
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جتماعية باالسكندريةمراكز اعداد األسر المنتجة بالخطة األستثمارية بمديرية الشئون األ

 سماأل م
 اسم الجمعية

 المسند لها المركز
 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان

1 
مركز اعداد  األسر المنتجة 

رعاية األسرة  بجمعية
 سدش -وتنمية المجتمع 

سرة وتنمية اية األجمعية رع
 سالمجتمع بشد

 –س ش محطة شد 76
 الرمل

 أشغال فنية –مفروشات  66767678

مركز اعداد األسر بشدس مدرسة صف أول 
 وثانى وشروطها :

تجيد القراءة والكتابة ، متسربين من التعليم بعد 
 الصف السادس

 االبتدائى
درجة فى  041وكذلك الحاصلين على مجموع 

 الشهادة االعدادية

2 
رعاية األسرة  ركز اعدادم

س  وتنمية المجتمع بشد
 )المركز النموذجى (

رعاية األسرة وتنمية  جمعية
 سالمجتمع بشد

 –س دش محطة ش 76
 الرمل

 -أشغال فنية  –خياطة  6677678
المركز النموذجى صف ثالث تكملة للصف األول 

 والثانى

 المندرة  قبلى ش ذهنى 4 ) جمعية السالم الخيرية ( مركز اعداد السالم 7
7267760 
7227771 

 -تفصيل  –مفروشات 
 وخياطة

 
 باقى المراكز شروطها واحدة وهى :

 سنة 04اليقل السن عن  -
 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -
 

ملحوظة : جميع مراكز االعداد يتم بهاعمل 
 دورات تدريبية

 على الحرف المذكورة .

 مركز اعداد المبرات 4
المبرات الخيرية  )جمعية

 االسالمية(
-ش السيد محمد كريم 7

 األنفوشى
47007700 
4714007 

 –خياطة /ستائر وبراقع
 مفروشات

6 
مركز اعداد وتدريب االسر 

 المنتجة
جمعية التدريب المهنى واألسر 

 المنتجة
باب  –طريق الحرية  74

 شرق
 وأشغال فنية -خياطة  4778467

7 
 مركز اعداد األسر المنتجة
بجمعية الورديان الخيرية 

 االسالمية

)الجمعية الخيرية االسالمية 
 بالورديان(

شارع األمان  76
 بالورديان

4401066 
4411617 

 تريكو –تطريز  –خياطة 

 مركز اعدادالوكيل 6
جمعية الوكيل الخيرية لتنمية 

 المجتمع

ش مسجد على بن أبى 7
طالب متفرع من الحديد 

أبو يوسف  –والصلب 
 مى()العج

4748117 
تفصيل  –ستائر وبراقع 

 –اشغال جلود  –وخياطة 
 اشغال خرز

 جمعية مصطفى كامل الخيرية مركز اعداد  مصطفى كامل 7
ش مسجد مصطفى  26

 الرمل –كامل 
6426622 

 –سجاد يدوى  –خياطة 
 تريكو

8 
مركز اعداد العاشر من 

 رمضان
 جمعية العاشر من رمضان (

ش  87مسجد حجر خلف 
 وق باكوسالس

10116780617 
تريكو  –خياطة  –تفصيل 

 يدوى



 دارة غرب (مشاغل جهود ذاتية )إ

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 تريكو –خياطة  –كروشيه 7826872 ميدان باب عمر باشا /كرموز 7 جمعية توجيه الفتيات مشغل توجيه الفتيات 0

 

 

 

 سنة 04اليقل السن عن  -

 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -

 جمعية البر باإلنسان مشغل البر باالنسان 2
التوفيقية/ كوم  70أمام شارع 

 الشقافة
 أشغال فنية –خياطة  10227007806

 جمعية الخيرية االسالمية بالورديان مشغل الورديان 7
 ناصية عبد الكريم /أمام مدرسة

 رشاد عثمان
 تفصيل وخياطة – 4411617

 خياطة /اعمال فنية 4402240 خلف نقطة شرطة الورديان جمعية تنمية المجتمع بحى غرب مشغل تنمية المجتمع بحى غرب 4

 جمعية نور الحق الخيرية مشغل جمعية نور الحق الخيرية 6
شارع البيهقى بجوار المعهد الدينى 

 بالورديان
 أشغال فنيةخياطة و 4420002

 

 دارة الجمرك(مشاغل جهود ذاتية )إ

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 خياطة –تطريز 10266166747 شارع اسماعيل مهنا / اللبان 67 جمعية اللبان الخيرية مشغل اللبان 0

 
 
 

 سنة 04اليقل السن عن  -
 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -

 جمعية سيدى خضر األنصارى مشغل سيدى خضر األنصارى 2
شارع فرنسا / بجوار مسجد سيدى 

 خضر
 أشغال تواصى –خياطة  4707017

 شارع السيد محمد كريم / الجمرك7 جمعية المبرات الخيرية االسالمية مشغل المبرات 7
47007700 
4714007 

تفصيل  –كروشيه
 وخياطة

4 
مشغل الشابات المسلمات )اعتدال 

 عبد الرحيم (
 خياطة /اعمال فنية 10272117178 ميدان عرابى المنشية 6 جمعية الشابات المسلمات



 دارة العجمى(إمشاغل جهود ذاتية )

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 اس الخيريةجمعية النبر مشغل النبراس 1
( أمام كرنفال 7العجمى بوابة )

 البحيرى
10270767164 
10202786212 

اشغال  –تفصيل وخياطة 
 تطريز يدوى -خرز

 
 
 

 سنة 04اليقل السن عن  -
 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -

 جمعية مدبر األمور الخيرية مشغل مدبر األمور 2
شارع الفاروق أمام معهد -البيطاش

 زارالج
10117400061 

اشغال  –تفصيل وخياطة 
 تطريز يدوى -خرز

 10226066176 شارع الجيش -الدخيلة جمعية الخيرية القبطية مشغل الخيرية القبطية 7
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 تطريز يدوى -خرز

 10111176074 أبو يوسف -العجمى مؤسسة الفرح للتنمية مشغل مؤسسة الفرح 4
 -قاشغال بعجينة الور

 اشغال خرز

 10214146467 شارع السوق -الدخيلة جمعية المسجد األقصى مشغل المسجد األقصى 6
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 تطريز يدوى -خرز

 

 دارة العامرية(مشاغل جهود ذاتية )إ

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 10044646067 قرية الجزائر –العامرية  عية تنمية المجتمع بالجزائرجم مشغل الجزائر 1
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 تطريز يدوى -خرز

 
 
 

 سنة 04اليقل السن عن  -
 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -

 10270608177 برج العرب الجديد جمعية الصحوة مشغل الصحوة 2
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 يدوىتطريز  -خرز

 تفصيل وخياطة 10227847711 الناصرية القديمة مؤسسة البنا للعلوم مشغل مؤسسة البنا للعلوم 7

 مشغل الناصرية 4
جمعية تنمية المجتمع الريفى 

 بالناصرية
بجوار مريوط  -الناصرية القديمة

 شارع البوستة –الزراعية 
10224162716 

اشغال  –تفصيل وخياطة 
 -خرز

 عرب الجديدمشغل برج ال 6
جمعية تنمية المجتمع المحلى ببرج 

 العرب الجديد
 تفصيل وخياطة 10220822444 برج العرب الجديد



 دارة شرق (شاغل جهود ذاتية )إم

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 جمعية مصطفى كامل مشغل مصطفى كامل 1
امام مسجد مصطفى  -ش ابو قير

 كامل
 خياطة /اعمال فنية 6421778

 
 
 
 

 04اليقل السن عن  -
 سنة

 اللياقة الصحية -
 تجيد القراءة والكتابة -

 أأشغال فنية 6777487 فلمنج -مسجد القبانى  7ش  جمعية مبرة محمد عوض مشغل  مبرة محمد عوض 2

 تفصيل وخياطة 6171271 ش محطة السوق باكوس جمعية هالل باكوس مشغل جمعية هالل باكوس 7

 تريكو –كروشيه  6647677 لوران جمعية االسرة المسلمة مشغل جمعية االسرة المسلمة 4

 تفصيل وخياطة -تدريب 6640410 غبلاير ش مصطفى كامل جمعية بامبى مشغل جمعية بامبى 6

 جمعية رعاية االسرة بشوتس مشغل جمعية مركز شوتس 7
الرمل الميرى  -اسحاق  ش 76

 بجوار مدرسة االمريكان
 تطريز-مالبس  –مفروشات  6677678

 7706086 العوايد عزبة سكينة الجديدة جمعية اهالى سكينة مشغل جمعية اهالى سكينة 6
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 تطريز يدوى -خرز

 خياطة -أشغال فنية  4247721 ش مصطفى كامل بسموحه جمعية مبرة سموحه مشغل مبرة سموحه 7

 كروشيه -خرز  –تطريز  6127777 ش البزار الطاهرية2 جمعيةاهالى الطاهرية مشغل جمعية اهالى الطاهرية 8

 جمعية احباء الرحمن مشغل جمعية احباء الرحمن 01
ش محمد حلمى امام  600خلف 

 برج الوزارة
 خياطة /اعمال فنية 6767466

00 
ناعى مشغل جمعية االسكان الص

 بسموحه
 جمعية االسكان الصناعى بسموحه

مساكن االسكان الصناعى امام 
 كوبرى االسكان

 تطريز-مالبس  4276728

 مفارش كتان –مفروشات  6428646 مصطفى كامل جمعية الجزام ) صفية جميعى( مشغل جمعية الجزام )صفية جميعى( 02

 جمعية الصرح مشغل جمعية الصرح 07
لكلى امام بنك ش شكيب ارسالن بو
 مصر

 أشغال فنية –مالبس جاهزة  6221076

 616822 ش اسماعيل زكى احمد جمعية الرعاية المتكاملة مشغل جمعية الرعاية المتكاملة 04
كروشية  –تفصيل وخياطة 

 اعمال فنية –تطريز  –

 تفصيل وخياطة 4214867 سموحه تابع مسجد معاذ جمعية على بن ابى طالب مشغل جمعية على بن ابى طالب 06



 

 دارة وسط (مشاغل جهود ذاتية )إ

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 خياطة /اعمال فنية 4787714 شارع أحمد عرابى /العطارين 0 جمعية مصحات الدرن مشغل مصحات الدرن 1

 
 سنة 04اليقل السن عن  -

 حيةاللياقة الص -
 تجيد القراءة والكتابة -

 جمعية الصورى حجاج مشغل مسجد الصورى 2
ش شريف أعلى مسجد 062

 العطارين -الصورى 
7806687 
7872788 

تدريب  –تفصيل خياطة 
 على األشغال الفنية

 مشغل جمعية األسر المنتجة 7
جمعية التدريب المهنى واألسر 

 المنتجة
 4778467 طريق الحرية /العطارين 71

خياطة /كروشيه /تريكو 
 /خرز

 تريكو / اشغال فنية 4768447 شارع سيزوستريس 07 جمعية تحسين الصحة مشغل تحسين الصحة 4

 تريكو -خياطة  –تفصيل  اليوجد عرفات / بوالينو جمعية الصورى محطة مصر مشغل الصورى محطة مصر 6

 جمعية أم البحرية مشغل أم البحرية 7
االسكندرانى / شارع  8أمام رقم 

 محرم بك
4870827 

تدريب  –تفصيل خياطة 
 على األعمال الفنية

 7876724 محرم بك –ش الرصافة  77 جمعية اسكندرية لرعاية األطفال مشغل اسكندرية لرعاية األطفال 6
تدريب  –تفصيل خياطة 

 على األعمال الفنية

 10176187767 7/7قرية  7ابيس  جمعية القرية الثامنة ابيس مشغل القرية الثامنة ابيس 7
تدريب  –تفصيل خياطة 

 على األعمال الفنية

 



 دارة المنتزة(مشاغل جهود ذاتية )إ

 شروط االشتراك النشاط التليفون العنوان اسم الجمعية التابع لها المشغل االسم م

 جمعية الخلق البديع مشغل الخلق البديع 1
الدور  006رقم  -شارع عقل باشا

 الثانى
 خياطة /اعمال فنية 10227427067

 سنة 04اليقل السن عن  -
 اللياقة الصحية -

 تجيد القراءة والكتابة -

 تفصيل –مفروشات  10116160672 أبو قير أمام معسكر الشباب جمعية أهالى أبو قير مشغل أهالى أبو قير 2

 أعمال خرز –تطريز  10021687661 المجمع السكانى بأبى قير – أبو قير جمعية تنمية المجتمع أبو قير مشغل تنمية المجتمع أبو قير 7

 ش ذهنى / المندرة قبلى4 جمعية السالم الخيرية مشغل السالم  الخيرية 4
10117607470 

 
 خياطة /براقع /خرز

 6262070 العوايد / مساكن األمريكان جمعية العين الجارية مشغل العين الجارية 6
اشغال  –تفصيل وخياطة 

 رزخ

 خياطة /اعمال فنية 6777741 عزبة البرنس قبلى –المندرة  جمعية البرنس مشغل جمعية البرنس 7

 خياطة/ تفصيل /تدريب 10227760708 ش سيدى العراقى –العصافرة قبلى  جمعية العلم وااليمان مشغل العلم وااليمان 6

 خياطة –أشغال فنية  6772641 المعهد الدينى عصافرة قبلىش  جمعية التوجيه االسالمى مشغل جمعية التوجيه االسالمى 7

 10272762677 شمال 46ش من 6 جمعية خدمة النشىء الروحى مشغل خدمة النشىء الروحى 8
تدريب فتيات على أعمال 

 التفصيل والخياطة

 



 معارض األسر المنتجة

 
 م

 
 االسم

 
اسم الجمعية التابع لها 

 المعرض
 التليفون العنوان

 
 شاطالن

 

 معرض شدس 0
جمعية رعاية االسرة وتنمية 

 المجتمع بشدس
 مفروشات  + مالبس  هاند ميد+ فوط مطرزة 6677678 ش اسحاق / الرمل الميرى 76

 معرض األسر المنتجة 2
جمعية التدريب المهنى واألسر 

 المنتجة
 مفروشات + اشغال فنية 4778467 طريق الحرية /العطارين 71

 مفارش كتان + اطقم سراير 6428646 شارع مصطفى كامل جمعية الجزام عىمعرض صفية جمي 7

 معرض الرعاية المتكاملة 4
جمعية الرعاية المتكاملة 

 باالسكندرية
 تطريز + تريكو يدوى+ خياطة وتفصيل 6476742 شرق المدينة –سيدى بشر 

 معرض المديرية الدائم 6
يوجد بمديرية التضامن االجتماعى 

 األسر المنتجة ويتبع ادارة
 4760816 ش الميناء الشرقية / المنشية7

اطقم سراير  بانواعها+ فوط +مالبس هاند ميد + 
 مشغوالت يدوية

 


