
 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

112701127451101037055482920292اللغة العربيةالدراسة

2288022887309049790122889440944الشريعة والقانونالدراسة

9000900331402918062324060406أصول الدينالدراسة

242024283603808741130113االعالمالدراسة

113336184751255791619274215168603009921292الدراسات االسالمية والعربيةمدينة نصر

139013911780201013792900290الدعوة االسالميةمدينة نصر

1204978218211602348075181517512923191611التجارةمدينة نصر

68406847920032508245254902549التربيةمدينة نصر

433043327730108028814290429اللغات والترجمةمدينة نصر

60251011123383244811135855260342602الطبمدينة نصر

142153295570531812112110283185طب االسنانمدينة نصر

37139776818831567223454249213462الصيدلةمدينة نصر

516723123922432114144362454356810العلوممدينة نصر

86108613095013031083980398الزراعةمدينة نصر

7406061346453527841917339596362958الهندسةمدينة نصر

*الخريجون

2015/2014

   2016/2015بيان باعدد الطالب المستجدين والمقيدين  والخريجين بكليات جامعه االزهر عن العام الجامعى     

الكليةالجهة

 المستجدون
المقيدون

اجمالى 

المقيدين
وافدونمصريون



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

*الخريجون

2015/2014

   2016/2015بيان باعدد الطالب المستجدين والمقيدين  والخريجين بكليات جامعه االزهر عن العام الجامعى     

الكليةالجهة

 المستجدون
المقيدون

اجمالى 

المقيدين
وافدونمصريون

02191219101103106111092017261726الدراسات االنسانيةمدينة نصر

4490449244501024465370537التربية الرياضيةمدينة نصر

53348700213159372151833العلوم االسالمية االزهريةمدينة نصر

12201223910003911000100الهندسة الزراعيةمدينة نصر

08585030500305000التمريضمدينة نصر

291029198600098659059اللغة العربيةالمنوفيه

3500350156300015631340134أصول الدينالمنوفيه

0482482019480019480152152الدراسات االسالمية والعربيةالخانكه

0790790026310026310265265الدراسات االسالمية والعربيةالسادات

9410941509000050904710471الدراسات االسالمية والعربيةدسوق

126601266502800050284960496الشريعه والقانونطنطا

5130513231100023113270327اصول الدينطنطا

40504051903094019972340234القران الكريم للقراءات وعلومهاطنطا

02122120900009000199199أقتصاد منزلىطنطا

105801058322303032262000200اللغة العربيةالزقازيق



 وزارة التعليم العالى

 قطاع مكتب الوزير

 االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق

جملةطالباتطلبةطالباتطلبةطالباتطلبةجملةطالباتطلبة

*الخريجون

2015/2014

   2016/2015بيان باعدد الطالب المستجدين والمقيدين  والخريجين بكليات جامعه االزهر عن العام الجامعى     

الكليةالجهة

 المستجدون
المقيدون

اجمالى 

المقيدين
وافدونمصريون

6610661332304033271890189أصول الدينالزقازيق

025742574097030297050894894الدراسات االسالمية والعربيةالزقازيق

0957957023480023480110110الدراسات االسالمية فرع قورينالزقازيق

136601366444802044502180218الدراسات االسالمية والعربيةديدامون

0825825025840025840214214البنات االزهريةالعاشر

7000700270000027001760176اللغة العربيةالمنصوره

5090509207700020773780378أصول الدينالمنصوره

018601860091510091510815815الدراسات االسالمية والعربيةالمنصوره

011111111033030233050237237الدراسات االسالمية والعربيةبورسعيد

098698605937025939012311231الدراسات االنسانيةتفهنا االشراف

143301433731000073108280828الشريعة والقانونتفهنا االشراف

320032036910003691123101231التربيةتفهنا االشراف

0730730027440027440323323التجارةتفهنا االشراف

8900890388300038833850385الدراسات االسالمية والعربيةدمياط

1920192109119600128765065الطبدمياط
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000015100151000الصيدلةدمياط

7070707217200021721860186اللغة العربيةايتاى البارود

017961796071920071920762762الدراسات االسالمية والعربيةكفر الشيخ

014301430051800251820525525الدراسات االسالمية والعربيةاالسكندرية

107101071551100055117570757الشريعه والقانوندمنهور

015231523056140056140480480الدراسات االسالمية والعربيةدمنهور

010641064042910042910505505الدراسات االسالمية والعربيةبنى سويف

7310731474100047413700370اللغة العربيةاسيوط

143601436919600091969450945الشريعه والقانوناسيوط

2890289327700032775610561أصول الديناسيوط

1520152612176007881070107الطباسيوط

1280128447000447000طب االسناناسيوط

272027214283060017341450145الصيدلةاسيوط

107301073285500028553760376العلوماسيوط

6090609179500017951850185الزراعةاسيوط
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02090209009781009781017521752البنات االسالميةاسيوط

116011629400029428028الهندسة الزراعيةاسيوط

14301439370009371020102اللغة العربيةجرجا

8010801663400066346660666الدراسات االسالمية والعربيةقنا

1910191101500010151380138الهندسةقنا

101901019655600065568560856الدراسات االسالمية والعربيةأسوان

0295295071100711000البنات  االزهرية أسوان

02312231208680008680015981598الدراسات االسالمية والعربيةسوهاج

01273127306844006844011111111البنات االزهريةطيبة

353974238000238000العلوم  االزهريةسيناء

316743164463318156880123792109794493296144201391558435723

*2015/2014الخريجون حتى عام 

االجمالى


