
ملخص نتيجة التنسيق

2018/09/12

الــــوقــــــت:

التـــــاريـــــخ:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 088
شعبة الترجمة الفورية انجليزىاللغات والترجمة القاهرة

 89.21 562.000ماــظتنا

% 087
شعبة الدراسات السلمية باللغة اللمانيةاللغات والترجمة القاهرة

 87.94 554.000ماــظتنا

% 085
شعية الدراسات السلمية باللغة النجليزيةاللغات والترجمة القاهرة

 87.62 552.000ماــظتنا

% 086
شعبة الدراسات السلمية باللغة الفرنسيةاللغات والترجمة القاهرة

 85.08 536.000ماــظتنا

% 107
شعبة اللغة النجليزية وادابهااللغات والترجمة القاهرة

 81.75 515.000ماــظتنا

% 009
تخصص عاماللغات والترجمة القاهرة

 80.87 509.500ماــظتنا

% 004
شعبة الدراسات السلمية باللغة الورديةاللغات والترجمة القاهرة

 76.35 481.000ماــظتنا

% 081
كلية العلم للبنين بالقاهرة

 76.35 481.000ماــظتنا

% 106
شعبة دراسات اسلمية لغات افريقيةاللغات والترجمة القاهرة

 75.56 476.000ماــظتنا

% 976
قسم الدراسات السلمية باللغة الصينيةاللغات والترجمة القاهرة

 74.76 471.000ماــظتنا

% 975
قسم اللغة اليابانية وادابهااللغات والترجمة القاهرة

 73.57 463.500ماــظتنا

% 114
)شعبة شريعة وقانون باللغة الجنبية )بمصروفاتشريعة وقانون القاهرة

 73.33 462.000ماــظتنا

% 054
تخصص عامالتربية بنين تفهنا الشراف دقهلية

 69.84 440.000ماــظتنا

% 123
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون اسيوط

 68.41 431.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 119
شعبة الشريعه والقانونالشريعة والقانون بتفهنا الشراف دقهلية

 67.62 426.000ماــظتنا

% 117
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون طنطا

 66.98 422.000ماــظتنا

% 962
كلية التربية بنين بأسيوط

 66.19 417.000ماــظتنا

% 053
شعبه المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليمالتربية بنين تفهنا الشراف دقهلية

 65.56 413.000ماــظتنا

% 115
قسم الشريعة والقانونشريعة وقانون القاهرة

 64.76 408.000ماــظتنا

% 007
تخصص عامالتجارة بنين بالقاهرة

 64.60 407.000ماــظتنا

% 121
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون دمنهور

 64.29 405.000ماــظتنا

% 089
شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليمالتربية  بالقاهرة

 63.81 402.000ماــظتنا

% 103
كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة

 62.38 393.000ماــظتنا

% 108
)شعبة التربية الفنية )رسمالتربية  بالقاهرة

 59.76 376.500ماــظتنا

% 150
)شعبة التجارة باللغة النجليزية)بمصروفاتالتجارة بنين بالقاهرة

 59.68 376.000ماــظتنا

% 030
شعبه الخدمة الجتماعيهالتربية بنين تفهنا الشراف دقهلية

 58.89 371.000ماــظتنا

% 125
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية المنصورة

 58.57 369.000ماــظتنا

% 027
تخصص عاماصول الدين والدعوة الزقازيق

 58.25 367.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 120
شعبة الشريعة السلميهالشريعة والقانون بتفهنا الشراف دقهلية

 58.10 366.000ماــظتنا

% 104
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية الزقازيق

 57.94 365.000ماــظتنا

% 105
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية بايتاى البارود بحيرة

 57.62 363.000ماــظتنا

% 020
تخصص عاماصول الدين والدعوة طنطا

 57.62 363.000ماــظتنا

% 491
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية بنين اسوان

 57.62 363.000ماــظتنا

% 208
شعبة الشريعه والقانونالشريعة والقانون بتفهنا الشراف دقهلية

 57.62 363.000باــستنا

% 025
تخصص عاماصول الدين والدعوة المنصورة

 57.46 362.000ماــظتنا

% 149
تخصص عامالتجارة بنين بالقاهرة

 56.98 359.000باــستنا

% 932
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة الشريعة السلمية
 56.83 358.000ماــظتنا

% 005
تخصص عامالدعوة السلمية القاهرة

 56.83 358.000ماــظتنا

% 090
شعبة الخدمة الجتماعيةالتربية  بالقاهرة

 56.83 358.000ماــظتنا

% 118
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون طنطا

 56.35 355.000ماــظتنا

% 122
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون دمنهور

 56.35 355.000ماــظتنا

% 124
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون اسيوط

 56.03 353.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 044
تخصص عاماصول الدين والدعوة اسيوط

 55.87 352.000ماــظتنا

% 001
تخصص عاماصول الدين القاهرة

 55.87 352.000ماــظتنا

% 492
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية بنين اسوان

 55.87 352.000ماــظتنا

% 402
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 55.71 351.000ماــظتنا

% 482
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 55.71 351.000ماــظتنا

% 212
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون اسيوط

 55.71 351.000باــستنا

% 281
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة اصول الدين
 55.56 350.000ماــظتنا

% 056
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية اسيوط

 55.56 350.000ماــظتنا

% 018
تخصص عاماصول الدين والدعوة شبين الكوم

 55.24 348.000ماــظتنا

% 931
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة اصول الدين
 55.24 348.000ماــظتنا

% 052
تخصص عاماللغة العربية الزقازيق

 54.92 346.000ماــظتنا

% 057
شعبة الوثائق والمكتبات والمعلوماتاللغة العربية اسيوط

 54.60 344.000ماــظتنا

% 006
تخصص عامالدراسات السلمية والعربية بنين القاهرة

 54.60 344.000ماــظتنا

% 116
قسم الشريعة السلميةشريعة وقانون القاهرة

 54.44 343.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 133
تخصص عاماصول الدين والدعوة الزقازيق

 54.44 343.000باــستنا

% 210
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون دمنهور

 54.29 342.000باــستنا

% 026
تخصص عاماللغة العربية بايتاى البارود بحيرة

 53.97 340.000ماــظتنا

% 024
تخصص عاماللغة العربية المنصورة

 53.81 339.000ماــظتنا

% 401
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 53.81 339.000ماــظتنا

% 204
قسم الشريعة والقانونشريعة وقانون القاهرة

 53.65 338.000باــستنا

% 209
شعبة الشريعة السلميهالشريعة والقانون بتفهنا الشراف دقهلية

 53.49 337.000باــستنا

% 080
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية القاهرة

 53.49 337.000ماــظتنا

% 282
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة الشريعة السلمية
 53.33 336.000ماــظتنا

% 481
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 53.33 336.000ماــظتنا

% 041
تخصص عاماللغة العربية اسيوط

 53.17 335.000ماــظتنا

% 215
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية الزقازيق

 53.02 334.000باــستنا

% 483
شعبة اللغه العربيةالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 52.54 331.000ماــظتنا

% 933
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة اللغة العربية
 52.38 330.000ماــظتنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 134
تخصص عاماصول الدين والدعوة المنصورة

 52.22 329.000باــستنا

% 037
تخصص عامكلية القران الكريم وعلومها بطنطا

 51.90 327.000ماــظتنا

% 216
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية المنصورة

 51.90 327.000باــستنا

% 206
شعبة الشريعة والقانونالشريعة والقانون طنطا

 51.75 326.000باــستنا

% 075
شعبة الوثائق والمكتبات والمعلوماتاللغة العربية بشبين الكوم

 51.75 326.000ماــظتنا

% 145
تخصص عاماللغة العربية الزقازيق

 51.59 325.000باــستنا

% 211
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون دمنهور

 51.59 325.000باــستنا

% 136
تخصص عاماصول الدين والدعوة اسيوط

 51.11 322.000باــستنا

% 213
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون اسيوط

 50.95 321.000باــستنا

% 217
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية بايتاى البارود بحيرة

 50.95 321.000باــستنا

% 403
شعبة اللغه العربيهالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 50.95 321.000ماــظتنا

% 165
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية بنين اسوان

 50.95 321.000باــستنا

% 166
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية بنين اسوان

 50.95 321.000باــستنا

% 135
تخصص عاماصول الدين والدعوة طنطا

 50.87 320.500باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 051
شعبة عامةاللغة العربية جرجا

 50.79 320.000ماــظتنا

% 207
شعبة الشريعة السلميةالشريعة والقانون طنطا

 50.79 320.000باــستنا

% 283
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة اللغة العربية
 50.79 320.000ماــظتنا

% 008
تخصص عامالتربية  بالقاهرة

 50.63 319.000ماــظتنا

% 017
تخصص عاماللغة العربية بشبين الكوم

 50.63 319.000ماــظتنا

% 132
تخصص عاماصول الدين والدعوة شبين الكوم

 50.63 319.000باــستنا

% 218
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية اسيوط

 50.48 318.000باــستنا

% 159
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة اصول الدين
 50.32 317.000باــستنا

% 157
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة الشريعة السلمية
 50.32 317.000باــستنا

% 163
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 50.32 317.000باــستنا

% 131
تخصص عاماصول الدين القاهرة

 50.32 317.000باــستنا

% 002
تخصص عاماللغة العربية القاهرة

 50.32 317.000ماــظتنا

% 144
تخصص عاماللغة العربية المنصورة

 50.16 316.000باــستنا

% 130
تخصص عامالدراسات السلمية والعربية بنين القاهرة

 50.16 316.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 205
قسم الشريعة السلميةشريعة وقانون القاهرة

 50.08 315.500باــستنا

% 164
شعبة اللغه العربيةالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 50.00 315.000باــستنا

% 158
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة اللغة العربية
 50.00 315.000باــستنا

% 160
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة الشريعة السلمية
 50.00 315.000باــستنا

% 161
الدراسات السلمية والعربية بنين ديدامون 

الشرقية

شعبة اللغة العربية
 50.00 315.000باــستنا

% 162
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنين قنا

 50.00 315.000باــستنا

% 214
شعبة التاريخ والحضارةاللغة العربية القاهرة

 50.00 315.000باــستنا

% 142
تخصص عاماللغة العربية القاهرة

 50.00 315.000باــستنا

% 143
تخصص عاماللغة العربية بشبين الكوم

 50.00 315.000باــستنا

% 146
تخصص عاماللغة العربية بايتاى البارود بحيرة

 50.00 315.000باــستنا

% 147
تخصص عاماللغة العربية اسيوط

 50.00 315.000باــستنا

% 148
شعبة عامةاللغة العربية جرجا

 50.00 315.000باــستنا

% 153
شعبة اصول الدينالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 50.00 315.000باــستنا

% 154
شعبة الشريعه السلميهالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 50.00 315.000باــستنا

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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:

ص10:07:08

الرقم المطبوع

جامعة الزهر

مكتب تنسيق القبول

النسبة المئويةالحد الدنىنوع الكليةإسم الكلية

- ادبى  - بنيــن

إسم الشعبة

% 155
شعبة اللغه العربيهالدراسات السلمية والعربية بنين دمياط

 50.00 315.000باــستنا

% 156
الدراسات السلمية والعربية بنين دسوق كفر 

الشيخ

شعبة اصول الدين
 50.00 315.000باــستنا

25,416المجموع

وحدة النظم المعلومات و الشبكات
9

/
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


