
بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسةم

قية للتكنولوجيا التطبيمدرسة العربي1

محافظة

المنوفية 
ء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهربا

ياتتكنولوجيا  التبريد والتكييف، اللوجست

مجموعة شركات ومصانع

2019-2018العربي

2
مدرسة االمام محمد متولى الشعراوي 

للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة

القاهرة 

كييف التشطيبات والصيانة المعمارية، تبريد وت

رباء الهواء، شبكات متخصصه للمنشآت، نظم الكه

المتكاملة، النجارة

مجموعة شركات طلعت 

مصطفى 
2018-2019

3
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية 

للميكاترونيات

محافظة

القاهرة
2019-2018ترافوشركة ايجي ميكاترونيات

4
ا مدرسة اإلنتاج الحربي للتكنولوجي

ة بحلوانالتطبيقي

محافظة القاهرة

الجات صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن والمع

يات،الحرارية، تشغيل المعادن، معدات كهربية، الكترون

ات تشكيل ولحام المعادن، تركيبات كهربائية، حاسب

وتكنولوجيا المعلومات، التبريد وتكييف الهواء، 

، شبىالخالبتروكيماويات والكيمياء الصناعية، االثاث 

صيانة واصالح السيارات

2020-2019وزارة اإلنتاج الحربي

5
ا مدرسة اإلنتاج الحربي للتكنولوجي

التطبيقية بالسالم

محافظة

القاهرة 
2020-2019وزارة اإلنتاج الحربيياتتكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا االلكترون

6
ندقية  الشهيد النقيب احمد تعلب الفمدرسة 

للتكنولوجيا التطبيقية 

محافظة القاهرة
2021-2020تشغيل المطاعمإدارة وتشغيل المطاعم



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسةم

ية تك للتكنولوجيا التطبيق-مدرسة أى7

محافظة

القاهرة 
ومؤسسة األلفيIBMشركة تكنولوجيا المعلومات

2019-2020

طبيقيةمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا الت8

محافظة

القاهرة 
صيانة كهربائية

غرفة التجارة الفرنسية

والمعهد األوروبي للتعاون

دعم والتنمية وشركة شنايدر ب

صندوق التعليم حياة

2019-2020

طبيقيةمدرسة ال السويدي للتكنولوجيا الت9
محافظة

الشرقية
2020-2019يةمؤسسة ال السويدى للتنماءتكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرب

10
جيا مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولو

التطبيقية

نولوجيا اإلنتاج الحيواني والداجني، وتكتكنولوجيامحافظة الشرقية

الزراعة والري

شركة الصالحية

لالستثمار الزراعي
2019-2020

11
جولد للتكنولوجيا ايجيبتمدرسة 

التطبيقية 

محافظة

القليوبية 
2020-2019جولدشركة ايجيبتتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات

قية تك للتكنولوجيا التطبيمدرسة بي12
محافظة القاهرة

قسم التسويق وأساليب عرض)تجارة التجزئة 

المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العمالء، قسم

(.اإلمداد والتوريد والخدمات اللوجستية

شركة بي تك للتجارة

والتوزيع
2020-2021



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسةم

التطبيقيةمدرسة وي للتكنولوجيا13
محافظة

القاهرة 

، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اإللكترونيات، األنظمة الكهربائية 
2021-2020تشركة المصرية لالتصاال

يةللتكنولوجيا التطبيق HSTمدرسة 14
محافظة

القاهرة 

األلعاب الذكاء االصطناعي، المراقبة واألنذار،

الرقمية، الفنون الرقمية 

لألنظمة  HSTشركة

يااإللكترونية والتكنولوج
2020-2021

ية للتكنولوجيا التطبيقمدرسة ريادة15
محافظة

بورسعيد
.تكنولوجيا إنتاج وتصنيع األلبان

ع بورسعيد للتصنيشركة

ريادة–الغذائي 
2020-2021

يقيةمدرسة  الفنون للتكنولوجيا التطب16
محافظة الجيزة

صوت تكنولوجيا تركيب وتشغيل اجهزة االضاءة وال

–ر تكنولوجيا تركيب وتشغيل اجهزة التصوي–

وجيا تكنول–تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية 

تحريك تكنولوجيا تصنيع و–ماكياج وتنكر واقنعه 

تحريك تكنولوجيا صناعة و–ديكور العروض الفنية 

تكنولوجيا صناعة وتركيب–الدمى والعرائس 

يل تكنولوجيا تفص–واصالح االالت الموسيقية 

.مالبس وازياء واحذية العروض الفنية 

2021-2020الفنونأكاديمية



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسةم

17
مدرسة مجموعة فولكس فاجن  

التطبيقية للتكنولوجيا

محافظة

القاهرة 
2022-2021مجموعة فولكس فاجن.إصالح وصيانة السيارات

قيةللتكنولوجيا التطبي1غبورمدرسة 18
محافظة

القاهرة 

، إصالح ( مركبات خفيف )صيانة السيارات 

ة هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيان

.سيارات النقل والحافالت

2022-2021للتنميةغبورمؤسسة 

قية للتكنولوجيا التطبي2غبورمدرسة 19
محافظة

الجيزة

اكل ، إصالح هي( مركبات خفيف )صيانة السيارات 

.السيارات، دهان هياكل السيارات
2022-2021للتنميةغبورمؤسسة 

ية للتكنولوجيا التطبيق GITمدرسة  20
، برمجة انتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعيةمحافظة االسكندرية

.اناتوتصميم المواقع اإللكترونية وتحليل البي
GIT2021-2022شركة 



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسةم

ة التطبيقيمدرسة ظهر  للتكنولوجيا21
محافظة

بورسعيد 

ل نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغي

.وصيانة معدات الطاقة، الصيانة الكهربائية

، الفنيةالسويدىأكاديمية 

ة الشركة المصرية القابض

ة للغازات الطبيعية، وشرك

.بى،فىبرودكشنايوك

2021-2022

لتكنولوجيا التطبيقيةوي لمدرسة 22
محافظة

الجيزة 

، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحاسوب
2022-2021تشركة المصرية لالتصاال

ةوي للتكنولوجيا التطبيقيمدرسة 23
محافظة

األسكندرية

، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحاسوب
2022-2021تشركة المصرية لالتصاال

ةوي للتكنولوجيا التطبيقيمدرسة 24
، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمحافظة الدقهلية

الحاسوب
2022-2021تشركة المصرية لالتصاال



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسة

ة التطبيقيمدرسة وي  للتكنولوجيا25
محافظة

السويس 

، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحاسوب
2022-2021تشركة المصرية لالتصاال

لتكنولوجيا التطبيقيةوي لمدرسة 26
محافظة

المنيا 

، أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الحاسوب
2022-2021تشركة المصرية لالتصاال

قيةللتكنولوجيا التطبيMCVمدرسة 27
محافظة

الشرقية
MCV2021-2022شركة (نقل ثقيل ) صيانة واصالح السيارات 

28
مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا 

التطبيقية
2023-2022ةدار مدحت السويدي للطباعمجال الطباعةمحافظة الشرقية 



الشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسة

بالتعاون مع مشروع 

قوى عاملة مصر 

USAID

بدء الدراسة

29
وجيا مدرسة فريش الدولية للتكنول

التطبيقية

مدينة العاشر من 

رمضان بمحافظة 

الشرقية 

ثالثية والطباعةاالسطمباتتصنيع وصيانة 

2023-2022كإلكتريشركة فريشاألبعاد

30
مدرسة أحمد ضيف هللا الدولية 

للتكنولوجيا التطبيقية 
ميةالذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرقمحافظة أسيوط 

شركة أبناء الحج احمد 

ضيف هللا حسن 

للمقاوالت والتجارة

2022-2023

31
ولوجيا مدرسة فتح هللا الدولية للتكن

التطبيقية

بمحافظة 

اإلسكندرية

التجارة الحديثة
2023-2022شركة فتح هللا

32
مدرسة مصر للتأمين الدولية 

للتكنولوجيا التطبيقية
بمحافظة المنيا

تخصصات تسويق الخدمات المالية، 
2023-2022مصر للتأمينشركة

33
ولوجيا مدرسة السويدي الدولية للتكن

التطبيقية

ن بمدينة السادس م

ة أكتوبر بمحافظ

الجيزة
البرمجيات

و شركة السويدي إلكتر

مصر –ميتر 
2022-2023

34
الدولية أفروإيجبتمدرسة 

للتكنولوجيا التطبيقية

ن بمدينة العاشر م

رمضان بمحافظة 

الشرقية
.تكنولوجيات تصنيع األثاث

أفروإيجيبتشركة 

للصناعات الهندسية
2023-2024



بدء الدراسةالشريك الصناعيالتخصصاتالموقعاسم المدرسة

ة التطبيقيللتكنولوجياعمارمدرسة 35
محافظة

الجيزة
2023-2022عمارشركة والسياحيالعقاريالتطوير

36
للتصنيعالعربيةالهيئةمدرسة 

لتكنولوجيا التطبيقيةل

محافظة

القاهرة

دية، ، الطاقة المتجددة، السكك الحديالميكاترونيات

أوتوترونيكس، CNCاللحام، التشغيل المبرمج  

(السيارات )

2023-2022عللتصنيالعربيةهيئةال

37
للتكنولوجيا العنانىمدرسة محمود 

التطبيقية
محافظة المنيا

–الزراعية الَمْيكنة–البساتين –اإلنتاج الحيواني 

المحاصيل الزراعية–التصنيع الغذائي 

دعم للتنمية بالعنانىمؤسسة 

من صندوق التعليم حياة
2022-2023

محافظة المنيابيقيةمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التط38

اد االقتص–األراضي والمياه –الهندسة الزراعية 

–المحاصيل الزراعية–البساتين –الزراعي 

والداجنياإلنتاج الحيواني 

االهلىشركة مجموعة 

الزراعية بدعم من صندوق 

التعليم حياة

2022-2023


