
   وزارة التعليم العالى

   قطاع مكتب الوزير

   االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة
235281516100913041822333164192356الطب البشري
132181313298371919697000طب االسنان

626512719925502456309612921الصيدلة
8717025743481420125077124201الطب البيطرى

5071346412418681603105588317905الهندسة
35523959481913320021515874132العلوم
498179922971046444321549266231297التربية
867716342949700926171633الزراعه
2324142437486955494610119027213931114التجارة 
7892546333520587300019359124279403االداب

17649822746885150945241400114915472038الحقوق 
39420459140121100135187078التربيه النوعية

197902877564461112046248110الحاسبات والمعلومات
410609101914773298004775195290485الخدمة االجتماعية
450140590194952600247513335168التربية الرياضية

9414023421412980015120178178 التمريض0ك
114758642120027663642طب بيطرى الوادى الجديد

143305448374986001360243155تربية الوادى الجديد
204161358010116000علوم الوادى الجديد
1830485716900226279زراعه الوادى الجديد

5613691957500270000التربية الرياضية الوادى الجديد
49721218814520235000اداب الوادى الجديد

7188159944510054505454المعهد الفنى للتمريض
83979893182902995935934943066017404535347579اجمالى كليات أسيوط

بيان  باعداد الطالب المستجدين والمقيدين والخريجين
2015/2014بجامعة اسيوط فى العام الجامعى 

الكلية           البيان
 المستجدون

المقيدون
اجمالى 

المقيدين

الخريجون
وافدونمصريون



           وزارة التعليم العالى

           قطاع مكتب الوزير

           االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبة طالباتطلبة

225280101516الطب البشري

13218100313طب االسنان

626500127الصيدلة

8717000257الطب البيطرى

50713400641الهندسة

35523900594العلوم

4981798012297التربية

867700163الزراعه

23231424103748التجارة 

7892545013335االداب

17489791632746الحقوق 

3942000459التربيه النوعية

1969010287الحاسبات والمعلومات

410609001019الخدمة االجتماعية

45014000590التربية الرياضية

9414000234 التمريض0ك

11470058طب بيطرى الوادى الجديد

14330500448تربية الوادى الجديد

19411061علوم الوادى الجديد

18300048زراعه الوادى الجديد

56130069التربية الرياضية الوادى الجديد

477220121اداب الوادى الجديد

718800159المعهد الفنى للتمريض

8366988731618290اجمالى كليات أسيوط

وافدينمصريونالكلية

اجمالى اعداد الطالب المستجدين بجامعه اسيوط 

2015/2014فى العام الجامعى 

توزيع  الطالب المستجدين

جملة



           وزارة التعليم العالى

           قطاع مكتب الوزير

           االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبةطالباتطلبة 

100913041822333الطب البشري

298371919697طب االسنان

19925502456الصيدلة

434814201250الطب البيطرى

2418681603105الهندسة

8191332002151العلوم

10464443215492التربية

42949700926الزراعه

695549461011902التجارة 

20587300019359االداب

8851509452414001الحقوق 

1401211001351التربيه النوعية

756446111204الحاسبات والمعلومات

14773298004775الخدمة االجتماعية

1949526002475التربية الرياضية

2141298001512 التمريض0ك

6421200276طب بيطرى الوادى الجديد

374986001360تربية الوادى الجديد

358010116علوم الوادى الجديد

5716900226زراعه الوادى الجديد

1957500270التربية الرياضية الوادى الجديد

8814520235اداب الوادى الجديد

9445100545المعهد الفنى للتمريض

2995935934943066017اجمالى كليات أسيوط

اجمالى اعداد الطالب المقيدين بجامعه اسيوط

2015/2014فى العام الجامعى

الكلية

توزيع  الطالب المقيدين

الجملة وافدينمصريون



           وزارة التعليم العالى

           قطاع مكتب الوزير

           االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبةطالباتطلبة

138184268356الطب البشري

00000طب االسنان

2735553657921الصيدلة

7111767201الطب البيطرى

5163067211905الهندسة

42601614132العلوم

6222447297التربية

17160033الزراعه

576322145711114التجارة 

922523227403االداب

11233813681662038الحقوق 

7641678التربيه النوعية

48351413110الحاسبات والمعلومات

1692622628485الخدمة االجتماعية

11433192168التربية الرياضية

0134044178 التمريض0ك

6350142طب بيطرى الوادى الجديد

19275455تربية الوادى الجديد

00000علوم الوادى الجديد

02259زراعه الوادى الجديد

00000التربية الرياضية الوادى الجديد

00000اداب الوادى الجديد

0540054المعهد الفنى للتمريض

327330637724717579اجمالى كليات أسيوط

الكلية
دور ثاندور اول

الجملة العامه

2014/2013اجمالى الخريجين بكليات جامعة  اسيوط فى العام الجامعى 



  وزارة التعليم العالى 

  قطاع مكتب الوزير 

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

الخريجونالمقيدونالمستجدونالبيان

2011/201037265538614178

2012/2011147955867113220

2013/2012159155612213476

2014/201317609594677579

2015/201418290660170

تطور المستجدين والمقيدين والخريجين بجامعة اسيوط
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