
المرحلة الثانية( -الحد االدنى )المرحلة االولى  

 للقسم العلمى

  الكلية
 
 الحد االدن

 405 طب المنصوره

ول وتعدين جامعة السويس  405 هندسة بتر

 404 طب كفر الشيخ

 404 طب االسماعيليه ج قناة السويس

 403.5 طب الزقازيق

 403.5 طب طنطا

 403.5 كلية الطب بقنا

 403.5 طب المنيا

 403.5 طب شبي   الكوم جامعة المنوفية

 403 طب بنها

 403 طب القاهره

 403 طب االسكندريه

 403 طب بورسعيد

 403 طب سوهاج

 402.5 طب عي   شمس

 402.5 طب اسيوط

 402.5 طب بن  سويف

 402.5 كلية طب أسوان

 402 طب السويس

 402 طب حلوان

 402 طب الفيوم

 401.5 طب اسنان جنوب الوادى

 401.5 طب اسنان االسكندريه

 401.5 طب اسنان المنصوره

 401.5 طب اسنان طنطا

 401.5 طب وجراحة الفم واالسنان ج الزقازيق

 401 كلية طب االسنان ج بن  سويف

 401 كلية طب أسنان الفيوم

 401 كلية طب االسنان جامعة أسيوط

 401 طب االسنان المنيا

 401 طب اسنان كفر الشيخ

 401 طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويس

 401 طب اسنان القاهره

 401 طب اسنان عي   شمس

 400 كلية الصيدلة ج المنوفية

 400 كلية الصيدلة ج جنوب الوادى

 399 كلية الصيدلة ج السادات

 399 صيدلة الفيوم

 398.5 صيدلة سوهاج

 398.5 صيدله المنصوره

 ج كفر الشيخ كلية الصيدلة والتصنيع
ى
 398.5 الدوان

 398.5 صيدلة المنيا

 398 صيدله الزقازيق

 398 صيدله طنطا



 398 كلية الصيدلة جامعة دمنهور

 397.5 صيدله القاهره

 397.5 صيدلة بورسعيد

 397.5 صيدله عي   شمس

 397.5 صيدلة اسيوط

 397.5 صيدله بن  سويف

 397.5 صيدله االسماعيليه ج قناة السويس

 397 صيدله حلوان

 397 صيدله االسكندريه

 396.5 عالج طبيىع قنا

 396.5 عالج طبيىع القاهره

 396.5 كلية العالج الطبيىع ج بن  سويف

 396.5 عالج طبيىع ج كفر الشيخ

ول والتعدين بمطروح  395 علوم البتر

 395 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 395 كلية الطب البيطرى المنوفية

 394.5 طب بيطرى سوهاج

 394.5 طب بيطري المنيا

 394.5 طب بيطرى المنصوره

 394.5 طب بيطرى بن  سويف

 394 طب بيطرى كفر الشيخ

 394 طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى

 394 طب بيطرى الزقازيق

 394 كلية األلسن كفر الشيخ

 394 طب بيطرى اسيوط

 394 طب بيطرى دمنهور

 393.5 ندريهطب بيطرى االسك

 393.5 طب بيطرى القاهره

 393.5 طب بيطرى فرع الوادي الجديد

 393.5 كلية الطب البيطرى جامعة أسوان

 393.5 طب بيطرى بنها

 393 طب بيطرى جامعة السادات

 393 طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويس

 392.8 طب بيطرى فرع مطروح

 392.5 بن  سويفعلوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء ج 

 392.5 كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية

 392 هندسة القاهره

 391.7 كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيلية

 391.5 هندسة االسماعيلية

 391.5 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بن  سويف

 391 هندسة دمياط

 391 تمريض طنطا

ي سويف
 391 هندسة بن 

 391 كلية السياسة واالقتصاد ج السويس

 390.5 اعالم القاهره

 390 هندسة المنصوره

 390 تمريض دمنهور

 390 المرصية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية باالسماعيلية ج قناة السويس

 389.5 علوم دمنهور



 389.5 هندسة عي   شمس

 389 لسويساالعالم وتكنولوجيا االتصال ج ا

 388.5 إعالم بن  سويف

 388.5 علوم سوهاج

 388.5 تمريض المنصورة

 388 السن عي   شمس

 388 هندسة شبي   الكوم جامعة المنوفية

 388 كلية األلسن بن  سويف

 388 كلية علوم االرض ج بن  سويف

 387.5 علوم كفر الشيخ

 387.5 علوم االسكندريه

 387.5 علوم القاهره

 387 قنا جامعة جنوب الوادىعلوم 

 387 إعالم ج جنوب الوادى

 387 السن المنيا

 387 تمريض شبي   الكوم المنوفية

 386.5 علوم الفيوم

 386.5 هندسة طنطا

 386.5 كلية األلسن باالقرص ج جنوب الوادى

 386 هندسة الزقازيق

 386 كلية األلسن سوهاج

 386 علوم بن  سويف

 386 تمريض الزقازيق

 385.5 كلية األلسن ج أسوان

 385.5 علوم المنيا

 385.5 هندسة االسكندريه

 385.5 علوم طنطا

 385 علوم الزقازيق

 385 هندسة كفر الشيخ

 385 علوم عي   شمس

ا بنها  385 هندسة شتر

 384.5 علوم بنها

 384.5 كلية هندسة بنها

 384.5 علوم اسيوط

 384.5 هندسة بور سعيد

 384 حلوانهندسة 

 384 علوم المنصوره

 384 علوم اسوان

 384 علوم شبي   الكوم ج المنوفية

 383.5 هندسة السويس

 383.5 هندسة المطريه جامعة حلوان

 383.5 تمريض  اإلسماعيلية

 383.5 علوم حلوان

 383.5 علوم االسماعيليه ج قناة السويس

 383 هندسة الفيوم

 383 علوم العريش

 383 اهندسة قن

 382.5 هندسة سوهاج

 382.5 علوم بورسعيد



 382 علوم جامعة دمياط

 382 كلية البنات علوم عي   شمس

 382 علوم جامعة السويس

 382 هندسة المنيا

 382 تمريض المنيا

 382 تمريض بنها

 381.5 تمريض كفر الشيخ

 381.5 كلية علوم الوادى الجديد

 381.5 هندسة أسوان

 381.5 ن التطبيقية ببنهاكلية الفنو 

 381 فنون تطبيقيه حلوان

 381 هندسة اسيوط

ونيه منوف جامعة المنوفية  380.5 هندسة الكتر

 380.5 كلية هندسة الطاقة بأسوان

 380.5 تمريض اسيوط

ي صىح طنطا
 380 معهد فن 

 القاهره
 
 380 تخطيط عمران

وة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ  379 علوم التر

ي صىح المنصورهم
 379 عهد فن 

 379 تمريض قنا جنوب الوادي

 379 تمريض سوهاج

 379 تمريض عي   شمس

 378.5 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ

 378 حاسبات ومعلومات االقرص ج جنوب الوادى

 377.5 حاسبات ومعلومات القاهره

 377.5 فنون تطبيقية جامعة دمياط

ي سوي
 377.5 فتمريض  بن 

 377.5 تمريض القاهرة

 377.5 االثار واللغات بفرع مطروح ج االسكندرية

 377.5 علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء ج بن  سويف/رياضة

 377 االثار بصان الحجر ج الزقازيق

 377 تمريض اإلسكندرية

 377 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة

 376.5 حاسبات ومعلومات المنصوره

 376.5 حاسبات ومعلومات عي   شمس

 376.5 تمريض الفيوم

 376.5 كلية علوم االعاقة والتأهيل ج الزقازيق

 375.5 فنون جميله عماره ج حلوان

 375 حاسبات ومعلومات الزقازيق

 375 الحاسبات والمعلومات السويس

ي صىح بنها
 375 معهد فن 

 375 تمريض  حلوان

 374.5 كومحاسبات ومعلومات شبي   ال

 374.5 حاسبات ومعلومات بنها

 374 كلية تكنولوجيا االدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

 374 كلية الفنون التطبيقية بن  سويف

ي تمريض طنطا
 374 معهد فن 

 374 كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضة

 373.5 تربية الزقازيق



 373.5 حلوانحاسبات ومعلومات 

ي صىح االسكندريه
 373.5 معهد فن 

ي والمصايد البحرية بالعريش
ى
راع المان  373.2 االستر 

 373 تمريض أسوان

 373 حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويس

 372.5 كلية فنون جميلة فنون اسيوط

 372.5 حاسبات ومعلومات الفيوم

 372 حاسبات ومعلومات المنيا

 372 حاسبات والمعلومات جامعة بن  سويفكلية ال

 372 فنون جميله عماره ج االسكندريه

 372 حاسبات ومعلومات اسيوط

 372 كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بن  سويف

وة السمكية بجامعة السويس  371 كلية التر

 371 معهد فن  تمريض كفرالشيخ

 370.5 تربية المنيا

 370.5 وادىمعهد فن  صىح ج جنوب ال

 370.5 إعالم القاهره/رياضة

ي صىح الزقازيق
 370.5 معهد فن 

 370.5 كلية األلسن كفر الشيخ/رياضة

 370.5 كلية السياسة واالقتصاد ج السويس/رياضة

 370.5 كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة

 370.5 تربية عي   شمس

 370 تربية طنطا

 370 لسياسية ج بن  سويف/رياضةالدراسات االقتصادية والعلوم ا

المرصية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية باالسماعيلية ج قناة السويس 
 370 /رياضة

 369.5 اثار القاهره

 369.5 تربية المنصوره

 369.5 كلية علوم االرض /رياضة ج بن  سويف

 369.5 تربية اسكندرية

 369 المعهد الفن  للتمريض بالجونة

 368.5 ورتربية دمنه

 368 فنون جميله عماره المنيا

 368 علوم رياضة االسكندرية

 368 المعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

 368 إعالم بن  سويف/رياضة

 367.5 اثار دمياط

 367.5 تكنولوجيا المصايد واالسماك ج اسوان

 367.5 كلية فنون جميلة عمارة اسيوط

 366.5 االتصال ج السويس/رياضةاالعالم وتكنولوجيا 

 366.5 كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيلية/رياضة

ي صىح بن  سويف
 366.5 معهد فن 

 366.5 السن عي   شمس/رياضة

 366.5 تربية شبي   الكوم

 366.5 تربية بنها

 366 اثار الفيوم

ي صىح رياضه طنطا
 366 معهد فن 

ي تمريض شبي   الكوم ج منوفية
 365.5 معهد فن 

 365.5 إعالم ج جنوب الوادى/رياضة



 365 السن المنيا/رياضة

 364.5 كلية األلسن بن  سويف/رياضة

 363.5 معهد فن  تمريض االسكندريه

 363.5 مرص العاىلي هندسة وتكنولوجيا منصورة

 363.5 علوم رياضة القاهرة

 363 نوب الوادى/رياضةكلية األلسن باالقرص ج ج

 362.5 تربية السادات

 362.5 كلية األلسن سوهاج/رياضة

 362.5 علوم رياضة كفر الشيخ

 362.5 فنون جميله فنون االقرص

 362 كلية األلسن ج أسوان/رياضة

 362 علوم رياضة دمنهور

 361.5 تربية الفيوم

ي تمريض المنصوره
 361 معهد فن 

 361 تربية كفر الشيخ

 360.5 كلية اآلثار باالقرص

ي الزقازيق
ى
 360.5 تربية ابتدان

 360.5 تربية حلوان

 360.5 علوم رياضة عي   شمس

 360.5 المعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

 360 زراعه القاهره

 360 فنون جميله فنون المنيا

 359.5 معهد الصفوة العاىلي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

 359 اكتوبر هندسة بمرصوفات 6رمضان فرع   10عاىلي تكنولوجيا معهد 

 359 علوم رياضة المنصورة

 358.5 تربية قنا ج جنوب الوادى

 358.5 تمريض فرع مطروح

بي     358 المعهد الفن  للتمريض بالدقهلية بشر

ي صىح اسيوط
 357.5 معهد فن 

 357.5 علوم رياضة طنطا

 357 تجاره المنصوره

ي 
 356.5  تمريض المنيامعهد فن 

 356.5 علوم رياضة حلوان

 356.5 علوم رياضة شبي   الكوم

ي عاىلي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمرصوفات  356.5 معهد تكنولوجر

 355.5 علوم رياضة بنها

 355 اثار قنا جنوب الوادي

 354 علوم رياضة الفيوم

ي تمريض الزقازيق
 354 معهد فن 

ي ال
ى
 354 منصورهتربية ابتدان

 353.5 كلية اآلثار سوهاج

ي طنطا
ى
 353.5 تربية ابتدان

ي صىح رياضه المنصورة
 353.5 معهد فن 

 353.5 تربية/رياضه طنطا

ي المنيا
ى
 353 تربية ابتدان

ي صىح سوهاج
 353 معهد فن 

 352.5 علوم رياضة الزقازيق

ي شبي   الكوم
ى
 352 تربية ابتدان

ىالمعهد العاىل للهندسة والتك  352 نولوجيا بالمحلة الكتر



 351.5 كلية االثار ج اسوان

 351.5 معهد فن  تمريض بفاقوس ج الزقازيق

 351.5 بنات علوم رياضة عي   شمس

 351.5 علوم رياضة بورسعيد

 351 علوم رياضة االسماعيليه

 350.5 تجاره االسكندريه

 350.5 تربية سوهاج

 350.5 نولوجيا قليوبيةمعهد الوادى العاىلي للهندسة و التك

 350 تربية/رياضه عي   شمس

 350 علوم العريش/رياضة

بية للطفولة المبكرة ج الزقازيق  350 التر

 350 علوم رياضة جامعة السويس

 349.5 معهد المنصورة العاىل للهندسة والتكنولوجيا

 349.5 تجارة قنا ج جنوب الوادي

ي صىح رياضه الزقازيق
 349 معهد فن 

 349 م رياضة جامعة دمياطعلو 

 349 علوم رياضة بن  سويف

 349 علوم رياضة المنيا

 348.5 علوم رياضة اسوان

 348.5 علوم رياضة سوهاج

ي صىح رياضه االسكندرية
 348.5 معهد فن 

 348.5 تجاره جامعة دمياط

 348 تجاره الزقازيق

 348 تربية/رياضه بور سعيد

 348 علوم رياضة اسيوط

 348 جميله فنون حلوانفنون 

 347.5 علوم رياضة قنا جنوب الوادى

 347.5 فنون جميله فنون ج االسكندريه

 347.5 كلية تجارة ج أسوان

 347.5 تربية بن  سويف

 347.5 تجاره كفر الشيخ

ي صىح بور سعيد
 347.5 معهد فن 

 347.5 كلية علوم/رياضة الوادى الجديد

 347 تمريض بور سعيد

 347 ياضه الزقازيقتربية/ر 

 347 زراعه عي   شمس

ي دمنهور
ى
 346.5 تربية ابتدان

 346 كلية البنات تربية عي   شمس

 346 تربية طفوله طنطا

 346 تربية اسيوط

 345.5 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

 345.5 تربية أساسي اسكندرية

 345 تربية/رياضه االسكندرية

ي الس
ى
 345 اداتتربية ابتدان

 345 زراعه االسكندرية/رياضة

ي صىح اسوان
 345 معهد فن 

وق بمرصوفات  344.5 معهد عاىلي هندسه مدينه الشر

 344.5 تربية/رياضه الفيوم

 344 تربية/رياضه حلوان



 344 زراعه دمياط/رياضة

 343.5 تجاره االسماعيليه ج قناة السويس

 343.5 زراعه دمنهور

 343.5 للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة معهد الدلتا العاىلي 

 343.5 تجاره القاهره

 343.5 تجاره بن  سويف

ي كفر الشيخ
ى
 343 تربية ابتدان

 343 معهد القناة العاىل للهندسة بالسويس

 343 المعهد العاىلي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

 343 تجاره دمنهور

ي تمريض اسيوط
 343 معهد فن 

 342.5 ن  تمريض بنهامعهد ف

 342.5 زراعه القاهره/رياضة

 342.5 المعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

 341.5 معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط

 341.5 زراعه عي   شمس/رياضة

 341.5 زراعه االسكندريه

 341.5 تجاره سوهاج

ي صىح رياضه بنها
 341 معهد فن 

ي 
 341 صىح رياضه بن  سويف معهد فن 

 341 تربية طفوله كفر الشيخ

بية للطفولة المبكرة ج المنوفية  340.5 التر

ي عي   شمس
ى
 340.5 تربية ابتدان

ي صىح اسماعيليه
 340.2 معهد فن 

 340 رياض اطفال المنصوره

 339.5 تجاره عي   شمس

 339.5 لحرنر نتاج ااالكاديمية المرصية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اال 

 339.5 تربية/رياضه شبي   الكوم

ي الفيوم
ى
 339.5 تربية ابتدان

ي تمريض بن  سويف
 339.5 معهد فن 

 339.5 تجاره طنطا

 339 تربية بور سعيد

 339 تربية/رياضه بنها

 339 تربية/رياضه المنصورة

 338.5 نوعية طنطا

 338.5 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

 338 سعيد تجاره بور 

ي منشات بحريه بور سعيد
 336.5 ك.ت. فن 

 336.5 معهد النيل العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

 336 معهد المستقبل العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

 336 تربية جامعة السويس

 336 تجاره بنها

 336 طريق بلبيس الصحراوى 21ع.هندسةوتكنوالعبور ك

 335.5 فال بورسعيدرياض اط

 335 معهد عاىلي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

 334 تجاره اسيوط

ي تمريض سوهاج
 333.5 معهد فن 

 333.5 نوعية الزقازيق

 333 تربية االسماعيليه



 333 تربية فرع الوادى الجديد

 332.5 المعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالطود االقرص

ي بنها
ى
 332 تربية ابتدان

 332 مايو 15المعهد العاىلي للهندسة بمدينة 

 331.5 تربية/رياضة جامعة السادات

بية للطفولة المبكرة ج السادات  331.5 التر

 331.5 تجاره شبي   الكوم ج المنوفية

 331.5 عاىل هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

 331 نوعية المنيا

ي تمريض الفيوم
 331 معهد فن 

ة بمرصوفاتمعهد هندسة وتكنولوجي ان إمبابة جت    331 ا الطت 

 330.7 كلية التجارة ج العريش

ي اسيوط
ى
 330.5 تربية ابتدان

 330.5 تجارة جامعة السادات

ي للتمريض بقنا
 330.5 المعهد الفن 

 330 أكتوبر 6أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 

 329.5 بنات تربية/رياضه عي   شمس

 329.5 تربية طفوله اإلسكندرية

 329 تجاره جامعة السويس

 329 تربية طفوله ج دمنهور

 328.5 زراعه كفرالشيخ /رياضة

 328.5 معهد العبور العاىلي للهندسه والتكنولوجيا بمرصوفات

 328 عاىلي هندسة بلبيس

 327.5 سياحه وفنادق االسكندريه

 327 زراعه سابا باشا االسكندريه

 327 جمع الخامسالعاىلي للهندسة والتكنولوجيا الت

ي للبرصيات ابو الريش السيدة زينب
 327 ك.ت. فن 

 326.5 زراعه المنصورة/رياضة

 326.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان

ونية بلبيس  326.5 المعهد العاىل للهندسة االلكتر

 326.5 نوعية كفر الشيخ

 326 السالم العاىلي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السالم

 326 كلية حقوق المنيا

 326 معهد المستقبل العاىل للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

 325.5 تربية/رياضه كفر الشيخ

 325.5 معهد عاىلي تكنولوجيا برصيات مرص الجديدة بمرصوفات. 

 325.5 تجاره انتساب موجه المنصوره

 324.5 تربية/رياضه دمنهور

 324 كلية رياض االطفال اسيوط

ةالم  324 عهد العاىلي للهندسة والتكنولوجيا بالبحت 

 324 تجاره انتساب موجه االسكندريه

بية للطفولة المبكرة الفيوم  324 التر

بية للطفولة المبكرة المنيا  323.5 التر

 323.5 معهد عاىلي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

 323 كلية الزراعة جامعة دمياط

 323 دمنهور كلية رياض االطفال جامعة

 322.5 نوعية االسكندريه

 321.5 زراعه المنصوره

 321.5 معهد طيبة العاىلي للهندسه بالمعادى بمرصوفات



 321.5 اكتوبر 6معهد عاىلي فنون تطبيقيه 

 321 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عي   شمس

 321 اداب القاهره

ي صىح رياضه اسوان
 321 معهد فن 

 320.5 اىع جامعة حلوانكلية التعليم الصن

 320.5 زراعه اسوان/رياضة

 320.5 المعهد العاىل للهندسة بالمنيا

 320 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط

ي صىح امبابة
 320 معهد فن 

 320 زراعه طنطا

بية للطفولة المبكرة ج بن  سويف  320 التر
 

  



(الثانية المرحلة -االولى المرحلة) االدنى الحد  

االدبى للقسم  

 

  الكلية
 
 الحد االدن

 400.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 397.5 كلية األلسن كفر الشيخ

 397 كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية

 396 اعالم القاهره

 395.5 كلية السياسة واالقتصاد ج السويس

 394.5 كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيلية

 394 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بن  سويف

 392 السن عي   شمس

 392 إعالم بن  سويف

 391.5 كلية األلسن بن  سويف

 391.5 االعالم وتكنولوجيا االتصال ج السويس

 390.5 السن المنيا

 389.5 إعالم ج جنوب الوادى

 389.5 كلية األلسن سوهاج

 389 كلية األلسن باالقرص ج جنوب الوادى

 388.5 كلية األلسن ج أسوان

 388 االثار بصان الحجر ج الزقازيق

 386 االثار واللغات بفرع مطروح ج االسكندرية

 385.5 اثار القاهره

 383.5 اثار دمياط

 382.5 اثار الفيوم

 381.5 تربية المنيا

 380.5 تربية الزقازيق

 380.5 تربية عي   شمس

 379 كلية اآلثار باالقرص

 378.5 تربية طنطا

 378.5 تربية اسكندرية

 377.5 كلية اآلثار سوهاج

 377.5 تربية بنها

 377 تربية شبي   الكوم

 377 اثار قنا جنوب الوادي

 376.5 تربية بور سعيد

 376 كلية االثار ج اسوان

 373.5 تربية دمنهور

ي المنيا
ى
 372.5 تربية ابتدان

 372.5 كلية علوم االعاقة والتأهيل ج الزقازيق

 372 تربية حلوان

 372 تربية السادات 

ي الزقازيق
ى
 370.5 تربية ابتدان

 369 تربية قنا ج جنوب الوادى

 368.5 تربية كفر الشيخ

 366.5 كلية تكنولوجيا االدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

 365.5 تربية المنصوره



 365.5 كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بن  سويف

ي عي   شمس
ى
 365 تربية ابتدان

ي بور سعيد
ى
 364.5 تربية ابتدان

بية للطفولة المبكرة ج الزقازيق  364.5 التر

 364.5 تربية الفيوم

ي طنطا
ى
 364 تربية ابتدان

 363.5 تربية سوهاج

 363 تربية أساسي اسكندرية

 362.5 تربية اسيوط

 362.5 تربية بن  سويف

ي شبي   الكوم
ى
 361 تربية ابتدان

 361 كلية البنات تربية عي   شمس

ي بنها
ى
 359 تربية ابتدان

 357 تربية طفوله طنطا

 357 اداب القاهره

 356 تربية االسماعيليه

 355 اداب عي   شمس

 355 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان

 354.7 تربية العريش

ي السادات
ى
 354.5 تربية ابتدان

ي كفر الشيخ
ى
 354.5 تربية ابتدان

 353 نوعية المنيا

بية للطفولة المبكرة المنيا  353 التر

 352 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عي   شمس

 352 تربية طفوله اإلسكندرية

 352 تربية طفوله كفر الشيخ

 352 نوعية الزقازيق

بية للطفولة المبكرة ج المنوفية  350.5 التر

ي دمنهور
ى
 350.5 تربية ابتدان

 350 نوعية طنطا

 349.5 تربية جامعة السويس

 349 اداب بنها

ي المنصوره
ى
 349 تربية ابتدان

ي اسيوط
ى
 349 تربية ابتدان

 348 اداب االسكندريه

 347.5 اداب حلوان

 346.5 رياض اطفال بورسعيد

 346.5 تربية فرع الوادى الجديد

 345.5 تجاره القاهره

 345.5 رياض اطفال المنصوره

 345.5 كلية حقوق المنيا

 345 سياحه وفنادق االسكندريه

بية للطفولة المبكرة ج بن  سويف  344 التر

 343 كلية رياض االطفال اسيوط

 342.5 تجاره االسكندريه

 342.5 كلية بنات شعبه طفوله عي   شمس

ي الفيوم
ى
 342 تربية ابتدان

 341.7 اداب العريش

 341.5 تجاره عي   شمس



بية للطفولة المبكرة ج السادات  341.5 التر

 341.5 نوعية كفر الشيخ

ي بن  سويف
ى
 340 تربية ابتدان

بية للطفولة المبكرة الفيوم  340 التر

 339.5 نوعية االسكندريه

 339 تجاره جامعة دمياط

ي قنا ج الوادي
ى
 337.5 تربية ابتدان

ي االسماعيليه
ى
 337.5 تربية ابتدان

 337 كلية أداب بورسعيد

 337 تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات

 336.5 تربية اسوان

 336 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

 336 رياض اطفال االسكندريه طالبات

 333 اداب انتساب موجه القاهره

ي سوهاج
ى
 333 تربية ابتدان

 333 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات

 332.5 تجاره المنصوره

 332.5 تربية طفوله االسماعيليه

 332.5 تجاره الزقازيق

 332 اداب الزقازيق

 332 اداب شبي   الكوم ج المنوفية

بية للطفولة المبكرة ج القاهرة  331.5 التر

 331.5 تربية طفوله ج دمنهور

 330.5 تجاره كفر الشيخ

 330 اداب انتساب موجه عي   شمس

 330 كلية رياض االطفال جامعة دمنهور

 329.5 رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروح

 328.5 تجاره االسماعيليه ج قناة السويس

 328.5 تربية طفوله سوهاج طالبات

 328 كلية البنات آداب عي   شمس

 328 اداب كفر الشيخ

 327.5 اداب المنصوره

 327.5 اداب طنطا

 327 حقوق سوهاج

 327 تجاره انتساب موجه قاهره

 326 اداب انتساب موجه االسكندريه

 325.5 اداب الفيوم

 325.5 تربية الغردقة جنوب الوادي

 325 اداب انتساب موجه حلوان

 325 اداب فرع الوادى الجديد

 325 اداب دمنهور

 324.5 اداب انتساب موجه بنها

 323.5 تجاره بنها

 323.5 اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيلية

 323 تجاره انتساب موجه  عي   شمس

 322.5 سياحة وفنادق فرع مطروح ج. االسكندرية

 321.5 تجاره انتساب موجه االسكندريه

 321 تجاره انتساب موجه حلوان

 320.5 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان



 320.5 اداب دمياط

 320 اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويس

 320 تجاره بن  سويف

 319.5 كلية البنات آداب انتساب موجه عي   شمس

ه  319.5 نوعية جت  

 319.5 تجارة قنا ج جنوب الوادي

 318.5 تجاره دمنهور

 318.5 تجاره بور سعيد

 318.5 تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور

 318 نوعية بنها

 317.5 اداب انتساب موجه  الزقازيق

 317.5 اداب اسوان

 317.5 نوعية قنا

 317 اداب بن  سويف

 316 اداب انتساب موجه شبي   الكوم ج منوفية

 315.5 كلية فنون جميلة فنون اسيوط

 314.5 اداب انتساب موجه دمنهور

 314.5 اداب المنيا

ي جامعة السويس
ى
 314 تربية ابتدان

 313.5 تجاره انتساب م. بنها

 313.5 تجاره انتساب موجه الزقازيق

 313.5 اداب سوهاج

 313.5 اداب اسيوط

 313.5 تربية جامعة دمياط

 313 اداب قنا ج جنوب الوادى

 313 تجاره شبي   الكوم ج المنوفية

 312.5 اداب انتساب موجه الفيوم

 312 تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات

 312 اداب انتساب موجه بورسعيد

 311.5 كلية تجارة ج أسوان

 311.5 تربية طفولة فرع الوادى جديد

 311.5 تجاره طنطا

 311 اداب انتساب موجه  كفر الشيخ

ي العريش
ى
 310.7 تربية ابتدان

 310.5 حقوق القاهره

 310.5 اداب انتساب موجه  المنصوره

 310.5 تجاره انتساب موجه المنصوره

 310.2 حقوق بورسعيد

 310 اداب انتساب موجه اإلسماعيلية

 310 اداب انتساب موجه طنطا

 310 حقوق دمياط

 309 سياحه وفنادق المنصورة

 308.5 حقوق عي   شمس

 308 اداب انتساب موجه العريش

 308 تجارة جامعة السادات

 308 اداب انتساب موجه اسوان

 308 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس

 307.5 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ

 307 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط



 307 حقوق بن  سويف

 307 اآلداب والعلوم اإلنسانية انتساب موجه بالسويس

 307 تربية طفوله جامعة السويس

 306.5 نوعية بور سعيد

 306.5 نوعية عباسيه

 306.5 دار العلوم ج القاهره

 306 اداب انتساب موجه جامعة دمياط 

 306 تجاره انتساب موجه شبي   كوم ج  المنوفية

 305.7 كلية التجارة ج العريش

 305.5 نوعية موسيقيه كفر الشيخ

 305.5 تجاره جامعة السويس

 305 نوعية اسيوط

 305 تجاره انتساب موجه دمنهور

 304.7 تربية ش.طفولة العريش

 304.5 تجاره اسيوط

 304 حقوق الفيوم

 303.5 اداب انتساب موجه بن  سويف

برنامج التعليم التبادىل بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج 
 302.5 حلوان

 302.5 اداب انتساب موجه اسيوط

 302 نوعية الفيوم

 302 نوعية المنصوره

 301 تجاره سوهاج

 301 حقوق االسكندريه

ىل شبي   الكوم ج منوفية  300.5 اقتصاد مت  

 300.5 اداب انتساب موجه المنيا

 300.5 تجاره انتساب موجه طنطا

 300 حقوق حلوان

كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج 
 300 الزقازيق

 300 تجارة انتساب موجة جامعة السادات

 299.5 اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

 299.5 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد

 299.5 اداب انتساب موجه سوهاج

 299 نوعية موسيقيه المنيا

 298.5 تجاره انتساب موجة جامعة السويس

 298.5 اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي

 298.5 تجارة انتساب موجه اسوان

 297.5 حقوق انتساب موجه القاهره

 297.5 حقوق بنها

 297.5 دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

 297.5 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي

ىل حلوان  297 اقتصاد مت  

 296.5 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش

 296.5 تجاره انتساب موجه بن  سويف

 296.5 حقوق انتساب موجه عي   شمس

 296 حقوق قنا جنوب الوادي

 296 سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويس

 294.5 تجاره انتساب موجه اسيوط



 294 حقوق انتساب موجه حلوان

 293.5 حقوق طنطا

 293.5 حقوق اسوان

ىل بالعريش  292.5 كلية االقتصاد المت  

 292.5 تجاره انتساب موجه سوهاج

 292 دار العلوم الفيوم

 291.5 حقوق الزقازيق

 291.5 سياحة وفنادق المنيا

 291 حقوق انتساب موجه االسكندريه

 291 حقوق انتساب م بنها

ي جامعة دمياط
ى
 291 تربية ابتدان

 291 كلية الخدمة االجتماعية التنموية بن  سويف

 291 خدمه اجتماعيه حلوان

 290.5 حقوق شبي   الكوم ج منوفية

 290 حقوق اسيوط

 290 تربية رياضيه بنات شبي   الكوم

 288.5 حقوق انتساب موجه سوهاج

 288.5 خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان

 288 نوعية موسيقيه قنا

 287 حقوق المنصوره

 286.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم

 286.5 حقوق انتساب موجه بن  سويف

 286 حقوق انتساب موجه شبي   الكوم ج منوفية
 


