
المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

1
المؤسسة العربية لإلستشارات والتنمية 

(أكاد)
NQIT347/1332014/01/282022/12/08الجيزةالدقي

NQIT347/1572019/11/112022/11/10القاهرةالمعادي(أسيرتا أكاديمى)شركة أسيرتا ميدل إيست 2

3
شركة بترولوجيكال للحلول المتكاملة 

(بينسو للبترول)
NQIT347/2292021/08/162024/08/15االسكندريةستانلي

4
أكاديمية الوطن للدارسات التكنولوجيا 

المتخصصة
NQITC347/1752020/02/052023/02/04كفر الشيخكفر الشيخ

NQIT347/1882020/10/112023/10/10الدقهليةالمنصورةأكاديمية التدريب الطبى5

NQIT347/1902020/10/112023/10/10القاهرةالعبورشركة اطلسكو ايجيبت للتجارة6

NQITC347/1772020/08/102023/08/09القاهرةالمعادىشركه اعمل بيزنس7

NQIT347/1792020/08/102023/08/09القاهرةمدينه نصرشركه تراك8

NQIT347/1082020/12/132023/12/12القاهرةالمعاديشركة انترتك انترناشيونال ليمتد9

10
مركز نداء للتدريب والتنمية البشرية 

واإلستشارات
NQIT347/1802020/08/182023/08/17القاهرةمدينه نصر

NQIT347/1772020/08/102023/08/09القاهرةالمهندسينأكاديمية رموز للتدريب واإلستشارات11

NQIT347/1782020/08/102023/08/09دمياطالمنطقة المركزيةأكاديمية حورس للتدريب واإلستشارات12

NQIT347/1842020/09/092023/09/08المنصورةحى الزعفرانأكاديمية الشروق للعلوم والتكنولوجيا13

14
أكاديمية طيبة الدولية للهندسة والعلوم 

الصحية
NQIT347/1832020/09/092023/09/08المنصورةحى اول المنصورة

NQIT347/1892020/09/092023/09/08المنصورةالمنصورةأكاديمية مصر اى تى15

NQITC347/1762020/06/092023/06/08القاهرةالمعادىشركة وابس لإلستشارات16

NQI TC347/1782020/09/092023/09/08الجيزةالهرمشركه ادفانسد تكنيكال سيرفيس17
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

18
األكاديمية المصرية للعلوم الصحية 

والهندسية
NQIT347/1872020/09/092023/09/08البحيرةدمنهور

NQIT347/1862020/10/112023/10/10القاهرةمدينة نصرتنميه القدرات التنافسيه19

NQIT347/1912020/11/182023/11/17المنياالمنياأكسفورد للكمبيوتر و اللغات20

21

 شركة اى ال اس للتدريب وتنمية الموارد

أكاديمية األلسن للعلوم الحديثة)البشرية   

(والتدر

NQIT347/1922020/11/182023/11/17أسيوطأسيوط ثان

NQIT347/1932020/11/182023/11/17المنياملوىشركة التميز تنمية والموارد البشرية22

NQIT347/1942020/11/182023/11/17كفر الشيخكفر الشيخأكاديمية الدلتا للتدريب والتنمية البشرية23

24
 SPME)شركة اس بى ام اى 

ACADEMY)
NQITC347/1792020/12/132023/12/12بور سعيدبور سعيد

NQIT347/1962020/12/132023/12/12القاهرةمدينة نصرشركة تميز للتطوير والتدريب25

NQIT347/1952020/12/132023/12/12القاهرةمصر الجديدةشركة بريليانس بيزنس سكول26

NQIT347/1972021/02/092024/02/08القاهرةالمعادىشركة جى سى ال انترناشيونال27

28
للتدريب   أكاديمية ميترال الدولية

واإلستشارت والعلوم الصحية والطبية
NQIT347/1982021/01/272024/01/26دمياطالمنطقة المركزية
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

29
للتدريب   أكاديمية ميترال الدولية

واإلستشارت والعلوم الصحية والطبية
NQIT347/1992021/01/272024/01/26كفر الشيخكفر الشيخ

30
أكاديمية األركان لتطوير وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية
NQIT347/2002021/01/272024/01/26دمياطالمنطقة المركزية

31
شركة ميديكا للتدريب و تكنولوجيا 

المعلومات
NQIT347/2012021/03/222024/03/21أسيوطأسيوط ثان

NQIT347/2022021/03/222024/03/21الجيزةالدقيشركة سبارك للتدريب والتطوير32

NQIT347/2032021/03/222024/03/21الشرقيةالزقازيق(BMA)األكاديمية البريطانية الحديثة 33

NQIT347/2042021/03/222024/03/21القاهرةمدينة نصرشركة اى اس اس سى ايجيبت34

35
 CEOمركز إعداد رواد األعمال 

BUSINESS SCHOOL
NQIT347/2052021/03/222024/03/21الجيزةالمهندسين

NQIT347/2072021/03/082024/03/07القاهرةمدينة نصرشركة بى تى سى للتدريب واإلستشارات36

NQIT347/2082021/03/082024/03/07البحيرةدمنهورأكاديمية مصر للتدريب37

NQIT347/2092021/03/082024/03/07كفر الشيخكفر الشيخطيبة اكاديمى لالستشارات (مكتب)38

NQIT347/2102021/03/082024/03/07طنطامجمع الكلياتالمؤسسة الدولية للتنمية39
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

NQIT347/2112021/03/082024/03/07الجيزةالدقيCMDمركز التنمية اإلدارية 40

41

مركز الحياة للتنمية والتدريب والكمبيوتر 

أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب )

(والكمبيوتر

NQIT347/2122021/03/082024/03/07الفيومالفيوم

NQIT347/2152021/03/292024/03/28الجيزةفيصلاألكاديمية األمريكية الدولية

NQIT347/2142021/03/292024/03/28بنى سويفبنى سويفالمستقبل أكاديمى لإلستشارات والتدريب42

NQIT347/2162021/03/292024/03/28القاهرةمدينة نصرشركة برو بيزنس للتدريب واإلستشارات43

NQIT347/2172021/03/292024/03/28الجيزةOct-6أكاديمية المهندسين المحترفين44

45
شركة المركز الدولى لإلتاحة الحيوية 

(إسبر)والبحوث الصيدلية واإلكلينيكية 
NQIT347/2182021/03/292024/03/28القاهرةالعبور

46
المركز التكنولوجى للحاسب والفنادق 

واللغات وإدارة الموارد البشرية

القاهرة / الزقازيق 

االسماعيلية/

القاهرة / الزقازيق 

االسماعيلية/
NQIT347/2132021/03/292024/03/28

47
مؤسسة بوابة الصفوة للتدريب 

(اى جى اف ايجيبت)واإلستشارات 
NQIT347/2252021/08/162024/08/15القاهرةمدينة نصر

NQIT347/2232021/06/062024/06/05اإلسماعيليةبورسعيد ثانأكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة48 Page 4 of 14



المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

49

شركة المواهب الذهبية لإلستشارات 

 -Golden Talent)والتدريب 

Consulting&Training)

NQIT347/2222021/06/062024/06/05الجيزةامام جامعة القاهرة

NQIT347/2212021/06/062024/06/05القاهرةالمقطممؤسسة تدريب بال حدود50

NQIT347/2202021/06/062024/06/05القاهرةروكسىمؤسسة أوسكار للتعليم والتثقيف والتدريب51

NQIT347/2192021/06/062024/06/05الجيزةفيصلشركة رويال للتدريب والتنمية البشرية52

NQIT347/2312021/08/162024/08/15القاهرةعين شمسشركة غنيم للتدريب واإلستشارات53

54
المؤسسة العربية األفريقية لألبحاث 

والتنمية المستدامة
NQI T347/2272021/08/162024/08/15القاهرةمدينة نصر- شرق 

55
 )أكاديمية الشمس للتدريب واإلستشارات 

(مركز الشمس للتدريب واإلستشارات
NQI T347/2262021/08/162024/08/15بني سويفمركز الفشن

بني سويف الجديدة 

شرق النيل

 (المركز الرئيسى)

بنى : الفرع)/ الحلمية

(اإلسكندرية/ سويف 

56NQI T347/2352024/09/18 2021/09/19 الصفا الدولية للدراسات المهنية والتدريب
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

 شارع مصطفى 7 

-  الحلمية -  سرى 

- السيدة زينب 

اإلسكندرية

القاهرة

معهد تكنولوجيا المعلومات57
اكاديمة الشرطة 

العباسية
NQI T347/2242021/08/162024/08/15قنا

NQI T347/2322021/05/092024/04/09المنياملوياألكاديمية الدولية للتعليم والتدريب58

NQI T347/2332021/05/092024/04/09المنيامركز بني مزارمركز النيل التعليمي59

NQI T347/2412021/01/112024/10/30سوهاج- سوهاج ثانمركز مغاغاالمنيا- شركة العاصمة التكنولوجيا للتصنيع60

: المركز الرئيسى

برج - شارع 15

-هيئة قضايا الدولة

قنا

شارع البنك : الفرع 

فرع - األهلى 

منطقة - الجامعة 

أمام - التطبيقين 

مدرسة الثانوية 

- الصناعية 

العسكرية

الجيزة

62
شركة البيت العربي للتطوير وتدريب 

عهد- الشركات
NQI T347/2342021/05/092024/04/09الشرقيةالدقي

56

NQI T347/2302024/04/09 2021/05/09
المركز الدولي للدراسات والتدريب 

وتكنولوجيا المعلومات
61

NQI T347/2352024/09/18 2021/09/19 الصفا الدولية للدراسات المهنية والتدريب

Page 6 of 14



المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

63
أكاديمية األلسن للغات وتكنولوجيا 

(AALIT)المعلومات للتعليم والتدريب 
NQI T347/2362021/05/092024/04/09بني سويفالعاشر من رمضان

NQI T347/2372021/01/112024/10/30القاهرةبني سويفاألكاديمية المصرية للتدريب واللغات65

66
شركة اوتس للتدريب والتنمية ودعم 

التشغيل
NQI T347/2382021/01/112024/10/30الغربيةمدينة نصر

NQI T347/2392021/01/112024/10/30القاهرةمركز طنطاطنطا لمراكز التدريب والتنمية البشرية67

68
شركة جيدوكا لالستشارات اإلدارية 

والهندسية
NQI T 347/2422022/01/052025/01/04القاهرةزهراء المعادى

المؤسسة األمريكية لالستشارات والتدريب69

مكرم عبيد برج 

مدينة -  سيتى اليت

نصر

NQI T347/2432022/01/052025/01/04اإلسكندرية

NQI T 347/2462022/01/052025/01/04القاهرةرشدى- سوريا شركة الشروق للتدريب المهنى70

شركة كاد ماستر71
-المنطقة السادسة 

مدينة نصر
NQI T 347/2442022/01/052025/01/04القاهرة

شركة مهاراتى للتدريب المهنى72
- تقسيم الالسلكي 

المعادي
NQI T 347/2452022/01/052025/01/04الشرقية

73
 FUTUREمركز رواد المستقبل 

PIONEERS

مدينة العاشر من 

الشرقية- رمضان 
NQI T 347/2472022/02/142025/02/13القاهرة

مركز تدريب بيت المهندسين74
- منشية البكرى 

الدور األرضى
NQI T 347/2492022/02/142025/02/13القاهرة
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

75
المؤسسة البريطانية الدولية للصحافة 

واإلعالم وفنون اإلتصال
NQI T 347/2482022/02/222025/02/21القاهرةشارع النصر

76
شركة بيماج الشرق األوسط للحلول العلميه 

B.S.M.E

- أرض الجولف 

مصر الجديدة
NQI T 347/2502022/02/142025/02/13القاهرة

NQI T 347/2522022/02/272025/02/26القاهرة شارع رمسيس243شركة مصر للتكنولوجيا والتدريب77

شركة سيفتى مصر للتدريب واإلستشارات78
 شارع مصطفى 18

النحاس مدينة نصر
NQI T 347/2532022/03/162025/03/15المنيا

مركز العربية للتدريب79
– شارع قاعة صبا 

مركز سمالوط
NQI T 347/2542022/04/042025/04/03سوهاج

80
 للتدريب واالستشارات CTCشركة 

ومدارس ومعاهد التعليم الفنى

شارع الجيش أمام 

مدرسة عمر بن 

- الخطاب اإلعدادية 

طهطا

NQI T347/2552022/04/042025/04/03المركز الرئيسى

المركز 

شارع :الرئيسى

نقابة - أسيوط 

الدور - اإلجتماعيين 

أمام - الثانى علوى 

الثانوية الميكانيكية

سوهاج

NQI T 347/2582025/04/03 2022/04/04
المركز األكاديمى األوروبى لتكنولوجيا 

المعلومات والعلوم الصحية
81

Page 8 of 14



المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

-شارع شلبى :الفرع

 أمام بنزينة التعاون 

 برج 15عقار رقم - 

البانوراما

المنيا: الفرع 

شركة الرائد82
-  شارع النيل 24

فارسكور
NQI T 347/2592022/04/042025/04/03دمياط

ITCشركة المركز النموذجى للتدريب 83
-  كوبرى القبة 

الوايلى
NQI T 347/2482022/04/042025/04/03القاهرة

: المركز الرئيسى 

شارع جامعة جنوب 

الوادى بندر قنا 

جاب هللا أبو / بملك

- الحجاج خلف هللا 

محافظة قنا

قنا: المركز الرئيسى 

شارع : الفرع 

- حسنى مبارك 

أحمد محمود عمران 

نجح حمادى- 

نجح حمادى: الفرع 

:  المركز الرئيسى

– مركز الواسطى 

– الكوبرى الجديد 

عبد النبى / ملك

-  محمد عبد الحكم 

بنى سويف

بنى : المركز الرئيسى 

سويف

NQI T 347/2582025/04/03 2022/04/04
المركز األكاديمى األوروبى لتكنولوجيا 

المعلومات والعلوم الصحية
81

NQI T 347/2602025/05/15 2022/05/16 المركز الكندى للتدريب

84NQI T 347/2612025/05/15 2022/05/16 أكاديمية مصر للتدريب المتقدم

Page 9 of 14



المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

 شارع عبد 5: الفرع

-الرحمن الشرقاوى 

-   مدينة الصحفيين

الجيزة– العجوزة 

الجيزة: الفرع 

آدم لتعليم البالية85

 حى 208فيال 

 فى 11البنفسج 

- التجمع األول 

الجديدة

NQI T 347/2622022/05/162025/05/15القاهرة

مركز شركة السهام البترولية86

 شارع عثمان عبد 3

الحفيظ من شارع 

مدينة - الطيران 

نصر

NQI T 347/2632022/05/162025/05/15القاهرة

جمعية نور  البسمة للرعاية اإلجتماعية87

-  شارع الصواف 5

- المنطقة العاشرة 

مدينة نصر

NQI T 347/2642022/05/262025/05/25القاهرة

الدار العربية للتنمية اإلدارية88
 شارع الهرم 282

الرئيسى
NQI T 347/2652022/06/062025/06/05الجيزة

المستقبل89
– دار السالم 

القاهرة- البساتين 
NQI T 347/2662022/06/062025/06/05القاهرة

شركة النهضة للتدريب المهنى90
– شارع الفواريقه 

المنيا- دماريس 
NQI T 347/2672022/06/062025/06/05المنيا

بروفيشنال للتدريب91

– شارع الجالء 

عمارة مصر للتأمين 

طنطا- 

NQI T 347/2682022/06/062025/06/05طنطا

بروفيشنال للتدريب92
-  شارع زغلول 27

بسيون
NQI T 347/2682022/06/062025/06/05بسيون

بروفيشنال للتدريب93
–  شارع صدقى 27

الغربية
NQI T 347/2682022/06/062025/06/05طنطا

شركة تشالينج أكاديمى94
 شارع عباس 34

مدينة نصر– العقاد 
NQI T 347/2692022/06/062025/06/05القاهرة

95
شركة وتد للتسويق اإللكترونى وتنمية 

المهارات

 ش عبد الحميد 8

بدوي مصر الجديدة
NQI T 347/2702022/06/062025/06/05القاهرة

NQI T 347/2712022/08/022025/08/03طنطاطنطا- شارع الجالء مركز الصفوة للتدريب والتنمية البشرية96

84NQI T 347/2612025/05/15 2022/05/16 أكاديمية مصر للتدريب المتقدم

Page 10 of 14



المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

97
مركز الرحاب للتدريب وتنمية الموارد 

البشرية

 بجوار سور 47

- جامعة األزهر 

أسيوط

NQI T 347/2722022/08/022025/08/03أسيوط

مؤسسة نوبل للتدريب98
شارع اإلصالح 

الفيوم- الزراعى 
NQI T 347/2732022/08/022025/08/03الفيوم

99
شركة مركز األمل الدولى لإلدارة وتنمية 

الموارد البشرية

–  عمارات رامو 15

مدينة نصر
NQI T 347/2742022/08/172025/08/16القاهرة

المركز الكندى الولى للتنمية البشرية100

 شارع هشام 51

مصطفى – لبيب 

مدينة – النحاس 

نصر

NQI T 347/2752022/08/172025/08/16القاهرة

شركة اى بى اس لتنمية الموارد البشرية101

 شارع حسن 20

– حلمى حسن على 

– المنطقة الثامنة 

مدينة نصر

NQI T 347/2762022/08/172025/08/16القاهرة

مؤسسة اإلتحاد العربى102
-  شارع الهرم 282

الجيزة
NQI T 347/2772022/08/172025/08/16الجيزة

الهرم للتدريب وتنمية الموارد البشرية103
شارع المحكمة 

الفيوم- الشرعية 
NQI T 347/2782022/08/172025/08/16الفيوم

(فى اى بى)الشركة العربية المتحدة 104

ابراج السراج مول 

 1 مدخل 1برج 

خلف الدور األول 

مدينة -فوق األرضى

نصر

NQI T 347/2792022/08/172025/08/16القاهرة

105
شركة ايمست الدولية للتدريب و اإلدارة و 

IMCT GROUPاإلستشارات 

-  شارع مصدق 23

الدقى
NQI T 347/2802022/08/172025/08/16القاهرة
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

106

ماستر انترناشونال أكاديمى لإلستشارات 

 Masterوخدمات التدريب 

International Academy

 عقار 1شقة رقم 

 شارع 43رقم 

صالح الدين

NQI T 347/2822022/09/252025/09/24السويس

ون ستوب لإلستشارات التعليمية107
  8عقار  - 3شقة 

(28)النرجس 
NQI T 347/2832022/09/252025/09/24التجمع الخامس

108
المجموعة العالمية لخدمات التدريب 

IGTS

ج المحور 17

خلف - المركزى 

-مسجد الحصرى 

NQI T 347/2842022/09/252025/09/24الجيزة-  أكتوبر 6مدينة 

العالمية للعزل109

جمعية المهندسين 

 224قطعة - العرب 

- طريق بلبيس 

القاهرة الصحراوى

NQI T 347/2862022/09/252025/09/24الشرقية- بلبيس - 

110
شركة الرضوان الدولية للتدريب والتتمية 

البشرية

قسم الزهور 

 – 137عمارة –

5000مساكن 

NQI T 347/2852022/09/252025/09/24بورسعيد

شركة اس ام اس111
عقار : الكائنة فى 

 برج األبرار45
NQI T 347/2892022/10/302025/10/29بنى سويف– 

NQI T 347/2902022/10/302025/10/29الجيزة- الدقى  شارع إيران38شركة امريكان بورد112
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

شركة رواد القمة للعلوم الحديثة113
برج االيمان أمام 

بنك مصر
NQI T 347/2882022/10/302025/10/29الدقهلية– دكرنس 

114
االتحاد العربى للتدريب وتنمية الموارد 

البشرية

الدور  - 207شقة 

برج - الثانى 

الجندول السالم

NQI T 347/2872022/10/302025/10/29اإلسماعيلية

115
 Worldوورلد كوتشينج اورجنزيشن 

Coaching Organization

شارع  - 5عقار رقم 

الدكتور محمد 

-شاهين 

NQI T 347/291 2022/10/302025/10/29الجيزة- العجوزة 

115
المركز  الكندى  األمريكى للخدمات 

الجامعية والتدريب
NQI T 347/292 2022/12/052025/12/04الجيزة-  الدقى  شارع هارون12

116

تكساس جى اس للتدريب 

TEXAS GS FOR TRAINING
- 14شقة رقم : 

شارع نوال
NQI T 347/293 2022/12/052025/12/04الجيزة- الدقى 

- شارع العروبة 14المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا117
الغردقة- البحر األحمر

NQI T 347/294 2022/12/052025/12/04
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المحافظةالحي/المدينةإسم الشركةم
الرقم الكودي 

للشهادة

تاريخ إصدار شهادة 

الصالحية للمرة األولى
تاريخ انتهاء شهادة الصالحية

: المركز الرئيسى 

الدور - 30شقة رقم 

شارع - األرضى 

- عبيده بن الجراح 

- تقسيم المعلمين 

- مركز الزقازيق 

الشرقية

الزقازيق

األمل الستشارات الطيران119
 شارع عباس 60

العقاد
NQI T 347/2962022/12/052025/12/04مدينة نصر

احتراف120
 شارع القدس 1

الجمعية الزراعية
NQI T 347/2972022/12/052025/12/04القليوبية- شبرا الخيمة -

: المركز الرئيسى

حى شلبى برج 

2المستقبل 

المنيا

خلف قاعة : الفرع

زمردة بجوار البنك 

األهلى فرع الجامعه

المنيا

الكيان لتنمية وتدريب مهارات األطفال122

 شارع عمر 37

مدينة ملوى - مكرم 

المنيا- 

NQI T 347/2992022/12/052025/12/04المنيا

كونسبت للتدريب123
- شارع الصعايده 

مركز ابشواى
NQI T 347/3002022/12/052025/12/04الفيوم

NQI T 347/2952025/12/04 2022/12/05 الدولية للدراسات والتكنولوجيا والتدريب 118

آفاق الدولية للدراسات التكنولوجية 

المتطورة
121

إعتماد الفرع 

عقار رقم : بالعنوان 

 شارع عالء الدين 8

الزقازيق- 

NQI T 347/2982025/12/04 2022/12/05
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