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 مؤتمر العمل العربى
 الحادية واألربعونالدورة 
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 المحتويـــات
 

 الموضــــــــــوع
رقم 
 الصفحة

  :دليل خدمات المؤتمر ** 
 5 ......................مكان انعقاد المؤتمر :   أوال
 6 ...القـاهـرة ب الفنادق المخصصة للمؤتمر:  ثانيا
 7  .....القاهرة  المزارات السياحية فى:  ثالثا

عنااانين راااران اجنتااام فااى  م نريااة  : رابعااا
 ...مصر العربية 

8 - 9 

 00 - 01 ........................عنانين هـامــة :  خامسا
سافارات الادنا العربياة فاى نمنادنبيات :  سادسا

 ...... م نرية مصر العربية 
02- 08 

مكاتااش كااركات الايااران فااى  م نريااة :  سااابعا
 ..مصر العربية 

09- 23 

 * ** 
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 :القاهرةدليل خدمات المؤتمر في مدينة 
 
 :مكان انعقاد المؤتمر: أوالا 

 
  سيتى ستارز –انتركونتيننتال فندق  -
 (11212) 20811011: رقم التليفنن -
 (11212) 20811081: سـرقم الفاك -

 
 

 :مكان جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر
 – سيتى ستارز –انتركونتيننتال فندق  -

 (السراياقاعة )
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 :القاهرة ب المخصصة للمؤتمرالفنادق :  ثانيا
 

 ال اتن نالفاكس اسم الفندق م

0  

انتركونتيننتاال  فندق
 سيتى ستارز –

 (نجاااوم  ةخمسااا) 
 دى لوكس

: رقااااااااااااااااااام التليفاااااااااااااااااااون -
11111411 (11111) 

: سـرقااااااااااااااااااام الفاكااااااااااااااااااا -
11111111 (11111) 

2  
  هوليدى إن فندق

 (نجوم  خمسة ) 

 
المعلومااااات المتعلقااااة بفسااااعار الفنااااادق  :ملحوظااااة 

والحجااوزات تجاادونلا علااى موقااة المنظمااة 
(www.alolabor.org.. ) 

 
  

http://www.alolabor.org/
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 :المزارات السياحية فى القاهرة :  ثالثا
 

 رهرامات ال يزة 
 البدركينفي  هرم سقارة 
 برم القاهرة 
 نالقاهرة الفاامية خان الخليلي 
 حديقة األزهر 
 القرية الفرعننية 
  حيااام تااام تصاااني  السااا اد الحرانياااةقرياااة ،

الخارم اليدني العالي ال ندة نالمك نر في 
 .نكذلك المالبس التقليدية

 المتحن المصري 
 بالقلعة المتحن الحربي. 
 قلعة محمد على 
  بحلنان متحن الكم 

 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B9
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ر ــــصـة مــعناوين أطراف اإلنتاج في جملوري:  رابعا

 :العربية 
 
 :وزارة القوى العاملة واللجرة    (4)

  -  ناهااااد حساااان ع اااارى/ ةالاااادكتورمعااااالي 
 القوى العاملة واللجرة ةوزير

مديناااة  –كاااارو ينسااان عبااااس  3: العنااانان 
 القاهرة –نصر 

 : ةالوزيرمكتب  -
    20102902/    20102900: ال ااااااااتن 

  (212 +) 
 22608109: فاكس 

 :اإلدارة العامة للليئات والمؤتمرات   -
 20137562/  22619882: ال اتن 
 22619882: فاكس 

:  المنقاااااااااااااااااااااااااااااا  اجلكترننااااااااااااااااااااااااااااااي  
www.manpower.gov.eg  

 

http://www.manpower.gov.eg/
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 :االتحاد العام لنقابات عمال مصر  (1)

  المراغـىجبالى /  السيد: رئيس االتحاد 
 0957يناير  31تأسس االتحاد في 

 القاهرة –ال الء : العننان 
 (+212)25701362 / 25701003 :ال اتن

 (+212)25701320 / 25753027 :س ـفاك

 :اتحاد الصناعات المصرية  (3)
  محمد زكى السويدى/ الملندس: رئيس االتحاد 

 القاهرة -كنرنيش النيا  0095: العننان 
 (+212)25796591 / 25797173 :ال اتن
 (+212)25766672 / 25796593 :فاكس 

  WWW. Fei.org.egالمنق  اجلكترنني  
 idx.net.eg@ Feind: البريد اجلكترنني 

 :االتحاد العام للغرف التجارية  (1)
 أحمد الوكيل/ السيد: رئيس االتحاد

 القاهرة –باش اللنق  –ميدان الفلكي  0: العننان 
 +(212)23553677 / 23561701: ال اتن 

  menanet.net @Fedcoc :البريد اجلكترنني 
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 :عناوين هامة بالقاهرة في جملورية مصر العربية :  خامسا
 

 : (العمل العربي  مكتب) منظمة العمل العربية  (4)
 ال يزة  -الدقي    -ميدان المساحة   7: العننان 

  /  33362720/  33362709:  ال اتن  
33362730   (212) + 

 + (212)      37080912:  فاكس  
 WWW.alolabor.org: المنق  اجلكترنني 

 alo@alolabor.org: البريد اجلكترنني 
 
 :األمانة العامة لجامعة الدول العربية  (1)

 القاهرة -ميدان التحرير : العننان 
  25752966/    25751500:  ال ااااتن  

  /25767180    (212)  + 
 (+212) 25760107/  25701330: فاكس

 www.arableagueonline.org: المنق  اجلكترنني 
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 (  :مكتب القاهرة ) مكتب العمل الدولي  (3)
 –كاااارو الااادكتنر اااا  حساااين  9: العنااانان 
 القاهرة -الزمالك 
/   23009291/   23011023:  ال اتن  

23015021   (212) + 
 www.ilo.org: المنق  اجلكترنني 

 :منظمة اللجرة الدولية  (1)
الزمالاك  –كارو احمد حكامت  29: العننان 

 القاهرة –
 (+212) 27351879/ 27363757: نال ات

 www.iom.org: المنق  اجلكترنني  

 :ألمم المتحدة بالقاهرة ل البرنامج اإلنمائى (5)

مركاااز  –كااانرنيش النياااا  0090: العنااانان 
 القاهرة –الت ارة العالمي 

 +  (212)  25780807/  25780801: ال اتن 

 www.un.org.eg: المنق  االلكترنني 
  

http://www.iom.int/
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الااادول العربياااة فاااي  سااافاراتو منااادوبيات : سادساااا
 : جملورية مصر العربية

 :المملكة األردنية اللا مية  -4
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 
 ال يزة –الدقي  –كارو باسم الخايش  6

 37099902: تليفنن
 37610127: فاكس

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة  -1
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة –ش ابن سينا  0
 37766010: تليفنن
 35711800: فاكس

 :مملكة البحرين  -3
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزمالك  –كارو سري النكا  00
 27366615: تليفنن
 27366619: فاكس
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 :الجملورية التونسية  -1
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزمالك  –كارو ال زيرة  26
 27368962  -  27350901: تليفنن
 27362079: فاكس

 :الجملورية الجزائرية  -5
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة –الزمالك  –كارو البرازيا  00
 27352066  -  27360521: تليفنن
   27360058: فاكس 

 :جملورية جيبوتى  -6
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة -محمد عبده السيد ./ كارو د 05
 33056506  -  33366030: تليفنن
 33366037: فاكس
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 :المملكة العربية السعودية  -7
 : المندوبية الدائمة** 

 القاهرة/ الزمالك  –كارو بن زنكى  6
 27365870 :  تليفنن
 27365829  : فاكس 

 : السفارة** 
 ال يزة –كارو رحمد نسيم  2

 37091775  -  37617722:  تليفنن
        37365829: فاكس 

 :جملورية السودان  -1
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 القاهرة – اردن سيتي  –كارو اجبراهيمي  2
 27909660: تليفنن
 27902693: فاكس

 :الجملورية العربية السورية  -9
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 
 ال يزة –الدقي  –كارو عبد الرحيم صبري  08
 33358816: تليفنن
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 33358232:فاكس 

 :جملورية الصومال  -41
 : والسفارةالمندوبية الدائمة ** 

 ال يزة –الدقي  –كارو الصنماا  27
 33370577: تليفنن
 33370577: فاكس 

 :جملورية العراق  -44
 : المندوبية الدائمة** 

 القاهرة/ الزمالك  –كارو محمد مظ ر  9
 27352633  -  27338187 : تليفنن
 27365175 : فاكس 

 : السفـارة** 
 ال يزة –الم ندسين  –كارو عبد المنعم رياض  0

 33370138: تليفنن
 33370577: فاكس 

 :سلطنة ُعـمــان  -41
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة –الزمالك  –كارو ا  حسين  29
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 23135902: تليفنن
  23136060: فاكس 

 

 :دولـة فلسطـيـن  -43
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزه –الدقي  –كارو الن ضة  33
  - 33380762  - 33380760: تليفنن

33613998 
 33360732: فاكس

 :دولة قطر  -41
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة –الم ندسين  –كارو الثمار  01
 37612657: تليفنن
 37613608: فاكس

 :دولة الكويت  -45
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة –الدقي  –كارو نبيا النقاد  02
 37090680: تليفنن
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 37612657: فاكس
 
 

 :الجملورية اللبنانية  -46
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 
 القاهرة –الزمالك  –كارو منصنر محمد  22
 27382823: تليفنن
 27382808: فاكس 

 : لــيــبــيــا -47
 : المندوبية الدائمة** 

 ال يزة/ الدقى  –ميدان المساحة  –السلنلى كارو  08

 37623818 : تليفنن
 37623819 : فاكس 

 :جملورية مصر العربية  -41
 : المندوبية الدائمة** 

 القاهرة/ مبنى نزارة الخار ية   -ماسبيرن   -كنرنيش النيا 

 25709625  - 25709633 : تليفنن
 25759057 : فاكس 
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 :المملكة المغربية  - 49
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 
 القاهرة -الزمالك  –كارو الصالح رينش  01
 27365760  - 27360708: تليفنن
 27359809: فاكس 

 :الجملورية اإلسالمية الموريتانية  - 11
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 –الم ندسين  –كارو محيي الدين ربن العز  000
 ال يزة
 37091670: تليفنن
  37089161: فاكس 

 :الجملورية اليمنية  - 14
 : المندوبية الدائمة والسفارة** 

 ال يزة –الدقي  –كارو رمين الرافعي  28
 33350020  -  37600220: تليفنن
 33356909: فاكس 

*  *  * 
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 : ركات الطيران العربية بالقاهرة  مكاتب:  سابعا
 : مصر للطيران -4

 القاهرة –كارو عدلي  6
 191171111  -  5915226: تليفنن

 القاهرة  –كارو عماد الدين  00
  /  25908031  /  25751611: تليفنن

25950211 
 25700700: فندق النيا

 :الخطوط الجوية الملكية األردنية -1
 ال يزة –الم ندسين  –سنر نادي الزمالك 

 33135537: تليفنن
 القاهرة –كارو قصر النيا  6

 25751875  /  25751915: تليفنن
 :طيران الخليج -3

 القاهرة –كارو محمند بسينني  20
 25703336  /  25751852: تليفنن
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 :الخطوط الجوية الملكية المغربية -1
 القاهرة –ش العت حرش  9

  /  23922956  /  23930570: تليفنن
23921378 

 :الخطوط الجوية الكويتية -5
 القاهرة –كارو العت حرش  0

  25702035  /  25702655: تليفنن
 :طيران ال رق األوسط -6

 القاهرة –كارو قصر النيا  02
  25703011  -  25751980: تليفنن

 :الخطوط الجوية السعودية -7
 القاهرة –كارو قصر النيا  51

 25700211: تليفنن
 كارو العت حرش  01

 25707575: تليفنن
 :الخطوط الجوية السودانية -1

 القاهرة –كارو عبد السالم عارن  0
 25707299  /  25707005: تليفنن
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 :الخطوط الجوية اليمنية -9
 الزمالك  سنر نادى  -محمد بسيننى كارو  05

 33060000  -  33066799: تليفنن
 :الخطوط الجوية الجزائرية -41

 القاهرة –كارو قصر النيا  03
 25751688: تليفنن

 :الخطوط الجوية السورية -44
 القاهرة –كارو العت حرش  25

 23928280  /  23928285: تليفنن
 :الخطوط الجوية الليبية -41

 القاهرة –كارو قصر النيا  27
 / 23926283 / 23933727: تليفنن

23935315 / 23920595 
 :الخطوط الجوية لدولة اإلمارات العربية -43

الم ندسين  –كارو الباا رحمد عبد العزيز 
09899 

 22917731 –فندق البارنن 
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 :الخطوط الجوية التونسية -41
 القاهرة –كارو العت حرش  00

 25753021: تليفنن
 [:وكالة بترا للسياحة]الخطوط الجوية الفلسطينية  -45

 القاهرة –كارو محمند بسينني  06
 25785150  /  25785152: تليفنن

 :الخطوط الجوية العراقية -46
 القاهرة -كارو قصر النيا  22

 23930009: تليفنن
 :اليمنيةالخطوط الجوية  -47

 الم ندسين - سنر نادى الزمالك 7
 33006965/  33066799: تليفنن

 :الُعمانيةالخطوط الجوية  -41
 القاهرة - الزمالك/ محمد مظ ر كارو  00

 25789393: تليفنن
 :القطريةالخطوط الجوية  -49

 الم ندسين - الدنا العربية امعة كارو  30
 09951: تليفنن
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 :بعض  ركات الطيران العالمية بالقاهرة ** 
 [ اير فرانس ]الخطوط الجوية الفرنسية  -4

 كارو  العت حرش 2
 25758899/    23900100: ت

 [اليتاليا]الخطوط الجوية اإليطالية  -1
 فندق هيلتون النيل

 25785825/    25785826: ت
 البريطانيةالخطوط الجوية  -3

 كارو عبد السالم عارن 0
 25759977: ت

 [لوفتلانزا]الخطوط األلمانية  -1
 الزمالك  –المرصفاني  الكيخ كارو

 27358252: ت
 [سويس اير]الخطوط الجوية السويسرية  -5

 الزمالك  –المرصفاني  الكيخ كارو
  27398511: ت 

*  *  * 
 



 

 

 

 

 

24 

 

 : مالحظات هامة**  
 (  11111 )مدينة القاهرة كود  (4)
 عناد إعاداد الوثيقاةاألمريكاى  سعر صارف الادوالر (1)

 (تقريبا جنية مصري 7.45= واحد دوالر )
عاان كاال مااا يتصاال بااالمؤتمر وخدماتاا   لالستفسااار (3)

 : يرجى االتصال
المنساق العاام  –حمدى أحمد / السيد المست ار -4

 للمؤتمر
 11114114651466:  تليفون 
 1111137111911:  فاكـس 

 alo@alolabor.org:  البريد االلكترونى
  - ديااوان الماادير العااام  - ااريف جمعااة / الساايد -1

 . (111) 14114771544: المحمول 
 sherif@alolabor.org:  البريد االلكترونى

 
*  *  * 
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 العنــوان اللاتف والفاكس الجلة

منظمة 
العمل 
 العربية

 : تليفون 
 34–14–33361749(11111) 
 

 (11111) 37111911: فاكس

 
 :بريد الكترونى 

 alo@alolabor.org  
 

 : الموقة على  بكة االنترنت
 www.alolabor.org  
 

ميدان ( 7)
 –الدقى –المساحة 

( 141)ب. ص 
  –القاهرة

الرمز البريـــدى 
(44544 ) 

جملورية مصر 
 العربية

 
 مة أطيب التمنيات للجمية

 القـاهـرةبإقامة طيبة في مدينة 
 وللمؤتمر  كل النجاح والتوفيق

◘ ◘ ◘ 
 

mailto:alo@alolabor.org
http://www.alolabor.org/

