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 االختصاص املطلوب وفق  تسلسل رغبات الطالب

  اجلامعة  ٣الرغبة  اجلامعة  ٢الرغبة   اجلامعة  ١الرغبة 
 املنصورة طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 293 188 399 98.07594% 20142648 ثانوية/ علمي24/8/1996 حممد أشرف خالد املكاري.١
 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 300 199 396 97.74586% 20142639 ثانوية/ علمي 4/6/1996 لؤي موسى أبو زريق.٢
 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 288 195 400 97.30587% 20142627 ثانوية/ علمي 1/4/1996 حممد معتز أمحد بعلة.٣
 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب أسنان 284 188 373 93.44520% 20142523 ثانوية/ علمي 2/7/1996 حممد لؤي حممد عماد دعاس.٤
 القاهرة صيدلة القاهرةطب األسنان القاهرة طب بشري 282 195 392 92.37579% 20142494 ثانوية/ علمي 1/4/1996 عمار حممد أديب عز الدين.٥
 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 270 196 343 92.07542% 20142486 ثانوية/ علمي 2/1/1995 ليث هيوم اخلالد.٦
 القاهرة طب األسنان اإلسكندرية طب بشري القاهرة طب بشري 283 194 374 90.74567% 20142450 ثانوية/ علمي19/3/1995 ملى شكري األنصاري.٧

 القاهرةطب األسنان القاهرة طب بشري 260 157 354 89.85587% 20142426 ثانوية/ علمي 6/1/1997 عبيدة عامر احلامت.٨
هندسة 

الكرتونيات 
 واتصاالت

 القاهرة

 االسكندرية طب بشري عني مشس طب بشري القاهرة طب بشري 283 185 320 86.85508% 20142345 ثانوية/ علمي23/3/1996 أمري حممد نواف محاده.٩
 عني مشس صيدلة املنصورة صيدلة االسكندرية صيدلة 297 187 305 85.93479% 20142320 ثانوية/ علمي 1/1/1997 عبد القادرميزر عزاوي.١٠
 القاهرة هندسة اإلسكندريةطب األسنان القاهرة طب بشري 223 146 359 83.89488% 20142265 ثانوية/ علمي18/4/1996 صالح فواز مشيلم.١١

هندسة  القاهرةهندسة مدنية 225 119 337 81.74535% 20142207 ثانوية/ علمي 2/8/1995 أمحد حممد رامي احلميد.١٢
 القاهرة ادارة اعمال القاهرة معمارية

 القاهرة هندسة القاهرة صيدلة القاهرةطب األسنان 292 135 340 81.48535% 20142200 ثانوية/ علمي27/4/1996 زيد حممد سامر موشلي.١٣

اجلامعة األملانية يف  التسويق 250 153 244 73.26408% 20141978 ثانوية/ علمي17/9/1996 حممد غسان خالد الليموين.١٤
جامعة مصر  ادارة األعمال دمياط العلوم اإلدارية القاهرة
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