
  وزارة التعليم العالى 

  قطاع مكتب الوزير 

  االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

78131209214415006290الطب البشري قنا 

479213915541800573206383طب بيطرى قنا

6385148961352310طب اسنان قنا

184782627192914101411746163هندسة قنا

26112138257410670116424780127علوم قنا

35317862139693406700476055260315تربية قنا

24104128241041280اعالم

443149119341569621427785168288456اداب قنا

1056817187332013082316287497266763تجارة قنا

98132230384447831442771زراعه قنا

7640247819514081603155772تربية نوعية قنا

11056951800335823612235744374197571حقوق قنا

3993637625565261082211435اثار قنا

37914352212094593167110714121تربية رياضية قنا

798916815132447505656 التمريض قنا0ك

3121523261930المعهد الفنى للتمريض قنا

44291335153949131106223052تربيه الغردقة باالقصر

18981168222831071724الفنون الجميلة باالقصر

50196926112838921930السياحة والفنادق باالقصر

47886958117461362622684331036353151514242939اجمالى كليات جنوب الوادي

بيان  باعداد الطالب المستجدين والمقيدين والخريجين

2015/2014بجامعة  جنوب الوادى فى العام الجامعى 

الكلية    
 المستجدون

المقيدون
اجمالى 

المقيدين

الخريجون
وافدونمصريون



            وزارة التعليم العالى 

            قطاع مكتب الوزير 

            االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبة طالباتطلبة

7813100209الطب البشري قنا 

479200139طب بيطرى قنا

638500148طب اسنان قنا

1807840262هندسة قنا

26112100382علوم قنا

3531786002139تربية قنا

2410400128اعالم

4431491001934اداب قنا

1053816311873تجارة قنا

9813200230زراعه قنا

7640200478تربية نوعية قنا

10906921531800حقوق قنا

39936300762اثار قنا

37614330522تربية رياضية قنا

798900168 التمريض قنا0ك

31210052المعهد الفنى للتمريض قنا

4328813335تربيه الغردقة باالقصر

189800116الفنون الجميلة باالقصر

50190069السياحة والفنادق باالقصر

4762695126711746اجمالى كليات جنوب الوادي

اجمالى اعداد الطالب المستجدين بجامعه جنوب الوادى 

2015/2014فى العام الجامعى  

توزيع  الطالب المستجدين

جملة وافدينمصريونالكلية



            وزارة التعليم العالى 

            قطاع مكتب الوزير 

            االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبةطالباتطلبة 

21441500629الطب البشري قنا 

96135231طب اسنان قنا

155418573طب بيطرى قنا

71929141014هندسة قنا

5741067011642علوم قنا

6934067004760تربية قنا

24104128اعالم

1569621427785اداب قنا

32013082316287تجارة قنا

384447831زراعه قنا

19514081603تربية نوعية قنا

335823612235744حقوق قنا

5565261082اثار قنا

120945931671تربية رياضية قنا

151324475 التمريض قنا0ك

326193المعهد الفنى للتمريض قنا

153949131106تربيه الغردقة باالقصر

82228310الفنون الجميلة باالقصر

261128389السياحة والفنادق باالقصر

1362622684331036353اجمالى كليات جنوب الوادي

وافدين
جملة

اجمالى اعداد الطالب المقيدين بجامعه جنوب الوادى

2015/2014فى العام الجامعى

الكلية

توزيع  الطالب المقيدين

مصريون



            وزارة التعليم العالى 

            قطاع مكتب الوزير 

            االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

طالباتطلبةطالباتطلبة

00000الطب البشري قنا 

17603383طب بيطرى قنا

0000طب اسنان قنا

109468163هندسة قنا

4069711127علوم قنا

50248512315تربية قنا

00اعالم

1372473141456اداب قنا

4131988468763تجارة قنا

292415371زراعه قنا

124331472تربية نوعية قنا

3001437454571حقوق قنا

2014135اثار قنا

951412121تربية رياضية قنا

055156 التمريض قنا

2130152تربيه الغردقة باالقصر

71724الفنون الجميلة باالقصر

199230السياحة والفنادق باالقصر

126912172462072939اجمالى كليات جنوب الوادي

2014/2013اجمالى الخريجين بكليات جامعة  جنوب الوادى فى العام الجامعى 

الكلية
دور ثاندور اول

الجملة العامه


