
فتح باب التقدم للـطـالب لاللتحاق

بمـدارس التكنولوجـيا التطبيقية
والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

من 5  إلى 20 يوليو  2022 
عبر الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home



مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة:

1.مدرسة اإلمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

2.مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

3.مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية.

4.مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

5.مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية.

6.مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

7.مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

8.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

9.مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

10. مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

11. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

12. مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة:

13.مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

14.مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

15.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

16.مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

17.مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة اإلسكندرية:

18.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، باإلسكندرية.

19.مدرسة فتح هللا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا:

20. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

21. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

22.مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

23. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.



مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية:

25.مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية:

26.مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

27.مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

28.مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

29. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

30.مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية:

31.مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد:

32.مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

33.مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية:

34.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بالسويس:

35.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط:

34.مدرسة أحمد ضيف هللا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.



مدارس التكنولوجيا التطبيقية
Applied Technology Schools



 
محافظة المنوفية، قويسنا.

 

مجموعة شركات ومصانع العربي.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع
وشركات الشريك الصناعي.

فرص تعيين الطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب للمدرسة،
لمكان التدريب.

توفير وجبة غداء.

المميزات
 

 

 

         بشركات ومصانع الشريك الصناعي
         بعد  التخرج.

 

 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدارسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 230 درجة.

يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا
بمحافظة المنوفية وإدارة بنها

بمحافظة القليوبية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الكهرباء ، التبريد والتكييف،
الميكانيكا، اللوجستيات.

التخصصات
 

 

 
appliedtech.info@moe.edu.eg 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
ـا وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم تضـعـه
والتعـليم الفني بالتعاون مع الشريك
ـابـلـة الـشـخصـية، ـاعي  والـمـق الصـن
ـامل والـتحالـيل والكـشف الطبي الش

الطبية.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، التجمع الثالث.

 

مجموعة شركات طلعت مصطفى.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمواقع
الشريك الصناعي.

حصول الطالب على شهادة دولية عند
التخرج.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

 

          بمواقع الشريك الصناعي بعد التخرج.
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدارسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 230 درجة.

يتاح التقديم للبنين والبنات من
محافظات القاهرة الكبرى         
 (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة اإلمام محمد متولي

الشعرواي للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تشطيبات وصيانة معمارية،
التبريد والتكييف، الكهرباء،

الشبكات المتخصصة للمنشآت.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
ـا وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم تضـعـه
والتعـليم الفني بالتعاون مع الشريك

الصناعي  والمقابلة الشخصية.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، مدينة بدر.

 

شركة إيجيترافو.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة  دولية عند
التخرج.

فرص تعيين الطالب المتميزين  بشركات
ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

التدريب العملي أثناء فترة

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

.

          الدراسة بمصانع وشركات 
          الشريك الصناعي.

 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 230 درجة.

يتاح التقديم للبنين والبنات من
محافظات القاهرة الكبرى         
 (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)،

ومحافظة الشرقية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

ميكاترونيات.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
ـا وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم تضـعـه
والتعـليم الفني بالتعاون مع الشريك

الصناعي  والمقابلة الشخصية.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، مدينة نصر.

 

شركة امريكانا، ومؤسسة مصر الخير.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بمطاعم الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

المميزات
 

 

 

         بمطاعم الشريك  الصناعي بعد التخرج.
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 200 درجة.

يتاح التقديم للبنين والبنات من
محافظات القاهرة الكبرى          
 (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد

 تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تشغيل المطاعم.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، مدينة السالم.

 

شركة شنايدر،و صندوق التعليم حياة،
والمعهد األوروبي للتعاون والتنمية.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع
وشركات الشريك الصناعي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 230 درجة.

يتاح التقديم للبنين والبنات من
محافظات القاهرة الكبرى         
 (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

صيانة كهربائية، ميكنة
صناعية.

التخصصات
 

 

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة الشرقية، مدينة الصالحية الجديدة.

 

شركة الصالحية لإلستثمار والتنمية.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة    
 بمزارع الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين بمزارع
الشريك الصناعي بعد التخرج.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 200 درجة.

يتاح التقديم للبنين من محافظتي
الشرقية، واإلسماعيلية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا اإلنتاج الحيواني

التخصصات
 

          والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري.
 

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة الشرقية، ديرب نجم.

 

مؤسسة آل السويدي للتنمية.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع
وشركات الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

          بشركات ومصانع  الشريك الصناعي بعد 
          التخرج.

 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن  250 درجة.

يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الكهرباء، الميكانيكا.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القليوبية، مدينة العبور.

 

شركة ايجيبت جولد.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع
وشركات الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

المميزات
 

 

 

         بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد 
         التخرج.

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة،

والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة إيجيبت جولد

للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا صناعة الحلي
والمجوهرات..

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، مدينة الشروق.

 

شركة IBM، ومؤسسة األلفي
للتنمية البشرية واالجتماعية.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

تطبيق برنامج P-TECH العالمي.

.STEM تطبيق مناهج

إمكانية لاللتحاق بكليات الهندسة
والحاسبات والمعلومات بعد التخرج.

توفير الزي المدرسي.

المميزات
 

 
 

 

 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح يتاح التقديم للبنين والبنات من
محافظات القاهرة الكبرى                   

 (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة                للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

خمس سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا المعلومات.

التخصصات
 

 

I - Tech 
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IBMبالشراكة مع شركة           
 ومؤسسة األلفي للتنمية  

البشرية واالجتماعية

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



وزراة اإلنتاج الحربي.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

الحصول علي شهادة دولية 

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

أولوية االلتحاق بالمعهد الفني للقوات
المسلحة بعد التخرج.

المميزات
 

 

          معتمده من هيئة  بيرسون البريطانية.
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 250 درجة.

يتاح التقديم للبنين والبنات من  جميع
أنحاء الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية 

 
محافظة القاهرة، مدينة السالم.

 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا
الكهرباء واإللكترونيات.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة القاهرة، حلوان.

 

وزراة اإلنتاج الحربي.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة

أولوية االلتحاق بالمعهد الفني للقوات
المسلحة بعد التخرج.

المميزات
 

 

         الدراسة.
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال

يقل مجموعه عن 250 درجة.

يتاح التقديم للبنين من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة،

والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

التبريد والتكييف، التركيبات الكهربية،
معدات كهربية، إليكترونيات، الحاسبات
وتكنولوجيا المعلومات، األثاث الخشبي،
سباكة المعادن والمعالجات الحرارية،
تشكيل ولحام المعادن ، الصيانة
الميكانيكية والهيدروليك، تشغيل
المعادن، صيانة وإصالح السيارات،

البتروكيماويات والكيمياء الصناعية.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



شركة بي.تك للتجارة والتوزيع.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع
الشريك الصناعي.

إتاحة فرص للتعيين بدعم

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

         الشريك الصناعى فى الشركات 
        العاملة فى مجال تجارة التجزئة لمن يحقق  

        المعايير والشروط.
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة،

والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

 
محافظة القاهرة، منطقة المقطم،

حى األسمرات.
 

مدرسة بي. تك للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تجارة التجزئة (قسم التسويق
وأساليب عرض المنتجات، قسم

المبيعات وخدمة العمالء، قسم
اإلمداد والتوريد والخدمات

اللوجستية).

التخصصات
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أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول
واألشتراطات التى يضعها كل من
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

و الشريك الصناعى.

شروط القبول
 



 
محافظة القاهرة، مصر الجديدة.

 

شركة HST لألنظمة اإللكترونية
والتكنولوجيا.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع
الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

المميزات
 

 

 

          بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام
الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل مجموعه
عن 250 درجة، ودرجة اللغة اإلنجليزية

والرياضيات عن  ال تقل عن 54 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء
الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الذكاء االصطناعي،

التخصصات
 

        الفنون الرقمية.
 

HSTمدرسة          للتكنولوجيا التطبيقية
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة الجيزة، الهرم.

 

أكاديمية الفنون.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة .

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

المميزات
 

 

 
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة،

والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة اإلضاءة،
تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت،

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير،
تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، تكنولوجيا

ماكياج وتنكر وأقنعة، تكنولوجيا تصنيع
وتحريك ديكور العروض الفنية، تكنولوجيا

صناعة وتحريك الدُمى والعرائس، تكنولوجيا
صناعة وتركيب وإصالح اآلالت الموسيقية،

تكنولوجيا تفصيل مالبس وأزياء وأحذية
العروض الفنية، تكنولوجيا إدارة خشبة مسرح،
تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



 
محافظة بورسعيد، إدارة بحر البقر التعليمية.

 

شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي
(ريادة)

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع
الشريك الصناعي.

فرصة تعيين للطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         بمزارع الشريك الصناعي بعد التخرج.
 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 200 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظة
بورسعيد.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا إنتاج و تصنيع األلبان.

التخصصات
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أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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مجموعة فولكس فاجن.

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع
وشركات الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

يتم تدريس اللغة األلمانية كلغة ثانية.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         بمراكز وشركات الشريك الصناعي
          بعد التخرج.

 

 

 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة،

القليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

إصالح وصيانة السيارات.

التخصصات
 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

 
محافظة القاهرة، منطقة المقطم،

حى األسمرات.
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محافظة القاهرة، مدينة 15 مايو.

 

مؤسسة غبور للتنمية.

الشركاء
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء
الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة غبور     للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

صيانة السيارات (مركبات خفيف ) ،
إصالح هياكل السيارات، دهان

هياكل السيارات، صيانة سيارات
النقل والحافالت.

التخصصات
 

 

1

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

اعتماد المدرسة من قبل الغرفة األلمانية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بمؤسسة غبور ومراكز توكيل معتمدة

شريكة لمؤسسة غبور.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير بدل أنتقال للطالب لمكان التدريب.

يتم تدريس اللغة األلمانية كلغة ثانية.

المميزات
 

 

 

 

         بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد 
         التخرج.

 

 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة الجيزة، مدينة 6 أكتوبر.

 

مؤسسة غبور للتنمية.

الشركاء
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من جميع أنحاء
الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة غبور     للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

صيانة السيارات (مركبات خفيف ) ،
إصالح هياكل السيارات، دهان

هياكل السيارات.

التخصصات
 

2

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

اعتماد المدرسة من قبل الغرفة األلمانية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بمؤسسة غبور ومراكز توكيل معتمدة

شريكة لمؤسسة غبور.

فرصة تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير بدل أنتقال للطالب لمكان التدريب.

يتم تدريس اللغة األلمانية كلغة ثانية.

المميزات
 

 

 

 

         بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد 
         التخرج.

 

 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة بورسعيد، إدارة شمال بورسعيد

التعليمية.
 

أكاديمية السويدى الفنية، الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك

برودكشن بى،فى.

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
بورسعيد، واإلسماعيلية، والسويس.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة ظهر  للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

نظم تكنولوجيا المعلومات
والشبكات، تشغيل وصيانة

معدات الطاقة، الصيانة
الكهربائية.

التخصصات
الحصول على شهادة مصرية مطابقة 

للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع
وشركات الشريك الصناعي.

فرصة تعيين الطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

          بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد 
          التخرج.

 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـاز الطالب اختبارات الـقـبول أن يـجـت
والمقابلة الشخصية  التي تضعها

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
بالتعاون مع الشريك الصناعي

والكشف الطبي.

شروط القبول
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محافظة القاهرة، مدينة نصر.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظتي
القاهرة، والقليوبية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع الفنية
         للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
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محافظة الجيزة، مدينة الشيخ زايد.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظتي
الجيزة والفيوم. 

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع الفنية
         للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.
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محافظة اإلسكندرية، شارع مصطفى كامل.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
اإلسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة،

وكفر الشيخ.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية باإلسكندرية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع الفنية
         للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.
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محافظة السويس، مدينة الشهداء.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
السويس، وشمال سيناء، و جنوب سيناء،
واإلسماعيلية، وبورسعيد، و البحر األحمر.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع الفنية
         للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.
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محافظة الدقهلية، مدينة المنصورة.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
الدقهلية، ودمياط،  والغربية، و الشرقية،

والمنوفية، وكفر الشيخ.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع
         الفنية للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.
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محافظة المنيا، مدينة المنيا الجديدة.

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 250 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
المنيا، و بني سويف، و أسيوط، وسوهاج،

وقنا،  واألقصر، وأسوان، والوادي الجديد،
والبحر األحمر.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة         للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

WE

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  
والشركة المصرية لالتصاالت.         

الشركاء
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

حصول الطالب على شهادة تدريبية
متخصصة من جهات دولية.

التدريب العملي أثناء فترة 

توفير جميع المستلزمات المدرسية.

توفير تابلت لكل طالب.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الدراسة بالسنتراالت والمواقع الفنية
         للشركة، والشركات التابعة.

 

 

 

 

االتصاالت،

التخصصات
 

         وتكنولوجيا المعلومات.



.MCV شركة صناعة وسائل النقل

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 200 درجة.

يتاح  التقدم للبنين من محافظتي الشرقية،
واإلسماعيلية. 

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.
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محافظة الشرقية، مدينة الصالحية الجديدة.

 

مدرسة            للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

اللحام، ومجال صيانة المعدات
الكهربية والميكانيكية،
ومجال تجميع وتشطيب

السيارات التجارية.

التخصصات
الحصول على شهادة مصرية مطابقة 

للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة  تعيين الطالب المتميزين 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
 

 

 

MCV

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
 

 



دار مدحت السويدي للطباعة.

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة، الشرقية، اإلسماعيلية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.
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محافظة الشرقية، منطقة العاشر من رمضان

الصناعية.
 

مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تكنولوجيا الطباعة، تكنولوجيا
إعداد وإخراج جودة الطباعة،

تكنولوجيا الصيانة والخدمات
المعاونة للطباعة، تكنولوجيا

التصميمات والمونتاج
والتسويق البيعي.

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة  تعيين الطالب المتميزين  

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب للمدرسة.

المميزات
 

 

 

         بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة الجيزة، مدينة الشيخ زايد.

 

شركة عمار.

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة،

والقليوبية).

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك 

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي بعد التخرج.
 

 

 

المجال عقاري: الهيكل االنشائي،
واعمال التشطيبات، والبنية

التحتية، وتنسيق الموقع العام.

المجال الفندقي: تشغيل فنادق.

التخصصات
 

 

. 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة المنيا، إدارة دير مواس التعليمية.

 

شركة مجموعة االهلى الزراعية،
وصندوق التعليم حياة.

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين من جميع أنحاء
الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الهندسة الزراعية، اإلنتاج النباتي،
اإلنتاج الحيواني.

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع
الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بمزارع الشريك

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير إقامة للطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 
 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة المنيا، إدارة أبو قرقاص التعليمية.

 

مؤسسة العنانى للتنمية، وشركة
الدقهلية، وصندوق التعليم حياة.

الشركاء
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل

مجموعه عن 230 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من محافظات
المنيا، وبني سويف، وأسيوط.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

 

            عام في أول أكتوبر 2022.

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الداجني،
الهندسة الزراعية، التصنيع

الغذائي.

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع
الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بمزارع الشريك

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير الزي المدرسي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 
 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

ـارات الـقـبول ـالـب اخـتـب ـاز الـط أن يـجـت
ـابـلة الـشخـصية التي تضـعـها والمـق
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بالتعاون مع الشريك الصناعي.

شروط القبول
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محافظة الشرقية، المنطقة الصناعية

بمدينة العاشر من رمضان.
 

شركة فريش إلكتريك، ومشروع قوى
عاملة مصر الممول من الوكالة

األمريكية للتنمية الدولية.

الشركاء
 

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

صناعة االسطمبات.

التخصصات
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل
مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة

اإلنجليزية ال تقل  عن 48 درجة.

يتاح  التقدم للبنين من جميع 

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

           أنحاء الجمهورية.
 

            عام في أول أكتوبر 2022.

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث
التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 

 

 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على 
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي
 والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول
المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية

وتحليل المخدرات).

متطلبات بدنية وصحية وفقا لطبيعة
التخصص من اجل السالمة المهنية.(ال يقل
الطول عن 160 سم – صحيح بدنيا – ال توجد

امراض مزمنة – النظر 9/6).

شروط القبول
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محافظة األسكندرية، منطقة سموحه.

 

شركة فتح هللا، ومشروع قوى عاملة
مصر الممول من الوكالة األمريكية

للتنمية الدولية.

الشركاء
 

مدرسة فتح هللا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

التجارة الحديثة.

التخصصات
 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل
مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة

اإلنجليزية ال تقل عن 48 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

            جميع أنحاء الجمهورية.
 

            عام في أول أكتوبر 2022.

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث
التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 

 

 

 

 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي
 والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول
المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية

وتحليل المخدرات).

شروط القبول
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محافظة الجيزة، مدينة 6 أكتوبر.

 

شركة السويدي إلكترو ميتر، ومشروع
قوى عاملة مصر الممول من الوكالة

األمريكية للتنمية الدولية.

الشركاء
 

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تطوير البرمجيات.

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث
التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 

 

 

 

 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل
مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة

اإلنجليزية ال تقل عن 48 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

            جميع أنحاء الجمهورية.
 

            عام في أول أكتوبر 2022.

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي
 والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول
المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية

وتحليل المخدرات).

شروط القبول
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محافظة أسيوط، حي األربعين.

 

شركة أبناء الحج احمد ضيف هللا حسن
للمقاوالت والتجارة،  ومشروع قوى

عاملة مصر الممول من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية.

الشركاء
 

مدرسة أحمد ضيف هللا 

الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

الذكاء األصطناعي

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان
التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث
التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 

 

 

 

 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل
مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة

اإلنجليزية ال تقل عن 48 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

            جميع أنحاء الجمهورية.
 

            عام في أول أكتوبر 2022.

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي
 والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول
المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية

وتحليل المخدرات).

شروط القبول
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محافظة المنيا، مدينة المنيا الجديدة.

 

شركة مصر للتأمين، ومشروع قوى
عاملة مصر الممول من الوكالة

األمريكية للتنمية الدولية.

الشركاء
 

مدرسة مصر للتأمين 

الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

ثالث سنوات.

سنوات الدراسة
 

 

تسويق الخدمات المالية.

التخصصات
 

الحصول على شهادة مصرية مطابقة
للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
بشركات الشريك الصناعي.

فرصة التعيين بشركات الشريك

توفير الزي المدرسي.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

توفير أتوبيسات لنقل الطالب  لمكان
التدريب.

الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث
التطورات العالمية.

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطالب.

المميزات
 

 

 

         الصناعي  بعد التخرج.
 

 

 

 

 

العلوم األساسية والثقافية.
العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

المنهج الدراسي
 

 

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي
تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي
 والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول
المهنية والكشف الطبي (اللياقة البدنية

وتحليل المخدرات).

شروط القبول
 

 

أن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية 
للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن ال يقل
مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة

اإلنجليزية ال تقل عن 48 درجة.

يتاح  التقدم للبنين والبنات من

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18

شروط التقديم
 

 

            جميع أنحاء الجمهورية.
 

            عام في أول أكتوبر 2022.


