
التليفون العنواناسن اجلمعيةاسن الدار احملافظةم
مصر الجدٌدة- ش الرٌاض 24     التحرٌر للخدمة االجتماعٌة0ج دار الصفا لرعاٌة المسنٌنالقاهرة1   26330279

 التحرٌر للخدمة االجتماعٌة0جدار المروةالقاهرة2
ش الرٌاض من ش ابو بكر الصدٌق مٌدان الجامع5  

 الجدٌدة0م
26334407

26366340مصر الجدٌدة- المٌرالند - ش السباق 1جمعٌة الخلفاء الراشدٌندار تكرٌم الوالدٌنالقاهرة3

م لجدٌدة0ش ابو بكر الصدٌق مٌدان المحكمة18جمعٌة جماعة سٌدات مصرفندق تكرٌم المسنٌنالقاهرة4  
22416901

26377521

26333365   الجدٌدة0م-  ش امٌن باشا الشمسى  النزهة 15 ملجأ العجائز0جدار السٌدة العذراء القاهرة5

26328821 الجدٌدة0م -  ش عبد الحمٌد ابو هٌف 40جمعٌة الراهباتدار مرٌم العذراءالقاهرة6

دار القدٌس نٌقوالوس للمسنٌنالقاهرة7
لجمعٌة االرثوزكسٌة لدار القدٌس 

نٌقوالوس الخٌرٌة
26333365  الجدٌدة0م-  ش ابو سمبل   12

 شباب القدٌسة مرٌم االرثوذكس0جبٌت ام النور للمسناتالقاهرة8
ش سامى النجار متفرع من ش مرقص اسحاق1  -

القبة. ح -  دٌر المالك  
26837469

عٌن شمس الغربٌة- ش االربعٌن 38 الٌوبٌل الذهبى للمسنٌن االقباط0جالٌوبٌل الذهبى-  مركز الخدمات  القاهرة9



24970996
24557151الزٌتون- ش الحمصانى حمامات القبة 15 الٌوبٌل الذهبى للمسنٌن االقباط0جدار المسنٌنالقاهرة10

ش على شعراوى متفرع من ش مصر والسودان  بجوار عمر افندى بالزٌتون8 الٌوبٌل الذهبى للمسنٌن االقباط0جبٌت المالك للمسنات واالٌتامالقاهرة11
24864347

 24864348

القاهرة12
دار البابا كٌرلس السادس لضٌافة المسنٌن 

والمسنات

 المصرٌة الخٌرٌة لمحبى 0ج

الوحدة الوطنٌة

 (   القبة القاهرة0ح- رقم  ب ش بور سعٌد 853

حى الحدائق )
26853371

شبرا مصر-  ش شٌكوالتى 42 الكرمة القبطٌة0ج رعاٌة الشٌوخالقاهرة13  22352042

22321092    17      ش قبة الهواء متفرع من شٌكوالنى  رقم   الكرمة القبطٌة0جالكهول والعجائزالقاهرة14

22340020شبرا مصر- ش السٌد مبروك 4 العذراء مرٌم0جالسٌدة العذراءالقاهرة15

22355121  شبرا مصر0-ش الجسر  16 الكرمة القبطٌة0جمسنات شبرا القاهرة16

22373855شبرا مصر- ش عطٌة من ش احمد حلمى 54 القدٌسة هٌالنة0ج القدٌسة هٌالنةالقاهرة17

22035631زهراء المعادى - عزبة خٌر هللا الكلمة الطٌبة . ج الكلمة الطٌبة القاهرة 18

22035631  ا   ش جسر البحر الساحل شبرا 90  ا   الكلمة الطٌبة0جالكلمة الطٌبة القاهرة19

25903624متفرع من حبٌب- ش الجد بلظاهر 12 ثمرة التوفٌق القبطٌة0جدار بطرس غالى للمسنٌنالقاهرة20

'                  دار الشفا0جاٌفر جرٌنالقاهرة21 حلوان-  ش زكى وخسرو  9                


-25552002 '                      السٌدة العذراء0جدار السٌدة العذراءالقاهرة22 الظاهر   باب الشعرٌة- ش الجد 13               25896312

العهد الجدٌد القبطٌة. جدار سمعان الشٌخالقاهرة 23
خلف مدرسة التوفٌقٌة- ش رفعت 43 رقم 

شبرا مصر -
24588496

24581090شبرا مصر-خلف مدرسة التوفٌقٌة - ش رفعت  العهد الجدٌد0جدار سمعان الشٌخالقاهرة24

 ابناء الصادقٌن0جدار ابناء الصادقٌنالقاهرة25
عمارات الشركة السعودٌة المعادى الجدٌدة63  

البساتٌن -
110440925

 طرٌق االسماعٌلٌة الصحراوى 36كٌلو مؤسسة فؤاد جبٌب للخدماتدار فؤاد حبٌب لكبار السن القاهرة26



44771900

33770445الهرم -  اول طرٌق الفٌوم 1الكٌلو  النسائٌة لتحسٌن الصحة0جدار تحسٌن الصحةالقاهرة27

الخٌرٌة االسالمٌةدار السالمالقاهرة28
مستشفى- السٌدة زٌنب - ش بور سعٌد 212  

احمد ماهر
23905887

المطرٌة-  رقم  ش السالم ارض الشرعٌة العقارٌة 5 الشرعٌة بالمطرٌة0جدار الرحمن للمسنٌنالقاهرة29  22529105

22552148
26520111 8بالمطرٌة رقم - ش اشرف نوار بالكابالت   الشرعٌة بالمطرٌة0جدار المصطفى للمسناتالقاهرة30

29206074 الهضبة العلٌا9204المنطقة - ش االشجار - المقطم  الشرعٌةبالسٌدة قلعة الكبش0جدار الرحمه للمسناتالقاهرة31

23904933قلعة الكبش - مٌدان حاتم بن زٌد  الشرعٌة بالسٌدة قلعة الكبش0جدار الرحمه للرجالالقاهرة32

الدقى- خلف نادى الصٌد - ش ابو بكر الصدٌق 23 مبرة المراة الجدٌدة0جدار هدٌة بركات القاهرة33  37498362

المهندسٌن- ش المروة   25  مبرة المراة الجدٌدة0جدار هدٌة بركات القاهرة34  37498362

دور المسنٌن
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العباسٌة-  ش  السرٌات 15مستشفى الجمعٌة الٌونانٌة بالقاهرةدار المسنٌن الٌونانى القاهرة 35  24822177

22705786بن بركة بجوار المحكمة الحى  السابع-  ش المهدى 123نصر .  م  احباء مصر 0جدار الحب القاهرة36

م نصر- الحى السابع -  ش بنى امٌة  1 الهئٌة االنجٌلٌة0جدار االنجٌلٌة القاهرة37  22633120

25193787
27548847المعادى  -  امام القمر الصناعى 2 فٌال رقم 261ش   احباب هللا0جدار الحب االصٌلالقاهرة38

25562239حلوان-  ش عمر بن عبد العزٌز 32 التجمع الوطنى0جدار ام كلثومالقاهرة39

25197816دجلة المعادى  - 250 من ش 200تقاطع ش  سٌدات اللوٌنز0جدار سٌدات اللوٌنزالقاهرة40

27012279المعادى الجدٌدة- ش ٌنبوع الحنان 4 ٌنبوع الحنان القبطٌة0ج  دار ٌنبوع الحنان  القاهرة41

شبرا مصر- ش احمد حلمى 104 الصفا الحٌاء سنه المصطفى0جدار الصفاالقاهرة42  22353934

25328138خلف مساكن ابو الرٌش الشعبٌة السٌدة زٌنب- ش حلوان 3 ٌوم المستشفٌات0مدار ٌوم المستشفٌاتالقاهرة43

2549454 المطرٌة 43بجوار موقف - ش ترعة الجبل  التنسٌم والسلسبٌل0جدار التنسٌم والسلسبٌلالقاهرة44

26706295 نصر0مكرم عبٌد م- خلف السالب - ش كابول 14  الشرعٌة بمدٌنة نصر0جدار الهدى االسالمى القاهرة45

رقم  ش حسن الشرٌف امتداد حسن المأمون71 دعوة للنجاح0جدار البسمة للسٌداتالقاهرة46  26717814

22629786 نصر0م- ش عز الدٌن طة 12 دعوة للنجاح0جدار البسمة للرجالالقاهرة47

27615363عباس العقاد- ش حسٌن فهمى من حسنٌن هٌكل  صدٌقات الطفولة واالسرة0جدار البسملةالقاهرة48

26717260  نصر0م"  اعلى ابو مازن - " ش مصطفى النحاس 15 نور على نور الخٌرٌة0مدار النور للمسناتالقاهرة49

29287177ش اسامة بن زٌد متفرع من ش الزهور بالهجانة   سٌد المرسلٌن0جدار سٌد المرسلٌن للمسناتالقاهرة50

1124706556 شقة 21البوابة الثالثة عمارة - ش احمد الزمر السوٌسرى ا  -  نصر 0م الهناء والخٌر0جدار الرضا للمسنٌن   ا القاهرة51

22560145الزٌتون- ش المطرٌة 21الرابطة االكلٌركٌةالدار االكلٌركٌةالقاهرة52

22358739شبرا مصر- ش احمد بدوى 29 التواضع القبطٌة0جدار التواضع القاهرة53

روض الفرج- ش نشاطى 20 صانع الخٌرات . جدار المسنات القاهرة 54  24603213

22043903منٌة السرج شبرا- ش عبد الحمٌد الدٌب 17   فرع النور المحمدى  - الجمعٌة الشرعٌة دار المسناتالقاهرة 55

26337981 الجدٌدة0 على ابراهٌم رامز النزهة م44/  ش عبد الحمٌد ابو هٌف  45 السٌدات اٌدزنٌج لالرمن 0ج (جرابٌت ابٌكٌان   )دار االرمن القاهرة56

امام نادى الشرق للتامٌن- المقطم الجمعٌة الشرعٌة بالسٌدةلشرعٌة بالقلعة.  ج القاهرة57

ش حفنى ناصر من ش مصر والسودان خلف عمر افندى  الزٌتون13 السنابل الخٌرٌة االجتماعٌة 0جدار المسنٌن بمستشفى سنابلالقاهرة58 ـــــــ 

22333821شبرا مصر-الترعة البوالقٌة -ش زٌن الدٌن 4البر واالحسان االرثوذكسٌة. ج دار المسنٌن    القاهرة 59

24705032نصر .ب مشروع السوٌسرىالحى العاشر م110عمارة  الهنا والخٌر لرعاٌة االٌتام وتنمٌة المجتمع0جدار الرضا للمسنٌنالقاهرة60

26174191القاهرة الجدٌدة التجمع الخامس الحى الرابع المنطقة الخامسة مرضى الكبد. جدار بٌت العٌلةالقاهرة61

26391742ش احمد سنان مصر الجدٌدة خلف كنٌسة مار جرجس25 العروس الجدد 0جدار المسناتالقاهرة62

25882464ش حمدى من ش الظاهر20 جامعة المحبة القبطٌة0ج جامعة المحبة القبطٌة االرثوذكسٌة 0دار جالقاهرة63

 27871336

  نصر0م - ش الصواف المنطقة العاشرة امام مسجد الخزان 14 الهنا والخٌر لرعاٌة االٌتام0جدار االسالم لرعاٌة المسنات القاهرة64
24729272

24725755

29207294 7815 القطعة 9ش الٌاسمٌن متفرع من ش  الباقٌات الصالحات0جدار ابى للمسنٌن لرعاٌة مرضى الزها ٌمرالقاهرة 65

29850268 7810 القطعة 9ش الٌاسمٌن متفرع من ش  الباقٌات الصالحات0جدار ابى للمسنات لرعاٌة مرضى الزهاٌمرالقاهرة66

25327086قلعة الكبش- ش زٌد بن حاتم 4 الشرعٌة لتعاون العاملٌن بالسنة المحمدٌة0جدار الضٌافة للمسناتالقاهرة67

23634365

 دارز الخٌرٌة0م دار دراز للمسناتالقاهرة68
 خلف المدرسة التجرٌبٌة 22 عمارة 9ش الٌاسمٌن متفرع من ش 

 المقطم
29206973

26263130 السالم  0 ش الدجوىالمتفرع من ش الجدٌد نزلة ابو شرٌف القاهرة  د  حى م11 رقم  اصدقاء النور القبطٌة0جدار الشهٌد ابانوب واالنبا ابرامالقاهرة69

 المعادى دجلة250 من ش 200ش  الحباٌب0جدار الحباٌبالقاهرة70
25197816

 25197841
ج ش مصر والسودان بجوار بى تك127 جسر النجاة الخٌرٌة0جدار مسنٌنالقاهرة71  26852426 
 .182828069

ش العزبة مساكن اٌدٌال الشرابٌة1 الشرعٌة بالشرابٌة 0جدار المسنٌن    القاهرة72  22391443

25102238السٌدة زٌنب- ش السلطان حسن 50 ست الحباٌب0جدار ست الحباٌبالقاهرة 73

 مكة المكرمة للمسنٌن0جدار مكة المكرمةالقاهرة74
- ش تاج الدٌن السبكى من ش النزهة 

 نصر0ارض الجولف الحى الثالث م
22919120
- 22919123

 نٌو كٌر0مدار مسنٌن القاهرة 75
متحف المطرٌة خلف مستشفى مصر الجدٌدة  64

العسكرى منشٌة التحرٌر جسر السوٌس 
26325903
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26658737 المقطم بجوار موقف االتوبٌس والكمٌن9اخر ش  رسالة الخٌرٌة0ججار رسالةالقاهرة76

 الٌسر  0جدار الٌسرالقاهرة77
طرٌق كارفور بجوار عمارات - زهراء المعادى 

مجلس الوزراء
29703181

 جنة الخٌر لالٌتام0جدار جنة الخٌرالقاهرة78
ش احباب الرسول الدور االرضى5     

حى السفارات المنطقة السابعة
22752673

26820604أ ش ابن خلدون السكاكٌنى العباسٌة27 ابن خالدون الخٌرٌة0جدار ابن خالدونالقاهرة79

تدعٌم االسرة. جدار تدعٌم االسرةالقاهرة80
التجمع الخامس

 الحً الثالث بجوار مسجد فاطمة الشربتلً
27942024

1110112209 بجوار موقف االتوبٌس9المقطم نهاٌة شارع رساله لالعمال الخٌرٌه. جدار مسنٌن رساله القاهرة81

ش حمدى خلف المستشفى القبطىً غمرة22 جامعة المحبة0جدار مسنٌنالقاهرة82

هندسةعٌن شمس- م عبدةباشا - ش السرٌات 2جمعٌةاالتقان والتمٌزدار الشٌماء القاهرة83  

22008119شارع المدارس شبرامصر -الخلفاوى جمعٌة النصر االسالمٌهدارالمسنٌنالقاهرة84

ش داٌر الناحٌة من ش العروبة امبابة19 رفقاء النبى0جدار مسنٌن الجٌزة85



0100046885

33887918ش رمسٌس متفرع من شارع العرٌش بالهرم بنات عمرى0مدار مسنٌن بنات عمرىالجٌزة86

33277565ش محمد عبد اللطٌف متفرع ش ناهٌة بوالق الدكرور 57 العالقات االنسانٌة0جدار مسنٌن الجٌزة87

33458230  ش الجهاد2ش السودان بجوار الهوارى ،  241 روماتٌزم القلب0جدار سعاداتالجٌزة88

33031068المهندسٌن- ش احمد عرابى 32 التعارف االسالمٌة0جدار الهناالجٌزة89

- 33031069
33112154امبابة- ش ابو بكر الصدٌق ارض الجمعٌة 4 المحافظة على القران الكرٌم0جدار ام هانى لكبار السنالجٌزة90

-33153547
ش مرسى محمود امام مسجد عبد الرحمن ارض اللواء  كرداسة2 مؤسسة صحوة الخٌرٌة0جدار صحوة الجٌزة91  39110032

37604270العجوزة- ش حافظ حسن 1 الخدمات المتكاملة لتنمٌة المجتمع المحلى 0جالخدمات المتكاملةالجٌزة92

35837622مجمع الحرمٌن طالبٌة هرم -ش خاتم المرسلٌن  االمام على بن ابى طالب مجمع الحرمٌن0جدار أهالٌناالجٌزة93

38362426 اكتوبر6- خلف النجدة - امام الحى الثالث  جوامع الخٌر االسالمٌة 0جدار ام القرىالجٌزة94

35459883امبابة - كفر السلٌمانٌة وراق العرب بوراق العرب -   اتنمٌة المجتمع المحلى 0جدار كفر السلمانٌة الجٌزة95

35613078 أكتوبر6- مدٌنة الفردوس- أمام درٌم بارك االمل . ج دار االمل          الجٌزة96

37808453فٌصل- ش المدٌنة من حسن محمد 10-   ش  السنترال تنمٌة احمس لتنمٌة المجتمع المحلى والبٌئة .ج دار احمس للمسنٌن الجٌزة97

38353254الشٌخ زاٌد - الحى السابع بجوار سنتر المرشدى القدٌم اكتوبر  الٌزهوهل0جدار الٌاسمٌن للمسناتالجٌزة98

 33814848مركز ابو النمرس - شبرامنت -  طرٌق سقارة السٌاحى  الضمٌر الحى0جدار سبرنج هاوسالجٌزة99

 33814242 كوم الشقافة-  ش اخر ش الناصرٌة 22 الرعاٌة االجتماعٌة بكرموز0جدار الوداد الرجال االسكندرٌة100  3630278

3921613محرم  بك- ش طولون 2 الفاتٌكان0جدار الشٌوخ الدولىاالسكندرٌة101

محطة الرمل- ش السلطان حسٌن 12 الفاتٌكان0جدار االلمانىاالسكندرٌة102  4865159

3925550منشأة محرم بك53 الفاتٌكان0جدار سان فرانسوااالسكندرٌة103

ش االسكندر االكبرالشاطبى74 الخٌرٌة االٌطالٌة0جدار االٌطالىاالسكندرٌة104  4820954

4824018ش االسكندر االكبر92 الٌونانٌة0جانطونٌادوساالسكندرٌة105

ش ابراهٌم العطار صفر24 الهالل االحمر0جدار الهنا للمسناتاالسكندرٌة106  5742903

صقر- ش ابراهٌم العطار 24 الهالل االحمر0جدار الهنا للمسناتاالسكندرٌة107  5761611

رشدى- كفر عبدة - ش مٌنا 7 العامة لرعاٌة المسنٌن الفرع0جدار السعادة للمسنٌناالسكندرٌة108
5452367

-5411239

زٌزٌنٌا- ش ابراهٌم العطار 24 الهالل االحمر0جدار محمد رجباالسكندرٌة109  
5746180

 5762325

5420369ش مسجد مصطفى كامل25                     مصطفى  كامل الخٌرٌة 0جدار الحنان العائلىاالسكندرٌة110
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سموحة- ش اسماعٌل سرى 42 االسكندرٌة لرعاٌة المسنٌن0جدار احمس خلٌفة االسكندرٌة111
4255332

-4257961

4255332االسكندرٌة - باكوس  - ش الفتح  الفاتٌكان0جدار العائلة المقدسةاالسكندرٌة112

5560817العصافرة- ش صدٌقات الكتاب 9 صدٌقات الكتاب المقدس0جدار ام النور للمسناتاالسكندرٌة113

5290323الراس السوداء-  ش مصطفى كامل 54خلف االمن المركزى  -  الدفاع االجتماعى0جدار الهداٌا للرجالاالسكندرٌة114

5290315الراس السوداء-  ش مصطفى كامل 54 الدفاع االجتماعى0جدار الهداٌا للرعاٌة االجتماعٌة للسٌداتاالسكندرٌة115

3570044ترام الرمل- ش عزبه السٌوف 14  المحبه االخوٌة المسحٌة 0جدار بٌت المحبة االخوٌة لكبار السناالسكندرٌة 116

9543597سٌوف - ش صندوق الدعم امام السنترال القدٌم بالعواٌد  رعاٌة بنات النور وتنمٌة المجتمع 0جدار الزمن الجمٌل للمسناتاالسكندرٌة117


5349917الرأس السوداء امام شركة ادفٌنا - امتداد مصطفى كامل  النسائٌة لتحسٌن الصحة0جدار العمر الذهبىاالسكندرٌة118 5322122

5322765مجمع العبور - الراس السوداء  الموحدٌن لتنمٌة المجتمع المحلى0جدار مسنات الموحدٌناالسكندرٌة119


9543523امام سنترال العوائد القدٌم  بالسٌوف -  العوائد  رعاٌة بنات النور 0جدار الزمن الجمٌل االسكندرٌة120- 9543597

4279624الحضرة البحرٌه -ش مسجد المواساه المواساه االسالمٌة0جدار المواساه للمسنٌناالسكندرٌة121

- 4249152
013/3266225بنها-  خلف عمر افندى بجوار مدٌرٌة االمن القدٌمة  الهالل االحمر فرع بنها0جدار مسنٌن بنهاالقلٌوبٌة122

46137777حوض الرملة ش فؤاد االزهرٌة9  س بٌجام شبرا الخٌمة  حراس العقٌدة االسالمٌة0جدار حراس العقٌدهالقلٌوبٌة123

111675158بٌجام ش السالم ارض محمد كامل اعلى مسجد االتحاد     مؤسسة اتحاد الصناعى دار االتحاد بشبرا الخٌمة القلٌوبٌة124

خلف المعهد االزهرى بنات - الخانكة  المصرٌة لصحة المسنٌن المركزٌة0جدار الرعاٌة المتكاملةالقلٌوبٌة125
44699165

- 44671337

3340205طنطا-  ش سلٌمان باشا 8 الكرمة القبطٌة االرثوكسٌة 0جدار الكرمةالغربٌة126

خلف كنٌسة- ش عنب من ش ابو الفضل 15 السٌدات القبطٌة االرثوذكسٌة 0جدار بٌت المحبة للمسناتالغربٌة127  
402234999مار جرجس المحلة


3318065طنطا الجدٌدة- ش حسن حسٌب خلف المنتزة  العامة لرعاٌة المسنٌن الفرع0جدار السعادةالغربٌة128- 3314625


3318065طنطا الجدٌدة- ش حسن حسٌب خلف المنتزة  لرعاٌة المسنٌن فرع الغربٌة 0جدار الضٌافة للمسنٌن الغٌر قادرٌنالغربٌة129- 3314626

3353405طنطا- ش سلٌمان باشا 10 السٌدات القبطٌة االرثوذكسٌة 0جدار فٌبىالغربٌة130

دار حكمت للمسنٌنالغربٌة131
 تنمٌة المجتمع لتجمٌل0ج

 وتحسٌن لبٌئة بزفتى
5720240غربٌة - زفتى - كفر عنان 

المحلة الكبرى ش مراد خلف مسجد المحجوب الشٌخ عبد السالم ابو الفضل0جدار الشٌخ عبد السالم أبو الفضلالغربٌة132

ش المدارس- كفر الزٌات  احباب هللا الخٌرٌة 0جدار احباب هللا الخٌرٌةالغربٌة133

2242283المنصورة- ش محمود شاهٌن  المواساه االسالمٌة0جدار االمل للمسنٌنالدقهلٌة134

2342727المنصورة- ش نصحى 16 ثمرة الكلمة الطٌبة0جدار الشفاءالدقهلٌة135

6904605مٌت غمر ش الصاغة بكنٌسة مارى جرجس السٌدات القبطٌة0جدار مار جرجسالدقهلٌة136

6919821ش كورنٌش النٌل بجوار نادى المعلمٌن- مٌت غمر  الرعاٌة االجتماعٌة0جدار الوالء بمٌت غمرالدقهلٌة137

3344587السوٌس- الزٌنات - ش محمد حافظ المالحة  االسرة والطفولة0جدار االمل للمسنٌنالسوٌس138

3346115خلف مجمع المحاكم االسماعٌلٌة- ش عطٌة محمد  التكافل االجتماعى0جقصر الضٌافه'     االسماعٌلٌة139

33220646خلف مجمع المحاكم االسماعٌلٌة- ش عطٌة محمد  التكافل االجتماعى0جدار  للمسنٌناالسماعٌلٌة140

2602572المنوفٌة- المنطقة السابعة امام كلٌة التربٌة- مدٌنة السادات بالمنوفٌة -   رعاٌة المسنٌن 0جدار رعاٌة المسنٌن المنوفٌة141

المنوفٌة- بركة السبع  رعاٌة المسنٌن0جدار كبار السنالمنوفٌة142

1072523041ش رقم - راس البر بدمٌاط-  رعاٌة المسنٌن 0جدار رعاٌة المسنٌن دمٌاط143

بند ر مدٌنةكفر الشٌخ - امام الحدٌقه الفرعونٌة- سخا مجمع خدمات االسرةوالطفولةدار المسنٌن كفر الشٌخ144

473253850بكفر الشٌخ- بجوار مستشفى الرمد - ش الجمهورٌة  النسائٌة لتحسٌن الصحة0جدار الوفاء للمسنٌن بكفر الشٌخ كفر الشٌخ145

مدٌنة  االقصر  الخٌرٌة القبطٌة0جدار قٌساالقصر146

" تحت التشغٌل - "   الزقازٌق  0شبٌة  رعاٌة المسنٌن0جدار كبار السن الشرقٌة 147
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شرقٌة - فاقوس  العٌن الجارٌة0جدار مسنٌن العٌن الجارٌة بفاقوسالشرقٌة 148
3983701

-3971965

3225064خلف نقابة المهندسٌن- ش االتحاد وسٌد دروٌش  مبرة المسلمٌن لرعاٌة المسنٌن0جدار الحنان للمسنٌنبور سعٌد149

 مبرة المسلمٌن لرعاٌة المسنٌن0جدار التكرٌم للمسنٌن بور سعٌد150
خلف نقابة المهندسٌن- ش االتحاد وسٌد دروٌش 

3220846

 مبرة المسلمٌن لرعاٌة المسنٌن0جدار مبارك لرعاٌة المسنٌنبور سعٌد151
 الرئٌسى خلف مدرسة الصنابع المتقدمة11ش - بور فؤاد 

3411829

 بور سعٌد0حى الزهور الخدمات االجتماعٌة0جدار كبار السنبور سعٌد152

867825302بنى مزار-  ش الرٌدى  الرجاء القبطٌة0جداراالنبا انطونٌوسالمنٌا153

867710461سمالوط-  عذبة متى  االنبا ابرام0جدارسمالوط'      المنٌا154

2329032بنى سوٌف- ش كلٌة التربٌة الهالل االحمر. جدار الهالل االحمربنى سوٌف155

2243572مدٌنة بنى سوٌف - شرق النٌل الشابات المسلمات . جدار الخٌر والبركةبنى سوٌف156

الجمعٌه الخٌرٌه االسالمٌهدار مسنٌن ببابنى سوٌف157
-مدٌنه ببا  شارع التحرٌر خلف الشونه 

 المنطقه البحرٌه

4402187

4402715

مركز ببا ش التحرٌرابى سفٌن الخٌرٌة.جدار ابو سفٌنبنى سوٌف158

3341925طرٌق االسكندرٌة الزراعى- االبعادٌة  رعاٌة المسنٌن0جدار الوفاءالبحٌرة159

3341925طرٌق االسكندرٌة الزراعى-  االبعادٌة رعاٌة المسنٌن0جدار االمل للمسنٌنالبحٌرة160

3341925طرٌق االسكندرٌة الزراعى - االبعادٌة رعاٌة المسنٌن-جدار الربٌعالبحٌرة 161

عزبة عز الدٌن الصٌرفً اٌتاي البارود عز الدٌن الصٌرفً. جدار الصٌرفًالبحٌرة 162

453359593طرٌق االسكندرٌة الزراعى- االبعادٌة رعاٌة المسنٌن0جدار السعادة البحٌرة163

2217101و1 شقة 169عمارات عثمان - منطقة الكتوز -  قنا  المصرٌة لحماٌة االطفال0جدارالهنا لكبار السنقنا164

6605959شارع المدرسة القبلٌة االبتدائٌة ببغادةالمحبة القبطٌة االزثوذوكسٌة ببغادة. جدار القدٌسة فٌرٌناقنا165

س عبد السالم عارف بنجع حمادى الرجاء والمحبة بنجع حمادى0جدار مسنٌن االنبا بضابا قنا166

2303355اسوان- حى اطلس بحرى  رعاٌة المسنٌن0جدار الخٌر والبركةاسوان167

103ابراج النصر شقة  (ا  )برج  بالل بن رباح 0جدار مسنٌن بالل بن رباح اسٌوط168

2317786اسٌوط- امام مستشفى المبرة - ش المحافظة  المركز الثقافى وتنمٌة المجتمع0ج المركز الثقافى االسالمى 0دار مسنٌن ج اسٌوط169

6305466ش مجمع ابو بكر الصدٌق خلف كلٌة الطب  شفٌع الفٌوم0جدار القدٌس االنباابرام للمسنٌن الفٌوم170
















































































































