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16393261965902614771050321126042716294283577التكنولوجى العالى فرع العاشر

4354447916801481828183161996178139 اكتوبر6التكنولوجى العالى فرع 

التكنولوجى العالى فرع مرسى 

مطروح
10143144582171753104851898715

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

التجمع الخامس
2934633922032972500636737096042102

العالى لعلوم الحاسبات ونظم 

المعلومات القاهرة الجديدة
10123281340555613996955443163606361955

الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة 

واالدارة
55920075924167733189127441711018109

الكندى العالى لتكنولوجيا االعالم 

الحديث التجمع الخامس
971762733946411035659015532335

6162698851650834248420412933346652العالى للعلوم االدارية طموه  جيزة
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31148359163829819364281155438816104طيبة العالى للهندسة المعادى

طيبة العالى لتكنولوجيا االدارة 

والمعلومات الهرم
1626275190145218055326541135676362864

طيبة العالى للحاسب والعلوم 

االدارية القاهرة
2339686302576652736104018033841187602787

العالى للهندسة والتكنولوجيا المنيا 

الجديدة
19822220121716713842147228658260

االكاديمية الدولية لهندسة االعالم 

 اكتوبر6
30717648317407642504140642048532117

االهرامات العالى للهندسة 

 اكتوبر6والتكنولوجيا 
1872621318764252301327693968735122

المدينة العالى للهندسة 

21والتكنولوجيا شبرامنت اك 
20816224137913515141582718535540

 6العالى للعلوم االدارية باوسيم 

اكتوبر
533160693184464524891919728810515
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القاهرة العالى للهندسة وعلوم 

الحاسب واالدارة
3768345918843642248214442588635121

العالى للهندسة والتكنولوجيا  

البحيرة
278403181483302178521764281752196

17720197131394140764032672553186 اكتوبر6العالى للهندسة 

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بدمياط الجديدة
12521146144429117352918737853962

الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا 

الجيزة المنيب
188202081755177193221126237701888

العالى للهندسة والتكنولوجيا ك 

العبور21
311503611399187158617637213512576

الوادى العالى لالدارة المالية ونظم 

المعلومات بالقليوبية
27038308322112434271643241640

الوادى العالى للهندسة 

والتكنولوجيا بالقليوبية
64367647977444917665264116
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اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا 

 اكتوبر6
883206108924256333058263913548060140

السالم العالى للهندسة والتكنولوجيا 

مدينة السالم
10361099598510442253125692029

العالى  الهندسة والتكنولوجيا 

الحديثة المرج الجديدة
79108946270532000381250

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

الزقازيق
2824332515173531870000161026

الدلتا للهندسة والتكنولوجيا 

المنصورة
36953422168628619723211204417833111

الهندسة وتكنولوجيا المنسوجات 

المحلة الكبرى
351247416110526000459

الجزيرة  العالى للهندسة 

والتكنولوجيا
20235237879134101382169872779
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23293325964387135111122328129 اكتوبر6الكندى لالدارة 

183222051025133115800044347كتوبر1 6الكندى للهندسة 

المنصورة العالى للهندسة 

والتكنولوجيا
2776634315313941925000201232

القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا 

بالسويس
381250516140656000133245

االكاديمية المصرية للهندسة 

والتكنولوجيا المتقدمة
2202024048437521000271946

5145516420184000182644الهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

669215817524241724224616117االسكندرية العالى لالعالم

االكاديمية الحديثة للهندسة 

والتكنولوجيا بالمعادى
9881871175448790553925872117982880288
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1625839772023573324172689059210014299313007231410563370االجمالى العام  لنظام الكود

0


