
ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 064
تخصص عامالطب بنات بالقاهرة

 97.38 633.000ماــظتنا

% 964
كلية طب بنات دمياط

 96.62 628.000ماــظتنا

% 965
كلية طب بنات اسيوط

 96.15 625.000ماــظتنا

% 031
تخصص عامطب السنان بنات بالقاهرة

 96.00 624.000ماــظتنا

% 066
تخصص عامالصيدلة بنات بالقاهرة

 95.23 619.000ماــظتنا

% 966
كلية الصيدلة بنات اسيوط

 94.77 616.000ماــظتنا

% 109
تخصص عامكلية الهندسة بنات بالقاهرة

 92.46 601.000ماــظتنا

% 939
كلية التمريض للبنات بالقاهرة

 91.54 595.000ماــظتنا

% 077
)شعبة اللغات الوربية  ت . فورية )انجليزيالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 90.46 588.000ماــظتنا

% 129
)شعبة الترجمة الفورية )انجليزى فقطكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 90.46 588.000ماــظتنا

% 063
اللغه النجليزيه ترجمه فوريهالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 90.00 585.000ماــظتنا

% 065
تخصص عامالعلوم بنات القاهرة

 89.08 579.000ماــظتنا

% 032
قسم اللغة اللمانيةالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 88.69 576.500ماــظتنا

% 940
)شعبة اللغات الوربية  ت . فورية )فرنسيالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 88.69 576.500ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
1 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 033
قسم اللغة السبانيةالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 88.46 575.000ماــظتنا

% 936
المعهد الفني للتمريض بمستشفي جامعة الزهر 

التخصصي الجديدة بمدينة نصر
 87.85 571.000ماــظتنا

% 618
اللغة التركيةالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 87.54 569.000ماــظتنا

% 152
)شعبة التجارة باللغة النجليزية)بمصروفاتالتجارة بنات بالقاهرة

 86.08 559.500ماــظتنا

% 034
شعبة الصحافة والعلمالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 85.85 558.000ماــظتنا

% 937
المعهد الفني للتمربض بمستشفي كلية طب الزهر

 بأسيوط
 85.54 556.000ماــظتنا

% 971
قسم رياض الطفالالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 85.38 555.000ماــظتنا

% 617
اللغة العبرية وادابهاالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 83.85 545.000ماــظتنا

% 615
اللغة الورديةالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 83.46 542.500ماــظتنا

% 616
اللغة الفارسية وادابهاالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 83.08 540.000ماــظتنا

% 963
شعبة الشريعة والقانون باللغة النجليزيةالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 83.08 540.000ماــظتنا

% 113
اللغه النجليزيه ترجمه فوريهكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 82.15 534.000ماــظتنا

% 058
تخصص عامالتجارة بنات تفهنا الشراف دقهلية

 81.54 530.000ماــظتنا

% 967
كلية التربية بنات بأسيوط

 81.54 530.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
2 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 951
شعبة اللغات الوربية والترجمة الفورية )قسم اللغة كلية البنات الزهرية بأسوان

)النجليزية
 80.15 521.000ماــظتنا

% 102
تخصص عامالقتصاد المنزلى طنطا

 80.15 521.000ماــظتنا

% 076
الوثائق والمكتباتالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 79.38 516.000ماــظتنا

% 733
علم النفسالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 79.08 514.000ماــظتنا

% 973
قسم الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 77.38 503.000ماــظتنا

% 731
قسم الجتماعالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 77.23 502.000ماــظتنا

% 614
علم النفسالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 75.85 493.000ماــظتنا

% 972
قسم رياض الطفالكلية التربية بنات بأسيوط

 75.77 492.500ماــظتنا

% 255
فصول التربية الرياضية بنات بالخانكة

 75.54 491.000ماــظتنا

% 732
التاريخالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 75.54 491.000ماــظتنا

% 612
الجغرافياالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 75.23 489.000ماــظتنا

% 062
تخصص عامالتجارة بنات بالقاهرة

 74.15 482.000ماــظتنا

% 036
رياض الطفالالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 73.77 479.500ماــظتنا

% 970
شعبة التجارة باللغة النجليزيةكلية التجارة بنات بأسيوط

 73.69 479.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
3 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 100
شعبة الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 73.46 477.500ماــظتنا

% 968
كلية التجارة بنات بأسيوط

 73.08 475.000ماــظتنا

% 198
تخصص عامالتجارة بنات تفهنا الشراف دقهلية

 72.77 473.000باــستنا

% 611
الجتماعالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 71.15 462.500ماــظتنا

% 193
قسم الجتماعالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 71.08 462.000باــستنا

% 711
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 70.46 458.000ماــظتنا

% 671
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 70.31 457.000ماــظتنا

% 834
شعبة الشريعة والقانونكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 70.15 456.000ماــظتنا

% 613
التاريخالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 69.62 452.500ماــظتنا

% 672
الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 69.38 451.000ماــظتنا

% 194
التاريخالدراسات النسانية بنات تفهنا الشراف دقهلية

 69.38 451.000باــستنا

% 974
قسم الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 68.92 448.000باــستنا

% 673
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 68.77 447.000ماــظتنا

% 713
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 68.46 445.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
4 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 603
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 67.54 439.000ماــظتنا

% 372
شعبة الشريعه السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 67.54 439.000ماــظتنا

% 712
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 67.38 438.000ماــظتنا

% 128
شعبة اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 66.77 434.000ماــظتنا

% 683
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 66.00 429.000ماــظتنا

% 373
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 65.69 427.000ماــظتنا

% 371
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 65.54 426.000ماــظتنا

% 126
شعبة اصول الدينكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 65.23 424.000ماــظتنا

% 035
شعبة الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 64.77 421.000ماــظتنا

% 601
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 64.54 419.500ماــظتنا

% 969
كلية التجارة بنات بأسيوط

 64.00 416.000باــستنا

% 832
شعبة الشريعة السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 63.69 414.000ماــظتنا

% 681
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 63.23 411.000ماــظتنا

% 101
شعبة الشريعة والقانونالبنات السلمية اسيوط

 63.23 411.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
5 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 682
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 61.69 401.000ماــظتنا

% 196
شعبة الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 61.54 400.000باــستنا

% 127
شعبة الشريعة السلميةكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 61.38 399.000ماــظتنا

% 176
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 61.23 398.000باــستنا

% 191
الجتماعالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 60.92 396.000باــستنا

% 831
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 60.77 395.000ماــظتنا

% 833
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 60.46 393.000ماــظتنا

% 958
شعبة الشريعة والقانون فصول البنات الزهرية البنات السلمية اسيوط

بالمنيا الجديدة
 60.15 391.000ماــظتنا

% 602
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 59.54 387.000ماــظتنا

% 197
تخصص عامالتجارة بنات بالقاهرة

 59.23 385.000باــستنا

% 192
التاريخالدراسات النسانية بنات بالقاهرة

 58.62 381.000باــستنا

% 822
شعبة الشريعة السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 58.46 380.000ماــظتنا

% 841
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة اصول الدين
 58.15 378.000ماــظتنا

% 112
اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 58.15 378.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
6 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 801
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة اصول الدين
 57.85 376.000ماــظتنا

% 173
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 57.38 373.000باــستنا

% 174
الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 56.92 370.000باــستنا

% 693
اللغه العربيهالبنات السلمية اسيوط

 56.62 368.000ماــظتنا

% 177
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 56.15 365.000باــستنا

% 723
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 55.54 361.000ماــظتنا

% 183
شعبة الشريعه السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 55.23 359.000باــستنا

% 954
شعبة اللغة العربية فصول البنات الزهرية بالمنيا البنات السلمية اسيوط

الجديدة
 55.23 359.000ماــظتنا

% 175
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات المنصورة

 54.92 357.000باــستنا

% 838
شعبة الشريعة والقانونكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 54.77 356.000باــستنا

% 167
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 54.62 355.000باــستنا

% 178
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات السكندرية

 54.00 351.000باــستنا

% 219
شعبة اصول الدينكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 54.00 351.000باــستنا

% 222
شعبة الشريعة والقانونالبنات السلمية اسيوط

 54.00 351.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
7 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 169
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 53.85 350.000باــستنا

% 947
شعبة اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بأسوان

 53.85 350.000ماــظتنا

% 843
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة اللغة العربية
 53.54 348.000ماــظتنا

% 182
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 53.38 347.000باــستنا

% 948
شعبة اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بأسوان

 53.23 346.000باــستنا

% 821
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 53.08 345.000ماــظتنا

% 195
شعبة الشريعة والقانونالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 53.08 345.000باــستنا

% 111
الشريعه السلميهكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 52.31 340.000ماــظتنا

% 168
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 52.15 339.000باــستنا

% 692
الشريعه السلميهالبنات السلمية اسيوط

 52.15 339.000ماــظتنا

% 703
اللغه العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 52.00 338.000ماــظتنا

% 823
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 52.00 338.000ماــظتنا

% 184
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية بكفر الشيخ

 51.23 333.000باــستنا

% 180
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 50.92 331.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
13

/
8 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 842
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة الشريعة السلمية
 50.92 331.000ماــظتنا

% 955
شعبة اللغة العربية فصول البنات الزهرية بالمنيا البنات السلمية اسيوط

الجديدة
 50.92 331.000باــستنا

% 983
الشريعة و القانون فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.92 331.000ماــظتنا

% 802
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة الشريعة السلمية
 50.77 330.000ماــظتنا

% 702
الشريعة السلميهالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 50.77 330.000ماــظتنا

% 721
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 50.62 329.000ماــظتنا

% 846
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة اللغة العربية
 50.62 329.000باــستنا

% 110
اصول الدينكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 50.62 329.000ماــظتنا

% 981
اللغة العربية فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.62 329.000ماــظتنا

% 945
شعبة اصول الدينكلية البنات الزهرية بأسوان

 50.54 328.500ماــظتنا

% 803
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة اللغة العربية
 50.46 328.000ماــظتنا

% 979
الشريعة السلمية فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.31 327.000ماــظتنا

% 977
اصول الدين فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.31 327.000ماــظتنا

% 722
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 50.23 326.500ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
9 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 701
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 50.15 326.000ماــظتنا

% 691
اصول  الدينالبنات السلمية اسيوط

 50.15 326.000ماــظتنا

% 949
شعبة الشريعة السلميةكلية البنات الزهرية بأسوان

 50.15 326.000ماــظتنا

% 811
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة اصول الدين
 50.15 326.000ماــظتنا

% 812
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة الشريعة السلمية
 50.15 326.000ماــظتنا

% 813
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة اللغة العربية
 50.15 326.000ماــظتنا

% 956
شعبة الشريعة السلمية فصول البنات الزهرية البنات السلمية اسيوط

بالمنيا الجديدة
 50.15 326.000ماــظتنا

% 952
شعبة اصول الدين فصول البنات الزهرية بالمنيا البنات السلمية اسيوط

الجديدة
 50.15 326.000ماــظتنا

% 953
شعبة اصول الدين فصول البنات الزهرية بالمنيا البنات السلمية اسيوط

الجديدة
 50.00 325.000باــستنا

% 959
شعبة الشريعة والقانون فصول البنات الزهرية البنات السلمية اسيوط

بالمنيا الجديدة
 50.00 325.000باــستنا

% 957
شعبة الشريعة السلمية فصول البنات الزهرية البنات السلمية اسيوط

بالمنيا الجديدة
 50.00 325.000باــستنا

% 978
اصول الدين فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.00 325.000باــستنا

% 980
الشريعة السلمية فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.00 325.000باــستنا

% 982
اللغة العربية فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.00 325.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
10 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 984
الشريعة و القانون فصول الفيومالدراسات السلمية والعربية بنات بالقاهرة

 50.00 325.000باــستنا

% 814
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة اصول الدين
 50.00 325.000باــستنا

% 815
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة الشريعة السلمية
 50.00 325.000باــستنا

% 816
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة الخانكة 

بالقليوبية

شعبة اللغة العربية
 50.00 325.000باــستنا

% 824
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 50.00 325.000باــستنا

% 825
شعبة الشريعة السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 50.00 325.000باــستنا

% 826
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية ببورسعيد

 50.00 325.000باــستنا

% 835
شعبة اصول الدينكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 50.00 325.000باــستنا

% 836
شعبة الشريعة السلميةكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 50.00 325.000باــستنا

% 837
شعبة اللغة العربيةكلية الدراسات السلمية والعربية بدمنهور بحيرة

 50.00 325.000باــستنا

% 950
شعبة الشريعة السلميةكلية البنات الزهرية بأسوان

 50.00 325.000باــستنا

% 946
شعبة اصول الدينكلية البنات الزهرية بأسوان

 50.00 325.000باــستنا

% 844
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة اصول الدين
 50.00 325.000باــستنا

% 845
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة السادات 

بالمنوفية

شعبة الشريعة السلمية
 50.00 325.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
11 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 804
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة اصول الدين
 50.00 325.000باــستنا

% 805
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة الشريعة السلمية
 50.00 325.000باــستنا

% 806
كلية الدراسات السلمية والعربية بمدينة القرين 

بالشرقية

شعبة اللغة العربية
 50.00 325.000باــستنا

% 170
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 50.00 325.000باــستنا

% 171
الشريعة السلميةالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 50.00 325.000باــستنا

% 172
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات بنى سويف

 50.00 325.000باــستنا

% 181
اللغة العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 50.00 325.000باــستنا

% 179
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات الزقازيق

 50.00 325.000باــستنا

% 185
اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 50.00 325.000باــستنا

% 186
الشريعة السلميهالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 50.00 325.000باــستنا

% 187
اللغه العربيةالدراسات السلمية والعربية بنات سوهاج

 50.00 325.000باــستنا

% 188
اصول  الدينالبنات السلمية اسيوط

 50.00 325.000باــستنا

% 189
الشريعه السلميهالبنات السلمية اسيوط

 50.00 325.000باــستنا

% 190
اللغه العربيهالبنات السلمية اسيوط

 50.00 325.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
12 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج



ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:25

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- علمى - بنــات

إسم الشعبة

% 201
اصول الدينكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 50.00 325.000باــستنا

% 202
الشريعه السلميهكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 50.00 325.000باــستنا

% 203
اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بطيبة الجديدة

 50.00 325.000باــستنا

% 220
شعبة الشريعة السلميةكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 50.00 325.000باــستنا

% 221
شعبة اللغة العربيةكلية البنات الزهرية بالعاشر من رمضان

 50.00 325.000باــستنا

17,264المجموع

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
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/
13 صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د محمد حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د محمد سيد فرج


