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1893285217870381043808115371861723296268564التكنولوجى العالى فرع العاشر

 6التكنولوجى العالى فرع 

اكتوبر
2273826513711501521233212546092152

التكنولوجى العالى فرع مرسى 

مطروح
8729116612248860311329918

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

التجمع الخامس
2153324830123273339591766676253115

العالى لعلوم الحاسبات ونظم 

المعلومات القاهرة الجديدة
1207308151552271156638339574469432063

الكندى العالى لتكنولوجيا 

الهندسة واالدارة
55410265618134042217111241356565130

الكندى العالى لتكنولوجيا 

االعالم الحديث التجمع الخامس
747615036040876818345222325

العالى للعلوم االدارية طموه  

جيزة
4081865941438674211226103635742

20431235199636023564401035437861139طيبة العالى للهندسة المعادى
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طيبة العالى لتكنولوجيا االدارة 

والمعلومات الهرم
94914710962950580353021334247312556

طيبة العالى للحاسب والعلوم 

االدارية القاهرة
15255602085608523628447329108437433780

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

المنيا الجديدة
19925224119123314242206828855156

االكاديمية الدولية لهندسة 

 اكتوبر6االعالم 
000000000000

االهرامات العالى للهندسة 

 اكتوبر6والتكنولوجيا 
4113644719712222193190312217930109

المدينة العالى للهندسة 

21والتكنولوجيا شبرامنت اك 
261262871244145138972108237340

القاهرة العالى للهندسة وعلوم 

الحاسب واالدارة
49110259316903051995751186000

 6العالى للعلوم االدارية باوسيم 

اكتوبر
401114515111441615302162751015

العالى للهندسة والتكنولوجيا  

البحيرة
2674531215043241828181312128323106
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179141932001113211449347540443074 اكتوبر6العالى للهندسة 

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بدمياط الجديدة
193502432145518266328396379191534

الجيزة العالى للهندسة 

والتكنولوجيا الجيزة المنيب
40523428153918817271853522037946

االعالى للهندسة والتكنولوجيا 

العبور21اك 
207152221199164136310021121572582

الوادى العالى لالدارة المالية 

بالقليوبية
120291494581317177519625241337

الوادى العالى للهندسة 

والتكنولوجيا بالقليوبية
1201913954010964958133878116

اكتوبر العالى للهندسة 

 اكتوبر6والتكنولوجيا 
4751949417374552192235602958733120

السالم العالى للهندسة 

والتكنووجيا مدينة السالم
132141461143113125617422196527

العالى  الهندسة والتكنولوجيا 

الحديثة المرج الجديدة
7498335934393000151732
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العالى للهندسة والتكنولوجيا 

الزقازيق
451795309502561206000482270

37640416156332318864331095425154105الدلتا للهندسة والتكنولوجيا المنصورة 

الهندسة وتكنولوجيا 

المنسوجات المحلة الكبرى
14524169288673550008816

18124205589102691000293463الجزيرة  العالى للهندسة والتكنولوجيا

2017427551621072600015318 اكتوبر6الكندى لالدارة 

277263036238370600022325كتوبر1 6الكندى للهندسة 

االجمالى العام  لنظام الساعات 

المعتمدة
12909260215511562661340969675661012327842150210532555


