
 

  

 
 
 

 اسم المركز الرقم
سنة  اسم الجمعية

 التأسيس
 المدير اسم  الفاكس الهاتف العنـــوان

 نوعية الدوام

A/01 معهد األمل للتربية الخاصة 

جمعية رعاية الطفل 

 واألمومة

 

1982 

مدينة  - 841مجمع  4112طريق  208مبنى 

 عيسى

info.hopeinst@gmail.com  

 ندى إبراهيم الغانم 17689639 17680815

 صفوف صباحية

A/02 روضة الصداقة للمكفوفين 

جمعية الصداقة 

 للمكفوفين

 

1990 

الرفاع  -941مجمع  39طريق  31مبنى 

 الشرقي

fsblind@hotmail.com 

 علي محمد حاجي 17623059 17623978

 صباحيةصفوف 

A/03 روضة أزهار الحراك 

المركز البحريني للحراك 

 الدولي
1994 

مدينة  840مجمع  4025طريق  1081مبنى 

 عيسى

 bminursrey@gmail.com 

bmi123@batelco.com.bh  

17687555 

39678053 

 

17689925 - 

 صباحيةصفوف 

A/04 

مركز األمير سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود لتنمية 

 السمع والنطق

الجمعية البحرينية لتنمية 

 1994 الطفولة

الرفاع  941مجمع  39شارع  33مبنى 

 البحير -الشرقي 

Bsed1991@batelco.com.bh 

 غادة ضيف  17626838 17626848

 صباحيةصفوف 

 جلسات مسائية

A/05 مركز الوفاء للتوحد 
الجمعية البحرينية لالعاقة 

 الذهنية والتوحد
1994 

 سنـــد -815مجمع  1532طريق  1134منزل 

btcwafa@batelco.com.bh 
 خاتون عبدالله المير 17484110 17623302

 صباحيةصفوف 

 جلسات مسائية

 2020ألشخاص ذوي اإلعاقة لعام التأهيلية األهلية ل قائمة المعاهد والمراكز 

mailto:bminursrey@gmail.com
mailto:busultan@batelco.com.bh
mailto:Bsed1991@batelco.com.bh


 

  

 اسم المركز الرقم

سنة  اسم الجمعية

 التأسيس
 المدير اسم  الفاكس الهاتف العنـــوان

 نوعية الدوام

A/06 مركز األمل للرعاية المبكرة 

جمعية رعاية الطفل 

 1995 واألمومة

مدينة  - 841مجمع  4112طريق  208مبنى 

 عيسى

info.hopeinst@gmail.com 

 ندى إبراهيم الغانم 17689639 17680815

 صباحيةصفوف 

A/07 مركز الرشاد للتوحد 
الجمعية البحرينية لالعاقة 

 الذهنية والتوحد
2000 

 ســـار -515مجمع  1545طريق  1147مبنى 

hcrashad@batelco.com.bh 
 ضحى السندي  17795596 17795595

 صفوف صباحية

 صفوف مسائية

A/08 
 مركز العناية بمتالزمة داون

www.b-dss.org 

الجمعية البحرينية لمتالزمة 

 داون
2001 

 العدلية 336مجمع  3626طريق  672مبنى 

b.dss@live.com  / dss.org-downscs@b 
 د. محمد المناعي 17825559 17825300

 صباحيةصفوف 

 جلسات مسائية

A/09  مركز الحد للتأهيل 

جمعية دار يوكو لرعاية 

 2001 الوالدين 

   107شارع ابن المقرب مجمع : 91مبنى: 

 الحد

Basma_hidd@hotmail.com 

 بسمة صالح بوردحة   17465949 17465080

 صباحيةصفوف 

 جلسات مسائية

 

A/10  للتأهيلمركز الرحمة 

جمعية الرحمة لرعاية 

 2003 المعاقين

الرفاع  -913مجمع  1304طريق  236مبنى 

 الشرقي

rhmacntr@batelco.com.bh 

 نادية البكر 17763230 17760063

 صفوف صباحية

A/11 
 مركز عالية للتدخل المبكر

www.childbehavior.org 

جمعية البحرين لألطفال 

ذوي الصعوبة في 

 السلوك والتواصل

2004 
 سترة 611مجمع  1115طريق  5مبنى 

autism@batelco.com.bh 
17730960 

17737227 

17737377 

الشيخة رانيا بنت 

 علي آل خليفة

 صباحيةصفوف 

صفوف 

 وجلسات مسائية

A/12 مركز التأهيل المنزلي 
الجمعية البحرينية لالعاقة 

 الذهنية والتوحد
2007 

 ســـار- 515مجمع  1545طريق  1147مبنى 

   unity@bh.com 
 مها العسيري 17691265 17691642

 زيارات نهارية 

 )وحدة متنقلة(

mailto:b.dss@live.com
mailto:downscs@b-dss.org
mailto:Basma_hidd@hotmail.com
mailto:unity@bh.com


 

  

 

 

 

 

 اسم المركز الرقم
سنة  اسم الجمعية

 التأسيس
 المدير اسم  الفاكس الهاتف العنـــوان

 نوعية الدوام

A/13 
 تفاؤل للتربية الخاصةمركز 

 
 2009 نظام مؤسسي 

 الحـــد -110مجمع  1021طريق  666مبنى 

 Tafaol.center@gmail.com 
 هيفاء مرزوق 17467723 17467725

 صباحيةصفوف 

 جلسات مسائية

 

A/14 
المركز الزراعي للتدريب 

 المهني 

الجمعية البحرينية لالعاقة 

 الذهنية والتوحد
2009 

 هورة عالي

btcwafa@batelco.com.bh 
17641566 17484110 

 د. أحمد األنصاري

 

 ورشة نهارية

A/15 المنزليةاية لرعا مركز 

جمعية أولياء أمور 

 2012 المعاقين وأصدقائهم

 336مجمع -3625طريق  637مبنى  1شقة 

 العدليـة

 Bapf.disabled@gmail.com 

 عفاف العسيري 17811224 17811226

 زيارات نهارية 

 )وحدة متنقلة(

A/16 
الشلل  رعاية أطفال  مركز

 الدماغي

جمعية رعاية الشلل 

 2012 الدماغي

 336مجمع  3626طريق  667مبنى  1شقة 

 العدلية

 cpfs2006@gmail.com 

 د. فاطمة نعمة 17640829 17827933

 جلسات عالجية

 

 

mailto:Tafaol.center@gmail.com
mailto:Bapf.disabled@gmail.com
mailto:cpfs2006@gmail.com

