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 هاتف املدير  هاتف املالك  املوقع  اسم املدير  اسم املالك   النشاط اسم املركز م  

 تعليم وتدريب ذوي اإلعاقة
مركز تنمية الطفل لذوي   .1

 االحتياجات الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

حسناء يوسف 

 مصطفي ندا

 70749332 70120206 الدفنة كاميال جانيك

 الثقة لذوي االحتياجاتمركز   .2

 الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

انيا عبدالرحمن  علي عيس ى املفتاح ر

 االنصاري 

 66683566 55510076 الدحيل

مركز بسمة أمل لذوي   .3

 االحتياجات الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

 50405903 66066599 الوعب  أمينة زروان سعيدة إدريس مجدول 

الدوحة العاملي لذوي مركز   .4

 الخاصة االحتياجات

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

هال نعيم رشيد  هال نعيم رشيد السعيد

 السعيد

 55504183 44692920 املعمورة 

مركز ستب باي ستب لذوي   .5

 االحتياجات الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

نورة أذعار حشر 

 الهاجري 

 55294547 55559944 الوعب  أولس ي بيلق كونور 

مركز أي سبيك لذوي    .6

 الحتياجات الخاصةا

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

فهد ظافر عبدالهادي 

 االحبابي

آالء محمود حسن 

 الغراغير 

جنوب 

 الدحيل

77888887 55404432 

 االحتياجاتمركز الواحة لذوي   .7

 الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

محمد أحمد مصطفى  هللا املال  حمد عبد

 وهيبي 

 50562649 33264589 الخريطيات

مركز آمال لذوي االحتياجات   .8

 الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

بدر هادي صالح 

 النهدي

محمد يسري إبراهيم 

 شلقامي 

مدينة 

 جخليفة 

6671119 33668872 

مركز كيش لذوي االحتياجات   .9

 الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

مدينة  روضة محمد رجب  نورة اذعار الهاجري 

 جخليفة 

44118288 77665998 

مركز قطر للتوحد وذوي   .10

 االحتياجات الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

     إسماعيل محمد 

 الخوري هللا عبد

 55656805 55555019 الثمامة هبة علي حسن حجاج

إنترناشونال أكاديمي لذوي مركز   .11

 االحتياجات الخاصة

تعليم وتدريب 

 ذوي اإلعاقة 

فاطمة جمعة صالح 

 السهو 

اء محمود نه

 عبدالعزيز منصور 

 50016665 55333159 العزيزية

 تدريب كمبيوتر
مركز ابتك قطر لتعليم   .12

 الكمبيوتر/ فرع املطار

محمد حمد عبد هللا  تدريب كمبيوتر 

 املانع 

انديو كومار املطار  كر

 القديم

55306930 66680087 

محمد عبد   عبدالعزيز  تدريب كمبيوتر  مركز العطية لتدريب الكمبيوتر  .13

 هللا العطية 

 33690590 55810657 الوعب  السيد كمال مغاوري 

مركز ابتك قطر لتعليم   .14

 الكمبيوتر/ فرع الدحيل

محمد حمد عبد هللا  تدريب كمبيوتر 

 املانع 

 66680087 70306720 ام لخبا  جسبال سينغ

مركز بريليانت  لتدريب   .15

 الحاسب اآللي

بدهللا عبدهللا جاسم ع تدريب كمبيوتر 

 ة املحاسن

 55351980 55245358 املعمورة  لبيبة عبداللهكوتي

عبداملحسن يوسف  تدريب كمبيوتر  مركز كمبيوتر العائلة  .16

 املانع

ديليب كومار راجافان 

 ناير 

 44435361 55511303 مشيرب 
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 تعليم لغات
حسين سعيد محمد  تعليم لغات  املركز البريطاني لتعليم اللغات  .17

 ري العذبي امل

عبد الجليل كاالسو 

 بارامبيل

 70394585 70394585 الخور 

احمد محمد  تعليم لغات  مركز إنسبشن اللغات  .18

 عبدالفتاح املصلح

نشأت جابر 

 أبوشعيشع 

 55932969 55932969 املعمورة

املركز األمريكي لتعليم اللغة   .19

 االنجليزية

 50578016 50578016 بن عمران ديفيد سامويل محمود صالح الرئيس ي تعليم لغات 

ماسترز لتعليم  كتآمركز   .20

 اللغات

حمد قائد أخالد  تعليم لغات 

 محمد 

روضة  بها مسعود عمران 

 الخيل 

6650088 55978767 

الشيخة/ العنود بنت  تعليم لغات  مركز أساس للغات  .21

 خالد آل ثاني 

 55231937 55506152 طريق سلوى  مازن محمد الفداوي 

 33513872 55799699 املعمورة  كارولينا كوالسكا  البوعينين خالد محمد  تعليم لغات  التعليم للغاتمركز تكنولوجيا   .22

 33163373 55290133 الوكرة  املاجري األزرق    ز شرا إيمان حسين الشعيبي  تعليم لغات  مركز رويال للغات  .23

فريج  ن فيداسانو  أحمد صالح الخالقي تعليم لغات  مركز سكور بلس لتعليم اللغات  .24

 السودان

33356182 55932906 

محمد خليل  رجاء  سامية قنبر العمادي تعليم لغات  مركز لغتي للغات  .25

  العمرينأبو 

70758555 55519040 نعيجة  

44888846 

 33781890 55726066 العزيزية   أمين ريفي  سالم أحمد علي اليامي  تعليم لغات  مركز شكسبير للغات  .26

 33887175 33332998 فريج األمير  محمد سالم منا  الكبيري مهدي محمد  تعليم لغات اتلغل مركز كولوراد  .27

عبدالعزيز محمد  تعليم لغات مركز العطية للغات  .28

 عبدهللا العطية 

ناصر أحمد محمد 

 حافظ

 66768347 55810657 العزيزية 

سم حمد محمد جا تعليم لغات مركز هانقول نيهونقو للغات  .29

 النصف 

محمود األمين عبدهللا 

 أحمد

 70230908 55334680 الثمامة 

 دروس التقوية للمناهج الدراسية
دروس تقوية  مركز بن جبر التعليمي  .30

 للمناهج الدراسية 

عبدهللا ثواب تركي 

 السبيعي

كمال خلف 

 الجواد حسانينعبد

افة   غر

 الريان 

33333131 70700375 - 

33754300 

دروس تقوية  التعليمي مركز الخيسة   .31

 للمناهج الدراسية 

محمد فيصل راشد 

 الجبر النعيمي

 55502263 55502263 الخيسة   نوال فهمي ابراهيم

دروس تقوية  مركز النهضة التعليمي  .32

 للمناهج الدراسية 

سبيكة سلطان  نجوى فؤاد عبداملنعم 

 براهيم الكواري إ

أم صالل 

 محمد 

55338111 55551129 

دروس تقوية  التعليمياملستقبل  مركز أجيال  .33

 للمناهج الدراسية 

كلثم عيد شاهين 

 الرميحي

نهال عبدالرحمن 

 السيد محمد

أم صالل 

 علي 

33668873 30681744 

دروس تقوية  مركز املواهب التعليمي  .34

 للمناهج الدراسية 

حسين سعيد محمد 

 املري العذبة 

 77698054 55550680 املشاف  سنتوش توتن
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دروس تقوية  يميية التعلمركز رعا  .35

 للمناهج الدراسية 

عبدهللا محمد راشد 

 الشمالة

السعيد محمد 

 السعيد سليمان

 30428489 55090052 عين خالد 

دروس تقوية  مركز الليث التعليمي  .36

 للمناهج الدراسية 

 70329662 44884558 الخريطيات فيالخلرجاء دوخي  جار هللا علي بريك

دروس تقوية  مي هرام التعليمركز األ   .37

 للمناهج الدراسية 

 علي جمعة عبدهللا 

 بوعينينال

عالء محمد محمود 

 عمر

 31192767 5533600 الوكرة

دروس تقوية  مركز الفتح التعليمي  .38

 للمناهج الدراسية 

 33300556 70586670 معيذر داليا السعيد يوسف جاسم محمد الكواري 

دروس تقوية  املركز العربي التعليمي  .39

 هج الدراسية للمنا

كمال ناجي محمد 

 شرف الدين 

ناجدة حسين شحاته 

 عيس ي 

افة    66459577 70660906 الغر

دروس تقوية  مركز املتميز التعليمي  .40

 للمناهج الدراسية 

صالح فهيد صالح 

اني   الغفر

نسيبة عوض محمد 

 عبداملولى

الغانم 

 الجديد

66162223 55745543 

دروس تقوية  مركز نور الهدى التعليمي  .41

 للمناهج الدراسية 

إيمان عبده محمد  نورة حسين اليافعي

 عبده 

افة   غر

 الريان 

55855280 50425446 

قوية دروس ت ن التعليمير و بمركز مل  .42

 لمناهج الدراسية ل

عبدهللا خليفة عيد 

 الكبيس ي 

افة   نيلو داس ثيروثيال   70599882 55007002 الغر

دروس تقوية  مركز السالم التعليمي  .43

 للمناهج الدراسية 

نورة أذعار حشر 

 الهاجري  

فريج بم  راميا نغرج 

 درهم 

66113370 66550815 

دروس تقوية  مركز وسدام التعليمي  .44

 الدراسية  للمناهج

عبدهللا جاسم عبدهللا 

 املحاسنة 

املطار  شاكير ماننال

 العتيق 

66937948 55245385 

دروس تقوية  مركز الفجر التعليمي   .45

 للمناهج الدراسية 

مريم عيس ى علي 

 الخليفي 

مريم عيس ى علي 

 الخليفي 

 77037717 55530049 املعمورة 

دروس تقوية  مركز الخريطيات التعليمي  .46

 الدراسية  للمناهج

عبد الرحمن محمد 

 حمد املري 

ناجي عبد الحميد 

 عبداللطيف

-50157334 ت طياالخري

55418346 

55554889 

دروس تقوية  مركز الدحيل التعليمي  .47

 للمناهج الدراسية 

حمد عبدالرحمن أ

 احمد املال

سحر يوسف حسن 

 احمد

م أ- الدحيل

 لخبا

66553898 77003034 

دروس تقوية  بن كثير التعليميا مركز   .48

 للمناهج الدراسية 

عبدالرحمن صالح 

 خويتم الكثيري 

إسراء محمد 

 عبداملنعم محمود 

مدينة 

 خليفة 

50391481 50503006 

دروس تقوية  مركز جلوبال التعليمي  .49

 للمناهج الدراسية 

محمد حسن محمد 

 حسن العبيدلي 

املطار  أشرف أشوت

 القديم

44660714 55472922 

دروس تقوية  مركز الخبرة التعليمي  .50

 للمناهج الدراسية 

 70403318 55500381 معيذر سماح ماض ي مبروك فهد شاهين الكواري 

دروس تقوية  مركز ساينس التعليمي  .51

 للمناهج الدراسية 

خالد سعد عبدالعزيز 

 البوعينين 

 -الهالل براسيث فاداكيداث

 نعيجة 

30848426 33485900 

دروس تقوية  التعليمي مركز الشحانية  .52

 للمناهج الدراسية 

عبدالرحمن محمد 

 حمد املري 

إيمان محمد أحمد 

 الصاوي 

فريج 

 السودان 

33356182 55932906 
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دروس تقوية  مركز ستدي كير التعليمي  .53

 للمناهج الدراسية 

بهية خميس مبار ك 

 املعضادي

 50417699 55833805 املعمورة  بورميلي تومس

انتا   .54 دروس تقوية  تعليميالمركز كو

 للمناهج الدراسية 

خالد عبدهللا ماجد 

 الكواري 

محمد فتحي شبل 

 عبدالنبي

 55955511 30444060 الدحيل

فرع  –مركز بن جبر التعليمي   .55

 الوعب 

دروس تقوية 

 للمناهج الدراسية 

عبدهللا ثواب تركي 

 السبيعي

محمد فؤاد محمد 

 علي 

 70028987 66161001 الوعب 

دروس تقوية  دة التعليميمركز القا  .56

 للمناهج الدراسية 

 33003356 33330102 أم لخبا أيمن بوزيد الورفلي أحمد محمد أبو حمرة 

دروس تقوية  مركز نولدج سبارك التعليمي  .57

 للمناهج الدراسية 

الشيخ/ جاسم ناصر 

 آل ثاني

 50372060 50100360 الوكرة  أمينة عبدالجليل

تقوية  دروس التعليمي مركز  رفقة   .58

 للمناهج الدراسية 

فريج  فاطمة رفقة سليم   يحيى علي املهلل الدوح

 السودان 

70555047 66079702 

مركز لندن أكاديمي دوحة   .59

 التعليمي

دروس تقوية 

 للمناهج الدراسية 

أحمد جاسم أحمد 

 جابر عبدهللا 

 30067029 335407396 الثمامة  دنيا دامودرن 

تقوية  دروس علمني التعليميمركز   .60

 للمناهج الدراسية 

الشيخة الجازي فهد 

 محمد آل ثاني

خديجة محمود 

 الدبشة 

 55396128 55553833 املعمورة 

دروس تقوية  مركز بيروت التعليمي  .61

 للمناهج الدراسية 

الشيخ/ جاسم 

 عبدهللا آل ثاني 

هاشم عبدهللا علي 

 هاشم 

املرقاب 

 الجديد 

55512201 50366928 

دروس تقوية  التعليميمركز اإلبداع   .62

 للمناهج الدراسية

مريم احمد محمد 

 الكواري 

فاطمة سلمان صندل 

 محمد 

 30730249 55879987 أم العمد

دروس تقوية  مركز  ماكسيمايز التعليمي  .63

 للمناهج الدراسية

مريم عمير مهنا  منى عمير مهنا النعيمي

 النعيمي

 70504054 77871516 الدحيل 

دروس تقوية  تعليميمركز ستدي بالس ال  .64

 للمناهج الدراسية

أحمد صالح أحمد 

 الخالقي

اتي  املرقاب  ريتو كلو

 الجديد 

55509996 66465504 

دروس تقوية  مركز تنمية املهارات التعليمي  .65

 للمناهج الدراسية

علي محمد سليمان 

 العبيدلي

عصام الدين 

 عبداملقصود 

املطار 

 القديم

77660477 70365052 

دروس تقوية  ركز توتشن بوينت التعليميم  .66

 للمناهج الدراسية

عبدالسالم ناجي 

 العامري 

 70677537 55503289 الوكرة  سافيتا ماهاريا

دروس تقوية  مركز اكسل اكاديمي التعليمي  .67

 للمناهج الدراسية

حسين عبدهللا علي 

 بابصيل

 66267903 55507388 الثمامة  مهيش كومار

دروس تقوية  مي مركز الشروق التعلي  .68

 للمناهج الدراسية

نورة خالد محمد علي 

 السبيعي 

مروة عبده محمد 

 حشيش

 77790475 33482003 الخريطيات

دروس تقوية  مركز لندن أكاديمي التعليمي  .69

 للمناهج الدراسية

أحمد جاسم جنكير 

 علي 

 33540379 58558678 بني هاجر مانسيب إبراهيم

ائد التعليمي  .70 قوية دروس ت مركز الر

 للمناهج الدراسية
سعود  /الشيخ 
  جاسم 

 ال ثان 
نور جهان  

 الغفور عبد
 33839845 55313649 السد 
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 فنون بصرية
مركز الفن الحر للفنون   .71

 البصرية

 31677791 55822891 ام لخبا  جميلة عمران ة حسنمؤمن عمر  فنون بصرية  

 تدريب إداري 
 70226130 55502421 طريق سلوى  محمد علي  حمد محمد املصلحأ تدريب اداري  انسبشن للتدريب اإلداري   .72

أحمد سعود  الشيخ/ تدريب اداري  مركز كامل للتدريب اإلداري   .73

 ل ثانيآفهد 

اصف رضا شوكت 

 حسين

 33025424 55666080 هامور أبو 

سلطة  أ ليليات برقوال بالقوس نديلةأعلي محسن  تدريب اداري  مركز ايكون للتدريب اإلداري   .74

 ديدةالج

55600499 77813722 

سلطة  أ جمشار كونتاتودي سعد احمد الكواري  تدريب اداري  مركز تكساس للتدريب اإلداري   .75

 الجديدة

33223797 70033304 

ل آ   عبدالعزيز  /الشيخ تدريب اداري  للتدريب اإلداري مركز الفوز   .76

 ثاني

 55940065 33884616 بن عمران مصطفى محمد البيلي

 77636834 70669050 نعيجة محمد شعيب فاروق سعد احمد الكواري  تدريب اداري  لتدريب اإلداري مركز ليدرز ل  .77

حال رضاء محمد  تدريب اداري  مركز الرضاء للتدريب اإلداري   .78

 الشمري 

روضة  أحمد فرحات

 الخيل

33182279 50140579 

مدينة  أحمد متولي حبيب بوهنديناصر ابراهيم  تدريب اداري  داري مركز كارير للتدريب اإل   .79

 جخليفة 

33112110 77274070 

للتدريب أكاديمي بهار إمركز   .80

 اإلداري 

عبد هللا حمد  الشيخ/ تدريب اداري 

 ل ثاني آ

سلطة  أ كريم ميسر صديق

 الجديدة

66061104 77900333 

 55975596  77703190  عين خالد  غسان صالح   العنود مبارك ال ثاني   تدريب اداري  اركان للتدريب اإلداري   .81

مدينة  أحمد السحيمي منى عمير النعيمي تدريب اداري  ماكسيمايز للتدريب اإلداري   .82

 جخليفة 

77871516 70504054 

مركز أكاديمية الخليج للتدريب   .83

 اإلداري 

بثينة عبدهللا  تدريب إداري 

 عبدالغني

افة   نور بديع حسن   70107760 33108856 الغر

ن العاملية للتدريب مركز أوا  .84

 اإلداري 

 55518588 55535591 اللقطة   عائشة يوسف املال  منى عبدهللا املال  تدريب إداري 

مركز آسيا ماسترز للتدريب   .85

 اإلداري 

معيذر  حسن عوض السخني علي راشد املري  تدريب إداري 

 الشمالية 

55844717 31002777 

مركز فضاء قطر للتدريب   .86

 اإلداري 

صالح علي يوسف  ري تدريب إدا

 الساعي

محمد عطية محمد 

 علي

 33521596 55808585 الوكرة 

للتدريب  مركز ميليستون   .87

 اإلداري 

محمد أحمد خليفة  تدريب إداري 

 املنصوري

 30485820 55855587 مريخ  اشا ماتاي
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تماظر عبدهللا أحمد  تدريب إداري  مركز اتزان للتدريب اإلداري   .88

 املطوع 

 55059294 55241000 صخامة  ال منال حمد علي 

 66122866 55224571 النصر  نيكوال بيرسفال الجابري فهد راشد  تدريب إداري  مركز ريديوس للتدريب اإلداري   .89

سريع راشد سريع  تدريب إداري  مركز  إيليت للتدريب اإلداري   .90

 الكعبي

سريع راشد سريع 

 الكعبي

مدينة 

 شخليفة 

55523313 55523313 

اند للتدريب اإلداري  مركز   .91  33949290 33739754 أبوهامور  ماكاليندونقشيال  الحمادي حسن محمد  تدريب إداري  فير

 تدريب تربوي 

دب الطفل للتدريب أمركز   .92

 التربوي 

أسماء عبد اللطيف  تدريب تربوي 

 الكواري 

أسماء عبد اللطيف 

 الكواري 

- زغوى أ

 فة ا الغر 

55502629 55502629 

الغد للتدريب  ة روادمركز تربي  .93

 التربوي 

غانم سعد ماجد آل  تدريب تربوي 

 سعد

سليمان أحمد 

  سليمان

 66289088 55022133 املعمورة

     مريم عليالشيخة/  تدريب تربوي  مركز شذرات للتدريب التربوي   .94

 ل ثاني آ

العنود علي الشيخة/ 

 ل ثاني آ

 55550573 55520437 هامور أبو 


