
 االدنى الحد الكلٌة

 50004 الماهرة سٌاسٌة وعلوم التصاد

 793 الماهره اعالم

 793 اإلسكندرٌة ج السٌاسٌة والعلوم االلتصادٌة الدراسات كلٌة

 79404 السوٌس ج وااللتصاد السٌاسة كلٌة

 794 الشٌخ كفر األلسن كلٌة

 79704 سوٌف بنى ج السٌاسٌة والعلوم االلتصادٌة الدراسات

 797 سوٌف بنى إعالم

 793 باالسماعٌلٌة السوٌس لناة ج األلسن كلٌة

 793 شمس عٌن السن

 79004 الوادى جنوب ج إعالم

 790 سوٌف بنى األلسن كلٌة

 789 المنٌا السن

 788 الوادى جنوب ج بااللصر األلسن كلٌة

 78304 سوهاج األلسن كلٌة

 783 الماهره اثار

 78304 أسوان ج األلسن كلٌة

 78704 المنٌا تربٌة

 78704 الفٌوم اثار

 78304 شمس عٌن تربٌة

 783 الزلازٌك تربٌة

 73904 سعٌد بور تربٌة

 738 بااللصر آلثارا كلٌة

 738 سوهاج اآلثار كلٌة

 738 بنها تربٌة



 73304 الوادي جنوب لنا اثار

 733 اسوان ج االثار كلٌة

 73304 االسكندرٌه ج فنون جمٌله فنون

 733 حلوان فنون جمٌله فنون

 733 الكوم شبٌن تربٌة

 734 المنٌا ابتدائً تربٌة

 734 اسكندرٌة تربٌة

 73504 سوٌف بنى تربٌة

 735 الوادى جنوب ج لنا تربٌة

 735 طنطا تربٌة

 73704 بااللصر موجه انتساب اآلثار كلٌة

 737 حلوان تربٌة

 733 الزلازٌك ابتدائً تربٌة

 733 المنصورة جامعة فنون الجمٌلة الفنون كلٌة

 73004 السادات تربٌة

 73904 دمنهور تربٌة

 739 سوهاج تربٌة

 73804 سعٌد بور ابتدائً تربٌة

 73804 اسٌوط تربٌة

 73304 الوادى جنوب ج بمنا موجه انتساب االثار كلٌة

 733 الفٌوم تربٌة

 73304 المنصوره تربٌة

 73304 شمس عٌن ابتدائً تربٌة

 73404 الزلازٌك طفوله تربٌة

 73704 شمس عٌن تربٌة البنات كلٌة



 73704 الشٌخ كفر تربٌة

 73304 بنها ابتدائً تربٌة

 73304 لمنٌاا فنون جمٌله فنون

 73304 الكوم شبٌن ابتدائً تربٌة

 730 اسٌوط فنون جمٌلة فنون كلٌة

 74904 طنطا ابتدائً تربٌة

 749 حلوان ابتدائٌة حلمة أساسً تعلٌم تربٌة

 749 المنٌا نوعٌة

 74804 االلصر فنون جمٌله فنون

 74804 اسكندرٌة أساسً تربٌة

 74804 اسٌوط ابتدائً تربٌة

 74804 االسماعٌلٌه تربٌة

 743 شمس عٌن ابتدائٌة حلمة تربٌة بنات كلٌة

 74404 سوٌف بنى ابتدائً تربٌة

 744 السادات ابتدائً تربٌة

 74504 الجدٌد الوادى فرع تربٌة

 745 الماهره اداب

 745 طالبات المنٌا اطفال رٌاض

 74704 شمس عٌن اداب

 747 السوٌس جامعة تربٌة

 74304 المنصوره ابتدائً تربٌة

 74304 الزلازٌك نوعٌة

 743 طنطا طفوله تربٌة

 743 اسوان تربٌة

 74004 اسٌوط االطفال رٌاض كلٌة



 758 الفٌوم ابتدائً تربٌة

 758 الشٌخ كفر ابتدائً تربٌة

 75304 االسماعٌلٌه ابتدائً تربٌة

 75304 دمنهور ابتدائً تربٌة

 75304 سوٌف بنى اطفال رٌاض

 753 الكوم شبٌن طفوله تربٌة

 75304 بنها اداب

 75304 المنٌا حموق كلٌة

 753 الماهره تجاره

 75404 اإلسكندرٌة طفوله تربٌة

 754 الوادي ج لنا ابتدائً تربٌة

 75504 شمس عٌن طفوله شعبه بنات كلٌة

 755 حلوان اداب

 75704 طالبات السادات. م طفوله شعبه تربٌة

 75704 طنطا نوعٌة

 757 سوهاج ابتدائً تربٌة

 757 شمس عٌن تجاره

 757 بورسعٌد اطفال رٌاض

 753 طالبات الفٌوم اطفال رٌاض

 753 الشٌخ كفر طفوله تربٌة

 753 االسكندرٌه اداب

 753 طالبات حلوان ج اطفال رٌاض.ش تربٌة

 75004 طالبات الوادي جنوب ج لنا طفولة تربٌة

 779 االسماعٌلٌه طفوله تربٌة

 773 المنصوره تجاره



 773 االسكندرٌه تجاره

 773 المنصوره اطفال رٌاض

 774 طالبات سوهاج طفوله تربٌة

 775 مطروح مرسى فرع الفندلٌة اإلدارة

 77704 بورسعٌد أداب كلٌة

 77704 دمٌاط جامعة تجاره

 77704 الزلازٌك تجاره

 777 حلوان ج أعمال وإدارة تجاره

 777 االسكندرٌه وفنادق سٌاحه

 773 الشٌخ كفر نوعٌة

 77004 بنها نوعٌة

 738 االسكندرٌه نوعٌة

 738 لنا نوعٌة

 738 الوادي جنوب الغردلة تربٌة

 738 اسٌوط نوعٌة

 738 دمٌاط جامعة تربٌة

 733 الزلازٌك اداب

 733 الماهرة ج المبكرة للطفولة التربٌة

 73404 الماهره موجه انتساب اداب

 734 المنوفٌة ج الكوم شبٌن اداب

 734 الفٌوم اداب

 735 طالبات االسكندرٌه اطفال رٌاض

 735 شمس عٌن موجه انتساب اداب

 737 لاهره موجه انتساب تجاره

 737 شمس عٌن آداب البنات كلٌة



 73304 دمنهور ج طفوله تربٌة

 733 حلوان ج بالمنٌل والفنادق السٌاحة كلٌة

 733 العرٌش تربٌة

 73904 السوٌس جامعة ابتدائً تربٌة

 73804 المنٌا ج الفنٌة التربٌة كلٌة

 73804 بنها موجه انتساب اداب

 73804 االسكندرٌه موجه انتساب اداب

 73804 شمس عٌن موجه انتساب تجاره

 738 بنها تجاره

 738 حلوان موجه انتساب اداب

 738 سوهاج حموق

 738 السوٌس لناة ج االسماعٌلٌه تجاره

 733 المنصوره اداب

 733 الوادى جنوب ج لنا اداب

 733 دمنهور جامعة االطفال رٌاض كلٌة

 733 سوٌف بنى تجاره

 733 مطروح فرع االسكندرٌة ج االطفال رٌاض

 73304 طنطا اداب

 73404 حلوان ج بالمنٌل والفنادق السٌاحة بكلٌة التبادلى التعلٌم برنامج

 735 حلوان موجه انتساب تجاره

 735 باإلسماعٌلٌة إنسانٌة وعلوم اداب

 73304 االسكندرٌه موجه انتساب تجاره

 73304 المنٌا موسٌمٌه نوعٌة

 733 سوٌف بنى الخاصة االحتٌاجات ذوى علوم كلٌة

 73304 السوٌس جامعة طفوله تربٌة



 733 جٌزه نوعٌة

 73004 الشٌخ كفر تجاره

 709 شمس عٌن موجه انتساب آداب البنات كلٌة

 709 بالسوٌس اإلنسانٌة والعلوم اآلداب

 709 دمنهور اداب

 709 اكتوبر3 صحافة تكنولوجٌا باخبارالٌوم أكادٌمٌة

 70804 الشٌخ كفر اداب

 70304 المنٌا اداب

 703 طالبات دمٌاط ج اطفال رٌاض.ش تربٌة

 70304 الشٌخ كفر موسٌمٌه نوعٌة

 703 سوٌف بنى اداب

 70404 الكوم شبٌن بنات رٌاضٌه تربٌة

 70404 الوادي جنوب ج لنا تجارة

 70404 سعٌد بور تجاره

 704 الزلازٌك موسٌمٌه نوعٌة

 70504 اسوان اداب

 70504 بنها. م انتساب تجاره

 705 المنصوره موجه انتساب تجاره

 705 دمٌاط جامعة اداب

 705 الماهره حموق

 70304 شمس عٌن حموق

 703 عباسٌه نوعٌة

 703 اسٌوط اداب

 703 المنوفٌة ج الكوم شبٌن تجاره

 70304 بورسعٌد موجه انتساب اداب



 703 العرٌش اداب

 703 سعٌد بور نوعٌة

 39904 الفٌوم موجه انتساب اداب

 39904 دمنهور تجاره

 399 الماهره ج العلوم دار

 39804 حلوان جامعة بالزمالن فنٌه تربٌة

 39304 منوفٌة ج الكوم شبٌن موجه انتساب اداب

 39404 الزلازٌك موجه انتساب اداب

 39404 لنا موسٌمٌه نوعٌة

 39404 سوهاج بادا

 39504 الجدٌد الوادى فرع اداب

 39704 الزلازٌك موجه انتساب تجاره

 397 حلوان حموق

 39304 أسوان ج تجارة كلٌة

 393 طنطا تجاره

 39304 جدٌد الوادى فرع طفولة تربٌة

 393 اسوان ابتدائً تربٌة

 389 الكوم شبٌن بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 38804 السوٌس جامعة تجاره

 38803 السادات جامعة تجارة

 38304 العرٌش ج التجارة كلٌة

 383 دمنهور موجه انتساب اداب

 38404 الماهره موجه انتساب حموق

 38404 المنوفٌة ج كوم شبٌن موجه انتساب تجاره

 38504 شمس عٌن موجه انتساب حموق



 385 اإلسماعٌلٌة موجه انتساب اداب

 385 اسٌوط تجاره

 387 بنها حموق

 38304 دمٌاط جامعة موجه انتساب تجاره

 38304 سوٌف بنى حموق

 38304 الماهره ج موجه انتساب العلوم دار

 383 المنصوره موجه انتساب اداب

 38304 لنا فنٌه نوعٌة

 38304 المنصوره نوعٌة

 38004 طنطا موجه انتساب اداب

 38004 فنٌه تربٌة شعبة بنها نوعٌة تربٌة

 380 الزلازٌك فنٌه نوعٌة

 33904 أسوان طفولة تربٌة

 33904 حلوان موجه انتساب حموق

 33904 جدٌد وادى فرع ابتدائى تربٌة

 33904 سوهاج تجاره

 33904 االسكندرٌه حموق

 33904 االسكندرٌه فنٌه نوعٌة

 33904 الوادى.ج لنا بنٌن رٌاضٌة تربٌة

 33904 العرٌش ابتدائً تربٌة

 33904 خامس.ت اعالم.تكنو كندى.ع

 33904 الوادي جنوب ج لنا موجه نتسابا اداب

 339 السوٌس لناة ج اسماعٌلٌه موجه انتساب تجاره

 339 الوادي جنوب لنا حموق

 339 دمٌاط جامعة ابتدائً تربٌة



 339 بالسوٌس موجه انتساب اإلنسانٌة والعلوم اآلداب

 339 الشٌخ كفر موجه انتساب اداب

 33804 اسٌوط موسٌمٌه نوعٌة

 338 اسوان بنٌن رٌاضٌة تربٌة

 333 سوهاج موجه انتساب حموق

 333 سوٌف بنى موجه انتساب اداب

 33304 اسٌوط بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 33304 الوادي جنوب الغردله ابتدائً تربٌة

 33404 دمٌاط جامعة موجه انتساب اداب

 335 اسوان حموق

 335 اسوان موجه انتساب اداب

 335 المنٌا موجه انتساب اداب

 335 بنها م انتساب حموق

 337 سوهاج بنٌن رٌاضٌة تربٌة

 337 السادات جامعة موجة انتساب تجارة

 333 دمنهور موجه انتساب تجاره

 333 سوٌف بنى موجه انتساب تجاره

 333 العرٌش موجه انتساب اداب

 33004 السوٌس جامعة موجة انتساب تجاره

 33004 المنٌا بنات/  رٌاضٌه تربٌة

 330 مدٌنةالشروق اعالم دولى.ع

 330 حلوان اجتماعٌه خدمه

 339 سعٌد بور جامعة موجه انتساب تجاره

 339 طنطا موجه انتساب تجاره

 33804 الشٌخ كفر موجه انتساب تجاره



 338 منوفٌة ج الكوم شبٌن حموق

 338 اكتوبر 3 االتصال وفنون لالعالم العالً

 33304 اسوان موجه انتساب تجارة

 333 العرٌش ج موجه انتساب/التجارة كلٌة

 333 الزلازٌك ج( وادارٌة مالٌة علوم) ش والتنمٌة التكنولوجٌا كلٌة

 333 اسٌوط موجه انتساب اداب

 33304 الوادي جنوب جامعة بمنا موجه انتساب تجارة

 333 المنصوره بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 333 الزلازٌك حموق

 334 الجدٌد الوادى فرع موجه انتساب اداب

 334 العرٌش طفولة.ش تربٌة

 334 المنصورة ج غمر مٌت نوعٌة تربٌة

 334 المنٌا بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 335 سوهاج موجه انتساب اداب

 335 الفٌوم العلوم دار

 33304 طنطا حموق

 333 اسٌوط حموق

 33304 االسكندرٌه موجه انتساب حموق

 33304 اسٌوط موجه انتساب تجاره

 34904 حلوان منزلى التصاد

 349 حلوان موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

 34804 منوفٌة ج الكوم شبٌن موجه انتساب حموق

 34804 سوٌف بنى موجه انتساب حموق

 348 سوٌف بنى التنموٌة االجتماعٌة الخدمة كلٌة

 34304 اكتوبر 3 اإلعالم لعلوم الدولٌة األكادٌمٌة



 34304 سوهاج موجه انتساب تجاره

 343 المنصوره حموق

 343 إسماعٌلٌة مصر 73ن معلومات نظم المتخصصة للتكنولوجٌا العالى المستمبل معهد

 34404 السادات جامعة حموق

 34504 الفٌوم موجه انتساب العلوم دار

 34504 اسوان موجه انتساب حموق

 34504 الوادي. ج لنا موجه انتساب حموق

 345 الزلازٌك موجه انتساب حموق

 347 طنطا موجه انتساب حموق

 34304 الغردلة طفولة تربٌة

 343 الفٌوم اجتماعٌه خدمه

 34304 سوٌف بنً بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 343 اسٌوط موجه انتساب حموق

 340 وسكرتارٌة إدارة بالعباسٌة المبطٌة البنات بكلٌة والحاسب والسكرتارٌة اإلدارة

 35904 السادات جامعة موجه انتساب حموق

 35904 حلوان موسٌمٌه تربٌة

 35904 حلوان بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 35904 حلوان ج بالجزٌرة بنات رٌاضٌه تربٌة

 35904 المنصورة بنات رٌاضٌة تربٌة

 359 المنصوره موجه انتساب حموق

 35804 المنٌا العلوم دار

 35804 مطروح مرسى فرع ابتدائً تربٌة

 358 االسكندرٌه بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 358 دمٌاط جامعة نوعٌة

 358 المنصورة ج النصر منٌه نوعٌة تربٌة



 35304 االسماعٌلٌة فنٌه تربٌة شعبة تربٌه

 35304 اشمون نوعٌة

 353 موجه انتساب/سوٌف بنى التنموٌة االجتماعٌة الخدمة كلٌة

 353 اسوان بنات رٌاضٌة تربٌة

 353 اسوان العلوم دار كلٌة

 353 اسوان اجتماعٌه خدمه

 353 مالفٌو موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

 353 بمصروفات بالمنٌرة إدارٌة و تعاونٌه دراسات عالً معهد

 35304 اسٌوط اجتماعٌه خدمه

 353 بنها بنٌن رٌاضٌة تربٌة

 35404( معلومات نظم)ش االلٌة والحاسبات التجارٌة للعلوم العباسٌة معهد

 35404 الشٌخ كفر بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 35404 المنٌا موجه انتساب العلوم دار

 354 اسوان نوعٌة تربٌة

 35504 اسوان موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

 35504 ومحاسبة إدارة شعبة الشروق بمدٌنة للحاسبات العالً

 355 اسوان فنٌة نوعٌة تربٌة

 355 الشٌخ كفر فنٌه نوعٌة

 35704 طالبات بالماهرة رمسٌس بكلٌة سكرتارٌه

 35704 اإلدارٌة المعلومات نظم البنات بكلٌة والحاسب والسكرتارٌة اإلدارة

 35704( االعمال ادارة شعبة) االعالم وعلوم للهندسة الدولٌة االكادٌمٌة

 35704 اسٌوط موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

 357 اسوان موجه انتساب العلوم دار كلٌة

 357 لٌر بأبً اآلثار ترمٌم العالً

 35304 الخٌمة شبرا دولً تسوٌك شعبة زراعً تعاون عالً معهد



 35304 الزلازٌك بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 353 بااللصر اآلثار لترمٌم الفنً

 35304 اسكندرٌه وفنادق سٌاحه العالً

 353 المدٌمه بمصر والسكرتارٌه اإلدارة

 350 اكتوبر 3 لالدارة العالى الكندى المعهد

 350 الخٌمة شبرا زراعٌة معلومات نظم شعبة زراعً تعاون عالً معهد

 350 باالسكندرٌه تجارىال الفنً

 350 بالروضه التجارى الفنً

 37904 بالمطرٌه التجارى الفنً

 37904( مالٌة)ش االلٌة والحاسبات التجارٌة للعلوم العباسٌة معهد

 37904 بورسعٌد ج وحاسب إدارة عالً معهد

 379 بشبرا التجارى الفنً

 37804 إٌجوث بااللصر الفندلى العالً

 37804 الشٌخ كفر نظم شعبة إدارة العالً

 37804 جٌزه فنادق و سٌاحه نوعٌة دراسات العالً

 37804 االسكندرٌه بنات رٌاضٌه تربٌة

 37804 بالممطم واالعالم لالتصال العالً الجزٌره

 378 المطرٌه للفنادق الفنً

 378 باالسماعٌلٌة السوٌس لناة ج بنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

 37304 سوٌف ببنى التجارى الفنً

 37304 اكتوبر 3 وفنادق سٌاحه العالً

 37304 جدٌده مصر السٌاحً وإرشاد وفنادق سٌاحه النوعٌة العالً

 373 الجدٌد الوادى بنٌن رٌاضٌة تربٌة كلٌة

 373 خامس تجمع إدارة تكنولوجٌا الكندي العالً

 373 باإلسماعٌلٌة وفنادق سٌاحه العالً



 373 موحةبس لإلعالم العالى االسكندرٌة معهد

 37304 إدارٌة معلومات نظم شعبة الشروق بمدٌنة للحاسبات العالً

 37304 طنطا فنٌه نوعٌة

 37304 الغردلة وفنادق سٌاحة العالً

 373 طنطا بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 37404 جٌزة فنٌه نوعٌة

 374 العرٌش سٌاحى وارشاد وفنادق سٌاحة العالً

 374 أول تجمع نظم شعبة تسوٌك العالً

 37504 باسٌوط التجارى الفنً

 37504 إٌجوث باالسكندرٌه والفنادق للسٌاحة العالً

 37504 اإلدارٌة المعلومات لنظم جٌزه نوعٌة دراسات العالً

 37704 اإلدارٌة المعلومات لنظم بالهرم المتطوره للدراسات العالً

 37704 بنها اجتماعٌه خدمه العالً

 377 االسكندرٌه للفنادق الفنً

 377 نصر مدٌنة وفنادق سٌاحه شعبة العالً األلسن معهد

 377 اإلدارٌة المعلومات لنظم بالمعادى العالً طٌبة

 377 اكتوبر 3 اإلدارٌه للعلوم العالً

 377 ممطم وفنادق سٌاحة لاهرة العالً

 37304 بدمنهور التجارى الفنً

 37304 طنطا بنات/  رٌاضٌه تربٌة

 373 باسوان التجارى الفنً

 373 جٌزه واللغات النوعٌة للدراسات العالً

 37304 إدارٌة معلومات نظم بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌة

 37304 ببنها التجارى الفنً

 37004 بالزلازٌك التجارى الفنً



 37004 لٌر بأبً السٌاحً إرشاد و والفنادق للسٌاحه العالً

 37004 بالممطم( نظم شعبة) ادارٌة معلومات ونظم حاسب العالً الجزٌره

 370 خامس تجمع نظم ش المعلومات ونظم للحاسب العالً

 370 اكتوبر 3 اجتماعٌه خدمه العالً

 370 ومحاسبة تجارة ش بالهرم متطوره دراسات العالً

 33904 الهرم بالمرٌوطٌة وفنادق سٌاحة العالً الفراعنة

 33904 التجارٌة العلوم لسم بالجٌزة نوعٌة درسات عالً

 339 اسكندرٌة سٌاحة فنً مطاعم.ش

 339 خامس تجمع والترجمة للغات الدولى العالً

 339 بالمعادي إلكترونٌة وتجارة تسوٌك طٌبة عالً

 339 أول تجمع نظم و حاسبات العالً

 33804 الخٌمة بشبرا ادارٌة معلومات نظم شعبة حاسبات عالً معهد

 338( خارجٌة تجارة - محاسبة - ادارة)شعبة نصر بمدٌنة العالً األلسن معهد

 33304 بالهرم سماره طرٌك معلومات نظم العالً طٌبة

 33304 االدارٌة المعلومات لنظم نصر بمدٌنة العالً األلسن معهد

 33304 الجدٌدة بمصر وفنادق سٌاحه العالً المصري

 33304( نظم شعبة) سوهاج اإلدارة وتكنولوجٌا الكمبٌوتر لعلوم العالً

 33404 بمصروفات الماهره إجتماعٌه خدمه عالً معهد

 334 بسوهاج التجارى الفنً

 334 بمنا التجارى الفنً

 334 بالعرٌش التجارى الفنً

 334 سعٌد بور بنٌن رٌاضٌه تربٌة

 33504 إدارٌة معلومات نظم شعبة بالمطامٌة المتطورة للدراسات العالً

 33504 أول تجمع تسوٌك شعبة تسوٌك العالً

 335 طنطا نظم شعبة والمعلومات للحاسبات العالً



 335 بمنا االجتماعٌة للخدمة الفنً

 335 بالهرم مرٌوطٌة اإلدارٌة المعلومات لنظم العالً الفراعنة

 33704 سعٌد بور للفنادق الفنً

 33704 أعمال إدارة رمضان 30 العالً التكنولوجً

 33704 اإلدارٌة المعلومات لنظم بالمنصورة للحاسبات العالً الدلتا

 337 الممطم تجارة شعبة العالً الجزٌرة

 33304 عباسٌه فنٌه نوعٌة

 333 خامس تجمع إدارة ش المعلومات ونظم للحاسب العالً

 33004 اسٌوط فنٌه نوعٌة

 33004 بسوهاج االدارٌة للعلوم العالى المعهد

 330 طالبات سٌتى بجاردن االجتماعٌة للخدمه المتوسط

 330 اإلدارٌة المعلومات نظم الجدٌده بمصر نوعٌة دراسات عالً

 330 ومحاسبة واداره التصاد بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌة

 330 ادارٌة معلومات نظم ش دلهلٌة بلماس االدارٌة للعلوم العالى

 330 أول تجمع محاسبة شعبة تسوٌك العالً

 330 لطامٌه ادارٌة معلومات نظم

 33904 مطروح بمرسى رمضان 30 إدارة العالً التكنولوجى

 339 سدر رأس وفنادق سٌاحه عالً سٌناء

 339 بالمنصوره التجارى الفنً

 33804 محاسبة ش - التجارٌة والعلوم االلٌة للحاسبات العباسٌة معهد

 33804 بمصروفات أسكندرٌه إجتماعٌه خدمه عالً معهد

 33304( اعمال ادرة) والتكنولوجٌا للهندسة العالى اكتوبر معهد

 333 المنصوره اجتماعٌه خدمه العالً

 333 اعمال ادارة ش - التجارٌة والعلوم االلٌة للحاسبات العباسٌة معهد

 333 السادات جامعة بنٌن رٌاضٌه تربٌة



 33304 الكبرى بالمحله التجارى الفنً

 33304 مرٌوط كنج االدبٌة للدراسات العالً

 333 خامس تجمع نظم الخارجٌة والتجارة االدارٌة للعلوم العالً

 333 سوهاج اجتماعٌه خدمه العالً

 33404 مرٌوط كنج وفنادق سٌاحه عالً معهد

 334 لنا فرع أسوان إجتماعٌه خدمه عالً

 33504 الهرم سماره طرٌك ومحاسبة إدارة شعبة العالً طٌبة

 33504 ومحاسبة تجارة شعبة بالمطامٌة متطورة دراسات عالً

 335 اإلدارٌة المعلومات لنظم ممطم وترجمه لغات العالً الماهرة

 33704 بطنطا التجارى الفنً

 337 سعٌد ببور التجارى الفنً

 337 مطرٌه سٌاحة فنً مطاعم.ش

 333( نظم شعبة) االول بالتجمع االلى والحاسب االدارٌة للعلوم الجدٌدة الماهرة معهد

 33304 البر برأس نظم شعبة والحاسب لإلدارة العالً

 33004 لاللتصاد العالً اكتوبر معهد

 30904 أعمال إدراة بالمطامٌة اإلدارٌة للعلوم العالً

 30904 دلهلٌة بلماس االدارٌة للعلوم العالى

 308 لٌر بأبً اإلدارٌة المعلومات ونظم اآللً للحاسب العالً

 308 جٌزة بأوسٌم االدارٌة للعلوم العالى المعهد

 303 أعمال إدارة العالً الفراعنة

 303 المعادى ومحاسبة اعمال ادارة شعبة لعالًا طٌبة

 304 شرلٌة صمر بكفر إجتماعٌه خدمه عالً معهد


