
ي الصناعي المطبق بها نظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 
2020/2019مدارس التعليم الفن 

الشهيد احمد ابوبكر الثانوية المعدنيةالسالم القاهرة1

هاالسكندرية2 طوسون الثانوية الصناعية بني  المنت  

ة3 دمنهور الزخرفيةدمنهورالبحت 

دمياط المعدنيةدمياطدمياط4

ق النيلالمنياالمنيا5 المنيا المعمارية الزخرفية بني   شر

سوهاج الزخرفيةسوهاجسوهاج6

 ديروط الثانوية الصناعية بني  ديروطاسيوط7

المدرسة الفنية المتقدمة الميكانيكيةقناقنا8

الفيوم  الثانوية الزخرفيةغرب الفيومالفيوم9

ي سويف10
الفشن الصناعية بني  الفشنبن 

ة11 ةالجت   امبابة الثانوية الصناعية بني  شمال الجت  

قية12 الزقازيق المعمارية بني  غرب الزقازيقالشر

محمد صالح الثانوية الصناعية بني   الصناعيةبسيونالغربية13

كفر الشيخ الصناعية المعماريةكفر الشيخكفر الشيخ14

بنها الثانوية الميكانيكية بني  بنهاالقليوبية15

عرفة عبد المطلب الصناعية بني  دكرنسالدقهلية16

الخارجة الثانوية الصناعية بني  الخرجةالوادي الجديد17

بور سعيد الثانوية الزخرفية بني  شمال بورسعيد18

قويسنا الصناعية بني  قويسناالمنوفية19

السويس الثانوية البحرية بني  جنوبالسويس20

ابراهيم عثمان الصناعية بني  االسماعيليةاالسماعيلية21

مطروح الزخرفية الصناعية بني  مطروحمطروح22

الغردقة الصناعية بني  الغردقةالبحر االحمر23

كامل يعقوب الصناعية بني  دراو اسوان24

االقرص الميكانيكيةاالقرصاالقرص25

كةرأس سدرجنوب سناء 26 راس سدر الصناعية المشت 

اب الصناعية بني  العريششمال سيناء27 الشهيد محمد سمت  شر

المدرسةاإلدارةالمحافظةمسلسل
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النوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

صناعيالسالم المعماريةالسالم القاهرة1

صناعيعي   حلوان الثانوية الصناعيةحلوان القاهرة2

ق مدينة نرصالقاهرة3 صناعيالشهيد اللواء ماجد احمد ابراهيم الصناعيةشر

صناعيالشهيد احمد حسي   فهمي الصناعيةمدينة نرصالقاهرة4

صناعيدار السالم المعماريةالبساتي   ودار السالمالقاهرة5

صناعينهضة مرص الثانوية المعمارية بني  المعرصةالقاهرة6

صناعيالقطامية الثانوية الصناعيةالخليفة والمقطمالقاهرة7

صناعيبنبا قادن الصناعية بني  السيدة زينبالقاهرة8

تجاريالمدرسة الفنية التجارية بالمقطمالخليفة والمقطمالقاهرة9

صناعيجالل فهمي الفنية المتقدمةالساحلالقاهرة10

صناعياحمد ماهر الثانوية الصناعيةالسيدة زينبالقاهرة11

صناعيمكارم االخالق المعماريةروض الفرجالقاهرة12

ا الميكانيكيةالساحلالقاهرة13 صناعيشتر

الوايليالقاهرة14
صناعيالعباسية الزخرفية بني  

تجاريحلوان التجارية بني  حلوانالقاهرة15

صناعيحلوان الميكانيكيةحلوانالقاهرة16

هةالقاهرة17 ي الصناعيةالت   صناعياحمد عرابر

تجاريعابدين التجارية بني  عابدينالقاهرة18

ا التجارية بني  الساحلالقاهرة19 تجاريشتر

تجاريالزيتون التجاريةالزيتونالقاهرة20

صناعيالسالم الثانوية الصناعيةوسطاالسكندرية21

صناعيالورديان الفنية المتقدمةغرباالسكندرية22

هاالسكندرية23 صناعيالراس السوداء الثانوية الصناعيةالمنت  

ي الثانوية الميكانيكيةوسطاالسكندرية24 صناعيالشاطنر

صناعيالعامرية الثانوية الصناعيةالعامريةاالسكندرية25

تجاريمحرم بك التجارية بني  وسطاالسكندرية26

كةبرج العرباالسكندرية27 صناعيبرج العرب الثانوية الصناعية المشت 

ي طالب الثانوية الصناعيةالعامريةاالسكندرية28 صناعيعلي بن ابر

ة29 صناعيكوم حمادة الصناعيةكوم حمادةالبحت 

ة30 زراعىنارص الثانوية الزراعيةدمنهورالبحت 

ة31 زراعيدمنهور الزراعيةدمنهورالبحت 

ة32 زراعيالدلنجات الزراعيةالدلنجاتالبحت 

صناعيكفر الزيات الثانوية الميكانيكيةكفر الزيات الغربية33

زراعيالمدرسة الثانوية الزراعية بطنطاطنطاالغربية34

غرب المحلةالغربية35
ي عبيدة ابن الجراج   (الشهيد ابراهيم محمد)ابر

الثانوية
تجاري

بيان بالمدارس الثانوية الفنية  بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2021/2020
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النوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

بيان بالمدارس الثانوية الفنية  بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2021/2020

صناعيطنطا الصناعية النسيجيةغرب طنطاالغربية36

ق طنطاالغربية37 تجاريالشهيد محمد ابراهيم رمضان التجارية بني  شر

صناعيزفن  الزخرفية المعمارية بسندبسطزفن الغربية38

صناعيدسوق الصناعيةدسوقكفر الشيخ39

صناعيبيال الصناعيةسيدى سالمكفر الشيخ40

صناعيالشهداء الصناعيةالشهداءالمنوفية41

صناعيتال الصناعية بني  تالالمنوفية42

بركة السبعالمنوفية43
الشهيد فريد )بركة السبع الثانوية الصناعية 

سنوات3 (مجدي فريد
صناعي

كة السبع بركة السبعالمنوفية44 صناعيسنوات5المدرسة الفنية المتقدمة بتر

شبي   الكومالمنوفية45
 (الشهيد عبدهللا عبد الموىل)ميت خلف 

الزخرفية الصناعية
صناعي

كةشبي   الكومالمنوفية46 تجاريشبي   الكوم الثانوية التجارية المشت 

صناعيبنها ث الزخرفية المعماريةبنهاالقليوبية47

صناعيطوخ الصناعيةطوخالقليوبية48

االقليوبية49 ق شتر ا الخيمة الصناعيةشر صناعيشتر

صناعيكفر شكر الصناعيةكفر شكرالقليوبية50

زراعيبنها الزراعيةبنهاالقليوبية51

زراعيالقناطر الزراعيةالقناطرالقليوبية52

زراعيسنوات3مسطرد الثانوية الزراعية مسطردالقليوبية53

صناعيأجا الصناعيةأجاالدقهلية54

صناعياورمان طلخا الصناعيةطلخاالدقهلية55

صناعيميت غمر الميكانيكيةميت غمرالدقهلية56

صناعيبدير الحديد الصناعيةمنية النرصالدقهلية57

ق المنصورةالدقهلية58 امون الصناعيةشر صناعيشس التر

تجاريكفر سنجاب التجاريةتمي االمديدالدقهلية59

صناعيسالمون القماش الصناعيةسالمونالدقهلية60

ي عبيدالدقهلية61
كةعبن  ي الصناعية المشت  صناعياللواء محمد الزهت 

كةطلخاالدقهلية62 تجاريصالح سالم التجارية المشت 

كةطلخاالدقهلية63 زراعيطلخا الزراعية المشت 

صناعيبرج النور الحمص الصناعية بني  أجاالدقهلية64

وهالدقهلية65 كةنتر ي الصناعية المشت 
بين  صناعيسعد الشر

صناعيراس التر البجريةرأس التردمياط66

صناعيفارسكور الصناعية الزخرفيةفارسكوردمياط67

قية68 صناعيأبو كبت  المعماريةأبو كبت الشر

قية69 ق الزقازيقالشر صناعيالشهيد طيار احمد فؤاد بكر الصناعيةشر
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النوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

بيان بالمدارس الثانوية الفنية  بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2021/2020

قية70 صناعيالشهيد احمد محمد عبدهللا الكفراوي الصناعيةديرب نجمالشر

قية71 تجاريفاقوس التجارية بني  فاقوسالشر

قية72 صناعيسلطان العويس الفنية المتقدمةالعاشر من رمضانالشر

قية73 صناعيمشتول الصناعية بني  مشتولالشر

قية74 ق الزقازيقالشر صناعي سنوات5الزقازيق الفنية المتقدمة شر

قية75 صناعيههيا الثانوية الصناعية بني  ههياالشر

ع الصناعيةشمال بورسعيد76 صناعيالشهيد طيار رفعت التر

تجاريبورسعيد التجارية بني  شمال بورسعيدبورسعيد77

صناعياالسماعيلية المعماريةاالسماعيليةاالسماعيلية78

صناعيالسالم الزخرفيةاالسماعيليةاالسماعيلية79

صناعيالفنية التجريبية المتقدمة لتكنولوجيا المعلوماتاالسماعيليةاالسماعيلية80

تجاريطلعت حرب التجارية بني  االسماعيليةاالسماعيلية81

تجاريالسويس التجاريةاالربعي  السويس82

ة83 صناعيطلعت حرب الثانوية الصناعيةالعجوزةالجت  

ة84 ة الثانوية الكهربيةالعمرانيةالجت   صناعيالجت  

ة85 صناعيالشهيد طيار محمد بهجت شقت  الصناعيةالبدرشي  الجت  

ة86 تجارياالهرام التجارية بني  الهرمالجت  

ة87 ةالجت   تجاريامبابة التجارية بني  شمال الجت  

ة88 صناعيالصف الثانوية الصناعيةالصفالجت  

ي الصناعيةابشوايالفيوم89 صناعيالشهيد يحن  البحت 

ي سويف90
ي سويفبن 

صناعيباروط الصناعيةبن 

ي سويف91
ي سويفبن 

ي سويف الزراعيةبن 
زراعينارص بن 

ي سويف92
وك الزراعية العسكرية ببباببابن  زراعيالشهيد حسن ا حمد متر

صناعيمغاغة الثانوية الصناعيةمغاغةالمنيا93

صناعيابنوب الصناعيةابنوباسيوط94

زراعيابنوب الزراعيةابنوباسيوط95

زراعيسوهاج الزراعيةسوهاجسوهاج96

زراعيعنيبة الثانوية الزاعيةنرص النوبةاسوان97

كةجنوب سيناءجنوب سيناء98 صناعيدهب الثانوية الصناعية المشت 

صناعيمطروح الصناعية الميكانيكيةمطروحمطروح99
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مالحظاتالنوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

ق المنصورةالدقهلية1 كةشر تجاريمحلة دمنة التجارية المشت 

ق المنصورةالدقهلية2 امونشر كة بالتر
تجاريالشهيد عبد الواحد الغريب البنا المشت 

ق المنصورةالدقهلية3 يف القماش الصناعية المتقدمةشر صناعيشر

كةغرب المنصورةالدقهلية4 صناعيالثانوية الصناعية بطناح المشت 

تجارياخطاب الثانوية التجاريةاجاالدقهلية5

كة بأجااجاالدقهلية6 تجارينارص الفنية التجارية المشت 

كةالسنبالوينالدقهلية7 تجارينارص الثانوية التجارية المشت 

زراعيبلقاس الثانوية الزراعيةبلقاسالدقهلية8

كةميت غمرالدقهلية9 تجارياتميدة التجارية المشت 

فندقيالمنصورة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحيةالمديريةالدقهلية10

ي المتقدمةتمي األميدالدقهلية11 صناعيهشام المست 

زراعيدكرنس الثانوية الزراعيةدكرنسالدقهلية12

محولة من تربية عسكريةصناعيالسنبالوين الصناعية الثانوية العسكريةالسنبالوينالدقهلية13

محولة من تربية عسكريةصناعيدكرنس الصناعية الثانوية العسكريةدكرنسالدقهلية14

محولة من تربية عسكريةصناعيميت غمر المعمارية الصناعيةميت غمرالدقهلية15

ق المنصورةالدقهلية16 محولة من تربية عسكريةصناعيابو النجا الثانوية الصناعية العسكريةشر

بي  الدقهلية17 محولة من تربية عسكريةصناعيمحي الدين ابو العز الثانوية الصناعيةشر

محولة من تربية عسكريةصناعيالثانوية المعمارية الزخرفيةغرب المنصورةالدقهلية18

فندقيرأس التر الثانوية الفندقية والخدمات السياحيةدمياطدمياط19

كةدمياطدمياط20 صناعيدمياط الصناعية الجديدة المشت 

كةالزرقادمياط21 ي التجارية المشت  تجاريالشهيد ماهر المليجر

كة. د الزرقادمياط22 صناعيرفعت المحجوب الصناعية المشت 

محولة من تربية عسكريةصناعيدمياط الميكانيكيةدمياطدمياط23

محولة من تربية عسكريةصناعيدمياط الزخرفية الثانوية العسكرية بنيندمياطدمياط24

محولة من تربية عسكريةصناعيفارسكور الصناعية الثانوية العسكريةفارسكوردمياط25

محولة من تربية عسكريةصناعيالرحامنة الصناعية بنينالروضةدمياط26

محولة من تربية عسكريةصناعيكفر سعد الصناعية بنينكفر سعددمياط27

صناعيالشهيد نبيل المعماريةبورسعيدبورسعيد28

صناعيالبحرية الثانوية الصناعيةبورسعيدبورسعيد29

محولة من تربية عسكريةصناعيبورسعيد الميكانيكيةشمال بورسعيدبورسعيد30

محولة من تربية عسكريةصناعيجمال عبد الناصر الثانوية الصناعيةشمال بورسعيدبورسعيد31

صناعياإلسماعيلية الصناعية للمعدات الثقيلةاإلسماعيليةاإلسماعيلية32

 فرغلي التجاريةفايداإلسماعيلية33
تجاريالشهيد مجند حسن ربيع حسي  

قية34 ق الزقازيقالشر زراعيالزقازيق الثانوية الزراعيةشر

قية35 ق الزقازيقالشر كةشر صناعياللواء عبد المنعم أبوالمجد الصناعية المشت 

قية36 كةابو حمادالشر صناعيابو حماد الصناعية المشت 

قية37 كةالقرينالشر صناعيالقرين الصناعية المشت 

قية38 صناعيبلبيس الثانوية الصناعية بني  بلبيسالشر

قية39 تجاريعبدهللا فكري الثانوية التجاريةبلبيسالشر

قية40 تجاريديرب نجم الثانوية التجاريةديرب نجمالشر

بيان بالمدارس الثانوية الفنية  بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2022/2021
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مالحظاتالنوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

بيان بالمدارس الثانوية الفنية  بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2022/2021

قية41 كة بالسعديي  منيا القمحالشر
صناعيمشهور الصناعية المشت 

قية42 كةكفر صقرالشر صناعيكفر صقر وحماد الصناعية المشت 

قية43 صناعيفاقوس الثانوية الصناعية بني  فاقوسالشر

قية44 تجاريالشهيد علي محمد عطوان التجارية بني  الحسينيةالشر

صناعيالطور الصناعيةابو رديسجنوب سيناء45

صناعياكتوبر الصناعية بني  24األربعي  السويس46

كةالجناينالسويس47 زراعيالسويس الزراعية المشت 

صناعيعابدين الثانوية الصناعيةعابدينالقاهرة48

صناعيالرضوانية الثانوية الصناعيةوسط القاهرةالقاهرة49

ي الثانوية الصناعيةوسط القاهرةالقاهرة50
 
صناعيالشعراب

صناعيالسالم الكهربية بني  السالمالقاهرة51

صناعيالنهضة الثانوية الميكانيكيةالسالمالقاهرة52

صناعيمايو الثانوية الصناعية بني  15المستقبلالقاهرة53

االساحلالقاهرة54 صناعيالطباعة الفنية بشتر

صناعيالسادات الصناعية بني  الساحلالقاهرة55

الوايليالقاهرة56
صناعياالهرام الصناعية بني  

تجاريالظاهر الثانوية التجاريةباب الشعريةالقاهرة57

يالسيدة زينبالقاهرة58
تجاريالفنية المتقدمة بالقرص العين 

تجاريالحلمية التجارية بني  الخليفةالقاهرة59

محولة من تربية عسكريةصناعيالعباسية الميكانيكيةالوايليالقاهرة60

ة61 فندقيالهرم الفندقية الثانويةالهرمالجت  

ة62 ة الزراعيةالعمرانيةالجت   زراعيالجت  

ة63 تجارياوسيم التجاريةاوسيمالجت  

ة64 مزدوج للتعليم المزدوج11الجي أكتوبر-06الجت  

ة65 كةالحوامديةالجت   تجاريالشهيد عبده مهدي رزق هللا التجارية المشت 

تجارينارص التجارية الثانوية العسكريةطوخالقليوبية66

زراعيالشهيد ايمن عبد الهادي الزراعيةكفر شكرالقليوبية67

كةالعبورالقليوبية68 صناعيالعبور الثانوية الصناعية المشت 

صناعيشلقان الثانوية الصناعيةالقناطرالقليوبية69

صناعيعرب جهينة الصناعيةعرب جهينةالقليوبية70

االقليوبية71 ق شتر صناعيعمار بن ياش الثانوية الصناعيةشر

كةشبي   الكومالمنوفية72 زراعيشبي   الكوم الثانوية الزراعية المشت 

صناعيميت خلف الميكانيكيةشبي   الكومالمنوفية73

صناعيمحمود عزب الفنية الصناعية المتقدمةقويسناالمنوفية74

كةقويسناالمنوفية75 تجاريالشهيد باسم جمال شلف التجارية المشت 

ي بسمادوناشمونالمنوفية76
 
صناعيالشهيد فارس النعماب

زراعياشمون الثانوية الزراعيةاشمونالمنوفية77

كةالشهداءالمنوفية78 تجاريسيدي شبل الثانوية التجارية المشت 

الباجورالمنوفية79
كة  الشهيدان عمرو شبل ومحمود زكريا الصناعية المشت 

بكفر القراني  
صناعي
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زراعيقويسنا الثانوية الزراعيةقويسناالمنوفية80

كةتالالمنوفية81 ي الزراعية المشت  بجر زراعيالشهيد حسام فتجي الشر

ككفر هاللالمنوفية82 صناعيعبد المحسن عبد الوهاب الثانوية الصناعية المشت 

كةمنوفالمنوفية83 زراعيمنوف الثانوية الزارعية المشت 

محولة من تربية عسكريةصناعياشمون الصناعية الثانوية العسكريةاشمونالمنوفية84

محولة من تربية عسكريةصناعيمنوف الصناعية بنينمنوفالمنوفية85

محولة من تربية عسكريةصناعيشبين الكوم الصناعيةشبي   الكومالمنوفية86

محولة من تربية عسكريةصناعيالباجور الصناعية الثانوية العسكرية بنينالباجورالمنوفية87

ي سويف88
ي سويفبن 

كةبن  ي سويف الزراعية المشت 
زراعيبن 

ي سويف89
صناعياهناسيا الصناعيةاهناسيابن 

ي سويف90
صناعيالشهيد احمد محمد الشناوي الصناعية بني  الواسىطبن 

ي سويف91
ي سويفبن 

محولة من تربية عسكريةصناعيالكهربية الثانوية ببني سويفبن 

ي سويف92
ي سويفبن 

محولة من تربية عسكريةصناعيالميكانيكية الثانوية ببني سويفبن 

صناعيالشهيد ماجد فرج الصناعيةالفيومالفيوم93

محولة من تربية عسكريةصناعيناصر الصناعية الثانوية بنينسنورسالفيوم94

محولة من تربية عسكريةزراعيالفيوم الزراعية الثانوية العسكريةالفيومالفيوم95

محولة من تربية عسكريةصناعيالفيوم الميكانيكية الثانوية العسكريةالفيومالفيوم96

محولة من تربية عسكريةتجاريالفيوم التجارية العسكرية بنينالفيومالفيوم97

زراعيسمالوط الزراعيةسمالوطالمنيا98

صناعيمطاي الثانوية الصناعيةمطايالمنيا99

محولة من تربية عسكريةصناعيالمنيا الميكانيكية الثانوية العسكريةالمنياالمنيا100

محولة من تربية عسكريةزراعيالمنيا الزراعية الثانوية العسكريةالمنياالمنيا101

قاالسكندرية102 مزدوجطلعت حرب للتعليم المزدوجشر

قاالسكندرية103 كةشر تجاريسموحة الفنية التجارية المتقدمة المشت 

كةوسط االسكندرية104 فندقياسكندرية الفنية الفندقية المشت 

ي الصناعية بني  غرب االسكندرية105 صناعيكفر عشر

قاالسكندرية106 محولة من تربية عسكريةصناعياالسكندرية الفنية المتقدمة العسكريةشر

ةاالسكندرية107 محولة من تربية عسكريةزراعيالزراعة بالرأس السوداء العسكريةالمنت  

محولة من تربية عسكريةصناعيالشهيد اسماعيل فهمي الصناعيةالجمركاالسكندرية108

محولة من تربية عسكريةصناعياالسكندرية الزخرفيةوسطاالسكندرية109

صناعيبلطيم الثانوية الصناعيةبلطيمكفر الشيخ110

صناعيسيدي سالم الصناعيةسيدي سالمكفر الشيخ111

ق كفر الشيخ112 كةشر تجاريكفر الشيخ التجارية المشت 

صناعيالحامول الصناعية بني  الحامولكفر الشيخ113

محولة من تربية عسكريةصناعيكفر الشيخ الصناعية الثانوية العسكريةكفر الشيخكفر الشيخ114

ة115 صناعيرشيد الصناعية بني  رشيدالبحت 

ة116 زراعيحوش عيىس الزراعية بني  حوش عيىسالبحت 

ة117 صناعيادكو الصناعية بني  ادكوالبحت 

ة118 زراعيادكو الزراعيةادكوالبحت 

ة119 صناعيابو حمص الصناعيةابو حمصالبحت 

ة120 محولة من تربية عسكريةصناعيدمنهور الميكانيكية الثانوية العسكريةدمنهورالبحت 
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ة121 محولة من تربية عسكريةصناعيزهور االمراء الصناعية المتقدمةالدلنجاتالبحت 

كةغرب طنطاالغربية122 تجاريطنطا الفنية المتقدمة التجارية المشت 

تجاريمرحوم الثانوية التجاريةغرب طنطاالغربية123

كةسمنودالغربية124 تجاريسنباط الثانونية التجارية المشت 

زراعيالشهيد عبد النارص الشيخ الزراعيةزفن الغربية125

كةالسنطةالغربية126 ي طالب التجارية المشت  تجاريعلي بن ابر

كةبسيونالغربية127 تجاريكتامة الثانوية التجارية المشت 

صناعيقطور الثانوية الصناعية بني  قطورالغربية128

ق المحليةالغربية129 تجاريعمر الفاروق التجاريةشر

ق طنطاالغربية130 محولة من تربية عسكريةصناعيطنطا الزخرفيةشر

محولة من تربية عسكريةصناعيطنطا الميكانيكية الثانوية العسكريةغرب طنطاالغربية131

محولة من تربية عسكريةصناعيسمنود الصناعية الثانوية العسكريةغرب سمنودالغربية132

محولة من تربية عسكريةصناعيالسنطة الصناعية الثانوية العسكريةغرب السنطةالغربية133

ق كفرالغربية134 محولة من تربية عسكريةصناعيكفر الزيات الصناعية الثانوية العسكريةشر

محولة من تربية عسكريةصناعيالمحلة الزخرفية الثانوية العسكريةغرب المحلةالغربية135

محولة من تربية عسكريةصناعيالمحلة الميكانيكية الثانوية العسكريةغرب المحلةالغربية136

محولة من تربية عسكريةصناعيزفتى الصناعية الثانوية العسكريةغرب زفن الغربية137

صناعيابو تيج الثانية الصناعيةابو تيجاسيوط138

محولة من تربية عسكريةصناعياسيوط الميكانيكية الثانوية العسكريةيوط اسيوطاسيوط139

ق الثانويةاسيوط140 محولة من تربية عسكريةصناعيالثانوية الزخرفية بأسيوطشر

صناعيالمراغة الصناعية بني  المراغةسوهاج141

محولة من تربية عسكريةصناعيسوهاج الثانوية الميكانيكية الصناعيةهاج سوهاجسوهاج142

صناعياسنا الصناعيةاسنااالقرص143

صناعيالطويسة الصناعيةدراواسوان144

ق كوماسوان145 محولة من تربية عسكريةزراعيكوم امبو الزراعية الثانوية العسكريةشر

ق كوماسوان146 محولة من تربية عسكريةصناعيكوم امبو الصناعية الثانوية العسكريةشر

ق اسواناسوان147 محولة من تربية عسكريةصناعياسوان الصناعية الزخرفية العسكرية بنينشر

ق نجعقنا148 محولة من تربية عسكريةصناعينجع حمادي الصناعية الثانوية العسكريةشر

ق الثانويةقنا149 محولة من تربية عسكريةصناعيالثانوية الصناعية الميكانيكيةشر

ق سمت البحر االحمر150 محولة من تربية عسكريةصناعيسمير سالمة الصناعية برأس غاربشر

ق سفاجاالبحر االحمر151 محولة من تربية عسكريةصناعيسفاجا للصناعات البحريةشر

ق القصت البحر االحمر152 محولة من تربية عسكريةصناعيالقصير الصناعيةشر

محولة من تربية عسكريةمزدوجاحمد عرابي للتعليم المزدوجبحر احمدالبحر االحمر153

Page 8 of 14



النوعيةاسم المدرسةاالدارةالمحافظةم

تجارينارص الفنية التجارية بني  ملويالمنيا1

ة2 مزدوجالبيضا للتعليم والتدريب المزدوجبندر كفر الدوارالبحت 

ة3 صناعيالرحمانية الصناعية بني  بندر كفر الدوارالبحت 

ة4 صناعيالدلنجات الصناعية بني  بندر كفر الدوارالبحت 

ة5 بندر دمنهورالبحت 
الثانوية التجارية للخدمات السياحية والشئون 

الفندقية
فندقي

ة6 كةايتاي البارودالبحت  تجاريمحمد توفيق دبوس التجارية المشت 

ة7 زراعيالنوبارية الثانوية الزراعيةالنوباريةالبحت 

ة8 مزدوجالحوامدية للتعليم والتدريب المزدوجالحوامديةالجت  

ة9 كةمنشأة القناطرالجت   صناعينكال الثانوية الصناعية المشت 

ة10 صناعينارص الثانوية الصناعيةالعياطالجت  

ة11 كةالبدرشي  الجت   تجاريمزغونة الفنية التجارية المشت 

ة12 كةمنشأة القناطرالجت   تجاريالقناطر الفنية التجارية المشت 

ة13 كةمنشأة القناطرالجت   زراعيابو غالب الثانوية الزراعية المشت 

ي سويف14
ي سويفبن 

ي سويف المعماريةبن 
صناعيبن 

ي سويف15
صناعيببا الصناعية بني  ببابن 

ي سويف16
صناعياهناسيا المعمارية بني  اهناسيابن 

ي سويف17
صناعيحسي   جالل الصناعية بني  سمسطابن 

ي سويف18
زراعيالواسىط الثانوية الزراعيةالواسىطبن 

ي سويف19
زراعيالفشن الزراعيةالفشنبن 

ي سويف20
تجاريالواسىط التجاريةالواسىطبن 

ي سويف21
ي سويفبن 

تجاريالتجارة بني  بن 

ي سويف22
ي سويفبن 

تجاريالفندقية التجاريةبن 

كةالعريششمال سيناء23 ي الزخرفية المشت  صناعيآل الشوربجر

كةبتر العبدشمال سيناء24 صناعيبتر العبد الصناعية المشت 

صناعيالشهيد النقيب محمد احمد الصناعيةبتر العبدشمال سيناء25

زراعيالشهيد المواطن محمد ايمن بكت  الثانوية الزراعيةالعريششمال سيناء26

تجاريالشهيد مالزم اول محمد ابراهيم سليمان التجاريةالعريششمال سيناء27

كةبتر العبدشمال سيناء28 تجاريبتر العبد التجارية المشت 

صناعيمصنع السكر الثانوية الصناعية بني  الحامولكفر الشيخ29

صناعيمنية المرشد الثانوية الصناعية بني  مطوبسكفر الشيخ30

صناعيفوة الثانوية الصناعية بني  فوهكفر الشيخ31

كةقلي  كفر الشيخ32 زراعيقلي   الثانوية الزراعية المشت 

تجاريدسوق الثانوية التجارية بني  دسوقكفر الشيخ33

كةبيالكفر الشيخ34 تجاريالكوم الطويل الثانوية التجارية المشت 

قية35 كةابو كبت الشر صناعيالرحمانية الصناعية المشت 

قية36 كةفاقوسالشر صناعيالطويلة الصناعية المشت 

بيان بالمدارس الثانوية الفنية المرشحة بنظام التأسيس العسكري للعام الدراسي 

2023/22
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قية37 كةاوالد صقرالشر صناعيحسن طه الصناعية المشت 

قية38 كةابو كبت الشر تجاريابو كبت  التجارية المشت 

قية39 تجاريبلبيس التجارية بني  بلبيسالشر

قية40 ديرل نجمالشر
الشهيد ميالد سعد جورج الثانوية الزراعية 

كة المشت 
زراعي

صناعيالمستقبل الثانوية الصناعية بني  شمال السويسالسويس41

صناعيذكي نجيب الثانوية الصناعية بني  شمال السويسالسويس42

صناعيالسويس الثانوية الميكانيكيةشمال السويسالسويس43

تجاريالسويس الفنية المتقدمة التجاريةجنوب السويسالسويس44

صناعيموط الصناعية بني  الداخلةالوادي الجديد45

كةالفرافرةالوادي الجديد46 صناعيالفرافرة الصناعية المشت 

ق طنطاالغربية47 ونية بني  شر
صناعيطنطا الثانوية الكهربية االلكت 

كةزفن الغربية48 ا ملس التجارية المشت  تجاريشتر

كةالغربية49 تجاريسنباط التجارية المشت 

كةالغربية50 زراعيسمنود الزراعية المشت 

صناعيفايد الصناعية بني  فايداإلسماعيلية51

صناعيالقنطرة غرب الصناعية بني  القنطرة غرباإلسماعيلية52

قاإلسماعيلية53 كةالقنطرة شر ق الصناعية المشت  صناعيالقنطرة شر

كةشمالاإلسماعيلية54 زراعياإلسماعيلية الزراعية المشت 

كة/ الشهيد ابو صويراإلسماعيلية55 تجاريصالح ابراهيم النجار المشت 

صناعيابو رديس الثانوية الصناعيةابو رديسجنوب سيناء56

صناعيابو زنيمة الثانوية الصناعيةابو زنيمةجنوب سيناء57

صناعينويبع الثانوية الصناعيةنويبعجنوب سيناء58

تجاريالسادات الثانوية التجاريةرأس سدرجنوب سيناء59

تجاريالثانوية التجارية بني  طور سيناءجنوب سيناء60

زراعيمصطف  كامل الثانوية الزراعيةرأس سدرجنوب سيناء61

صناعيطهطا الصناعية بني  طهطاسوهاج62

صناعيالمنشأة الصناعية بني  المنشأةسوهاج63

صناعيالبلينا الصناعية بني  البليناسوهاج64

تجاريجرجا التجارية بني  جرجاسوهاج65

تجاريالكوثر التجارية بني  اخميمسوهاج66

زراعياوالد سالمة الزراعيةالمنشأةسوهاج67

قاالسكندرية68 كةشر صناعيابيس الصناعية المشت 

كةالعامريةاالسكندرية69 ي الصناعية المشت  صناعيالمست 

قاالسكندرية70 صناعيمحمد نعيم الصناعية/ الشهيد شر

كةبرج العرباالسكندرية71 زراعيبرج العرب الزراعية المشت 

صناعيالطويرات الصناعية بني  قناقنا72
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صناعينقادة الصناعية بني  نقادةقنا73

صناعيالوقف الصناعية بني  نقادةقنا74

تجاريالتجاري بمطروحمطروحمطروح75

صناعيالضبعة الصناعيةالضبعةمطروح76

تجاريالحمام التجاريةالحماممطروح77

كةالضبعةمطروح78 زراعيفوكا الزراعية المشت 

يمطروح79
 
ي الصناعيةسيدي براب

 
صناعيسيدي براب

صناعيسيوة الصناعيةسيوةمطروح80

صناعيقليوب الثانوية الصناعية بني  قليوبالقليوبية81

قالقليوبية82 شر
الشهيد محمد محمد علي عبد العال الصناعية 

بني  
صناعي

صناعيالسادات الثانوية الصناعية بني   بالخانكةالخانكةالقليوبية83

كةكفر شكرالقليوبية84 تجاريكفر شكر الثانوية التجارية المشت 

كةالخانكةالقليوبية85 تجاريورش ابو زعبل التجارية المشت 

زراعيمشتهر الثانوية الزراعيةطوخالقليوبية86

صناعيارمنت الصناعية الزخرفية بني  ارمنتاالقرص87

صناعيساحل سليم الثانوية الصناعيةساحل سليماسيوط88

قالفيوم89 صناعيهوارة الصناعية المتقدمةشر

صناعيابو كساه الصناعيةابشوايالفيوم90

صناعيالشهيد حسام جمال الصناعيةإطساالفيوم91

زراعيابشواي الثانوية الزراعيةابشوايالفيوم92

كةالزاوية الحمراءالقاهرة93 صناعيالزاوية الحمراء الفنية المشت 

صناعيغمرة الصناعية بني  حدائق القبةالقاهرة94

ق مدينة نرصالقاهرة95 ميم االثارشر صناعيمدينة نرص لت 

ق مدينة نرصالقاهرة96 صناعيالفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانةشر

صناعيالمرج الصناعية بني  المرجالقاهرة97

الوايليالقاهرة98
صناعيالعباسية الكهربية بني  

صناعيمنشأة نارص المعمارية بني  منشأة نارصالقاهرة99

مزدوجالفنية للتعليم والتدريب المزدوج بزين العابدينالسيدة زينبالقاهرة100

صناعيالنقل النهري الفنية المتقدمةمرص القديمةالقاهرة101

صناعي سنوات5القاهرة الفنية المعمارية بني   البساتي   ودار السالمالقاهرة102

كة15المستقبلالقاهرة103 صناعيمايو الفنية المتقدمة المشت 

فندقيالدرب االحمر الفندقيةوسط القاهرةالقاهرة104

ا الفندقيةالساحلالقاهرة105 فندقيشتر

هةالقاهرة106 فندقيالفندقية المتقدمةالت  

وقالقاهرة107 فندقيطلعت حرب الفندقيةالشر

صناعيالكاجوج الصناعية بني  كوم امبواسوان108
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صناعيالرغامة الصناعية بني  كوم امبواسوان109

صناعيادفو الصناعية بني  ادفواسوان110

صناعيالبصيلية الصناعية بني  ادفواسوان111

زراعيزين العابدين الزراعيةدراواسوان112

صناعيعلي عبد الرازق الصناعية بني  بلقاسالدقهلية113

كةميت سلسيلالدقهلية114 صناعيميت سلسيل الصناعية المشت 

لةالدقهلية115 صناعيالشهيد محمود محمد عبد الحميد قهوة الصناعيةالمت  

تجارياللواء كمال الحديدي التجاريةمنية النرصالدقهلية116

وهالدقهلية117 تجاريكفر بهوت التجاريةنتر

زراعيميت غمر الزراعيةميت غمرالدقهلية118

صناعيشطا الفنية المتقدمةدمياطدمياط119

صناعيدمياط الصناعية بناتدمياطدمياط120

كةدمياطدمياط121 زراعيدمياط الزراعية المشت 

مزدوجدمياط الجديدة للتعليم المزدوجدمياط الجديدةدمياط122

تجاريميت ابو غالب التجاريةميت ابو غالبدمياط123

تجاريكفر سعد التجاريةكفر سعددمياط124

كةفارسكوردمياط125 تجاريفارسكور التجارية المشت 

كةفارسكوردمياط126 زراعيفارسكور الزراعية المشت 

صناعيالشهيد محمود محسن ابو حمزة المتقدمةبورسعيد127

صناعيالمدرسة التكنولوجية المتقدمةبورسعيد128

كةبورسعيد129 صناعيالمنارصة الصناعية المشت 

تجاريالسادات الثانوية التجارية المتقدمةبورسعيد130

زراعيبورسعيد الثانوية الزراعية المتقدمةبورسعيد131

كةالباجورالمنوفية132 صناعيمصطف  خاطر الثانوية الصناعية المشت 

كةمنوفالمنوفية133 صناعيبهواش الصناعية المشت 

كةالساداتالمنوفية134 صناعيالسادات الصناعية المشت 

كةقويسناالمنوفية135 ا بخوم الصناعية المشت  صناعيشتر

صناعيالبتانون الصناعية بني  شبي   الكومالمنوفية136

تجاريمنوف التجارية بني  منوفالمنوفية137

تجاريشبي   الكوم الفنية التجارية المتقدمةشبي   الكومالمنوفية138

تجارياشمون الفنية التجارية المتقدمةاشمونالمنوفية139

تجاريالشهيد حسام قنديل التجارية بشمااشمونالمنوفية140
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كةقويسناالمنوفية141 تجاريميت برة التجارية المشت 

Page 13 of 14



ي 
 (نظام التأسيس العسكري  )بيان بمدارس التعليم الفن 

2020/19العام الدراسي 

يزراعيتجاريصناعي2019صناعي 
 
يزراعيتجاريصناعيمزدوجفندق

 
يزراعيتجاريصناعيمزدوجفندق

 
مزدوجفندق

111233117اسيوط
171841111831421االسكندرية
1314112311512االسماعيلية
1011113االقرص

1031405البحر االحمر
ة 113452721111618البحت 
ة 1426211152211618الجت  
192112962118321637الدقهلية
1111123148السويس
قية 171873111321626الشر
1321696116121427الغربية
111311531411الفيوم
1155201031310411549القاهرة
14374116321620القليوبية
151692516551033المنوفية
111224117المنيا
1022336قنا

100223الوادي الجديد
ي سويف

1123415432918بن 
111244311512بورسعيد
12271192321820دمياط
11122321610سوهاج
11131441511اسوان

122415321614كفر الشيخ
111032168مطروح

1111132169جنوب سيناء
10032167شمال سيناء

2769171300999828204315376362054141420اجماىلي

إجماىلي عام المحافظة
2021/20العام الدراسي 

اإلجماىلي
2022/21العام الدراسي 

اإلجماىلي
(المدارس المرشحة  ) 2023/22العام الدراسي 

اإلجماىلي
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