
وزارة التعليم العالى
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االدارة العامه لمركز المعلومات والتوثيق

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

13520144569384560024310239اللغة العربيةالدراسة

68313913942107511150033314353الشريعة والقانونالدراسة

5710267013209700045034079أصول الدينالدراسة

3039524215618400553013االعالمالدراسة
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253012080273801308029الدعوة االسالميةمدينة نصر

4702221504231492140746334التجارةمدينة نصر

54018302602638033016057التربيةمدينة نصر

002451157727464001348530اللغات والترجمةمدينة نصر

3101998362352141111905155126435177131691093الطبمدينة نصر
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0412218140214040013611035119الصيدلةمدينة نصر
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84412241257170109200120274633226العلوممدينة نصر

4105030157070121029045095الزراعةمدينة نصر

120559125193269150054027081الهندسةمدينة نصر

05442345941141144067127122118الدراسات االنسانيةمدينة نصر

00000000000000التربية الرياضيةمدينة نصر

00000000000000العلوم االسالمية االزهريةمدينة نصر

00000000000000الهندسة الزراعيةمدينة نصر

00000000000000التمريضمدينة نصر

3300000330050409اللغة العربيةالمنوفيه

44015038097110307021أصول الدينالمنوفيه

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةالخانكه

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةالسادات
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1300350440209210402027الشريعة والقانونطنطا

1590700380267001804022اصول الدينطنطا

3303020381030004القران الكريم للقراءات وعلومهاطنطا

0002801543000170926أقتصاد منزلىطنطا

00602080000000الدراسات االسالمية والعربيةدسوق

62010505802252405010039اللغة العربيةالزقازيق

009405101450022017039أصول الدينالزقازيق

00027010370000000الدراسات االسالمية والعربيةالزقازيق

00000000000000الدراسات االسالمية فرع قورينالزقازيق

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةديدامون

3977154801701513717043اللغة العربيةالمنصوره

173000001730013011024أصول الدينالمنصوره
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000000000090615الدراسات االسالمية والعربيةالمنصوره

00000000000000الدراسات االنسانيةتفهنا االشراف

0060100160000000الشريعة والقانونتفهنا االشراف

00000000000000التربيةتفهنا االشراف

00000000000000التجارةتفهنا االشراف

006010700109010الدراسات االسالمية والعربيةدمياط

44049090102112013100054الطبدمياط

00000000000000الصيدلةدمياط

0060320380020204اللغة العربيةايتاى البارود

00120330450030306الشريعه والقانوندمنهور

036067081110960600102الدراسات االسالمية والعربيةدمنهور

6753175103561146532221199487اللغة العربيةاسيوط
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0012611126122750051208الشريعه والقانوناسيوط

00750620137001019020أصول الديناسيوط

68748285364349280800160124الطباسيوط

4506801601290020103طب االسناناسيوط

00000000000000الصيدلةاسيوط

0021020041003306039العلوماسيوط

606601909130407014الزراعةاسيوط

01480200211890002013البنات االسالميةاسيوط

0011060170000000اللغة العربيةجرجا

007070140000000الدراسات االسالمية والعربيةقنا

00000000000000الهندسةقنا

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةأسوان
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00000000000000البنات االزهريةالعاشر

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةبورسعيد

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةكفر الشيخ

0002101220000000الدراسات االسالمية والعربيةبنى سويف

00024022600050611الدراسات االسالمية والعربيةسوهاج

00000000000000البنات االزهريةطيبة

015090043148030170626الدراسات االسالمية والعربيةاالسكندرية

3601216757052866206110121741236257211184505142483264

*2015/2014الخريجون حتى عام 

االجمالى


