
مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

اصول الدين القاهرة تخصص 1

عام

358.000 325.000 315.500 347.000 447.000 739 

اصول الدين والدعوة شبين الكوم2

  تخصص عام

358.000 325.000 316.000 347.000 536.000 652 

اصول الدين والدعوة طنطا 3

تخصص عام

358.000 327.000 318.000 359.000 335.000 720 

اصول الدين والدعوة المنصورة 4

 تخصص عام

358.000 338.000 330.000 359.000 335.000 723 

اصول الدين والدعوة الزقازيق 5

تخصص عام

362.000 355.000 342.000 372.000 335.000 707 

اصول الدين والدعوة اسيوط 6

تخصص عام

358.000 325.000 319.000 347.000 335.000 834 

اللغة العربية القاهرة تخصص 7

عام

345.000 325.000 315.000 315.500 480.500 921 

اللغة العربية القاهرة شعبة 8

التاريخ والحضارة

340.000 325.000 315.000 330.000 335.000 785 

اللغة العربية بشبين الكوم  9

تخصص عام

327.000 325.000 315.000 317.000 335.000 271 

اللغة العربية بشبين الكوم  شعبة 10

الوثائق والمكتبات والمعلومات

325.000 0.000 0.000 315.000 335.000 546 

1/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

اللغة العربية المنصورة  11

تخصص عام

327.000 325.000 315.000 326.000 335.000 889 

اللغة العربية المنصورة  شعبة 12

التاريخ والحضارة

353.000 325.000 316.000 355.000 335.000 847 

اللغة العربية الزقازيق تخصص 13

عام

342.000 325.000 315.000 332.000 335.000 1,523 

اللغة العربية الزقازيق شعبة 14

التاريخ والحضارة

368.000 325.000 335.000 365.000 335.000 589 

اللغة العربية بايتاى البارود 15

بحيرة  تخصص عام

376.000 325.000 315.000 325.000 335.000 414 

اللغة العربية بايتاى البارود 16

بحيرة  شعبة التاريخ والحضارة

357.000 325.000 315.000 357.000 335.000 592 

اللغة العربية اسيوط تخصص 17

عام

352.000 325.000 315.000 327.000 335.000 1,134 

اللغة العربية اسيوط شعبة 18

الوثائق والمكتبات والمعلومات

325.000 0.000 0.000 340.000 335.000 326 

اللغة العربية اسيوط شعبة 19

التاريخ والحضارة

345.000 325.000 319.000 344.000 335.000 740 

 411 335.000 317.000 315.000 325.000 330.000اللغة العربية جرجا  شعبة عامة20

2/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

كلية الهندسة الزراعية بنين 21

القاهرة تخصص عام

573.000 0.000 0.000 0.000 0.000 204 

كلية الزراعة بنين بالقاهرة 22

فصول السادات بالمنوفية

459.000 0.000 0.000 0.000 0.000 205 

الدعوة السلمية القاهرة 23

تخصص عام

351.000 0.000 0.000 357.000 419.000 885 

 551 335.000 392.000 0.000 0.000 402.000كلية التربية بنين بأسيوط24

كلية التربية بنين بأسيوط شعبة 25

التربية الخاصة

360.000 0.000 0.000 366.000 455.000 305 

شريعة وقانون القاهرة شعبة 26

شريعة وقانون باللغة الجنبية )

)بمصروفات

455.000 0.000 0.000 466.000 569.000 59 

شريعة وقانون القاهرة قسم 27

الشريعة السلمية

354.000 329.000 319.000 353.000 486.000 610 

شريعة وقانون القاهرة قسم 28

الشريعة والقانون

399.000 360.000 343.000 414.000 474.000 624 

الشريعة والقانون طنطا شعبة 29

الشريعة السلمية

369.000 343.000 318.000 350.000 335.000 714 

الشريعة والقانون طنطا شعبة 30

الشريعة والقانون

428.500 362.000 331.000 395.000 335.000 1,225 

3/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

الشريعة والقانون بتفهنا الشراف31

 دقهلية  شعبة الشريعة السلميه

376.000 350.000 338.000 366.000 335.000 723 

الشريعة والقانون بتفهنا الشراف32

 دقهلية  شعبة الشريعه والقانون

428.000 385.000 361.000 413.000 622.000 723 

الشريعة والقانون دمنهور شعبة 33

الشريعة السلمية

368.000 349.500 323.000 351.000 335.000 719 

الشريعة والقانون دمنهور شعبة 34

الشريعة والقانون

409.000 368.500 336.000 391.000 335.000 703 

الشريعة والقانون اسيوط شعبة 35

الشريعة السلمية

354.500 333.000 318.000 343.500 335.000 933 

الشريعة والقانون اسيوط شعبة 36

الشريعة والقانون

404.000 374.000 348.000 406.000 419.000 913 

الدراسات السلمية والعربية 37

بنين القاهرة تخصص عام

351.000 325.000 315.500 339.000 526.000 1,861 

الدراسات السلمية والعربية 38

بنين دسوق كفر الشيخ شعبة 

اللغة العربية

327.000 325.000 315.000 326.000 335.000 369 

الدراسات السلمية والعربية 39

بنين دسوق كفر الشيخ شعبة 

الشريعة السلمية

344.000 325.000 316.000 346.000 335.000 649 

الدراسات السلمية والعربية 40

بنين دسوق كفر الشيخ شعبة 

اصول الدين

358.000 325.000 315.000 347.000 335.000 1,104 

4/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

الدراسات السلمية والعربية 41

بنين دمياط شعبة اللغه العربيه

327.000 325.000 315.000 317.000 335.000 249 

الدراسات السلمية والعربية 42

بنين دمياط شعبة الشريعه 

السلميه

327.000 325.000 315.000 337.000 335.000 532 

الدراسات السلمية والعربية 43

بنين دمياط شعبة اصول الدين

360.000 325.000 315.000 346.500 335.000 426 

الدراسات السلمية والعربية 44

بنين ديدامون الشرقية  شعبة 

اللغة العربية

341.000 325.000 315.000 322.000 335.000 204 

الدراسات السلمية والعربية 45

بنين ديدامون الشرقية  شعبة 

الشريعة السلمية

334.000 325.000 315.000 338.000 335.000 378 

الدراسات السلمية والعربية 46

بنين ديدامون الشرقية  شعبة 

اصول الدين

363.000 325.000 315.000 355.000 335.000 729 

الدراسات السلمية والعربية 47

بنين قنا شعبة اللغه العربية

327.000 325.000 315.000 328.000 335.000 421 

الدراسات السلمية والعربية 48

بنين قنا شعبة الشريعه السلميه

333.000 325.000 316.000 340.000 335.000 658 

الدراسات السلمية والعربية 49

بنين قنا شعبة اصول الدين

358.000 325.000 315.000 347.000 335.000 1,726 

الدراسات السلمية بنين اسوان 50

شعبة الشريعه السلميه

332.000 325.000 321.000 347.000 461.000 672 

5/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

الدراسات السلمية بنين اسوان 51

شعبة اصول الدين

358.000 325.000 320.000 353.000 471.000 584 

اللغات والترجمة القاهرة 52

تخصص عام

539.000 0.000 0.000 496.000 470.000 689 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 53

اللغة النجليزية وادابها

533.000 0.000 0.000 498.000 335.000 90 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 54

الدراسات السلمية باللغة 

الوردية

530.000 0.000 0.000 490.000 335.000 51 

اللغات والترجمة القاهرة شعية 55

الدراسات السلمية باللغة 

النجليزية

547.000 0.000 0.000 533.000 469.000 104 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 56

الدراسات السلمية باللغة 

الفرنسية

531.000 0.000 0.000 528.000 474.000 104 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 57

الترجمة الفورية انجليزى

582.500 0.000 0.000 548.000 471.000 105 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 58

الدراسات السلمية باللغة 

اللمانية

571.000 0.000 0.000 559.000 443.000 86 

اللغات والترجمة القاهرة شعبة 59

دراسات اسلمية لغات افريقية

525.000 0.000 0.000 474.000 486.000 101 

كلية القران الكريم وعلومها 60

بطنطا تخصص عام

358.000 0.000 0.000 321.000 335.000 430 

6/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

 3,325 455.000 320.000 0.000 0.000 431.000التربية  بالقاهرة تخصص عام61

التربية  بالقاهرة شعبة التربية 62

)الفنية )رسم

399.000 0.000 0.000 386.000 335.000 200 

التربية  بالقاهرة شعبة المكتبات 63

و المعلومات و تكنولوجيا التعليم

392.000 0.000 0.000 388.000 335.000 361 

التربية  بالقاهرة شعبة الخدمة 64

الجتماعية

375.000 0.000 0.000 356.000 335.000 459 

التربية  بالقاهرة شعبة التربية 65

الخاصة

384.000 0.000 0.000 320.000 335.000 306 

التربية بنين تفهنا الشراف 66

دقهلية  تخصص عام

440.000 0.000 0.000 436.000 335.000 701 

التربية بنين تفهنا الشراف 67

دقهلية  شعبه المكتبات 

والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

411.000 0.000 0.000 415.000 335.000 251 

التربية بنين تفهنا الشراف 68

دقهلية  شعبه الخدمة الجتماعيه

393.000 0.000 0.000 378.000 335.000 409 

التربية بنين تفهنا الشراف 69

دقهلية  شعبة التربية الخاصة

404.000 0.000 0.000 419.000 335.000 302 

كلية التربية الرياضية للبنين 70

بالقاهرة

403.000 0.000 0.000 404.000 442.000 2,022 

7/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

 504 497.000 471.000 0.000 0.000 511.000كلية العلم للبنين بالقاهرة71

الطب للبنين  بالقاهرة تخصص 72

عام

621.000 0.000 0.000 0.000 0.000 533 

 205 0.000 0.000 0.000 0.000 618.000الطب بنين دمياط تخصص عام73

 125 0.000 0.000 0.000 0.000 616.000الطب بنين اسيوط  تخصص عام74

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص75

 عام

609.000 0.000 0.000 0.000 0.000 181 

الصيدلة بنين اسيوط  تخصص 76

عام

606.000 0.000 0.000 0.000 0.000 136 

طب السنان بنين بالقاهرة 77

تخصص عام

615.000 0.000 0.000 0.000 0.000 81 

طب السنان بنين باسيوط 78

تخصص عام

613.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93 

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص 79

عام

558.000 0.000 0.000 0.000 0.000 937 

 902 0.000 0.000 0.000 0.000 533.000العلوم بنين اسيوط  تخصص عام80

8/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج



مكتـب تنسيـق القبـول

جـامعـة الزهـر

ادبيعلمي

العدد الكلي انتسابانتظامانتسابانتظام

للطلب
الحد الدنيالحد الدنيالحد الدنيالحد الدني

الكليةم

تقرير ملخص نتيجة التنسيق 

إسلمي

انتظام

الحد الدني

2019/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

م03:43:14

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص 81

عام

473.000 0.000 0.000 0.000 0.000 912 

الزراعة بنين اسيوط تخصص 82

عام

439.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500 

التجارة بنين بالقاهرة تخصص 83

عام

472.000 411.000 362.000 403.000 452.000 3,889 

التجارة بنين بالقاهرة شعبة 84

التجارة باللغة النجليزية)

)بمصروفات

520.000 0.000 0.000 393.000 335.000 224 

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص 85

عام

593.000 0.000 0.000 0.000 0.000 736 

 178 0.000 0.000 0.000 0.000 590.000الهندسة بنين قنا تخصص عام86

9/9صفحة:

أ. د يوسف عامر

المشرف العام علي التنسيق

أ. د م حسين المحرصاوي

رئيس الجامعة مستشار رئيس الجامعة للتنسيق

أ. د م سيد فرج


