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 القاهـــــــــرة   .1
المركز القومي لدراســات الســ مة 

 والصحة المهنية

الحجاز ميدان   ارع ش   155

بجوار مدرسة    -الحجاز 

 سانت فاتيما للغات 

الحجاز ميدان   ارع ش   155

الحجاز . بجوار مدرسة  

 سانت فاتيما للغات 

 ديوان عام المديرية اإلسكندريـة   .2

 

مصطفى كامل    ارع ش 4 

 خلف نقابة االطباء سموحة 

قوى  ل ا ديرية مديوان عام 

 باإلسكندرية العاملة 

ـــ  4   مصـــطفى كامـــل   ارع ش

 خلف نقابة االطباء سموحة

 الشرقيــــــــة   .3

 منطقة القوى العاملة بالزقازيق

ــان ــازيق  - حــي ن ــم  -الزق قس

الصيادين خلــف كليــة التربيــة 

 النوعية

القوى   ديرية مديوان عام 

 العاملة بالشرقية 

ــازيق ــت  - الزقـ ــارع طلعـ شـ

الــدور   -برج البريد    –حرب  

 الرابع

 منطقة القوى العاملة بلبيس

مســاكن مجلــس   -  حي سعدون

ــة ــجد  ارع شـــــ  -المدينـــ مســـ

 الطاهرات  بلبيس

 منطقة القوى العاملة فاقوس

ــ  الجــ ء  أمــام اإلدارة  ارع ش

 - موقـــف القـــرين - الصـــحية

 عمارة الدكتور لبيب الجزار 

 منطقة قوى عاملة العاشر

 الحــي الول  -  المبنى اإلداري

خلـــــف  - الــــدور الرابـــــع -

 اإلســكانصيدناوى أعلى بنــ  

ــالح  -والتعميـــر ــع المصـ مجمـ

 الحكومية 

 مكتب عمل المنصورة الدقهليــــــــة   .4
السلطان سليم  المختلط   ارع ش

 ـ عمارة المشاطى المنصورة

ديوان عام مديرية القوى  

 العاملة بالدقهلية 

المحافظة  مبني ديوان عام 

 شارع الجيش  -الدور الرابع  

 الوسط مكتب تشغيل  الجيــــــــــزة  .5
  –ش النيــــــل االبــــــي   13

 ميدان لبنان

ديوان عام مديرية القوى  

 العاملة بالجيزة 
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منطقـــة قـــوى عاملـــة الجنـــوب و 

 العمرانية

ش ربيع الجيزى بجوار   231

 محطة مترو ساقية مكي

عمارة -شارع ص ح سالم 80

 ص ح سالم

 أكتوبر 6 مكتب ع قات العمل
 12ب الحـــــى  22عمـــــارة 

  2المجاورة 

 منطقة قوى عاملة الشمال
عمــــارات االوقــــاف شــــارع 

 المحطة خلف قسم امبابة

 القليوبيــــــة   .6

 ديوان عام المديرية

ــة  ــالح مدين ــع المص ــا مجم بنه

الحكومية كورنيش النيل خلف 

 -  المحافظــةديــوان عــام  مبنى  

 الدور النالث 
ديوان مديرية القوى العاملة  

 بالقليوبية 

ديوان  مبنىخلف   -  مدينة بنها

مبنــى مجمــع   -  عام المحافظة

ــة ــدور  - المصــالح الحكومي ال

 النالث

 منطقة قوى عاملة الخانكة

الخانكــة  مهنــيمركــز تــدريب 

 خلــف مركــز  يبجوار المطــاف

 شرطة الخانكة

 منطقة قوى عاملة شبرا الخيمة

أمــام موقــف  - شــبرا الخيمــة 

ــاليم الجديـــــد  خلـــــف  -القـــ

 المؤسسة العمالية 

 مركز شباب بدر أســـــــــــوان   .7
الشــارع الجديــد بجــوار جــامع 

  الطابية

ديوان مديرية القوى العاملة  

 بأسوان 

 ديــوان عــام  -  النيــلكورنيش  

 1المحافظة رقم 

 ديوان عام المديرية البحيـــــــــرة   .8

عبــد الســ م شــارع    -دمنهور  

الشاذلى مجمع المصالح الدور 

  الرابع

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بالبحيرة 

ــور ــ م  ارع شــ  دمنه ــد الس عب

مجمع المصالح الدور   الشاذلي

   الرابع

 قنــــــــــــــا   .9
منطقــة القــوى العاملــة بقنــا للجــان 

 جنوب

ــة  ــد الخدم ــام معه ــاكن أم المس

 االجتماعية

مديرية القوى العاملة  ديوان 

مدينة سيدي عبد الرحيم  بقنا 

أمام مدرسة الصفوة    -  الجديدة
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منطقة القوى العاملة بنجع حمادى 

 للجان شمال
 الترعة  الضمرانية  ارع ش

 الجديدة 

 الغربيـــــــــة   .10

 منطقة قوى عاملة طنطا
ــارع  ــتادش ــتاد اإلس ــا  إس طنط

مديرية القوى العاملة  ديوان   الرياضي

  إستادطنطا خلف  بالغربية 

 طنطا الرياضي
 منطقة قوى عاملة المحلة الكبرى

ــة  ــس مدين ــة بمجل ــر المنطق مق

 المحلة الكبري

 ديوان عام المديرية ســـــــــوهاج   .11
ــيوط  ــارع أسـ ــوهاج  -شـ  -سـ

 بجوار محكمة السرة  

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بسوهاج 

 -ســـوهاج  -شـــارع أســـيوط 

 بجوار محكمة السرة  

 ديوان عام المديرية المنيــــــــــــا   .12

ــول ارع شــ  ــعد زول ــرج  - س ب

بجوار مدرســة ناصــف الس م  

عمــارة المقــدس  - اإلعداديــة

 عبيد

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بالمنيا 

ــول ــرج  - شــارع ســعد زول ب

ــة  - الســــ م ــوار مدرســ بجــ

عمــارة  -اإلعداديــة  ناصــف

 المقدس عبيد

 ديوان عام المديرية بورسعيـــــــد   .13
بن  اإلسكان  –  الضواحي  حي

 مدرسة حافظ إبراهيمبجوار 

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بورسعيد

ــي  ــواحي حــ ــ   – الضــ بنــ

مدرسة حــافظ اإلسكان بجوار  

 إبراهيم

 ديوان عام المديرية اإلسماعيلية   .14
ــوم ــبين الك ــارع ش ــف  - ش خل

 اإلستاد الرياضي

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 باإلسماعيلية 

خلــف  -  شارع شــبين الكــوم  

 اإلستاد الرياضي

 ديوان عام المديرية أسيـــــــــوط   .15

النقراشي  شارع محمود فهمي 

ــة  - ــع المصــالح الحكومي مجم

  الدور النالث -)ب( 

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بأسيوط 

شارع محمود فهمي النقراشي 
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ــة  ــالح الحكوميـ ــع المصـ مجمـ

 الدور النالث -)ب( 

 

 ديوان عام المديرية الفيــــــــــوم   .16

ــي  ــة  حـ ــف كليـ ــتل خلـ المشـ

ــة   قســم أول الخدمــة اإلجتماعي

 الفيوم

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بالفيوم 

خلـــف كليـــة  - المشـــتلحـــي 

 الخدمة االجتماعية

 ديوان عام المديرية المنوفيـــــــــة   .17
شـــبين الكـــوم ـ عمـــارة وـــاز 

 مصر ـ البر الشرقى

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بالمنوفية 

شــبين الكــوم ـ عمــارة وــاز 

 الشرقي مصر ـ البر 

 ديوان عام المديرية كفــر الشيخ  .18
ــق دســوق  ـ بجــوار أو ل طري

 المستشفى العسكرى

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 كفر الشيخ ب

ــيخ   ــر الشـ ــق  أول -كفـ طريـ

بجــــوار الجامعــــة  - دســـوق

 العمالية

 ديوان عام المديرية بنــــى سويف   .19
أحمد عرابى مدينة بنى   ارع ش

  سويف

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 ببني سويف 

ــد  ارع شــ  ــيأحم ــة  عراب مدين

  بنى سويف

 ديوان عام المديرية الســـــــويس   .20

ــة  ــوبر ـ  24مدينــ ــامأكتــ  أمــ

الـــدور  - المـــرور الســـويس

 الناني

مديرية القوى العاملة  ديوان 

 بالسويس 

ــامأكتــــوبر ـ  24مدينــــة   أمــ

ــويس ــرور السـ ــدور  - المـ الـ

 الناني

 ديوان عام المديرية قصـــــــــر ال   .21

ــدة ــة الجديـــ ــارع النزهـــ                      شـــ

ــابقا  (  ــلخانة س ــرق  - ) الس ش

  السكة الحديد

  ديوان مديرية القوى العاملة 

 بالقصر 

                     شــــارع النزهــــة الجديــــدة 

شــرق  - ) السلخانة ســابقا   ( 

 السكة الحديد

ــين  ديوان عام المديرية دميــــــــــاط   .22 ــيم العلمــ ــق  –تقســ ديوان مديرية القوى العاملة  طريــ
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امــام قســم شــرطة  –المحــور 

 نان دمياط

 بدمياط 

ــيم العلمــــين  ــق  –تقســ طريــ

امــام قســم شــرطة  –المحــور 

 نان دمياط

 الوادى الجديد   .23

  مكتب تشغيل الخارجة :1لجنة 
ــوى  ــة القـ ــر مديريـ داخـــل مقـ

 العاملة بالمديرية

ديوان مديرية القوى العاملة  

 الجديد بالوادي 

ــة  ــز الخارجـ ــارع   -مركـ شـ

  الدكتور أحمد فخري

ــة  ــيش  :2لجنـ ــب تفتـ ــل مكتـ العمـ

 بالمديرية

ــر  ــة الداخـــل مقـ وى قـــ مديريـ

 العاملة بالمديرية

 قاعة ديوان المديرية :3لجنة 
ــوى  ــة القـ ــر مديريـ داخـــل مقـ

 العاملة بالمديرية

 مركز الداخلة: 4لجنة 
ــة  ــل الداخل ــب عم ــر مكت  –مق

 مدينة موط

 مركز ب ط : 5لجنة 
ــل بـــ ط   –مقـــر مكتـــب عمـ

 مركز ب ط

 مركز الفرافرة :6لجنة 
 –مقــر مكتــب عمــل الفرافــرة 

 مركز الفرافرة

 ديوان عام المديرية البحر االحمــر  .24
شــارع المصـــالح  –الغردقــة 

 الدهار -الحكومية 

  ديوان مديرية القوى العاملة 

 بالبحر الحمر

ــة   ــالح الغردقـ ــارع المصـ شـ

 الدهار -الحكومية 

 شمال سيناء  ديوان عام المديرية شمال سينــاء   .25
ــريش ــاتح - العـ ــارع الفـ  - شـ

 شمال سيناء

القوى العاملة   ديريةممقر 

 باإلسماعيلية 

ــبين الكـــوم خلـــف -شـــارع شـ

 اإلستاد الرياضي

 مرسى مطروح   .26

 ديوان عام المديرية

خلــف  –شــارع زاهــر جــ ل 

الــــدور  –مســــجد المدينــــة 

 الرضي
ديوان مديرية القوى العاملة  

 بمطروح 

خلــف  –شــارع زاهــر جــ ل 

ــة  ــجد المدينــ ــدور  –مســ الــ

 الرضي
 مكتب عمل الحمام

منطقة حفر   مكتب عمل الحمام

 الباطن  شرق مطروح

 ديوان عام المديرية جنوب سينــاء   .27
بجوار قسم شرطة طور سيناء 

خلــف مديريــة   -  ـ طور سيناء

ديوان مديرية القوى العاملة  

 بجنوب سيناء 
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بجـــوار قســـم شـــرطة طـــور  البيطريالطب 

خلــف   -  سيناء ـ طــور ســيناء

 البيطريمديرية الطب 

 


