
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

632063231190963040822100210اللغة العربيةالدراسة

1975019756685053010119869530953الشريعة والقانونالدراسة

8890889268103273059545820582أصول الدينالدراسة

37903791038035010731450145االعالمالدراسة

445944478906685410887104038772265822910631292الدراسات االسالمية والعربيةمدينة نصر

265026510600213012733390339الدعوة االسالميةمدينة نصر

52141532674613522413675131774620243572381التجارةمدينة نصر

2056020567180031607496231302313التربيةمدينة نصر

660066028210110029314360436اللغات والترجمةمدينة نصر

76860113693746288521256677441242683الطبمدينة نصر

137111248636617131412809571166طب االسنانمدينة نصر

40430771119901655323650327269596الصيدلةمدينة نصر

630875150523912592144988343254597العلوممدينة نصر

9220922347504034794970497الزراعةمدينة نصر

80369314964543297123175387514661217الهندسةمدينة نصر
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02877287701158006111641017931793الدراسات االنسانيةمدينة نصر

9490949276800027685300530التربية الرياضيةمدينة نصر

986115900275194469211738العلوم االسالمية االزهريةمدينة نصر

202020258900058969069الهندسة الزراعيةمدينة نصر

07979042901430000التمريضمدينة نصر

37403741176000117645045اللغة العربيةالمنوفيه

3840384149000014901110111أصول الدينالمنوفيه

0826826022610022610176176الدراسات االسالمية والعربيةالخانكه

0895895031070031070268268الدراسات االسالمية والعربيةالسادات

125001250534600053464780478الدراسات االسالمية والعربيةدسوق

136501365515400051544040404الشريعه والقانونطنطا

7930793247500024752670267اصول الدينطنطا

44304431966087020532210221القران الكريم للقراءات وعلومهاطنطا

02962960998009980223223أقتصاد منزلىطنطا

9670967341303034161450145اللغة العربيةالزقازيق
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104101041352001035214160416أصول الدينالزقازيق

02928292801088401108850995995الدراسات االسالمية والعربيةالزقازيق

011061106028470028470245245الدراسات االسالمية فرع قورينالزقازيق

172201722500102050032250225الدراسات االسالمية والعربيةديدامون

011231123031690131700301301البنات االزهريةالعاشر

9280928291700029171870187اللغة العربيةالمنصوره

6290629210700021072590259أصول الدينالمنصوره

02384238409718019719011001100الدراسات االسالمية والعربيةالمنصوره

010811081038230238250339339الدراسات االسالمية والعربيةبورسعيد

01353135305692015693014451445الدراسات االنسانيةتفهنا االشراف

198801988768000076808520852الشريعة والقانونتفهنا االشراف

441044124250002425161001610التربيةتفهنا االشراف

010101010030860030860401401التجارةتفهنا االشراف

135801358426400042643330333الدراسات االسالمية والعربيةدمياط

229022911901970013871080108الطبدمياط
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000016800168000الصيدلةدمياط

8330833253200025322180218اللغة العربيةايتاى البارود

022482248082580082580497497الدراسات االسالمية والعربيةكفر الشيخ

023242324061460361490531531الدراسات االسالمية والعربيةاالسكندرية

150001500590300059037590759الشريعه والقانوندمنهور

020882088064900064900774774الدراسات االسالمية والعربيةدمنهور

014611461049620049620539539الدراسات االسالمية والعربيةبنى سويف

109701097488000048804820482اللغة العربيةاسيوط

24030240395680009568102801028الشريعه والقانوناسيوط

8470847321900032195820582أصول الديناسيوط

20802087181460086474074الطباسيوط

114011450300050361061طب االسناناسيوط

3830383154120200174320767274الصيدلةاسيوط

9260926315200031523060306العلوماسيوط

9970997231700023171700170الزراعةاسيوط
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02300230009296009296015361536البنات االسالميةاسيوط

162016235500035527027الهندسة الزراعيةاسيوط

31203129490009491440144اللغة العربيةجرجا

170201702645600064568540854الدراسات االسالمية والعربيةقنا

2190219108500010851180118الهندسةقنا

17810178164510006451123701237الدراسات االسالمية والعربيةأسوان

0614614090600906000البنات  االزهرية أسوان

02694269408844008844015201520الدراسات االسالمية والعربيةسوهاج

01631163106967006967011641164البنات االزهريةطيبة

42701121071950030234034العلوم  االزهريةسيناء

488804001588895164958136114117594201317032222671665338920

*2016/2015الخريجون حتى عام 

االجمالى


