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 تمهيد
انتشرت صناعة الرتبية اخلاصة خالل اخلمس سنوات املاضية وبشكل كبري 

جدا ومكثف على نطاق الوطن العريب. ولكن ليس معناه ابدا االنتشار 
تمع، وتعدد اخلدمات، ضمان جلودة اخلدمات املقدمة هلذه الفئة من ا

وعليه وجب على االهل وضع جمموعة من االعتبارات اهلامة امامهم عند 
االلتحاق بأي مركز او مؤسسة تدريب ورعاية ألطفاهلم ذوي االحتياجات 

  اخلاصة. 

  من هذه االعتبارات: 

جودة الربنامج الفردي املقدم للطفل ومناسبته لقدرات  -١
طبيعة املشكلة واحتياجات الطفل نفسه كذلك مناسبة الربنامج ل

 املوجودة لدي الطفل. 

 لست جمربا على االستمرار يف خدمة مل يستفيد الطفل منها.  -٢

االمن والسالمة داخل مقرات مقدمي الرعاية شيء هام جدا  -٣
 للمحافظة علي سالمة ابنك. 

تقدمي التقارير بشكل دوري عن حالة الطفل أحد أهم معايري  -٤
 اصة. التميز يف مراكز ذوي االحتياجات اخل

الوضوح والشفافية مع االهل مبا يضمن وصول املعلومات عن  -٥
حالة الطفل بشكل مستمر أحد أهم اولويات مراكز الرتبية 

 اخلاصة، والسرية عكس دليل علي وجود قصور ما. 

واخريا اخلربة العملية والعلمية يف الكوادر العاملة يف لدي مقدمي  -٦
 كان. الرعاية أحد أهم متطلبات تسجيلك يف أي م

 حتيايت:
 [عماد السعدين]

   نسخه قابله للتعديل واالضافه  . 1.2   الدليل اصدار رقم  

لوصول الرجاء مراسلتنا  لاو مراكز بيانات او تعديل الضافه  ** 
  بافضل  وضع ممكن للدليل لخدمه المتخصصين واولياء االمور .

 
WahtsApp / ٠١٠٠٦٢١٩٥٣٦ 

Facebook/mmr.rifaee 


٠٠٩٦٦٥٥٠٢٥٨٢٦٦  
1Facebook/emad.elsaadany.  

 ** لیس لترتیب المراكز او المحافظات اى  اولویات او معاییر
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  ٣  ١  محافظه القاهرة  ١

  ٦  ٢  محافظه الجيزه  ٢
  ٧  ٣  محافظه القليوبيه  ٣
  ٨  ٤  محافظه االسكندرية  ٤
  ٩  ٥  محافظه البحيره  ٥
  ١٠  ٦  محافظه الغربيه  ٦
  ١١  ٧  محافظه الدقهليه  ٧
  ١٢  ٨  الشرقيهمحافظه   ٨
  ١٢  ٩  محافظه كفر الشيخ  ٩
  ١٣  ١٠  محافظه المنوفيه  ١٠
  ١٣  ١١  محافظه بورسعيد  ١١
  ١٤  ١٢  محافظه السادس من اكتوبر  ١٢
  ١٤  ١٣  محافظه  بني سويف  ١٣
  ١٥  ١٤  محافظه  االسماعيليه  ١٤
  ١٥  ١٥  محافظه  العاشر من رمضان  ١٥
  ١٥  ١٦  محافظه  الغردقه  ١٦
  ١٥  ١٧  يسمحافظه  السو  ١٧
  ١٥  ١٨  محافظه  المنيا  ١٨
  ١٦  ١٩  محافظه  الوادي الجديد  ١٩
  ١٦  ٢٠  محافظه  قنا  ٢٠
  ١٦  ٢١  محافظه  اسوان  ٢١
  ١٦  ٢٢  محافظه  اسيوط  ٢٢

  ١٦  ٢٣  محافظه  جنوب سيناء  ٢٣
  ١٧  ٢٤  محافظه  دمياط  ٢٤
  ١٧  ٢٥  محافظه  سوهاج  ٢٥
  ١٧  ٢٦  محافظه  الفيوم  ٢٦
  ١٨  ٢٧  االحمرمحافظه  البحر   ٢٧
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اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
Happiness 

learning center  
٠١٠٠٦٣٢٦٧٩ _ ٠١١٠٠٦٠٢٠٨٨  

شارع النضال خلف ٥مدينة نصر. 
  كنتاكي الطيران

٢  
ذوى عالم شيكو لخدمه 

  االحتياجات الخاصة
٠١٠٩٧٧٥٢٩٧٦  

  
ش المهدى بن بركه الحى السابع  ٧

  م نصر

٣  
جمعية نسيم الصباح لذوى 

  االحتياجات الخاصة
٠١٢٧٠٣٧١١٩٩ -   ٠١١٢٦٦٥٤٥٦٦  

ش الحمايدة من ش  ٨المرج 
  بركه الحاج –مؤسسه الزكاة 

  ٠١١٥٥٠٧٤٢٤٢ -   ٠١٠٦٩٦٩٥٥٣٩  مركز بذور الذكاء  ٤
حلميه  –ش سليم االول  ٦٤

  الزيتون

  مدينة نصر الحى السابع  ٠١٠٠٦١٥٣٩٣٨  مركز مهارات  ٥

  ٠١٠١٨٤٦١٧١٣ – ٠١١٢٩٩٦٧١٠٠  مؤسسه مصر  ٦

ش الجمعيه المصريه خلف فندق  ٤
راديسون بلو بجوار مدرسه الشيماء 
بنات التعاونيه مساكن شيراتون 

  القاهره

٨  
مهارات للتدريب والتنميه 

  و االستشارات
٠١١٤٢٧٧١٢٧٤ – ٠١١٥٤٠٣٣٦٩٩  
٠١٠٩٧٠٢٨٦٧١ - ٠١١٠٠٦٦٥٨٩٨  

ش محمد فريد ابو  ١ –مدينه نصر 
حديد متفرع من ش الطيران 

  بموقف الحي السابع

٩  
مركز ( الندى التخاطب 

  ( وتنميية مهارات االطفال
٠٠١٢٢٥٨٧٨٧٢٤ -٠١١٢٤٨٣٥٨٢٠  – ٠١٠٢٤٠٧٤٤١٤  

عمارات -النهضه-مدينة السالم 
ثان امام قسم السالم  ١٥٠٠القاهره

  وجامع مبارك

١١  
Kaizen 

academy 
٠١٠٠٦٨٦٣٠٣٨  

 – ١٨نمره  ٣٠٥ش  –المعادى 
  الدور الثانى امام مودرن اكاديمى

    مركز دارك  ١٢
ش المهدى بن بركه الحي السابع  ٧

م نصر خلف المحكمه والشهر 
  العقارى

١٣  
عياده دكتورة سارة 

  مصطفي
  ةزهراء مصر القديم  ٠١٠١٧٠٨٨٦٠٨  -   ٠١١٤٦٩٨٢٦٠٣

  ٠١٠٩٠٢١٦٠٨٦ - ٠١٢٢٤٦٩٠٣٢٢  مؤسسة روضة البيان  ١٤
ش النجمة هليوبليس مصر ٥

  الجديده
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  السواح  ٠١٢٧٧٤٢٧٧٣٤ - ٠١٠٩١٦١٧٤٦٨  مؤسسسة كارمن  ١٦

  ٠١٠٠٩١٤٦٦٧٤  مؤسسه ابنى  ١٧
بجوار سور الكليه  - مصر الجديده  

الحربيه خلف شركه بدر الدين 
  للبترول

  ٠١١١٥٠٠٢٢٣١ – ٠١٠٢٦٦٥٥١٨٢  مؤسسه المرام للتنميه  ١٨
ش جمال الدين  ١٦ –مدينه نصر 

واصل متفرع من اول عباس العقاد 
  امام مسجد الشباب

  ٠١٠١٧٠٥٩٨٦م  مؤسسة الوالء والوفاء  ١٩
مدينة نصر شارع إبن النفيس 

متفرع من أبو داوود الظاهري خلف 
  حديقة الطفل مكرم عبيد

٢٠  

الجمعية المصرية لتقدم 
ة األشخاص ذوي اإلعاق

 " والتوحد
ADVANCE"  

٠١٠٦٨٨٠٩٢٣٤  

 -التجمع الخامس -القاهرة الجديدة 
 -  ١٤قطعه  -٥منطقة النرجس 

بالقرب من -خلف سور المخابرات 
  اكاديمية نارمر األمريكية

  المقطم  ٠١٢٢٢٤٢٦٤٨٤ / ٠٢٢٥٠٧٥٣٣٠  مركز ديما اصحاب  ٢١

  ٠١٠١٣٥٨٢٦١٩ - ٠١١٤٦٦٧٦٦٦٢  حضانه زاد  المتقين  ٢٢
 –كوبري القبه  –ش خيرى  ٨

محطه كوبري  –بجوار مترو االنفاق 
  القبه

  ٠١٠٢٥٨٦٦٤١٤/  ٠١١٥٣٣٥٧٧٧٣/  ٠٢٢٤١٧٢٧٧٢  مركز مهارات الذكاء  ٢٣
ش محمد انيس _ المرغنى _  ١

  مصر الجديدة امام كلية البنات

٢٤  
Little angels 

nursery 
٠١٠٩٥٨٦٠٥١٨ 

ش رفح خلف سيراميكا كيلوباترا  ٤
  ة نصر القاهرةعباس العقاد مدين

  ٠١٢٨٤٣٦٢٤٧٧  ماي دريم  ٢٥
خلف مدرسة المسلم –ش لطيف 

  حلوان - الصغير 

  ٠١١٤٧٦٢٦٩٧٩  مركز التخاطب الشامل  ٢٦
ش الخارجية امام محطة مترو ٢

  المطرية الدور االول
  مصر الجديدة  ٠١٠٩٠٢١٦٠٨٦/   ٠١٢٢٤٦٩٠٣٢٢  مؤسسة روضة البيان  ٢٧

  ٠١٠٩٥٦٤٧٤٩٤/  ٠١٠٠٩٦٩٣١٨٩  اكاديمية الجيل  ٢٨
محطة قطار –يوليو  ٢٣مزلقان 

المرج الجديدة امام مجمع مدارس 
  ١الفتح الخاصة الدور االول مربع 

  ٠١٢٧٤٦٣١٧٦٩/  ٢٩٧٠٣١٨١  جمعية اليسر  ٢٩
زهراء المعادي طريق كارفور بجوار 

  عمارات الوزراء

  ٠١١٥٥٦٨٥٥٧٧/  ٢٣٤٤١٤٧٠  إرادة  ٣٠
ش المنتزة بجوار مسجد عمر بن 

يز محطة مترو سانت عبد العز
  تريزا

  المرج -الخصوص   ٠١٠٢٢٥٨٠٣٧٢/  ٧٩٧٥٨٤٤٨٣  مؤسسة صبيان وبنات  ٣١
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٣٢  
مركز تأهيل وتدريب 

  itcاالطفال 
  التجمع الخامس –المعادي   ٠١٢٨٥٨٩٥٥٢٨/  ٠١٠٦٥٠٠٥٠٢٤

  مركز االمل  ٣٣
٠١٠١٢٤٧٠٩٠٢/  ٠١١٥٨١٨٣٨٣٥/  ٠١١١٣٧٧٣٨٨٩  /

٢٣٧٢٩١٥٨  
محطة  بجوار ٢٣تقاطع  ١١ش  ٦

  مترو وادي حوف
  زهراء مدينة نصر –مدينة نصر   ٠١٠٠٢٧٢٨٤٩٨  مركز الزهراء  ٣٤

  المطرية    مركز التخاطب الشامل  ٣٥

٣٦  
الجمعيه المصريه للصم 

  وضعاف السمع
  مصر الجديده  

  ٠١٠١٧٠٥٩٨٦٦  مؤسسة الوالء  ٣٧
مدينة نصر ش ابن النفيس متفرع 
من ابن داود الظاهري خلف حديقة 

  رم عبيدالطفل مك

٣٩  Smart center ٠١٠٠٨١٩٣٣٠٠ - ٠١٠٠٨٢٠٠٦٦٩  
بجوار مسجد  الفتح  ١٧فيال  ٧٣ش 

  المعادى -

٤٠  
  مؤسسه الفرسان

  
  

خلف فندق سونستا  –مدينه نصر 
  ش اسماء زغلول امام بنك القاهره

٤١  
جمعيه اصدقاء الغد 

  المشرق

٢٢٨١٢٠١٢٠٢ ٠٢ - bright-
tomorrow@hotmail.com 

  

طريق القاهرة بلبيس  -  ٢١كم 
الصحراوى، مدينة السالم، القاهرة 
  بجوار مدرسة بى بى سى الدولية

٤٢  
مركز زايد التابع 
  لمستشفي الجوي

  المستشفي الجوي مدينه نصر  

  ٠١٠٠٧٣٣٧٧٤٩  مؤسسة حلقة وصل  ٤٣
ش النبوي المهندس.. بعد  ٩

شرطه .. حي السفارات مستشفي ال
  .. مدينة نصر

  ٠١١٥٦٠٥٤١٤٢- ٠١٢٧٤٧٧٥٢١  إشراقة أمل  ٤٤
شارع جسر السويس امام مدرسه 

كليه السالم بجوار كليه التربيه بعد 
  اشاره روكسي من جسر السويس

  ٠١١١١٨٨٦٨٠٨ - ٠١٠١٦١٢١٦١٨ – ٠١٠٩٨٢٣٨٧٥٦  مركز التدخل المبكر  ٤٥
حدائق  –أ / البوابه االولي  ٢١٨
  هرام بجوار كبابجي المنوفياال

٤٦  
we care 
academy  

٠١١١٨٦٥٩٨٣٤....٠١١١٢٤٧٠٨٨٤  
شارع محمد  ٣١مدينه الشروق  

  القصبجى

٤٧  Kids care ٠١١٤٨١٧٧٧٨٨  

شارع النجمه هليوبليس مصر ٥
تقسيم – ١٢الجديده  مجاوره 

 ١٣/  ١١قطعه  –موظفي البنوك 
  .امام مصنع موكيت ماك
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اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
مركز خدمات التوحد 

  اطب وتنمية مهاراتوالتخ
٠١٠١٥٥٠٥٧٧٠  

شارع عمر ابن الخطاب متفرع  ٥
  من أحمد كامل بأول فيصل

٢  
اتكلم للتخاطب  مركز

  وتنمية القدرات
٠١١٢١٢٤٠٤٤٩ - ٠١٠٩٥٥٥٧٤٤٩  

بر . الحي الرابع . اكتو ٦مدينة 
  بجوار مسجد عماد راغب

  سنتر نمي ذكاء طفلك  ٣
٠١١٤١٦٣٠٣٠٧  

reem.kamel٢٠١٢@gmail.com  
ش محمد متولي الشعراوي  ١

  اللبيني المريوطية الهرم الجيزة

  ٠١٠٠٩٥٤١٣١٣ - ٠١١٤٩٢٣٠٠٠٩  مركز عين شمس  ٤
ش الزعفران المتفرع  ١١٢ –الهرم 

  من ش احمد كامل

  كفر حكيم بكرداسة  ٠١٢٢٣٦٧٥٩٦٩ - ٠١١١٣٦٧٥٩٦٩ – ٠١٠٠٣٦٧٥٩٦٩  لمركز حلم طف  ٥

  ٠١١٥٠٣٠٣١٨٠ -٠١١١٦٢٤٠١٦٣  مركز االهرام  ٦
مريوطية هرم ش اللبيني خلف 

  فندق سياج

٧  
مركز قدرات لذوى 
  االحتياجات الخاصة

  
عمارات  -  شارع العريش -الهرم 

  جاردينيا

٨  
مركز اهداف لذوى 
  االحتياجات الخاصة

  
شارع ابو  -  منصورية - الهرم

  الهول السياحى

٩  
مركز عين شمس لتأهيل 

  ذوياالحتياجات الخاصة
٠١١٤٩٢٣٠٠٠٩/ ٠١٠٠٩٥٤١٣١٣  

ش الزعفران المتفرع من ش  ١٢
  احمد كامل الهرم خلف برج االطباء

١٠  
مركز ابتسامة االمل 

-للرعاية المتكاملة صباحي
  داخلي-مسائي

  اكتوبر ٦مدينة  –رابع الحي ال  ٠١١٠٠٧٠٤٣٧٩/  ٠١٠٠٥٥٧٢٥٦

  فيصل  ٠١٢٧٥٧٤٥٥٠٢  اطفالنا امالنا  ١١

  الهرم ش العريش عمارات جاردينيا    مركز قدرات  ١٢

    مركز اهداف  ١٣
منصورية ش ابو الهول  –الهرم 

  السياحي

  ٠١٠٦٨٨٦١٠٨٢ – ٠١٢٢٦٨٩٣٦١٩  مركز اى كيو تست  ١٤

ش فيصل امام ش المستشفي  ١٢٨
  اعلي اديداس  -

ه بين فيصل والهرم  ش المطبع ٣٣
  محطه المطبعه -

  ٠١٠٠٧١٠٧٨٨٠  ميار للتخاطب  ١٥
 -ش المعتمدية_ارض اللواء ٧

  المهندسين

  ٠١٢٧٠٧٥٦٢٦٧ - ٠١٠٩٢٩٧٥٣٤١  مركز الشمس للتخاطب  ١٦
 ش الهرم بجوار مسجد السالم٣٣٢
ش عين شمس بجوار مدرسة  ١٥
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 الشمس
ش موسي بن النصير الحى  ٦

 السابع مدينة نصر

١٧  
 easy ز اتعلم اسهلمرك

learning  
  محطه التعاون فيصل الجيزه  ٠١١١٠١١٧٥٣٣

١٨  
اجيال المستقبل 
  لالحتياجات الخاصة

٠١٢٧٥٧٤٥٥٠٢  
شارع المساكن متفرع من ش 

  العشرين بجوار ش االربعين فيصل

  ٠١١٢١٨٣٩٤٣٥ - ٠١٠٩٥٢٠٤٥٤١  مركز فيوتشر كيدز  ١٩
ش عبد السالم همار  ٢٢ –فيصل 

  سجد قباءال حمد بجوار م

  مدرسة دريم الكندية  ٢٠
٠١٢١١١٠٦٤٤٦/  ٠٢٣٨٥٨٠١٣٣/  ٠٢٣٨٥٨٥٠١٣١  /

٠١٢١١١٠٦٤٤٦  
دريم الند ش الشانزليزية مدينة 

  السادس من اكتوبر



اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١٠٩٧٧٣٣٦٥٥ – ٠١٠٩٧٢٨٥٨٤٨  مركز بورتدج  ١
خلف –ارض الدلتا  –شبين القناطر 

امام  –مأموريه الضرائب العامه 
  جالش الزهور

٢  
مؤسسه الغد المشرق 

  للتخاطب
٠١١٥٧٤٤٧٥٥٧ - ٠١١٢٧٧٥٥٣٢٢  

ش حنفي شيخون  ٦٢شبرا الخيمة 
مدينة فتح بجوار هايبر عبداهللا 

  العثيم

٣  
مؤسسه إبتسم لتاهيل 
  ذوى االحتياجات الخاصه

٠١٣٣١٨٤٩٩٩ - ٠١٢٨٥٠٠٠٢٦ – ٠١٠٠٠١٤١٦٤٢  
ش فريد ندا اول شارع  –اتريب 

  نصار امام مديريه الطرق والنقل

٤  
 -مركز  معا لغد افضل 

  جمعية الرعاية االجتماعية
٠١٢٧٥١٤٥٢٨٩  -   ٠١٣٢٤٦٩٤٧٠  

طوخ  فوق دار العرجان للمناسبات 
  امام المعهد االبتدائي االزهري

  ٠١٠٠٨٤٦٠٤٦٤  االكاديميه الدولية  ٥
نقابه المهندسين بجوار كافيه  شارع

  كان زمان

٦  
مؤسسة التربية 

 (sero)الخاصةوالتأهيل
٠١٠٦٦٦٠٧٣٧٨ - ٠١٠٠٤٦٥٩٤٧  

ش صيدليه  ١٥اتريب  –بنها 
اتريب المتفرع من ش ابراج 

  المصنع الحربي

٧  
مركز بنها للسمعيات 

  والتخاطب
٠١٣٣٢٦٣٨٣٨  - ٠١٠٠٢٠٧٩٨٥٦  

ميدان سعد زغلول العماره  –بنها 
  الدور الثالث –ثلثه الم

  ش احمد عرابي –شبرا الخيمه   ٠١١١٠٥١١٥٣٨  مركز حياة  ٨

  ٠١٠٩٤٠٨١١٥٩ - ٠١١٢٣٢٢٨١٨٨ - ٠١٠٠٢٧٨١٧٩٤  مركز إشراقه  ٩
شارع  هيئه االبنية  ٣١ -بنها 

التعليميه المتفرع من شارع غرب 
  االستاد



٨ 

 

١٠  
مركز أبجد لتدريب 
وتأهيل ذوى القدرات 

  الخاصة

 
٠١١٢٩٧٤٤٠٤٠ - ٠١٠٩٣٥٠٨٨٨٦ - ٠١٢٧٣٢٣٤٤٤٨  

بنها شارع جميل خلف بنك القاهرة 
العمارة المواجهة لشركة ماك 

  للسجاد الدور الثالث

  ٠١٠٠٥٨٨١٢٨٨ -٠١١١١٠١٥٢٢٠ -٠١٢٢٥٨٠٣٥٣١  أكاديمية عقل   ١١
شارع جميل برج مكة الدور  ١بنها 

  الخامس

  مؤسسة ابتسم  ١٢
٠١٠٠٥٣٨٥٦٤٠/  ٠١٢٨٥٠٠٠٢٦/  ٠١٠٠٠١٤١٦٤٢  /

٠١٢٣١٨٤٩٩٩  
اتريب ش فريد ندا اول ش  –بنها 

  نصار امام مدرية الطرق والنقل

  ٠١٠٩٧٧٣٣٦٥٥/  ٠١٠٩٧٢٨٥٨٤٨  مركز بورتدج  ١٣
 –ارض الدلتا  –شبين القناطر 

–خلف مأمورية الضرايب العامة 
  أمام جالش الزهور

  ٠١١١٠٠٦٢٠١٧  مركز الغد للتخطب  ١٤
ش حنفي  ٧٥ -شبرا الخيمه 

مايو  ١٥ش  شيخوني متفرع من
  محطه الجوهرة



اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
المركز الدولي للتخاطب 

  وتنمية المهارات
٠١٢٠٧٢٥٦٠١٢ 

  
اعلي اسواق  -العجمي الهانوفيل 

  اسكندرية -فتح اهللا 

٢  
مركز اجيال للتخاطب 

  وتنمية المهارات
٠١٢٨٠٦٢٣٧٦٥  

الهانوفيل ش اجياد مكة امام 
  مستشفى ابو هندية

٣  
جمعيه سمايل للتربية 

  الخاصة
٠١٢٨٠٣٣٢٧٠٩ -  ٠١١٤٣٧٧٨٠٨٨  

  

الفلكي /السيوف شماعه االسكندريه 
امام منطقة الفلكي بجوار كاربت 
مول للسجاد وموبليات خليفة برج 

  زهرة السيوف

  ٠١٢١١١٤٩٧٠١  مركز ليدرز للتخاطب  ٤
ابراهيم   –اسكندر  ش - ميامي  

  فوق كنتاكي

  لوران-شارع سرهنك ٢٠  ٠١٢٧٣٢٨٧٩١٢  للتخاطب Hero مركز  ٥

٦  
اكاديمية هيلب لتنمية 

  القدرات
٠١٢١٠٦٠٧٨٥٢  

 ش محمد اقبال متفرع ٢٧لوران   
  من ش شعراوي

  مركز الزهور  ٧
٠١٢٢٨٥١٣٧٨٥ – ٠١٠٠٦٤٥٠٧٢٩ 

e-mail: diaafaruk@yahoo.com  
  شارع المواسير كوبرى الناموس ١٨

  أمام المستشفى –ابيس التانية 

    ٠٣٥٨٨٨١٩٨ - ٠١٢٨٩٨٥٢٢٨٣ – ٠١٢٨٩٩٦٣٥٢٩  عيادات رايت واي  ٨

٩  
جمعيه التواصل لرعاية 

  الفئات الخاصة
  يزون_وينجتش الف١  ٠١٢٢٣٨٥٠٤٢٤

ش احمد حافظ ١٥ -سيدى بشر   ٠١٢٢٨٥٩٤٤٤٢ - ٠١٠٦٢٢٠٢٧٧١  مركز تخاطب  ١٠



٩ 

 

متفرع من ش خالد بن الوليد برج 
  الصفوة

  ش عبد العزيز فهمى بولكلى  ٠١٠٢٨٥٥٧١٧١  مركز ايادى  ١١

  ٠١٢١١٢٤٧٤٧١/  ٠١٢٢٩٢٠٦٣٢٤  صناع االمل  ١٢
ش المشير سيدي جابر امام حلواني 

  الصعيدي

  ٠١١٥٤٧٦١٤٦٦/  ٠١٢٧١١٠٧٤٩٧  ايفرست  ١٣
ش احمد السكندري متفرع من  ٦

  محمد نجيب

  ٠١٢٨٠٦٢٣٧٦٥  مركز اجيال  ١٤
الدور  ٢ش اجياد مكة منزل رقم 

 –الثاني بجوار مستشفي ابو هندية 
  الهانوفيل

١٥  
مركز تخاطب لالستشارات 

  التربوية واالسرية
٠١٢٢٨٥٩٤٤٤٢/  ٠١٠٦٢٢٠٢٧٧١  

ش ش احمد حافظ متفرع من  ١٥
خالد بن الوليد برج الصفوة سيدي 

  بشر

  ٠١٢٧٤٧١٧٩٩٢/  ٠١٠٠٠٢٧٦٧١٧  اكاديمية شمس  ١٦
السيوف  امام قرية عبد الوهاب ش 

  ابراهيم ابو السعود

  ٠٣٥٠٥٧١١ - ٠٣٥٠٠٢٤٧٤  جمعية الحياة للجميع  ١٧
- صندوق الدعم -ارض العوايد 

  مجمع المدارس

  ٠٠٢٠١١١١٩٩٧١١٩ - ٠٠٢٠١٢٢٦٤٨٢٥٨٣  مركز مهنا  ١٨
متفرع من ش ٣الرأس السوداء ش

  البحرية مدينة األندلس الجديدة

  

اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
مركز إبني للتخاطب 

  وتنميه المهارات
٠١٢٨٨٧٠١٠٠٦  

 –ش مسجد السد العالي  –دمنهور 
  امام مديريه المساحه

٢  
السلوكي جمعيه العالج 
  لالطفال

٠٤٥٣٣٤٤٩٤٤ -   ٠١٠٠٥٢٩٤٩٦٦  
٠١٠٠١٢٤٩١٩٣ – ٠١٠٦٨٣٨٤٣٣٨  

٠١٠٦٦٠٥٧٦٦٥  

امام مساكن شجره الدر   -دمنهور 
  اعلي كافيتريا ابو العربي

ميدان الساعه خلف  -دمنهور 
  مدرسه الحديثه

شارع المدارس  –ابو المطامير 
  اسفل حزب حماه الوطن

٣  
جمعية حقى أتعلم 

وية للخدمات الترب
  واإلستشارات النفسية

٠١٠١٩١٨٦٢٣١ - ٠١٢٢٥٧٤٨٦٨٧  
Mansour.mohamed٤٠٦@yahoo.com  

شارع ناصر أمام  -أبوحمص  
  حلوانى الديب

٤  
مركز الحمد للتاهيل 

  النفسى والتربوى
٠١١١٥٧٥٧٨٥٤ -٠١٠٩٧٩١٩٧٢٧  

المحطه شارع  - حوش عيسى
  البنزيون



١٠ 

 

  كوم حماده  ٠١٠٠٤١٦٤١٠٩  مركز التأهيل المبكر  ٥

٦  
مركز التدخل المبكر 
  لتنميه قدرات الطفل

٠٤٥٣٣٥٢٠٤٩  
دمنهور دوران االستاد بجوار 

  االسالميه للمشويات

  مركز الصفوة  ٧
٠١٠٦٣٢١٩٨١٩ 

  
  ابوالمطامير البحيرة

  ادكو شارع سعد زغلول  ٠١٢٢٢٣٦٩٣١٧  مركز طيبة  ٨

  ابو حمص  ٠١٢٢٥٧٤٨٦٨٧  مؤسسة حقي أتعلم  ٩

  

ركز / الجمعیھ / اسم الم  
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١٠٦١٧٢٢٤٣٠ - ٠١٢٠٨٥٩٢٩٥٤  مراكز االيمان  ١
ميدان الششتاوى  –المحله الكبرى 

  امام قاعه كليوباترا –ش القاضي  –

٢  help متفرع من ش البحر  ٠١١٤٧٧٧٠١١٤  

٣  
مركز العالج الطبيعي و 

  الشئون النفسيه
٠١٠١٩٩١٤٤٤٣ - ٠١٠٦٧٨٧٤٦٧١ – ٠١٠٠٤٢٢٢٣٤٢  

برج  –ش الجمهوريه  –السنطه 
 –امام صيدليه الكرم  –الكمال 

  اعلي معمل االهرام
  سمنود -ميت بدر  –ميت حبيب   ٠١٠١٤٣٦٤١٧٠  مركز تعلم للتخاطب  ٤

  ٠١٠٠٥٨٨١٣٥١  مركز كلمة للتخاطب  ٥
شارع المدرية من عمر زعفان برج 

  المصرية الدور التاسع

  ٠١٠١٥٤٤١٨١١ - ٠١٢٨٠١٨٠٢٧١  مركز الصفا  ٦
العباسي القديم  –المحله الكبرى 

  ش رموش عماره الطور

٧  
مركز السعادة الزوجية 
للتدريب واالستشارات 

  والتأهيل
٠١٠٩٨٣٩١٧٢٤  

بسيون حي نصر الدين بجوار 
  مدرسة التحرير

٨  
مركز شموس لذوي 
  االحتياجات الخاصة

  طنطا دوران سوق الجملة  ٠١٠٦٦٦٠٠٧٧٣

  ٠١١١٨١٠٤٩٣٣  د/محمد درويش مركز  ٩

المحلة الكبري/ميدان الشون/عمارة 
الليثي اعلي شركة فودافون الدور 

  الثالث
طنطا ش النحاس تقاطع ش كفر 

  عصام

  ٠١٠٦٦٧٧٩٩٨٠/  ٠٤٠٣٢٨٣٥٥٨  مركز الدلتا  ١٠
ش معاوية بجوار نقابة  ٧طنطا 

  المهندسين

  السجاعية    مركز الفجر  ١١

ام المحطة عمارات االوقاف طنطا ام    مركز االخالص  ١٢



١١ 

 

  بجوار مطعم الغلبان

  ٠١٠٦١٧٢٢٤٣٠/  ٠١٢٠٨٥٩٢٩٥٤  مركز االيمان  ١٣
ميدان الششتاوي  -المحلة الكبري

  ش القاضي امام قاعة كليوباترا
  بسيون  ٠١٠٩٨٣٩١٧٢٤  خدمات التربية الخاصة  ١٤

    مركز كيدز  ١٥
امام  –المشحمه  –المحله الكبري 

  لهدياعلي نور ا –البنزيمه 

  ٠١٢٢٠٣٠٣٢٠٣ - ٠١٠١٣٤٣٤٩٨١ – ٠٤٠٣٣٤٤٧٨٧  جمعيه اإلرادة  ١٦
شارع أبو بكر الصديق  ٨طنطا 

  متفرع من الفاتح

  

اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ميت خميس . برج سالمة    مركز حلم الطفولة  ١

٢  
مركز حقى اتعلم لصعوبات 

  تعلمال
٠١٠٩٦٢٤٣٢١٥  

ش الهدى والنور برج االجالل الدور 
  اتجاه االستاد الثالث

٣  
دار الهدى لتنمية قدرات 

  الطفل
٠١٠٠٢٠٧٢٧٠٥  

ش عبد السالم عارف خلف االستاد 
  امام قاعة قصر االفراح

  ٠١١٤٧٦٢٦٩٧٩  كركز التخاطب الشامل  ٤
شها خلف مدرسه الثانوى العام 

  اعلي مسجد التوحيد

  ٠٥٠٢٣٦٨٦٦٨  زمزممركز   ٥
اكتوبر من شارع احمد  ٦شارع 

  ماهر امام مول بنده

  ٠١٠٠٥٧٨٤٧٥٠  مركز اسامة  ٦
ش الثانوية بنيت امام  –أجا 

  صيدلية المغربي

  ٠١٠١٣٢٥٤٥٢٥/  ٠١٠١٦٨٩٨٥٤٦  الخير  ٧
 –ش مجلس المدينة  –دكرنس 

 –بجوار ماركت الخميس المنصورة 
  امام ألبان نور –ش عبده معروف 

  ٠١٠١٩٣٥٠٠٧٤/  ٠١٠١٢٣٤٨٤٠٧  دخل المبكرالت  ٨

امام  –السنبالوين ارض المحلج 
قصر الثقافة برج المكاوي 

امام  -السنبالوين البرجاسى
  صيــــدلية عمران

  ٠١٢١٠٠٤٢٢٦٥  مركز معًا  ٩
ميت غمر ش الجيش بجوار السجل 

  المدني القديم

    مركز رساله  ١٠
السنبالوين  –دكرنس  –المنصورة 

  ميت سلسيل–

  ٠٥٠٢٥٢٩٦٩٧  مركز زمزم  ١١
قنطرة طريق شربين خلف -طلخا 

  معرض العواضي للسيارات



١٢ 

 

  مركز تمي االمديد شارع الثانويه  ٠١٠١٣٥١٣٤٧٠  مركز الحياه  ١٢

  ٠١٠٢٧٥٢٨٢١٩  مركز نور االيمان  ١٣
الزراعية مجمع - مركز السنبالوين 

  االيمان

  ٠١٠٢٥٠٣٠٤٣٠  مركز ضنايا  ١٤
محطة السنبالوين الحوال امام 

  القطار

  بلقاس دقهليه ش.الدهايمه    مركز كيان  ١٥

  المنصوره -دكرنس   ٠١٠٠٤١٨٦٩٠٨ – ٠١١١٧١٥٣٨٣٣  مركز اجيال  ١٦

  شربين /دنجواى  ٠١٠١٥١٢٣٨٤٥  مركز إبنى إبنك  ١٧

   

اسم المركز / الجمعیھ /   
  المؤسسھ

  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١١٢٤٤٨٤٨٠٠/  ٠١٠١٩١٩١٠٦٢  مركز خطوة بخطوة  ١
شارع مستشفي الصدر  -ابو حماد 

_ امام مدرسه البطل العباسي 
  مباشره

٢  
مركز رعايه للتربيه 

  الخاصه والتاهيل
٠١٠٦٠٧٠٠٨٠٣ - ٠١٢٨٧٥٨٠٨٢٢  

ش  –ميدان الزراعه  –الزقازيق 
محكمه االسره القديم بجوار معرض 

  الصفا والمروه

  موقف القرين -مركز فاقوس   ٠١٠٦٧٥٨١٢٤٨  -   ٠١١٤٤٩٥٧٠٩٥  المركز العربي  ٣

  ٠١٠١٢٣٠٨٠٦٦  مركز تواصل للتخاطب  ٤
ش طلبه عويضه بجوار مركز الفا 

  للعيون

  ٠١٠٩٥١٩١٩٨١ - ٠١٢٧٧١١٩٤٩٣  مركز بسمه امل  ٥
ابو حماد  الميزانيه خلف - االسديه 

  الوحده البيطريه

  رع بور سعيدابو حماد شا  ٠١٠٦٣٤٥٩٥٥٩ - ٠١٢٢٠٢٦٥١٤٩  المركز الشامل  ٦

  الزقازيق  ٠١١٠٠٥٠٤٥٥٥  - ٠١٢٠٣٠٧١١١٥  ايدي بايدك  ٧

  ش الجالدين –منيا القمح   ٠١١٢٠٢٧٥٩٨٨/  ٠١٢٠٦٥٠٨١٩٤  مركز تواصل  ٨
  مدينة ابو كبير  ٠١٠٦٩٨٣٩٩٧٧  مركز بداية  ٩

  مركز كفر صقر    مركز الشريف  ١٠


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - یفون رقم التل

١  
مركز الروضة للتخاطب 
  وتنمية المهارات والقدرات

٠١٠٠٧٣٢٧٤٥٥  __ ٠١٠٠١٧٥٠٣٨٦  
  

الطريق العام أمام   -ابشان  –بيال 
  ماكينة أبو زيدان

ش  القدس المتفرع من ابراهيم   ٠١٠٦٣٨٧٣٩٥٩ - ٠١٠٩٨٠٥٦٥٠٦مركز تيتش للتخاطب   ٢



١٣ 

 

الصعيدي المغازي امام حلواني   والتاهيل
  اعلي جيم رويال

  سيدى سالم بجوار موقف دمرو  ٠١٠٩٢٦٢٠٢١٧  -   ٠١٢٢٤١٢٥٢٠٠  مركز إنسان  ٣

  ٠١٢٢٩٢٣٨٩٣٨ - ٠١٢٨٨٠١٣٠٣٨ – ٠١٠٠١٧٥٠٣٨٦  مركز الروضة  ٤
الطريق العام امام ماكينه  –إبشان 

  طحين ابو زيدان

  ٠١٠٩٧٩٥٩١٢١  مركز هيلب  ٥
برج الخبراء اعلي مركز شرابي 

  لالطفال

  الروضة للتخاطب  ٦
٠١٠٠٧٣٢٧٤٥٥ / ٠١٢٨٨٠١٣٠٣٨ / ٠١٠٠١٧٥٠٣٨٦ / 

٠١٢٢٩٢٣٨٩٣٨ 
  ابشان الطريق العام –مركز بيال 

  فوة  ٠١٠٦٤٩٤٦١٥٤  مركزالحياه  ٧


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١٢١١٧٩٧٣٧٩  مؤسسه إبتسم  ١
رسعيد فوق ش بو –سرى البان 

  عصافير الجنة

٢  
المركز التخصصي لرعايه 

  وتقويم الطفل
  طريق مصر اسكندريه الصحراوى  ٠١٢٠٥٠٧١٩٢٨ - ٠١٠٠٧٧٤٣٣٧٣

٣  
االكاديميه الدوليه لذوى 

  القدرات الخاصه
٠١٠٢٥٢٥٢٦٥٦ – ٠١٢٨٥٣٣٢٠٩٨ – ٠١٠٠٨٤٦٠٤٦٤  

 –امام مركز الشرطه  –الباجور 
  اعلي محل الفوار

  ٠١٠٠٣٢٤٦٤٠٠ - ٠١١٢٧١٨٥١٥٣  مركز وجود  ٤
شبين الكوم البر الشرقي. شارع 
سعد زغلول أعلى محالت الخواجه 

  ال جي

  ٠٤٨٢٥٧٩٦٦٦/  ٠١٠٠٠٢١١١٢٩  مؤسسة بهجة  ٥
مدينة قويسنا امام مدرسة بهجة 
يوسف رزق جمعية العروة الوثقي 

  الدور الثاني

  ٠١٢١١٧٩٧٣٧٩  مؤسسة ابتسم  ٦
ش بور سعيد فوق  –سري اللبان 

  فير الجنةعصا

  فتال    مركز البسمة  ٧

  تال  ٠١٠٠٠٥٨٤٨٠٤  مركز تاهيل  ٨


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
مركز المستقبل لتنمية 

  قدرات االطفال
٠١٠٠٠٤٣٢١٥٣  

 ٦رج المدينة المنورة أمام مدرسة 
اكتوبر الثانوية بجوار مستشفي 



١٤ 

 

  ناصر

  ٠١٢٧٣٥٩٩٥٧٠  مركز الفردوس  ٢

تعاونيات الجيزة بداخل جمعية 
الزهور لتنمية المجتمع المحلي 

بجوار مسجد الحرمين وامام عمارة 
  احمد شوقي

  امام ستوديو سندريال    مؤسسة نور الرحمن  ٣

٤  
جمعية التثقيف الفكري 

  والتنمية
  الزهور  

  ٠١٢٢٣٧٢٦٢٣٩  مركز رعاية  ٥
مسجد  ابراج خان الخليلي خلف

  الرسول

  ٠٦٦٣٦٠١٠٤٥/  ٠١٢٢٤٠٣٥٥٥٦/  ٠١٠٦٩٨٠٨٠٣٥  مركز الرضوان  ٦
وحدة ٥٠٠٠مشروع  –حي الزهور 

  ١٣٧عمارة 

  ٠١٢٢٦٨٧٦٩٩٠  مركز إرادة  ٧
الدور االرضي  ١٥٣مساكن الوفاء ع 

  بجوار مسجد الوداود

  ٠١٠٦٤٩٧٧٧٩٩  مركز نحو طفولة طبيعية  ٨
فرع كفر سعد: ش بورسعيد، أمام 

  .االبتدائيةالمدرسة 


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  
  ٠١٠٠٣٠٩٧١١٣  kids steps مركز 

مدينه السادس من أكتوبر الحي 
  الثالث بجوار رنا مول

مركز اتكلم ( مؤسسه   ٢
  تكامل )

٠١١٢١٢٤٠٤٤٩  - ٠١٠٩٥٥٥٧٤٤٩  
ار مسجد راغب بجو –الحي الرابع 

  خلف سنتر الرباح –
  ش الشانزليزيه –دريم الند   ٠٢٣٨٥٨٠١٣٣ - ٠١٢١١١٠٦٤٤٦ – ٠١٢١١١٠٦٤٤٥  مدرسه دريم الكندية  ٣


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١٠٩٢٩٢٦٤٥٦  - ٠١٠٠٧٩٣٤٠١٤  أكاديمية السندس  ١
شارع الجمهورية ـ أمام الواسطى ـ 

ستوديو ميدو ـ خلف مركز الشرطة 
  ITI ـ معهد

٢  
مركز إبداع لذوي 
  االحتياجات الخاصة

٠١٠١٠١٥٢٤٥٦  
الواسطي ش طراد النيل بجوار عمر 

  أفندي أمام خردوات زارع

  ٠١٢١٠٢٢٩٢٣١ - ٠١٢٠٣١٧١٢٢٣  مركز وحضانه بسمه امل  ٣
بجوار لولي  –ش الطحاويه  –ببا 

  عماره الحاج فايز –الحلوانى 



١٥ 

 

  بني سويف شرق النيل    مركز اغصان الزيتون  ٤

  ٠١٢٠٣١٧١٢٣٣ - ٠١١٢٨١٣٤٢١٨  بسمه امل  ٥
امام  –ش بورسعيد  -سمسطا  

  صيدليه الشفاء


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ة التطبيقينخلف نقاب  ٠١٢٨٤٠٢٣٢٠٨  مركز فملى  ١

  ٠١٠٠٤١٥١٩١٩  مركز السمع واالتزان  ٢
شارع شبين الكوم عند ميدان 
ابراهيم سالمه امام توكيل 

  سامسونج

    ٠١٢٢١٠١٤٩٠٢  جمعية نور الفجر  ٣


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

١  

  اكاديميه عنايه
٠١٠٠٠٤٤٣٦٣٠ – ٠١١٤٨١٧٧٧٨٨  

Omarasp٧٩@yahoo.com  

 ٤٧امام مفارق مج  ١١/١٣قطعه 
امام موكيت ماك علي المسطح 

  ١٢االخضر المجاوره 
أكاديمية عناية لذوي   ٢

  االحتياجات الخاصه
٠١١٥١٤٧٤٣٣٣    


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

ب ب المركز قسم التخاط  ١
  الطبى بالغردقه

  الكوثر امام بنك االسكان والتعمير  ٠١٠٢٠٤٢٨٧٧١


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

 –العبور  –كفر احمد عبده الجديد   ٠١١٢٨١٧١٥٠٨  مركز الريان بالعبور  ١
 –بجوار صيدليه د محمد بدوى 

  لرياناعلي مسجد ا



١٦ 

 


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

اعلى حضانة العلم  -موقف ملوى   ٠١٠٠١٢٢٨٥٣٣ - ٠١٠٠١٢٢٨٥٣٢  المركز المصرى  ١
  وااليمان

  مركز مغاغه.ش طه حسين  ٠١١٢٠٩٢٩٩٥٨  مركز كيدزنيا  ٢

  المنيا بني مزار  ٠١١١٢٣٣٢٦٩٤  مركز كيدز  ٣


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

مركز كالمي للرعاية   ١
  والتاهيل

  الخارجة -الوادي الجديد  ٠١٠٠٣٥٤٧٦٦٣


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

معبر الشباب امام بوابه كليه   ٠١٠١٢٧٢٠٨٤٣  مركز بدايه  ١
  الهندسه

  اكتوبر ٦سوهاج   ٠١٠٢٦٦٥٥١٨٢/  ٠١١١٥٠٠٢٢٣١  مؤسسه المرام  ٢


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

الشارع الجديد... جامع الحج حسن   ٠١١١٣٣٨٣٤٨٣  مركز اراده  ١
  الدور الثاني


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

 ٠١٠٠٤٠٩٢٥٥٨  مركز امان  ١
aman.children@facebook.com  

امام المجلس  -ميدان المحافظة  ٧٨
  المحلي



١٧ 

 


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  شرم الشيخ –حي النور   ٠١١١٤٣٨٤٨٠٦/  ٠١٠٠٣٢٧٦٩٦٧  طيعمركز نحن نست  ١


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

مطلع الكوبري العلوي من ناحية   ٠١٠٢١٨١١٦١٠  مركز نحو طفولة طبيعية  ١
الشهابية، بجوار شركة الكهرباء 

  .ومركز صحة األسرة بالمنتزه


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

جمعيه ابداع لتنميه   ١
المجتمع ورعايه الفئات 

  الخاصه
٠١١١٢٧٨٠٥٦٧ – ٠١١٥٤٥٠٧٧٤٥  

 –ش اسيوط سوهاج  –المراغه 
امام مجمع المختار بجوار عياده د 

  / ميرفت فتح اهللا
  المراغه بحري شركة المياه  ٠١١١٩٨١٢٧٧٧  مركز افنان بجمعية قمه  ٢

  ش سيتي –جرجا   ٠١٠٠٧٩٨٦٧٤٤ - ٠١١٥٩٦٥١٧٨٩   خواطر مركز  ٣

٤  
  ٠١٠٩٩٨٨٦٩٥٩  مركز أول خطوة

طما .. ش احمد عرابى أمام موقف 
  أسيوط

      مركز مرام  ٥


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ٠١٠٩٢٩٢٦٤٥٦  - ٠١٠٠٧٩٣٤٠١٤  يمية السندسأكاد  ١

الحادقة ـ ملف مستشفى الصدر ـ 
بجوار المركز الطبي الحضري ـ 

  بجوار صيدلية جيما
مركز أبشواي ـ المطافي بجوار 

  . بنزيون
رفعت عزمي اسفل لجنة طعن   ٠١٠٠٣٠٢٦٢٢٢  اكاديمية انسان لتأهيل  ٢



١٨ 

 

  الضرائب العقاريه

  مركز سنورس    مركز نداء  ٣

  مجمع بدر    مركز الحسين  ٤

٥  
مركز السمع والبصر و 

  الفؤاد
  حي الجامعه بجوار كليه الزراعه  


اسم المركز / الجمعیھ /   

  المؤسسھ
  العنوان  االیمیل - رقم التلیفون 

  ١٢٨منطقة ال -  مدينة راس غارب  ٠١٠٢٦١٢٠٩٢٧  مؤسسة الصفا   ١

٢  
  ٠١٢٢٢٥٤٣٣٣٢ - ٠١٠٢٦٢٦٣٨٩٤  جمعيه بسمه امل

ميدان  رأس غارب البحر األحمر
  وحدة بجوار مسايا٧٢

        

        

        

       

        

  



١٩ 

 

 

    نسخه قابله للتعديل واالضافه  . 1.2الدليل اصدار رقم  

  . د يحتمل بعض االخطاء ق** الدليل ليس شامل و

ول بافضل  وضع ممكن للدليل لخدمه المتخصصين واولياء االمور الرجاء مراسلتنا  للوصاو مراكز بيانات او تعديل الضافه  ** 
.  

 
WahtsApp / ٠١٠٠٦٢١٩٥٣٦ 
Facebook/mmr.rifaee 


٠٠٩٦٦٥٥٠٢٥٨٢٦٦  

 
 ** لیس لترتیب المراكز او المحافظات اى  اولویات او معاییر


