
االدنى الحدالكلية

405المنصوره طب

405السوٌس جامعة وتعدٌن بترول هندسة

404الشٌخ كفر طب

404السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه طب

403.5الزقازٌق طب

403.5طنطا طب

403.5المنٌا طب

403.5بقنا الطب كلٌة

403.5المنوفٌة جامعة الكوم شبٌن طب

403بنها طب

403القاهره طب

403االسكندرٌه طب

403بورسعٌد طب

403سوهاج طب

402.5شمس عٌن طب

402.5اسٌوط طب

402.5سوٌف بنى طب

402.5أسوان طب كلٌة

402السوٌس طب

402الفٌوم طب

402حلوان طب

401.5طنطا اسنان طب

401.5المنصوره اسنان طب

401.5الوادى جنوب اسنان طب

401.5االسكندرٌه اسنان طب

401.5الزقازٌق ج واالسنان الفم وجراحة طب

401المنٌا االسنان طب

401سوٌف بنى ج االسنان طب كلٌة

401أسٌوط جامعة االسنان طب كلٌة

401الفٌوم أسنان طب كلٌة

401القاهره اسنان طب

401شمس عٌن اسنان طب

401الشٌخ كفر اسنان طب

401السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه اسنان طب

400المنوفٌة ج الصٌدلة كلٌة

400الوادى جنوب ج الصٌدلة كلٌة

399الفٌوم صٌدلة

399السادات ج الصٌدلة كلٌة

398.5المنصوره صٌدله

398.5سوهاج صٌدلة

398.5الشٌخ كفر ج الدوائى والتصنٌع الصٌدلة كلٌة

398.5المنٌا صٌدلة

398دمنهور جامعة الصٌدلة كلٌة

398طنطا صٌدله

398الزقازٌق صٌدله

397.5القاهره صٌدله



397.5بورسعٌد صٌدلة

397.5شمس عٌن صٌدله

397.5اسٌوط صٌدلة

397.5سوٌف بنى صٌدله

397.5السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه صٌدله

397حلوان صٌدله

397االسكندرٌه صٌدله

396.5قنا طبٌعى عالج

396.5القاهره طبٌعى عالج

396.5سوٌف بنى ج الطبٌعى العالج كلٌة

396.5الشٌخ كفر ج طبٌعى عالج

395بمطروح والتعدٌن البترول علوم

395القاهرة سٌاسٌة وعلوم اقتصاد

395المنوفٌة البٌطرى الطب كلٌة

394.5المنصوره بٌطرى طب

394.5سوهاج بٌطرى طب

394.5المنٌا بٌطري طب

394.5سوٌف بنى بٌطرى طب

394الوادى جنوب ج قنا بٌطرى طب

394الشٌخ كفر بٌطرى طب

394الشٌخ كفر األلسن كلٌة

394الزقازٌق بٌطرى طب

394اسٌوط بٌطرى طب

394دمنهور بٌطرى طب

393.5االسكندرٌه بٌطرى طب

393.5القاهره بٌطرى طب

393.5بنها بٌطرى طب

393.5الجدٌد الوادي فرع بٌطرى طب

393.5أسوان جامعة البٌطرى الطب كلٌة

393السادات جامعة بٌطرى طب

393السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه بٌطرى طب

392.8مطروح فرع بٌطرى طب

392.5سوٌف بنى ج الفضاء وتكنولوجٌا المالحة علوم

392.5اإلسكندرٌة ج السٌاسٌة والعلوم االقتصادٌة الدراسات كلٌة

392القاهره هندسة

391.7باالسماعٌلٌة السوٌس قناة ج األلسن كلٌة

391.5االسماعٌلٌة هندسة

391.5سوٌف بنى ج السٌاسٌة والعلوم االقتصادٌة الدراسات

391 طنطا تمرٌض

391دمٌاط هندسة

391سوٌف بنً هندسة

391السوٌس ج واالقتصاد السٌاسة كلٌة

390.5القاهره اعالم

390المنصوره هندسة

390السوٌس قناة ج باالسماعٌلٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا الصٌنٌة المصرٌة

390دمنهور تمرٌض

389.5دمنهور علوم



389.5شمس عٌن هندسة

389السوٌس ج االتصال وتكنولوجٌا االعالم

388.5سوٌف بنى إعالم

388.5سوهاج علوم

388.5 المنصورة تمرٌض

388شمس عٌن السن

388المنوفٌة جامعة الكوم شبٌن هندسة

388سوٌف بنى األلسن كلٌة

388سوٌف بنى ج االرض علوم كلٌة

387.5الشٌخ كفر علوم

387.5االسكندرٌه علوم

387.5القاهره علوم

387الوادى جنوب جامعة قنا علوم

387الوادى جنوب ج إعالم

387المنٌا السن

387المنوفٌة الكوم شبٌن تمرٌض

386.5الفٌوم علوم

386.5طنطا هندسة

386.5الوادى جنوب ج باالقصر األلسن كلٌة

386الزقازٌق هندسة

386سوهاج األلسن كلٌة

386سوٌف بنى علوم

386 الزقازٌق تمرٌض

385.5أسوان ج األلسن كلٌة

385.5المنٌا علوم

385.5االسكندرٌه هندسة

385.5طنطا علوم

385الزقازٌق علوم

385الشٌخ كفر هندسة

385شمس عٌن علوم

385بنها شبرا هندسة

384.5بنها هندسة كلٌة

384.5بنها علوم

384.5اسٌوط علوم

384.5سعٌد بور هندسة

384حلوان هندسة

384المنصوره علوم

384اسوان علوم

384المنوفٌة ج الكوم شبٌن علوم

383.5حلوان جامعة المطرٌه هندسة

383.5السوٌس هندسة

383.5اإلسماعٌلٌة  تمرٌض

383.5حلوان علوم

383.5السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه علوم

383العرٌش علوم

383الفٌوم هندسة

383قنا هندسة



382.5سوهاج هندسة

382.5بورسعٌد علوم

382دمٌاط جامعة علوم

382شمس عٌن علوم البنات كلٌة

382المنٌا هندسة

382السوٌس جامعة علوم

382بنها تمرٌض

382 المنٌا تمرٌض

381.5الشٌخ كفر تمرٌض

381.5الجدٌد الوادى علوم كلٌة

381.5أسوان هندسة

381.5ببنها التطبٌقٌة الفنون كلٌة

381حلوان تطبٌقٌه فنون

381اسٌوط هندسة

380.5المنوفٌة جامعة منوف الكترونٌه هندسة

380.5بأسوان الطاقة هندسة كلٌة

380.5اسٌوط تمرٌض

380طنطا صحى فنً معهد

380القاهره عمرانى تخطٌط

379المنصوره صحى فنً معهد

379الوادي جنوب قنا تمرٌض

379 سوهاج تمرٌض

379 شمس عٌن تمرٌض

379الشٌخ كفر ج والمصاٌد السمكٌة الثروة علوم

378.5الشٌخ كفر جامعة والمعلومات الحاسبات كلٌة

378الوادى جنوب ج االقصر ومعلومات حاسبات

377.5القاهره ومعلومات حاسبات

377.5دمٌاط جامعة تطبٌقٌة فنون

377.5سوٌف بنً  تمرٌض

377.5 القاهرة تمرٌض

377.5االسكندرٌة ج مطروح بفرع واللغات االثار

377.5رٌاضة/سوٌف بنى ج الفضاء وتكنولوجٌا المالحة علوم

377الزقازٌق ج الحجر بصان االثار

377رٌاضة/القاهرة سٌاسٌة وعلوم اقتصاد

377 اإلسكندرٌة تمرٌض

376.5 الفٌوم تمرٌض

376.5الزقازٌق ج والتأهٌل االعاقة علوم كلٌة

376.5شمس عٌن ومعلومات حاسبات

376.5المنصوره ومعلومات حاسبات

375.5حلوان ج عماره جمٌله فنون

375السوٌس والمعلومات الحاسبات

375الزقازٌق ومعلومات حاسبات

375بنها صحى فنً معهد

375حلوان  تمرٌض

374.5الكوم شبٌن ومعلومات حاسبات

374.5بنها ومعلومات حاسبات

374ببورسعٌد المعلومات ونظم االدارة تكنولوجٌا كلٌة



374سوٌف بنى التطبٌقٌة الفنون كلٌة

374 طنطا تمرٌض فنً معهد

374رٌاضة/اإلسكندرٌة ج السٌاسٌة والعلوم االقتصادٌة الدراسات كلٌة

373.5االسكندرٌه صحى فنً معهد

373.5الزقازٌق تربٌة

373.5حلوان ومعلومات حاسبات

373.2بالعرٌش البحرٌة والمصاٌد المائً االستزراع

373السوٌس قناة ج االسماعٌلٌة ومعلومات حاسبات

373أسوان تمرٌض

372.5الفٌوم ومعلومات حاسبات

372.5اسٌوط فنون جمٌلة فنون كلٌة

372االسكندرٌه ج عماره جمٌله فنون

372اسٌوط ومعلومات حاسبات

372سوٌف بنى الخاصة االحتٌاجات ذوى علوم كلٌة

372المنٌا ومعلومات حاسبات

372سوٌف بنى جامعة والمعلومات الحاسبات كلٌة

371.5دمٌاط جامعة موسٌقٌه نوعٌة

371كفرالشٌخ تمرٌض فنى معهد

371السوٌس بجامعة السمكٌة الثروة كلٌة

370.5الوادى جنوب ج صحى فنى معهد

370.5المنٌا تربٌة

370.5الزقازٌق صحى فنً معهد

370.5رٌاضة/القاهره إعالم

370.5رٌاضة/الشٌخ كفر األلسن كلٌة

370.5رٌاضة/السوٌس ج واالقتصاد السٌاسة كلٌة

370.5المنصورة عمارة الجمٌلة الفنون كلٌة

370.5شمس عٌن تربٌة

370طنطا تربٌة

370رٌاضة/سوٌف بنى ج السٌاسٌة والعلوم االقتصادٌة الدراسات

370رٌاضة/ السوٌس قناة ج باالسماعٌلٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا الصٌنٌة المصرٌة

369.5القاهره اثار

369.5سوٌف بنى ج رٌاضة/ االرض علوم كلٌة

369.5المنصوره تربٌة

369.5اسكندرٌة تربٌة

369بالجونة للتمرٌض الفنى المعهد

368.5دمنهور تربٌة

368االسكندرٌة رٌاضة علوم

368المنٌا عماره جمٌله فنون

368بالمنوفٌة والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

368رٌاضة/سوٌف بنى إعالم

367.5دمٌاط اثار

367.5اسوان ج واالسماك المصاٌد تكنولوجٌا

367.5اسٌوط عمارة جمٌلة فنون كلٌة

366.5رٌاضة/السوٌس ج االتصال وتكنولوجٌا االعالم

366.5رٌاضة/باالسماعٌلٌة السوٌس قناة ج األلسن كلٌة

366.5سوٌف بنى صحى فنً معهد

366.5رٌاضة/شمس عٌن السن



366.5الكوم شبٌن تربٌة

366.5بنها تربٌة

366الفٌوم اثار

366طنطا رٌاضه صحى فنً معهد

365.5منوفٌة ج الكوم شبٌن تمرٌض فنً معهد

365.5رٌاضة/الوادى جنوب ج إعالم

365رٌاضة/المنٌا السن

364.5رٌاضة/سوٌف بنى األلسن كلٌة

363.5  االسكندرٌه تمرٌض فنى معهد

363.5منصورة وتكنولوجٌا هندسة العالً مصر

363.5القاهرة رٌاضة علوم

363رٌاضة/الوادى جنوب ج باالقصر األلسن كلٌة

362.5السادات تربٌة 

362.5رٌاضة/سوهاج األلسن كلٌة

362.5الشٌخ كفر رٌاضة علوم

362.5االقصر فنون جمٌله فنون

362رٌاضة/أسوان ج األلسن كلٌة

362دمنهور رٌاضة علوم

361.5الفٌوم تربٌة

361 المنصوره تمرٌض فنً معهد

361الشٌخ كفر تربٌة

360.5باالقصر اآلثار كلٌة

360.5الزقازٌق ابتدائً تربٌة

360.5حلوان تربٌة

360.5بطنطا والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

360.5شمس عٌن رٌاضة علوم

360القاهره زراعه

360المنٌا فنون جمٌله فنون

359.5بالقلٌوبٌة وتكنولوجٌا هندسة العالً الصفوة معهد

359بمصروفات هندسة اكتوبر 6  فرع رمضان 10 تكنولوجٌا عالً معهد

359المنصورة رٌاضة علوم

358.5الوادى جنوب ج قنا تربٌة

358.5 مطروح فرع تمرٌض

358بشربٌن بالدقهلٌة للتمرٌض الفنى المعهد

357.5اسٌوط صحى فنً معهد

357.5طنطا رٌاضة علوم

357المنصوره تجاره

356.5 المنٌا تمرٌض فنً معهد

356.5حلوان رٌاضة علوم

356.5الكوم شبٌن رٌاضة علوم

356.5بمصروفات (هندسة) شعبة رمضان من العاشر عالً تكنولوجً معهد

355.5بنها رٌاضة علوم

355الوادي جنوب قنا اثار

354الفٌوم رٌاضة علوم

354 الزقازٌق تمرٌض فنً معهد

354المنصوره ابتدائً تربٌة

353.5سوهاج اآلثار كلٌة



353.5طنطا ابتدائً تربٌة

353.5طنطا رٌاضه/تربٌة

353.5المنصورة رٌاضه صحى فنً معهد

353المنٌا ابتدائً تربٌة

353سوهاج صحى فنً معهد

352.5الزقازٌق رٌاضة علوم

352الكوم شبٌن ابتدائً تربٌة

352الكبرى بالمحلة والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

351.5اسوان ج االثار كلٌة

351.5الزقازٌق ج بفاقوس تمرٌض فنى معهد

351.5شمس عٌن رٌاضة علوم بنات

351.5بورسعٌد رٌاضة علوم

351االسماعٌلٌه رٌاضة علوم

350.5االسكندرٌه تجاره

350.5سوهاج تربٌة

350.5قلٌوبٌة التكنولوجٌا و للهندسة العالً الوادى معهد

350شمس عٌن رٌاضه/تربٌة

350رٌاضة/العرٌش علوم

350الزقازٌق ج المبكرة للطفولة التربٌة

350السوٌس جامعة رٌاضة علوم

349.5والتكنولوجٌا للهندسة العالى المنصورة معهد

349.5الوادي جنوب ج قنا تجارة

349الزقازٌق رٌاضه صحى فنً معهد

349دمٌاط جامعة رٌاضة علوم

349سوٌف بنى رٌاضة علوم

349المنٌا رٌاضة علوم

348.5اسوان رٌاضة علوم

348.5سوهاج رٌاضة علوم

348.5االسكندرٌة رٌاضه صحى فنً معهد

348.5دمٌاط جامعة تجاره

348الزقازٌق تجاره

348اسٌوط رٌاضة علوم

348حلوان فنون جمٌله فنون

348سعٌد بور رٌاضه/تربٌة

347.5االسكندرٌه ج فنون جمٌله فنون

347.5الوادى جنوب قنا رٌاضة علوم

347.5أسوان ج تجارة كلٌة

347.5الجدٌد الوادى رٌاضة/علوم كلٌة

347.5سوٌف بنى تربٌة

347.5الشٌخ كفر تجاره

347.5سعٌد بور صحى فنً معهد

347 سعٌد بور تمرٌض

347الزقازٌق رٌاضه/تربٌة

347شمس عٌن زراعه

346.5دمنهور ابتدائً تربٌة

346اسٌوط تربٌة

346طنطا طفوله تربٌة



346شمس عٌن تربٌة البنات كلٌة

345.5المنصورة جامعة فنون الجمٌلة الفنون كلٌة

345.5اسكندرٌة أساسً تربٌة

345االسكندرٌة رٌاضه/تربٌة

345السادات ابتدائً تربٌة

345رٌاضة/االسكندرٌة زراعه

345اسوان صحى فنً معهد

344.5بمصروفات الشروق مدٌنه هندسه عالً معهد

344.5الفٌوم رٌاضه/تربٌة

344حلوان رٌاضه/تربٌة

344رٌاضة/دمٌاط زراعه

343.5سوٌف بنى تجاره

343.5دمنهور زراعه

343.5 بالمنصورة والتكنولوجٌا للهندسة العالً الدلتا معهد

343.5القاهره تجاره

343.5السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه تجاره

343 اسٌوط تمرٌض فنً معهد

343دمنهور تجاره

343الجدٌدة بدمٌاط والتكنولوجٌا للهندسة العالً المعهد

343الشٌخ كفر ابتدائً تربٌة

343بالسوٌس للهندسة العالى القناة معهد

342.5بالزقازٌق والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

342.5 بنها تمرٌض فنى معهد

342.5رٌاضة/القاهره زراعه

341.5اسٌوط ج السكر تكنولوجٌا وبحوث دراسات معهد

341.5رٌاضة/شمس عٌن زراعه

341.5سوهاج تجاره

341.5االسكندرٌه زراعه

341بنها رٌاضه صحى فنً معهد

341سوٌف بنى رٌاضه صحى فنً معهد

341الشٌخ كفر طفوله تربٌة

340.5المنوفٌة ج المبكرة للطفولة التربٌة

340.5شمس عٌن ابتدائً تربٌة

340.2اسماعٌلٌه صحى فنً معهد

340المنصوره اطفال رٌاض

339.5شمس عٌن تجاره

339.5الحربى االنتاج وزارة المتقدمة والتكنولوجٌا للهندسة المصرٌة االكادٌمٌة

339.5الكوم شبٌن رٌاضه/تربٌة

339.5الفٌوم ابتدائً تربٌة

339.5 سوٌف بنى تمرٌض فنً معهد

339.5طنطا تجاره

339سعٌد بور تربٌة

339بنها رٌاضه/تربٌة

339المنصورة رٌاضه/تربٌة

338.5طنطا نوعٌة

338.5حلوان ج أعمال وإدارة تجاره

338سعٌد بور تجاره



336.5سعٌد بور بحرٌه منشات فنً. ت.ك

336.5بالمنصورة والتكنولوجٌا للهندسة العالى النٌل معهد

336بنها تجاره

336بالمنصورة والتكنولوجٌا للهندسة العالى المستقبل معهد

336السوٌس جامعة تربٌة

336الصحراوى بلبٌس طرٌق 21ك هندسةوتكنوالعبور.ع

335.5بورسعٌد اطفال رٌاض

335الشٌخ كفر وتكنولوجٌا هندسة عالً معهد

334اسٌوط تجاره

333.5 سوهاج تمرٌض فنً معهد

333.5الزقازٌق نوعٌة

333االسماعٌلٌه تربٌة

333الجدٌد الوادى فرع تربٌة

332.5االقصر بالطود والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

332بنها ابتدائً تربٌة

332ماٌو 15 بمدٌنة للهندسة العالً المعهد

331.5السادات جامعة رٌاضة/تربٌة

331.5المنوفٌة ج الكوم شبٌن تجاره

331.5السادات ج المبكرة للطفولة التربٌة

331.5بسوهاج وتكنولوجٌا هندسة عالى

331المنٌا نوعٌة

331الفٌوم تمرٌض فنً معهد

331بمصروفات جٌزة إمبابة الطٌران وتكنولوجٌا هندسة معهد

330.7العرٌش ج التجارة كلٌة

330.5بقنا للتمرٌض الفنً المعهد

330.5السادات جامعة تجارة

330.5اسٌوط ابتدائً تربٌة

330 أكتوبر 6 هندسٌة شعبة الٌوم أخبار أكادٌمٌة

329.5شمس عٌن رٌاضه/تربٌة بنات

329.5اإلسكندرٌة طفوله تربٌة

329السوٌس جامعة تجاره

329دمنهور ج طفوله تربٌة

328.5بمصروفات والتكنولوجٌا للهندسه العالً العبور معهد

328.5رٌاضة/ كفرالشٌخ زراعه

328بلبٌس هندسة عالً

327.5االسكندرٌه وفنادق سٌاحه

327االسكندرٌه باشا سابا زراعه

327الخامس التجمع والتكنولوجٌا للهندسة العالً

327زٌنب السٌدة الرٌش ابو للبصرٌات فنً. ت.ك

326.5رٌاضة/المنصورة زراعه

326.5حلوان ابتدائٌة حلقة أساسً تعلٌم تربٌة

326.5الشٌخ كفر نوعٌة

326.5بلبٌس االلكترونٌة للهندسة العالى المعهد

326السالم بمدٌنة والتكنولوجٌا للهندسة العالً السالم

326بالفٌوم والتكنولوجٌا للهندسة العالى المستقبل معهد

326المنٌا حقوق كلٌة

325.5الشٌخ كفر رٌاضه/تربٌة



325.5.بمصروفات الجدٌدة مصر بصرٌات تكنولوجٌا عالً معهد

325.5المنصوره موجه انتساب تجاره

324.5دمنهور رٌاضه/تربٌة

324بالبحٌرة والتكنولوجٌا للهندسة العالً المعهد

324اسٌوط االطفال رٌاض كلٌة

324االسكندرٌه موجه انتساب تجاره

324الفٌوم المبكرة للطفولة التربٌة

323.5المنٌا المبكرة للطفولة التربٌة

323.5الجدٌدة المنٌا وتكنولوجٌا هندسة عالً معهد

323دمٌاط جامعة الزراعة كلٌة 

323دمنهور جامعة االطفال رٌاض كلٌة

322.5االسكندرٌه نوعٌة

321.5بمصروفات حاسب علوم شعبة بلبٌس ونظم وحاسبات إدارة عبور عالً معهد

321.5المنصوره زراعه

321.5بمصروفات بالمعادى للهندسه العالً طٌبة معهد

321.5اكتوبر 6 تطبٌقٌه فنون عالً معهد

321شمس عٌن ابتدائٌة حلقة تربٌة بنات كلٌة

321اسوان رٌاضه صحى فنً معهد

321القاهره اداب

320.5حلوان جامعة الصناعى التعلٌم كلٌة

320.5بالمنٌا للهندسة العالى المعهد

320.5رٌاضة/اسوان زراعه

320الشٌخ كفر موجه انتساب تجاره

320امبابة صحى فنً معهد

320بمصروفات اكتوبر 6 هندسه عالً معهد

320دمٌاط جامعة موجه انتساب تجاره

320حلوان موجه انتساب تجاره

320الزقازٌق موجه انتساب تجاره

320اسوان موجه انتساب تجارة

320سوٌف بنى ج المبكرة للطفولة التربٌة

320اكتوبر 6- والتكنولوجٌا للهندسة العالً االهرامات

320بمصروفات الحاسب علوم شعبة الشروق مدٌنه ومعلومات حاسبات عالً معهد

320اكتوبر6( هندسة شعبة) اإلعالم لعلوم الدولٌة االكادٌمٌة

320بمصروفات بسموحة للتكنولوجٌا العالً اإلسكندرٌة معهد

320سعٌد بور ابتدائً تربٌة

320طنطا زراعه

320 الحاسب علوم شعبة وحاسبات تجارة بالمنصورة العالً مصر

316.5الخامس التجمع تطبٌقٌه فنون عالً معهد

316.5المنٌا رٌاضه/ تربٌة

316.5بالمرج الحدٌثة والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

316العرٌش وتكنولوجٌا هندسة عالً معهد

315الوادى جنوب ج رٌاضة صحى فنى معهد

313بمصروفات اكتوبر 6 م والتكنولوجٌا للهندسه العالً أكتوبر معهد

312.5الشٌخ كفر زراعه

312.5طالبات االسكندرٌه اطفال رٌاض

312.5اسوان تربٌة

311.5الجدٌدة القاهرة االول بالتجمع هندسٌة ش العالً القاهرة



310.5سعٌد بور رٌاضه صحى فنً معهد

310بشبرامنت والتكنولوجٌا للهندسة العالً المدٌنة معهد

310دمنهور موجه انتساب تجاره

309الوادى.ج رٌاضة/قنا تربٌة

309سوهاج رٌاضه صحى فنً معهد

308.5السوٌس جامعة رٌاضه/تربٌة

308.5المنصوره اداب

308سوٌف بنى ابتدائً تربٌة

307.5 خامس.ت هندسة تكنولوجٌا كندي عالً معهد

307قاهره موجه انتساب تجاره

307طنطا موجه انتساب تجاره

307بمصروفات الحاسب علوم شعبة رمضان 10 تكنولوجٌا عالً معهد

306.5بمصروفات هندسة بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌه

306.5سوهاج ابتدائً تربٌة

306.5اكتوبر 6 للهندسة العالى الكندى المعهد

305الوادي جنوب جامعة بقنا موجه انتساب تجارة

305 حاسب علوم شعبة اكتوبر6 الٌوم أخبار أكادٌمٌة

304.5الوادي ج قنا ابتدائً تربٌة

304بالمقطم والتكنولوجٌا للهندسة العالى الجزٌرة معهد

304رٌاضة/الزقازٌق زراعه

304شمس عٌن  موجه انتساب تجاره

303.5سوٌف بنى رٌاضه/ تربٌة

303.5اسوان تمرٌض فنى معهد

303.5اسٌوط رٌاضه صحى فنً معهد

302.5القاهرة ج المبكرة للطفولة التربٌة

302.5مطروح فرع االسكندرٌة ج االطفال رٌاض

302بنها. م انتساب تجاره

301.5رٌاضة/بنها زراعه

300.5رٌاضة/الفٌوم زراعه

300.5سعٌد بور جامعة موجه انتساب تجاره

300اسماعٌلٌة رٌاضه صحى فنً معهد

300بطموه والتكنولوجٌا للهندسة العالى الجٌزة معهد

300باالسكندرٌة العرب ببرج والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

299.5طالبات الوادي جنوب ج قنا طفولة تربٌة

299.5طالبات سوهاج طفوله تربٌة

299السوٌس قناة ج اسماعٌلٌه موجه انتساب تجاره

299االسكندرٌة. ج مطروح فرع وفنادق سٌاحة

298.5المنوفٌة  ج كوم شبٌن موجه انتساب تجاره

298.5المنوفٌة ج الكوم شبٌن زراعه

298.5بنها اداب

298.5مرٌوط بكنج والتكنولوجٌا للهندسة العالى المعهد

297اسٌوط ومساحه وصرف رى فنً. ت.ك

296.5السادات جامعة موجة انتساب تجارة

296.5مشتهر زراعه

296الشٌخ كفر موسٌقٌه نوعٌة

296شمس عٌن طفوله شعبه بنات كلٌة

296رٌاضة/المنوفٌة زراعه



296سوهاج حقوق

296امبابة رٌاضه صحى فنً معهد

295.5شمس عٌن اداب

295.5السوٌس جامعة موجة انتساب تجاره

295اسوان ج الطبٌعٌة والموارد الزراعة

294.5مطروح فرع االسكندرٌة ج بفوكة والبٌئٌة الصحراوٌة الزراعة

294.5سوٌف بنى موجه انتساب تجاره

294.5طالبات حلوان ج اطفال رٌاض.ش تربٌة

294الزقازٌق زراعه

294االسكندرٌه اداب

293.5الزقازٌق اداب

293.5اسٌوط موجه انتساب تجاره

293.5المنٌا وفنادق سٌاحة

293.5العرٌش ج موجه انتساب/التجارة كلٌة

293سوهاج موجه انتساب تجاره

293المطرٌة ومساحه وصرف رى فنً. ت.ك

292.5سوٌف ببنى الغذائى والتصنٌع والحٌوٌة البٌئٌة الزراعة

292الفٌوم زراعه

291المنصوره نوعٌة

291رٌاضة/السوٌس قناة زراعه

291قنا نوعٌة

291دمنهور ج بالنوبارٌة اطفال رٌاض.ش نوعٌة تربٌة

291المنٌا زراعه

290.5سوهاج زراعه

290.5قنا ومساحه وصرف رى فنً. ت.ك

290السوٌس جامعة ابتدائً تربٌة

289أعمال إدارة رمضان 10 العالً التكنولوجً

289الوادي جنوب ج قنا زراعة

288.5الفٌوم نوعٌة

287.5حلوان ج بالمنٌل والفنادق السٌاحة كلٌة

287.5الفٌوم اداب

287اسٌوط نوعٌة

287سعٌد بور موسٌقٌه نوعٌة

286.7العرٌش تربٌة

286.5إنجلٌزي إدارٌة علوم أكتوبر 6 الٌوم اخبار أكادٌمٌة

285.5اسٌوط رٌاضه/تربٌة

285حلوان اداب

285االسماعٌلٌة رٌاضه/تربٌة 

285السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه زراعه

285باالمٌرٌة المتكامل التكنولوجى المجمع

285(محاسبة-اعمال ادارة) تخصص التجارٌة العلوم شعبة بالمنٌا والمعلومات االدارة لتكنولوجٌا العالى المعهد

285المنوفٌة ج الكوم شبٌن اداب

284.5بمصروفات خامس تجمع الحاسب علوم عالً معهد

284السوٌس جامعة طفوله تربٌة

284الفٌوم حقوق

283.5اسٌوط زراعه

283دمٌاط حقوق



282.5االدارٌة المعلومات نظم شعبة بالمنٌا والمعلومات االدارة لتكنولوجٌا العالى المعهد

282.5طنطا اداب

282الشٌخ كفر اداب

281.5بمصروفات بالمعادى حاسب علوم شعبة العالً طٌبة معهد

281.5الكوم شبٌن بنات رٌاضٌه تربٌة

281دمنهور اداب

280.7الزقازٌق ج (وادارٌة مالٌة علوم) ش والتنمٌة التكنولوجٌا كلٌة

280.5اسكندرٌة صناعى فنً. ت.ك

280.5سعٌد بور للفنادق الفنً

280.5حلوان تمرٌض فنى معهد

280.5الجدٌد الوادي فرع زراعه

279االقصر وفنادق سٌاحه

278.5الكوم شبٌن بنٌن رٌاضٌه تربٌة

278بالعرٌش البٌئٌه الزراعٌه العلوم كلٌة

278سوٌف بنً جامعة الصناعً التعلٌم كلٌة

278المنصورة وفنادق سٌاحه

277.5السوٌس بجامعة الصناعً التعلٌم كلٌة

277القاهره موجه انتساب اداب

276المنصوره  موجه انتساب اداب

276االسماعٌلٌه ابتدائً تربٌة

275.5سوٌف بنى حقوق

274.5االسكندرٌه موجه انتساب اداب

274.5اعمال وادارة تسوٌق قسم األدارٌة للعلوم العالً الوادى معهد

273.5اسوان حقوق

273.5اسوان اداب

273القاهره تمرٌض فنً معهد

273شمس عٌن تخصصً مستشفى تمرٌض فنً معهد

272.5المنٌا موسٌقٌه نوعٌة

272شمس عٌن موجه انتساب اداب

271.5بورسعٌد أداب كلٌة

271.5الوادى جنوب ج قنا اداب

271دمٌاط اداب

271باإلسماعٌلٌة إنسانٌة وعلوم اداب

270.5بالسوٌس اإلنسانٌة والعلوم اآلداب

270المنصوره موسٌقٌه نوعٌة

270الوادي جنوب الغردقه ابتدائً تربٌة

269.5بنها موجه انتساب اداب

269.5سوٌف بنى اداب

269المطرٌه صناعى فنً. ت.ك

269جٌزه نوعٌة

269  االسماعٌلٌه تمرٌض فنً معهد

269  القاهره اورام تمرٌض فنً معهد

269اسكندرٌة سٌاحة فنً مطاعم.ش

268.5االسماعٌلٌه طفوله تربٌة

268اكتوبر6 صحافة تكنولوجٌا باخبارالٌوم أكادٌمٌة

268المنٌا اداب

267.5سوهاج جامعة الصناعً التعلٌم كلٌة



267.5اسٌوط اداب

266.5الوادي جنوب قنا حقوق

266.5العرٌش اداب

266.5شمس عٌن آداب البنات كلٌة

266معلومات نظم قسم األدارٌة للعلوم العالً الوادى معهد

266حاسب علوم قسم بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌة

265  ومحاسبة إدارة ش وحاسبات تجارة بالمنصورة العالً مصر

265القاهره حقوق

265حلوان موجه انتساب اداب

264.5شمس عٌن تمرٌض فنً معهد

264الصحافه صناعى فنً. ت.ك

263.5شمس عٌن حقوق

263.5القاهره ج العلوم دار

262.5الزقازٌق  موجه انتساب اداب

261.5دمنهور موجه انتساب اداب

261.5طالبات دمٌاط ج اطفال رٌاض.ش تربٌة

261.5سوهاج اداب

261الحاسب علوم شـعبة المتخصصة التكنولوجٌة للدراسات العالً المستقبل معهد

260.5 بمصروفات سقاره حاسب علوم شعبة العالً طٌبة معهد

260.5منوفٌة ج الكوم شبٌن منزلى اقتصاد

260.5الجدٌد الوادى فرع اداب

260قنا موسٌقٌه نوعٌة

260المنصورة بنات رٌاضٌة تربٌة

260جدٌد الوادى فرع طفولة تربٌة

260خامس.ت  اعالم.تكنو كندى.ع

259.5المنصورة إدارٌة معلومات نظم شعبة العالً مصر

259الفٌوم وفنادق سٌاحه

259أسوان طفولة تربٌة

258.5الشٌخ كفر  موجه انتساب اداب

258.5حلوان جامعة بالزمالك فنٌه تربٌة

258االسكندرٌه حقوق

258اسٌوط حقوق

258منوفٌة ج الكوم شبٌن موجه انتساب اداب

257.5الفٌوم موجه انتساب اداب

257اسوان ابتدائً تربٌة

257إدارٌة معلومات نظم شعبة الشروق بمدٌنة للحاسبات العالً

257قٌر بأبً اآلثار ترمٌم العالً

256.5طنطا موجه انتساب اداب

256شمس عٌن منزلى اقتصاد شعبة البنات 

256سوٌف بنى التنموٌة االجتماعٌة الخدمة كلٌة

256سوٌف بنى والفنادق السٌاحة كلٌة

255.5شمس عٌن موجه انتساب آداب البنات كلٌة

255.5حلوان حقوق

255دمٌاط جامعة ابتدائً تربٌة

254.5السوٌس قناة ج االسماعٌلٌه وفنادق سٌاحه

254.5اإلسماعٌلٌة موجه انتساب اداب

254.5بورسعٌد حقوق



254.5خامس تجمع إدارة تكنولوجٌا الكندي العالً

254بنها نوعٌة

254قنا صناعى فنً. ت.ك

254الفٌوم بنٌن رٌاضٌة تربٌة

254اكتوبر 6 اإلعالم لعلوم الدولٌة األكادٌمٌة

254سوهاج موجه انتساب حقوق

253.5ومحاسبة واداره اقتصاد بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌة

253اسوان نوعٌة تربٌة

253طنطا نظم شعبة والمعلومات للحاسبات العالً

253اسوان موجه انتساب اداب

252.5الفٌوم العلوم دار

252بالسوٌس موجه انتساب اإلنسانٌة والعلوم اآلداب

252دمٌاط جامعة فنٌه نوعٌة

252ومحاسبة إدارة شعبة الشروق بمدٌنة للحاسبات العالً

252اسٌوط موسٌقٌه نوعٌة

252المنٌا العلوم دار

252بورسعٌد موجه انتساب اداب

251.5دمٌاط جامعة بنٌن رٌاضٌه تربٌة

251الوادى.ج قنا بنٌن رٌاضٌة تربٌة

251 رٌاضة/اسوان تربٌة

251اسوان العلوم دار كلٌة

251الوادي جنوب ج قنا موجه انتساب اداب

251بنها حقوق

250.5اسوان بنٌن رٌاضٌة تربٌة

250.4مدٌنةالشروق اعالم دولى.ع

250.2بنات بالعرٌش الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

250الشٌخ كفر فنٌه نوعٌة

250دمٌاط جامعة تربٌة

250القاهره ج موجه انتساب العلوم دار

249.5دمٌاط جامعة موجه انتساب اداب 

249الزقازٌق حقوق

249حلوان اجتماعٌه خدمه

249حلوان ج بالمنٌل والفنادق السٌاحة بكلٌة التبادلى التعلٌم برنامج

248.7رٌاضة/سوهاج تربٌة

248.5(االعمال ادارة شعبة) االعالم وعلوم للهندسة الدولٌة االكادٌمٌة

248حلوان منزلى اقتصاد

248العرٌش رٌاضه/تربٌة

248الفٌوم اجتماعٌه خدمه

248اإلدارٌة المعلومات لنظم بلبٌس بطرٌق 21ك العالً العبور

248اإلدارٌة المعلومات لنظم بالمنصورة للحاسبات العالً الدلتا

247.5الزقازٌق ج (زراعٌة علوم) ش والتنمٌة التكنولوجٌا كلٌة

247.5سوٌف بنى موجه انتساب اداب

247.5اكتوبر 6  لالدارة العالى الكندى المعهد

247.1المنصورة ج النصر منٌه نوعٌة تربٌة

247المنصوره موجه انتساب حقوق

247طنطا حقوق

247العرٌش موجه انتساب اداب



247اسٌوط اجتماعٌه خدمه

247دمٌاط جامعة رٌاضه/تربٌة

246.5االسكندرٌه بنٌن رٌاضٌه تربٌة

246.5القاهره موجه انتساب حقوق

246الجدٌد الوادى فرع رٌاضة/تربٌة

246اسوان اجتماعٌه خدمه

246عباسٌه نوعٌة

246اسٌوط موجه انتساب اداب

246بالعرٌش المنزلى االقتصاد كلٌة

245السادات جامعة موجه انتساب حقوق

245مطروح مرسى فرع ابتدائً تربٌة

244.5طنطا موسٌقٌه نوعٌة

244.5المنٌا موجه انتساب اداب

244.5السادات جامعة وفنادق سٌاحة

244سوٌف بنى موجه انتساب حقوق

244جدٌده بمصر للغات العالً

244العرٌش ابتدائً تربٌة

243.5اسوان موجه انتساب حقوق

243جدٌد وادى فرع ابتدائى تربٌة

243شمس عٌن موجه انتساب حقوق

243منوفٌة ج الكوم شبٌن حقوق

242بمصروفات سقاره حاسب علوم شعبة العالً الفراعنة

242المنصورة ج غمر مٌت نوعٌة تربٌة

242واستثمار مصرفٌة علوم قسم األدارٌة للعلوم العالً الوادى معهد

241.5الشٌخ كفر حاسب علوم ش وتكنولوجٌا إدارة عالً

241.5بدمٌاط التجارى الفنً

241.5بنٌن االسكندرٌة جامعة مطروح فرع الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

241الفٌوم موجه انتساب العلوم دار

240.5بالمقطم فورٌة وترجمة لغات العالً القاهرة

240.5حلوان موجه انتساب حقوق

240باالقصر اآلثار لترمٌم الفنً

240الوادي. ج قنا موجه انتساب حقوق

240اكتوبر 6 االتصال وفنون لالعالم العالً

240اكتوبر 6 للغات العالً

240اسوان موجه انتساب العلوم دار كلٌة

240االسكندرٌة ج مطروح بفرع نوعٌة تربٌة

240المنٌا ج الفنٌة التربٌة كلٌة

239.5بنها م انتساب حقوق

239.5سعٌد بور نوعٌة

239.5طنطا بنات/  رٌاضٌه تربٌة

239.5موجه انتساب/سوٌف بنى التنموٌة االجتماعٌة الخدمة كلٌة

239دمٌاط جامعة نوعٌة

239موسٌقٌة شعبة بنها نوعٌة تربٌة

239حلوان موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

239اشمون نوعٌة

239سوهاج موجه انتساب اداب

239االسكندرٌه موجه انتساب حقوق



238.5منوفٌة ج الكوم شبٌن موجه انتساب حقوق

238.5الفٌوم موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

238.5شبرا صناعى فنً. ت.ك

238.2بنٌن بالعرٌش الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

238الجدٌد الوادى فرع موجه انتساب اداب

238اسٌوط موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

238إدارٌة معلومات نظم بالمعادى الحدٌثة األكادٌمٌة

238بنها صناعى فنً. ت.ك

238المنصوره حقوق

238المنٌا موجه انتساب العلوم دار

238اسٌوط موجه انتساب حقوق

238المنصورة ج غمر مٌت فنٌه شعبة نوعٌة تربٌة

238الجدٌد الوادى بنات رٌاضٌة تربٌة كلٌة

237.5الزقازٌق موجه انتساب حقوق

237.5محاسبة قسم األدارٌة للعلوم العالً الوادى معهد

237طنطا موجه انتساب حقوق

237اول تجمع البنفسج خدمات.م 2قطعة(حاسب علوم) العالً القاهرة

236.5الخٌمة بشبرا ادارٌة معلومات نظم شعبة حاسبات عالً معهد

236.5المعادى ومحاسبة اعمال ادارة شعبة العالً طٌبة

236اسوان موجه انتساب اجتماعٌه خدمة

235اشمون فنٌه نوعٌة

234.5سعٌد بور بنٌن رٌاضٌه تربٌة

234القاهرة السالم مدٌنة اول النهضة المتطورة للصناعات الصناعى الفنً

234الكبرى بالمحله التجارى الفنً

234حلوان موسٌقٌه تربٌة

234الجدٌد الوادى بنٌن رٌاضٌة تربٌة كلٌة

234سوهاج بنٌن رٌاضٌة تربٌة

233.5اداره شعبة بلبٌس بطرٌق 21ك العالً العبور

233االسماعٌلٌة موسٌقٌة ش تربٌة

232.5قنا للفنادق الفنً

232.5وسكرتارٌة إدارة بالعباسٌة القبطٌة البنات بكلٌة والحاسب والسكرتارٌة اإلدارة

232بنٌن حمادى نجع صناعى فنً. ت.ك

231.5الموسٌقٌة التربٌة شعبة غمر بمٌت النوعٌة التربٌة

231السادات جامعة حقوق

231قوٌسنا صناعى فنً. ت.ك

231بالمقطم واالعالم لالتصال العالً الجزٌره

230.5الخارجٌة والتجارة الصناعة بوزارة المتمٌز التكنولوجٌا مركز

230.5االسكندرٌه فنٌه نوعٌة

230.5اكتوبر 6 المعلومات ونظم الحاسب لنظم العالً

230بالزقازٌق التجارى الفنً

230بقوٌسنا التجارى الفنً

230بالمنصوره التجارى الفنً

230سوهاج صناعى فنً. ت.ك

230خامس تجمع أعمال إدارة ش  إدارٌة عالً

229.5بالسالم المتكامل التكنولوجً المجمع

229.5اكتوبر 6 اإلدارٌه للعلوم العالً

229.5المنصورة ج النصر منٌه فنٌه شعبة نوعٌة تربٌة



229بطنطا التجارى الفنً

229بدمنهور التجارى الفنً

229سعٌد بور صناعى فنً. ت.ك

228.5بالمقطم (نظم شعبة) ادارٌة معلومات ونظم حاسب العالً الجزٌره

228.5منصورة نظم شعبة التجارٌة للعلوم العالً النٌل

228.5االسماعٌلٌة فنٌه تربٌة شعبة تربٌه

228بقنا التجارى الفنً

228باسوان التجارى الفنً

228جٌزه واللغات النوعٌة للدراسات العالً

228ببنها التجارى الفنً

228الزقازٌق صناعى فنً. ت.ك

228حلوان البناء لمواد فنً. ت.ك

227.5خامس تجمع نظم ش المعلومات ونظم للحاسب  العالً

227.5المقطم تجارة شعبة العالً الجزٌرة

227.5اشمون موسٌقٌه نوعٌة

227.5بمصروفات الخٌمه شبرا زراعى تعاون عالً معهد

227الكبرى المحله صناعى فنً. ت.ك

227باسٌوط التجارى الفنً

227بسوهاج التجارى الفنً

227سعٌد ببور التجارى الفنً

227بورسعٌد فنٌه نوعٌة

227بقنا االجتماعٌة للخدمة الفنً

227جٌزة فنٌه نوعٌة

226.5الشٌخ كفر نظم شعبة إدارة العالً

226الفٌوم فنٌه نوعٌة

226سوٌف ببنى التجارى الفنً

226الزقازٌق فنٌه نوعٌة

226طنطا فنٌه نوعٌة

226بالمطرٌه التجارى الفنً

226باالسكندرٌه التجارى الفنً

226اسوان صناعى فنً. ت.ك

226سوهاج بنات رٌاضٌة تربٌة

225.5عباسٌه فنٌه نوعٌة

225.5المنصوره بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225بورسعٌد بنات/  رٌاضٌه تربٌة

225االسكندرٌه بنات رٌاضٌه تربٌة

225حلوان بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225حلوان ج بالجزٌرة بنات رٌاضٌه تربٌة

225قنا فنٌه نوعٌة

225الشٌخ كفر بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225الشٌخ كفر بنات/  رٌاضٌه تربٌة

225قنا بنات/ رٌاضٌة تربٌة

225اسوان فنٌة نوعٌة تربٌة

225اسٌوط فنٌه نوعٌة

225باالسماعٌلٌة السوٌس قناة ج بنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

225اسٌوط بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225اسٌوط بنات/  رٌاضٌه تربٌة



225بالروضه التجارى الفنً

225بشبرا التجارى الفنً

225طنطا بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225اسوان بنات رٌاضٌة تربٌة

225باالسماعٌلٌة السوٌس قناة ج بنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

225بالعرٌش التجارى الفنً

225الزقازٌق بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225الزقازٌق بنات رٌاضٌه

225خامس تجمع  إدارة ش المعلومات ونظم للحاسب  العالً

225المنصوره فنٌه نوعٌة

225الشٌخ كفر ومحاسبة إدارة شعبة إدارة العالً

225أول تجمع تسوٌق شعبة تسوٌق العالً

225(اعمال ادرة) والتكنولوجٌا للهندسة العالى اكتوبر معهد  

225سٌناء شمال بئرالعبد صناعى فنً. ت.ك

225سوٌف بنً بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225سوٌف بنً بنات/  رٌاضٌه تربٌة

225السادات جامعة بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225السادات جامعة بنات/  رٌاضٌه تربٌة

225فنٌه تربٌة شعبة بنها نوعٌة تربٌة

225بنها بنٌن رٌاضٌة تربٌة

225بمصروفات بالمنٌرة إدارٌة و تعاونٌه دراسات عالً معهد

225االسكندرٌة ج مطروح بفرع فنٌة نوعٌة

225الفٌوم بنات رٌاضٌة تربٌة

225دمنهور ج بالنوبارٌة فنٌة تربٌة. ش نوعٌة تربٌة

225المنٌا بنٌن رٌاضٌه تربٌة

225المنٌا بنات/  رٌاضٌه تربٌة

224.5ومحاسبة تجارة ش بالهرم متطوره دراسات العالً

224.5أول تجمع نظم شعبة تسوٌق العالً

224.5أول تجمع محاسبة شعبة تسوٌق العالً

224.5الخٌمة بشبرا اإلدارة علوم شعبة حاسبات عالً معهد

224منصورة محاسبة شعبة التجارٌة للعلوم العالً النٌل

224(ادارة شعبة) االول بالتجمع االلى والحاسب االدارٌة للعلوم الجدٌدة القاهرة معهد

224اسوان موسٌقٌة نوعٌة تربٌة

224مطروح بمرسى رمضان 10 إدارة العالً التكنولوجى

224بسوهاج االدارٌة للعلوم العالى المعهد

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

223.5أعمال إدراة بالقطامٌة اإلدارٌة للعلوم العالً

223.5الهرم سقاره طرٌق ومحاسبة إدارة شعبة العالً طٌبة

223بسموحة لإلعالم العالى االسكندرٌة معهد

223الشرقٌة-  بالعباسة االدارٌة للعلوم العالى المعهد

222.5بشبرامنت الدولٌة للغات العالً المدٌنة

222أول تجمع نظم و حاسبات العالً

222الغردقة طفولة تربٌة

221.5اإلدارٌة المعلومات نظم البنات بكلٌة والحاسب والسكرتارٌة اإلدارة

221دمنهور ج بالنوبارٌة موسٌقٌة تربٌة. ش نوعٌة تربٌة

220المطرٌه للفنادق الفنً

219مطرٌه سٌاحة فنً مطاعم.ش



219اسكندرٌة موسٌقٌة نوعٌة تربٌة

218.5بالمنصورة للغات العالً المعهد

218.2العرٌش طفولة.ش تربٌة

218اإلدارٌة المعلومات لنظم بالمعادى العالً طٌبة

218السوٌس جامعة فنٌه تربٌة شعبة تربٌه 

218االسكندرٌه للفنادق الفنً

217جٌزه موسٌقٌه نوعٌة

215الزقازٌق موسٌقٌه نوعٌة

215للغات العالى المنٌا معهد

214 اسكندرٌة ط 47ك (معلومات نظم).ش وحاسبات متقدمة إدارٌة علوم عالً

213عباسٌه موسٌقٌه نوعٌة

213القدٌمه بمصر والسكرتارٌه اإلدارة

213االسكندرٌة ج مطروح بفرع موسٌقٌة نوعٌة

213طالبات بالقاهرة رمسٌس بكلٌة سكرتارٌه

211أعمال إدارة العالً الفراعنة

211األعمال ادارة شعبة المتخصصة التكنولوجٌة للدراسات العالً المستقبل معهد

211الخٌمة شبرا دولً تسوٌق شعبة زراعً تعاون عالً معهد

209.5 مرٌوط كنج االدبٌة للدراسات العالً

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

209.5طالبات سٌتى بجاردن االجتماعٌة للخدمه المتوسط

209(مالٌة)ش االلٌة والحاسبات التجارٌة للعلوم العباسٌة معهد

209اإلدارٌة المعلومات لنظم السوٌس معهد

209(نظم شعبة) سوهاج اإلدارة وتكنولوجٌا الكمبٌوتر لعلوم العالً

208خامس تجمع نظم الخارجٌة والتجارة االدارٌة للعلوم العالً

207البر برأس تجارٌة علوم شعبة والحاسب لإلدارة العالً

207بمصروفات اسٌوط وإرشاد زراعً تعاون عالً معهد

206.5بمصروفات شبراالخٌمه تربوٌة شعبة زراعى تعاون عالً معهد

206ومحاسبة تجارة شعبة بالقطامٌة متطورة دراسات عالً

205.5اإلدارٌة المعلومات لنظم بالهرم المتطوره للدراسات العالً

205 االدارٌة المعلومات لنظم نصر بمدٌنة العالً األلسن معهد

205الهرم سقارة المال وأسواق البنوك إدارة طٌبة عالً معهد

205اإلدارٌة المعلومات لنظم جٌزه نوعٌة دراسات العالً


