
الخدمات املقدمة لألطفال غري املصحوبني 

واملنفصلني عن ذويهم يف القاهرة الكربى



 املنظمة

الرشيكة

ساعات العملالعنوان/ الربيد اإلليكرتوينرقم التليفونالخدمة املقدمة

الصحة

الرعاية الصحية

فيال 8/48 ،المنطقة الثامنة، الحي الثاني01129884420 - 0238897129

0223867367

0223867366

15 شارع محمد يوسف موىس، موازي 

لشارع مصطفى النحاس

 برجاء االتصال لحجز

موعد

الرعاية الصحية
طوال الوقتخط طوارئ الرعاية الصحية: 01280770146

الدعم النفيس االجتامعي

الرعاية الصحية

الخط الساخن للراشدين والعائالت: 01033316655

01033316644

01033316677
لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن 

 ذويهم: املهندسني، 20 شارع دمشق 

لألطفال املصحوبني: وسط البلد، 38 شارع 

26 يوليو )اإلسعاف( 

info@stars-egypt.org

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً
الخط الساخن لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

عن ذويهم والشباب: 01033348659 )بالعربية، 

اإلنجليزية، التجرينية( 01064400281 )بالعربية، 

اإلنجليزية، الصومالية، األمهرية، األرومو(

0227736347

 الرعاية الصحية لطوارئ حاالت

 العنف القائم عىل النوع

االجتامعي

 للطوارئ: 01117083502

 )تعامل املكاملات برسية تامة(
املعادي: 2 شارع 161

األحد، األثنني، 

األربعاء، الخميس:

  - 9:00 صباحاً

6:00 مساءاً  الرعاية الصحية

)حاالت الحمل(
لحجز موعد: 01012159162 - 01111483267

الصحة العامة والصحة االنجابية

عيادة مدينة نرص: 01211970028

 لحاالت طوارئ العنف القائم عىل النوع األجتامعي:

01211970013

 الكيلو 4,5، شارع ضياء الحق، التبة، آخر

من األثنني للخميس:شارع مصطفى النحاس، مدينة نرص

 - 9:00 صباحاً

4:00 مساءاً  رعاية أمراض املناعة )السل 

وأمراض نقص املناعة(

عيادة الزمالك: 01203339126

لحاالت طوارئ العنف القائم عىل النوع األجتامعي: 

01064262277 - 01282112011

 5 شارع ميشيل لطف هللا، خلف املاريوت،

الزمالك

خط املساعدة: 01100782000الدعم النفيس االجتامعي
بريد إليكرتوين إلحالة الحاالت:

intake@pstic-egypt.org 

صفحة بستيك عىل فيسبوك: 

RefugeesTogether

طوال الوقت

رعاية الصحة العقلية

)لحجز موعد(
01127777005

رعاية الصحة العقلية

)لحاالت الطوارئ(
01100604002

الدعم النفيس االجتامعي

  القاهرة: 01028859666 - 01028859777

01120486354
 مبني رقم 5156، شارع دار الحسن لأليتام،

املعادي الجديده، املعراج، البساتني

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً
األسكندرية: 01144470800 - 01146077273

للطوارئ: 01028062178

سبل كسب الرزق

خط الشكاوى: 01015933433 سبل كسب الرزق

مركز أرض اللواء: مبنى الياسمني، شارع 

 الجاز، بجوارمدرسة الرشوق

مركز املعادي: 7 شارع الجولف، متفرع 

من شارع النادي 

مركز عني شمس: 15 شارع عز الدين 

 محمد عطية، بلوك 1329، النزهة الجديدة 

املهندسني: 6 شارع خان يونس

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

ساينت أندروز 

لخدمات 

الالجئني )ستارز(

بستيك

كري مرص

مرص امللجأ

أطباء بال حدود

كاريتاس

هيئة إنقاذ 

الطفولة

✉

✉

هيئة إنقاذ الطفولة



 املنظمة

الرشيكة

ساعات العملالعنوان/ الربيد اإلليكرتوينرقم التليفونالخدمة املقدمة

التعليم

التعليم

الخط الساخن للراشدين والعائالت: 

01033316677 ،01033316644 ،01033316655

الخط الساخن لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

عن ذويهم والشباب: 01033348659 )بالعربية، 

اإلنجليزية، التجرينية( 01064400281 )بالعربية، 

اإلنجليزية، الصومالية، األمهرية، األرومو(

0227736347

لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن 

 ذويهم:  املهندسني، 20 شارع دمشق

 

لألطفال املصحوبني: وسط البلد، 38 شارع 

26 يوليو )اإلسعاف( 

info@stars-egypt.org

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً - 

5:00 مساءاً

التعليم

01010061755
املعادي: 33 شارع 106 )بجوار محطة 

مرتو حدائق املعادي( املكتب متاح ملن 

معه موعد فقط

صفحة هيئة اإلغاثة الكاثوليكية عىل 

https://www.facebook.com/ :فيسبوك

/CatholicReliefServicesEgypt

من األحد للخميس:

 - 8:30 صباحاً

3:30 مساءاً 
للشكاوى: 01000564747

الخط الساخن وواتساب: 01285003114

فصول تقوية ما بعد املدرسة

ثالثة مراكز يف مدينة نرص: 01032626224
 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

الهرم: 01013529993

السادس من أكتوبر: 01022323131

إدارة الحاالت

إدارة الحاالت

0227949203 / 0227964441 / 0227961771
 8 شارع عبد اللطيف بلطية، خلف فندق

فور سيزونز، بجوار قسم رشطة قرص النيل

من األثنني للجمعة:

 8:00 صباحاً - 

3:30 مساءاً

الرعاية البديلة

 املساعدات املالية لألطفال الغري

مصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

خط الشكاوى: 01015933433إدارة الحاالت

مركز أرض اللواء: مبنى الياسمني، شارع 

 الجاز، بجوارمدرسة الرشوق

مركز املعادي: 7 شارع الجولف، متفرع 

من شارع النادي 

مركز عني شمس: 15 عز الدين محمد 

 عطية، بلوك 1329، النزهة الجديدة، 

املهندسني: 6 شارع خان يونس

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

إدارة الحاالت

الخط الساخن للراشدين والعائالت: 

01033316677 ،01033316644 ،01033316655

الخط الساخن لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

عن ذويهم والشباب: 01033348659 )بالعربية، 

اإلنجليزية، التجرينية( 01064400281 )بالعربية، 

اإلنجليزية، الصومالية، األمهرية، األورومو(

0227736347

لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن 

 ذويهم:  املهندسني، 20 شارع دمشق

 

لألطفال املصحوبني: وسط البلد، 38 شارع 

26 يوليو )اإلسعاف( 

info@stars-egypt.org

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

إدارة الحاالت

01120486354 / 01028859777 / 01028859666

األسكندرية: 01144470800 / 01146077273

للطوارئ: 01028062178

مبني رقم 5156، شارع دار الحسن لأليتام، 

المعادي الجديده، المعراج، البساتين

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

إدارة الحاالت

ثالثة مراكز يف مدينة نرص: 01032626224
 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

الهرم: 01013529993

السادس من أكتوبر: 01022323131

ساينت أندروز 

لخدمات 

الالجئني )ستارز(

ساينت أندروز 

لخدمات 

الالجئني )ستارز(

كري مرص

كاريتاس

تري دي زوم

تري دي زوم

هيئة اإلغاثة 

الكاثوليكية

هيئة إنقاذ 

الطفولة

✉

✉



 املنظمة

الرشيكة

ساعات العملالعنوان/ الربيد اإلليكرتوينرقم التليفونالخدمة املقدمة

إدارة الحاالت

إدارة الحاالت

 بريد إليكرتوين إلحالة الحاالت:خط املساعدة: 01100782000

intake@pstic-egypt.org 

صفحة بستيك عىل فيسبوك: 

RefugeesTogether

طوال الوقت 01127777005

01100604002

مساعدات املسكن لغرض الحامية

 مساعدات املسكن لغرض

الحامية

  القاهرة: 01028859666 - 01028859777

01120486354

 مبني رقم 5156، شارع دار الحسن لأليتام،

املعادي الجديده، املعراج، البساتني

 من األحد للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

 مساعدات املسكن لغرض

الحامية

 بريد إليكرتوين إلحالة الحاالت:خط املساعدة )متاح طال الوقت(: 01100782000

intake@pstic-egypt.org 

صفحة بستيك عىل فيسبوك: 

RefugeesTogether

طوال الوقت
01127777005

01100604002

املساعدة القانونية

 استخراج األوراق املدنية )مبا

 فيها تسجيل الوالدة، قسائم

 الطالق( وغريها من األمور

القانونية

املعادي01154526171

من السبت للخميس:

 10:00 صباحاً 

- 6:00 مساءاً

املساعدة القانونية

الخط الساخن للراشدين والعائالت: 

01033316677 ،01033316644 ،01033316655

الخط الساخن لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني 

عن ذويهم والشباب: 01033348659 )بالعربية، 

اإلنجليزية، التجرينية( 01064400281 )بالعربية، 

اإلنجليزية، الصومالية، األمهرية، األورومو(

0227736347

لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن 

 ذويهم: املهندسني، 20 شارع دمشق

 

لألطفال املصحوبني: وسط البلد، 38 شارع 

26 يوليو )اإلسعاف( 

info@stars-egypt.org

من األثنني للخميس:

 9:00 صباحاً -

 5:00 مساءاً

ً شكرا

لدعمكم السخي لربنامج حامية الطفل

 لألطفال الغري مصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

0227390400

arecacp@unhcr.org

من األحد للخميس

من 9:00 صباحاً حتى 3:00 مساءاً

📱

✉

🕘

ساينت أندروز 

لخدمات 

الالجئني )ستارز(

املحامون 

املتحدون

بستيك

بستيك

كري مرص

✉

✉

✉


