
ة المعتمدة م ز  التعل قائمة المرا

تلفون_المركزجوال_المديررقم_المبنىاسم_المنطقةرقم_المنطقةرقم_الشارعاسم_النشاطاسم_المركز_بالعربيم

ب االداري1 اير للتدر س ب_اإلداريمركز ا جة32041التدر 1186668234533227700النع

ب اإلداري2 ر للتدر ار ب_اإلداريمركز  ة36234التدر فة الجن 1383325670544375523مدينة خل

ب اإلداري3 درز للتدر ب_اإلداريمركز ل 297763683444664321الثمامة92244التدر

ب  اإلداري4 ب_اإلداريمركز الفوز للتدر ــج بن عمران88035التدر ــ 45594006544340259ف

ب اإلداري5 ة للتدر ب_اإلداريمركز أوان العالم 475551858844660466اللقطة92552التدر

ب اإلداري6 ب_اإلداريمركز إبهار للتدر دة33040التدر 1227790033344175240اسلطة الجد

ب اإلداري7 مايز للتدر س ب_اإلداريمركز ما ة99534التدر فة الجن 127050405444118843مدينة خل

ب اإلداري 8 جا للتدر ب_اإلداريمركز م 447700415844885598السد89338التدر

ب اإلداري9 ب_اإلداريمركز الخليج الرائد للتدر 587010776044771966الوكرة72090التدر

ب اإلداري 10 ان للتدر ب_اإلداريمركز أع 1185556515244863279بوهامور56956التدر

ب اإلداري11 لز للتدر ب_اإلداريمركز  قطر سك 456649916040198168بوهامور4656التدر

ب اإلداري 12 ة للتدر ب_اإلداريمركز الجودة الفك لينا23027التدر 783070207344807232ام غ

ب اإلداري13 ب_اإلداريمركز إديوك للتدر 435008448850084488الوعب22855التدر

ب اإلداري 14 ت سمارت للتدر ب_اإلداريمركز ج 597003504370511170الغرافة78051التدر

ب اإلداري15 امل للتدر ب_اإلداريمركز  23302542455666080الغانم العتيق9706التدر

ب اإلداري 16 ب_اإلداريمركز الرواد للتدر ل23024التدر 3705557000140402111روضة الخ

ب اإلداري17 ساين للتدر ب_اإلداريمركز أ 605557383466001583الوكرة45390التدر

وي 18 ب ال ة رواد الغد للتدر ويمركز ت ب_ال 1057474728355022133المعمورة5543التدر

وي 19 ب ال ويمركز أدب الطفل للتدر ب_ال 264451959544519595الغرافة33151التدر

وي 20 ب ال ويمركز شذرات للتدر ب_ال 415555057333003500بوهامور41656التدر
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ب الحاسب اال 21 انت لتدر ل 13455351980المعمورة69556الحاسب_اآل مركز ب
55351980-
55245385

مبيوتر العائلة 22 ب15013الحاسب_اآل مركز  6555828486مش
55828486-
55511303

م الحاسب اآل 23 م لتعل س ب88035الحاسب_اآل مركز ت ل ــــج  2670956184ف
55828486-
55511303

مبيوتر 24 ب ال ة لتدر 333742454الوعب1255الحاسب_اآل مركز العط
33742454 -
55880066

ة25 س للفنون ال س اند كراف ةمركز ار ا97431الفنون_ال 77441338066902433ام لخ

لس للغات 26 م_اللغاتمركز سكور  ــــج السودان41755تعل 495593290655932906ف

س للغات27 ل س م_اللغاتمركز إ د84039تعل 2075065997350569973المرقاب الجد

شن للغات 28 س م_اللغاتمركز  إ د34039تعل 1085593296955932969المرقاب الجد

ةمركز ستدي ك - الغرافة29 2305021432350214323الغرافة92051دروس_التق

م30 ال التعل - المطار القد ةمركز جل م97645دروس_التق 685547292255472922المطار القد

اد التعل 31 سل ا ةمركز ا 256626790366267903الثمامة81846دروس_التق

ةمركز يو ماس التعل - الهالل32 1113080687755236406الهالل95041دروس_التق

ل التعل 33 ةمركز زو ات93071دروس_التق ط 17097657531317442الخ

ةمركز رفقة التعل 34 ــــج السودان1955دروس_التق 666607970266079702ف

لز التعل 35 ةمركز و 577444248550079874الوعب65854دروس_التق

ةمركز المواهب التعل 36 387769805477698054المشاف91191دروس_التق

ةمركز  التعل 37 فة98032دروس_التق 1856630413166304131مدينة خل

ةمركز بن ج التعل 38 ان9951دروس_التق 1غرافة ال
70700375
 33754300

70700375
33754300

ةالمركز العر التعل 39 ان62551دروس_التق 196645957770660906ال

ت التعل 40 شن ب ةمركز تو 997067753770677537الوكرة20190دروس_التق
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ارك التعل 41 ةمركز نولدج س 1565037206050372060الوكرة76390دروس_التق

ة التعل 42 ةمركز الخ ذر99053دروس_التق 2637040331870403318مع

ةمركز لندن دوحه التعل 43 83006702933540739الثمامة92446دروس_التق

ة التعل 44 ةمركز رعا 193042848930428489ع خالد45256دروس_التق

وق التعل 45 ةمركز ال ات41471دروس_التق ط 17779047577790475الخ

ةمركز االهرام التعل 46 1413119276731192767الوكرة20190دروس_التق

الس التعل 47 ةمركز ستدي  د34339دروس_التق 1275517242855172428المرقاب الجد

ةمركز أ التعل 48 ات19071دروس_التق ط 747016331833211149الخ

ةمركز لندن التعل 49 773354073933540739ب هاجر11051دروس_التق

ل التعل 50 ال المستق ةمركز أج 303375170630681744ام صالل ع 80571دروس_التق

س التعل 51 ةمركز ساي 33348590033485900الهالل92144دروس_التق

ةمركز نور الهدى التعل 52 ان95023دروس_التق 235042544650425446غرافة ال

ةمركز يو ماس التعل - الهالل53 335523640655236406الهالل42251دروس_التق

نج التعل 54 ن سكفر ل ةمركز د 3343019832230198322الخور74074دروس_التق

لوم التعل 55 ةمركز  375561219355612193الخور56474دروس_التق

انت التعل 56 ل ةمركز ني م61045دروس_التق 325524538555245385المطار القد

ل57 مايز التعل - الدح س ةمركز ما ل85731دروس_التق 397050405470504054الدح

ةمركز الرائد التعل 58 233383984533839845السد9238دروس_التق

سة التعل 59 ةمركز الخ سة44470دروس_التق 455500266855502263الخ

ةمركز النهضة التعل 60 125555112955551129ام صالل محمد69971دروس_التق
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اي الين التعل 61 ةمركز س 455020941850209418ع خالد38556دروس_التق

ات التعل 62 ط ةمركز الخ ات44071دروس_التق ط 1133138031الخ
50157334
-55418346

س التعل 63 لي ةمركز جل ة97375دروس_التق 55545753555457535الذخ

ةمركز شاين التعل 64 د50453دروس_التق ان الجد 227019670070129480ال

ةمركز إسطنبول التعل 65 233300435540299019الوعب53055دروس_التق

مايز التعل - ع خالد66 س ةمركز  ما 575556800844118843ع خالد91356دروس_التق

ةمركز سوا التعل 67 ة50155دروس_التق 5677203678الع
44647416
33572333

ةمركز السالم التعل 68 ــج بن درهم97025دروس_التق ــ 1186655081566550815ف

ةمركز يو ماس التعل -الغرافة69 ان42251دروس_التق 335523640644662412غرافة ال

اجات الخاصة70 اجات_الخاصةمركز هوب قطر لذوي اإلحت 1955751754المعمورة70856ذوي_االحت

55829021/
55555275/
55751754/
55385687/

اجات الخاصة71 اجات_الخاصةمركز مايند لذوي اإلحت 785550936455627376ع خالد72856ذوي_االحت

اجات الخاصة72 ك لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز أي س ل97531ذوي_االحت 8330216638دح
77774643/
44440144

اجات الخاصة73 لز لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز سك ة17455ذوي_االحت 1655141579الع
55141579/
55550158/
33125355/

اجات الخاصة74 سوري لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز مون ــــج السودان12055ذوي_االحت 1587443320274433202ف

اجات الخاصة75 ان لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز اي  م12156ذوي_االحت 865547116555464677أم الس

اجات الخاصة76 اجات_الخاصةمركز قطر للتوحد وذوي اإلحت 2355656805+21الثمامة84146ذوي_االحت

55656805/
55555019/
33142220/
44643711/

اجات الخاصة77 اجات_الخاصةمركز فام هوب لذوي اإلحت ة92033ذوي_االحت 243123212355509364المرخ

اجات الخاصة 78 اجات_الخاصةمركز الدوحة العال لذوي الحت 3515550418344692920المعمورة99056ذوي_االحت

اجات الخاصة79 اجات_الخاصةمركز الواحة لذوي االحت ات32971ذوي_االحت ط 75000852133264589الخ
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اجات خاصة80 د لالرتقاء  لذوي االحت دا ب اجات_الخاصةمركز  ا92231ذوي_االحت 10455304013أم لخ
55837574/
55304013/
66016064/

اجات الخاصة81 اجات_الخاصةمركز نور لذوي اإلحت م70045ذوي_االحت 1165562800055628000المطار القد

فة82 اجات الخاصة - مدينة خل اجات_الخاصةمركز الثقة لذوي اإلحت ة25234ذوي_االحت فة الجن 1906668356666683566مدينة خل

اجات الخاصة83 ة الطفل لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز تنم 1670749332الدفنة81666ذوي_االحت

70749332/
70120206/
66920199/
44147283/

اجات الخاصة84 ش لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز ك ة89734ذوي_االحت فة الجن 750608129مدينة خل
77665998/
44118288

اجات الخاصة85 ناشيونال لذوي اإلحت اجات_الخاصةمركز ان ة055ذوي_االحت 145001666550016665الع

اجات الخاصة86 اجات_الخاصةمركز  آمال لذوي اإلحت ة86934ذوي_االحت فة الجن 1633668872مدينة خل
40172414/
66815878

اجات الخاصة87 اجات_الخاصةمركز نداء لذوي اإلحت 33347653655522534اللقطة83052ذوي_االحت

ع الخور88 اجات الخاصة  - ف اجات_الخاصةمركز الثقة لذوي اإلحت 22355443517الخور60074ذوي_االحت

70749332/
70120206/
66920199/
44147283/

اجات الخاصة89 اجات_الخاصةمركز همم لذوي اإلحت 826000777233383444أزغوى95051ذوي_االحت

5 - 5


