
التعريفى الرقمالمدرسة اسمالمدرسة مسلسلالتبعيةالمرحلةاإلدارةالمديريةم

110327لغات الخاصة الجديد العهد1034782لغات خاصعام ثانوىالفرج روضالقاهرة1

116510ث الكرمليت راهبات1108823لغات خاصعام ثانوىالساحلالقاهرة2

114657الخاصة الثانوية االستقالل1033092عربى خاصعام ثانوىشبراالقاهرة3

115486الخاصة الثانوية رمسيس1033101عربى خاصعام ثانوىشبراالقاهرة4

114669ث ص لغات الصالح الراعى راهبات1104727لغات خاصعام ثانوىشبراالقاهرة5

115486لغات الخاصة الثانوية رمسيس1985769لغات خاصعام ثانوىشبراالقاهرة6

118154 الثانوي الجديدة الخطيب1032613عربى خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة7

107334الثانوي الخاصة المتكامله ماري سانت مدارس مجمع1032644عربى خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة8

107294الثانوي الخاصة امون1032661عربى خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة9

107268الثانوي الخاصة دهب1034720عربى خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة10

104047الثانوي الخاصة سكول سينا1035094عربى خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة11

107282لغات الثانوي الخاصة هليوبوليس1010504لغات خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة12

107334لغات الثانوي المتكامله ماري سانت مدارس مجمع1030979لغات خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة13

107536لغات الثانوي ديزابوتر نوتردام1034867لغات خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة14

107548لغات الثانوي االنصارى جابر طالئع1034871لغات خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة15

107268لغات الثانوي دهب1113386لغات خاصعام ثانوىالزيتونالقاهرة16

116825للبنين الخاصة الثانوية المأمون الخليفة1032675عربى خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة17

110149للبنات الخاصة الثانوية المأمون الخليفة1032688عربى خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة18

109396تريتش اوزيليا ماريا1035063عربى خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة19

109208نوتردام1001558لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة20

110125المقدس القلب1001602لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة21

109853بنين لغات الخاصة البطريركية1001664لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة22

109752الكاثوليك االرمن راهبات1001783لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة23

109271يوسف القديس1001797لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة24

109877االرمنية نوباريان- كالوسديان1001823لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة25

110150العباسية فاتيما سانت1001854لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة26

109501الدليفراند1030828لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة27

109715لغات كرنك بى1030880لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة28

109978كلير سانت1032701لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة29

109943جورج سان1034884لغات خاصعام ثانوىالجديدة مصرالقاهرة30

116153عربى الخاصة القاهرة1034942عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة31

118293عربي بنين  ث خاص القاهرة منارة1034986عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة32

119124عربى خاصة الحديثة االلسن ف1034990عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة33

114087عربى الخاصة المنهل1035001عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة34
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120130بنات عربي خاص ث القاهرة منارة1035028عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة35

118382الخاصة الحديثة البيان1035182عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة36

116153 لغات الخاصة القاهرة1001589لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة37

115450ث حورس ف1001749لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة38

122863للغات الخاصة االلسن1001908لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة39

118053نصر مدينة لغات خاص فاتيما سانت1030519لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة40

114087 لغات الخاصة المنهل 1030536لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة41

118293لغات خاص بنين ث القاهرة منارة1030638لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة42

120130لغات خاص بنات ث القاهرة منارة1030642لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة43

119692( 3 ) اسماعيل نرمين.  د1031042لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة44

124310لغات االيمان منارة1100459لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة45

123631للغات الخاصة هليوبوليس منارة1101433لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة46

119124لغات خاص الحديثة االلسن1105056لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة47

123553لغات مصرالخاصة هارفرد1106013لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة48

121402للغات الخاصة الراية1107990لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة49

122370للغات الخاصة الجذور1982872لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة50

118382للغات الحديثة البيان1984119لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة51

123403للغات الخاصة االهرام1991380لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة52

103886االسالم بدر 1001576لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة53

114289ثانوى-  لغات-  الخاصة الرواد1001735لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة54

117921بنين لغات ث الخاصة  الكمال طالئع1001872لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة55

117921 بنات لغات ث  الخاصة الكمال طالئع1001885لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة56

121705بنات الثانوية لغات المستقبل طالئع1030965لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة57

113931ث المشتركه الخاصة للغات المستقبل طالئع1030982لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة58

117844للغات طيبة1038097لغات خاصعام ثانوىنصر مدينة شرقالقاهرة59

107827بنين الخاصة الثانوية الشهداء1032586عربى خاصعام ثانوىالقاهرة وسطالقاهرة60

111357بنات الخاصة الثانوية الشرفا1032746عربى خاصعام ثانوىالقاهرة وسطالقاهرة61

111308للبنات الخاصة الثانوية الحلمية1032759عربى خاصعام ثانوىالقاهرة وسطالقاهرة62

115789 بنات الخاصة الثانوية سكول مودرن1033203عربى خاصعام ثانوىالقاهرة وسطالقاهرة63

117881لغات يوسف القديس1110609لغات خاصعام ثانوىالقاهرة وسطالقاهرة64

118117لغات المدينة1030951لغات خاصعام ثانوىالقاهرة غربالقاهرة65

112860الخاصة الثانوية الدواوين1032803عربى خاصعام ثانوىزينب السيدةالقاهرة66

114418المشتركة الخاصة الثانوية المبتديان1032817عربى خاصعام ثانوىزينب السيدةالقاهرة67

112858عربى الخاصة الدين علم1032820عربى خاصعام ثانوىزينب السيدةالقاهرة68
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112288للغات الثانوية جاردن بيبي1030761لغات خاصعام ثانوىزينب السيدةالقاهرة69

112858للغات الخاصة الدين علم1037812لغات خاصعام ثانوىزينب السيدةالقاهرة70

113877الخاصة الشروق1034955عربى خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة71

113727الخاصة الصرح1035179عربى خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة72

107092لغات االمل1001492لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة73

123148لغات ث المعادى منارة1030726لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة74

123096لغات الخاصة ث سقارة1031069لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة75

110782ثانوى سمارت الخاصة االورمان1109705لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة76

121691لغات المعادى واحة1109719لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة77

120076لغات ث نارمر1030571لغات خاصعام ثانوىالمعادىالقاهرة78

112682بنين ث الخاصة  الرياض1032609عربى خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة79

112520بنات الخاصة الثانوية الرياض1032630عربى خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة80

112746بنات الخاصة ث البيضاء الدار1032657عربى خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة81

112722ث الخاصه االيمان1035117عربى خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة82

122941ث لغات ليدرزالخاصه1105507لغات خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة83

112555لغات الخاصة الثانوية  الرياض1990667لغات خاصعام ثانوىالقبة حدائقالقاهرة84

114507عربى خاص الثانوية الطهطاوى رفاعة1032834عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة85

119528عربى خاص ثانوى المستقبل رواد1034898عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة86

123399عربى خاص المشتركة ثانوى الصالح الراعى1100581عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة87

126752عربى خاص ثانوى مسعود ابن1112354عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة88

127809عربي خاص ثانوي 2 ريتاج1114869عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة89

127316عربى خاص ثانوى فيرجينيا1986858عربى خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة90

119528لغات خاص ثانوى المستقبل رواد1013176لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة91

114380لغات خاص ثانوى المقطم1030505لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة92

115730لغات خاص ثانوى الواحة1030598لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة93

119908بالمعراج لغات خاص ثانوى المستقبل طالئع1030669لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة94

120243لغات خاص ثانوى آتون1030744لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة95

119338لغات خاص ثانوى المستقبل طالئع1031073لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة96

123399لغات خاص ثانوى المشتركة الصالح الراعى1100595لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة97

124852لغات خاص ثانوى البارون1104215لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة98

121642لغات خاص ثانوى الكرمة1105437لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة99

120280لغات خاص ثانوى مصر سما1107195لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة100

121879لغات خاص ثانوى المعادى طيبة1110216لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة101

125202للغات خاص ثانوى الحرية1111587لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة102
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119983لغات خاص ثانوي بريميير1114873لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة103

127163 لغات خاص ثانوى الفندا1115463لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة104

124803لغات خاص ثانوى المصرية الصفوة1983886لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة105

126687للغات خاص ثانوى ريماس1984269لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة106

127809لغات خاص ثانوى 2 ريتاج1986708لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة107

127316لغات خاص ثانوى فرجينيا1986845لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة108

124369للغات خاص ثانوى براديس1989555لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة109

125543لغات خاص ثانوى الالمعة العقول1990243لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة110

129075لغات خاص ثانوى سمارت دجلة نيو1990345لغات خاصعام ثانوىالخليفةالقاهرة111

109790 الثانوية بنين الحجاز النزهه1001678عربى خاصعام ثانوىالنزهةالقاهرة112

109790 الثانوية بنات الحجاز النزهه1001681عربى خاصعام ثانوىالنزهةالقاهرة113

109156 لغات  الثانوية الخاصة االسالميه الفاروق1001695لغات خاصعام ثانوىالنزهةالقاهرة114

109790لغات  الثانوية بنات االسماعيلية النزهة1030607لغات خاصعام ثانوىالنزهةالقاهرة115

111334لغات الخاصة الثانوية القبطية التوفيق1001593لغات خاصعام ثانوىالشعرية بابالقاهرة116

118129ثانوى-  الفرير السال دى1001766لغات خاصعام ثانوىالشعرية بابالقاهرة117

111294ثانوى-  الدليفراند راهبات1030395لغات خاصعام ثانوىالشعرية بابالقاهرة118

114277المشتركه االسالميه ث الرضوان1035077عربى خاصعام ثانوىنصر مدينة غربالقاهرة119

127140لغات الثانوية الخاصة المختار1991403لغات خاصعام ثانوىالمعصرهالقاهرة120

125097الثانوية عربي الخاصة المستقبل رواد1108461عربى خاصعام ثانوىالمستقبلالقاهرة121

125097الثانوية لغات الخاصه المستقبل رواد1112663لغات خاصعام ثانوىالمستقبلالقاهرة122

126045الثانوية لغات الخاصة الحديثة الرؤية1114696لغات خاصعام ثانوىالمستقبلالقاهرة123

125954عربي ث ستار رايز صن1987245عربى خاصعام ثانوىالشروقالقاهرة124

525554ثانوي لغات المستقبل طالئع1986774لغات خاصعام ثانوىالشروقالقاهرة125

125954الخاصة ستار رايز صن1988541لغات خاصعام ثانوىالشروقالقاهرة126

302492 لغات ثانوي ( N ) المتكاملة بورسعيد3003497لغات خاصعام ثانوىبورسعيد جنوببورسعيد127

1101681عربى خاص الجمعية فصول الخاصة الثانوية دمياط11006875عربى خاصعام ثانوىدمياطدمياط128

1105760لغات الخاصة الثانوية اإللهية المحبة سيدة11100908لغات خاصعام ثانوىدمياطدمياط129

1204802بنات الثانوية خديجة السيدة12024102عربى خاصعام ثانوىالمنصورة شرقالدقهلية130

1220677بالمنصورة المشتركة الثانوية الخاصة السالم12099808عربى خاصعام ثانوىالمنصورة شرقالدقهلية131

1222605الخاصه الثانوية الخطاب بن عمر12996672عربى خاصعام ثانوىالمنصورة شرقالدقهلية132

1215582بنات الخاصة الثانوية المقدسه العائله12996699عربى خاصعام ثانوىالمنصورة شرقالدقهلية133

1223293المشتركة الثانوية للغات الزهراء12024150لغات خاصعام ثانوىالمنصورة شرقالدقهلية134

1220933المشتركة الثانويه للغات الخاصة الدلتا12024164لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية135

1225991المشتركه للغات الثانويه كولدج المنصوره12030783لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية136
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1226948بنات للغات الثانويه الوادى12099529لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية137

1228139للغات الخاصه الثانويه سكولز رويال المنصوره12102659لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية138

1228380للغات الخاصه األمريكيه الثانويه جلورى12994309لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية139

1228420للغات الخاصه الحديثه الثانويه كولدج المنصوره12995110لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية140

1227816للغات الحديثة الثانوية الدلتا12996606لغات خاصعام ثانوىطلخاالدقهلية141

1211923الخاصة المشتركه الثانوية شربين12024116عربى خاصعام ثانوىشربينالدقهلية142

1221813عام ثانوى الخاصة الحديثه المنيالوى12995888عربى خاصعام ثانوىشربينالدقهلية143

1220541الخاصة المشتركة الثانوية دكرنس12024129عربى خاصعام ثانوىدكرنسالدقهلية144

1228861ثانوي للغات الخاصه الدوليه الصفوه12996654لغات خاصعام ثانوىالمنصورة غربالدقهلية145

1326019لغات الخاصة الشريف13310640لغات خاصعام ثانوىالزقازيق غربالشرقية146

1407507الخاصة الصديق بكر ابو14007141عربى خاصعام ثانوىبنهاالقليوبية147

1407455 الخاصه المسلمين الشبان14524979عربى خاصعام ثانوىبنهاالقليوبية148

1408325 لغات الخاصة السالم14007579لغات خاصعام ثانوىبنهاالقليوبية149

1408780الخاصة الثانوية طوخ14007110عربى خاصعام ثانوىطوخالقليوبية150

1408780لغات الخاصة الثانوية طوخ14017923لغات خاصعام ثانوىطوخالقليوبية151

1606667بطنطا بنات الخاصة الثانوية المسلم الجيل16000408عربى خاصعام ثانوىطنطا شرقالغربية152

1607989للغات الخاصة الثانوية السالم16000561لغات خاصعام ثانوىطنطا شرقالغربية153

1615920للغات الخاصه الثانوية المستقبل16093374لغات خاصعام ثانوىطنطا شرقالغربية154

1616647للغات الخاصة الثانوية سكول مودرن طنطا16095619لغات خاصعام ثانوىطنطا شرقالغربية155

1615599للغات الخاصة الثانوية المدينة16096244لغات خاصعام ثانوىطنطا شرقالغربية156

1609638المشتركة الخاصة الثانوية العزب16000526عربى خاصعام ثانوىطنطا غربالغربية157

1609638للغات الخاصة الثانوية العزب16094618لغات خاصعام ثانوىطنطا غربالغربية158

1616407للغات الخاصه الثانوية الرساله16099661لغات خاصعام ثانوىطنطا غربالغربية159

1618089للغات الخاصة الثانوية جلورى16096743لغات خاصعام ثانوىالمحلة غربالغربية160

1800442المشتركة الثانوية الخاصة ناصر18001684عربى خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة161

1820828ث عربى الصفوة مدارس18001977عربى خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة162

1800453ث المصرى عزيز18002053عربى خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة163

1833206ث الخاصة االسالم منارة مدارس18029976عربى خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة164

1820828ث للغات الصفوة مدارس18001994لغات خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة165

1833206ث للغات االسالم منارة مدارس18029989لغات خاصعام ثانوىدمنهور بندرالبحيرة166

1814221عربى الخاصة الصفوة18001980عربى خاصعام ثانوىالدوار كفر بندرالبحيرة167

1814221لغات الثانوية الصفوة18002005لغات خاصعام ثانوىالدوار كفر بندرالبحيرة168

1806367المشتركة الثانوية الخاصة الطحان18001963عربى خاصعام ثانوىحمادة كومالبحيرة169

1837891لغات الخاصة الفارابى18956338لغات خاصعام ثانوىدمنهور مركزالبحيرة170
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1837598الثانوية الخاصة بدر منارة18103627عربى خاصعام ثانوىالتحريرالبحيرة171

1837412 الواعد الجيل18956284لغات خاصعام ثانوىالدوار كفر مركزالبحيرة172

1904196عربي الخاصة الثانوية امون19007364عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية173

1903824 عربى الخاصة االثانوية المكرمة مكة19007378عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية174

1903622عربى الخاصة الثانوية السالم19007381عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية175

1905243 عربى الخاصة الثانوية العطار مصطفي19007395عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية176

1903695 عربي الخاصة الثانوية المنار19007404عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية177

1904414لغات الثانوية الخاصة يوسف القديس19007418لغات خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية178

1903622 لغات خاص الثانوية  السالم19007421لغات خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية179

1903695لغات الخاصة الثانوية المنار19007709لغات خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية180

21905684 الثانوية لغات الخاصة المنار19097800لغات خاصعام ثانوى االسماعيلية شمالاالسماعيلية181

1904200عربى الخاصة  ث السويس قناة هيئة19007347عربى خاصعام ثانوى االسماعيلية جنوباالسماعيلية182

1904402لغات ث  الخاصة السويس قناة هيئة19000180لغات خاصعام ثانوى االسماعيلية جنوباالسماعيلية183

2105808الخاصة نصر21025458عربى خاصعام ثانوىالدكرور بوالقالجيزة184

2107936الخاصة الثانوية الصفا21777062عربى خاصعام ثانوىالدكرور بوالقالجيزة185

2107276للغات الخاصة الملكة مدرسة21002176لغات خاصعام ثانوىالدكرور بوالقالجيزة186

2106788الخاصه خطاب21023372عربى خاصعام ثانوىالعجوزةالجيزة187

2109481 الثانوية الجديدة االسالمية النور21095027عربى خاصعام ثانوىالعجوزةالجيزة188

2106788 لغات الخاصه الثانوية خطاب21101014لغات خاصعام ثانوىالعجوزةالجيزة189

12103856 االهرامات21005298عربى خاصعام ثانوىالهرمالجيزة190

2115611ثانوى الخاصه االهرام هضبه21024797عربى خاصعام ثانوىالهرمالجيزة191

2116100الخاصة الثانوية الرسالة21025462عربى خاصعام ثانوىالهرمالجيزة192

2103882لغات الخاصة االهرامات21005117لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة193

2103910الثانوية الباطن حفر21005179لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة194

2115611ثانوى لغات األهرام هضبة21005342لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة195

2103983ثانوي لغات الحديثه المستقبل21024960لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة196

2108361الجديدة االورمان21027548لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة197

2127007ثانوى للغات السعودى مدرسة21095439لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة198

2129200الثانويه للغات الحديثة العمران21098361لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة199

2108361لغات ثانوى الحديثة االورمان21098710لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة200

2129184ثانوي للغات كابتيال21100180لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة201

2128041لغات ث المتكاملة المستقبل21100910لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة202

2129196ثانوي لغات الخاصه الجديده الرؤيه21102236لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة203

2118707لغات الخاصة العمران21780009لغات خاصعام ثانوىالهرمالجيزة204
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2111858ث االنجليزى القسم كفافى سعاد21100560لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة205

2115456ث لغات هاوس رويال21010718لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة206

2119126ث الحديثة هاوس رويال21094702لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة207

2129160ث للغات الخاصة الذكية العمران21100556لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة208

2117307ث لغات الخاصة بلوم21999941لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة209

2112880ث لغات الخاصة دريم ايجيبت21999954لغات خاصعام ثانوىالنمرس ابوالجيزة210

2108498 لغات خاص الجديدة العروبة21015262لغات خاصعام ثانوىالدقىالجيزة211

2108296لغات العروبة21015302لغات خاصعام ثانوىالدقىالجيزة212

2107795 لغات الخاصة ع نارمر21015333لغات خاصعام ثانوىالدقىالجيزة213

2107795لغات الحديثه نارمر21015404لغات خاصعام ثانوىالدقىالجيزة214

2116112عربى الحديثة الرضوى21021688عربى خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة215

2112730الخاصة المؤمنين ام21025476عربى خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة216

2127413 للغات المصريه21100132لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة217

2115595لغات الخاصة طيبة6102762لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة218

2112730لغات الخاصة المؤمنين ام6102921لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة219

2115914للغات الثانوية الحلم21021701لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة220

2117089لغات المدينة21021732لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة221

2115332للغات الثانوية الرواد21021746لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة222

2113014مانور للغات الجديدة الثانوية اكتوبر21021759لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة223

2117091لغات الرائدة المصرية21021763لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة224

2116112لغات الرضوىالثانويه21024991لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة225

2119241لغات الخاصة الخليل21027857لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة226

2126986الذكيه الرؤيه21094747لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة227

2117600بنات للغات االسالميه الفيصليه21096196لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة228

2127676للغات الثانويه ماسترز21096373لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة229

2128130للغات الثانويه االمريكيه االنجليزيه21098843لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة230

2117293للغات الشمس باب21779577لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة231

2119215(سابقا اوراسكوم) للغات ستارز رايزنج21096369لغات خاصعام ثانوى أكتوبرالجيزة232

2128468ثانوى للغات المتقدمة األورمان21101942لغات خاصعام ثانوىزايد الشيخالجيزة233

2127538 عام ثانوى لغات الخاصة وايز21098446لغات خاصعام ثانوىزايد الشيخالجيزة234

2119304عام ثانوى انفينتى  مودرن21776747لغات خاصعام ثانوىزايد الشيخالجيزة235

2315626الخاصة ث االندلس منارة23303986عربى خاصعام ثانوىالفيوم شرقالفيوم236

2318229الثانوية الرساله23307314عربى خاصعام ثانوىالفيوم شرقالفيوم237

2318229لغات الثانوية الرسالة23309540لغات خاصعام ثانوىالفيوم شرقالفيوم238
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2302183الخاصة الثانوية األندلس زهراء23008727عربى خاصعام ثانوىالفيوم غربالفيوم239

2306298عربى ثانوى الخاصة السالم23303955عربى خاصعام ثانوىالفيوم غربالفيوم240

2311180لغات ثانوى إبرام اآلنبا23303911لغات خاصعام ثانوىالفيوم غربالفيوم241

2306298لغات ثانوى الخاصة السالم23303969لغات خاصعام ثانوىالفيوم غربالفيوم242

2705982الخاصة ث العزيز عبد بن عمر27013975عربى خاصعام ثانوىقناقنا243

2709137الخاصة الثانوية حمادى نجع27013957عربى خاصعام ثانوىحمادى نجعقنا244

2809805عربى خاص الثانوية اكاديمى السالم28099203عربى خاصعام ثانوىاسوانأسوان245

2810377المشتركه عربى خاص الثانوية نوتردام مدارس مجمع28099248عربى خاصعام ثانوىاسوانأسوان246

2810417عربى خاص الثانوية المستقبل28099631عربى خاصعام ثانوىاسوانأسوان247

2809805لغات خاص الثانوية اكاديمى السالم28099217لغات خاصعام ثانوىاسوانأسوان248

2810377المشتركه لغات خاص الثانوية نوتردام مدارس مجمع28099251لغات خاصعام ثانوىاسوانأسوان249

2810417للغات الخاصة الثانوية  المستقبل28889744لغات خاصعام ثانوىاسوانأسوان250

3403119عربى خاص الثانوية الخاصة العربى34084868عربى خاصعام ثانوىالعريشسيناء شمال251

3501901الثانوية سكول النجوتش فيوتشر دهب35092151لغات خاصعام ثانوىدهبسيناء جنوب252


