
وزارة التعليم العالى 

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

9180918283401035038693890389اللغة العربية

217702177598205809011791105701057الشريعة والقانون

112501125221703101053185150515أصول الدين

41804181257043013001740174االعالم

220730385245692012849110344832535529412121506الدراسات االسالمية والعربية

532053212490199014483010301الدعوة االسالمية

58651443730816379466453132110922734582731التجارة

4627046279630027709907194701947التربية

761076129200128030485000500اللغات والترجمة

5252267513760271330326535427256683الطب

141185326742741202215257065135طب االسنان

19022741719031683533594294242536الصيدلة

644649129327582380765151400419819العلوم

9560956406506040715350535الزراعة

7457201465459132343167862669311980الهندسة

02775277501188406511949021682168الدراسات االنسانية

297502975527102052734380438التربية الرياضية

676112800292204496414990العلوم االسالمية االزهرية

204020462100062156056الهندسة الزراعية

08787046901470000التمريض
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4390439141300014131210121اللغة العربية

3540354130100013011820182أصول الدين

0764764026610026610194194الدراسات االسالمية والعربية

0800800080000800000التربيه الرياضيه

0880880032920032920559559الدراسات االسالمية والعربية

10701079400094000الزراعه فصل

135301353528600052865930593الدراسات االسالمية والعربيةدسوق

217902179616200061625000500الشريعه والقانون

4690469241200024122520252اصول الدين

44104412001079020802710271القران الكريم للقراءات وعلومها

02222220961009610235235أقتصاد منزلى

115701157376603037692600260اللغة العربية

6020602315801031594290429أصول الدين

0290729070115130111514016681668الدراسات االسالمية والعربية

011561156035850035850323323الدراسات االسالمية فرع قورين

242202422643301064344050405الدراسات االسالمية والعربيةديدامون

0918918033520133530462462البنات االزهريةالعاشر
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9670967321600032162770277اللغة العربية

4900490203100020312760276أصول الدين

0224822480100760110077015141514الدراسات االسالمية والعربية

012201220041820241840549549الدراسات االسالمية والعربيةبورسعيد

01373137305732015733011471147الدراسات االنسانية

111001110760201076039990999الشريعة والقانون

112001120271300027138220822التربية

013531353034150034150501501التجارة

148801488478700047874290429الدراسات االسالمية والعربية

212021212922250015171190119الطب

00003500350134134الصيدلة

7520752275300027532500250اللغة العربيةايتاى البارود

02181218108942008942010311031الدراسات االسالمية والعربيةكفر الشيخ

021332133071340471380717717الدراسات االسالمية والعربيةاالسكندرية

108901089587800058786350635الشريعه والقانون

021572157073090073090977977الدراسات االسالمية والعربية

014471447087650087650778778الدراسات االسالمية والعربيةبنى سويف

المنصوره

تفهنا االشراف

دمنهور

دمياط
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074474401573001573000البنات االزهريهالمنيا

110101101532500053255800580اللغة العربية

992099287790008779109601096الشريعه والقانون

4050405283600028365410541أصول الدين

81641457341890092375075الطب

135013555300055352052طب االسنان

1500150141520400161921975294الصيدلة

042642601667001667000تجارة

0430430060500605000تربيه

9130913321200032125710571العلوم

4210421209700020972340234الزراعة

01710171007483007483017971797البنات االسالمية

8808840800040817017الهندسة الزراعية فصل

17301738940008941530153اللغة العربيةجرجا
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210702107697900069798930893الدراسات االسالمية والعربية

1760176112100011211170117الهندسة

11730117358380005838125601256الدراسات االسالمية والعربية

000000000110110بنات ازهريه

02395239508765008765015031503الدراسات االسالمية والعربيةسوهاج

3858961242150033951051العلوم االزهريهسيناء

01601160106998006998011691169البنات االزهريةطيبة

497813859888379175712150295122264845343078230552062343678 االجمالى

قنا

أسوان


