153545169820821137321943325268551051المعهد الفنى الصناعي ببنها

2270861313140501775582575536911241162118جملة المعاهد الفنية الصناعية بقويسنا

200270470528549107714113227321021المعهد الفنى التجارى بقويسنا

31846077869097716676722228924024المعهد الفنى التجاري بطنطا

761562322664046708418426816117المعهد الفنى التجارى ببنها

594886148014841930341429253883061162جملة المعاهد الفنية التجارية بقويسنا

286417474611553437059239104790719541773180اجمالى الكلية التكنولوجية بقويسنا

الكلية التكنولوجية بقويسنا

القائمون بالتدريس  2017الخريجون  المستجدون  المقيدون

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

1230556178622971286358350432983395398المعهد الفنى الصناعي بالمحلة

12409662206270023595059576582115864165المعهد الفنى الصناعي بالزقازيق

247015223992499736458642108091119911594163جملة المعاهد الفنية الصناعية بالمحلة

156155311308253561608814823023المعهد الفنى التجاري بالمحلة

271304575632635126712917330218018المعهد الفنى التجاري  بالمنصورة

2745268007071066177320739460122022المعهد الفنى التجارى بالزقازيق

7019851686164719543601396655105163063جملة المعاهد الفنية التجارية بالمحلة

31712507567866445599122431476156630422224226اجمالى الكلية التكنولوجية بالمحلة

الكلية التكنولوجية بالمحلة

القائمون بالتدريس  2017الخريجون   المقيدون المستجدون 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

133098923192653241650696055801185751287المعهد الفنى الصناعي باالسكندرية

554661121510451248229323027650615318المعهد الفنى التجارى باالسكندرية

681542225436921235164480644808المعهد الفنى التجارى بدمنهور

جملة المعاهد الفنية التجارىة 

باإلسكندرية
6228151437158819403528394756115023326

المعهد الفنى للسياحة والفنادق 

باالسكندرية
1921343263722185901017918019019

21441938408246134574918711001415251511715132اجمالى الكلية التكنولوجية باإلسكندرية

القائمون بالتدريس  2017الخريجون  
الكلية التكنولوجية باإلسكندرية

المقيدون المستجدون 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

835331116614226352057201137338333568المعهد الفنى الصناعي ببورسعيد

المعهد الفنى الصناعي للمنشآت 

البحرية ببورسعيد
268773454891406291475019771522

المعهد الفنى الصناعي ببئر العبد 

بسيناء
146231692857736276271037916

جملة المعاهد الفنية الصناعية 

ببورسعيد
12494311680219685230484242146384759106

1612053664564669227212820012517المعهد الفنى التجاري  ببورسعيد

423274143126269173047505المعهد الفنى التجارى بالعريش

17926944841663310495619725316016المعهد الفنى التجارى دمياط

38250688810151225224014535550033538جملة المعاهد الفنية التجارية ببورسعيد

المعهد الفنى للسياحة و الفنادق 

ببورسعيد
673299173632364813617411

1698969266733842140552461758211998768155اجمالى الكلية التكنولوجية  ببورسعيد

الكلية التكنولوجية ببورسعيد

القائمون بالتدريس المستجدون  2017الخريجون   المقيدون

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

434352786793720151319318537823023المعهد الفنى الصناعي بسوهاج

345874326541588121333817134851المعهد الفنى  للرى والصرف باسيوط

جملة المعاهد الفنية الصناعية بوسط 

الوادى
779439121814478782325326223549264874

347360707579689126812427740119726المعهد الفنى التجارى ببنى سويف

148704852350150118519242952118018المعهد الفنى التجارى باسيوط

360716107658312921875237387624161834المعهد الفنى التجاري بسوهاج

جملة المعاهد الفنية التجارية بوسط 

الوادى
8551780263515123482499445310931546532578

اجمالى الكلية التكنولوجية بوسط 

الوادى
163422193853295943607319779131620957973152

الكلية التكنولوجية بوسط الوادى

القائمون بالتدريس 2017الخريجون  المستجدون  المقيدون

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات و التوثيق

القائمون بالتدريس 

2018/2017  المستجدين والمقيدين والخريجين والقائمين بالتدريس بالكليات التكنولوجية في العام الدراسى 

الكلية التكنولوجية بالمطرية

2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

جملةمنتدباصلى جملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

181018131003107307324244المعهد الفنى الصناعي نجع حمادى قنا

95719811551957453241049114363416016المعهد الفنى الصناعي بقنا

291783695611557161284116941317المعهد الفنى  للمساحة بقنا

13289221249215464637213516016المعهد الفنى  لترميم االثار باالقصر

54419774192745913861167719314014المعهد الفنى الصناعي  اسوان

جملة المعاهد الفنية الصناعية بجنوب 

الوادى
2105562266740041282528687133312045255107

4615119729401185212519541360815015المعهد الفنى التجارى بقنا

1512834343116719828416224613518المعهد الفنى التجارى باسوان

جملة المعاهد الفنية التجارية بجنوب 

الوادى
612794140612511856310727957585428533

5337901318821928376516016المعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا

57671241981273258268150707الخدمة االجتماعية  بقنا

اجمالى الكلية التكنولوجية بجنوب 

الوادى
28271460428755843353893712601013227310360163

الكلية التكنولوجية بجنوب الوادى

القائمون بالتدريس 2017الخريجون  المقيدونالمستجدون 

الكليات التكنولوجية- المعاهد الفنية 


