


  



نسبة التغیر عن٢٠٢٢الدور األول عام النوعیة

العام السابق  الدور % نسبة  دور ثان%لنجاح ا نسبةناجحونحاضرونمتقدمون
الثانى

 باقون
عادةلإل

٤٨٤٧٤٨٤٢٤٣٧٥٩٠٫٣٦٤٥٢٩٫٣٣١٥٥٫٢١فني أول تجارى

ة فندقیفني أول شئون 
٣٦٩٣٣٦٨٨٢٩٤٦٧٩٫٨٨٦٥٦١٧٫٧٩٨٦٤٫٠٤وخدمات سیاحیة

٢٥٣٢٥٣١٩٤٧٦٫٦٨٥٧٢٢٫٥٣٢١٥٫٦٩فني أول زراعي

١٠٠٢٢٩٩٧٤٧٦٤٩٧٦٫٦٩٢٢٤٤٢٢٫٥٠٨١٢٫٦١فني أول صناعي

١٨٨١٥١٨٧٥٧١٥١٦٤٨٠٫٨٤٣٤٠٩١٨٫١٧١٨٤٣٫٥٤اإلجمالي العام







  فنیةإحصاء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة ال
)نظام السنوات الثالث(

النوعیــة
ر نسبة التغی٢٠٢٢الدور األول عام 

عن العام 
السابق نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون

%نسبة دور ثانى%النجاح
باقون لإلعادةالدور الثانى

٠-٧٧٦٢٤٣٧٧٠٥٩٤٥٢٤٤٠٠٦٨٫٠٥٢١٢١٦٣٢٧٫٥٣٣٤٠٢٠اإلجمالى العام
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ناجححاضر متقدم 

عدد الطالب



إحصاء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة الفنیة
)نظام السنوات الثالث(

النوعیــة
ر نسبة التغی٢٠٢٢الدور األول عام 

عن العام 
السابق نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون

%نسبة دور ثانى%النجاح
الدور الثانى

باقون 
لإلعادة

٢٩٠٣٢٦٢٨٩٣٩٠٢١٦٨٩٢٧٤٫٩٥٦٢٧٧٤٢١٫٦٩٩٧٢٤٢٫٥٤ثانوي تجــارى
١٤٨٥٥١٤٧٩٥١٢٣٧٤٨٣٫٦٤٢١٩١١٤٫٨١٢٣٠٤٫٧٣ثانوي فندقي
٧٦٦٦٦٧٦٢٧٤٣٥٥٣٤٤٦٫٥٩٣٣٠٢٦٤٣٫٣٠٧٧١٤٧٫١٣ثانوي زراعي
٢٨٤١٣٦٢٨١٥٧٧١٩٤٣٤٧٦٩٫٠٢٧٧٣١٢٢٧٫٤٦٩٩٠١٢٫٤٩ثانوي صناعي

٦٦٥٩٨٣٦٦٢٠٣٦٤٥٩١٤٧٦٩٫٣٥١٧٥٣٠٣٢٦٫٤٨٢٧٥٦٩٠٫٨٧إجمــــــالي













  ةإحصاء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة الفنی
)نظام السنوات الثالث(

النوعیــة
 نسبة التغیر عن٢٠٢٢الدور األول عام 

العام السابق نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون
%نسبة دور ثانى%النجاح

الدور الثانى
باقون 
لإلعادة

التعلیم 
 والتدریب
المزدوج

١٤٢٧١٤٢٤١١٤٢٨٠٫٢٠٢٦٣١٨٫٤٧١٩٥٫٣تجاري
٢٢٠٥٢٢٠٢١٣٦٥٦١٫٩٩٧٠٩٣٢٫٢٠١٢٨١٥٫٨٩فندقي
٣٫٩٧ ١٦٣٠١٦٢٨١٠٣١٦٣٫٣٣٥٥٤٣٤٫٠٣٤٣زراعي
١٣٥٩٩١٣٥٣٨١٢٤٣٩٩١٫٨٨١٠٨٩٨٫٠٤١٠٢٫٥١صناعي

١٨٨٦١١٨٧٩٢١٥٩٧٧٨٥٫٠٢٢٦١٥١٣٫٩٢٢٠٥٠٫٤٤إجمالي 











  إحصاء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة الفنیة
)منھجیة الجدارات()نظام السنوات الثالث(

النوعیــة
 نسبة التغیر٢٠٢٢الدور األول عام 

عن العام 
السابق نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون

%نسبة دور ثانى%النجاح
ىالدور الثان

باقون 
لإلعادة

منھجیة 
الجدارات

٤٤١١٤٤٠٩٣٩٧٨٩٠٫٢٢٤١٨٩٫٤٨١٣تجارى 

ول عامأ
٢٠٤٧٢٠٤٦١٨٢٩٨٩٫٣٩١٩٨٩٫٦٨١٩فندقى

٤٢٦١٤٢٤٦٣٠٠٠٧٠٫٦٥١٠٦٥٢٥٫٠٨١٨١زراعى
١٠٦٧٢١٠٥٩٧٩٥٨٥٩٠٫٤٥٩٨٦٩٫٣٠٢٦صناعى

٢١٣٩١٢١٢٩٨١٨٣٩٢٨٦٫٣٦٢٦٦٧١٢٫٥٢٢٣٩إجمالي



  ء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة الفنیةاإحص
 )نظام السنوات الثالث(
)التكنولوجیا التطبیقیة( 

النوعیــة
عن  نسبة التغیر٢٠٢٢الدور األول عام 

العام السابق
نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون

%نسبة دور ثانى%النجاح
الدور الثانى

باقون 
لإلعادة

ا التكنولوجی
التطبیقیة

١١٥١١٥١٠١٨٧٫٨٣١٤١٢٫١٧٠فندقى
اول عام ٤٥٤٥٣٤٧٥٫٥٦١١٢٤٫٤٤٠زراعي

١١٥٢١١٥٢٧٩٣٦٨٫٨٤٣٥٤٣٠٫٧٣٦٢١٫٢٢صناعي

 ١٣١٢١٣١٢٩٢٨٧٠٫٧٣٣٧٩٢٨٫٨٩٦إجمالي



  إحصاء نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانویة الفنیة
)نظام السنوات الثالث(

)اعداد مھنى(

النوعیــة
 نسبة التغیر عن٢٠٢٢الدور األول عام 

العام السابق
نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون

%نسبة دور ثانى%النجاح
الدور الثانى

باقون 
لإلعادة

اعداد مھنى

٦٦٤٦٦٣٤١٣٦٢٫٢٩١٨٣٢٧٫٦٠٦٧١٫٦٤فندقى
١٣٨٠٩١٣٧٤٥٦٦٣٣٤٨٫٢٦٦٤٨٢٤٧٫١٦٦٣٠٧٫٨٢زراعي
٥٤٢٢٣٥٢٧٤٨٢٢٩١٠٤٣٫٤٣٢٤٥٣٤٤٦٫٥١٥٣٠٤٠٫٤٣صناعي

٦٨٦٩٦٦٧١٥٦٢٩٩٥٦٤٤٫٦١٣١١٩٩٤٦٫٤٦٦٠٠١٥٫١١إجمالي

















النوعیــة
٢٠٢٢الدور األول عام 

نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون
%نسبة دور ثانى%النجاح

الدور الثانى
باقون 
لإلعادة

٢٠٤٤٢٠٣٧١٦٣٧٨٠٫٣٦٣٧١١٨٫٢١٣٠ثانوي تجــارى
٩١٩١٥٥٦٠٫٤٣٣٥٣٨٫٤٦١ثانوي فندقي
٤٦١٤٦٠٤٢٤٩٢٫١٧٣٢٦٫٩٦٤ثانوي زراعي

٢١٤٤٢١١٧١٨٧٦٨٨٫٦٢٢١٥١٠٫١٦٢٦ثانوي صناعي

٤٧٤٠٤٧٠٥٣٩٩٢٨٤٫٨٥٦٥٣١٣٫٨٨٦١إجمــــــالي


 – 






النوعیــة
٢٠٢٢الدور األول عام 

نسبة ناجحونحاضرونمتقدمون
%نسبة دور ثانى%النجاح

الدور الثانى
باقون 
لإلعادة

االعداد 
المھنى

١١١١٠٠٠٠٠فندقى
١٠٣١٠٣٩٦٩٣٫٢٠٤٣٫٨٨٣زراعي
١٦٦١٦٤١٦١٩٨٫١٧٣١٫٨٣٠صناعي

٢٧٠٢٦٨٢٥٨٩٦٫٢٧٧٢٫٦١٣إجمالي
٥٠١٠٤٩٧٣٤٢٥٠٨٥٫٤٦٦٦٠١٣٫٢٧٦٤اإلجمالى العام


 – 







 







  



األول
:  االســـــــــــــم 

:      رقــــم الجلوس 
: المجمـــــــــــوع
: النھایة العظمى 
: النســــــــــبة   
: التخصــــــص 
:  المدرســـــــــة 
: المدیریــــــــة  
– – :العنــــــــــوان 
:رقم المحمول    

  
•



األول
اسالم عماد فتحى مشحوت صقر:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  
–– :  العنــــــــــوان 

:رقم المحمول        

  




األول
اسراء رضا عبد الحمید رزق السید العبد:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

  :    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٩١٥٠٤٦٢٦:رقم المحمول        

  




الثانى
:   االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:   النســــــــــبة  
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٠٩٠٢٥٠٣٢٥:رقم المحمول    

  




األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٣٣٢٨٥٢٠٠:رقم المحمول    

  






األول مكرر
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

:  العنــــــــــوان 

٠١٠٠١٥٨٧٥٩٨:رقم المحمول    

  






األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

ديرب جنم  البلد الصناعية بنات:    المدرســـــــــة 
:   المدیریــــــــة  
الشرقية –ديرب جنم  –صهربة :  العنــــــــــوان 

٠١١٤٥٢٦٦٥٦١:رقم المحمول    

  






األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٢٠٥٨٢٦٦٨٢:رقم المحمول    

  






األول
:  االســـــــــــــم 

     :  رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١١٤٨٩٧٦٦٨٠:رقم المحمول    






األول
:  االســـــــــــــم 

     :  رقــــم الجلوس 

:    المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
 :  التخصــــــص 

 :    المدرســـــــــة 

 :  المدیریــــــــة  

:  العنــــــــــوان 

٠١٠٢٥٠٢٨٣٢٨:رقم المحمول    






األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

 :    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٢٩٢٧٠٨١٦:رقم المحمول    






األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – – :  العنــــــــــوان 

٠١٥٥٠٨٤٢٢٠١:رقم المحمول    

:




األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 
:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  
:  العنــــــــــوان 
٠١٠٩٥٧٤٦٧٥٨:رقم المحمول    

:




الثانى
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٢٠٤٠٧٥١٧٥:رقم المحمول        

:




األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 
:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  
– :  العنــــــــــوان 

٠١١٢٧٤٢٠٥٥١:رقم المحمول        

:






االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٠١٦٤٠٢٨٩٨:رقم المحمول        

:






االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١١١٨٧٤٣٣٢٧:رقم المحمول        

:






االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – – –:  العنــــــــــوان 

٠١١٥٦٨٩٣٠٤٢:رقم المحمول        

:




االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٦٢١٩٧٩٥٢:رقم المحمول        

:




االول مكرر
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٠٦٦٩٠٦٦٠٤:رقم المحمول        

:




االول مكرر
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٠٦٤٩٠٩٠٩٩:رقم المحمول        

:




األول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

 – :  العنــــــــــوان 

٠١١٢٤٨٥٣٣٦٠:رقم المحمول        

:






االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٢٢٩٧٨٤٧٠٠:رقم المحمول        

:






االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٢٧٣٧٨٦٩٢:رقم المحمول        

:






االول
  :  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– – :  العنــــــــــوان 

٠١٠١١٢٧٨٥٧٢:رقم المحمول        








الثانى
  :  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

:  العنــــــــــوان 

٠١١١٣٤٦٤٣٩٣:رقم المحمول        








االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

– :  العنــــــــــوان 

٠١٢٢٥٨٢٧٤٤٠:رقم المحمول        








االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 

:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 

:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  

:  العنــــــــــوان 

٠١٢٨٤١٢٧٢٩٠:رقم المحمول        








االول
:  االســـــــــــــم 

:       رقــــم الجلوس 
:  المجمـــــــــــوع
:  النھایة العظمى 
:  النســــــــــبة   
:   التخصــــــص 
:    المدرســـــــــة 

:   المدیریــــــــة  
– :  العنــــــــــوان 

٠١٠٦٠٠٥٦٩٠٨:رقم المحمول        







