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979133549163900024715652اللغة العربيةالدراسة

379702353292681400271020259الشريعة والقانونالدراسة

620022801430991840640230171أصول الدينالدراسة

1715473522614210256131156االعالمالدراسة
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22401100900424002509034الدعوة االسالميةمدينة نصر
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51004805706152090500190278التربيةمدينة نصر

002781007929486003388251اللغات والترجمةمدينة نصر

1219944262121146431219202072083514الطبمدينة نصر
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03438238363175121762102356724236العلوممدينة نصر

4403721316205911401040370155الزراعةمدينة نصر

40516114235329016058023087الهندسةمدينة نصر

047530488513011280102939022172الدراسات االنسانيةمدينة نصر

00000000000000التربية الرياضيةمدينة نصر

00000000000000العلوم االسالمية االزهريةمدينة نصر

00000000000000الهندسة الزراعيةمدينة نصر

00000000000000التمريضمدينة نصر

38039042011940206012اللغة العربيةالمنوفيه

45036035011650305013أصول الدينالمنوفيه

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةالخانكه

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةالسادات
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1480660470261160609031الشريعة والقانونطنطا

16406403402622101708046اصول الدينطنطا

3600000360010203القران الكريم للقراءات وعلومهاطنطا

00023023460002401135أقتصاد منزلىطنطا

0042060480000000الدراسات االسالمية والعربيةدسوق

00502070000000الدراسات االسالمية والعربيةديدامون

35071052015828013014055اللغه الغربيهالزقازيق

1030420470192704017028اصول الدينالزقازيق

00065022870003003الدراسات االسالمية والعربيهالزقازيق

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيه فرع فرينالزقازيق

453694480169621014023اللغة العربيةالمنصوره

00298065036317020010047أصول الدينالمنصوره
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000970381350004059الدراسات االسالمية والعربيةالمنصوره

00000000000000الدراسات االنسانيةتفهنا االشراف

00310180490000000الشريعة والقانونتفهنا االشراف

00000000000000التربيةتفهنا االشراف

00090090000000التجارةتفهنا االشراف

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةدمياط

137125138182531264792011132156الطبدمياط

00000000000000الصيدلةدمياط

00210330540000000اللغة العربيةايتاى البارود

00180340520010203الشريعه والقانوندمنهور

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةدمنهور

00164105552034415201588167اللغة العربيةاسيوط
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00155124341132400824115الشريعه والقانوناسيوط

23209801000430001516426أصول الديناسيوط

6501000230188790860150180الطباسيوط

3823573013016150702014طب االسناناسيوط

00000000000000الصيدلةاسيوط

00280300580075023098العلوماسيوط

40770300111201507024الزراعةاسيوط

00036018540000055البنات االسالميةاسيوط

00294133490000000اللغة العربيةجرجا

0013080210000000الدراسات االسالمية والعربيةقنا

00000000000000الهندسةقنا

008020100000000الدراسات االسالمية والعربيةأسوان
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00000000000000البنات االزهريةالعاشر

00000000000000الدراسات االسالمية والعربيةبورسعيد

00040150000000الدراسات االسالمية والعربيةكفر الشيخ

0003503380000000الدراسات االسالمية والعربيةبنى سويف

000830321150005049الدراسات االسالمية والعربيةسوهاج

00000000000000البنات االزهريةطيبة

0280103041172000100616الدراسات االسالمية والعربيةاالسكندرية

373924785508364324151201189845985229245624342483288

*2016/2015الخريجون حتى عام 

االجمالى


