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 ( 1)مرفق                        

التوزيع الجغرافي مقسم وفقاً للمحافظات والمراكز واإلدارات التعليمية التابعة للمراكز واالختيارات المتاحة  ول اجد

 2023/ 2022للعام الجامعي  للطالب من الجامعات الحكومية المصرية

 )ب( عةوالمجم  )أ( المجموعة ( يميةالتعل ة اإلدار) محل عنوان مدرسة الطالب المحافظة  م

 جميع المراكز واألقسام التابعة للقاهرة والجيزة  الجيزة  -القاهرة  1

 جامعة القاهرة 
 جامعة عين شمس 

 جامعة حلوان 
 

 جامعة بنها   
 جامعة الفيوم 

 جامعة المنوفية 

2 
 

 القليوبية 

 جامعة بنها   كفر شكر(  –قها  –طوخ   –)بنها 
 جامعة طنطا 
 فية جامعة المنو

 جامعة الزقازيق 

 - العبور –الخانكة  –شبرا الخيمة  مركز )
  –القناطر الخيرية –شبين القناطر   –الخصوص

 ( قليوب

 جامعة عين شمس 
  جامعة بنها  

 جامعة الزقازيق  
 جامعة طنطا  

 جامعة المنوفية  

 الشرقية  3

التابعة للشرقية )ماعدا   اإلدارات التعليميةجميع 
 العاشر من رمضان( 

 جامعة الزقازيق 
 

 جامعة بنها 
 جامعة قناة السويس 
 جامعة المنصورة  
 جامعة بورسعيد 

 لعاشر من رمضان ا
 جامعة الزقازيق  
 جامعة عين شمس 

 جامعة بنها 
 جامعة قناة السويس 

 جامعة بورسعيد 
 جامعة السويس 

4 
 الدقهلية 

 

 
التابعة للدقهلية )ماعدا ميت  إلدارات التعليمية ا جميع 

 ( لمنزلة والمطرية" "ا  -غمر

 
 

 جامعة المنصورة 
 

 جامعة دمياط 
 جامعة الزقازيق 
 جامعة طنطا  

 جامعة بورسعيد 
 جامعة كفر الشيخ 

 مركز ميت غمر 
 جامعة المنصورة 
  جامعة الزقازيق  

 جامعة بنها  
 جامعة المنوفية 
 جامعة طنطا 

 المطرية(  –مركزي )المنزلة  
 جامعة المنصورة 
  جامعة بورسعيد 

 دمياط  جامعة 
 جامعة الزقازيق 
 جامعة طنطا  

 جامعة كفر الشيخ 

 اإلدارات التعليمية  جميع  دمياط  5
 

 جامعة دمياط 

 جامعة المنصورة  
 طنطا جامعة 

 كفر الشيخ جامعة 
 بورسعيد جامعة 
  الزقازيق جامعة 

 الغربية  6

 
  –ماعدا )المحلة الكبرى    اإلدارات التعليميةجميع 

 سمنود(   –زفتي 
 جامعة طنطا  

 امعة كفر الشيخ  ج
 جامعة المنوفية 
 جامعة المنصورة 

 جامعة بنها 

 
 جامعة طنطا   سمنود(  –لكبري  ا مركزي )المحلة )ب( 

 جامعة المنصورة 

 جامعة كفر الشيخ  
 جامعة المنوفية 

 جامعة بنها 
 جامعة الزقازيق 

 
 مركز زفتي )ج( 

 جامعة طنطا 
 جامعة الزقازيق 

 جامعة المنوفية 
 جامعة بنها 

 المنصورة جامعة 

 المنوفية  7
لمنوفية ماعدا  لمحافظة اجميع المراكز التابعة 

 وقويسنا(  –)الباجور  مركزي 
 جامعة المنوفية  

 جامعة مدينة السادات 

 جامعة طنطا  
 جامعة بنها 

 جامعة كفر الشيخ 
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 )ب( عةوالمجم  )أ( المجموعة ( يميةالتعل ة اإلدار) محل عنوان مدرسة الطالب المحافظة  م

 الباجور(  –)قويسنا  مركزي
 جامعة المنوفية  

 جامعة بنها 

 جامعة الزقازيق 
 جامعة طنطا 

 ة السادات جامعة مدين

 التابعة للمحافظة اإلدارات التعليمية جميع  اإلسكندرية  8
 جامعة اإلسكندرية  

 

 جامعة طنطا  

 جامعة دمنهور 

 جامعة كفر الشيخ  

 مطروح  جامعة  التابعة للمحافظة  اإلدارات التعليميةجميع  مطروح  9

 جامعة دمنهور  

 جامعة كفر الشيخ 

 جامعة اإلسكندرية 

 البحيرة  10

التابعة للمحافظة  اإلدارات التعليمية راكز جميع الم

مديرية   -كوم حمادة  -)إيتاي البارود  مناطق ماعدا  

 إدكو(  -رشيد   -بدر -وادي النطرون -التحرير 

 جامعة دمنهور 

 

 جامعة طنطا 

 جامعة كفر الشيخ 

 جامعة اإلسكندرية 

 مركز إيتاي البارود 
 جامعة دمنهور 

 جامعة طنطا 

 جامعة المنوفية  

 مدينة السادات  جامعة 

 جامعة كفر الشيخ 

 جامعة اإلسكندرية  

وادي النطرون    -مديرية التحرير  -)كوم حمادة مراكز

 بدر(  –

 جامعة دمنهور  

 جامعة مدينة السادات 

 جامعة المنوفية 

 جامعة طنطا  

 جامعة اإلسكندرية 

 ( إدكو –رشيد  )مركزي 
 جامعة دمنهور 

 جامعة اإلسكندرية 

 جامعة طنطا  

 خ جامعة كفر الشي

11 
 كفر الشيخ 

 

  جميع المراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ ماعدا

 مطوبس(. -)فوهمركزي 
 جامعة كفر الشيخ  

 جامعة طنطا 

 جامعة المنصورة 

 جامعة اإلسكندرية 

 جامعة دمنهور 

 جامعة دمياط 

 شيخ ل مطوبس( التابعين لمحافظة كفر ا -)فوه مركزى
 جامعة كفر الشيخ  

 سكندرية ال جامعة 

 دمنهور جامعة 

 جامعة طنطا   

 جامعة المنصورة 

 جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة  اإلسماعيلية  12

 جامعة قناة السويس 

 السويس جامعة 

 جامعة بورسعيد 

 جامعة الزقازيق 

 جامعة بنها 

 جامعة المنصورة  

 جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة  بور سعيد  13

 جامعة بورسعيد 

 قناة السويس جامعة 

 

 جامعة المنصورة  

 جامعة السويس 

 جامعة دمياط 

 جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة  السويس 14

 جامعة السويس 

 جامعة قناة السويس

 

 جامعة عين شمس 

 جامعة بورسعيد 

 جامعة بنها 

 جامعة الزقازيق 

 جامعة الفيوم  جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة  الفيوم  15

 بني سويف   جامعة 

 جامعة حلوان  

 جامعة المنيا

 جامعة بني سويف  التابعة للمحافظة  ةالتعليمي المراكز جميع  بني سويف  16

 جامعة الفيوم  

 جامعة حلوان  

 جامعة المنيا

 جامعة اسيوط 

 جامعة المنيا التابعة للمحافظة  ةالتعليمي المراكز جميع  المنيا  17

 جامعة بني سويف  

 جامعة أسيوط  

 الفيوم جامعة 

 جامعة أسيوط  التابعة للمحافظة  ةالتعليمي المراكز جميع  أسيوط  18
 جامعة المنيا

 جامعة سوهاج 
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 )ب( عةوالمجم  )أ( المجموعة ( يميةالتعل ة اإلدار) محل عنوان مدرسة الطالب المحافظة  م

 جامعة جنوب الوادي
 سويف  بنيجامعة 

 جامعة األقصر 

 التابعة للمحافظة  التعليمية جميع المراكز  سوهاج  19

 جامعة سوهاج 

 جامعة جنوب الوادي
 

 جامعة المنيا

 جامعة اسوان 

 ط جامعة أسيو

 جامعة األقصر 

 التابعة للمحافظة  ةالتعليمي المراكز جميع  قنا   20
 جامعة جنوب الوادي  

 األقصر جامعة 

 جامعة سوهاج  

 جامعة أسيوط  

 جامعة المنيا

 جامعة أسوان 

 للمحافظة   ةالتابع التعليميةجميع المراكز  األقصر   21
 األقصر جامعة 

 جامعة جنوب الوادي

 جامعة سوهاج  

 جامعة أسيوط  

 جامعة المنيا

 جامعة أسوان 

  جامعة أسوان  التابعة للمحافظة التعليمية جميع المراكز  أسوان  22

 جامعة أسيوط 

 جامعة سوهاج 

 جامعة المنيا

 جنوب الواديجامعة 

 األقصر  جامعة 

 التابعة للمحافظة التعليمية جميع المراكز  البحر األحمر  23

 جامعة جنوب الوادي
 جامعة السويس 

 ر جامعة األقص
 جامعة المنيا
 جامعة حلوان 

 أسوان جامعة 
 بني سويف جامعة 

 جامعة سوهاج  
 جامعة أسيوط 

 جامعة القاهرة 
  جامعة عين شمس  

 جامعة الوادي الجديد  التابعة للمحافظة التعليمية جميع المراكز  الوادي الجديد  24

 جامعة سوهاج  
 جامعة جنوب الوادي

 جامعة المنيا
 جامعة أسيوط 

 التابعة للمحافظة  ةالتعليمي المراكز جميع  ء شمال سينا 25
 جامعة العريش  
 جامعة بورسعيد 

 جامعة قناة السويس

 السويس جامعة 
 دمياط جامعة 

 جامعة الزقازيق 

 جامعة قناة السويس التابعة للمحافظة التعليمية جميع المراكز  جنوب سيناء  26
 السويس جامعة 

 جامعة الزقازيق 
 جامعة بورسعيد 

  يش جامعة العر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


