
      

أفضل ما يوجد من معامل تصلح لالختبارات واردة من اإلدارات 
 التعليمية بمحافظة أسيوط

 رقم التليفون العنوان المدرسة االدارة المحافظة م

 أسيوط 1
ديوان 
 المديرية

 991023288 مديرية التربية والتعليم ديوان المديرية 

 أسيوط 2
ديوان 
 المديرية

 991023288 مديرية التربية والتعليم ديوان المديرية 

 أسيوط 3
ديوان 
 المديرية

 991023288 مديرية التربية والتعليم ديوان المديرية

 991088088 مدرسة المشير احمد اسماعيل ث بأسيوط قاعة اختبارات  المديرية أسيوط 4

 ديروط أسيوط 5
الشهيد صالح الدين ع 

 ادارة ديروط -صنبو  بصنبو
2570034 

 4775918 بندر ديروط الشهيد العسال ع بنات ديروط أسيوط 6

 4770516 بندر ديروط ديروط ع بنين ديروط أسيوط 7

 4770402 ديروط الشريف ديروط الشريف ع بنين ديروط أسيوط 8

 4780320 قصر حيدر ادارة ديروط قصر حيدر ع م ديروط أسيوط 9

 1283388 االكراد ادارة االفتح االكراد االبتدائية الجديدة  الفتح اسيوط 10

 الفتح اسيوط 22
مركز تدريب االدارة 

بمدرسة مجمعة بنى مر 
 الصباحية

 1431148 بنى مر  ادارة الفتح

 1442298 عرب مطير ادارة الفتح عرب مطير االعدادية بنات الفتح اسيوط 12

 الفتح اسيوط 13
اوالد سراج االعدادية 

 اوالد سراج ادارة الفتح المشتركة
1453898 

 1453895 الواسطى ادارة الفتح الواسطى االعدادية بنين الفتح اسيوط 14

 2820311 المشايعة ادارة الغنايم الشهيد رفعت ع بنين  الغنايم  اسيوط  15

 2651640 غنايم بحري  ادارة الغنايم الغنايم ع بنين  الغنايم  اسيوط  16

 2820002 دير الجنادلة  ادارة الغنايم دير الجنادلة ع بنين  الغنايم  اسيوط  17

 2820666 دير الجنادلة  ادارة الغنايم المجمعه ب بنين  الغنايم  اسيوط  18

 2652929 الغنايم شرق ادارة الغنايم   كيمان تسعه ب الجديدة  الغنايم  اسيوط  19

 476293 الشهيد عبد الحكم زيان.ش  –القوصية  العروبة الرسمية لغات القوصية اسيوط 20

 4750608 ش المستشفى المركزى –القوصية  فوزى ابو سيف ب بنين القوصية اسيوط 21

 القوصية اسيوط 22
فوزى ابو سيف الحديثة ب 

 ش المستشفى المركزى –القوصية  بنين
- 

 9214195 القوصية -الشيخ داوود  حكمت ابو زيد االبتدائية/ د القوصية اسيوط 23

 القوصية اسيوط 24
قاعة التطوير بمدرسة 
 القوصية  مهران خالف ع بنات

4762788 



 2501022 ابنوب ش التحرير م.الناصرية ب ابنوب اسيوط 25

 2506038 ابنوب ش عثمان غزالى عثمان غزالى التجريبية ابنوب اسيوط 26

 2500336 ابنوب ش التحرير ابنوب ع بنات ابنوب اسيوط 27

 2505701 ابنوب عزبة نصار عزبة نصار ع بنين ابنوب اسيوط 28

 2502867 ابنوب ش الجهورية  ج بنات.ابنوب ع  ابنوب اسيوط 29

 2500425 ابنوب ش المدارس  ابنوب ع بنين  ابنوب اسيوط 30

 منفلوط اسيوط 31
محب ايوب االعدادية 

 منفلوط بمنفلوط 
4705833 

 4700503 منفلوط منفلوط ع بنين منفلوط اسيوط 32

 2600605 البدارى السالم االبتدائية البدارى اسيوط 33

 2600316 البدارى البدارى االعدادية بنين البدارى اسيوط 34

 1018981 شركة فلاير ادارة أسيوط ناصر ع بنين اسيوط اسيوط 35

 1004491 امتداد ش سعد زغلول ادراة اسيوط اإلسالمية ع بنات اسيوط اسيوط 36

 1044803 جامعة أسيوط  ادراة اسيوط الجامعة ع الموحدة اسيوط اسيوط 37

 1014152 مدينة اسيوط -ش مديرية التربية والتعليم طه حنفى ع بنين اسيوط اسيوط 38

 1010248 مدينة اسيوط -ش المحافظة  إسماعيل القبانى ع بنين اسيوط اسيوط 39

 1004398 ش محمد على مكارم  مدينة اسيوط النهضة ع بنات اسيوط اسيوط 40

 1044481 ش محمد على مكارم  مدينة اسيوط هدى شعراوى ع بنات اسيوط اسيوط 41

 1018452 الوليدية ش السوق  مدينة اسيوط الوليدية ع بنات اسيوط اسيوط 42

 1198338 خلف مديرية التربية والتعليم مدينة اسيوط مبارك التجريبية للغات اسيوط اسيوط 43

 1010228 ش المدارس  مدينة اسيوط –ش المحافظة  عصمت عفيفى ع بنات اسيوط اسيوط 44



   الوليدية بجوار الساحة الشعبية  مدينة اسيوط اإليمان ب بالوليدية اسيوط اسيوط 45

 2673645 شارع الجيش ادارة صدفا الخلفاء بنبن االبتدائية  صدفا  اسيوط 46

 2670618 الببا ادارة صدفا صدفا االعدادية بنبن  صدفا  اسيوط 47

 4610155 كوم اسفحت دارة صدفا كوم اسفحت االعدادية  صدفا  اسيوط 48

 2830380 البارود دارة صدفا م . البارود شرق ب  صدفا  اسيوط 49

50 
 ابوتيج اسيوط

جمال العطيفى الثانوية 

 بنين بأبوتيج
 5530822 أبوتيج  الطريق السريع

 5587528 مدرسة ساحل سلبم ث بنات -ساحل سليم  مركز التطوير  ساحل سليم اسيوط 51

 5580852 ساحل سليم ساحل سليم ث بنات ساحل سليم اسيوط 52

 5580 ساحل سليم ساحل سليم ع بنات ساحل سليم اسيوط 53

 5588352 ساحل سليم ع بنين-ساحل سليم  نزلة الملك ب  ساحل سليم اسيوط 54

 5580808 ساحل سليم ساحل سليم ع بنين ساحل سليم اسيوط 55

 5580808 ساحل سليم ساحل سليم ع بنين ساحل سليم اسيوط 56

            
 


