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 باعداد المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية  إحصاءبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوعية م

 العام الدراسي العام الدراسي العام الدراسي

اجمالي 
 مزدوج

اجمالي 
 فني 

كلي 
 مدارس

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 اجمالي مزدوج فني اجمالي مزدوج فني اجمالي مزدوج فني

 275 258 17 226 14 212 3 0 3 46 3 43 صناعي 1

 85 81 4 57 0 57 9 2 7 19 2 17 زراعي 2

 68 67 1 38 0 38 0 0 0 29 0 29 تجاري 3

 31 29 2 15 2 13 0 0 0 16 0 16 فندقي 4

  
 اجمالي

105 5 110 10 2 12 320 16 336 24 435 459 
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  2019/2020 المرحلة االولي  نيةمطبق بها منهجية الجدارات المهارس الكشف بمد

 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

   كوم امبو  كوم امبو التجارية المشتركة االولي تجاري  اسوان 1

   أسوان مدرسة عنيبة الزراعية االولي زراعي اسوان 2

   اسوان  احمد ابراهيم الشريف االولي صناعى اسوان 3

   اسوان سعاد ماهر الفندقية االولي فندقي اسوان 4

   أسيوط اسيوط التجارية بنات االولي تجاري  اسيوط 5

   أسيوط مير الثانوية الزراعية االولي زراعي اسيوط 6

   اسيوط اسيوط الثانوية الصناعيةبنات االولي صناعى اسيوط 7

   العامرية بناتالعامرية التجارية  االولي تجاري  االسكندرية 8

   وسط اسكندرية الشاطبى الثانوية الصناعية بنين االولي صناعى االسكندرية 9

   برج العرب برج العرب الصناعية بنين االولي صناعى االسكندرية 10

   االسماعيلية ام المومنين التجارية بنات االولي تجاري  االسماعيلية 11

   القنطرة غرب غرب  الثانوية الزراعيةطرة القن االولي زراعي االسماعيلية 12

   شمال األسماعيلية االسماعيلية المعمارية االولي صناعى االسماعيلية 13

   شمال األسماعيلية اإلسماعيلية الفنية الكهربية بنات االولي صناعى االسماعيلية 14

   ةاعيلياإلسم االسماعيلية الثانوية الفندقية االولي فندقي االسماعيلية 15

   األقصر االقصر التجارية بنات االولي تجاري  االقصر 16

   القرنة  القرنة الزراعية المشتركة االولي زراعي االقصر 17

   األقصر االقصر الصناعية بنات االولي صناعى االقصر 18

   األقصر االقصر الثانوية الفندقية االولي فندقي االقصر 19

   سفاجا سفاجا التجارية المشتركة االولي ي تجار البحر االحمر 20

   القصير القصير الصناعية بنات االولي صناعى البحر االحمر 21

   حيدر دبوس حيدر دبوس التجارية االولي تجاري  البحيرة 22

   بندر دمنهور دمنهور الثانوية الزراعية االولي زراعي البحيرة 23

   ايتاى البارود الصناعية بنات يثم سامىالشهيد ه االولي صناعى البحيرة 24

   ادكو المعدية الصناعية بنات االولي صناعى البحيرة 25

   الجيزة الشهيد احمد محمود شعبان التجارية بنات االولي تجاري  الجيزة 26

   الجيزة الهرم الفندقية االولي فندقي الجيزة 27

     فريدة حسان بنات االولي تجاري  الدقهلية 28

   ميت غمر ميت غمر الميكانيكية بنين االولي صناعى الدقهلية  29

   غرب المنصوة المنصورة االلكترونية بنات االولي صناعى الدقهلية  30

   شمال السويس الصباح التجارية بنات االولي تجاري  السويس 31
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 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

   شمال السويس السويس الفنية الميكانيكية بنين االولي صناعى السويس 32

   الزقازيق الزقازيق التجارية المشتركة االولي تجاري  الشرقية 33

   الشرقية الصالحية الجديدة  الثانوية الزراعية االولي زراعي الشرقية 34

   قوساف الطويلة الصناعية المشتركة االولي صناعى الشرقية 35

   ديرب نجم ديرب نجم الصناعية بنات االولي صناعى الشرقية 36

 الشرقية 37
 صناعى

 االولي
مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر 

 شرق الزقازيق الميكانيكية
  

   الزقازيق الزقازيق الثانوية الفندقية االولي فندقي الشرقية 38

   شرق طنطا ةناصر طنطا الزراعي  االولي زراعي الغربية 39

     قرانشو التجارية االولي تجاري  الغربية 40

     كتامة التجارية المشتركة االولي تجاري  الغربية 41

   شرق طنطا الجالء الصناعية بنات االولي صناعى الغربية 42

   شرق المحلة طنبارة الصناعية بنات االولي صناعى الغربية 43

   السنطة طة الثانوية الفندقية سنال االولي فندقي الغربية 44

   كفر الزيات كفر الزيات الميكانيكية بنين االولي صناعى الغربية  45

   الفيوم الفيوم التجارية بنات االولي تجاري  الفيوم 46

     الشهيد محمد مبروك التجارية بنات االولي تجاري  القاهرة 47

 القاهرة 48
 صناعى

 االولي
م الصناعية جد احمد ابراهيالشهيد لواء ما

 بنين
   شرق مدينة نصر

   المرج المرج الثانوية الصناعية بنات االولي صناعى القاهرة 49

   مدينة نصر تكنولوجيا الصيانة االولي صناعى القاهرة 50

   حلوان حلوان الميكانيكية بنين االولي صناعى القاهرة 51

   باب الشعرية تالصناعية بناباب الشعرية  االولي صناعى القاهرة 52

   شبرا الثانوية الفندقية بشبرا االولي فندقي القاهرة 53

   القاهرة طلعت حرب الفندقية االولي فندقي القاهرة 54

   شرق مدينة نصر احمد حسين فهمى الصناعية االولي صناعى القاهرة  55

   المرج نالمرج الثانوية الصناعية بني االولي صناعى القاهرة  56

 االولي زراعي القليوبية 57
الشهيد مساعد ايمن عبد الهادي بكفر 

 شكر
   كفر شكر

     الشهيد مصطفي لطفي التجارية بنات االولي تجاري  القليوبية 58

   القناطر الخيرية  برشوم  الصناعية بنات االولي صناعى القليوبية 59

   طوخ ة بناتبلتان الكهربي االولي صناعى القليوبية 60

   القناطر القناطر الخيرية للشئون الفندقية االولي فندقي القليوبية 61

   شبين القناطر عرب جهينة الصناعية بنين االولي صناعى القليوبية  62
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 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

   قويسنا زراعيةقويسنا الثانوية ال االولي زراعي المنوفية 63

   اشمون السادات التجارية بنات االولي تجاري  المنوفية 64

   قويسنا شبرا بخوم الصناعية المشتركة االولي صناعى المنوفية 65

   شبين الكوم شبين الكوم الصناعية بنين االولي صناعى المنوفية 66

   الكومشبين  ميت خلف الميكانيكية بنين االولي صناعى المنوفية 67

   المنوفية الحرية الثانوية الفندقية االولي فندقي المنوفية 68

   قويسنا قويسنا الفندقية االولي فندقي المنوفية 69

     بني مزار التجارية المشتركة االولي تجاري  المنيا 70

   مغاغة مغاغة الثانوية الصناعية بنين االولي صناعى المنيا 71

   الداخلة مدرسة موط الثانوية الزراعية  االولي زراعي الوادى الجديد 72

   الخارجة المروة التجارية بنات االولي تجاري  الوادى الجديد 73

   الخارجة الفنية بنات بالخارجة االولي صناعى الوادى الجديد 74

   بنى سويف ناصر  بنى سويف الثانوية الزراعية االولي زراعي بنى سويف 75

   بنى سويف بني سويف التجارية االولي تجاري  ويفبنى س 76

   ابشنا ابشنا الثانوية الصناعية االولي صناعى بنى سويف 77

   بني سويف  بني سويف الثانوية الفندقية االولي فندقي بنى سويف 78

     الزهور التجارية بنات االولي تجاري  بورسعيد 79

   شمال بورسعيد رعي الصناعية بنينر رفعت البالشهيد طيا االولي صناعى بورسعيد 80

   شمال بور سعيد بور سعيد الصناعية بنات االولي صناعى بورسعيد 81

   شمال بورسعيد بورسعيد الفندقية االولي فندقي بورسعيد 82

   رأس سدر السادات التجارية المشتركة راس سدر االولي تجاري  جنوب سيناء 83

   الطور طور سيناء الفندقية االولي يفندق جنوب سيناء 84

   فارسكور فارسكور الثانوية الزراعية   االولي زراعي دمياط 85

   كفر البطيخ كفر البطيخ التجارية المشتركة االولي تجاري  دمياط 86

   دمياط محمد حسن دره االلكترونية بنات االولي صناعى دمياط 87

   جهينة  راعيةجهينة الز االولي زراعي سوهاج 88

     سوهاج التجارية بنات االولي تجاري  سوهاج 89

   المراغة المراغة الثانوية الصناعية بنين االولي صناعى سوهاج 90

   بئر العبد بئر العبد التجارية المشتركة االولي تجاري  شمال سيناء 91

   العريش اتالشهيدة  نهال العقيد الصناعية بن االولي صناعى شمال سيناء 92

   العريش العريش الثانوية الفندقية االولي فندقي شمال سيناء 93

   فرشوط فرشوط الزراعية االولي زراعي قنا 94

   قنا قنا التجارية بنات االولي تجاري  قنا 95
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 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

   فوه الثانوية الزراعيةة فو االولي زراعي كفر الشيخ 96

   كوم دميس كوم دميس الثانوية الزراعية االولي زراعي كفر الشيخ 97

   الحامول الحامول التجارية بنات االولي تجاري  كفر الشيخ 98

   سيدي سالم سيدي سالم التجارية بنات االولي تجاري  كفر الشيخ 99

   سيدي سالم ناعية بنينسيدي سالم الص االولي صناعى كفر الشيخ 100

   شرق كفر الشيخ كفر الشيخ الصناعية بنات االولي صناعى كفر الشيخ 101

   سيوة مدرسة ملحقة مركز بحوث الصحراء االولي زراعي مطروح 102

   مطروح مطروح التجارية بنين االولي تجاري  مطروح 103

   مطروح مطروح الصناعية الميكانيكية االولي صناعى مطروح 104

   مطروح مطروح الثانوية الفندقية والسياحة االولي فندقي مطروح 105

 

 

 

 

 المرحلة االولي ) تعليم مزدوج(  2019/2020مطبق بها منهجية الجدارات المهنية ارس الكشف بمد

 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

تعليم مزدوج  الشرقية 1
 زراعي

   بلبيس سيكم الزراعية تعليم مزدوج  وليالا

   ابوقرقاص العناني  للتعليم والتدريب المزدوج االولي المنيا 2

 الشرقية 3
تعليم مزدوج 

 ناعيص

   العاشر اكاديمية السويدي االولي

   القاهرة زين العابدين للتعليم والتدريب المزدوج االولي القاهرة 4

   بدر نولوجيا الحيويةللتكمصر  االولي القاهرة 5

6 
 الشرقية

تعليم مزدوج 
 اكاديمية السويدي االولي جاريت

   العاشر
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 لمرحلة االوليا   2020/1202مطبق بها منهجية الجدارات المهنية ارس الكشف بمد

 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

 االسكندرية  1
 صناعى

202االولي
 شرق مصطفي كامل الصناعية بنات  0

  

 االسماعيلية 2
 صناعى

202االولي
0 

   االسماعيلية  تكنولوجيا المعلومات المتقدمة

 زراعي الوادى الجديد 3
202االولي
0 

   الخارجة الفرافره الزراعية 

 زراعي جنوب سيناء 4
202االولي
0 

   سانت كاترين مدرسة سانت كاترين

 زراعي الشرقية 5
202االولي
0 

   منشـأة ابوعمر عاطف خليل الزراعية

 زراعي القاهرة 6
202االولي
0 

   القاهرة التونسى الثانوية الزراعية 

 زراعي القاهرة 7
202االولي
0 

   م القاهرة  المحمدية الثانوية الزراعية 

 زراعي مطروح 8
202االولي
0 

   سيوة سيوة الزراعية

 زراعي القاهرة 9
202االولي
0 

   م القاهرة  وايلى الثانوية الزراعية لا

 مطروح 10
 صناعى

202االولي
 مطروح مطروح الثانوية الصناعية  بنات  0
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 الثانية لمرحلةا   1220/2202مطبق بها منهجية الجدارات المهنية ارس الكشف بمد

 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

   اسوان  ابو الفضل سرور الثانوية التجارية  الثانية تجاري اسوان 1

   اسوان  دهميت التجارية   الثانية تجاري اسوان 2

   أسوان ادفو الثانوية الزراعية الثانية زراعي اسوان 3

   بنبان زين العابدين سيد بن على )بنبان( الثانية زراعي اسوان 4

   كوم امبو  بو الثانوية الزراعيةام كوم الثانية زراعي اسوان 5

   اسوان  ابو الريش الصناعية بنات الثانية صناعى اسوان 6

   ادفو  ادفو الثانوية الصناعية بنات الثانية صناعى اسوان 7

   ادفو  البصيلية الثانوية الصناعية بنين الثانية صناعى اسوان 8

   كوم امبو  صناعية بنينالرغامة الثانوية ال الثانية صناعى اسوان 9

   أسوان  الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات  الثانية صناعى اسوان 10

   كوم امبو  الكاجوج الثانوية الصناعية بنين الثانية صناعى اسوان 11

   ادفو  المحاميد الثانوية الصناعية بنين الثانية صناعى اسوان 12

   دراو  بناتصناعية دراو ال الثانية صناعى اسوان 13

   كوم امبو  سلوا الصناعية بنات الثانية صناعى اسوان 14

   نصر النوبة  كالبشة الصناعية بنات  الثانية صناعى اسوان 15

   نصر النوبة نصر النوبة الفندقية  الثانية فندقي اسوان 16

   أسيوط أبو تيج التجارية المشتركة  الثانية تجاري اسيوط 17

   أسيوط منفلوط التجارية المشتركة  الثانية تجاري اسيوط 18

   أسيوط ابو تيج الثانوية الزراعية الثانية زراعي اسيوط 19

   أسيوط ديروط  الثانوية الزراعية الثانية زراعي اسيوط 20

   اسيوط اسيوط الثانوية العسكرية الزخرفية الثانية صناعى اسيوط 21

   اسيوط اسيوط الثانوية الميكانيكية الصناعية  ةالثاني صناعى اسيوط 22

   القوصية  طوسون ابوجبل الصناعية بنات الثانية صناعى اسيوط 23

   أسيوط محمود باشا النسيجية  بنات  الثانية صناعى اسيوط 24

   أسيوط أسيوط الفندقية  الثانية فندقي اسيوط 25

     رى والبحرى درية التجابنك االسكن  الثانية تجاري االسكندرية 26

     أم المصرين التجارية بنات  الثانية تجاري االسكندرية 27
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   العامرية  العامرية الصناعية بنين الثانية صناعى االسكندرية 28

   العامرية  المسيري الصناعية  المشتركة الثانية صناعى االسكندرية 29

   وسط لمعماريةلزخرفية وامحمد علي ا الثانية صناعى االسكندرية 30

 

 مالحظات االدارة التعليمية املدرسة املرحلة النوعية احملافظة م

 االسكندرية  31
 الثانية صناعى

مدرسة طوسون الصناعية العسكرية 
 المنتزة  باإلسكندرية

  

   االسماعيلية التجارة بنات القديمة الثانية تجاري االسماعيلية 32

   االسماعيلية االسماعلية الثانوية الزراعية الثانية يزراع االسماعيلية 33

   سرابيوم سرابيوم الثانوية الزراعية الثانية زراعي االسماعيلية 34

   االسماعيلية  ابراهيم عثمان الثانوية الصناعية  الثانية صناعى االسماعيلية 35
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