
     وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

   قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة

      اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية 

اإلدارة العامة للمكتبات           

رقم التليفونالعنوانالناشرم 

25948223 - 25948224القاهرة-  ش الصحافه 6 اخبار اليوم1

25777077القاهرة-  كورنيش النيل 1119دار المعارف2

23625445القاهرة- السيدة زينب -  ش محمد عز العرب 16دار الهالل3

ايتراك4
-  ش حسين كامل سليم غرب مطار الماظه 12

القاهرة- مصر الجديدة 
24172749

دار بدائل5
- الدور السابع -  ش محيي الدين أبو العز 98

المهندسين - 15شقة 
33361467

دار الحدث6
الشيخ - الحى األول المجاورة األولى15 ش 38

زايد
238509419

01017114997- 0220489229زهراء مدينة نصر- برج الجوهرة ش الميثاق دار رحيق الكتب7

01000741164  مصر القديمة-  ش أثر النبي 127دار زهور المعرفه والبركه8

دار شجره للنشر والتوزيع9
- المهندسين - أحمد عرابي -  ش بحر الغزال 12

الجيزة
3387333 / 01016669157

24023399القاهرة-مدينة نصر - شارع سيبويه المصرى8دار الشروق10

دار العالم العربى11

 شارع حافظ بدوى متفرع من شارع الطيران 8

مدينة -الحى السابع-أمام مكتب الشهر العقارى

نصر

23542498-23542499

012277554725-0472550341ميدان المحطة-دسوق ش الشركات-كفر الشيخالعلم واإليمان للنشر والتوزيع12

22752794 - 22752984مدينة نصر-  ش عباس العقاد 94دار الفكر العربي13

23922168القاهرة- ش قصر النيل33دار الكتاب المصرى14

دار نهضه مصر15
ميدان -  ش أحمد عرابي 21- برج النهضة 

الجيزة- المهندسين - سفنكس 
33472864

1159605071العمرانية- الثالثينى-  ش سيد الخطيب 4دار نوبل للنشر والتوزيع16

2033041421المهندسين- الصحفين -  ش د حجازي 6دار هال للنشر17

دار واو للنشر والخدمات التعليمية18
الجيزة -  ش بحر الغزال من ش أحمد عرابي 12

المهندسين- 

روابط للنشر19
 شارع حسن أفالطون بجوار مستشفى عبد 19

مصر الجديدة-أرض الجولف-القادر فهمى 
24178673

01143679371 المعادي77 ش العرب من ش 18السراج للنشر20

01017290255الجيزة- الهرم - شارع الجابر من ناصر الثورة22شركة البشائر21

 عناوين دور النشر
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105014573الجيزة- ش الطوبجى الدقى11شركة ينابيع22

مركز الكتاب للنشر23
 حى 1 برج النور18 بلوك 1ش الهداية قطعة 

السفارات مدينة نصر
23522095

مركز نهر النيل للنشر24
الزقازيق شارع النجار متفرع من ش المحافظة 

بجوار محالت وي مدام للمالبس
01065449272 / 0552386969

37485282الجيزة-الدقى- شارع التحرير121المكتبة األكاديمية25

01223177510-223913859القاهرة-وسط البلد- شارع محمد فريد116مكتبة زهراء الشرق26

01155107030الجيزة-فيصل -شارع إبراهيم على عبد المجيد24مكتبة النهضة العصرية27

مؤسسة دار الفرسان28
- المطرية- ش إبراهيم حليل من ش التروللى 51

القاهرة
01229871237

27867198ميدان الظاهر- ش عالم حسين7مؤسسة طيبة29

01005194923  أ ش جسر السويس أمام عمارات الميريالند122نور المعارف30

وكالة الصحافة العربية31
-مدكور -الوحدة العربية- ش عبد المنعم سالم5

الهرم
1285537745

32E planet
- هليوبوليس - ميدان روكسي -  أ ش غرناطة 2

القاهرة

رقم التليفونالعنوانالمؤلفم 

01153199196ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم محمد صقر1

01142885567ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالد عبد الحليم الجابري2

01099161620مصر القديمة-  ش أثر النبي 127ريهام السيد قوره3

فوزي تاج الدين4
 ش 3مدينة األحالم  - 11281األميرية - القاهرة 

الحارون من ش سيناء
0224260495 /01005293708

 عناوين المؤلفين


