
العنوانالمكتبالمنطقةالقطاع

ي سويفمرص الوسطي
مدينة ببا ش االبراهيميةفإبريقه ببابن 

ي سويفمرص الوسطي
بن  سويف ش الحمياتبن  سويف العموميبن 

ي سويفمرص الوسطي
بن  سويف ش صفية زغلولبن  سويف محطهبن 

ي سويفمرص الوسطي
بن  سويف ش صالح سالمالمرماحبن 

ي سويفمرص الوسطي
مدينه الواسط ش سعد زغلول الواسط فرىع بن 

ي سويفمرص الوسطي
ق بن  قيون نارص شر مدينه نارصبجوار النساجون الشر

طه ملوى الرئيسيالمنيامرص الوسطي  امام مركز الشر
 
مدينه ملوى ش العرفان

مدينه ديرمواس ش الحريه دير مواس الرئيسيالمنيامرص الوسطي

ش سعد زغلول المنيا الرئيسيالمنيامرص الوسطي

ال سمالوط الرئيسيالمنيامرص الوسطي مدينه سمالوط ش مرص اسوان بجوار السنتر

مدينه مطاى مطاي البلد  المنيامرص الوسطي

مدينه بن  مزار ش الشافىع خلف بنك مرص بن  مزار فرىعالمنيامرص الوسطي

  ش المستشارين تقسيم السالم العبور 7مدينه مغاغه مغاغة الرئيسيالمنيامرص الوسطي

مبن  مجمع مصالح المنيا خلف مجمع المحاكم المنيا فرىعالمنيامرص الوسطي

مدينه ابوقرقاص ش نهاد أبوقرقاص الرئيسي المنيامرص الوسطي

مدينة اسيوط ش سعد زغلولاسيوط معاشاتاسيوطمرص الوسطي

لةنزلة عبد الاله اسيوطاسيوطمرص الوسطي مدينة اسيوط عمارات الت  

مدينة ابو تيج امام مركز الشبابابو تيج بلداسيوطمرص الوسطي

مدينة الغنايم ش االزهرالغنائماسيوطمرص الوسطي

مدينة ابنوب شارع الوحدة الصحيةابنوباسيوطمرص الوسطي

مدينة صدفا ميدان ابو العباسصدفا فرىعاسيوطمرص الوسطي

مدينة الخارجة بجوار سينما هيبسالخارجة الرئيسيالوادي الجديدمرص الوسطي

مدينة موط ميدان الجامعموط الرئيسيالوادي الجديدمرص الوسطي

شارع الجيش قسم اول كفر الشيخكفر الشيخ الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

مدينة الرياض بجوار البنك االهليالرياض الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

مدينة بيال بجوار السكة الحديدبيال الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

مدينة الحامول حي الشعراويالحامول الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

مدينة دسوق بجوار موقف االريافدسوق الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

الفوه الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا مدينة فوة بجوار السنتر

مدينة سيدي سالم بجوار موقف دمروسيدى سالم الرئيسيكفر الشيخشمال الدلتا

المنصورة-شارع الجمهورية ناصية شارع المديرالمنصورةشمال الدقهليةشمال الدلتا

طلخا- شارع التوابنر طلخاشمال الدقهليةشمال الدلتا

وهشمال الدقهليةشمال الدلتا وهنتر بمبن  مجلس مدينة نتر

المنصورة- شارع جوهر الصقلي البحر الصغترشمال الدقهليةشمال الدلتا

دكرنس بجوار مركز شباب منية مجاهد طريق أشموندكرنسشمال الدقهليةشمال الدلتا

المطرية- شارع عبد المنعم سند المطريةشمال الدقهليةشمال الدلتا

لةشمال الدقهليةشمال الدلتا لة- شارع بورسعيد المت   المت  

منية النرص– شارع البوسطة منية النرصالرئيسشمال الدقهليةشمال الدلتا

مركز ميت غمر– قرية ميت أبو خالد ميت أبو خالدجنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز ميت غمر– قرية ميت محسن ميت محسنجنوب الدقهليةشمال الدلتا

ال ميت غمرجنوب الدقهليةشمال الدلتا ال-شارع الحريةسنتر ي السنتر
مدينة ميت غمر–مبن 

مركز ميت غمر– قرية كفر بهيدة كفر بهيدةجنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز أجا– قرية السنيطة السنيطةجنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز أجا– قرية برج النور برج النورجنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز السنبالوين– قرية الحصاينة الحصاينةجنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز السنبالوين– قرية برقير  برقير جنوب الدقهليةشمال الدلتا

مركز تمي األمد يد– كفر األمتر كفر األمترجنوب الدقهليةشمال الدلتا

ي المركزيرأس التر الرئيسيدمياطشمال الدلتا
رأس التر-شارع المديرية بجوار المستشف 

بيان المكاتب المقرر تشغيلها خالل إجازة عيد الفطر المبارك



دمياط- ميدان شور مجمع المصالحدمياطشمال الدلتا

دمياط- الوحدة المجمعة بقرية الخياطةالخياطةدمياطشمال الدلتا

جدمياطشمال الدلتا ج عزبة التر دمياط-قرية عزبة التر

مبيدان المحطةطنطاالغربيةوسط الدلتا

ي وسط الدلتا حي المالح ش سماحة بجوار الفرن االليسمنودالمحلة الكتر

ي وسط الدلتا كة مرص للغزل والنسيجغزل مرصالمحلة الكتر ي شر
مبن 

قرية السفاينة قليوبيةالسفاينةالقليوبيةوسط الدلتا

مدينة قها امام السكة الحديدقهاالقليوبيةوسط الدلتا

مدينة بنها بجوار ميدان سعد زغلولبنها بلدالقليوبيةوسط الدلتا

بجوار محطة القطاربركة السبع فرىعيشمال المنوفيةوسط الدلتا

بجوار مجمع محاكم شبير توفتر شبير شمال المنوفيةوسط الدلتا

ميدان وادي النطرون الشارع العموميوادي النطرونجنوب المنوفيةوسط الدلتا

س الليان2متنقل جنوب المنوفيةوسط الدلتا كوبري ستر

بجوار بنك مرص مدينة منوف منوف الرئيسيجنوب المنوفيةوسط الدلتا

ق القاهرةالقاهرة ميدان عبدة باشا العباسية- شارع سليم عبدة 5العباسيةشر

ق القاهرةالقاهرة و17حلمية الزيتونشر شارع الكمال حلمية الزيتون بجوار محطة المتر

ق القاهرةالقاهرة شارع مرص والسودان حدائق القبة133حدائق القبةشر

ق القاهرةالقاهرة شارع عبدالحميد ابو وهيف خلف محكمة مرص الجديدةهليوبوليس غربشر

ق القاهرةالقاهرة هه الجديدةشر هه الجديدة 23الت   قطعة زهراء المدينة تقسيم ارض المثلث الت  

شارع عبدالخالق ثروت العتبةالقاهرة الرئيسي وشمال القاهرةالقاهرة

ي4غمرة وشمال القاهرةالقاهرة
ميدان السكاكين 

ا الخلفاوي268الخلفاوي وشمال القاهرةالقاهرة شارع ضتر

 بالمعادي9ش المعاديجنوب القاهرةالقاهرة

ةجنوب القاهرةالقاهرة ةعير  الصتر المساكن الشعبية عير  الصتر

شارع بورسعيد السيدة زينب317درب الجمامتر جنوب القاهرةالقاهرة

عرب الوالدة- حلوان عرب الوالدةحلوانالقاهرة

شارع محمد سيد احمد حلوان23حلوان الحماماتحلوانالقاهرة

18مايو سوق المجاورة مايو سادسحلوانالقاهرة

موقف السالم الجديد السالم1منفذ القطاميةالقاهرة

محطة وقود وطنية الحي السادس العبور العبور5منفذ القطاميةالقاهرة

ال الرحبانيةالتجمع الخامسالقطاميةالقاهرة القاهرة الجديدة التجمع الخامس بجوار سنتر

 بالسنتر22المجاورة االولي العاشر من رمضان محل العاشر اولالقطاميةالقاهرة

ة ة- البدرشير - قرية ميت رهينهميت رهينهجنوب أكتوبرالجتر  الجتر 

ة الاكتوبر الرئيسيشمال اكتوبرالجتر  ميدان ليلة القدر بجوار السنتر

ة الحي السابع بجوار قرص الثقافةالحي السابعشمال اكتوبرالجتر 

ة كرداسة مركز كرداسةكرداسةشمال اكتوبرالجتر 

ة قرية صفط اللير  كرداسةصفط اللير شمال اكتوبرالجتر 

ة اوسيم مركز اوسيماوسيمشمال اكتوبرالجتر 

ة قرية الجالتمة مركز منشأة القناطرالجالتمةشمال اكتوبرالجتر 

ة قرية وردان مركز منشأة القناطروردانشمال اكتوبرالجتر 

ة  اكتوبر6الحي السادس مجمع الخدماتشمال اكتوبرالجتر 

ة ال الفيومالفيومالجتر  ش الحرية مدينة الفيومسنتر

ة مدينة اطسا شارع ابو بكر الصديقاطسا فرىعيالفيومالجتر 

ة مركز الفيوم قريوة سيالسيالالفيومالجتر 

ة مدينة طامية بجوار المرورطاميةالفيومالجتر 

ة قرية الالهون مركز الفيومالالهونالفيومالجتر 

ة ش أبوجنشو- مدينة إبشواىأبشواى فرىعيالفيومالجتر 

ة ةالجتر  يالجتر  ي بجوار مجمع المحاكمربيع الجتر  شارع الربيع الجتر 

ة ةالجتر  ة الجديديةالجتر  ة مساكن امبابةالمنتر شارع المنتر

ة ةالجتر  شارع الجمعية الزراعية خلف نادي وراق العربمجمع خدمات الوراقالجتر 



محطة الرمل– ش الغرفة التجارية إسكندريةاالسكندريةغرب الدلتا

بجوار محطة ترام سيدى بشرالشاىاالسكندريةغرب الدلتا

سيدى جابر– طريق الحرية  328سيدى جابراالسكندريةغرب الدلتا

العصافرة- داخل مدينة فيصل السكنية مدينة فيصلاالسكندريةغرب الدلتا

هة (1)متنقل االسكندريةغرب الدلتا بجوار مستشف  طلعت مصطف – قبل مطار الت  

ة- بجوار مركز شباب السيوف (2)متنقل االسكندريةغرب الدلتا المنتر 

ةغرب الدلتا أسفل المبن  اإلداري– ميدان المحطة دمنهور الرئيسيالبحتر

ةغرب الدلتا طة إيتاى البارودإيتاى البارود الرئيسيالبحتر بجوار مركز شر

ةغرب الدلتا بجوار مزلقان محطة القطار– المساكن الشعبية كوم حمادة الرئيسيالبحتر

ةغرب الدلتا مركز المحمودية– ش البحر المحمودية الرئيسيالبحتر

ةغرب الدلتا مركز رشيد– ش حوارى العجم رشيد الرئيسيالبحتر

ةغرب الدلتا مدينة دمنهور- داخل نادى ألعاب دمنهور(3)متنقل البحتر

ةغرب الدلتا بجوار مجلس مدينة الدلنجات(4)متنقل البحتر

ةغرب الدلتا إيتاى البارود- أمام الشئون اإلجتماعية  (5)متنقل البحتر

خلف جهاز مدينة برج العرب الجديدةبرج العرب الجديدةبرج العربغرب الدلتا

مرغم الصحراوي– مساكن العرائس مرغمبرج العربغرب الدلتا

غرب اإلسكندرية– مساكن مينا البصل مينا البصلبرج العربغرب الدلتا

طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي– قرية الشجاعة الشجاعةبرج العربغرب الدلتا

طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي– قرية أحمد بدوى احمد بدوىبرج العربغرب الدلتا

الهانوفيلالهانوفيلبرج العربغرب الدلتا

برج العرب– أمام المبن  اإلداري للمنطقة (1)متنقل برج العربغرب الدلتا

أسفل المبن  اإلداري بمطروح-ش جابر النجعاوىمطروح الرئيسيمطروحغرب الدلتا

مدينة الضبعة– بجوار السكة الحديد الضبعهمطروحغرب الدلتا

 الرئيسيمطروحغرب الدلتا
 
– وسط المدينة – بجوار الموقف بران

 
مدينة بران

مدينة مطروح– أمام سوف ليبيا (2)متنقل مطروحغرب الدلتا

ق الدلتا قيةشر امام محطة السكة الحديد بأبو كبترابو كبتر الرئيسيشمال الشر

ق الدلتا قيةشر ارض الفدان سوارس ابو كبترابو كبتر فرىعشمال الشر

ق الدلتا قيةشر ال فاقوسشمال الشر كفر البالسي فاقوسسنتر

ق الدلتا ال ح السالمح السالماالسماعيليةشر ي بجوار سنتر  امام المركز الطنر
شارع المستشف 

ق الدلتا ي اإلسماعيليةالعبوراالسماعيليةشر
 
شارع البحري بجوار حي ثان

ق الدلتا ي بأبو عطوةابو عطوةاالسماعيليةشر طة ابو عطوة و امام المركز الطنر
بجوار نقطة شر

ق الدلتا طة الزهور - بورسعيد عمر بن الخطاببورسعيدشر امام قسم شر

ق الدلتا طة العرب- بورسعيد 3متنقل بورسعيدشر خلف قسم شر

ق الدلتا امام موقف السوبر جيت الجديد- بورسعيد 4متنقل بورسعيدشر

ق الدلتا الجناين- قرية عامر - السويس قرية عامرالسويسشر

ق الدلتا طة فيصل- مدينة الحرفيير  - السويس فيصلالسويسشر بجوار قسم شر

ق الدلتا ة سعد- ح األربعير  - السويس ح األربعير السويسشر شارع منتر 

ق الدلتا م الشيخ الرئيسيجنوب سيناءشر م الشيخ- الهضبة - شارع البنوك شر شر

ق الدلتا طور سيناء- خلف البنك األهل - شارع المحافظة الطور فرىعجنوب سيناءشر

ق الدلتا طور سيناء- بجوار مركز الرعايه الطبيه - مساكن ح المروة المروهجنوب سيناءشر

ق الدلتا قيةشر شارع محمد مصطف  متفرع من شارع سعد زغلولمنيا القمح فرىعجنوب الشر

ق الدلتا قيةشر بجوار النيابة اإلداريه- منشية سعدون - بلبيس  بلبيس فرىعجنوب الشر

ق الدلتا قيةشر عزبة عمران- بجوار مدرسة التجارة - ديرب نجم ديرب نجم فرىعجنوب الشر

ق الدلتا قيةشر بجوار كوبري ام عثمان- قسم الحكماء - الزقازيق 1متنقل جنوب الشر

ق الدلتا قيةشر ق الدلتا- اسفل الكوبري العلوى - ميدان الزراعه - الزقازيق 2متنقل جنوب الشر بجوار موقف شر

ق الدلتا قيةشر خلف مجلس المدينة - بجوار كوبري سوارس - الزقازيق توفتر الزقازيقجنوب الشر

ق الدلتا قيةشر بجوار البنك األهل- منيا القمح بجوار مجلس المدينة منيا القمح الرئيسيجنوب الشر

بجوار مجلس المدينة - مدينة جهينة حسام الدين جهينه الرئيسسوهاجمرص العليا

طما شارع أسيوط سوهاج عمارة امن الدولة طما الرئيسسوهاجمرص العليا

شارع الجالء بجوار التامينات االجتماعية -مدينة المراغة المراغه الرئيسسوهاجمرص العليا



شارع النيل سوهاجسوهاج الرئيسسوهاجمرص العليا

ي الحميات طهطا الرئيسسوهاجمرص العليا
طهطا شارع صالح سالم امام مستشف 

ائب البلينا الرئيسسوهاجمرص العليا شارع كنيسة العزاء بجوار الرص 

دار السالم شارع مجلس المدينة دار السالم الرئيسسوهاجمرص العليا

مدينة جرجا بجوار البنك األهلي جرجا الرئيسسوهاجمرص العليا

ات المنشاه الرئيسسوهاجمرص العليا مدينة المنشاة بجوار موقف العستر

مدينة ساقلتة شارع السوق ساقلته الرئيسسوهاجمرص العليا

مدينة اخميم بجوار االثار اخميم الرئيسسوهاجمرص العليا

مدينة سوهاج حي راشد عزبه راشدسوهاجمرص العليا

طة جزيرة شندويلسوهاجمرص العليا جزيرة شندويل بجوار نقطة الشر

مدينة نجع حمادي بجوار التامينات نجع حمادي الرئيسيقنامرص العليا

طة  دشنا الرئيسيقنامرص العليا مدينة دشنا شارع مركز الشر

العمارات السكنية ابو تشت فرىعيقنامرص العليا

مدينة فقط بجوار الوحدة المحلية قفط فرىعيقنامرص العليا

طة - مدينة ابنود ابنودقنامرص العليا بجوار نقطة الشر

الخطارةالخطارةقنامرص العليا

ي مدينة قنا ( 1 )متنقل قنا قنامرص العليا
 
بجوار المطاف

ش سعد زغلول باالقرصاالقرص ارئيسياالقرصمرص العليا

ش البحر بمدينة إسنااسنا الرئيسياالقرصمرص العليا

مبن  الحزب الوطن  بأسوان مجمع اسواناسوانمرص العليا

كوم امبو حي غرب بجوار موقف االتوبيس القديم كوم امبو غرباسوانمرص العليا

مركز ادفو/ اسوان/ ش نرصالسباعية غرباسوانمرص العليا

مركز أدفو/ ش عمر افندى ادفو اسوانمرص العليا

مدينة دراو دراواسوانمرص العليا

حفر الباطن - تقسيم حامد جوهر الغردقة فرىعيالبحر االحمرمرص العليا

تقسيم االشغالسفاجا البلدالبحر االحمرمرص العليا

القصتر ش البحرالقصتر الرئيسيالبحر االحمرمرص العليا

608عمارات رأس غارب الرئيسيالبحر االحمرمرص العليا


