
 محافظة القاهرة

 العنوان اسم المدرسة اإلدارة  م

 ريحان الشيخ ش الملحفية درب 2ادارة عابدين   محمد فريد التجريبي عابدين 1

 ش الزهار القللي 1ادارة عابدين   الحرية التجريبي عابدين 2

 حسنى عابدين جواد ش  3 فتحية بهيج ع بنات عابدين 3

 حسين االمير ش 6ادارة عابدين   جمال عبد الناصر ع بنين عابدين 4

 ح الهدارة من ش عبد العزيز3ادارة عابدين   نوبار ع بنات  عابدين 5

 ش الشيخ ريحان16ادارة عابدين   القربية ع بنين عابدين 6

 حدائق القبة ش الشيخ غراب ادارة  اسكان ناصر ص ع بنين  حدائق القبة 7

 ش الدكتور جمال محرز 21ادارة حدائق القبة   عبد العزيز عشماوى حدائق القبة 8

 ش علي شعراوي ح القبة 44ادارة حدائق القبة   ح القبة ع بنات  حدائق القبة 9

 ش بور سعيد ادارة حدائق القبة    الوايلى ع بنات حدائق القبة 10

 ش الليثى مصر والسودان 11ادارة حدائق القبة   السالم ع بنات حدائق القبة 11

 وحدة المطرية ح القبة مصر التامين ع بنات حدائق القبة 12

 شارع الدويدار ادارة حدائق القبة   المؤسسة الجديدة االبتدائية حدائق القبة 13

 شارع الحاج سيد البربري ادارة حدائق القبة  كوبري القبة االبتدائية حدائق القبة 14

 شارع المدارس بالمليحة ادارة حدائق القبة  محمود سامي عامر االبتدائية حدائق القبة 15

 شارع مكة المكرمة حدائق القبة النقراشي النمودجية االبتدائية حدائق القبة 16

 عزبة ابو حشيش ادارة حدائق القبة  ابطال رمضان االبتدائية حدائق القبة 17

 شارع باب البحر 7ادارة باب الشعرية   ام المؤمنين  ب  باب الشعرية 18

 شارع كامل صدقي 22ادارة باب الشعرية   الناصر   ب  باب الشعرية 19

 شارع البنهاوي 1ادارة باب الشعرية  الشرفا ب  باب الشعرية 20

 ميدان بركة الرطل ادارة باب الشعرية التوفيق ع المعانة باب الشعرية 21

 ش الجيش127ادارة باب الشعرية   باب الشعرية ث بنين باب الشعرية 22

 ش بورسعيد  ادارة باب الشعرية باب الشعرية ع بنات باب الشعرية 23

 ادارة الشرابية -ش سليم صعب 1 عمرو بن العاص االبتدائية الشرابية 24



 ش محمد عبد الوهاب5ادارة الشرابية    نهضة مصر االعدادية الشرابية 25

 ش محمد عبد الوهاب1ادارة الشرابية    مهمشة بنات ابتدائية الشرابية 26

 ارض الشركة –ش محطة الفرز   1ادارة الشرابية   مصطفى كامل االعدادية بنيين الشرابية 27

 ش مصنع الورق الشرابية5ادارة الشرابية    جمال الدين االفغانى االبتدائية الشرابية 28

 الشرابية -ش المزارع  1ادارة الشرابية  سعد زغلول االعدادية بنيين الشرابية 29

 11مايو مجاور  15ادارة المستقبل   محمد فريد ب المستقبل 30

 7مايو مجاور  15ادارة المستقبل      السالم االعدادية المستقبل 31

 6مايو مجاورة  15ادارة المستقبل    مايو تعليم اساسى 15 المستقبل 32

 13مايو مجاورة  15ادارة المستقبل       احمد زويل التجريبة المستقبل 33

 ادارة المستقبل   15مايو مجاورة        سعد زغلول االعدادية بنين المستقبل 34

 ادارة المستقبل  12امتداد مايو مجاورة  خالد بن الوليد تعليم اساسى المستقبل 35

  21مايو مجاورة 15ادارة المستقبل      اللواء عزت االبتدائية المستقبل 36

    22مايو مجاورة 15ادارة المستقبل     زيد بن حارثة تعليم اساسى المستقبل 37

 13مايو مجاورة     15 جمال عبد الناصر االبتدائية المستقبل 38

 5مايو مجاورة  15 مايو التجريبية 15 المستقبل 39

 المرج/ش قسم المرج  ص/الشهيد محمد فؤاد بنات ع المرج 40

 المرج/ش قسم المرج  ص/المرج بنين ع المرج 41

 ش المؤسسة بجوار مستشفى اليوم الواحد ادارة المرج م/أنور السادات بنات ع المرج 42

 المرج/مؤسسة الزكاة  ع/النصر ب المرج 43

 المرج/أرض قصر نعمت  الجيل الجديد ب المرج 44

 ش العباسية بجوار قسم الوايلى  113          القبة الفداوية االبتدائية الوايلى 45

 ش زيدان العباسية11          القبة الفداوية االعدادية الوايلى 46

 ش المسعود عبده باشا العباسية 7    االعدادية  سبيل الخازندار الوايلى 47

 بجوار هندسة عين شمس عبده باشا العباسية             الزعفران االعدادية الوايلى 48

 ش سعيد بالظارهر 15ادارة الوايلى                طور سينا االبتدائية الوايلى 49

 ش ماهر العباسية 11           احمد حمدى االبتدائية الوايلى 50



 ش المختار باشا العباسية 12 بين الجناين  الوايلى 51

 ش منشية التحرير ادارة عين شمس  السيدة خديجة االبتدائية عين شمس 52

 عين شمس 53
حلمية الزيتون المميزة 

 ميدان حلمية الزيتون  (11المستقبل )

 ش الجمهورية 11ادارة عين شمس   اكتوبر االعدايدية بنات 6 عين شمس 54

 ادارة عين شمس -ش منشية التحرير  الحرية االعدادية بنين  عين شمس 55

 عين شمس -ش تمام 3 الفاروق عمر االعدادية بنين عين شمس 56

 ش مساكن الحلمية36ادارة عين شمس   الناصرية االعدادية بنات عين شمس 57

 ش احمد باشا كمال ادارة عين شمس 15 النعام االعدادية  بنات عين شمس 58

 عين شمس -ش اكتوبر 6 الوادى االعدادية  بنات  عين شمس 59

 ش وابور الطحين11ادارة عين شمس   محمد عبده االعدادية  بنات  عين شمس 60

 ش مساكن عين شمس11 مصر االعدادية ص بنين عين شمس 61

 شارع القلعة ادارة الخليفة والمقطم  السيدة عائشة االبندائية  الخليفة و المقطم 62

 قبل نادى ايزى سبورت  –الهضبة الوسطى المقطم  عبد هللا شحاتة االبتدائية  الخليفة و المقطم 63

 بعد نادى ايزى –الهضبة الوسطى المقطم  الشهيد طيار خضر التجريبى الخليفة و المقطم 64

 المقطم ادارة الخليفة والمقطم خالد بن الوليد ع  الخليفة و المقطم 65

 ادارة الخليفة والمقطم  2المقطم شارع   15المستقبل  الخليفة و المقطم 66

 ش مدارس التونسي ادارة الخليفة والمقطم التونسى التجريبى   الخليفة و المقطم 67

 اسبيكو اخر الشارع ادارة السالم جمال الدين األفغانى السالم 68

 ادارة السالم B.B.Cبجوار مدرسة  صهيب الرومى السالم 69

 المفارق ادارة السالمالنهضة محطة  الوحدة العربية السالم 70

 ادارة السالم B.B.Cبجوار مدرسة  محمد انو السادات السالم 71

 النهضة مجمع المدارس ادارة السالم 2السيدة سمية ب  السالم 72

 السالم محطة فاطمة الزهراء.م متولى الشعراوى السالم 73

 السالم امام نادى استاد المحافظة.م الصديق ع بنين السالم 74

 السالم ملف العبد خلف المطحن.م الحرية الرسمية لغات السالم 75

 اخر شارع المرور ادارة السالم سلمان الفارسى الرسمية لغات السالم 76



 النهضة بجوار التوحيد والنورادارة السالم النهضة ع بنين السالم 77

 ش امير الجيوش الجمالية  65   باب الشعرية ع بنين وسط 78

 ش المشهد الحسينى 11ادارة وسط  الحسين ع بنين وسط 79

 ش المنصورية الدراسة 12 الحسين ع بنات وسط 80

 ش امير الجيوش الجمالية 62 امير الجيوش ث بنات وسط 81

 ش النبوية الدرب االحمر 11ادارة وسط   فاطمة النبوية ب وسط 82

 ش بورسعيد 317ادارة وسط   المحمدية ع بنين  وسط 83

 الجمالية-ش الضبابية 1 المعز وسط 84

 درب االغوات 25ادارة وسط   مصطفى كامل وسط 85

 احمد حسن الزيات مدينة نصر السيدة خديجة نصر. م . ش  86

 أسماء بنت ابى بكر نصر. م . ش  87

 2خلف محطة الغاز الطبيعى السويسرى أ المنطقة  32نصر. م . ادارة ش  

 صقر قريش بنات نصر. م . ش  88
 ش صقر قريش الحى العاشر3نصر . م . ادارة ش  

 محمود تيمور نصر. م . ش  89

 6ش احمد الصيرفى من مكرم عبيد المنطقة 5نصر . م . ادارة ش  

 العبور بنين نصر. م . ش  90
 ش صالح حواش المنطقة الثامنة13نصر . م . ادارة ش  

 العبور بنات  نصر. م . ش  91

 نصر. م . عمارة حسن المأمون الحى الثامن ادارة ش  27مشروع 

 طابا  نصر. م . ش  92
 نصر. م . مساكن الهيئة العربية للتصنيع مكرم عبيد ادارة ش 

 زهراء التجريبية نصر. م . ش  93

 نصر. م . مساكن الستامئيات من ش الميثاق الحى العاشر ادارة ش 

 السادات التجريبية نصر. م . ش  94
 نصر. م . المنطقة العاشرة ادارة ش  3قطعة  32بلوك 

 عباس العقاد التجريبية نصر. م . ش  95
 ش تحسين فرغلى رابعة العدوية1نصر . م . ادارة ش  

 الحرية التجريبية نصر. م . ش  96
 ش حسن المأمون بجوار النادى االهلى7نصر. م . ادارة ش  

 على بن ابى طالب حلوان 97
 صالح صبحي ادارة حلوان/ ش فيضي 

 حلوان ب القديمة حلوان 98
 ش صالح صبحي 3ادارة حلوان   



 النهضة التجريبية ع حلوان 99
 ش حلوان الجديدة المساكن الشعبية

 العزبة البحرية 12حلوا ش  مدرسة السيدة عائشه ع حلوان    100

 بالمشروع االمريكى  ادارة حلوان 2مشروع  مدرسة  حلوان الرسمية حلوان    101

 مساكن اطلس  ادارة حلوان مدرسة عقبة بن نافع ب حلوان    102

 المساكن االقتصادية  ادارة حلوان  مدرسة ناصر االعدادية  بنات حلوان    103

 ش مصطفى فهمي 2ادارة حلوان    مدرسة حافظ ابراهيم حلوان    104

 ش حلوان الجديدة بجوار الساكن الشعبية مدرسة النهضة التجريبية ب حلوان    105

 ش رايل امام مدرسة صالح سالم  ادارة حلوان  مدرسة مصطفى كامل حلوان    106

 مساكن صالح سالم بجوار نادى الطالئع  ادارة حلوان المتكاملة ث مدرسة المستقبل  حلوان    107

 ش عبد الرحمن شكرى ادارة الزاوية ابطال بورسعيد االبتدائية الزاوية 108

 ش الزاوية الحمراء  السالم  االبتدائية الزاويه 109

 ش محمود سالمة 22ادارة الزاوية   السادس من اكتوبر الزاوية 110

 ش مساكن اطلس  ادارة الزاوية جمال عبد الناصر ع بنين الزاويه 111

 الشروق 112
الشروق الرسمية المتميزة 

 م111 -مدينة الشروق  للغات 

 مدينة المستقبل ادارة الشروق -سابقاً مدينة الهايكستب  األبطال الرسمية للغات الشروق 113

 الشروق 114
عبدالحليم محمود الرسمية 

 مدينة بدر بجوار الكولدير ادارة الشروق للغات

 مدينة الشروق بجوار بنك االسكان والتعمير الشروق الرسمية للغات الشروق 115

 الشروق 116
الشهيد محمد سمير الرسمية 

 الحى الثانى ادارة الشروق -مدينة  بدر  للغات

 السوبر القديم -مدينة الشروق  الشروق للتعليم األساسى الشروق 117

 م بجوار السوبر71الـ  -مدينة الشروق  خالد بن الوليد الشروق 118

 اسكان المستقبل -مدينة الشروق  هدى شعراوى الشروق 119

 مدينة بدر الحى الثانى ادارة الشروق مصطفى المراغى الشروق 120

 اسكان الزلزال ادارة الشروق -مدينة بدر  طبري بدر الشروق 121

 امام الجهاز ادارة الشروق -مدينة بدر  نجيب محفوظ الشروق 122

 ابنى بيتك -مدينة بدر  الشهيد رامى الشروق 123

 الدويقة الجديدة ادارة منشأة ناصر -مساكن سوزان مبارك  محمد فريد االبتدائية بنات منشأة ناصر 124



 ش المستوصف من شارع ميخائيل بجوار مركز الجبرتى الطبى ادارة منشأة ناصر  سعد زغلول ع بنين منشأة ناصر 125

 امام قسم شرطة منشأة ناصر -مزلقان الدويقة  االساسىالشيخ زايد للتعليم  منشأة ناصر 126

 الدويقة الجديدة -مساكن سوزان مبارك  الشهيد عبد المنعم رياض ب منشأة ناصر 127

 خلف مسجد ابو المكارم ادارة منشأة ناصر -كوبرى الفردوس -صالح سالم أمين النشرتى التجريبية لغات منشأة ناصر 128

 الدويقة الجديدة -مساكن سوزان مبارك  2محمد فريد االبتدائية بنات    منشأة ناصر 129

 ش سعد المصرى الثالثات الدويقة طارق بن زياد منشأة ناصر 130

 امام قسم شرطة منشأة ناصر -مزلقان الدويقة  2الشيخ زايد للتعليم االساسى منشأة ناصر 131

 ش أمين عبده روض الفرج 24 شبرا القديمة ب روض الفرج  132

 ش ابو القاسم روض الفرج 21 محمود سامى البارودى ب روض الفرج  133

 ش شبرا 23ادارة روض الفرج   شبرا ع بنين روض الفرج  134

 شبرا -ش خالط  14ادارة روض الفرج   روض الفرج ع بنين روض الفرج  135

 روض الفرج -ش ابو الفرج  52 التربية الحديثة ع بنين روض الفرج  136

 ب شارع ابن الرشيد روض الفرج 41 مكارم االخالق ع بنات روض الفرج  137

 ش جنينة المناخ ابن الرشيد 22ادارة روض الفرج   الشهيد باسم عبد هللا ع بنات روض الفرج  138

 ش طلعت ارض السوق ادارة روض الفرج1مجمع مبارك  الليسيه المصرية ع بنات روض الفرج  139

 ش عبيد روض الفرج 11 موسى بن نصير الرسمية  روض الفرج  140

 ش يوسف بك عيروض جزيرة بدران 31ادارة روض الفرج   فاطمة الزهراء الرسمية  روض الفرج  141

 ش ابو الفوارس الحى السابع 7نصر. م . ادارة غ   ث بنين\ذكى مبارك ع نصر. م . غ  142

 نصر. م . الحى السادس ش الخليفة الظاهر ادارة غ  صفية زغلول ع بنات نصر. م . غ  143

 امتداد رمسيس امام قاعة المؤتمرات 4نصر . م . ادارة غ   السعيدية ع بنين نصر. م . غ  144

 البساتين  145
مدرسة السيدة خديجة تجريبى 

 بجوار كارفور زهراء المعادي من علي االوتوستراد 13الشطر  ع

 العراج ادارة البساتينارض  13الشطر  يناير التجريبية 25مدرسة  البساتين  146

 البساتين  147
مدرسة الشهيد عبد الخالق ع 

 حدائق المعادي-مع ش عبد الحميد ميكي  2امتداد ش   بنات

 البساتين  148
مدرسة صقر قريش االعدادية 

 المعادي الجديدة بجوار االكادمية  224ش  بنين

 المعادي الجديدة  امام شركة جابكو للبترول 271ش  االعدادية بناتمدرسة الحرية  البساتين  149

 البساتين  150
مدرسة البساتين االعدادية  ف 

 البساتين  -ش االزهار امام مساكن اطلس  1



 ش محمد يوسف عبد الكريم مجمع مدارس دار السالم  ب ش الفيوم محمد نجيب البساتين  151

 ش المدرسة امتداد ش الشيخ مفتاح  البساتين   2عثمان بن عفان  البساتين  152

 المعادي الجديدة  امام شركة جابكو للبترول 271ش  الشهيد طيار البساتين  153

 بعرب المعادي  77ش حسين شحاتة نهاية ش  1على بن ابى طالب  البساتين  154

 ش الفيوم دار السالم مجمع المدارس  السالم ع بنات  البساتين  155

 ش المدارس المنيل 2ادارة مصر القديمه  احمد لطفى السيد  مصر القديمه 156

 ش متحف المنيل ادارة مصر القديمه 1 الروضة ع بنين  مصر القديمه 157

 مصر القديمة –ش كورنيش النيل 261 عمرو بن العاص ع بنات مصر القديمه 158

 مصر القديمة –ش كورنيش النيل 221 عمرو بن العاص ع بنين  مصر القديمه 159

 مصر القديمة –ش كورنيش النيل 112 المعهد العلمى ع بنين  مصر القديمه 160

 مجمع مدارس زهراء مصر القديمة احمد اسماعيل  لغات / المشير  مصر القديمه 161

 ش عبد العزيز ال سعود المنيل22ادارة مصر القديمه  المنيل ع بنات مصر القديمه 162

 مجمع مدارس زهراء مصر القديمة احمد بدوى ع بنات  مصر القديمه 163

 ش احمد محمود باشا  الروضة 1ادارة مصر القديمه   خالد بن الوليد ع بنات  مصر القديمه 164

 مصر القديمة –ش كورنيش النيل 252 فؤاد جالل ع بنين مصر القديمه 165

 المنيرة/ ش الشيخ علي يوسف 2ادارة السيدة زينب   الشيخ علي يوسف االبتدائية السيدة 166

 المنيرة/ ش الرشيدي 16ادارة السيدة زينب    االبتدائيةالشهيد عبد الحافظ  السيدة 167

 المنيرة/ ش بستان الخشاب 2ادارة السيدة زينب   قصر النيل االبتدائية السيدة 168

 زينهم ادارة السيدة زينب/ ميدان المدارس  شهداء بورسعيد االبتدائية السيدة 169

 السيدة زينب/ ش مدرسة ام المؤمنين 1 االعداديةام المؤمنين  السيدة 170

 السيدة زينب/ ش الكومي 1 السنية االعدادية السيدة 171

 السيدة زينب/ ش بورسعيد 311 البهية البرهانية االعدادية السيدة 172

 السيدة زينب/ ش المبتديان 31 المنيرة االعدادية السيدة 173

 السيدة 174
الشهيد محمود ابو العز 

 زينهم/ ش بين المدارس 3ادارة السيدة زينب   التجريبية

 جاردن سيتي/ ش معمل البارود 36ادارة السيدة زينب   جاردن سيتي التجريبية السيدة 175

 ش الجبرتى مصر الجديدة11 عاطف صدق التجريبية مصر الجديدة 176



 أ ش الخليفه المأمون مصر الجديدة4 المقريزى التجريبية مصر الجديدة 177

 ش عمر بن الخطاب مصر الجديدة72 عمر بن الخطاب التجريبية مصر الجديدة 178

 مصر الجديدة 179
) مصر الجديدة التجريبية 

 ش العروبة امام قصر ااالتحاديه41 (الثورة سابقاً 

 ش محمد انيس الزمالك ادارة غرب القاهرة 2 كلية البنات االعدادية  غرب القاهرة 180

 ادارة غرب القاهرة 66ش السبتية  عباس التجريبية االعدادية  غرب القاهرة 181

 ادارة غرب القاهرة 66ش السبتية  عباس التجريبية االبتدائية  غرب القاهرة 182

 ش القصر العينى ادارة غرب القاهرة 26 قصر الدوبارة التجريبية  غرب القاهرة 183

 سوق العصر السبتية ادارة غرب القاهرة المحروقى ب  غرب القاهرة 184

 يوليو وزارة الخارجية  26ش  ابو الفرج ب  غرب القاهرة 185

 بوالق الوكالة صدق الوفاء ب  غرب القاهرة 186

 ش محمد انيس الزمالك ادارة غرب القاهرة  كلية البنات ث  غرب القاهرة 187

 ش السبتية ادارة غرب القاهرة السبتية ث  غرب القاهرة 188

 مكرر المعادى 74ا ش2 محمد فريد المعادى 189

 المعادى 2نهاية ش  المعادى ع الجديدة بنين المعادى 190

 المعادى 11ش  42 المعادى ع القديمة بنين المعادى 191

 المعادى 11ش  42 رفاعة الطهطاوى المعادى 192

 أمام معهد أمناء الشرطة بطرة–مسجد الرحمن   الشهيد ع بنين  المعادى 193

 طرة البلد ش مصر حلوان الزراعى فاطمة الزهراء ع بنات المعادى 194

 ش هارون الرشد ادارة النزهة العروبة النزهه 195

 ش خليل بن قالوون ادارة النزهة عمار بن ياسر النزهه 196

 ابراهيم رامز ادارة النزهة/ ش د يوسف السباعى ت  النزهه 197

 .ش النصر النزهة ج البنك الوطنى النزهه 198

 ش الشيخ احمد ابراهيم 21ادارة النزهة   نبيل الوقاد ع النزهه 199

 .ش النصر النزهة ج زهرة المدائن  النزهه 200

 ش نخلة المطيعى ادارة النزهة جمال عبد الناصر الرسمية النزهه 201

 ابراهيم رامز ادارة النزهة/ ش د يوسف السباعى ت النزهه 202



 ش فرج هللا 1ادارة شبرا   رمسيس ع بنين شبرا 203

 ش أحمد حلمي 5ادارة شبرا    الوحدة التجريبية شبرا 204

 ش محمود بيومي 21ادارة شبرا    صليح حمد ب شبرا 205

 التبين 206
مجمع محمدعلى محجوب ع 

 حلوان/ ركن فاروق  بنين

 حلوان /ش امتداد شركة الحرير  جمال عبد الناصر ب التبين 207

 حلوان /عرب غنيم /ش ابو دياب  مصطفى محمود ب/ د التبين 208

 التبين/ش سوق مساكن المرازيق  عمر بن الخطاب التجريبية  التبين 209

 التبين /ش البوسطة مساكن المرازيق  الصلب ع بنات التبين 210

 التبين /ش البوسطة مساكن المرازيق  الصلب ع بنين التبين 211

 ميدان المطرية -ش الحرية  المحمدية ع بنات المطرية 212

 مطرية-الكابالت  -بجوار بنزينة الغاز ش عمر المختار  السيدة خديجة الرسمية لغات المطرية 213

 مطرية-الكابالت  -ش عمر المختار بجوار بنزينة الغاز  السيدة خديجة الرسمية لغات المطرية 214

 مطرية -المسلة  -ش المسلة العمومى  المسلة ع بنات المطرية 215

 مطرية -منطقة المسلة  -ش جوبيان  المستقبل ع بنات المطرية 216

 محطة مترو عزبة النخل -ش المحطة  عمر مكرم االبتدائية المطرية 217

 خارجة المطرية -ش الرشاد  الرشاد ع بنين المطرية 218

 ميدان المطرية -ش الصحة  ميسرة ع بنين المطرية 219

 المطرية -ش العشرين بجوار مستشفى الحق  الشيماء ع بنات المطرية 220

 خارجة المطرية -ش منية مطر  طه حسين الرسمية لغات المطرية 221

 ش أشرف نوار بجوار حى المطرية أم المؤمنين ع بنات المطرية 222

 خارجة المطرية -ش شجرة مريم  التحرير ع بنين المطرية 223

 مطرية -عرب الطوايلة  -ش األربعين  الشعراوى االبتدائية المطرية 224

 ش الصناعات الميكانيكيا عبود ادارة الساحل هدى شعراوى ع بنات الساحل    225

 ش دولتيان الخلفاوي 22 حدائق شبرا ع بنات الساحل    226

 ش دنشواي  المطبعة السرية ادارة الساحل بنين شبرا الحديثة ع الساحل    227

 ش الترعة البوالقية ميدان نصراالسالم ادارة الساحل أم المؤمنين ع بنات الساحل    228



 ش الصناعات الميكانيكيا عبود ادارة الساحل فريد أبو حديد ع بنين الساحل    229

 ش شبرا امام قسم الساحل روض الفرج ع بنات الساحل    230

 ش عبيد  باسيلى كورنيش  212ادارة الساحل   انصاف سري ع بنات الساحل    231

 محطة مترو الخلفاوى الجمهورية ب الساحل    232

 مجطة مترو الخلفاوى طلعت حرب ب الساحل 233

 سانت تريزا ادارة الساحل فاطمة النبوية  ب  الساحل 234

 محطة مترو المظالت طارق بن زياد تجريبى الساحل 235

 محطة مترو روض الفرج جواد حسنى  تجريبى الساحل 236

 دوران روض الفرج عمار بن ياسر  تجريبى الساحل 237

 ش عبدالرحمن نصر ادارة الزيتون الوادي ب الزيتون 238

 ش المسيري ادارة الزيتون الجزائر ب الزيتون 239

 ش طومانباي ادارة الزيتون كاظم اغا الزيتون 240

 ش ميدان االميرية ادارة الزيتون ابن رشد تجريبي الزيتون 241

 ش جسر السويس الجيل تجريبي الزيتون 242

 التجمع الخامس ادارة القاهرة الجديدة صالح الدين الرسمية لغات القاهرة الجديدة 243

 التجمع الخامس ادارة القاهرة الجديدة فاطمه الزهراء القاهرة الجديدة 244

 التجمع الثالث ادارة القاهرة الجديدة  الجهاد االبتدائية القاهرة الجديدة 245

 التجمع الثالث ادارة القاهرة الجديدة  السيدة خديجة الرسمية لغات القاهرة الجديدة 246

 القطامية ادارة القاهرة الجديدة القطامية ع ث بنات القاهرة الجديدة 247

 وادى حوف 12ش  زهراء حلوان ع  بنين المعصرة 248

 شارع وادى حوف12  االعدادية بناتزهراء حلوان  المعصرة 249

 حدائق حلوان 71شارع عارف  الخلفاء الراشدين ن ع بنين المعصرة 250

 بجوارقسم المعصرة  هدى شعراوى التجريبيه  المعصرة 251

 شارع الجبل اوتو ستراد ادارة المعصرة الصحوة ع بنين المعصرة 252

 ارض العمدة بالمعصرة المعصرة ع بنات  المعصرة 253

 مساكن الضباط حدائق حلوان  فاطمه الزهراء التجريبيه المعصرة 254



 ارض العمدة اوتوستراد المعصرة يناير التجريبيه 25 المعصرة 255

 اوتوستراد المعصرة سعد زغلول التجريبية  المعصرة 256

 حلوان 13مايو مجاورة  15مدرسة الفنية المتقدمة  مايو 15مركز اختبارات  المديرية 257

 ش مصطفى كامل مدرسة محمد فريد 22بحى عابدين    مركز تنمية الموارد المديرية 258

 المديرية 259
مركز محمد نجيب المنطقة 

 بنين ادارة الزاوية امام مستشفى اليوم الواحدمدرسة محمد نجيب ع  الشمالية

 المديرية 260
مركز التطوير باسماعيل 

 ميدان عبده باشا العباسية القبانى

     


