
 الحدود الدنيا للعلمى

 الحد االدنى الكلية

 403.5 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس

 403 طب المنصوره

 402.5 طب شبين الكوم جامعة المنوفية

 402.5 طب كفر الشيخ

 401.5 طب الزقازيق

 401.5 طب طنطا

 401 طب االسكندريه

 401 طب سوهاج

 401 كلية الطب بقنا

 401 طب المنيا

 400.5 كلية طب أسوان

 400.5 طب بورسعيد

 400.5 طب بنها

 400.5 طب االسماعيليه ج قناة السويس

 400.5 طب بنى سويف

 400 طب القاهره

 400 طب الفيوم

 400 طب اسيوط

 399.5 طب عين شمس

 399.5 طب وجراحة الفم واالسنان ج الزقازيق

 399.5 طب حلوان

 399 طب اسنان طنطا

 399 طب اسنان المنصوره

 399 طب اسنان االسكندريه

 398.5 طب اسنان القاهره

 398.5 طب اسنان عين شمس

 398.5 طب اسنان جنوب الوادى

 398.5 طب اسنان كفر الشيخ

 398.5 طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويس

 398.5 كلية طب االسنان ج بنى سويف

 398.5 كلية طب االسنان جامعة أسيوط

 398.5 كلية طب أسنان الفيوم

 398.5 طب االسنان المنيا

 398 كلية الصيدلة ج جنوب الوادى

 397.5 كلية الصيدلة ج المنوفية

 397 كلية الصيدلة ج السادات

 396 صيدلة الفيوم

 395.5 صيدلة سوهاج

 395.5 صيدله المنصوره

 395 صيدله طنطا

 395 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ

 395 صيدلة المنيا

 394.5 صيدله الزقازيق



 394.5 صيدله عين شمس

 394.5 كلية الصيدلة جامعة دمنهور

 394 صيدله القاهره

 394 صيدلة بورسعيد

 394 صيدلة اسيوط

 394 صيدله االسماعيليه ج قناة السويس

 394 صيدله بنى سويف

 393.5 صيدله االسكندريه

 393.5 صيدله حلوان

 393 عالج طبيعى القاهره

 393 كلية العالج الطبيعى ج بنى سويف

 393 عالج طبيعى ج كفر الشيخ

 393 عالج طبيعى قنا

 392 كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه

 391.5 كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف

 390.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 390.5 كلية الطب البيطرى المنوفية

 390.5 علوم البترول والتعدين بمطروح

 390 طب بيطرى بنى سويف

 390 كلية الطب البيطرى جامعة أسوان

 390 طب بيطرى كفر الشيخ

 390 طب بيطرى المنصوره

 390 طب بيطري المنيا

 390 طب بيطرى سوهاج

 390 كلية األلسن كفر الشيخ

 388 هندسة القاهره

 387 هندسة بني سويف

 385.5 هندسة المنصوره

 384 هندسة االسماعيلية

 383 هندسة عين شمس

 381 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية

 379.5 هندسة سوهاج

 379 هندسة الزقازيق

 379 هندسة طنطا

 378 هندسة قنا

 378 هندسة االسكندريه

 377.5 هندسة بور سعيد

 377 هندسة شبرا بنها

 377 هندسة كفر الشيخ

 376.5 كلية هندسة بنها

 376 هندسة حلوان

 375 هندسة المطريه جامعة حلوان

 374.5 هندسة أسوان

 374.5 هندسة الفيوم
 



 الحدود الدنيا لالدبى

 الحد االدنى الكلية

 395.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 391.5 اعالم القاهره

 391 كلية األلسن كفر الشيخ

 389.5 كلية السياسة واالقتصاد ج السويس

 389 كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية

 386.5 كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيلية

 386.5 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف

 385.5 إعالم بنى سويف

 385.5 االعالم وتكنولوجيا االتصال ج السويس

 384.5 السن عين شمس

 383.5 كلية األلسن بنى سويف

 383 إعالم ج جنوب الوادى

 382.5 السن المنيا

 381.5 كلية األلسن سوهاج

 381 كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادى

 380 كلية األلسن ج أسوان

 377.5 اثار القاهره

 374 تربية المنيا

 374 اثار الفيوم

 374 تربية عين شمس

 372.5 تربية الزقازيق

 371 تربية بنها

 367.5 كلية اآلثار باالقصر

 366 كلية اآلثار سوهاج

 366 تربية طنطا

 366 تربية شبين الكوم

 365.5 تربية اسكندرية

 364.5 فنون جميله فنون ج االسكندريه

 364.5 اثار قنا جنوب الوادي

 364.5 تربية بور سعيد

 364 تربية حلوان

 363.5 كلية االثار ج اسوان

 363 تربية ابتدائي المنيا

 361.5 تربية دمنهور

 361 تربية قنا ج جنوب الوادى

 361 تربية ابتدائي الزقازيق

 360.5 كلية اآلثار انتساب موجه باالقصر

 359.5 تربية السادات

 359.5 تربية ابتدائي عين شمس

 359 تربية بنى سويف

 357.5 فنون جميله فنون حلوان

 356 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

 355.5 تربية الفيوم



 355 تربية طفوله الزقازيق

 355 تربية المنصوره

 354 تربية اسيوط

 353.5 كلية البنات تربية عين شمس

 353 تربية سوهاج

 352.5 كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى

 352 تربية ابتدائي بنها

 351 كلية فنون جميلة فنون اسيوط

 351 تربية ابتدائي بور سعيد

 349 تربية ابتدائي طنطا

 349 تربية كفر الشيخ

 348.5 تربية ابتدائي شبين الكوم

 347.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان

 346.5 كلية تكنولوجيا االدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

 346 تربية أساسي اسكندرية

 345.5 اداب عين شمس

 345 كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويف

 345 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس

 344.5 اداب القاهره

 344 تربية االسماعيليه

 344 كلية علوم االعاقة والتأهيل ج الزقازيق

 343 نوعية المنيا

 342.5 فنون جميله فنون المنيا

 341.5 فنون جميله فنون االقصر

 341.5 التربية للطفولة المبكرة المنيا

 340.5 تربية ابتدائي السادات

 340 تربية طفوله طنطا

 340 تربية ابتدائي اسيوط

 338.5 اداب بنها

 338 تربية جامعة السويس

 337.5 تربية ابتدائي المنصوره

 337.5 نوعية الزقازيق

 336 كلية حقوق المنيا

 335.2 اداب حلوان

 335 تربية ابتدائي دمنهور

 334.5 تجاره القاهره

 334 تربية فرع الوادى الجديد

 334 تربية شعبه طفوله ج المنوفية

 333.5 تربية ابتدائي بنى سويف

 333.5 كلية رياض االطفال اسيوط

 333.5 كلية بنات شعبه طفوله عين شمس

 332 تربية اسوان

 332 تربية طفوله اإلسكندرية

 331.5 رياض اطفال بورسعيد

 331 تربية ابتدائي الفيوم

 330.5 رياض اطفال بنى سويف



 330 تربية ابتدائي قنا ج الوادي

 329 رياض اطفال ج حلوان طالبات.تربية ش

 328.5 تجاره عين شمس

 328 اداب االسكندريه

 328 نوعية طنطا

 328 تربية ابتدائي كفر الشيخ

 327 التربية للطفولة المبكرة الفيوم

 327 تربية ابتدائي االسماعيليه

 326.5 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات

 326.5 رياض اطفال المنصوره
 


