
التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٤٢٤١٤٢٩٣٣ ش النزھة عمارات الشركة السعودیة مدینة نصراحمد زكى السید محمود عشماوى استشارى أ١

احمد فؤاد دمحم فهمى الغبارى 
وشهرته احمد فؤاد الغبارى

١٨٢٤٨٤٣٢٢٢أ ش السرجانى بجوار مستشفى الطیران العباسیة استاذ٢

احمد محمود صالح شریف 
وشهرته احمد صالح شریف

ابراج بیت العز میدان بن الحكم الدور الخامس 
شقة ٣٢٣ مدخل أ الزیتون

٢٦٣٥٩٤١٧ استاذ٣

١٢٢٢٥٧٢٢٠٤ ش بطرس غالى الدور السادس روكسىاسامة اشرف احمد دمحم استاذ مساعد٤

٢٥٠١٠٠١٩٠٧٩٩٢ ش البصرة المهندسیناسامة دمحم رشاد التونى استشارى أ٥

٤١٢٥٨٨١١٧٨ ش الظاھر القاھـرةاسحق انور رومان حناش استشارى أ٦

٢٧٢٢٩٠٦٩٣٣ أ  ش بغداد شقة ٢٢ الكوربة سنتر مصرالجدیدةاسماعیل دمحم اسماعیل عبدهللا استشارى أ٧

عیادات اكتوبر كلینك بأجیاد فیو - الحى العاشر - بجوار اشرف ابراھیم احمد عبد الرحمن
بنده - ٦اكتوبر

٠١٠٣٣٤٣٣٠٦١ استشارى ج٨

١٠١ ش خلوصى برج األمل فوق TE Data اشرف حلمى سیدھم فلیفل
٧٥ ش یحرى القرقول الساحل شبرا فوق

٠١٢٧٦٧٤٣٨٥٨
٠١٢٧٦٠٤٤٣٢٨

استشارى أ٩

٥٥ ش النادى الریاضى برج األطباء اول فیصل بجوار اشرف دمحم دمحم عبد هللا
كوبرى فیصل

٣٥٧٣٨٨٢٦ 
٠١٠٢٥٣٧٥٣٤٧

استشارى أ١٠

٩٦٢٣٩٥٠٠٤٥ ش دمحم فرید عابدیناشرف محمود بیومى عقبة استاذ١١

٢١ ش دمحم كریم خلف معهد الخدمة اإلجتماعیة امیمة دمحم ضیاءالدین المسلمى
المنطقة السادسة مدینة نصر

٠١١٥٠١٣٦٤١٠ استشارى أ١٢

١٣٩٣٧٦٠٦٧٠٦ أ ش التحریر الدقىامین الصادق عثمان استشارى أ١٣

٦٢٢٦٣٦٥٧٥٥ ش السید ابوالنجا االلف مسكن عین شمس الشرقیةجمال محمود انور ابراھیم استشارى أ١٤

٢٤٥٣٥٣٤٨ ٦ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةحامد احمد حامد دمحم استشارى أ١٥

٤٤٢٨١٨٢١١٢ ش المراغى حلوانحامد على دمحم الصیاد استشارى أ١٦

٤٧٢٣٦٢٦١٦٨ ش المنیلحسام الدین عبداللطیف طه استشارى أ١٧

١٧٣٣٨٥٩٤٧٧ ش محمود الخیال من ش زغلول محطة مشعل الهرمحمدى على حامد ابراھیم استشارى أ١٨

٣٠١٠٩٠٧٣٣٨٣٣ش االدیب على ادھم - شیراتون النزھةدینا سید ابو الفتوح شیحة استشارى أ١٩

٣٦٦ ش سید البربرى متفرع من ش الشیخ غراب زینب احمد على الدین
حدائق القبة

٠١٠٠٠١٤٢٣١٠ استاذ مساعد٢٠

سارة احمد امین حمزة
( طب و صحة المسنین )

٧ ش افریقیا - امتداد ش مصطفى النحاس بلوك ٣٥ 
الدور االول

٠١٢٧٠٦٧٨٩٣٠ استاذ٢١

٨٥٣٣٣٨٠٥٠٧ ش السودان المهندسینسامح بهجت حنا هللا اسكاروس استاذ٢٢

١٤ أ ش بنى سكة بنى طى حمامات القبة خلف مدرسة سامح شكرى على احمد
القبة الثانویة

٠١٠١٠٤٤٩٠٤٣ أخصائي٢٣

عمارات رئاسة الجمهوریة  بالقبة عمارة أ سبیلة جمعة موسى موسى
الصفا الدور األول شقة ١

٢٤٥٣٣٧٧٢ استاذ٢٤

٠١١٢٧٧٩٩٣٣٧ش فیصل الطوابق جنینة مول اعلى مطعم الشبراوىسحر دمحم دمحم طلبة أخصائي٢٥

١٢٢٥٢٥٦٣٩١ أ ش ١٥٣ میدان الحریة المعادىسعاد السید سلطان عبد العال استاذ٢٦

 ١٦٢١٩٦٨٩٥٥ ش ابوطاقیة محطة متروانفاق سانت تریزا شبراسالمة واصف سالمة واصف
٠١٢٠١٩٦٦٩٣٩

استشارى أ٢٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

١٢٩٢٢٩١٩٦٠٣ ش المیرغنى میدان السبع عمارات مصرالجدیدةسناء لطفى البان اسكاروس استشارى أ٢٨

٣١٢٤٩٢٤٢٨٠ ش عفیفى عفت عین شمس القاھرةشحاته فؤاد جورجى استشارى أ٢٩

شذا عبدالوھاب احمد القرشى 
( امراض دم ـ زرع نخاع )

٥ ش مصطفى شوقى من ش البعثة 
جزیرة بدران شبرا

٢٧٧٣٨٥٨٣ استاذ٣٠

٣٣٠٦٨٢٤٣ش المدرسة مساكن الشباب بالمنیب الجیزةشریف اسماعیل عطیه نجم استاذ٣١

٣٧٢٧٩٤١٧٧٤ ش البستان باب اللوقشریف مدحت محمود نجیب  استاذ٣٢

١٢١ ش شبرا دوران شبرا برج الراعى الصالح فوق شریف منیر دمحم فرج
ماكدونالدز

٢٢٠١١٨١٣ 
٠١٠٩٤١٦١٨١٦

استاذ٣٣

٦٠ ش الملك الصالح الروضة صالح امین دمحم نافع
١٣ ش دمشق المهندسین

٢٣٦٨٣٥٨٠ 
٣٣٤٤٧٥١٥

استشارى أ٣٤

٢٣٥٦٨٤٧٨٣ ش المدرسة العمرانیة الشرقیة الجیزةصبرى سیزار اسكندر بخیت
٠١٢٠٠٧٤٤٧٦٦

استشارى أ٣٥

٩١٢٦٨٣٥٤٤٤ ش العباسیة الدور السابع شقة ٧١ العباسیةصالح الدین عبد العزیز دمحم حسین
٠١١١٩٧٨٩٣٣٠

استشارى أ٣٦

٥٩ أ زھراء المعادى الشطر السادس الدور الثانى شقةضیاء الدین عبد العزیز دمحم عبد هللا
 ٢٣ بعد المسجد الكویتى مباشرة  المعادى

٠١٠٦٨٤٤١٢٢٨ استاذ٣٧

١١٢٢٦٨٣٤٩٣٦ ش مصر والسودان  محطة المحافظ  حدائق القبةطلعت محمود دمحم المدنى استشارى أ٣٨

٧٥ ش احمد سعید العباسیة  عادل حلمى السید الشناوى
مساكن الزاویة الحمراءالجدیدة بلوك ٣٤ مدخل١

٢٤٨٤٤٦٥٢ 
٢٤٢٦٨١٣٣

استشارى أ٣٩

٢٦٤٣٢٣٠٠میدان  بن الحكم ابراج بیت العز شقة ٣٠٣ الزیتونعادل عبدالرحیم السید عارف استشارى أ٤٠

١٢٢٢٢٥٩٠٧٩٠ ش جسر السویس الزیتونعادل كمال فرج شحاتة استشارى أ٤١

المعراج العلوى خلف كارفور المعادى ش احمد بدوى عاطف محمود عبد المقصود الكردى
قطعة ٤٠١٨

٠١٠١٥٤٥٩٦٧٧ استشارى أ٤٢

١٩٢٤٥٤٠١٦٥ ش سنان باشا الزیتونعباس دمحم بسیم البجیرمى
٢٦٣٦٤٣٨٥

استشارى أ٤٣

٥٥ ش النادى الریاضى برج األطباء أول فیصل الجیزةعالء محمود عبدالحمید حسن
المول الطبى MC سنتر - الحى االول ش ٣٦ متفرع 

من ش التسعین امام مدرسة المستقبل التجریبیة

٣٥٧٠٠٥٢٤
٠١٠٢٠٨٦١٣٨٥

استاذ٤٤

٦٢٢٥٨٩٣٧٨ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةعلى احمد على وھیب استاذ٤٥

على احمد لطفى حسن الكفراوى 
وشهرته على الكفراوى

٥٢٣٦٢٦٣٧٦ ش مسجد د /  حافظ بهجت الباشا المنیل استشارى أ٤٦

٦٠٣٣٠٤١٨٤١ میدان لبنان فوق بنك عوده المهندسینعلى ممدوح على العشماوى  استاذ٤٧

  ٦٣٣٣٨٦٢١٤ ش التحریر امام محطة مترو البحوث الدقىعماد محمود احمد حفناوى
٠١٢٢٣٦٧٢٩٢١

استشارى أ٤٨

٩٢٣٧٨٥٥٥٦ میدان الحریة  الدور الرابع شقة ٨ - المعادىعمرو عبدالهادى ابراھیم الملیجى
٠١٠٢٢٦٣٧٣٨٣

استاذ٤٩

٢١٣٣٣٨٦٨٣٢ ش جابر بن حیان بجوار المدرسة األلمانیة الدقىعنایات عزت عثمان احمد استاذ٥٠

٦/١٠١٠١٧٦٧٢١٧٦ش الالسلكى العادى الجد یدة    فوق اوالد رجبغادة خلیفة سید زایط
٠١٠١٥٥٥٩٣٧٣

استشارى ج٥١

٣٢٩ طریق الشروق مساكن ال١٠٠ متر - مدینة فكرى احمد مصطفى سلیمان
الشروق

٠١٢٢٥٨٧٤٠٣٤ استشارى أ٥٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٥٠١١٥٣١٥٦٥٠٥ ش القصر العینى امام معهد األورام الدور الخامسكامل عبد العزیز دمحم عبد هللا استاذ مساعد٥٣

٦٢٥٧٦٤٤٥٩ ش البعثه اول شبرا محطة مترو مسرةكرم فهمى عجایبى استشارى أ٥٤

٥٨٠١١٤٦٤٨٦٠٠٣ ش الحجاز برج أمون  مصر الجدیدةكوثر عبد المنعم دمحم جندیة
٠١٢٠٧٧٨٨٧٦٩

استشارى أ٥٥

٢١٨٣٧٤٠٢٧٢٦ ش الملك فیصل -  التعاون - الهرممجدى رفعت عثمان عبد الرحمن
٠١٢٣٥٦٦٠٥٣

استشارى ج٥٦

٨٢٣٨٠٧٣٧٠ ش ٩ ثكنات المعادى  المعادىمجدى مظهر عبد المحسن استشارى أ٥٧

مجدى موریس عبدالسید المصرى   
وشهرته مجدى موریس المصرى

١٥٢٤٠٥٥١٤٧ میدان رابعة العدویة طریق النصر مدینة نصر استشارى أ٥٨

٣ ش صعب صالح من احمد عصمت الف مسكن عین مجدى میخائیل عوض هللا
شمس الشرقیة

٢٤٩٣٣٧٩٢ استشارى أ٥٩

دمحم احمد احمد شعبان 
وشهرته دمحم شعبان

١٦٣٣٣٦٨٩٥٩ ش ایران الدقى استاذ٦٠

٣٧٦٠٤٣٨٠ش نوال برج الشرطة فوق قسم شرطة العجوزةدمحم على شحاته على
٠١١١٣٣٠١٣٤٠

استاذ٦١

٢٣٩٢٢٧٢٧ا مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوقدمحم فتح هللا ابراھیم استشارى أ٦٢

دمحم كامل صبرى  
 ( حساسیة ومناعة )

٦٠٢٤٥٥٣١٣٢ ش الخلیفة المامون كوین سنتر روكسى مصرالجدیدة استاذ٦٣

دمحم كریم عبدالفتاح سعد 
وشهرته  دمحم كریم عزمى

٩٢ش عبد العزیز فهمى سانت فاتیما عمارة التأمینات 
االجتماعیة مصر الجدیدة

٢٧٧٥٦١٦٦
٠١٠٠٥١٩١٦٨٦

استاذ٦٤

دمحم دمحم ابراھیم البلتاجى  
وشهرته دمحم البلتاجى

١٨ التعاونیات افریقیا ( امتداد مصطفى النحاس ) 
فوق مكتب برید االندلس مدینة نصر

٢٤٧٣٢٣٦٦ استشارى أ٦٥

٣١٢٣٩٠٩٣٦٢ میدام السیدة زینبدمحم ناجى دمحم سعید استشارى أ٦٦

١٧٣٧١٠٧٤٣٦ ش السودان برج الكیت كات امبابة الجیزةدمحم یحیى عبدالفتاح احمد الشاذلى استشارى أ٦٧

٤٥٢٥٠٨٠٢٤٩ ش ١٩ المقطمدمحم یوسف دمحم احمد یوسف استشارى أ٦٨

٣٨٢٣٥٨٠٠٤٣ ش ٦٨ المعادىمحمود عزت ابراھیم ابراھیم استشارى أ٦٩

٥١ ش الریاض فوق الشریف للبالستك میدان المحطة مختار عبدالرحمن محمود على
 حلوان

٢٥٥٨٣٧١٢ استشارى أ٧٠

١٨٦ ش ترعة الجندى قسم حدائق القبةمصطفى ابراھیم اسماعیل سلیمان
١٠ ش یوسف عباس امام دار الفؤاد - مدینة نصر - 

القاھرة

٢٢٥٩٧٩٥٥
٠١١٥٤٤٠٠٧٦١

استشارى أ٧١

٦٠ ش الخلیفة المأمون برج كوین سنتر شقة ١٩ الدورمصطفى كامل دمحم عطیة نجدى
 الثانى مصر الجدیدة

٠١١١٩٦٥٩١١١ استشارى أ٧٢

٩٤ ش جسر السویس عمارة المحمل معتز دمحم سید عبدالموجود
الدور الثالث شقة ٢٠٩ مصرالجدیدة

٠١١٤١٥٢٦٧٧٠ استاذ مساعد٧٣

٤٥٦٣٧٧٥٧١٨٢ ش الملك فیصل اول الهرم بجوار كوبرى فیصلمنى دمحم احمد على ثابت استاذ٧٤

٦ ش عین شمس اول عزبة النخل بعد مزلقان عین نادر اسكندر انطون بطرس
شمس

٢٤٩١٦٢٧٣ استشارى أ٧٥

٤٢٤٥٧٠٥٥٠ ش مدرسة التوفیقیة من ش شبرانادر حبیب ابراھیم عیاد استشارى أ٧٦

٨ ش دمحم نور الدین محوالت مطبعة ھرم امام مدرسة نادیة عبد الحمید غریب
كریم الخاصة

٣٣٨٨١٣٢٢  
٠١٢٢٦٨٩٧٤٧٤

استشارى أ٧٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٢٢٨٢٦٠٦٣مساكن االمیریة ش٨ بلوك ٥٥نبیل دمحم دمحم مرسى  استشارى أ٧٨

٣ ش الحصن العمرانیة الشرقیة  بجوار نفق الهرم نیرة محمود زكى سلیم
خلف سوبر ماركت خیر زمان

٣٥٦٨١٧٧١
٠١٠٠٥٠٢٦٢٥٠

استشارى أ٧٩

٥٣ ش روض الفرج دوران شبرا ھانى على رفعت على
عمارة كامل ملك الدور األول

٢٤٥٩٢٠٥٤ 
٠١٢٢٢٨٣١٢١٥

استاذ٨٠

١٢ ش الممالیك البحریة منیل الروضة أمام سوبر ھشام مجدالدین سید دمحم سلیم
ماركت مترو بجوار صیدلیة بدران

٢٣٦٣١٥٤٥
٠١٢٢١٢٠٦١١٧

استاذ٨١

ھوادة دمحم نجیب السعدنى  
وشهرتها  ھوادة السعدنى

 ٦٠٢٣٨٩٦٥٩٣ ش ذاكر حسین الحى السابع مدینة نصر
٠١٠٩٩٢٨٢٩٦٦

استشارى أ٨٢

٤٤٢٥٧٩٢٢٠٥ ش جزیرة بدران شبرا بعد توشیباوحید قدس الصغیر نصر هللا استشارى أ٨٣

 ٩١٢٤١٨٩٧٤٨ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةوسام احمد ابراھیم دمحم
٠١٠٦٣٩٩٢٩٣٤

استاذ٨٤

والء وسام على محروس
( طب و صحة المسنین )

١٣٢٢٧٧٥٨٢٧٢ ش النزھة - میدان تریومف - مصر الجدیدة
  ٠١٠١٦٦٠٢٣٩٦

استاذ مساعد٨٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة وأمراض دم أطباء

١٩ ش جاردینیا بوابة خوفو حدائق االھرام  فوق صدلیةمنال الحسینى دمحم ابو فرحة
 جاردینیا

٠١١٤٦٢٢٨٠٠٤ 
٠١١١٦٨٠٦٨٥٥

استاذ١

التجمع الخامس ش التسعین  خلف المستشفى الجوى ھالة محمود حمدى اباظة
مبنى HCC الدور الثالث عیادة رقم ٣٣٣

٠١٠٠١٩١٦٤١٦ استاذ٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٧٣ ش ربیع الجیزى برج سوتیر الدور الخامس امام ابراھیم عبدالغنى دمحم مطاوع
محكمة الجیزة

٣٥٧٣٧٠٨٩
٠١٠٩٧٣٦٢٢٢٨

استاذ١

احمد ابراھیم عبداللطیف جاد  
وشهرته احمد عبداللطیف

٣٥٢٣٩٢٩٤٦٠ میدان السیدة زینب عمارة الطاھرة استشارى أ٢

٦ ش التحریر الدقى أمام أخوان مقار احمد فؤاد دمحم سلیمان
فوق مترو البحوث

٣٧٦٠١٣٢٤ 
٣٧٦٠١٣٤٨

استاذ مساعد٣

 ٢١٢٣٩١٩٠٦٣ ش الجمهوریة عا بد یناحمد نعمان دمحم حسیب
٠١٠٠٩٩٥١٩١٦

استاذ٤

٤ب عمارات اول مایو أعلى مملكة النحل احمس محمود دمحم الشریف
بجوارالجامعة العمالیة طریق النصر مدینة نصر

٢٢٧٤٣٥١٨ استشارى أ٥

اشرف احمد محمود السید  
وشهرته اشرف ابوبكر

٢٢٦٢٥٩٢٦٠٦٤ ش الجیش میدان الجیش استشارى أ٦

٧ ش افریقیا - امتداد ش مصطفى النحاس بلوك ٣٥ اشرف امین عبد العزیز
الدور االول

٠١٢٧٠٦٧٨٩٣٠ استاذ٧

١٠١ ش خلوصى برج األمل فوق TE Data اشرف حلمى سیدھم فلیفل
٧٥ ش یحرى القرقول الساحل شبرا فوق

٠١٢٧٦٧٤٣٨٥٨
٠١٢٧٦٠٤٤٣٢٨

استشارى أ٨

اشرف دمحم محمود البریدى 
وشهرته اشرف البریدى

٢ ش رشدى من عثمان بن عفان  میدان سفیر مصر 
الجدیدة

٢٤١٧٣٣٠٦  
٠١١٥٨٠٥٨٣٠٠

مدرس٩

امجد على عبدالهادى الذھبى  
وشهرته امجد على الذھبى

٢٨ ش عثمان بن عفان - برج روما سنتر - میدان 
االسماعیلیة - مصر الجدیدة

٢٢٤٠٩٩٥٤
٠١١١٤٩٩٢٤٨٥

استاذ١٠

٣٨٢٧٥٠٧٢٥٤ش ٧٧ المعادىامل فتحى دمحم رضوان استاذ١١

٨٩٠١٠٠٧٣٢٥٥٧٩ش مصر والسودان - حدائق القبة - القاھرةامیرة احمد سالم دمحم استاذ١٢

٧ ش جسر السویس شقة ٣-بجوار مستشفى منشیة امیرة رشدى دمحم األنصارى
البكرى - الزیتون

٢٤٥٤٠١٧٩ مدرس١٣

٦ أكتوبر - الحصرى - ابراج البرعى - برج ٢ - الدور ایمان دمحم عبد ربه عبد الرحمن
األول شقة ٨

٠١٠١٤٩٥٩٨٠٦ استاذ١٤

٩٧ ش التحریر الدور الثامن امام ایمن ربیع عبدالقادر احمد
مسجد اسد بن الفرات الدقى

٣٧٤٨٩٣٦٦ استشارى أ١٥

٧ أ ش مكرم عبید عمارات الهیئة العربیة للتصنیع ایهاب حسن نشات عالم
بجوار سیتى سنتر مدینة نصر

٢٢٧٤٢٣٥٢ استاذ١٦

١٣ ش عثمان بن عفان - الدور االرضى - االمیریةجمال سعد دمحم الدیب
٤٦٣ ش سكة الوایلى  حدائق القبة

٢٦٠٣٨٨٠٥
   ٢٦٠١٠٢٩٢

استاذ١٧

١٧ مشروع ١٧ عمارة اخر مصطفى النحاس الحى جودة عبد الرحمن دمحم
الثامن مدینة نصر 

٥٠ ش ترعة القبة  حدائق القبة

٢٤٧١٤٨١٤

٢٢٥٩٦٥٣٧

استشارى أ١٨

١٢٢٢٥٧٤٠٣٢٣ ش الجالء رمسیسحسام الدین عبدالعزیز محمود دمحم استاذ١٩

٥٣٢٤٥٣٥٣٣٥ ش المقریزى برج االطباء عیادة ٥٠١ مصر الجدیدةخالد عبد الحمید دمحم استاذ٢٠

رائد السید حامد السید منصور
 وشهرته رائد منصور

١٤٦ ش النصر اعلى صیدلیة البقالوى المعادى الجدیدة
٦ ش ١٥٥ امام تاون سنتر المعادى

٢٧٥٤٩٣٩٤
٢٥٢٦١٩٣٥

استاذ٢١

٨٨ش المیرغني - عمارة جاد - امام محطة مترو كلیة رامي سعید محمود عامر
البنات - مصر الجدیدة

٠١٠١٦٦٤٦٠١ استشارى ج٢٢

٦ أكتوبر المحور المركزى سیال مول بجوار شرطة ربیع فتحى عباس
النجدة و شركة الغاز

٠١٠٢١٧٣٠٢٨٣
٠١٠٩٠١٢٨١٠٠

استشارى أ٢٣



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٣٦٦ ش سید البربرى متفرع من ش الشیخ غراب زینب احمد على الدین
حدائق القبة

٠١٠٠٠١٤٢٣١٠ استاذ٢٤

سامح دمحم فهیم احمدغالى 
وشهرته سامح دمحم غالى

٥٣ ش المقریزى برج االطباء الدور األول 
عیادة ١٠٨ منشیة البكرى مصرالجدیدة

٢٢٥٦٤٠٥٤
٠١٠٠١٥٩٧٦٤٧

استاذ٢٥

٨٦ ش شبرا  سامى زكى السید سید
    ٢٧٢٤٥٩٢١٥٦ ش الخشاب روض الفرج

٠١٠٦٩٠٤٥٤٠٦

استاذ٢٦

١٦٦ ش التسعین الشمالى - التجمع الخامس - القاھرة سعید حسین على عبد هللا
الجدیدة امام صیدلیة الطرشوبى

٠١٢٧٩٣٠٢٢٣٧ استشارى أ٢٧

٩٤٢٢٨٣٨٣٧٦ ش المطریة العمومى ابراج الهنا الدور الثالثسلوى دمحم فهمى كمال استشارى أ٢٨

٩ ش البوسطة من ش االھرام خلف مالھى ادھم سمیر عبدالحمید عبدالجواد غیط
روكسى مصرالجدیدة

٢٤١٤٨٢٥٨ استاذ٢٩

٢٣٨٢٢٠٤٦٦٧٣ ش شبرا الخلفاوى شبراسهام دمحم محمود الدح استشارى أ٣٠

٢ ب عمارات الصفا ش الفردوس امتداد احمد سعید سهیر دمحم عبدالغنى احمد
بجوار المستشفى الجوى العام العباسیة

٢٤٨٣٩٦٣٠
٢٦٨٤١٠٧٠

استاذ٣١

شریف ابراھیم عبدالمقصود عباس 
وشهرته شریف عباس

١٤٢ ا ش السودان بجوار السالم شوبنج سنتر 
المهندسین

٣٧٦٢٦٤٢٣ استشارى ب٣٢

١٢١ ش شبرا دوران شبرا برج الراعى الصالح شریف منیر دمحم فرج
فوق ماكدونالدز

٢٢٠١١٨١٣ 
٠١٠٩٤١٦١٨١٦

استاذ٣٣

عمارات الشرطة  بجوار عمر افندى عمارة رقم ٢ طارق شعبان مرسى الغرباوى
العباسیة

٢٦٨٢٤٥٢٠ استشارى أ٣٤

٠١٠٦٦٥١١٥٤٤التجمع الخامس -الیف مول -بجوار سعودى ماركتطارق ماجد احمد السقطى استشارى أ٣٥

٣٢٤٣٣٠٥٦٤٩١ ش السودان المهندسینعادل عباس مصطفى عبید
٠١٠٠٥١٤٨٣٨٨

استشارى أ٣٦

١٢٦ ش مصطفى المحاس أعلى كمبیومول میدان عامر عبد الحمید على جمعة
مدرسة المنهل المنطقة السادسة مدینة نصر

٢٦٧٠٩٦٦٤
٠١١٥٩٦٦٥٣٣٥

استاذ٣٧

٨٧٠١١٤٦٤٢٦٢٥٨ ش ٩ المعادىعبدالحمید عمر صادق اباظة استشارى أ٣٨

عبدالعزیز دمحم احمد دمحم 
 و شهرته عبد العزیزالركایبى

ش بدوى عساكر من سید عیسى الفردوس االمیریة 
٩ ش األشجار خلف العبودى روكسى مصرالجدیدة

٢٢٥٦٥٥٧٦
٢٤٥٣٦٢٦٩

استاذ٣٩

١٨ ش المنصورة برج ھارون الرشید میدان الجامع عدیلة دمحم مصطفى على
مصرالجدیدة

٢٦٣٥٥٤٩٨ استاذ٤٠

عصام دمحم فرید المهدى  
وشهرته عصام فرید

٦٢٣٩٥٠٩٧١ ب ش جواد حسنى باب اللوق استاذ٤١

٤١٤٠١١٢٥١٦٣٧٠٧ ش الملك فیصل أمام كلیة التربیة الریاضیة الجیزةعلى عبد الرحیم على عبد الرحیم
٣٧٨٠١٢٧٦

استشارى أ٤٢

عماد احمد عوض حسین 
وشهرته عماد عوض

١٢٤١٨٦٤٤٦ ش ابراھیم باشا میدان الكوربة  مصرالجدیدة
٠١١١٨٦٧٢٧٧٩

استشارى أ٤٣

١٨٧ ش التحریر – باب اللوق – عابدین – بجوار متروعمر احمد ابراھیم عشوش
 دمحم نجیب

٠١٠٢٤٢١٢٦٠٦  
٠١١١٠٧٦٤٧٥٣

مدرس٤٤

١٢٤ ش مصر والسودان  محطة الجراج فتحیة دمحم عبدالمنعم على
عمارة ابو ربیع حدائق القبة

٢٦٨٥٨٤٥٩ استشارى أ٤٥

٢٥ عمارات صقر قریش مساكن شیراتون امام فریال حسین ابراھیم السقعان
النساجون الشرقیون

٢٢٦٧٥٦٢٩ استشارى أ٤٦
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الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٧ ش ٩ - قطعة ٥٠١ - الوحدة ١٠٢ الدور االول دمحم احمد سامى ابو العز
فوق االرضى -المقطم

٠١١٢٣٥٣٤٧٧٧ استشارى أ٤٧

دمحم بدرى بسطاوى قناوى
 وشهرته دمحم بسطاوى

٢٥٥٥٠٣٣٨عمارة سینما ماجدة - حلوان استاذ٤٨

٢٢٥٢٦١٥٨٨ش ١٠٠بجوار میدان الحریة المعادىدمحم سعد زغلول عطا هللا استشارى أ٤٩

٩٦٣٣١١٢٢٩١ش طلعت حرب -  بجوار حجر االساس - امبابةدمحم سعید احمد رزیق استاذ٥٠

٤٠ ش ابو داود الظاھرى - مكرم عبید - المنطقة دمحم شاكر دمحم عبدالعلیم
السادسة - مدینة نصر

٢٣٥٠٤٥٨٠ استشارى ب٥١

دمحم شریف احمد فتحى مبارك 
 وشهرته دمحم شریف مبارك

٢٢٨٣٣٨٥١٢٥١شارع الملك فیصل محطة التعاون -الهرم استشارى أ٥٢

٣ ش دمحم توفیق من ش الشیخ منصور المرج الغربیة دمحم صبحى دمحم دمحم
امام محطة مترو المرج

٠١٢٢٢٥٨٢٦٤٣
٠١٢٧٨٨٧٢٤٥٥

أخصائي٥٣

٢٧٩٥١٧٨٩ ٦٣٠٢ش نوبار - امام بنزینة اسو - باب اللوقدمحم صالح دمحم عبد الباري
٠١٠٠٠١٤٧٥٣٤

استاذ٥٤

٢٧٠١٠٠٣٩٣١٢٣٨ مول الحمد مركز المدینة - الشروقدمحم عبد العزیز متولى على استاذ٥٥

٢٢٥٢٥٤٨٧٢ش ١٠٠المعادى - میدان الحریةدمحم عبدالحكیم دمحم ابو شادى استاذ٥٦

دمحم عبدالرشید عبد الخالق عالم
( و شهرته دمحم عالم )

٢٧٢ ش  الملك فیصل المطبعة اعلي مطعم الشبراوي
١٠٨ ش التحریر الدقى

٠١١٢٤١٧٣٨٧٨
٠١٠٠٢٠٤٥٥٢٠

استاذ مساعد٥٧

دمحم عبدالفتاح قاسم حسن   
وشهرته دمحم عبد الفتاح الملطاوى

١٩ ش  بن الحكم - میدان حلمیه الزیتون
قطعة ٧٩ بمركز خدمات التجمع الخامس الیف مول 

خلف سعودى ماركت القاھرة الجدیدة

٢٢٤٠٨٣٨١
٠١٠٠٤٦٣٩٧٣٧

استاذ٥٨

١١٥ ش سلیم األول حلمیة الزیتون بجوار مستشفى دمحم عز العرب رمضان
الحلمیة العسكرى للعظام أعلى معمل البرج

٢٠٦٧٤٦٤٠ استشارى أ٥٩

٣٧٤٨٣٩٤٤ ١٩٠٢ش وزارة الزراعة - اعلى بنك القاھرة - الدقيدمحم على احمد النادي استاذ مساعد٦٠

٦٣٣٣٦٥٦٠٤ ش بطرس غالى مصرالجدیدةدمحم على دمحم حداد عز العرب
٠١٢٧٥١١١٣٠٦

استشارى أ٦١

٢٢٥٢٤٦٧٢٧ش ٧ عمارة ركن المعادى بجوار محطة مترو المعادىدمحم كمال زغلول دمحم
٠١٠٠٦٤٨٧٣٢٤

استشارى أ٦٢

دمحم مجدى عبداللطیف صالح 
وشهرته مجدى عرفة

٥ عمارات ھیئة التدریس ش لطفى السید امام محطة 
مترو الدمرداش

٢٤٣٤٦٤٤٩
٠١١١٥٤٤٤٣٥٩

استاذ٦٣

٣٥٧١٥٣٨٤برج االطباء فیصلدمحم دمحم عامر عفیفى استاذ٦٤

٤٠١٠٦٧٩٣٨٠١٠ عمارات مایو طریق النصر میدان الساعة مدینة نصردمحم دمحم عزب عبد الحافظ استشارى أ٦٥

دمحم دمحم لطفى البشالوى 
وشهرته دمحم البشالوى

٨٣٥٦٨٤٨٣٤ ش مراد ( برج مراد ) شقة ١١١٢ الجیزة
٠١٠٠٢٠٨٩١١١

استشارى أ٦٦

٤٨١٠١٢٢٢٧٦٣٥٥١ ش فیصل برج السالم  - امام مطلع كورى فیصلدمحم محمود نبیل یوسف شلبى
٠١٠٩١٩٥٣٣٠٤

استاذ٦٧

دمحم محیى ریاض البدرى
و شهرته دمحم البدرى

٢٠١١٥٨٦٢٧٧٧٢ ش احمد الزمر الحى العاشر  مدینة نصر مدرس٦٨

محمود احمد فؤاد عبدالعزیز  
وشهرته محمود االنصارى

٢٥٥٩٧٦١٢ابراج دھب مول - ش شریف تقاطع ش حیدر الدور األول استشارى أ٦٩

٨٣٧٤٨١١٥٩ ش دمحم شكرى من ش شاھین العجوزةمصطفى حسین ابراھیم دمحم استشارى أ٧٠
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٢٣٥٧٠٨٩٣١ ش احمد ماھر میدان الجیزةمعتز حسن حسنین حسن استشارى أ٧١

منى دمحم كمال ابراھیم 
وشهرتها منى كمال سیف النصر

٩ ش المنتزة الرئیسى محطة سینما التحریر شبرا مصر
٢٢٠٥٩٤٤٣

استشارى أ٧٢

١٠٣ ش الهرم - امام مستشفى الهرم - فوق شركة مى سمیر دمحم حسن
رزق هللا - الهرم

٠١٢٠٣١٠٧٤٤٧ أخصائي٧٣

١٥٢٢٢٠٤٥٢٥٥أ ش شبرا الدور االول شقة ٣نانسى ناجى شنودة فانوس
٠١٢١٠٧١٧٧٤١

استشارى أ٧٤

ھانى دمحم عبدالستار علیوه 
وشهرته ھانى علیوه

٢٩٢٣٦٢٦٦٦٢ ش الرشیدى القصر العینى امام القصر الفرنساوى استاذ٧٥

ھدى الطیب محمود ناصر 
وشهرتها ھدى الطیب ناصر

١٣٢٢٥٦٦٦٢٨ب ش جسر السویس بجوار مستشفى منشیة البكرى
٢٢٥٦٦٦٢٧

استاذ٧٦

١١٥ امتداد سلیم االول بجوار معمل البرج النعام حلمیة ھشام الشبراوى احمد موسى
الزیتون

٢٠٦٧٤٥٧٧
٠١٢٢٢٥١١٨٠١

استشارى أ٧٧

٩٩٠١١٤٣٧١٣٧٤١ ش سلیم االول - الزیتونھشام حمدى رضوان على الكیالنى استشارى أ٧٨

٨٢٥٢٦٥٥٦٦ ش ١٥٤  المعادىھشام على یحیى على استاذ٧٩

١٢٧٧٠٣٨٤١أ میدان التضحیة تریومف مصر الجدیدةھناء مصطفى حسن بدران
٠١١٢٢٢٥٣١٥١

استاذ٨٠

٥١٠٦ ش ٩ المقطم  الدور الثانى وائل احمد یسرى دمحم شلبى
بجوار كشرى التحریر

٢٩٢٠٥٣٩٠٠١٠٠٠
٦٩٥٩٦٧

استاذ٨١

٥٢٥٣٢٢٥٩٠ ش القصر العینى  الدور السابع امام معهد االوراموائل دمحم عارف عبدالتواب استاذ٨٢

٩٧٣٣٣٨٧٩٨٧ ش التحریر الدقىیاسر حمادة احمد على الطباخ
٠١٠٩٩٥١٩١٢٢

مدرس٨٣

٣٥٨٢١١١٢اول ش فیصل برج النصر الدورالثانى شقه ٢٠٨یاسر دمحم عبدالحلیم شحاته استشارى أ٨٤

٤٢ ش متولى الشعراوى ابراج عفیفى الحى العاشر یسرى عبد الرحمن دمحمامین
مدینة نصر

٠١٠٩٨٨٩٨٦٨٥ 
٢٣٥٧٧٠٢٦

استاذ٨٥

٢٥٢٤٦٤٠٦اول ش ١٥٤بجوار محطة مترو المعادىیسرى عبدالخالق دمحم ھاشم استاذ٨٦
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٩١ ش العباسیة برج االطباء الدور الرابع اعلى  معمل احمد سید احمد عالم
البرج

٦٠ أ ش جسر السویس - میدان الف مسكن - اعلى 
كشرى الزعیم

٠١٢٢٩٤٤٥٨٨٠

٠١٠٦٢٦٣٥٩٦٢

استشارى أ١

احمد شكرى محمود العدوى ناصف
و شهرته احمد شكرى ناصف

٣٣٢٣٦٣٧٤٨٤ ش القصر العینى  وسط البلد
٠١٠٩٢١٥٦٧٨

أخصائي٢

احمد نبیل ابراھیم سند  
وشهرته احمد سند

٢٩ ش احمد ذكى المعادى
٤ ش الجزائر الشطر العاشر - المعادى الجدیدة

٠١٠١٠٣٢٩٠٦١ استشارى أ٣

عمارة ٢٤٦ شقة ٣أ  بالحى الرابع اسماعیل منصور ابراھیم مطر
بالتجمع الخامس بجوار سنتر الرحبایة و مسجد التقوى

٢٥٤١٦٩٠٢ 
٠١٠٠٥٠٩٤٨٤٤

استشارى أ٤

 ١٣٥٨٤٥٦٧٥ ش شریف محطة المساحة فیصل الجیزةباسم جمال فوزي ببا وي
٠١٠٠٥٠٤٢٠٢٨

استشارى أ٥

٢٥٤ ش الملك فیصل برج االمراء التعاونحاتم عبدالحمید درویش
١ ه مدینة لفردوس امام دریم الند ٦ اكتوبر

٠١٠١٧٢٠٤٢٧٠
٠١٠٦٦٦٠٨٢٩٢

استاذ٦

٥٤ ش عثمان بن عفان عمارة التوحید والنورخالد حسین حسن ابوسیف
میدان سفیر مصرالجدیدة

٢٦٤٣٢٦٩٠
٠١٠٠٣٣٠١٨٧١

استاذ٧

دولت دمحم عبدالحمید عبدالعزیز  
وشهرتها  دولت بالل

٤٥٢٣٨٠٩٩٣٧ ش ٩ الدورالرابع ثكنات المعادى
٠١٢٧٩٧١٣٨٢٩

استاذ٨

 ٦٣٣٤٧٥٥٤٤ ش جامعة الدول العربیة المهندسین  الجیزةدینا احمد عبد اللطیف ابو زید
٠١٢٧٦٥٦٦٦٣٣

استشارى أ٩

١٣٢٤٥٠٧٠١٤ ش البدر روكسى مصر الجدیدةدینا ادوار فهمى الدیك استشارى أ١٠

٢٦٢٢٠٢٤٩٩٩ ش جامع ابوالفضل  الساحل شبراسامى المنیاوى نصیف سركیس استشارى أ١١

٢٨ ش المحروسة متفرع من مصر والسودان صفوت فراج احمد احمد
حدائق القبة

٢٤٨٢٤٤٢٥ استاذ١٢

٤١٤ش الملك فیصل برج الیاسمین عصام نبیل نجیب حنا
امام كلیة التربیة الریاضیة

٣٧٨٠١٢٧٦ استشارى أ١٣

٨٠١٢١١٧٤٨٨٣٣ ش مسرة روض الفرجعماد عادل ولیم بطرس
٢٤٦٠٣١٣١

استشارى أ١٤

ماجد فوزى غبریال جرجس 
وشهرته ماجد فوزى

١٦٢٧٥٤٨٧٦٠ ش البحث الجنائى صقر قریش المعادىالجدیدة استشارى ب١٥

١٦٢  ش ٢٦ یولیو بجوار حلوانى سفنكس میدان دمحم صالح الدین زكى احمد
سفنكس المهندسین

٣٣٤٧٦٧٦٥ استشارى أ١٦

٥٥٣٥٧٠٤٢٨٧ ش النادى برج األطباء أول الملك فیصل الهرممصطفى عبدالعزیز مصطفى دمحم
٠١٢٨٤٦٦٧٧٢٠

استشارى أ١٧

٣٢ ش امتداد ذاكر حسین  بجوار التوحید والنورالحى مها عبد المنعم بحیرى سعید
العاشر  مدینة نصر

٠١٢٠٢٦٠١٤١٢ استشارى أ١٨

١٦٠ ش النزھة سانت فاتیما فوق اوالد رجب ھناء احمد عوض هللا الشعرواى
الدور الثالث شقة ١١ مصرالجدیدة

٢٧٧٥٢٧٣٨
٠١٢٢٨١١٤٨٩٤

استشارى أ١٩

١/٤٢٥١٩٤٩٤٤ ش لالسلكى المعادى الجدیدة شقة ٣٣ الدور الثالثھیثم انیس طلبة استشارى أ٢٠

 ٢٧٧٦٢٦٤٠ ٥ ش محمود حافظ  میدان سفیر مصرالجدیدةواصف جرجس نقوال
٢٢٥٩٦٠٦٢

استاذ٢١
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عمارات اول مایو عمارة ١بجوار قسم أول مدینة نصر   ألفت احمد فوزى
   مدینة الشروق مبنى رقم ١ شقة ٥ بانوراما مول أعلى

 مترو ماركت

٢٢٧٠٨٨٦٠
٠١٠٦١٢١٢٧٥٦

استاذ١

١٢ ش الشماع من ش احمد سعید بالعباسیة احمد انور ابراھیم منصور
 ٤٤ ش العباسیة

٩٢ ش مصطفى النحاس الدور األول  ٩٣ ش مصطفى 
النحاس - الدور االول

٢٦٨٣٧٤٠٥ 
٠١٠٠٥١٠٧٣٤٦

استشارى أ٢

٦٧٣٣٤٥٥٣٥٥ش وادى النیل فوق بن الیمنى المهندسیناحمد شریف العشرى دمحم
٣٣٤٧٤٩٨٢

استشارى أ٣

٦٩ عمارات عثمان من ش أفریقیا الحى السابع -مدینة احمد دمحم سعد الدین سالمة
نصر

٢٠٨٠٢٠١٨
٠١٠٠٥٠٩٦٥٠٠

استاذ٤

 ٢٥٠١٠٠١٩٠٧٩٩٢ ش البصرة  المهندسیناسامة دمحم رشاد التونى
٣٣٣٨٥٥٤١

استشارى أ٥

٢٢ ش ناصر محطة مترو انفاق شبرا الخیمة مدینة الحسینى السید حسینى النمر
التعاون

٤٦٠٥٤٤٠٠ استشارى أ٦

  ٢٩٢٦٣٥٠٣٢١ ش بن الحكم حلمیة الزیتونایناس دمحم صبرى دمحم النبراوى
٠١٠١١١٢٩٤٦٠

استاذ٧

٤١٢٣٦٩٢٦٩٨ ش حسین حسنى - حدائق حلوانبدر عبد الحمید اسماعیل زاید استشارى أ٨

جمال على ابراھیم بدر 
وشهرته جمال على بدر

٥٥ ش النادى الریاضى اول ش فیصل برج األطباء  
الجیزة

٣٧٧٦٥٢٢٧ استاذ٩

٣ شارع زكریا بن بخنس من ش مراد بجوار جمال لطفى على األنصارى
مركز االتصاالت الدولى میدان الجیزة

٣٥٧٢١٠٤١
٠١٠٠١٤١٥٦٩٨

استشارى أ١٠

٨٩ ش المنیل فوق كشرى االمبراطور حسن سمیر دمحم عفت
منیل الروضة

٢٥٣٢٧٤٩٤ استاذ مساعد١١

 ٧ ش ناصر الثورة متفرع من شارع الهرمحسین عبدالهادى دمحم عبدالعزیز
 فوق صیدلیىة أل سالمة

٠١٠٠٥٤٥٣٩٨٩ 
٣٣٩٧٨١٤٦

استشارى أ١٢

٦٢ ش بن سندر بجوار صیدلیة منشیة البكرى رافت سیدھم عوض سیدھم
كوبرى القبة

٢٢٥٦٨٢٣٦ استشارى أ١٣

٠١١٥٣١١٧٤٨٩المركز الطبى بالمعادى كورنیش النیل راندة  فایز عبد السالم عبدة  استاذ١٤

٣٩٢٧٩٥٥٩٨٧ ش مجلس الشعب السیدة زینبسامى عمر السید عبد هللا
٠١٠٠١٤١٣٨٣٤

استشارى أ١٥

صبحى احمد صبح احمد  
وشهرته صبحى الشیشى

١١ش دمحم محمود أمام المدرسة األلمانیة  
بجوار سنترال باب اللوق

٢٧٩٤١٩٥٦
٢٧٩٢٠٤٢٤

استاذ١٦

٥٩أ زھراء المعادى الشطر السادس الدور الثانى شقة ضیاء الدین عبد العزیز دمحم عبد هللا
٢٣ بعد المسجد الكویتى مباشرة  المعادى

٠١٠٦٨٤٤١٢٢٨ استاذ١٧

٢٥ ش سلیمان جوھر ناصیة دمحم على عبدالرحیم احمد مسلم وھبى
فوق فرن طیبة والحلبى لأللبان الدقى

٣٣٣٧٠٦٠٠ استشارى أ١٨

٢٦٢٦٣٨١٦٨١٠ش صعب صالح من منشیة التحریر - عین شمسعبدالعزیز القاضى دمحم إبراھیم
٠١٠٠١٥٥٧٥٢١

استشارى أ١٩

٤٤٣٣٣٥٢٣٥٠ ش محى الدین ابوالعز الدقىعقیلة محمود احمد ابوالسعد استشارى أ٢٠

٤٢٢٧٩٥٢٨٧٤ ش خیرت فوق جاد  دور أول شقة ٤ الظوغلىعمراحمد مختار السعدنى
٠١٠٦٠٠٤١١٣٥

استاذ٢١

٤ مكررابوالعتاھیة امتداد عباس العقاد امام الحدیقة عمرو على دمحم الشرملسى
الدولیة ووندرالند بجوار عمارة مصرللطیران م. نصر

٢٢٧٠١٩٠١
٠١٠٦١٢٢٢٢٤١

استشارى أ٢٢
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٢١٠١٠٢٢٢٢٤٠٥٠ش الطیران -امام كنتاكى -الدور االول -مدینة نصرلیلى محمود على ھنداوى
٢٤٠٥٦١٠٠

استشارى أ٢٣

٦٩٣٥٧١٨٢٣٧ شارع ربیع الجیزى امام محكمة الجیزةدمحم احمد عیسى عبدالرحمن استاذ٢٤

٣٣٥٦٨١٧٧١ ش الحصن - العمرانیة الشرقیة - الجیزةدمحم حامد دمحم على
  ٠١٠٠٤٧٧٣١٦١

أخصائي٢٥

٥ ش دار السعادة من جهة ش نصوح دمحم یحیى صدیق النبوى
حدائق الزیتون

٢٢٥٦٢٢٠٨ استاذ٢٦

٦٠ ش الخلیفة المأمون برج كوین سنتر شقة ١٩ الدورمصطفى كامل دمحم عطیة نجدى
 الثانى مصر الجدیدة

٠١١١٩٦٥٩١١١ استشارى أ٢٧

منى دمحم كمال ابراھیم 
وشهرتها منى كمال سیف النصر

٩٢٢٠٥٩٤٤٣ ش المنتزه الرئیسى محطة سینما التحریر شبرا مصر استشارى أ٢٨

 ٥٢٧٧٦٢٦٤٠ ش محمود حافظ میدان سفیر  مصر الجدیدة القاھرةمینا واصف جرجس
٢٢٥٩٦٠٦٢

استشارى أ٢٩

نجالء انور السعید ابراھیم   
وشهرتها نجالء القبانى

١٤ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین 
مصرالجدیدة

٢٦٣٢٧٨٧٦ استشارى أ٣٠

نشوة سعید دمحم عبدالمجید غانم 
وشهرتها  نشوة سعید غانم

٤١٠١٠٠٦٤٩٥٥٧٢ ب ش مصطفى المراغى تقاطع ش راغب  حلوان
٠١١١٥٢٤١٣٦٦

استاذ مساعد٣١

١ ش متحف المنیل اول المنیل ھبة مراد یوسف بهجت
عمارة الهامى حسین شقة  ٥٧

٢٣٦٤٢٠٠٠٠١١٥١
٦٩٨٢٩٧

استاذ٣٢

١٢٢٣٦٣١٥٤٥ ش الممالیك البحریة منیل الروضةھشام مجدالدین سید دمحم سلیم
٠١٢٢١٢٠٦١١٧

استاذ٣٣
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٢٦ش حسن االنور میدان  نفق الملك الصالح حسن احمد یس احمد رزق
مصر القدیمة

٢٧٤٢٨٧٥٢ استشارى أ١

٩١٣٣١١٤١٠٤ ش توفیق عثمان  متفرع من ش الوحدة امبابةعبدالمنعم حجازى دمحم حجازى استشارى أ٢

٤٢٤٥٤٥٩٤٦ ش على ابراھیم متفرع من ش العقاد حمامات القبةكریم فتوح عبدهللا استاذ٣

١٠٢٢٣٤٩٤٨٧٨ ش مكرم عبید امام سیتى سنتر مول مدینة نصردمحم زكى دمحم الدیب  استشارى أ٤

١٢٦٣٧٦١٥٣٥٢ ش محى الدین ابوالعز المهندسیندمحم دمحم توفیق السید  استاذ٥
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القلب واالوعیة الدمویة أطباء

١٨٦٠١١١٣٠٤٠٣٧٠ش فیصل - مقابل العریش - فیصل - جیزةابراھیم دمحم عبد المجید ابو رزق
٠١٠٠١٢٦٨١٤٤

أخصائي١

٢٢٢٨٧٧٤٣٨ش قورش المتفرع من كابول مكرم عبید مدینة نصرابو بكر الصدیق تمام حسین استاذ٢

احمد ابراھیم عبدالرحمن ابراھیم 
الغلیض

٢٢٧٧٤٠٢١٦ میدان التضحیة تریومف مصر الجدیدة استشارى أ٣

احمد اشرف رضا احمد 
وشهرته اشرف رضا

١٢٧ش دمحم فرید میدان البستان محطة مترو
دمحم نجیب باب اللوق

٢٣٩٣٧٩٦٧ استاذ٤

١٢٠١٢٨٩٠٠٠٠٢٧ش التحریر الدقىاحمد جالل عبد الفتاح فهمى استشارى ج٥

احمد حسین احمد سید الشریف 
وشهرته احمد الشریف

٩٣٥٦٩٣٣٣٣ برج  مراد االدارى شقة ٩٠٩ الجیزة استشارى أ٦

٧٠١٠٩٩٣٨٢٩٢٩ ج ش السرایا المنیلاحمد عادل دمحم العمرجى مدرس٧

مدینة ٦ اكتوبر الحى السابع عمارات االردنیة احمد عبدالحكیم عبدالعال دمحم
ش مكة المكرمة الدور االول فوق صیدلیة د/  مها

خط ساخن ١٦٦٧٦
٠١٢٢٣٨٨١٩٧٣

استشارى أ٨

١٦٢٥٩٠٧٢٧٢ ش نجیب الریحانى من ش عماد الدین من األزبكیةاحمد عبدالمنعم دمحم ابراھیم  استاذ٩

عمارة ٢٠٣ شارع ١٠ - الحى الثالث - التجمع امام احمد دمحم احمد ابو عوصه 
المركز الطبى 

٠١٥٥٣٤٠٢١٨٢ استشارى أ١٠

١٠٥٢٤١٤٧٧٥٤ ش النزھة - میدان تریومف - مصر الجدیدةاحمد دمحم انسى ابراھیم عطیة
٠١١٥٩٨٥٦٨٣٧

استشارى ب١١

٣ عمارات التوفیق ش یوسف عباس احمد دمحم عبدالسالم بسیبس
امام المركز الطبى الریاضى مدینة نصر

٢٢٦٣٨١١٥ استشارى أ١٢

٢٥ش الحسین بن على میدان ھلیوبولیس احمد ھاشم احمد فایق
مصرالجدیدة

٢٧٧٧٣٤٤٩
٠١٠٠١٥٧١٢٦٨

استشارى أ١٣

١٤٣٢٦٨٤٤٩٨٩ ش مصر والسودان حدائق القبةاخالص على عبدالواحد وافى استشارى أ١٤

٦٢ش الحجاز مصر الجدیدة امام مستشفى ھلیوبلس ادھم احمد عبد التواب دمحم
الدور االرضى شقة ٤

٢٦٣٣٨٢٨٨
٠١٠٩٠٥٣٤٤٥٣

استشارى أ١٥

٤٠٤ أ ش فیصل  محطة ناصر الثورة امام التوحید و اسامة احمد امین
النور الدور الثالث الجیزة

٢١ ش النصر شقة ٦ الدور الثالث المعادى

٠١٠٠١١٣٥٩١٥
٠١٠٢٣٦٣٢٣٦١

استشارى أ١٦

١٤٦٢٥٢٠٣١٧٠ أ ش النصر فوق صیدلیة البقالوى المعادىاسالم شوقى عبدالعزیز سیف الیزل استاذ مساعد١٧

١٠٣٣٣٥٦٠٣٠ ش محى الدین ابوالعز الدور الثالث الدقىاشرف احمد عبدالمجید على استشارى أ١٨

٦ ش الجهینى من ش الثالثینى اشرف ریاض وصفى ریاض
العمرانیة الغربیة الجیزة

٣٥٦١٥٢١٢ استشارى ب١٩

٥١١ ش األھرام عمارة النصر فوق بنك اسكندریة اشرف شكرى فرید بولس
وبنك مصر میدان الجیزة

٣٥٧٢٠٤٧١ استشارى أ٢٠

٤ش عطیة الصوالحة اخر-ش مكرم عبید مدنیة نصرایسر عبد العزیز السید الدرف
٤٠٠ ش جمال عبد الناصر الحرفین

٢٦٧٠٦٩٤٦
٢٦٩٧٦٩٠٥

استشارى أ٢١

٢٨٢٠٨٠٠٧٤٦ ش على امین المنطقة االولى مدینة نصرایهاب السید الحفنى ابوالمجد
٠١٠٠٩٦٨٨٠٣٨

استاذ٢٢

١٩٢٢٩١٣٤٥٨ش الخلیفة المأمون روكسى مصر الجدیدةایهاب داوود حنا داود استشارى ب٢٣

 ٧٣٢٤١٥٩٨٢٥ش عثمان بن عفان میدان سفیر مصر الجدیدةایهاب مكین نخلة ابراھیم
٠١٢٢٣٣٤٦٨١٠

استشارى أ٢٤
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٢٥ش عثمان بن عفان - میدان صالح الدین - مصر تامر دمحم عبد النبى ابو عرب
الجدیدة

٠١٠١١١٥٦٦٧٥
٢٢٩٠٨٤٠٠

استشارى أ٢٥

٦٠١١١٩٢٢٠١٧٧ش الدقى التحریرتامر مسعد رجب استشارى أ٢٦

جمال دمحم مدحت زكى شعیب  
وشهرته ( جمال شعیب )

٢٢٤٥٣٠٥٢٠ أ ش الخلیفة المامون - منشیة البكرى - روكسى استشارى أ٢٧

٨٩ ناصیة شبرا وروض الفرج فوق شركة محمود جمال نجیب عطیة شنوده
دوران شبرا  

٣٦ ش د /  عبدالرازق السنهورى من مكرم عبید مدینة 
نصر

٠١٠٠١٥٠٨٢٥٨ استشارى أ٢٨

جمیلة دمحم على احمد نصر 
وشهرتها جمیلة دمحم نصر

١٣ش تاج الدین السبكى متفرع من ش النزھة ارض 
الجولف مصر الجدیدة

٢٤١٨٠٢٩٣ استاذ٢٩

حازم عبدالحمید رمضان حسن 
وشهرته حازم عبدالحمید العقباوى

٣٨ ش ربیع الجیزى برج الجیزة االدارى 
بجوار محكمة الجیزة

٠١٠٠٤٣٧١٨٣٩ استاذ مساعد٣٠

حسام الدین حامد دمحم الخطیب 
وشهرته حسام الدین الخطیب

   ٣٢٥١٩٣٢٧٧ ش ٢٦٢ المعادى الجدیدة
٢٣٦٥٥٧٠١

استشارى أ٣١

٤٧٢٣٦٢٣٧٣٨ش المنیل الدور الثانى شقة ٨ المنیلحسام الدین غانم عبدالغفار الحصرى استشارى أ٣٢

حسام الدین دمحم دمحم منصور 
وشهرته حسام منصور

٩٧ ش التحریر میدان الدقى أمام مسجد اسد بن الفرات
 عمارة مطعم جاد

٣٧٦٢٦٥٦٦ استشارى أ٣٣

٥١٣٥٤٤٦١٧١ ش القومیة العربیة - امبابة الجیزةحسام عبد العلیم ابراھیم شاھین
٠١٠٦٨٢٤٠٣٣٧

استشارى أ٣٤

٢٠٣٣٣٤٥١٨٩٨ ش السودان المهندسین الدور السابع  الجیزةحسن دمحم عبید استشارى أ٣٥

٩٦٢٢٥٢٦٦٦٥ ش المطراوى میدان المطریةحمدى سلیمان محمود دمحم استشارى أ٣٦

٣٧٨٣٢١٣١ش فیصل برج لؤلؤة فیصل امام كلیة التربیة الریاضیةخالد التهامى دمحم وجیه
٠١١١٦٢٠٣٣٤٤

استشارى أ٣٧

٢٠٠١٠٠٦٧٨٢٧٢٥٨ش البطل احمد عبد العزیز - المهندسینخالد رفعت عبد المجید استشارى أ٣٨

٨١٣٧٤٤٧٨٨٨ ش الملك فیصل بجوار ترعة المریوطیة جیزةخالد عبدالعظیم عبدالحمید شكرى
٠١٢٢٣٢٨٥٢٦٢

استشارى أ٣٩

خالد عبداللطیف فاروق محمود 
وشهرته خالد المنیاوى

٢١٢٦٤٢٩٢٨٢ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدة استاذ٤٠

خالد دمحم یحیى محمود 
وشهرته خالد النادى

٨٦ ش المنیل محطه الغمراوى أمام كشرى االمبراطور 
 ٢١ ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدة

٢٣٦٢٤٩٧٩ 
٢٤١٥٠٥٤٥

استشارى ب٤١

٧٧ ش الشهید احمد حمدى متفرع  خالد مصطفى حسن الجندى
من ش العشرین مدكور فیصل

٠١٠٠١٥٤٦٨٤٥
٣٧٢١٥٢٢٠

استشارى أ٤٢

٨٥٢٤١٩٩٩٣٥ ش عثمان بن عفان سفیر مصر الجدیدةرؤوف دمحم  احمد مهران استشارى أ٤٣

٥٦ ش دمحم رمزى  بجوار مدرسة رامز سام باسیلیوس اسحاق
األورمان اإلبتدائیة تریومف مصرالجدیدة

٢٧٧٦٥١٩٢ استشارى أ٤٤

٢١٠١٠٩٩٢٩٣٠٢٥ ش احمد امین - میدان سانت فاتیما  مصر الجدیدةرامى ریمون الیاس استشارى أ٤٥

٥٢٢٦٣٩١١١٠ ش المنتزه اخر متروعبدالعزیز فهمى مصرالجدیدةسامح امیل صادق زكى استشارى أ٤٦

٦ اسكان شباب المهندسین امام قسم اول مدینه نصر سامیه على عبدهللا السید القاضى
طریق النصر

٢٣٠٥٠٩١٣ استشارى أ٤٧

سعد ابراھیم ضیف هللا صالح
( و شهرته سعد ابراھیم الزغیبى )

٥٥ ش النادى الریاض  - برج االطباء - بجوار اوالد 
رجب - اول ش الملك فیصل

٣٧٧٤٢٩٢٩
٠١٢٢٢٢٠٠٠١٣

أخصائي٤٨
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١٤عمارات النصر التعاونیات مساكن شیراتون المطار سلوى محمود احمد سویلم
النزھه

٢٢٦٧٦٣٨٤
٠١٠٠٥٦٨٩٢١٦

استاذ٤٩

٢٨٠١٠٠٠٨٥٨١٤٥ ش النزھة - عمارات رابعة االستثمارى- مدینة نصرسمیر دمحم حسن سرور
٢٦٩٠١٥١٨

استشارى ج٥٠

٤٠٠١٠٦٠٧٦٠٣١٥أ ش بغداد الكربة مصر الجدیدة بجوار فندق بیروتسهیل عبد هللا احمد الفار استشارى ب٥١

١٤ میدان بقطر ألف مسكن  نهایة سیف كمال ابوسیف
متروعبدالعزیز فهمى مصرالجدیدة

٢١٨٠٠٧٧٠
٠١١١٢١٠٨٠٧٤

استشارى أ٥٢

٢٠١٠١٣٠٠٤٢٣١ ش الفیوم من ش كلیوباترا - الكربه - مصر الجدیدةشریف حسین دمحم كامل استشارى أ٥٣

٢٢٢٢٢٥٦٦٠٣٤ش اسماعیل رمزى - مصر الجدیدةشریف رزق یوسف رزق استشارى ج٥٤

١٩ ش الطاقة  مشروع ٢٩ عمارة  موازى  شریف سمیر مصطفى الزھوى
لحسن مأمون خلف النادى األھلى مدینة نصر

٢٤٧٢٩٥٥٨
٠١٢٧٣٢٣٢٠٠٢

استاذ٥٥

٦٠ ش الملك الصالح الروضة  صالح امین دمحم نافع
 ١٣ ش دمشق المهندسین

  ٢٣٦٨٣٥٨٠ 
٣٣٤٤٧٥١٥

استشارى أ٥٦

صفوت احمد حجاج الهوارى 
وشهرته  صفوت الهوارى

٦٢٥٢٥٤٤١٥ش ١٥٤ خلف بنزایون المعادى استاذ٥٧

٤١أ ش السماع ناصیة ش دمحم رفعت  صموئیل لویس عزمى
امام قسم الوایلى العباسیة

٢٤٨٥٩٧٨٨ استشارى ب٥٨

٥٢٠١٠٢٣١٣٣٢٣٣ ش ابوالعتاھیة امام الحدیقة الدولیة مدینة نصرطارق حسن سمیر عساف استشارى أ٥٩

٤٧ش رمسیس تقاطع عبدالخالق ثروت عمارة فایزرطاھر عبدالفتاح طاھر القاضى
٢٢ش الفواكه الدورالثالث مستشفى الرسالةالمهندسین

٢٥٧٥١٤١٢
٣٧٦٢٢٥٥٥

استشارى أ٦٠

٥٥٠١٢٢٤٤١٢٥١٥ ش الحجاز مصر الجدیدةعادل جمال حسنین حسن استشارى أ٦١

عبد الرحمن جمال عبد السالم عبد 
العلیم

١٥٠١٠١٧٠٥١٧٣٩ ش فهیم  فیصل  الهرم أخصائي٦٢

٣٦ ش امتداد ولى العهد برج عباد الرحمن امام التوحیدعبد الرحمن حسن سلیمان البقیرى
 و النور حدائق القبة

٢٦٠٢٤٠٨٣ 
٠١٢٢٢٤٢٥٦٥٢

استشارى أ٦٣

عبدهللا مصطفى كمال عبد هللا 
( من: ١ ظهرا حتى :٥٫٣٠ مساءا )

٩٦٣٧٦٠٢٠٧١ ش التحریر الدقى الجیزة
٠١١٥٤٣٣٣٦٩٣

استاذ٦٤

١٦ ش شریف الدور الثامن  بجوار البنك االھلى عبدالمجید عبد الفتاح دمحم الجندى 
المصرى الرئیسى

٢٣٩٣٣٦٩٥
٠١٠٢٣٠٥٠٣١٠

استشارى أ٦٥

١١٢٥٧٦٦٨٣٦ میدان الفلكى باب اللوقعبدالمنعم دمحم على مشعل
٢٣٩٥٥٤١١

استشارى أ٦٦

عالء الدین على حسانین حطبة  
 وشهرته عالء حطبة

٣٦٢٤٥٢١٥٦١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى استشارى أ٦٧

١٠١١٥٢٩٤٢٨٢٨ ش دمحم متولى من شارع ترعة الزمر العمرانیةعمرو حنفى محمود استشارى أ٦٨

١٢٣٠١٢٠٥٥٧٠٠٠٣ش مصر والسودان - حدائق القبة - القاھرةعمرو داود دمحم الجندى
٠١٢٨١٧٣٩٢٩

استشارى أ٦٩

٩ ش كرم بجوار عمارة ١٤٨ عمرو عادل السید
ش الترعة البوالقیة شبرا

٢٤٣٠٨٥١٢
٠١٠٦٧١٥٦٣٤٩

استاذ٧٠

غادة سمیر خلیل الشاھد 
وشهرتها غادة الشاھد

١ ش رفاعة بك - ناصیة ومبى -من ش الخلیفة المأمون
 - روكسى - مصر الجدیدة

٠١١٤٥٤٥٣٦٩٠
٠١٠٠٢٧٢٥٧٣٨

استاذ٧١

٣٠٠١٠٠٤٠٤٨٥٦٠ ش المبتدیان - سعد زغلول - السیدة زینبفاروق مصطفى فارس عبد هللا
٢٧٩٦١٦١٣

استشارى ج٧٢
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١٠٢٤٥٣١١٤٠میدان بن سندر امام محطة مترو منشیة البكرىفایق فهیم صلیب استشارى أ٧٣

١ب ش اإلدریسى خلف نادى ھلیوبولیس مصرالجدیدة فكتور حكیم جرجس شحاته
٨٢ ش الحجاز مصرالجدیدة

٢٤١٩٨٠٧٠
٢٦٣٧٣٠٩٦

استشارى أ٧٤

١٤٠١٠٠٥٦١٠٨٥١ ش مصدق الدقى الدور السادس الجیزةكریم محمود عبد الحمید عدنسة مدرس٧٥

١٨٢٠١١٥٠٤٣١٧٣٠ ش فیصل محطة العریش الهرم جیزةكریم نبیل السعید السعید غریب أخصائي٧٦

٢٢٤١١١٧٨ ٢٥ ش احمد فؤاد امام نادى الطیران مصرالجدیدةماجد رمسیس فهیم استشارى أ٧٧

٧٢٢٩١٥٤٩٥ ش مراد میدان االسماعیلیة  مصرالجدیدةماجد عبدهللا اسكندر استشارى أ٧٨

٦٤٢٢٥٧٩٢١٨ ش الخلیفة المأمون روكسى مصر الجدیدةمجدى الفونس توفیق استشارى أ٧٩

٨٠٢٤٥٨٠١١٦ ش طوسون أمام مستشفى الراعى الصالح شبرامجدى كمال انطون استشارى أ٨٠

مجدى دمحم جالل الدین الخادم 
وشهرته  مجدى الخادم

٩٣٧٤٩١٩٨٥ ش التحریر محطة البحوث الدقى استشارى أ٨١

٣ ش صعب صالح من احمد عصمت الف مسكن عین مجدى میخائیل عوض هللا واصف
شمس الشرقیة

٠١٢٢٣٤٥٨٨٢٦ استشارى أ٨٢

محسن عاطف ابوالنصر الفار 
وشهرته محسن الفار

١٤٦ ش ٢٦ یولیو بجوار مسرح البالون فوق موبیلیات
 القصر جیزة

٣٣٠٣٣٨٨٩ استشارى أ٨٣

٨٥٣٠١٠٢٠٨٩٠١٠٠ ھـ شارع ٩ الدور الثانى - المقطمدمحم  ابو مندور موسى على
٠١٠٢٠٨٩٠٢٠٠

مدرس٨٤

دمحم ابراھیم دمحم خیرى  
وشهرته دمحم البدراوى

٢٢٠٢٢٣٤٣  ١٢ش روض الفرج شبرا استشارى أ٨٥

٣٢٤٥٠١٧٦٣ ش بطرس غالى - روكسى مصر الجدیدةدمحم اسماعیل احمد استاذ مساعد٨٦

دمحم السید مصطفى الجبلى  
وشهرته دمحم الجبلى

٤٩٣٧٤٩٩٧٣٥ ش جامعة الدول العربیة المهندسین استشارى أ٨٧

٣٠٠ ش الهرم الرئیسى -عمارات االتحادیة - مدخل دمحم حمدى صالح
عمارات منتصر

٠١٠٠٩٨١٦٤٤٦
٠١١٢٥٠٩٢٨٤٦

استاذ مساعد٨٨

٤٥ ش احمد عرابى - المهندسیندمحم رشدى على بدران
اول ش ناھیا - بجوار عید لبیب - بوالق الدكرور

٤ أ ش ترعة الزمر مزلقان ارض اللواء بجوار صیدلیة 
اللواء

٠١١٢٠٠١١٣٣٠
٠١١٢٠٠١١٣٣١

استشارى أ٨٩

١١٧٣٧٦١٥٩٦٢ ش التحریر فوق السبكى الجزار میدان الدقىدمحم سالم الباز استاذ٩٠

٤٢ ش الدقى عمارة مصر للتامین دمحم سلیم دمحم سلیم
بجوار شركة صیدناوى

٣٣٣٧٩٧٤٥ استشارى أ٩١

دمحم صالح الدین عبدالسالم 
وشهرته صالح عبدالسالم

٩٤٣٣٣٦٤١٩١ ش التحریر میدان الدقى بجوار برج ساریدار استشارى أ٩٢

سفنكس ١٧٩ ب ش ٢٦ یولیو فوق سوبر ماركت دمحم عبد الفتاح امام
سعودى المهندسین

٠١٢٧٢٣٥٥٢٦٠ أخصائي٩٣

 ٨٣٥٧٢٢٢٢٢ ش مراد برج مراد االدارى الدور الخامس شقة ٥٠٨دمحم عبد الهادى مرسى ابو احمد
٠١٠٠١٤٧٥٢٩٢

استشارى أ٩٤

٠١٢٢٧٥٢٠٤٢٤ ٢ ش ١٠٠ میدان الحریة المعادىدمحم عبدالمنعم على البردى
٠١١١٤٧٧٧٥٦٧

استشارى أ٩٥

سفنكس ١٧٩ ب ش ٢٦ یولیو فوق سوبر ماركت دمحم عزیز دمحم عزت
سعودى المهندسین

٠١٢٧٢٣٥٥٢٦٠ استشارى أ٩٦



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

١٨٢٢٩٧٦٦٠٣ش عمربن الخطاب اول مصطفى حافظ جسر السویسدمحم على غریب استشارى ب٩٧

٩١ ش مصر والسودان برج المحمودیة  حدائق القبة دمحم دمحم فرید الجندى
٣٨ ش رمزى مسعد ارض الجنینه الزاویة الحمراء

٢٦٨٥٧٣٢٩
٢٤٢٦٠٧٣٥

استشارى أ٩٨

دمحم نجیب دمحم السعید الحداد 
وشهرته  دمحم نجیب العجمى

١٨٧٢٧٩٢٧١٧١ ش التحریر بجوار عمارة استراند باب اللوق استاذ٩٩

١١٢٥٢٤٦٤٢٥ ش ١٦٢ من ش ١٠٥ حدائق المعادىدمحم ھشام حسن عزت استاذ١٠٠

محمود ضیاء سمیر محمود  
وشهرته  ضیاء المنشاوى

١٤٧٢٧٧٥٠٠٧٢ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة استاذ١٠١

محمود عادل السید دمحم قرشى 
وشهرته عادل قرشى

٢٤ ش  محمود شلتوت امتداد ش الطیران 
مدینة نصر

٢٤٠٢٩٥٩١ استشارى أ١٠٢

٢٤ش الفریق على عامر من مكرم عبید مدینة نصر مصطفى دمحم حلمى مصطفى
٢٧ش الشهید مختار سعید ارض الجولف من نبیل الوقاد

 مصر الجدیدة

٠١١١١١٠٤٤٠٦
٢٤١٥٠٣٤٢

استشارى أ١٠٣

معتصم دمحم سمیر دمحم محمود
و شهرته معتصم  سمیر

٢٣ش برج كالسیك تقسیم الرقابةاالداریةمعادى جدیدة
٢٣ برج كالسیك ش ٥٠٣ تقسیم الرقابة االداریة - 

بجوار مستشفى جراحات الیوم الواحد المعادى الجدید - 
البساتین

٢٧٠٢٨٤٠٢
٠١٠٠٩٢٨٣٤٢٢

أخصائي١٠٤

 ٢/٨٢٥١٧٢٧٠٢ ش النصر  الدور الرابع المعادى الجدیدةمنصور دمحم مصطفى عبد الغنى
٠١١٤٥٥٤٥٥٠٥

استاذ١٠٥

٢٢٠٤٩٠٠٠ ١٠٧ شارع شبراھانى حلمى خلیل
٠١٢٢٣٧١٥١٤٥

استشارى أ١٠٦

 ٢٢٩٢٧٨٦٦٤٤٢ ش رمسیس القاھرةھانى دمحم امین البسطویسى
٠١١٤١٤٠٣٧٨٧

استشارى أ١٠٧

روكسى - مصر الجدیدة - ٥٤ ش رمسیس - تقاطع ھانى دمحم فخرى محمود
بطرس غالى

٠١٠٠٢٥٥٤٩١٦
٠١٠١٠٤٠٣٧٨٩

استشارى أ١٠٨

ھشام احمد رضا عبدالمقصود نصر 
وشهرته ھشام نصر

١٥ میدان رابعة العدویة  فوق صیدلیة 
على ایمج مدینة نصر

٢٢٦١٧٦١٨ 
٠١١٤٧٩٠٠٠٤٩

استشارى أ١٠٩

٩٨٣٣٣٦٩٦٥٤ ش التحریر البرج االدارى  میدان الدقىھشام صالح الدین طه عبدالحلیم استاذ١١٠

٥٦٢٦٣٨٧١١٤ ش دمحم رمزى میدان تریومف مصر الجدیدةوائل محمود مرسى الكیالنى استاذ١١١

٦٢٦٣٥٧٤٦٢ ش محمود حافظ میدان سفیر ربیع سنتر مصرالجدیدةوجدى عبدالحمید جالل استاذ١١٢

٣٠٠ ش الهرم عمارات االتحادیة عمارة ٦ الدور الثانىوسیم سنادة حنین
 شقة ٢٠١ الهرم

٣٣٩٧٠٤٣٩
٠١٠١٨٦٣٠٠٧٧

استشارى ب١١٣

١١٥ ش سلیم االول  فوق كنتاكى و معمل البرج ٩٥دولید عبدالعظیم دمحم الحمادى
 ش المیرغنى ب رج الشمس مصر الجدیدة

حلمیة الزیتون

٢٦٤٢٧١٤٦ 
٢٤١٤١٣٤٧

استاذ مساعد١١٤

٣٠٢٧٩٦١٦١٣ ش المبتدیان - سعد زغلول - السیدة زینبولید دمحم كامل احمد
٠١١١١٦٣٢٤٨٦

مدرس١١٥

یاسر صادق سید نصار 
( قسطرة قلب ـ حاالت حرجة )

٣٧ ش السودان الدور االول بجوار صیدناوى 
ومسجد السالم الدقى الجیزة

٣٣٣٦٩٤٩٥ استاذ مساعد١١٦

٦٣٥٨٦٨٢٤٩ ش حسن دمحم الهرمیاسر عبدالعظیم عبدالحفیظ شرف استاذ١١٧

١٢٧ أ ش مصر والسودان بجوار معمل الفا یاسر دمحم عبدالمجید حزین
حدائق القبة

٢٤٣٤٢٧٢٨٠١٠٥٢
٢٢٨٥٥

استشارى ج١١٨



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٩٦ ش دمحم فرید عمارة برج القاھرة یاسر یزید عبدالمنعم الدسوقى
الدور الثانى بجوار التوحید والنور عابدین

٢٣٩٠٣٤٥٠
٠١٠٩٧٩١٩٤٥٤

استشارى أ١١٩



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الصدریة أطباء

١ ش مصطفى النحاس عمارة نصر سنتر تقاطع عباس ابراھیم عبد الفتاح اسماعیل محسن
العقاد مع مصطفى النحاس مدینة نصر

٢٢٧٢٣٧٦٠ استاذ١

٧٢٧٤٧٢٩٥٥ ش الصرح المطریة امام محطة مترو االنفاقابراھیم عودة كامل عمران
٠١٢٢٧٢١٠٩٠٣

استشارى أ٢

١١٢٢٢٥٦٧٢٧٢ أ ش جسر السویس امام عمارات المیریالندابراھیم دمحم السید رضوان استاذ٣

٥٠٢٥٥٨٧٩٥٠ ش ریاض ناصیة شریف خلف سینما ماجدة حلواناحمد عبدالرحمن على عبد الرحمن
٠١٠٠٥١٩٧٢٧٤

استاذ٤

ش ١٥ مایو بجوار محطة كریستال عصفور عمارة عبد احمد على حمد ابونجلة
المقصود شبرا الخیمة

٢٥٢ ش شبرا امام محطة مترو الخلفاوى

٤٤٧١٦٣٥٧

٢٤٣١٩٥٦٦

استاذ٥

٧٢٢٣٦٢٣٧١٩ ب میدان الباشا - ش المنیلاشرف عادل جمعة على
٠١١٢٩٤٥٤٢١٦

استشارى أ٦

١٢٣٩٢٢٥٤٥ مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوق  القاھرةاشرف مختار مدكور استاذ مساعد٧

٩٠٢٢٥٩٦٤٧٠ أ میدان بن سندر سراى القبة منشیة البكرىایمن عبدالحمید عبدالعظیم استشارى أ٨

١٣ عمارات رابعة االستثمارى ش النزھة میدان الساعةحسام الدین دمحم عبد الحمید
 امام الجامعة العمالیة مدینة نصر

٢٤١٨١٩٩٢ استاذ مساعد٩

٠--٠١١١٦٠٠٥٨٠٠ ١٢٨ ش السودان  المهندسینحسین وجدى المصرى
١١١٣٣٣٢٧٥٥

استشارى أ١٠

٣٨٢٣٩٣٠٣٣١ش الفلكى میدان باب اللوقخالد عید صبحى سعد استاذ١١

عمارات اول مایو بجوار ج . العمالیة عمارة ٤ م. نصر خالد فهمى محمود سید
مدینة السالم القاھرة ٢بلوك ٤٥محطة الدواجن

٢٢٧٠٨٥٣٩
٢٢٨٠٤٧١٣

استشارى أ١٢

٨٣٧٧٦٥٥٥٥ ش مراد میدان الجیزةخالد محمود فرید زمزم استشارى أ١٣

رفعت ابوالفتوح ابوالسعد ابراھیم 
وشهرته رفعت ابوالسعد

١١٢٣٩١٧٢٩١ش جواد حسنى باب اللوق استاذ١٤

٢٥٠١٠٠١٤٠٢٧٢٦ أ ش احمد سعید بجوار سنترال العباسیةرفیق عدلى فتحى سعد
.٢٦٨٢٦٦٢٠

استشارى أ١٥

زینب محمود السید ابراھیم 
وشهرتها زینب محمود المطرى

٩ ش البوستة  من ش االھرام  بجوار مالھى ادھم 
روكسى مصر الجدیدة

٢٤١٤٨٢٥٨ استشارى أ١٦

٢٣ ش الكرجى الترعة البوالقیة  شبرا مصر امام سمیر صلیب جرجس منقریوس
اسواق الشریف للبالستیك

٢٢٣٣٣٤٨٢ استشارى أ١٧

٢٧٢٦٤٣٩٤٦٧ ش بن الحكم برج المرمر حلمیة الزیتونسید لبیب حسین العطارى
٠١٠٦٥٤٦٤٢٤٠

استاذ١٨

٧٢٤١٧٣٠٦٧ ش ابو الهول میدان الكوربة مصر الجدیدةشریف صادق استشارى أ١٩

١٢٢٤٥٣٨٥٣٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةطاھر عبدالحمید احمد النجار استاذ٢٠

٨٣٥٧٢٧٦٢٥ ش مراد میدان الجیزةطه عبد الحمید عوض بكرى استاذ٢١

١٨٠١٠٢٠٨٨٥٧٠٣ ش زغلول فوق صیدلیة محمود فرید  مشعل الهرمعادل البكرى البسیونى حسین
٠١١٢٢٢٤٩٤٥٦

استشارى أ٢٢

١٥٠٢٢٦٣٨٤٠٦ ش الطیران مدینة نصرعادل صالح احمد حسن استاذ٢٣

عبدالصادق عزیز حامد األعرج  
وشهرته عبدالصادق األعرج

٩١٢٣٣٠٠١٦٦ش مصر والسودان برج المحمدیة حدائق القبة
٠١٢٧٠٧٧٥٦٥١

استاذ٢٤

١٠٢٦٣٩٤٩٨٩ش على باشا الالال بجوار محطة مترو أنفاق المطریةعماد ادوارد سیف استشارى أ٢٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
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القاھرة محافظة 
الصدریة أطباء

٠١٠٢٣٣٢٢٧٠٧الملك الصالح میدان ابو السعود عمارة فودافونعمرو عبد العظیم دمحم محمود استشارى أ٢٦

١ مساكن ایجیكو بلوك١ مدخل١امتداد ش ٩ الزلزال عیسى إبراھیم عفیفى ابوزید
 بالمقطم بجوار كشرى ابو حنفى

٠١١٠٠٣٠٩٩٥٧ استاذ٢٧

٣٢٠١٠٠٥٢٧٦٣٩٨ ش احمد عرابى المهندسینغانم عبداللطیف دمحم غانم استاذ٢٨

٦٠ ش مصر والسودان حدائق القبة ناصیة ش دیر فرید فایز منقریوس
المالك

٠١٢٠٥٢٨٧٩٢٧ استشارى أ٢٩

٣ ش الرملة من اسماعیل رمزى میدان الجامع مصر مجدى دمحم دمحم خلیل
الجدیدة

٠١١٢٦٠٧٠٢٠٣ استاذ٣٠

٨٣٧٧٤١٤٧٠ش مراد برج مراد الجیزةدمحم صدقى السید موسى استاذ٣١

١٩٩٢٧٩٥٠١٠١ش التحریر باب اللوقدمحم فتحى حسن حسین استاذ٣٢

٣٢٢٧٩٤٢٢٩٦ ش الفلكى شقة ١٨ -  باب اللوقمحمود دمحم عبدالرحمن الزرقانى استاذ مساعد٣٣

١٢ش١٥٤ المعادى بجوار عمر افندى  مصطفى دمحم حسین الذھبى
٦٩ش ربیع الجیزى امام مجمع المحاكم الجیزة

٢٥٢٥٤٧٠٤ 
٣٥٧٣٦٥٩٠

استاذ٣٤

٤٠١١٤٠٩٨٩٤٩١ تقاطع ش العزیز با� مع شارع طومان باى - الزیتونمكرم یوسف رزق استشارى أ٣٥

ھبة هللا ھانى دمحم عسل
 و شهرتها ھبة ھانى عسل

٠١٠٢٣٦٣٥٠٠٠مجمع بریما فیستا الطبى  - میدان ماجدة - ٦ اكتوبر استشارى أ٣٦

ھدى على عوض ابو یوسف 
وشهرتها ھدى ابو یوسف

٥٢٢٧٠٨٢٤٨عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصر
٠١٢٢٣٣٧٤٩٨٤

استاذ٣٧

٠١٠٢٣٠٧٨٨٠٤ابراج العز ٢ - میدان المطریة الدور الثالثھشام صالح الدین مرتضى
٠١١٢٧٢٢٢٧١٢

أخصائي٣٨

٢٨٧٢٩٩٤١شارع  عبد الحمید مبدى من ش البترول المرج الشرقیةھشام عبدهللا قاسم احمد استشارى أ٣٩



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
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النفسیة و العصبیة أطباء

٩٩ ش العباسیة - الدور الثالث - فوق صیدلیة العزبى - احمد عادل جمال المسیرى
 بجوار قسم الوایلى

٢٤ ش جامعة الدول العربیة - امام بوابة نادى الزمالك -
 الدور األول

٢٤٨٢٢٠٨٠
٣٣٤٥١٤٠٧/٨

استاذ١

احمد عبدالعزیز عبدالقادر ابوحجر
(  امراض عصبیة فقط )

٨٣٥٧٢٥٥٥١ ش مراد میدان الجیزة استاذ٢

٢٣ش الطاقة -خلف النادى االھلى بجوار فرحات الدور احمد فتحى احمد الشاطر
الثالث

٢٤٧١٠٢٨١
٠١٠٢٩٢٧٤٩٢

استشارى ب٣

٣٠ ش دمحم عز العرب ( المبتدیان ) الوحدة ٥٣ تقاطعاسماعیل سید محد صادق
 ش الفلكى 

٦٦ ش مؤسسة الزكاة - المرج - مدینة الصفا

٢٧٩٣٢٦٨٤
٠١١١٧٦١٤٠٨٦

مدرس٤

اشرف عبدالوھاب مصطفى سلیم 
وشهرته اشرف سلیم

 ١٢٨٣٣٨٤٨٨٤٥ش الهرم الجیزة
٣٣٨٥٦٧١٩

استاذ٥

٧٥٢٦٧١٢٣٧٤ ش مصطفى النحاس شقة ٢ مدینة نصرامانى احمد عبده محمود استاذ٦

٣٠٠١٠٩٦٩٦٣٣٣٦ ش مراد فوق رادیو شاك الجیزةایهاب شاكر حافظ بالل استاذ٧

١٠٢٢٦٠٩٩٦٥ش د/عبد هللا العربى امتداد ش الطیران مدینة نصرحسین حسن مرسى حسن استشارى أ٨

خالد احمد انورعبدالرحمن  
وشهرته خالد انور عمر

٢٤٢٢٥٨٢٠٢٩ش األھرام بجوار سینما نورماندى مصر الجدیدة استشارى أ٩

٦٢٣٩١٨٣٥٤ش عدلى القاھرةصفا عبدالقادر محمود سالم استشارى أ١٠

٤٢ش النزھة مشروع رابعة بجوار دار الدفاع الجوى عالء الدین بدوى طه فرغلى
مدینة نصر

٢٢٩١٢٢٦٣ استشارى أ١١

١٥٢٢٩٠٩١١٣ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین مصر الجدیدةعلى عیداروس سلیمان دمحم استشارى أ١٢

١٣٥٢٢٥٠٤٤٣١ ش المطراوى المطریةماجد ارنست ریاض متى
٠١٢٢١٥٢٨٠٧٠

استشارى أ١٣

دمحم امیر دمحم ترك 
وشهرته دمحم امیر ترك 

( امراض عصبیة)

٤ (ا) ابراج الشرق امام البوابة الرئیسیة للحدیقة الدولیة
 مدینة نصر

٠١٠٩٤١٣٣٥٩٩ مدرس١٤

٣ ش غیث أمام باب مستشفى العجوزة    ٢٤ المحور محمود احمد فرج
المركز بمدینة ٦ أكتوبر الحى الثانى

٠١١١١٦٣٦٧٠٠ 
٠١١٥٠٤٧٣١١١

استشارى أ١٥

مرقس فایز بشاى عوض 
وشهرته مرقس عوض

٦٠١٠٠٤٧٣٦٧٧٤ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١٢٧٠٦٥٣٢٣٢

استشارى أ١٦

٢١٢٢٩١١٣٨٩ ش احمد تیسیر امام كلیة البنات مصرالجدیدةھویدا شكرى عبدالعال احمد استشارى أ١٧

١١٠١١٢٠٢٨١١٨٠٠١شارع دمحم محمود -بجوار سنترال باب اللوقولید دمحم ابو الفتوح ابراھیم
٠١٨٨٠١٧١٢

أخصائي١٨



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٥٢ ش مصطفى النحاس ناصیة مكرم عبید احمد صادق دمحم سالم
أمام التوحید و النور مدینة نصر

٢٢٧٥٨٩٥٣
٠١٢٢٤٩٥٧٧٢٨

استاذ١

احمد عبدالقادر دمحم سالم  
وشهرته احمد سالم

١٤٢٢٥٨٩٥١٩أ ش شریف باشا بجوار الحریة مول - مصر الجدیدة استاذ٢

احمد عطیة عطیة عواد 
( ذكورة )

٥٥٢٧٩٥٩٨٢٩ ش نوبار - باب اللوق استاذ٣

احمد دمحم عبدالحلیم عبدالعال 
وشهرته احمد عبدالحلیم ابوطالب

١٠٣٣٨٥٨٦٦٠ ش العریش  برج الباشا - اسباتس - الهرم
٠١٢٠٨٨٦٥٧٦٠

استشارى أ٤

١٦٠ن حدائق االھرام البوابة الرابعة امام خزان المیاه احمد دمحم على حسانین
الهرم جیزة

٣٣٧٩٨٥٩٠
٠١١١٢١٢٣٩٧٦

استشارى أ٥

احمد دمحمعبد العظیم دمحمعمر و شهرته
 احمد دمحم عمر

٢٦٣ ش الملك فیصل محطة التعاون امام بنزینة التعاون
 الجیزة

 ٦ أكتوبر بجوار مسجد الحصرى برج ١ برعى بالزا 
فوق معمل المختبر  الدور الرابع

٠١١١٢٥١١٣٦٩ استشارى أ٦

٢٢٦٢٣٩٠٨٢٩٤ش بورسعید السیدة زینب بجوار مجلس الشعباسامة بهاء الدین حسن حسن
٢٣٩٠٤٢٨٦

استشارى أ٧

٧٤٣٧١٣١٥٤٦ ش طلعت حرب مدینة التحریر - امبابةاسامة راشد على ھالل استشارى أ٨

٦٣٣٠٦٧٢٤٤ش الوحدة اول جمال عبد الناصر المنیباسامة دمحم على عبدالحفیظ
٠١٠٠٥١٢٤٩٤٥

استشارى أ٩

المعادي كلینك - كورنیش المعادي - بجوار الفا ماركت - اسماء سعید
ابراج عثمان - المعادي

٢٥٢٦٣٢٩٠ ٠٢ استشارى أ١٠

٤٤٩١٥٤٢٤مدینة العبور الحى األول سنتر الؤلؤة الدور الثالثامانى مصطفى الهادى
٠١١٥٥١٨٧٩٥٤

استشارى أ١١

١٤٢٤٥٢٠٧٧٠ أ ش شریف امام الحریة مول مصرالجدیدةایمان عبدالغفار عبداللطیف لیله استشارى أ١٢

ایمان دمحم احمد عبد الفتاح
و شهرتها ایمان دمحم صالح

٣٥٢٢٧٣٦٥١٢ ش دمحم النادى المنطقة السادسة مدینة نصر
٠١٠٠١٤٤٦٩٦٩

استشارى أ١٣

ایمن عبدالحمید مصطفى السیسى   
وشهرته ایمن السیسى

عمارات بیت العز مبنى أ الدورالخامس شقة٣١٨ 
طومانباى امام نادى ٦اكتوبرمیدان بن الحكم الزیتون

٢٦٣٧٥٣٦٨ استشارى أ١٤

١٩٧٢٢٣٥٢١٥٣ ش الترعة البوالقیة - شبراایهاب نجیب اخنوخ سدره استشارى أ١٥

٥٠٠١١١٩٨١٣١٤٠ش الجمهوریة القاھرةبدور السید احمد موسى استشارى أ١٦

تیمور دمحم خلیفة 
التونسى

 ٢٢٣٩٣٠٣٠٣ ش مظلوم - باب اللوق
٠١٢٢١٨٤٤٨٥٤

استاذ١٧

٥٤ ش عثمان بن عفان  میدان سفیر تیمور مصطفى ابراھیم ابوھنیدى
عمارة التوحید والنور مصرالجدیدة

٢٦٣٥٦٧٧٩ استاذ١٨

١٤١٢٣٩٠٢٢٣٢ ش دمحم فرید ناصیة ش الساحة عابدینجالل عبدالمقصود مسلم العنانى استاذ١٩

٨٢٤٢٣٢٩٠٥ ش عبدالعزیز الطحان - مدینة النور - الزاویه الحمراءجمیل مصطفى درویش جعفر استشارى أ٢٠

حاتم ابوالوفا زھدى دمحم 
وشهرته  حاتم زھدى

١٠٦٣٧٤٩٥٠٠٢ ش مصدق من ش السودان - الدقى استاذ٢١

٢٨٠٢٢٥١٠٦٥٢ ش ترعة الجبل اعلى صیدلیة الذھبى - الزیتونحسن دمحم حسن دمحم استشارى أ٢٢

٦٠١٠٠١١٢٦٧٥٤ ا ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدةحنان على احمد جماز استشارى أ٢٣

١٦٣٥٦١٧٨٦٢ ش الكرامة - العمرانیة الغربیة - الجیزةخالد محیى الدین منیب حسین استاذ٢٤
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أطباءجلدیة و تناسلیة

 ٢٢٥٢٦٣٣٤٢ ش ١٠٠ متفرع من ش ١٠٥ المعادىرانیا دمحم منیر دمحم عبدالحى
٠١٠١٠٨٢٩٩٠٠

استاذ٢٥

٣ ش احمد العوامرى الخلفاوى شبرا بجوار محطة متروسامیة عدلى راغب خلیل
 الخلفاوى   القاھرة

٢٤٣١٣٧٦١ استشارى ب٢٦

سحر السید احمد دمحم
( جلدیة فقط )

٩١ ش العباسیة  برج الزینى الدور الثامن
١ ش احمد قاسم جودة مدینة نصر القاھرة

٢٤٦٧٠١٢٦
٠١١١١٥١٦٣٩٩

استاذ٢٧

سمر عبدهللا دمحم سالم 
وشهرتها سمر عبدهللا سالم

٤٢ عمارات صقر قریش مساكن شیراتون امام 
النساجون الشرقیون

٢٢٦٩١٦٥٦ استاذ٢٨

سمیحة حسن حسنین على 
وشهرتها سمیحة حسن

٩٦ ش مصطفى النحاس الحى الثامن 
برج االطباء مدینة نصر

٠١٠٠٥٦٩٢٠٨٨ استشارى أ٢٩

٠١٠٦٢٢٢٥٦١٣المقطم - ٥ش ٩ عمارات التجاریین -فیال١٣ بلوك ٩سهیر طه كامل العشماوى استشارى ج٣٠

٥٦ ش دمحم رمزى بجوار مدرسة األورمان سوزان كمال زكى دیمترى
االبتدائیة میدان تریومف مصر الجدیدة

٢٧٧٦٥١٩٢ استشارى أ٣١

١٣٣٩٢٥٥٩٢ ش القدس الشریف ناصیة فیصل  محطة المساحةشدوى جمیل غبروس شرابى استشارى أ٣٢

محور الشباب مول ١٤ exit - بجوار حلوانى البوار شیرین فاروق سید جمعة
اعلى بنك القاھرة الشیخ زاید

١٠٦٠٨٤٨٩٢١ استشارى أ٣٣

١ممر سلیمان من أول الممالیك  من ابراھیم اللقانى صالح دمحم حسن الشیمى
ناصیة بى تك روكسى مصر الجدیدة

٢٢٥٨٤٠٥١ استاذ٣٤

٥٤٤٢٢٠٥١٢٠ ش ١٥ مایو منشیة الحریة - شبرا الخیمةصبحى كمال حناوى ارمانیوس
٠١٢٢٣٤٤٦١٩٢

استشارى أ٣٥

٩١٢٣٣٠٠٦١٣ ش مصر والسودان - حدائق القبةصالح الدین بدوى عیسى استشارى أ٣٦

١١٧٣٧٤٨٤٢٤٠ ش التحریر - میدان الدقىطارق دمحم توفیق دمحم استاذ٣٧

طاھر دمحم ابوالغیط زاھر   
وشهرته طاھر ابوالغیط

 ٣٥٦٨٥٦٥٩میدان الجیزة عمارة النصر الدور الرابع شقة ٣
٠١٠٠٠٤١٩٤١٣

استشارى ج٣٨

عادل ابراھیم عمر مسعود  
وشهرته  عادل مسعود

٢٤١٨٢٧٣٨ ١٧مشروع رابعة االستثمارى ش النزھة  مدینة نصر استشارى أ٣٩

عادل بطرس عوض هللا زغلول 
وشهرته  عادل بطرس زغلول

٢٤٣٢٦٣٤٦٣٧٠ ش جسر السویس امام عمو حسنى
٢٢٤٠٤٧٤١

استشارى أ٤٠

٥٠ ش الخلیفة المأمون عمارة سوق العصر الدور عبدالخالق حسن یونس حسن
الثالث روكسى مصر الجدیدة

٢٤٥٥٣٣٥٩ استاذ٤١

عبدالرحمن محمود دسوقى 
دمحم النشار

١٣٣٣٠٥٢٦٣٣ ش النیل االبیض میدان لبنان المهندسین استاذ٤٢

عبدالشكور عبدالحفیظ عبدالواحد 
عبدالعال 

وشهرته عبدالشكور عبدالحفیظ 
المحمدى

٩ میدان الحریة المعادى 
برج األطباء حدائق المعادى

٢٥٢٣٧٤١٦
٢٣٥٩٧٦٠٩

استاذ٤٣

عبدالعزیز عبدالسالم احمد الرفاعى  
وشهرته  عبدالعزیز الرفاعى

٤٠٢٧١٩١٦٦٠ ش الفیوم - دار السالم استاذ مساعد٤٤

٧٨ شارع ابوبكر الصدیق تقاطع شارع ناھیا عبدالفتاح عبداللطیف دمحم عبدالباقى
 بوالق الدكرور

٣٣٢٧٣٢١٥ استشارى أ٤٥

عبدالمقصودمحمودعبدالمقصودعزب 
وشهرته  عبدالمقصود عزب

ش منشیة الجمل بلوك ١٨٠مدخل ٤ الدور الثانى  
خلف قسم الزاویة الحمراء امام منزل الكوبرى الجدید

٢٤٢٥٢٦٩٢ استشارى أ٤٦

عبیر عمر حسنین الصباحى  
وشهرتها عبیر الصباحى

١٥٢٢٦١٤٣٢٧ میدان رابعة العدویة  الدور الثالث مدینة نصر استشارى أ٤٧
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٥٠٣٣٣٦٠٣٦١ ش محى الدین ابوالعز ناصیة عمان - المهندسینعزمى احمد عبداللطیف عطیة
٠١٠٦١٤٠٨٦٧

استاذ٤٨

١٢٢٠١٠٩٩٤٤٨٨٢٥ ش النزھة  میدان تریومف مصر الجدیدةعصام الدین دمحم شعبان مدرس٤٩

٩٢ أ ش دمحم فرید تقاطع البستان بجوار محطة عطیة عبدهللا عطیة حسن
متروأنفاق دمحم نجیب عابدین

٢٣٩٣١٥١٩
٠١٠٠٩٥٤٠٧١٦

استاذ٥٠

١٧٣٣٠٢٠٣٠٤ ش لبنان - المهندسین - الدور الرابععال دمحم محمود رأفت
٠١١١٨٥٥٥٤٥٦

استشارى أ٥١

     ٥٣٢٤٥٩٥٥٢١ ش روض الفرج عمارة كامل ملك دوران شبراعالء عبدالمجید دمحم خلیل
٠١٠٦٦٦٢٥٨٤٤

استشارى أ٥٢

٢٧٢٥٩١٧٨٨٤ ش ذھنى عمارة االوقاف - الظاھر - القاھرةعلى رمضان دمحم ربیع
٠١٠٠١٧٣٢٦٠٣

استاذ٥٣

على مرغنى على عبدهللا 
وشهرته على مرغنى

٦٠١١١٣٦٠٣٦٠٢ أكتوبر المحور المركزى الحى العاشر أمام الكنیسة استشارى أ٥٤

٦٢٣٦٢٥٧٠٦ ش شرف من ش متحف المنیل - المنیلعمر احمد دمحم عزام
٢٣٦٨٩١١٩

استاذ٥٥

٨٢٢٧٥٤٦٧٥ عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصرعمرو دمحم زكى على
٠١٠٠٢٩٨٤٠٥٧

استاذ٥٦

١٠ ش عبد العزیز عیسى من ش المنهل خلف مدرسة فاطمة عبد القادر السید
المنهل من مصطفى النحاس

٢٤٧١١٣٩٢
٠١٠١٩٦٣٣٦٢٢

استشارى أ٥٧

٣٢٢٤٩٠٢٠١٥أ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیةفرید احمد مصطفى قزامل استشارى أ٥٨

١١٧٢٢٠٣١٣٣٤ ش جسر البحر الساحل شبرافكرى محمود على مصطفى
٢١٩٦٢١٠٥

استشارى أ٥٩

١١٩ الطریق الزراعى  برج الكرنك  خلف مستشفى فوزیة عازر یعقوب عبدالملك
المعادى

٢٥٢٥٤٠٥٨ استشارى أ٦٠

٩١٢٤٦٧٧٦٧٤ ش العباسیة الدور ٦ شقة ٦٨مأمون السید مامون شلبى
٠١٠٠٥٠٩٢٤١٥

استاذ٦١

١٧٣٣١٥٦٦٦٧ ش السودان برج الكیت كات - امبابةماجد فرید بطرس فرید استشارى أ٦٢

مجدى زاید عبدهللا عید  
( مركز المعادى لألمراض الجلدیة )

٤٥ ش ٩  بجوار محطة مترو حدائق المعادى 
حدائق المعادى

٢٣٨٠٧٥٧٢ استشارى أ٦٣

١١٢٣٩٢٠٨٨٨ میدان الفلكى - عمارة البدراوى - باب اللوقمحسن دمحم سلیمان ابراھیم استاذ٦٤

٣٢٢٧٩٤٢٢٩٦ ش الفلكى  شقة ١٨ - باب اللوقدمحم ابراھیم عبدالرحمن الزرقانى استاذ٦٥

٢٠ ش معوض من ش احمد حلمى   دمحم احمد عبدالغنى عبدالعال
محطة طیبة - شبرا مصر

٢٢٣٦٩٤٦٩ استشارى أ٦٦

دمحم اسامه سید فرغلى 
وشهرته اسامة سید فرغلى

٣٥٦٩٣٥٢٤برج األطباء اول فیصل استشارى أ٦٧

٢٦٣٧٠٦١٦برج الفهیم - میدان حلمیة الزیتوندمحم انور عید دمحم استشارى أ٦٨

دمحم عثمان دمحم البنهاوى
( من١٢ ظهرا  حتى ٥ مساءا )

٣ ش المعهد االشتراكى خلف سینما روكسى - مصر 
الجدیدة

٢٢٥٨٧٣٨٩ استشارى أ٦٩

دمحم فكرى على سلیم ھالل 
وشهرته دمحم فكرى ھالل

١٦٦٣٣٨٥٥٩٥٩ ش الملك فیصل سعودى استشارى أ٧٠

٤٢٣٣٣٥٥٨٥٥ ش الدقى عمارة مصر للتأمیندمحم قطب ابراھیم دمحم استاذ٧١
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دمحم دمحم حلمى عبدالعزیز 
وشهرته دمحم حلمى

٥٨ ش الحجاز برج أمون امام مستشفى ھلیوبولیس 
مصر الجدیدة

٢٦٣٧٣٥٠٩ استشارى أ٧٢

٢٧٢٥٠٥١٦٠٦ ش ٩ میدان النافوره - المقطمدمحم دمحم على النمر استشارى أ٧٣

١٨٢٥٧٤٠٣٥٩ نفق السبتیة - فوق اتوبیس بورسعید - القللىمحمود عبدالرحیم عبدالرحیم البنا استشارى أ٧٤

مروه صالح الدین المسیدى وشهرتها
 مروه المسیدى

٨٤٢٣٦٨٨٨٣٨ ش المنیل
٠١٠٩٥٧٠٤٥٦٦

استشارى أ٧٥

مصطفى احمد محمود ھمام 
وشهرته مصطفى ھمام

٤٢٤٥٣٥٤٥٨ ش السید المیرغنى روكسى مصرالجدیدة استاذ٧٦

 ١١٤ ش المحطة الشرقى المرج  مصطفى سعد طه قندیل
١٤ ش الحریة امام مترو الدراسة - میدان المطریة

٢٦٦٢٣٥٤٥
٢٢٥١٥٢٩١

استشارى أ٧٧

٥٣٣٣٦٠٠٤٤ ش عیسى حمدى - العجوزةمصطفى محمود ابوالعال محمود استاذ٧٨

منى دمحم احمد سلیمان 
وشهرتها منى سلیمان

٣٣٤ ش السودان مدینة الطلبة نهایة ش احمد عرابى 
المهندسین

٣٣٤٥٤٤٥٩ استاذ٧٩

مهیرة حمدى محمود السید
( فترة صباحیة فقط )

 ٣٢٢٥٨٣٦٤٦ ش المروة عمارة الصفا  روكسى  مصر الجدیدة
٠١٠٠٨٤٤٥٢٧٤

استاذ٨٠

 ٥٠١١٢٥٨١٠٠٣٠ ش الغرفة التجاریة من ش مراد میدان الجیزةمى فاروق دمحمالسید
٣٥٧١١٧١٩

استشارى أ٨١

١٧٢٢٥٦٦٣٩٥ش بیروت قبل میدان الجامع مصر الجدیدةنادر فؤاد دمحم رجب استاذ٨٢

٦٢٤٥٤٢٥٣٤ ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجدیدةنجوى دمحم یوسف حسن استاذ٨٣

نشوى دمحم ابوزید عسكر
وشهرتها نشوى عسكر

١٧٩٢٢٩٤٧١٠٣ش جسرالسویس امام بوابة (٥)لنادى الشمس استشارى ج٨٤

٣ ش توفیق جرجس من ش احمد عصمت نهال دمحم ذوالفقار عباس
 عین شمس الشرقیة  ٣ عمارات كلیة البنات خلف دار 

الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤٩٤٣٧٧٨   
٠١١٥٥٧٥٣٠٧٣

استاذ٨٥

٤٠٢٢٢٧٠١٩٠مكرر ابو العتاھیة امتداد عباس العقاد مدینة نصرنهلة عبد العزیز دمحم ابراھیم
٠١٠٦١٢٢٢٤١

أخصائي٨٦

ھالة عصام الدین ابوالنهى
و شهرتها ھالة عصام الشیخ

٧ اسكان شباب المهندسین امام قسم اول 
مدینة نصر طریق النصر

٢٣٠٥٠٦٧٧
٠١٠١٧٠٠٤٥٨٣

استشارى أ٨٧

٢٢٥٢٥٩٠١٢٤١ ش الجیش  میدان الجیش - القاھرةھانى ابراھیم الشافعى استاذ٨٨

١٧ ش ابى تمام - الملك فیصل - محطة المطبعة بعد ھانى احمد فرید الزمزمى
الشبراوى

٣٣٨٤٧٢٢
٠١٠٩٢٩٥٩٦٧٥

استشارى ج٨٩

٣٦٢٥٥٧٣٥٣٣ ش راغب عمارة بى تك أمام خیر زمان - حلوانھانى عبد العال الزیات استشارى أ٩٠

 ٧١٢٣٥٩٥٠٢٩ ش ٩ المعادىھدى احمد دمحم منیب
٠١٢٢٠١٢٣٣٤٤

استاذ٩١

ھشام على على عسل 
وشهرته ھشام عسل

٢٤٢٦٠١٤٣٩٥ ش عشرة الوایلى الكبیر حدائق القبة
٠١٠٠٥١٥٤٢٢٩

استشارى ب٩٢

٠١٠٩١٧٤٨٤٩٨ابراج العز ٢ الدور الثالث - میدان المطریة - القاھرةھناء رمضان صادق دمحم
٠١٠١٧١٧٦٠٤٥

استشارى ج٩٣

٢٣٠٦٧٤١٥مول ترافیوم  ٤٢٢/٤٢٣ الدور الثانى -ھند یاقوت دمحم شعبان
٠١٥٥٥٠٧٨٧٠٦

استشارى ب٩٤

وائل اسماعیل عبدالقادر عكاشة 
وشهرته وائل عكاشة

٤٠٢٥٥٤٦٢١٤ ش حیدر أمام دھب مول حلوان استشارى أ٩٥
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١٣٢ش النزھه میدان تریومف- اعلى صیدلیة العزبى - یوسف اسعد عبد السید میخائیل
مصر الجدیدة

٠١٠١٠٣٨٧٣٢٧
٠١٢١١٣٨٠٣٣٧

أخصائي٩٦
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حدائق المعادى ش اوالد حسن بكر میدان الحریةابراھیم عباس ناصف مراد
المعادى ش الجزائر الشطر العاشر

٢٥٢٣٣٤٣٧
٠١١١٤٨٥٦٢١٨

استشارى ب١

ش مصر حلوان الزراعى ناصیة ش زھیر العتال احمد حسین محمود حسین
دارالسالم

٢٥٢٤١٣٥٣ استشارى أ٢

١٢٣٩٣٢٧١٩ش شریف باب اللوق امام وزارة االوقافاحمد خلیل عبدالهادى مراد
٠١٠٠٦٦٨٨١٠١٨

استشارى أ٣

٨٢٣٧٦١٣٥٣٥ ش السودان بجوار مرورالعجوزة المهندسیناحمد رؤوف احمد دمحم استشارى أ٤

احمد رضا محمود
و شهرته احمد رضا الدیب

٤١ ش النزھة عمارات رابعة االستثمارى بجوار دار 
الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٢٩١٤٧٢٢
٠١١٢١١٣٦٦٩٢

استشارى أ٥

٤١٢٧٩٦٣٠٣٠ش نوبار باب اللوقاحمد نبیه عبدالرحمن الشاذلى استاذ٦

٤٠٣٧٦٠١٢٥٩ ش مصدق الدور األول الدقىاسامة صالح الدین عبدالحكیم استشارى أ٧

اسامة عبدالسالم محمود  
وشهرته اسامة شامة

٥١ ش العشرینى تقاطع الشهید احمد حمدى 
الثالثینى محطة مدكور فیصل

٣٧٢١٥٩٧٣ استشارى أ٨

١١١/١٢٣٠١١٢١٠٤٩١٤٢ ش طومان باى الزیتوناسامة عزت بطرس بولس
٠١٢٢٣٥٤٢٩١٢

استاذ مساعد٩

١٢٠١٠٢٧٢٧٧٥٤٥میدان ابن سندر - مدخل ٢ - منشیة البكرىاسامة محمود احمد عویشة استشارى أ١٠

٤٧ش الحسن بن على امام عجیبة للبترول الحى السابعاسامه نورالدین صالح كریم
 مدینة نصر

٢٤٠٢١٣٢٦ استاذ١١

٣٥ ش دمحم توفیق دیاب من مكرم عبید امام مسجد اسعاد یوسف ابراھیم خالف
االیمان مدینة نصر

٢٢٧٠٧٦٠٧
٠١٠٠١٠٢٠١٣٣

استشارى أ١٢

٦ ش ٩ میدان النافورة بجوار فودافون اشرف السید على شومان
أمام البوار المقطم

٢٨٤٥٠٧٧٨ استشارى أ١٣

٣٤٢٦٣٨٦٦٢٦ ش المنتزه مصر الجدیدةاشرف جرجس وھبى جرجس استشارى أ١٤

٧ ش میخائیل صلیب خلوصى الترعة البوالقیة شبرا البیر واصف فهمى جرجس
مصر

٢٢٣٣٥٣٩٠ استشارى أ١٥

٤٥ش الدقى میدان الدقى اعلى عصیر فرغلى دور ١ امال صبرى الدیدمونى مصطفى
شقة ٦

٠١٠٦٩٧١٧٩٩١ استشارى أ١٦

١٦٠ ش النزھة - سانت فاتیما - امام  بنك مصر - الدورامل عبد العظیم احمد لطفى
 الثالث - مصر الجدیدة

٠١٠٦٥٨٩١٥٥٥ استشارى ب١٧

٣٣٢٢٥٠٠٩٩٥ش الحریة المطریة انسى نجیب سولایر استشارى أ١٨

١١ میدان الفلكى   شقة ٤٥ - باب اللوقایمان احمد احسان عبدالمجید
٤٤٦ ش الملك فیصل اول فیصل  الجیزة

٢٣٩٣٣٧٧٧
٣٥٨٤٦٦٦٠

استاذ١٩

ایمان عبدالرحیم دمحم على
( حساسیة )

٢٨ ش على امین امتداد مصطفى النحاس 
بجوار سوبر ماركت المحمل مدینة نصر

٢٠٨٠٠٦٧٠
٠١١١٨٠٥٤٥٦٠

استاذ٢٠

١٩ش عبد الخالق صابر - الدور األول شقه ٣ الزھراءایمن حمدى رشاد عبد الرحمن شبایك
 - مصر القدیمة   

المعادى الجدیدة - مشروع نیركو ش الزھراء - زھراء 
المعادى عماره ٢١ ب

٢٥١٦٢٨٩٩

٢٧٢٢٦٢٠٠

استشارى أ٢١

٤٠١٢٢١٠٢٨٠٥٨ ش ١٠٠المعادىایمن فؤاد احمد صبرى استاذ٢٢

١٢٢٥٢٦٠٣٢٢ ش ١٥٣ بجوار بنزایون المعادىایناس رافت عبدالحمید محمود استشارى أ٢٣

٢٢٣٥٨٤١٦٣١ش اللیثى خلف سنترال الهرم مقابل كایرو مولباسم عبدالرحمن یوسف القاسم
٠١٢٢٣١٥٠٦٣٦

استشارى أ٢٤
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١١١ش المللك فیصل برج مصر الخلیج محطة الكوم بهاء بدیع رمسیس خریصة
األخضر

٣٣٨٨٩٣٢٩ 
٠١٠٠٦١٧٩٣٣٦

استشارى أ٢٥

٦ اكتوبر - الحصرى - المحور المركزى - فوق اسماك تاج الدین دمحم البحر دمحم درویش
الشیف - قبل التوحید و النور

٠١٠٠٨١١٩١٧١  
٠١٠٠١٦٧٦٢١٤

أخصائي٢٦

جلیلة دمحم مختار  
" امراض دم "

٨٤٢٢٩١٤٨٨١ ش العروبة - مصر الجدیدة استاذ٢٧

جمال عبد الناصر حسن دمحم یمامة  
وشهرته  جمال عبد الناصر یمامة

٦٣٥٦٨٠٨١٠ش مراد - میدان الجیزة استشارى أ٢٨

جمال محمود عبدالحلیم البطران  
وشهرته جمال البطران

٧ عمارات الشركة الوطنیة نهایة فیصل 
بعد الفندق االسالمى وامام البنك الوطنى المصرى

٠١١١٥١١٩١٠٧ استشارى أ٢٩

جمیل جرجس حنین الملیح 
وشهرته جمیل الملیح

٨٦ش  حسنین دسوقى الدور الثالث فوق صیدلیة 
الجمال - حدائق المعادى

٢٣٨٠٠٧٨٨ استشارى أ٣٠

١١٥٢٦٣٩٧١٠٧ ش سلیم األول  النعام فوق معمل البرج  القاھرةجنة دمحم مصطفى دمحم
٠١٠٠٨٣٨٦٤٢٩

استشارى ب٣١

١٢٠١١١١٧٠٠١٧٩ ش ١٥٥من ش ١٥١ المعادى فوق لفلىجیهان حسین احمد عبدالجلیل استاذ٣٢

حاتم السید دمحم عبدالعزیز  
وشهرته  حاتم عبدالعزیز

٦٠٥٢٥٩٠٢٩١٨ ش بورسعید بجوار میدان الظاھر استاذ٣٣

٢١٢٢٥٧٠٦٦٥ ش المقریزى منشیة البكرى مصر الجدیدةحاتم رفعت عبد الحمید حبلص
٠١٢٢٥٤٢٣٨٨

استاذ مساعد٣٤

حسام الدین حسین حسن  
وشهرته  حسام الدین االسناوى

١١٢٧٧١٢٣٥٥ش كمال رسالن - میدان المحكمة - مصر الجدیدة استشارى أ٣٥

مدینة العبور - الحى االول - سنتر الحجاز - امام المركز حسام عدلى كامل عبد الحمید
االسالمى

٠١٢٧٩٥٨٠٢٣٤
٠١٢٠٥٢٣٦١١٥

أخصائي٣٦

٤٠ ش حیدربجوارسینما ماجدة امام دھب مول میدان حسام دمحم منصور سلیمان ابو ساعد
المحطة

٢ ش احمد الزمر میدان انبى تقاطع عباس العقاد

٢٥٥٦٠٣٩٦
٢٢٧٥٦٠٣٢

استشارى أ٣٧

٤٩٣٦٨٦٤٢٤٣ش ١٠ الحى العاشر ٦اكتوبرحسین عیسى دمحم عبد الرحمن
٠١١١٣٣١٧١٦٤

استشارى أ٣٨

حكمت دمحم السید الغضبان 
وشهرتها حكمت الغضبان

٦٧٣٣٤٤٨٦٥١ش وادى النیل - المهندسین
٠١٠٠٢٣٣٤٤٦١

استاذ٣٩

حلمى امین دمحمعبدالواحد 
( حدیثى الوالدة + حساسیة صدر )

٢١برج الصفا ش عز الدین عمر امام النیابة العسكریة 
اسباتس الهرم

٣٥٨٥٩٨٤١
٠١٢٢٢٧٦٢٩٦٣

استشارى أ٤٠

حنان امام عمر جمعة
( اطفال و اطفال حدیثى الوالدة )

كایرومیدیكال سنتر الدور الثانى رقم ٤٨  - امتداد 
المحور المركز - ٦ اكتوبر - بین میدان فودافون و 

میدان النجدة

٠١١١٧٣٢٦٠٨٩
٠١٥٥٣٥٨٦٩٦٧

استشارى ب٤١

٢١٢٣٦٤٦٩٣٢ أ ش عبدالعزیز آل سعود منیل الروضةخالد صالح عواد حسین استاذ٤٢

٨٠٢٢٥٦٩٧٩٩ ش الخلیفة المأمون - روكسى مصر الجدیدةخلیل مصطفى الدیوانى استاذ٤٣

دالل احمد دمحم صالح العفیفى   
وشهرتها  دالل احمد العفیفى

١٣٢٣٣٠٤٠٤٦ش الدویدار محطة المحافظ - حدائق القبة استشارى أ٤٤

١٤٤٥ ش ا لكفراوى  من محور الكفراوى - الحى دینا احمد عزت طاھر
الثانى  - مدنیة ٦ اكتوبر امام مسجد ابو الصدیق

٣٦٩٧٨٢٩٨     
٠١١١٧٤٧٢٠٥٠

استاذ٤٥

القاھرة الجدیدة التجمع الخامس مول میدیكال بارك االولرأفت عبد الرءوف دمحم خطاب
 امام المحكمة عیادة ١ الدور االول

٠١٠٦٤٣٦٢٠٠٠ استاذ٤٦

٨٢٢٥٨٢٧٧٤ ش القبة روكسى امام ابو غالى موتورز مصرالجدیدةرؤوف ادیب سلیمان میخائیل استشارى أ٤٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األطفال أطباء

  ٢٨١٢٢٣٥٩٠التجمع الخامس - میدیكال بارك - خلف المستشفى الجوىرانیا سید عطیة
٠١٠٠٠٣٠٤٧٤٠

استشارى ج٤٨

٩٤٠١٠٦٦٧٦٤٨٠٢ ش شهاب – الدور الثالث - المهندسینرانیه حسنى احمد حسن تمیرك استاذ٤٩

٥٥٢٢٧١٨٢٣٧ ش ابو داود الظاھرى من مكرم عبید مدینة نصرراویة اسماعیل دمحم  النویهى
٠١٠٠٦٥٦٣٠٠٤

استشارى أ٥٠

١٣٢٢٥٨٧٠٧١ش جسر السویس بجوار مستشفى منشیة البكرىرباح دمحم شوقى السعید استاذ٥١

١٠١٠٦٦٦٠٨٢٩٢ ه مدینة الفردوس امام دریم الند ٦ اكتوبررشا عبد الرؤوف عبد العزیز استشارى أ٥٢

٤٨١ ش الملك فیصل - امام مطلع كوبرى فیصل بجوارریم ابراھیم اسماعیل دمحم
 برج االطباء الدور الرابع ( برج السالم )

٠١٠٩١٩٥٣٣٠٤
٠١٢٢٢٧٦٣٥٥١

استشارى أ٥٣

زیاد عبدالحكیم احمد محى الدین 
وشهرته زیاد محى الدین

٢٢٣٧٤٩٣٦٧٣ ش التحریر أمام محطة البحوث الدقى استشارى أ٥٤

٣٦٩٢٢٥٦٧٠٤٤ تقسیم جمعیة القبة  - حدائق القبةزینب حامد على ندا استشارى أ٥٥

زینب عبدالمنعم عبدالفتاح 
وشهرتها  زینب النحاس

٣٣٤٣٣٤٥٨١٢٩ش السودان ١٣عمارات العرائس - المهندسین
٠١٢٢٠٥٠٠٣٢٧

استشارى أ٥٦

زینب دمحم السید رضوان  
وشهرتها زینب رضوان

٢٨٣٥٧٣٦٣١٢ش مراد عمارة مالكو سنتر - الجیزة استاذ٥٧

٣٥٧٢٠٥٨٠برج األطباء  الدور الثامن - اول فیصل - الهرمسامح توفیق دمحم عامر استشارى أ٥٨

زھراء مدینة نصر الحى العاشر المرحلة األولى سامح كرم سمعان فرج
عمارة١٤بجوار مجمع المحاكم العسكریة مدینة نصر

٢٤١٠٣٢٤٦
٠١٢٢٦٣٦٣٧٠١

استشارى أ٥٩

سامیة سید یوسف الحناوى  
وشهرتها  سامیة الحناوى

٢٦٩٢٣٩٥٤١١٨ش بورسعید عمارة لؤلؤة الخلیج - السیدة زینب استاذ٦٠

٢٢٣٥٨٧١٧١ش عبد المنعم ریاض میدان العرب المعادىسحر دمحم عبدالحلیم النحاس استشارى أ٦١

١٠٦٣٣٣٧٣٢٦٩ش التحریر- میدان الدقىسلوى احمد شرف الدین استاذ٦٢

٩٢٢٢٧٢٩٩٩٩ ش مصطفى النحاس - الدور االول - مدینة نصرسمیر عبد الفتاح ھالل
٠١٠٩١٧٧٠٣٠٨

استشارى أ٦٣

٢٥٦٥٧٢٦٣التجمع الخامس خلف مجمع المحاكم دانا مول ١سنیة عبدالحلیم فهمى مصطفى
٠١٢٢٣٣٧٢٨١٦

استاذ٦٤

٣٣ش الدویدارأمام مدرسة السالم االعدادیة بنات سنیة عید خلیل بهدور
حدائق القبة

٠١٢٢٢٢١٣٢٥٩ استشارى أ٦٥

سهام صالح ادریس دمحم 
وشهرتها سهام ادریس

٢٧٥٣٨٤٦٣د ٤ ابراج طیبة الشطر االول زھراء المعادى استشارى أ٦٦

٤٦٢٣٥٩٣٥٨٣ ش ٧ المعادى - امام محطة المعادىسهام عبدالمنعم عوض سالمة
٠١٠٠٥٦٢١٠٥٧

استشارى أ٦٧

 ٢٦٢٢٧٢٨٤٢٢ ش ھشام لبیب - مكرم عبید - مدینة نصر - القاھرةسید محمود غریب دمحم
٠١٢٠٢٧٥٣٢٢٣

استشارى أ٦٨

١٦ ش البحث الجنائى صقر قریش شهیرة لویز رزق هللا عبدالنور
المعادى الجدیدة

٢٧٥٤٨٧٦٠
٠١٢٧٥٥٧٤٥٥٣

استشارى ب٦٩

١٧ ش الشهید احمد زكى   عمارات خلف العبور- مصر شهیرة دمحم زاھر عبدالرحمن
الجدیدة

٢٢٦٢٢٢٣٣
٠١٠٠٦٠٦٣١١٠

استشارى أ٧٠

٦٠ش السودان عمارة التوحید والنور المهندسین طارق احمد عبدالجواد شاھین
٤ ش السید المیرغنى عمارة كنتاكى روكسى م جدیدة

٣٣٣٦٧٨١٠
٢٢٥٦٧٢٠٠

استاذ٧١

٢٠٢٤٥١٨٦٦٥ش سلیم األول برج مصر للطیران مدخل بطارق محى عبد المجید الجمسى استاذ مساعد٧٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األطفال أطباء

٢٣٣٨٣٠٢٣٧ ش فوزى فهیم من ش األشول - مشعل الهرم الجیزةطاھر ابراھیم مرسى على استشارى أ٧٣

٧٠٢٢٥٨٢٨٠٧ ش ابو عیسى مدینة الفردوس األمیریةطالل عبدالعزیز فراج استشارى أ٧٤

١٣ ش قدس مصر و السودان دیر المالك - حدائق القبةطلعت حسن عبد الغنى دمحم
منشیة ناصر ش الكبارى محطة المزلقان

٠١١١٤٠٠٣٨٠٧
٠١٢٢٠٩٩٣٨٩٥

استشارى ب٧٥

عائشة محمود خیرى المرصفى 
وشهرتها عائشة المرصفى

٧١٣٧٤٨٣٢٢١ ش جامعة الدول العربیة عمارة الكوثر المهندسین استاذ٧٦

٦٢٤٣٢٣٠٠٣ش البشیر میدان الخلفاوى شبراعادل شفیق ریاض  استشارى أ٧٧

عبد الناصر حسین محمود عبد الناصر
( حساسیة  و صدر )

٩٦ ش مصطفى النحاس  برج االطباء شقة ٢٠١ الحى 
الثامن مدینة نصر

٢٢٧١٩١٨٤ 
٠١٠٩٩٦٧٧٦٥٣

استاذ٧٨

عبدالرحمن دمحم السید النجار 
( حساسیة وصدر )

٣٥٧١٤٠٣٩برج األطباء اول فیصل الهرم
٠١٠٠١٥٠٩١٣٢

استشارى أ٧٩

عبدالرحیم دمحم عبدالصمد  
وشهرته عبدالرحیم سعدالدین

٧٣٢٣٥٩٠١٢٠ ش ٩ فوق بیتزا ھت المعادى استاذ٨٠

عبدالقادر عبدالعال احمد شعیب  
وشهرته عبدالقادر شعیب

٢٨٢٤٩٠٥٢٢٤ش احمد عصمت عین شمس الشرقیة استشارى أ٨١

ش احمد الزمر بلوك ٨١ عمارة ٣ مدخل ب امام مسجد عبدالمجید السباعى عبدالمجید الدیب
السالم و بنزینة وطنیة

٢٢٨٧٤٥٥٠
٠١٢٢٣٥٧٩١٤٥

استشارى أ٨٢

٣١٠١١٤٤٠٤٠٠١٠ ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصرعبیر عزت سالم أخصائي٨٣

٩٢١٨١٠٥٠٣ش ابن الوردى میدان الحجاز مصر الجدیدةعزالدین احمد یوسف استشارى أ٨٤

٤٠٠١٢٢١٨٤٠١٤٥ ش الدقىعزه عصام الدین ابوالنهى على الشیخ استشارى أ٨٥

عفاف محمود احمد دمحم
و شهرتها عفاف الحسینى( حمیات )

١٢ ش الشهید احمد سرحان من ش الیابان خلف قاعة
 سید درویش العمرانیة جیزة

٣٧٧٧٤٥٤٦ أخصائي٨٦

عالءالدین مصطفى دمحم  
وشهرته عالء المسلمى

٢٤١ ش بورسعید السیدة زینب  
٢٢ ش مصدق الدقى

٢٣٩٠٦٩٤٤
٣٧٦١٦٢١٧

استشارى أ٨٧

٢٠٢٣٩٣٩١٤١ ش یوسف الجندى باب اللوقعلى مصطفى على السید عبدالمنعم استاذ٨٨

٧٢٢٦٣٢٦٢٣٧ ش الحجاز مصر الجدیدةعلیاء آمال قطبى
٠١٠٦١٢٥٣٧٤١

استاذ٨٩

٨٤٣٣٤٧٩٦٠١ ش شهاب المهندسینعمادالدین عزت سالمة استشارى أ٩٠

عمرو ابراھیم على سعید
( حساسیة و صدر و مناعة و تغذیة )

٥٥٣٧٧٦٦٦٩٧ ش النادى الریاضى برج األطباء أول  فیصل الهرم استشارى أ٩١

عمرو ابراھیم مصطفى  
وشهرته عمرو مندور

٢٣٢٦٣٤٥٣٧٩ش عبد هللا ابوالسعود تریومف مصرالجدیدة استشارى أ٩٢

التجمع الخامس مركز خدمات التجمع ش اخناتون بجوارعمرو فارس على
 سعودى ماركت

٠١١٢٧٧٤٥٩٩٩ استشارى ج٩٣

 ٩٩ أ ش طریق مصر حلوان خلف سور مستشفى عمرو مجاھد دمحم ابوالنجا
القوات المسلحه المعادى

٢٥٢٥٣٥٢١ استاذ٩٤

سنتر اجیاد فیو - الحى العاشر المحور المركز - بجوار فؤاد حسن حنفى حسن
بندا - ٦ اكتوبر

٣٨٣٢٤٣٨٩
٠١٠٦٤٥٩٥٩٥٩

استشارى أ٩٥

فاطمة دمحم مختار الهنیدى 
وشهرتها فاطمة الهنیدى (حساسیة)

٧٣٥٧٢٣٢٣٤ش خفرع میدان الجیزة
٠١٠١٥٨٤٨٩٠٨

استاذ٩٦

٤عمارات المبعوثین ش حسن المأمون الحى الثامن فایزة دمحم دمحم عبدالحلیم
أمام البنزیمة كالتكس مدینة نصر

٢٤٧١٢١٤٢ استشارى أ٩٧
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القاھرة محافظة 
األطفال أطباء

٢٢٤١٧١٦٨٨ش الفیوم ناصیة كلیوباترا  الكوربة مصرالجدیدةكریمة احمد عبد الخالق استاذ٩٨

لمیاء مختار صبح عبد القادر
وشهرتها لمیاء مختار الرافعى

١٣٢٥٢٥٣١٣١ ش ١٠٣ المعادى
٠١٠٦٨١٦٣٢٣٨

استشارى أ٩٩

٢٦٨٢٠٦٩٦ ١٤حارة ظریفة من ش الشیخ قمر میدان السكاكینىلیلى محمود متولى  استشارى أ١٠٠

١٠ ش عبد هللا العربى  بجوار مطعم البرج - امتداد ماجد السید عبد الفتاح عفیفى
الطیران - الحى السابع - مدینة نصر

٢٣٨٧٩٠٠٢
٠١٢٧٧١٢٨٩٨٤

استشارى أ١٠١

٦٩ ش ربیع الجیزى  برج سوتیر الدور الثالث شقة ١ ماجدولین یوسف امین فهمى
امام محكمة الجیزة

٣٥٧٠٨٣٠٥ استشارى أ١٠٢

٦٣٣٤٧٣٨١٩ ش النیل االبیض - میدان لبنانماریانا شوقى فهمى قلینى استشارى أ١٠٣

٧٠ طریق المریوطیة ابراج النیل فیصل الهرم مجدة دمحم السید العیوطى
 ( صباحا ومساءا )

٣٧٤٥٧٨٣٧ استشارى أ١٠٤

مجدى عبداللطیف سعید الشیحى  
وشهرته مجدى الشیحى

٣٣٥٢٣٨٢٨طریق بشتیل محطة العمارة فوق صیدلیة صدیق استشارى أ١٠٥

٢٠ب جسر السویس - امام مستشفى منشیة البكرى - محسن دمحم شلبى العبد
سراى القبة القاھرة

٠١٢٢٢١٥٤٥٢١
٢٤١٤٣٩٣١

استشارى أ١٠٦

١٢٤٥١٦٣٨٨أ ش رفاعة منشیة البكرىدمحم اشرف عبدالواحد السید استاذ١٠٧

دمحم بهاء الدین محمود 
وشهرته دمحم بهاءالدین ابوشادى

٢٣٥٩٠٦٥٤برج المهندسین ٨ ش ١٥٥ المعادى استشارى أ١٠٨

٦٢٣٦٣٠٠٦٣ ش المسلمانى ناصیة البوم المنیلدمحم جمال احمد شومان استشارى أ١٠٩

دمحم حسام دمحم شوقى الصباغ  
 ( اعصاب )

٣٥٦٩٠٣٨٠برج االطباء الدور الخامس اول فیصل الهرم استشارى أ١١٠

دمحم صبرى دمحم بهجت 
وشهرته دمحم صبرى سلیم

١٧٢٥٧٤٣٤٦٦ ش محمود بسیونى میدان طلعت حرب استاذ١١١

دمحم عبد الحى احمد مسعود
( أعصاب األطفال )

٣٤٠١٢٨١٠٨٥١٩٥أ برج التجاریین ش الحجاز مصر الجدیدة استشارى أ١١٢

 ٢٤٣٥٨٦٧٢٢٠ ش شكرى نصر الدین أول ش الهرم خلف محل جولددمحم عبد الفتاح عبد المجید فرج
٠١١٤٨٦٧٦٧٤٧

استشارى أ١١٣

دمحم عبد الكریم دمحم الكیالنى الشرقاوى
 ( و شهرته دمحم الكیالنى )

٣٢٨٣٧٨٢٥٣٥٠ ش الملك فیصل حسن دمحم  الجیزة استشارى أ١١٤

٣٢٠١٠١٤١٢٠٦٠٧ش احمد الزمر بجوار التوحید والنور الحى العاشردمحم عبد المجید عبد الرحیم استشارى أ١١٥

دمحم عبدالرحمن عبده شبانة 
وشهرته دمحم عبدالرحمن شبانة

٦٣٢٣٦٩٦٢١٢ ش الحسینى قرب صیدلیة د/رضا حدائق حلوان استشارى أ١١٦

دمحم عبدالعدل عبدالفتاح 
وشهرته دمحم عبدالعدل الصاوى

عمارات اول مایو عمارة ١بجوار قسم أول مدینة نصر
م. الشروق مبنىى١شقة٥بانورامامول اعلى مترو ماركت

٢٢٧٠٨٨٦٠  
٠١٠٦١٢١٢٧٥٦

استاذ١١٧

١٤٢٣٦٣٤٧٢٢ش دمحم زغلول میدان الباشا - المنیلدمحم عبدالفتاح محمود االبجى
٠١٠٠١١٦٠٦٣٦

استشارى أ١١٨

دمحم على عبدالحى حجازى 
وشهرته دمحم على حجازى

٩٧٣٣٣٥٣١٠٥ ش التحریر امام مسجد اسد بن الفرات الدقى الجیزة استاذ١١٩

٣٥٧١٣١٥٧برج االطباء اول فیصل الهرمدمحم دمحم عبدالسالم دمحم استاذ١٢٠

٢٩٢٣٥٨٧٥٧٤ ش مصطفى كامل برج التوفیق میدان محطة المعادىدمحم دمحم عبدالمنعم عباس استشارى أ١٢١

٦٢٢٥٢٨٨٢٠ش المشروع عین شمس الغربیةدمحم دمحم على مصطفى شحاتة استشارى أ١٢٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األطفال أطباء

٩٦ ش مصطفى النحاس  برج األطباء الحى الثامن دمحم مصطفى كامل الطویل
مدینة نصر

٢٢٨٧١٩٧٥
٠١٠٩٩٦٩٣٧٤٤

استاذ١٢٣

٨١ ش سلیم االول برج الفهیم  فوق صیدلیة الفهیم مدحت محرم صادق
الدور الرابع حلمیة الزیتون

٢٦٣٧٤٥٠٨ استشارى أ١٢٤

مصطفى احمد سالم ھیكل 
وشهرته  مصطفى ھیكل

١٣٣٥٨٥٨٠٦١ش ذھنى االندلس امام فندق اوربا الهرم
٠١٢٢٤٤٤٦٥٩٧

استشارى أ١٢٥

٤٧ش دمحم ناصف من ش كولدیر - جزیرة الدھب - مصطفى مصطفى حسن دمحم
الجیزة

٠١١٢٦٣٩٠٩٠١ استشارى ج١٢٦

٢ ش ابوالفتوح عبدهللا ناصیة العشرین عین شمس معتز انور دمحم عبدالعزیز
الشرقیة

٢٢٩٨٠٨٧٥ استشارى أ١٢٧

١١/٤ عمارات مصر للتعمیر ح السفارات  ممدوح عبدالمقصود دمحمعبدالرحمن
 مدینة نصر

٢٣٥٢٤٥٨٩ استاذ١٢٨

١٨٢٦٠١٣٢٤٠ مساكن القبة الجدیدة بجوار رئاسة حى حدائق القبةمنال فاروق جاد كندس استشارى أ١٢٩

٢٠ ش داوود بركات  خلف مجمع الملك فهد التجریبى منى اسماعیل دمحم اسماعیل
الحى السابع مدینة نصر

٠١١٠٠٣٤٤٣٤٤ استشارى ج١٣٠

منى عبدالبارى حسن زھران 
وشهرتها  منى زھران

٣٣٢٣٦٨١٤٢٠ ش القصر العینى القاھرة استاذ١٣١

٣١٢٤٥٢١٦٤٩ ش سلیم االول الزیتونمنى میخائیل بدوى یوسف استشارى أ١٣٢

٩٢٧٠٢٧٢٢٠ ش ٣٠٠ المعادى الجدیدةمها فتحى شیبة الحمد استاذ١٣٣

١٣٩ ش احمدعصمت تقاطع العشرین ع. شمس شرقیةمهدى دمحم عبدالعزیز مهدى
٦٣٠١١١٥٩٧٦٦١٤ ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبید مدینة نصر

٢٢٧٤٦٦٦٤

استشارى أ١٣٤

٦٢٢٩٠٦٤٣٢ ش احمد تیسیر الدور األول مصر الجدیدةناریمان عبد الظاھر مبروك
٠١٢٥٣٧٠٣٣٣

استشارى أ١٣٥

١٨٧٢٧٩٢٢٠١٥ ش التحریر ناصیة عبدالعزیز جاویش - باب اللوقنبیل عبدالعزیز ابراھیم محسن استاذ١٣٦

٧٦٢٤٥١٣٥٨٧ ش جسر السویس الزیتوننبیل نعیم رفلة میخائیل استشارى ب١٣٧

١٠٢٦٤٤٣١٠٥ میدان تریومف  فوق كافیتریا رأفت مصرالجدیدةنجالء طلعت السید احمد استشارى أ١٣٨

نهلة عطیة عطیة سید احمد 
( حساسیة ومناعة )

٥٤ ش فلسطین من ش خاتم المرسلین 
امتداد ش فاطمة رشدى الهرم الجیزة

٣٥٦٢٩٤٤٨ استشارى أ١٣٩

٢٥ ش المحطة میدان المحطة حلوان نوال شوقى مترى زكى
١١ میدان الفلكى باب اللوق

٢٨١٦٠٣٦٤
٠١٢٢٧٤٦١١٤٧

استشارى أ١٤٠

٩٦ ش مصطفى النحاس برجح االطباء الحى الثامن نیفین توكل یونس
الدور الثانى عیادة ٢٠٣ مدینة نصر

٢٢٨٧١٩٧٥
٠١٠٩٩٦٩٤٤٥٦

استاذ١٤١

٧٠١٢٢٢٩٤٩٧٣٦ش دمحم رشید السبع عمارات مصر الجدیدةھادیة ابراھیم سلیمان األعصر
٢٤١٩٣٦٤٥

استشارى ج١٤٢

ھالة دمحم امین فؤاد 
وشهرتها ھالة فؤاد

١٩٣٣٠٢١٢١٣ش جزیرة العرب المهندسین استاذ١٤٣

٢٢٤٥٨٢٦٢١ب ش نشاطى متفرع من ش شبرا روض الفرجھانى لیون سند ساویرس استشارى أ١٤٤

٥٨٢٦٣٦٢٤٦٣ ش الحجاز - مصر الجدیدةھدى عبد العظیم سعود
٠١٢٢٢١٨٨٠٥٥

استاذ١٤٥

٢٧٠١٢٧١٦١٩٦٨٦ط ش الضغط - حدائق االھرام  ( بجوار كافیه الواحة)ھدى مرزوق دمحم حسن استاذ مساعد١٤٦



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األطفال أطباء

ھشام حسن دمحم صالح   
وشهرته ھشام شرابى

٢٢٢٣٦٤٩٨١٨ش المنیل الروضة استشارى أ١٤٧

٣٢٢٧١٠٠٦١ش طه الدینارى الحى السابع مدینة نصرھشام صالح الدین دمحم بهجت استشارى ب١٤٨

ھشام مصطفى مصطفى حمید 
وشهرته ھشام حمید

المقطم ش ٩ مربع ٩١٢٥ بجوار 
مستشفى المقطم التخصصى

٢٦٦٧٠٩٨٠
٠١٠٦١٦٥١٢١٥

استشارى أ١٤٩

٤٧ ش الحسن بن على امام شركة الحى السابع مدینة ھویدا حسنى مرسى الجبالى
نصر

٢٣٨٤٨٤٨٩ استاذ١٥٠

٢ ش السید ابوشادى خلف مدرسة لیسیه الحریة ھویدا دمحم عبدالماجد خویصة
تریومف مصرالجدیدة

٢٤١٨٦٠١٨ استشارى أ١٥١

٣٨٦٣٧٧٩٥٢٥٣ ش الملك فیصل فوق حلوانى البوم مدكور الهرموائل عرفات المنسى سلیمان
٠١١٥٣٨٩٩٣٣٩

استاذ١٥٢

١٠٣٣٣٧٧٦٣٧ش محى الدین ابوالعز امام ابو ذكرى الدقىوجدى عبدالقادر دمحم ھاشم استشارى أ١٥٣

وجیه دمحم صابر معوض  ( صدریة  و
 سؤ تغذیة )

٢٥٥٤١٢٧٥عمارة سینما ماجدة میدان المحطة حلوان
٢٢٥٦٦٦٥٤

استشارى أ١٥٤

١٢١ ش رمسیس بجوار جریدة الجمهوریة امام ولیم میخائیل مرقس میخائیل
مستشفى الهال ل االحمر

٢٥٧٩٣٤٤٨ استشارى أ١٥٥

یاسر رؤوف دمحم دمحم 
وشهرته یاسر الهوارى

٥/٢  ش العروبة   تقاطع ش الجزائر 
امام كارفور المعادى الجدیدة

٢٥١٨٧٩٠٣ 
٠١٢٢٤٤٢٩٥٠٠

استشارى أ١٥٦

 ٤٠٣٧٦٠٠٥٨٢ش مصدق الدقىیوسف حسن جابر المالح
٠١٠٠١٦٨٨٨٢٧

استشارى أ١٥٧

٢٤٢٥٧٥٢٣٦٩ ش شبرا عمارة البنك االھلى بجوار سینما دوللىیوسف زكى خلیل یوسف
٠١٢٢٣٧٧٢٢٦٥

استشارى أ١٥٨

٥٠٢٧٩٥٨٥٦٠ ش الشیخ ریحان عابدینیوسف على فرید عطیة استاذ١٥٩



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٠٠٠٢٧٢٩٥٣ش٩ اعلى حلوانى الحلمیة - المقطم ایمن معتمد عبد السالم لیلة
٠١٠٩٠٠٢٠٤٥٤

استشارى ج١

 ١١٥٢٦٣٩٧١٠٧ ش سلیم األول النعام  فوق معمل البرج  القاھرةأمجد احمد دمحم أبو العال
٠١٠٠٨٣٨٦٤٢٩

استشارى أ٢

ابراھیم دمحم یحیى مهدى عبد الجلیل 
فخر وشهرته ابراھیم فخر

٣٠٣٥٧٣٢٢٢٠ ش مراد برج االھلى االدارى الجیزة استاذ٣

١١٤٢٢٥٠٣٢٣٥ ش التروللى میدان المسلة عین شمس الغربیةابراھیم یاسین ابراھیم سالم استشارى أ٤

٩٧٢٣٦٥٢٨١٤ ش المنیل القاھرةاحمد اسماعیل عبدالحمید دمحم
٠١٠٠١١٦٥٢٧٤

استشارى أ٥

٩٧٠١٢١٠٥١٧٤٩ ش النتیل الرئیسىاحمد جمال الدین سفینة استشارى أ٦

٤٢٢٥٦٦٤٦٠ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةاحمد صدقى عبدالرحمن صدقى استاذ٧

٣٥٧٢٣٩٣٢عمارة النصر الدور السابع شقة ١٠ میدان الجیزةاحمد عز الدین سالم العطار
٠١٢٢٣١٠٣٢٥٦

استشارى ج٨

٦ ش المدنیة المنورة  بجوار مجسد  المرزوقى النزھه احمد دمحم احمد  عبد هللا
الجدیدة

٠١٠٠٥٢٤٤٩٢٦ استاذ٩

٧١ ش جامعة الدول العربیة عمارة الكوثر الملحق احمد دمحم فهمى عمر
االدارى

٣٣٣٥٩٣٢٢ استاذ١٠

١٧٣٠١١٢٠٤٦٨٤٦٩ ش فیصل الرئیسى ناصیة ش العریش - فیصلاحمد محمود حسین استشارى أ١١

٥٣٥٧١٠٠٥٥ ش مراد الجیزةاحمد یحیى احمد فرید استاذ١٢

٧٢٥٧٥١٨٨٧ ش جزیرة بدران شقة ٢٤ شبرااسامة سید عبد الخالق عوض استشارى أ١٣

اسامة دمحم لطفى دمحم  
وشهرته اسامة المصرى

٥٠٢٦٣٩٦٩٥٥ ش متحف المطریة  قبل میدان النعام حلمیة الزیتون استشارى أ١٤

٢٢٥٢٦٣٨٣٨ ش ١٠٠ میدان الحریة المعادىاسامه دمحم جالل الدین فهمى استشارى أ١٥

٢٢٢٦٣٩٨٤٣٣ش احمد امین میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةاسماعیل عبدالحكیم دمحم قطب استاذ١٦

اشرف الخولى احمد دمحم عثمان 
وشهرته اشرف الخولى

٢١٢٣٦٣١٤٢١ ش القصر العینى امام المعهد القومى للكبد
٠١٠٠٥٢٢٦٦٨٦

استشارى أ١٧

٢٢٤٥٣٦٨٥٢أ ش الخلیفة المأمون بجوار مدرسة المقریزىاشرف الزغبى السعید
٠١٢٠٧٥٢٣٣٧٠

استاذ١٨

١٧٤٢٧٧٦٨٧١٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةاشرف فاروق ابادیر
٠١٢٠٦٩٧٧٠٧٦

استاذ مساعد١٩

٥٢٢٢٧١٢١١٩ ش عباس العقاد مدینة نصراشرف دمحم احمد محسن استشارى أ٢٠

اشرف دمحم على ھدایت 
وشهرته اشرف ھدایت

٥٨٣٣٣٨٣٠٠٩ ش سوریا المهندسین - الدور السابع استاذ٢١

٧٦٢٤٥٩٨٧٩٢ ش طوسون شبراالبرت منصور جرجس منصور استشارى أ٢٢

التداوي للجراحة العامة عیادات ٢٣
تخصصیة 

ومراكز طبیة

 ١٨٢٤٧٢٨٠٧٩ مكرر ش افریقیا امتداد مصطفى النحاس مدینة نصرامنیة دمحم حسن على ربیع
٠١١١٦٦٧٥٣٧٠

استاذ مساعد٢٤

١٥٢٣٩٠٩٦٤٩ ش رشدى عابدینایمن ایهاب نافع استاذ٢٥
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ایمن دمحم عبد الهادى عثمان
( جراحة جهاز ھضمى و كبد )

٩٠٣٣٠٢٢٧٣١ج ش احمد عرابى برج الفیروز المهندسین
٠١٢٨٤٢٩٧١٢٣

استاذ مساعد٢٦

٧٠١٠٩٩٩٢٣٥٠٩ش حسن المامون الحى الثامن مدینة نصرایهاب حسین عبد الوھاب عبد الجواد
٢٤٧٢٩٩٠٥

استشارى أ٢٧

٢٣٨٢٢٠٤٦٦٧٣ ش شبرا میدان الخلفاوىبهاء محمود احمدالوكیل استشارى أ٢٨

١٩٨٢٢٠٤٥٢٠١ ش الترعة  شبرا مصرجرجس رءوف امین
٠١٢٢٣٥٧٨٨٢٦

استشارى ج٢٩

١٢٥٢٣٧٤١٦ ش مسجد الدعاة من ش ٩ حدائق المعادىجمال فؤاد دمحم  دمحم شریف استشارى أ٣٠

٢٥٢٧٩٤٨٧٦٥ ش البستان میدان الفلكى باب اللوقجمال مصطفى دمحم على سعید استاذ٣١

٩١ ش العباسیة برج األطباء الدور الرابعحازم عبد السالم دمحم عامر
( السبت، االثنین، االربعاءمن(٨-١٠مساء فقط)

٢٤٨٥٨٥٢٥ استاذ٣٢

حسام الدین سعد ابراھیم عبدالجواد 
وشهرته حسام سعد االیة

٤٠٢٢٤١٩٤٨٦ ش الحجاز مصرالجدیدة استشارى أ٣٣

حسان دسوقى ابراھیم الدسوقى 
وشهرته حسان الدسوقى

٤٢٦٣٣٥٦٩٩ش السباق  شقة ٦ خلف المیریالند مصرالجدیدة استشارى أ٣٤

٤٠٢٦٣٥٦٥٢١ ش الحجاز میدان المحكمة مصرالجدیدةحسن سید سید طنطاوى استاذ٣٥

٥٦٢٤٥٣٤٧١١ ش رمسیس تقاطع ش بطرس غالى - روكسىحسین سامى سید احمد خمیس استشارى أ٣٦

٣٢٤٣١٣٧٦١ ش احمد العوامرى بجوار محطة مترو الخلفاوى  شبرادانیال جاد الرب بشاى ابراھیم استشارى أ٣٧

١٢٦٣٨٩٢٨٤ ش طلخا - صالح الدین - مصر الجدیدةرأفت حبیب سیحه
٠١٢٢٣٤١٠٣٨٠

استشارى أ٣٨

١٢٤ ش مصر والسودان  حدائق القبة رفیق رزق هللا جرجس 
٩٦ ش دمحم فرید عابدین

٢٦٨٥٩٥٠٢
٢٣٩٢٣٩٠١

استشارى أ٣٩

رمضان احمد نبوى مرة 
وشهرته رمضان مرة

٥٣٧٦٠٩٤٧٠ ش بدرالدین من ش الدقى  بعد حلوانى الجهاد استاذ٤٠

سامح دمحم رفعت الحموى 
وشهرته سامح الحموى

١٢٨٣٧٤٨٩٦١٤ ش التحریر الدقى
٠١٢٢٢١٩٦٨٠٣

استشارى أ٤١

٩٦٢٢٧٤٤٨٣٠ ش مصطى النحاس - مدینة نصرسامى احمد عبدالرحمن سلیمان استاذ٤٢

١٦٢ ش ابراھیم عبدالرازق تقاطع صعب صالح سامى عازر جورجى قلینى
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٣٦٥٤٠
٠١٢١٠٥٦٦٤٠٠

استشارى أ٤٣

٧٢٤١٤٧٨٩٤ ش مبارك خلف الرقابة االداریة الجولف مصرالجدیدةسمیر حسنى سعید سیدھم
٢٤١٨٠١٩٨

استاذ٤٤

٣٧٢٥٩١٧٨٨٠ ش عماد الدین ناصیة رمسیسسمیر شفیق شلبى استاذ٤٥

شریف بطرس اخنوخ بشاى 
وشهرته شریف بطرس المیرى

٤٠١٢٢٢٨٥٣٦٤١ میدان العزیز با� الزیتون استشارى أ٤٦

١ ش عبد اللطیف المكباتى متفرع من المنتزه خلف شریف مراد جرجس
مستشفى ھلیوبولیس  میدان ھلیوبولیس مصر الجدیدة

٠١٢١١٩١٩٢٨٠ استشارى أ٤٧

٣٦ ش دمحم رضوان تقاطع عبدالمنعم ریاض مدینة صالح سالم فرج الشیخ
التعاون شبرا الخیمة

٤٦١٣١٦٩٦ استشارى أ٤٨

 ١٦٢ ش التسعین الشمالى– التجمع الخامس- عیادة ضیائى دمحم الشحات دیاب
٤٤ مركز القاھرة الطبى خلف المستشفى الجوى

٠١٠٠٩٠٩٩٨٨٣  
٠١٠٠٠٠٥٢٩٢١

استشارى أ٤٩

٩٧ ش المنیل مصر القدیمةطارق ابو النصر
١ش احمد عرابى شبرا الخیمة برج االطباء الدور التاسع

٢٣٦٢٨٦٥٥
٠١٠٠١٣٤٦٠٥٨

استشارى أ٥٠



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٦٠١٠١٠٣٥٨٤٢٠شارع بطرس غالى - روكسيطارق ابوزید عثمان ابوزید استشارى أ٥١

٨٢٦٥٠٠٧٤٦ ش الدجوى من ش المطراوى المطریةعادل احمد السید الصاوى استشارى أ٥٢

برج فودافون تقاطع  ش صالح سالم مع ش جامع عادل جودة حسین دعبس
عمرو الملك الصالح

٠١١٤٤٥٠٦٦٢٥ استشارى أ٥٣

١٢٤٢٤٨٢٢٣٤١ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةعادل حسن على عبدالفتاح استاذ٥٤

٤٢١ ش رمسیس ابراج الملتقى الدور السادس عاطف عبدالغنى یوسف سالم
امام برج مصر للسیاحة أ میدان العباسیة

٢٤٠٤٩١٩٦ استاذ٥٥

٣٥٦٩٩٢٠٠عمارة النصر الدور الرابع شقة ١١ میدان الجیزةعاطف عمر عبدالفتاح البهائى استشارى أ٥٦

١٨٠١٢٢٢١٢٨٣٣٣ ش الفریق محمود شكرى حدائق القبةعاطف دمحم المهدى حامد
٢٤٤٤٢٤٠٤

استاذ٥٧

١٥٢٦٤٣٨٩٦٢ ب ش السباق مصر الجدیدة   القاھرةعاطف دمحم عواد الجمل استشارى أ٥٨

عبدالرحمن دمحم بخیت  
وشهرته عبدالرحمن المراغى

٩٤٢٦٣٩٦٠٠٦ ش عبدالعزیز فهمى سانت فاتیما مصرالجدیدة استاذ٥٩

٤٢٢٥٠٤٠٧٦ش عزت باشا المطریةعبدهللا دمحم على الشیخ استاذ٦٠

١٣٣٣٧٧٤١٦ میدان الحجاز برج الصفا الطبى المهندسینعثمان عبدالكریم عثمان استشارى أ٦١

٣٥٧٢٣٩٣٢عمارة النصر  الدور السابع شقة ١٠میدان الجیزةعزالدین احمد سالم العطار استشارى أ٦٢

١٢٧ ش الملك فیصل  الرئیسىعالء عثمان  ابراھیم الدیب
١٩ د ھضبة االھرام البوابة االولى

٠١٠٠٠٢٨٣٥٩٢ استشارى أ٦٣

١٠ ش عبد المنعم ریاض عرب المعادى بجوار على زیدان تهامى دمحم
الشبراوى

٢٧٥٠٨٦٩٦ 
٠١٠٠٦٣٦٧٤٧٥

استشارى أ٦٤

٣٥٢٢٧٠٧٦٠٧ ش دمحم توفیق دیاب من مكرم عبید مدینة نصرعلى ممدوح سلیمان الباسل
٠١٠٠٦٢٣٩٩٠١

استشارى أ٦٥

٩١٢٦٨٣٢٣٠٣ ش مصر والسودان برج المحمدیة  حدائق القبةعلى یحیى عبدالمجید على استشارى أ٦٦

٢٢٣٧٦٠٠٢٣٠ ش مصدق الدقىعمرو احمد جاد استاذ٦٧

عمرو عبدالمنعم محمود شریف 
وشهرته عمرو شریف

١٢٢٢٥٨٥٠٢٥ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استاذ٦٨

٣٠٦ ش السودان المهندسین بجوار كوبرى احمد عرابىعمرو كمال دمحم یونس
٢١٠ ط حدائق االھرام - الجیزة

٠١٠٠٢٨٩٢٩٠٨
 ٠١٠٢٣٤١٤٤٤٢

استشارى أ٦٩

١٢٩٣٣٣٥١١٢٧ ش  التحریر - الدور الثالث شقة ٤ - الدقىعمرو دمحم على دمحم بخیت
٠١٥٥١٠٨٤٥٧٣

استشارى أ٧٠

فوزى رشاد كامل القصبجى 
( وشهرته فوزى القصبجى )

ش ترعة الزمر امام مستشفى الصدر برج البندارى 
العمرانیة الشرقیة الجیزة

٣٥٧٠٩٧٤٠ استشارى أ٧١

٢٠٢٢٥٩٠٥٧٦ منشیة البكرى من ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدةماجد دمحم احمد عیسى استشارى أ٧٢

٩٢ ش عبد العزیز فهمى بجوار قسم النزھة مصر محب شرابى اسكندر
الجدیدة

٠١٢٢٤٠٧٥١١٣
٠١١١٣٠٧٦٤٤١

استشارى أ٧٣

دمحم احمد حسن راضى  
وشهرته ( دمحم راضى )

١٢٢٢٥٧٢٢٠٤ ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجدیدة مدرس٧٤

٥١١٠١١٤٦٣٣٤٤٦١میدان الجیزة - عمارة النصر - الجیزةدمحم احمد صابر سلطان استشارى أ٧٥

المعادى - المعراج العلوى - بجوار البنك اآلھلى - قطعهدمحم السید حسن عبدلى
١٠٠٦٤ 

٠١٠١١١٥٥١٧٨
٠١٠٢٧٦٢٢٤٤٤

استشارى أ٧٦



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٧٤٠١٠١٣١٥١٩٦٠شارع النزھه دمحم جمال الدین لطفى فولى
٠١١٢٠٧٠١٧٠

استشارى أ٧٧

٢٠١٠١٥٤٤٤٣٨٨ش ١٠٠ - میدان الحریة - المعاديدمحم سعید ایاتي سید استشارى ب٧٨

دمحم صبرى عبدالسمیع دمحم 
وشهرته دمحم صبرى علوان

٣٨٤٣٥٨٥٣٣١٥ ش فیصل محطة مدكور بجوار حلوانى البوم الهرم استاذ٧٩

٨٥ ش الملك فیصل - المریوطیة - فوق مول دمیاط  - دمحم صالح الدین عبدالحمید حسن
فیصل

٠١١٥٠٠٦٥٧٤٥
٠١١٥٠٠٦٥٩٧٤

استاذ٨٠

٤٠١٨ ش احمد البدوى - المعراج العلوى - البساتین- دمحم عاطف محمود الكردى
خلف كارفور المعادى

٠١٠٢١٢٢٨٩٨٩ استشارى ج٨١

دمحم عصام طه احمد  
وشهرته عصام القوصى

٣١٧٣٥٨٦١٢٨٠ ب شارع الهرم امام عمارات منتصر الطالبیة  استاذ٨٢

٤١٢٦٣٩٨٩٦٧ ش بن الحكم حلمیة الزیتوندمحم قندیل عبدالفتاح منسى
٠١٠٠٣٣٨٣٦٤٥

استاذ٨٣

٤١٠١١١٥٢٤١٣٦٦ ب ش المراغى تقاطع ش راغب  حلواندمحم دمحم حامد مجاھد
٠١٠٠٦٤٣٥٥٧٢

استشارى أ٨٤

٦٢ش العباسیة بجوار مدرسة الحسنیة دمحم دمحم عبدالرحمن نجم الدین الكردى
محطة مترو عبده باشا

٠١١٤٤٤٤٣٤٧٢
٢٤٨٤٨٨٨٨

استاذ٨٥

دمحم مسعد سید دمحم 
وشهرته  دمحم مسعد بلیطى

٣ ش الشیخ االمیر من ش مصر والسودان بجوار 
اجزخا نة الحیاة حدائق القبة

٢٤٦٤٩٠١٨ 
٠١٢٢٢٣٢٠٣٠٠

استشارى أ٨٦

دمحم مصطفى مصطفى دمحم تاج الدین
( و شهرته دمحم تاج الدین )

٦ ش ٧٧ المعادى امام البنك األھلى المصرى الدور 
الثانى المعادى

٠١١١٥٦٩٧٧٥٢
٠١١١٠٠٩٩٣٥٢

استشارى أ٨٧

٩٩٢٣٥٩٧٤٤٩ ش ٩ المعادىدمحم ھانى ابراھیم راتب استاذ٨٨

٢٠١٠٠١٤٧٥٥٨٥ ش عبدالحمید امام -ترعة السواحل المحكمة امبابةدمحم ھشام طلعت احمد
٠١٢٢٥١٠٥٨٥٥

استشارى أ٨٩

٥٠ش الخلیفة المامون - برج سوق العصر الدور دمحم یحیى على ابراھیم
التاسع - مصر الجدیدة

٠١٠٠٠٩٤٢٢٤٦ استشارى أ٩٠

محمود احمد دمحم الشافعى 
وشهرته  محمود الشافعى

١١٤٢٤٥٥٠٢١٩ ش جسرالسویس- امام عمارات المیریالند
٠١٢٢٣٨٠١٣١٦

استاذ٩١

٦٤ ش ھارون الرشید خلف مستشفى ھلیوبولیس مدحت دمحم عبدالسالم ابراھیم
مصرالجدیدة

٢٦٤٤٤٢٥٩
٠١٠٠١٤٣٢٧٣١

استشارى أ٩٢

٤٠ش الجیش - الوراق جیزةمرقص عزمى كیرلس مرزوق شحاته
٣٥٤٠٤٥٦٤

استشارى أ٩٣

القاھرة الجدیدة التجمع الخامس ٢٦٤ش التسعین مصطفى عبدالسالم احمد عبدالاله
الشمالى مركز الطبیب ٢

٠١١١٨٢٦١٠٧٣
٠١١٥٨٠٢٩٧٧٥

استاذ٩٤

٩٩٢٥٧٦٠٠٨٨ ش رمسیس امام نقابة المهندسینممدوح سامى كیرلس میخائیل
٠١٠٠٥١٨٥٢٩٧

استشارى أ٩٥

١٤٢٣٦٤٦٢٠٧ش متحف المنیل القاھرةمنیر مرقس بشاى عویضة استشارى أ٩٦

٨٢٣٩٢٧٥٥٨ ش البطل احمد عبدالعزیز باب اللوقنادرعبدالدایم ابوالعطا االنصارى استاذ٩٧

٢٨٣٥٧٢٠٣٨٩ ش مراد مالكو سنتر الجیزةنبیل احمد دمحم على  استاذ٩٨

٦٤ ش ھارون الرشید خلف مستشفى ھلیوبولیس نبیل سید دمحم صابر
مصرالجدیدة

٢٦٣٦٩٣٩٧ استاذ٩٩

٤٤٢٨١٨٢٩٩٨ ھـ  ش مصطفى المراغى عمارة ویمبى  حلواننبیل وھبة متولى عمر استشارى أ١٠٠
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٧٣ ش عثمان بن عفان - بین میدان تریومف ھانى عزیز كیرلس بباوى
ومیدان سفیر مصرالجدیدة

٢٤١٩٠٧٧٩
٢٤١٩٥٩٦٠

استشارى أ١٠١

٠١٠٦٥٩٣٣٦٩٨قطعه٥٢١٦ الحى الرابع الهضبه الوسطىھشام  اسماعیل عبد النبى صالح  استشارى أ١٠٢

٣/١٠١٠١٧٠١٤٩١٨ش الالسلكي - فوق معرض نیسان - المعاديھشام عبد الوھب عبد المحسن خلیفة استشارى أ١٠٣

١٨ ش الطیران بجوار جامع رابعة العدویة  مدینة نصر ھشام ماجد حسن عبد العال
 القاھرة

٠١٢٢٦٣٤٠٦٩٤ استاذ١٠٤

٤٢٣٥٨٥٣٢٢ ش١٥١امام تاون سنتر المعادىھشام محمود صالح الدین عامر استاذ١٠٥

٤٥ ش النصر میدان الجزائر فوق صیلیة العزبى یاسر دمحم عبدالواحد احمد حشاد
المعادى الجدیدة

٢٥١٦٧٤٤٦
٠١١١٤٣١٥٣٩٠

استشارى ب١٠٦

یسرى رشدى السید جبر
(من١ال ٤عصرا سبت اثنین خمیس)

عمارة برج االطباء ش دمحم محمود ناصیة عبدالعزیز 
جاویش باب اللوق

٢٧٩٥٦٥٢٧ استشارى أ١٠٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

٤٧٠١٠٣٣٢٠٧٠٤٨شارع الدقى - میدان الدقىأیمن طارق محمود دمحم  استشارى ب١

٩٦٠١٠٢٤٠٦١٠٣٢ش التحریر - میدان الدقى - الجیزةاحمد عاصم عبد الخالق استشارى أ٢

٢ أ ش مراد الشریعى من ش النزھة بجوار میدان احمد دمحم عبد الرحیم السبع
تریامف مصر الجدیدة

٠١٠٦٥٦٥٠٩٩٣ استشارى أ٣

١٢٧٢٤٨٣٧٠٨٤ ش مصر والسودان عمارة اولمبیك حدائق القبةاسامه حامد عبدالجواد حسن
٠١٠٠١٦٨٤١١٥

استشارى أ٤

السید عبدالرحمن ابراھیم عمارة 
وشهرته السید المر

٢٧٩٦٢٨٢٥عمارة برج االطباء ش دمحم محمود باب اللوق استاذ٥

٣٤٠١٠٠٦٦٩٩٧١٨أ ش الحجاز - میدان الحكمة - مصر الجدیدةجاسر حسن ربیع دمحم أخصائي٦

٧١ ش جامعة الدول العربیة الدور الرابع حسام ابراھیم دمحم معاطى
فوق فرغلى المهندسین

٣٣٣٥٧٨٤٨ استاذ٧

٩٦ ش الشیخ غراب بجوار القصر الجمهورى حدائق حمدى مرسى فرحات شریف
القبة

٢٦٠٣٢٦٧٤ استاذ٨

خالد احمد دمحم حسن 
وشهرته  خالد غریب

٣٥٨٢١١١٢برج النصر اول الملك فیصل شقة ٢٠٨ الجیزة استشارى أ٩

٦٥ ش حسن االنور میدان نفق الملك الصالح الشرقى سمیر صابر دمحم على
اول ش صالح سالم  مصرالقدیمة

٢٣٦٣٣٨٠٠ استشارى أ١٠

٣٠٣٥٧١٣٦٢٢ ش مراد برج البنك االھلى جیزةشریف جمال الدین عبدالمجید المكاوى استاذ١١

طارق حمدى عبدالخالق السرى 
وشهرته ( طارق حمدى السرى )

٥٣ ش نخلة المطیعى عمارة البنك االھلى 
میدان تریومف مصر الجدیدة

٢٦٤٣٨٨١١
٠١٢٠٠٠٠١٨٨٩

مدرس١٢

طارق عصام دمحم قندیل 
( عمود فقرى)

١٥٢٣٩٥٧٠٧٤ ش رشدى برج سلمى عابدین
٠١٢٢٣٣٤٤٦٨٦

استشارى أ١٣

٢٣٠١٢٢٥٣٣٦٢٦٣ش القصر العینى امام معهد السكرعبد الرحمن عنایت عبد الحمید ثابت مدرس١٤

١٢٨٠١١١٤٠٧٥٠١٣ ش السودان قصر اإللیزیه المهندسینعبد العلیم عبد الوھاب عبد العلیم استشارى ج١٥

عصام الدین عبدالرحمن عبدالمجید
وشهرته عصام عمارة

٥٨ ش الحجاز امام مستشفى ھلیوبولیس برج امون 
مصرالجدیدة

٢٦٣٨٧٠٨٠ استاذ١٦

عمارة سینما ماجدة - ٢٥ش المراغي - میدان المحطة -عمرو عبد المنعم الكتاتني
 حلوان

٢٨١٦٠٣١٨ ٠٢ استشارى ج١٧

٣٥٧٠٣٦٠٧ ٦٩ ش ربیع الجیزى الجیزةدمحم حسن عبدالعال نایل استاذ١٨

١٦٨ش النزھه - میدان سانت فاتیما - عمارة بنك دمحم حلمى عبد الشفوق
البركه 

 مصر الجدیدة

٠١٢٨٤٦٥١٧٢٦ مدرس١٩

٦١ ش السودان المهندسین أمام دمحم خالد سعدالدین
موقف أتوبیس بوالق الدكرور

٣٣٣٥٩٤١١ استاذ٢٠

٢٠١٠٠٠٥٥١١٥٨ ش المنیل - الدور األول - میدان الباشا - القاھرةدمحم عمارة دمحم الهوارى استاذ مساعد٢١

٢١٣٣٠٤٥٤٤٦ش البطل احمد عبد العزیز المهندسیندمحم مصطفى كمال  دمحم جاد الحق استشارى أ٢٢

٢١٢٦٤٤٢١٢٥ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدةدمحم وائل سمیر محمود
٠١٢٢٣٤٠٦١٣٩

استاذ٢٣

٩٦ ش مصطفى النحاس برج االطباء شقة ٤٠٥ مصطفى كامل الفولى عمار
مدینة نصر

٢٦٧٠٣٨١٥ استشارى أ٢٤

٥٣٢٤٥٩٨٢٩٨ ش روض الفرج متفرع من  دوران شبرامنتصر معوض دمحم احمد حجازى استاذ٢٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

 ٥٥٣٥٧٢٦٠٢٤ ش النادى الریاضى  برج األطباء فیصلنبیل عبد السید دمحم عمار
٣٨٤٧٣٨٨٧

استشارى ب٢٦

٦٤٢٥٣١٥٥٣٩ش المنیل الدور االول - شقة ٩ھاشم دمحم توفیق ابو العال
٢٣٦٣٨٣٨٥

مدرس٢٧

٩١٢٤١٨٨٠٩٣ ش عثمان بن عفان میدان تریومف مصرالجدیدةھشام انور عبدالرحیم دمحم مدرس٢٨

ھشام على السید منتصر 
وشهرته ( ھشام منتصر )

٩٧ ش التحریر امام مسجد أسد بن الفرات  
فوق مطعم جاد الدقى

٣٧٤٨٩٢٩٦ استشارى أ٢٩

٣٠ش اسماء فهمى - تقاطع تبیاللوقاد - ارض الجولفھشام دمحم ابو العال
 - مصر الجدیدة

٠١١٢٠٥٧٧٧٧٦ استشارى ج٣٠

٢٢٠١٢٠٣٠٠٣٦٣٤ ش خیرت متفرع من میدان الظوغلىوائل عثمان دمحم عبد الفتاح استاذ مساعد٣١



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة االوعیة الدمویة

٧ش تفتیش الرى اغا خان شبرااحمد عبد الستار مرسى سلیمان
٩٦ ش مصطفى النحاس برج االطباء - مدینة نصر

٠١١٢٧٠٠١٠٠٧
٠١٢٨١٨٨٤٨٢٧

استشارى أ١

١٥٥٠١٢٢٣٤٩٠٤٤١ ش مصر و السودان میدان حدائق القبةاسالم عبد الحمید عبد الجلیل استشارى ج٢

٥٣٠١٢٨١٣٢٤٥٥٣ش المقریزي - برج االطباء - مصر الجدیدةاكمل فوزي مساك جوني استشارى ب٣

٢٨٠١٠٩٨٢٢٩٨١٨ ش مراد الجیزة الدور السادس شقة ٦٠٢حسام زغلول دمحم حامد
٠١٠٠٤٣٧٧١٨٣

مدرس٤

٢٢٣٩٣٤٥١٢ ش شریف عمارة اللواء الدور الثالث باب اللوقحسین كمال الدین حسین دمحم استاذ٥

طارق دمحم سید دمحم 
وشهرته طارق رضوان

٣٦٢٤٥٢١٥٦١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى استشارى أ٦

٧٥٠١١١٠٦٩٦٩٢٩ش القصر العیني - السیدة زینبعبد المجید الجندي استشارى أ٧

١٢٢٤٥٣٤٥٩٥ ش الجبرتى الخلیفة المامون منشیة البكرىعلى مراد ابراھیم على سعد استشارى أ٨

١٣٣٣٦٦١٣٤ میدان الحجاز الدور السادس وحدة ٦٠٥ المهندسینعمرو مصطفى علوانى كریم
٣٧٤٨٢٥٦٠

استشارى أ٩

٦ش اللواء فطین من ش شبرا امام مستشفى الراعى دمحم عمر الفاروق دمحم الشریف
الصالح

٢٤٥٧٤٣٤٤ استشارى أ١٠

٢٨٠١٠٩٢٥٢٥٢٠٧ ش مصدق - الدقىمحمود دمحم احمد دمحم ناصر استشارى أ١١

٢٨٠١٠٩٢٥٢٥٢٠٧ ش مصدق - الدقى - الجیزةمحمود دمحم ناصر استاذ مساعد١٢

٧٧٢٧٩٢٩٥٣٧ ش القصر العینىمصطفى دمحم سامى دمحم استشارى أ١٣

٢٧٩٦١٦١٣ ٣٠٠٢ش المبتدیان - سعد زغلول - السیدة زینب ولید دمحم كامل احمد استشارى أ١٤



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة االورام

١١٥٢٦٣٩٧١٠٧ ش سلیم األول النعام  فوق معمل البرج  القاھرةأمجد احمد محد ابوالعال
 ٠١٠٠٨٣٨٦٤٢٩

استشارى أ١

ابراھیم دمحم یحیى مهدى عبد الجلیل 
فخر وشهرته ابراھیم فخر

٣٠٣٥٧٣٢٢٢٠ ش مراد برج االھلى االدارى -الجیزة استاذ٢

احمد فرج احمد دمحم القاصد 
وشهرته احمد فرج القاصد

٩ ش البوستة من ش االھرام الدورالرابع شقة ٤٢ 
روكسى مصرالجدیدة

٢٢٩٠٤٥٨٥ استاذ٣

٣٣٢٣٦٥١٤٢٠ ش القصرالعینىاحمد مرسى مصطفى فهمى استاذ٤

المقطم - ش ٩ - قطعة ٨٦٣٥ - بجوار مشویات حسنىایمن دمحم عبد المهیمن عبد الرحمن
 - المقطم

٠١  ٢٨٤٤٠٦٥١
٢٣٤٣٠٥٧٣

استشارى أ٥

 ٢٢٥٢٦٣٣٤٢ ش١٠٠ متفرع من ش ١٠٥ المعادىزیاد سمیر سید جاد
٠١٠١٠٨٢٩٩٠٠

استاذ٦

٨ ش مراد برج مراد االدارى الدور السابع شقة ٧٠٨ عبدالحمید حسین عزت عبدالحمید
میدان الجیزة

٣٥٧٠٠٣٧١
٠١١٤١٩٣٤٥٧٦

مدرس٧

٢١٠١٠١٤٠٤٠٣٣٢ش النصر - فوق مطعم طأطأ - المعاديعالء الدین حسین احمد عثمان
٠١١٢٢٤٤٣٨٨٦

استشارى أ٨

١٠  ش عبد المنعم ریاض عرب المعادى بجوار على زیدان تهامى دمحم
الشبراوى

٢٧٥٠٨٦٩٦ 
٠١٠٠٦٣٦٧٤٧٥

استشارى أ٩

٣٠٦ ش السودان المهندسین بجوار كوبرى احمد عرابىعمرو كمال دمحم یونس
٢١٠ ط حدائق االھرام - الجیزة

٠١٠٠٢٨٩٢٩٠٨
٠١٠٢٣٤١٤٤٤٢

استشارى أ١٠

المعراج العلوى بجوار البنك االھلى قطعة ١٠٠٦٤ - دمحم السید حسن عبدلى
المعادى

٠١٠١١١٥٥١٧٨
٠١٠٢٧٦٢٢٤٤٤

استشارى أ١١

دمحم صبرى عبدالسمیع دمحم 
وشهرته دمحم صبرى علوان

٣٨٤٣٥٨٥٣٣١٥ ش فیصل محطة مدكور بجوار حلوانى البوم الهرم استاذ١٢

٤٠١٨ ش احمد البدوى - المعراج العلوى - البساتین- دمحم عاطف محمود الكردى
خلف كارفور المعادى

٠١٠٢١٢٢٨٩٨٩ استشارى ج١٣

٥٠١٠٠٨٠٩٠٢٤٢ش النادى روكسى - القاھرةدمحم عبد الستار عبدالحمید أخصائي١٤

٣٧٧٤٥٤١٩عمارة النصر الدور التاسع شقة ٨ میدان الجیزةدمحم دمحم فخرالدین مصطفى
٠١٢٢٣٦٥٧٨٦٣

استشارى أ١٥

٩٩٢٥٧٦٠٠٨٨ ش رمسیس امام نقابة المهندسینممدوح سامى كیرلس میخائیل
٠١٠٠٥١٨٥٢٩٧

استشارى أ١٦

وائل عبد العظیم عبد الونیس جمعة  
(و شهرته وائل جمعة )

  ٢٨٢٦٩٠١٥١٨ ش النزھة عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصر
٠١٠٠٠٨٥٨١٤٥

استاذ١٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة قلب وصدر

١ش رفاعة متفرع من ش الخلیفة المأمون بجوار سوقاحمد حلمى على عمر
 العصر - روكسى - مصر الجدیدة

٠١٠١١٠٨٦١٧١ استاذ مساعد١

٤٠٠١١١٧٦٤١١٢٢ ش الدقى میدان الدقى الجیزةاحمد عزمى دمحم الجبالى استشارى أ٢

حسن دمحم عبدهللا الصاوى 
وشهرته حسن الصاوى

٣٢ ش قدرى امام مجلس حى جنوب القاھرة السیدة 
زینب

٢٣٩٠٧٠٩٤ استاذ٣

٢١٢٧٩٦١٦١٣ش امین سامى - القصر العینىحسن محمود عبد الرحمن السیسى
٠١١١٩٧٧٧٣٠٠

استشارى أ٤

٥١١٣٥٦٨٣٤٣٠ ش االھرام عمارة النصر میدان الجیزةعبد هللا دمحم اسامة منصور
٠١٠١٨٥٨٠٠٣٣

استشارى أ٥

٢٦٢٤٨٢٥٤٧١ ش السرجانى امام مستشفى القوات الجویة العباسیةعزالدین عبدالرحمن مصطفى احمد استاذ٦

  ٨٣٥٦٨٥٣٥٢ ش مراد میدان الجیزة برج مراددمحم احمد البدوى سالم
٠١١١٤٢٢٥٢٢٥

استشارى ب٧

٨٥٢٣٥٩٣٤٢٥ ش ٩ - الدور االول - المعادىدمحم صالح الدین ابراھیم خطاب
٠١٠٠٥٧٢٠٠٦٩

استشارى أ٨

١٠٦ ش جامعة الدول العربیة عمارة مصر لالسواق محمود احمد محمود البطاوى
الحرة المهندسین

٣٧٤٩٢٢٨٩ استاذ٩

٨٠١٢٠١٠٩٣٤٩٤ ش مراد برج مراد الجیزةمحمود حسین مازن متولى استشارى أ١٠

٩٨٣٧٦٠١٩٢٩ ش التحریر الدقىمینا سامح عیاد
٠١١٢٠٥٤٦٧٨٧

مدرس١١

١١٠١٠٠٠٢٥١٤١٤ش عید مصطفى - اول فیصل -فوق اوالد رجب -جیزةولید عباس كامل على
٢٣٥٦٩٢٨٤٥

استشارى أ١٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة االطفال

٦ ش المد نیة المنورة بجوار مسجد المرزاقى  النزھة احمد دمحم احمد عبدهللا
الجدیدة

٠١٠٠٥٢٤٤٩٢٦ استاذ١

اشرف حامد صدیق 
  (و شهرته  أشرف صدیق )

٤٠١٠٢٦٩١١٠٦٩ ش طرابلس من شارع عباس العقاد بجوار بنك عودة استاذ٢

٣٢٢٤٠٤٨٠٩ شارع الرملة عفیفى سنتر میدان الجامع مصرالجدیدةایمن احمد على البغدادى استاذ٣

٤٨١ ش فیصل  بجواركوبرى فیصل خالد عبد الحلیم حفنى احمد
٦٠ش الشهیداحمد حمدى ش العشرین فیصل بوالق 

الدكرور

٠١١٥٩٢٧٦٩١٩
٣٥٨٣٤٩٧٠

استاذ٤

٢ ش النزھة من میدان الجیش الظاھر  سلیمان دمحم سلیمان ابراھیم
٦٠ ش الطیران ناصیة ش إسماعیل القبانى شقة ٣٠٧ 

المنطقة االولى

٢٤٤٥٤٥٨٤
٢٢٦٢٥١٣٢

استاذ٥

٤٤ ش الدقى برج مصرللتامین الدورالسادس میدان عمر عبدالعلیم حسن سید
الدقى

٠١٠٠٥٠٠١٣٠٠ استاذ٦

٢٥٧١٢٤٣٠عمارة النصر  شقة ٩ میدان الجیزةماجد دمحم دمحم اسماعیل استاذ٧

١١٢٣٩٢٠١٤٥میدان الفلكى  باب اللوقدمحم عاصم محمود الفقى استاذ٨

دمحم قدرى عبدالمجید وشاحى 
وشهرته قدرى وشاحى

٩٢٢٣٩١٢٢٥٩ ش دمحم فرید میدان البستان باب اللوق استاذ٩

نبیل مصطفى محمود الدسوقى  
وشهرته نبیل دسوقى

٣٥٦٨٥٥٥١برج االطباء اول كوبرى الملك فیصل استاذ١٠



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة العظام

١٢٨٨٧٨٨٠٦٩ ٣٠شارع شهاب - المهندسینابراھیم حنتیرة  استشارى أ١

١٠٦ ش جامعة الدول العربیة عمارة مصر لالسواق احمد احمد نبوى مرة
الحرة المهندسین

٣٧٦١٥٥٦٧ استاذ٢

مدینة ٦ أكتوبر قبل میدان فودافون المحور المركزى احمد الحسین احمد توفیق
كایرو میدیكال سنتر

٠١٠٠٨٩٠٨٢٤٤
٠١١٤٨٦٥٦٠١٠

استشارى أ٣

١٥٢٣٧٨٧٠٦٨ ش١٥٢متقاطع مع ش ٧ المعادىاحمد حسنى احمد اسماعیل استشارى أ٤

١٢٨ ش السودان المهندسین برج األطباء اعلى كنتاكى احمد سمیر سید القلیوبى
الدور التاسع شقة ١

٠١٢٠٠٠٥٣١٧٩ استشارى أ٥

احمد شرین صالح الدین احمد 
وشهرته احمد شرین عابدین

٤٥ ش النصر میدان الجزائر فوق صیدلیة العزبى 
المعادى الجدیدة

٢٥١٦٧٤٤٦
٠١١١٤٣١٥٣٩٠

أخصائي٦

١٤٢٤٠٣٩٧٦٤ عمارات العبور ش صالح سالم امام االستاداحمد صابر دمحم دمحم مصطفى استشارى أ٧

٠ ش داوود بركات  خلف مجمع الملك فهد التجریبى احمد صالح حسن العدوى
الحى السابع مدینة نصر

٠١١٠٠٣٤٤٣٤٤ استشارى أ٨

٩٨٠١١٢٠٥٤٦٧٨٧ ش التحریر - الدقى - برج االطباءاحمد عبد العزیز حسن استشارى أ٩

٠١٠٢٤٩٨٩٥٢١الیف مول عیادة ٢٠٨ التجمع الخامساحمد عبد الغنى صبره أخصائي١٠

٢٦٤  ش التسعین الشمالى - بعد نادى بتروسبورت - احمد عبد المنعم البردى
القاھرة الجدیدة

٠١٢٠١٥٩٠٠١١ استشارى أ١١

احمد عبدالحمید السید شما 
وشهرته احمد شما

٨٢٣٣٣٦٢٦١٩ ش السودان نهایة جامعة الدول العربیة المهندسین استاذ١٢

٥٢٢٣٦٣٦٨٥٠ ش المنیل بجوارماكدونالدزاحمد عبدالرحمن احمد الخطیب استشارى أ١٣

٨٩ ش المنیل محطة الغمراوى    احمد فرید عبدالحمید نورالدین
األجازة ( االثنین والجمعة )

٢٣٦٣٦٣٨٢ استشارى أ١٤

١١ ش جواد حسنى تقاطع ش رشدى مع جواد حسنى  احمد دمحم احمد عمر
باب اللوق

٢٣٩٢٦٠٠٧ استشارى أ١٥

٣٣٠١٢٠١٠٩٢٨٩٣أش القصر العینى المنیلاحمد محمود دمحم جاد استشارى أ١٦

٧١ طریق النصر بجوار مرور مدینة نصر وسینما طیبة احمد مصطفى احمد دمحم
مول

٢٢٦٢١٩٥٩ استشارى أ١٧

احمد ھانى دمحم عزت
( و شهرته ھانى عزت )

٦٢٢٥٩٢٦٥٩ ب ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١٠٠٣٥٠٨٥٧٥

استشارى أ١٨

١٠٢٠١٢١٢٩٥٥٨٨٢شارع جامعه الدول بجوار االسواق الحرةاحمد یحي حسین الجندى استشارى ج١٩

١٥٦ ش المطراوى امام شجرة مریم المطریةاحمد یسرى زكریا احمد
١٠ میدان تریومف مصرالجدیدة

٢٢٥٥٤٩٠٤
٢٧٧٥٩١٠٦

استشارى أ٢٠

٣٠ ش السودان برج السعادة امام صیدناوى المهندسین اسامة رجب عبدالفتاح محفوظ
ومستشفى المروة المهندسین

٣٣٣٥٧٥٩٠
٠١٢٢٣٤١٩٨١٨

استشارى ب٢١

اسامة عبدالوھاب دمحم المنسى 
وشهرته اسامة المنسى

٧٥٢٦٧٠٦٣٧٣ ش مصطفى النحاس مدینة نصر استشارى أ٢٢

٦ ش محمود حافظ  عمارة البنك األھلى میدان سفیر اسامة دمحم السید فرج
مصر الجدیدة

٠١١٤٢٩١٨٦٤٥ استشارى أ٢٣

اسامة دمحم محمود الهوارى 
وشهرته اسامة الهوارى

٩٢٢٥٠٩٣٣٨ ش الحریة میدان المطریة استشارى أ٢٤

٢٤٧٣٠٣٠٤ش د/  محمود فتحى - میدیكال منطقة ٩ مدینة نصراسامة مصطفى حسن أخصائي٢٥
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٢٠٢٤٧٣٠٣٠٤ برج الظفر ش المنصوریة - الدراسهاسامة مصطفى حسن دمحم استشارى أ٢٦

١ میدان ابن الحكم  ش على رضا بجوار نادى ٦ اكتوبر اسامه یعقوب جرجس میخائیل
بابن الحكم

٢٦٣٨١٤٧٣ استشارى أ٢٧

٣٩ أ ش سلیم االول الزیتون اسماعیل احمد حمودة عیسى
برج االطباء امام محطة مترو انفاق حدائق المعادى

   ٢٤٥٥٥٦٨٨
٢٥٢٣٧٠٠٩

استاذ٢٨

١ ش ١٥٣ ناصیة میدان الحریة - العادى - عمارة ایاد دمحم فتوح احمد على
معمل البرج الدور الثالث

٠١٠٠٥٢٢٧٦٢٥ استشارى أ٢٩

١٣٢٠١٠١٢٢٧٠٥٠٣ ش النزھة میدان تریومفایمن فتحى منیر مدرس٣٠

ایهاب دمحم احمد نجم 
وشهرته ایهاب نجم

١٩٧ش ٢٦ یولیو برج سفنكس االدارى 
میدان سفنكس المهندسین

٣٣٠٤٧٦٤٦ استاذ٣١

٧٩٢٠٦٧٠٦٨٠ ش عبد العزیز فهمى مصر الجدیدةباھر عاطف قیصر غالى استشارى أ٣٢

بهاءالدین على دمحم على 
وشهرته بهاء الدین قرنة

٩٠٣٣٤٥٩٩٠٦ د ش احمد عرابى فوق البنك المركزى المهندسین استاذ٣٣

٥٤٢٢٤٠٩٩٧٣ ش عثمان بن عفان میدان سفیر مصرالجدیدةبهاءالدین دمحم السروى استاذ٣٤

٥٢٥٩٠١٧٨٨ برج النصر میدان باب الشعریةجاد راغب عبدالباقى عمر جاد استاذ٣٥

 ٨٤ش الظاھر -حى الظاھر -عمارة روزارى امام جالل دمحم منصور حجازى
استودیو البرنس

٢٥٨٨٧٣٤٢ استشارى أ٣٦

٣٥ ش مصطفى النحاس – برج سان جورج - الدور جمال صالح الدین المرسى خلیفة
االثالث  شقة ٣٠٤ –  مدینة نصر

٠١٢٢٣٦٥٧٤٣٩ استشارى ب٣٧

موقف الحى العاشر - امام بنزینة موبیل - مدینة نصرحاتم حسن احمد عثمان
( عیادة مدینة نصر لجراحة العظام و العمود الفقرى )

٠١١٤١٤٦٦٦٤١
٠١٠٠٨١٨٤٠٤٢

أخصائي٣٨

 ٣٩٩٢٨٤٦٨٤٦شارع ٩ - بجوار بنك كریدى اجركول - المقطمحسام ابو السعود
٠١٠١٧١٩٣٠٦٨

استشارى ج٣٩

٢٨٤٦٨٤٦٦ ٣٩٩٠٢ش ٩ - بجوار بنك كریدي اجریكول - المقطمحسام السید احمد ابو السعود
٠١٠١٧١٩٣٠٦٨

استشارى ج٤٠

٦٩٢٣٧٨١٨١٣ ش ٩ بجوار قویدر المعادىحسن حسین احمد عبدهللا استاذ٤١

٣٠٠٠١١٢٠٠٢٧٧٩٨ ش الهرم -عمارات  االتحا دیة رقم ٨  -االریزوناحسین سعد حسن  زھران استشارى أ٤٢

خالد احمد دمحم دسوقى الحوت
( و شهرته خالد الحوت )

٢٣٦ ش الملك فیصل الدور األول بجوار محطة بنزین 
التعاون

٠١١٥٦٣٣٩٣٩٩ 
٠١٠٢٠٨٧١٠٨٨

استشارى ج٤٣

١٢ ش ١٥٣ بجوار بنزایون المعادى میدان الحریة رضا دمحم ابراھیم فیشار
المعادى

٢٥٢٦٥٤٠٦
٠١٠٠٦٧٤٤٣٤١

استشارى أ٤٤

١٢٧٢٢٠٢٧٠٧٦ ش شبرا دوران شبرا فوق كنتاكىزھیر زاھر غطاس بولس استشارى أ٤٥

١٠١٢٢٠٥٤١٤١ ش خلوصى برج االمل دوران شبراسمیر السید مصطفى سلیم استشارى أ٤٦

٢٢٧٣٥٥٥٢٣ ش الملك االفضل خلف سنترال الزمالكسوزان دمحم حامد الغوابى استشارى أ٤٧

١٢٣٩١٩٢١٤ ش قدرى امام مصانع الرشیدى المیزان السیدة زینبسید دمحم دمحم السید استشارى أ٤٨

٢ش ١٠٠ خلف بنزایون المعادى شرین احمد خلیل
٢٩عمارات منتصر الطالبیة البحریة ش الملك فیصل 

امام البنك االھلى

٢٥٢٥٤٨٦٨
٣٣٩٢٨١٣٥

استاذ٤٩

٧٢٢٢١٨٥٠٥٧ ش العشرین زھراء عین شمسشعبان عیسى حسین عبداللطیف
٠١٠٠١٤٨٩٣٨٤٨

استشارى أ٥٠
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صادق مصطفى سید مصطفى  
وشهرته  صادق مصطفى عویس

١٢٧٦٤٧٢٦٢ أ ش المحطة خلف عمرافندى حلوان
٠١٠١٥٩٢١٩٤٨

استشارى أ٥١

٣٩٢٦٣٦٣٢٦٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةصالح دمحم الكرمانى ابوستیت استشارى ب٥٢

٩١٢٤٨٣١٥٢٥ ش العباسیة برج االطباء الدور التاسععادل حامد عوض هللا سلیمان
٠١٠٠٦٠٥١٢٢٦

استاذ٥٣

٥١٩٣٥٧٠٤٨٠٠ ش االھرام عمارة اركو میدان الجیزةعادل عبده حسن الحداد استشارى أ٥٤

٥٣٥٧٢٥٥٣٩ ش مراد الجیزةعاصم بسطویسى احمد بسطویسى استشارى أ٥٥

١١٢٤١٤٢٨٩٦ عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصرعامر دمحم یوسف
٠١٢٢٢٩٠٩٤٤٥

أخصائي٥٦

عبد الرحمن عوض عبد العزیز 
البشبیشى

٣٠٤/٣٠٢٠١٠٩٧٩٧٦٦٣٤ ش بورسعید السیدة زینب القاھرة استشارى أ٥٧

١٢٣٩٣٠١٣٦ ش جواد حسنى تقاطع ش صبرى ابوعلم باب اللوقعبدالسالم سید جمعة الكتاتنى استشارى أ٥٨

٥٠٢٩٢٤٨٤٨٩ ش الخلیفة المأمون  - مصر الجدیدةعالء احمد حسن الطحان استشارى أ٥٩

١٤أ ش شریف باشا متفرع من ش االھرام على ابراھیم عبداللطیف حسین
امام الحریة مول مصرالجدیدة 

١٨٦ مكرر ش شركات البترول امام محطة الوایلى الكبیر

٢٢٥٧٠٨٩٠
٢٤٢٦٢٩٣٢

استاذ٦٠

على دمحم رضا منصور على 
وشهرته على رضا

٢٧٢٢٩١٣٨٦٤ أ ش بغداد الكوربة  سنترالكوربة مصرالجدیدة
٠١٠٢٥٤٤٠٥٣٤

استاذ٦١

١٢١ ش شبرا مبنى الراعى الصالح االدارى عماد صموئیل بولس ساویرس
عمارة ماكدونالدز الدور السابع شقة ٤

٢٢٠٥٥٦٩٤ استشارى أ٦٢

عماد عبدالحكیم عبدالرحمن السید 
وشهرته عماد عبدالحكیم السوسى

١٩٢٢٠٢٤٤٤٩ ش على الشیخ من ش احمد حلمى ابو وافیة شبرا
٠١٠٠٢٤٤٦٦٤٤

استشارى ب٦٣

١١٦ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیة أمام عمادالدین عصمت على ابراھیم
صیدناوى  

٢٢٤ ش الجیش میدان الجیش أمام محطة مترو األنفاق
٢٧ ش الخلیفة المأمون الدور الثانى - روكسى - مصر 

الجدیدة

٢٤٩١٥١١٣ 
٢٥٩٢٠٨٧٠

استاذ٦٤

١٠ ش یوسف عباس امام نادى الزھور بجوار محطة عمرو احمد عبدالرحمن حسن
بنزین موبیل مدینة نصر

٢٢٦٠٢٠٦٧ استشارى أ٦٥

١٧٢٦٨٥٣٨٧٩ ش على شعراوى حدائق القبةعمرو انور حسن ابوالمجد استشارى أ٦٦

١١٥ ش سلیم االول برج منارة الزیتون عمرو عبدالقادر حماد ابوالعال
میدان النعام حلمیة الزیتون

٢٠٦٧٤٤٢٤ استاذ٦٧

١٤٧٢٤٦٤٥٤٢٩أ ش مصر والسودان حدائق القبةعیسى راغب رفاعى استاذ٦٨

٣٤٠١٠٢١٨١٧٨٧٧ ش سنان  حسن- جسر السویس - الزیتونفادى میشیل فهمى ابراھیم
٠١١٠٠٣٧٩٧٦٠

استشارى أ٦٩

١٢٢٦٣٢٦٦١٨ ش نخلة المطیعى  مصرالجدیدةفاروق احمد كامل عطیة استشارى أ٧٠

١٩٢٤١٨٦٢٦٦ أ ش الخلیفة المأمون روكسى مصرالجدیدةفایق فؤاد عبدالشهید الشبیلى استشارى أ٧١

١١٠١٠٢١٢١١٠٠٠ میدان الفلكى - باب اللوق - القاھرةكریم خالد اسماعیل زھدى
٢٣٩٣٠٣٦٣

استشارى أ٧٢

ماجد احمد دمحمعمر
( و شهرته  ماجد عمر )

٢٩١ ش عمر بن الخطاب تقسیم عمر بن الخطاب أخر 
جسر السویس

٢٦٦٣٣٦٥٠
٠١٠٠٤٠٥١١٧٦

استشارى أ٧٣
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٤٠٠١٢١١٤٢٨٧٥٧ ش المستشفى ( شیكوالنى ) الترعة البوالقیة شبراماھر ثابت واصف ھارون
٠١٠٠٢٠٠١١٦٩

استشارى أ٧٤

٩٢ ش التحریر - برج ساریدار الطبى الدور الثامن - محسن عبد الرحمن مصطفى درغام
الدقى

٠١٢٢١١٥٢٥٢٥ استشارى أ٧٥

١٠٢٤١٨٥٤٣٨تقاطع ش النزھة و النصر مدینة نصرمحسن دمحم السید دمحم استشارى أ٧٦

٩٤ ش متحف المنیل - امام سنترال المنیلدمحم احمد حسن احمد
٢ ش حسن محرم - طریق البراجیل - اوسیم

٠١١٥٠٩٩٥١٠٠
٠١١٠٠٤٦٢٢٤٦

أخصائي٧٧

٢٧ ش الخلیفة اآلمر مدینة نصر الحى السابع خلف دمحم احمد صفى الدین دمحم
الحدیقة الدولیة

٢٣٨٧٦٢٧١ 
٠١٠٠٠٨٥٠٧٠٢

استشارى أ٧٨

١٣ ش الدویدار حدائق القبة دمحم اسامة حجازى دمحم
١٣ ش سالم سالم العجوزة

٢٦٨٤٠٤٧٣ 
٣٣٣٦٩١٤٤

استاذ٧٩

دمحم اشرف لطفى الوكیل
وشهرته اشرف الوكیل

٧٨٢٤٥١٦٦٨٦ ش جسرالسویس تقاطع روكسى برج الطاھرة
٠١٠٠٩٤٩٨٥٨٤

استشارى أ٨٠

١٨٤٢٤٣١٤٣٧٣ ش شبرا محطة مترو أنفاق سانت تریزادمحم السید احمد شبانة استشارى أ٨١

٣٥٦٩٤٨٧٧مجمع نصر الدین اول ش الهرم بجوار النفقدمحم المرسى النادى عاشور استاذ٨٢

٢٧٠١٢٢٣٤٤٣٧٨٥ش دمحم رضوان الحى العاشر م نصردمحم امین جندو استشارى أ٨٣

٦ش ١٠٠ - عمارة زھرة المعادي - میدان الحریة - دمحم رفعت عبد الشافي السید والي
المعادي

٠١٠٢٤٧١٤٤٣٣ مدرس٨٤

 ٤٢٢٦٢٢٦٧٤ ش البطراوى امام جنینة مول مدینة نصردمحم زكى ابراھیم عبد الهادى
٠١٢٠٧٠٠٨٤٧٠

استشارى ب٨٥

دمحم سامى حسن سلیمان 
وشهرته دمحم سامى معالى

١٩٢٣٩٥٦٣٣١میدان السیدة زینب استشارى أ٨٦

٧٢٤٥٤٦٦٦٦ ش غرناطة روكسى مصر الجدیدةدمحم سامى عید رجب الزھار استاذ٨٧

٣٧ش وزارة الزراعة - الدقىدمحم سعید عبد المقصود
٧ قطعة ١٤٠٢ - ٣٢/٢ المحور المركزى - الدور 

الثالث - امام الحى الثالث - ٦ اكتوبر

٠١٢٠٠١٢٦٦٣٣ مدرس٨٨

٢٥٨٢٢٠٣٥٠١٩ ش شبرا میدان الخلفاوىدمحم صالح الدین سلیمان شعالن استشارى أ٨٩

١٢٣٩٣٠١٣٦ ش جواد حسنى - باب اللوق - القاھرةدمحم عبد السالم سید جمعة
٠١٠٠٠٤٣٦١١٥

استشارى أ٩٠

دمحم على احمد فرغلى
( عمود فقرى )

٤ امتداد عباس العقاد بجوار عمارة مصر للطیران امام 
وندرالند و الحدیقة الدولیة

٢٢٧٠١٩٠١
٠١٠٦١٢٢٢٢٤١

استشارى أ٩١

١٠٦٣٣٣٧٥٧٠٨ش التحریر - الدور الثالث - الدقىدمحم عوض عبد الهادى شعبان
٠١٢٧٤٢٤٩٣٩٨

استشارى أ٩٢

١٢٧٢٤٣٤٢٦٧٧ ش مصر والسودان برج اللؤلؤة حدائق الفبةدمحم عید حسن احمد
٠١٠٠٥٢٩٤٩١٩

استشارى ج٩٣

٢٢٢٦٣٥٧١٠٠ ش احمد امین میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةدمحم فؤاد دمحم عبدالحمید استشارى أ٩٤

٠١٠٠٥١٣٣٨٤٤الشیخ زاید محور ٢٦ یولیو توین تاورز الدور الخامسدمحم كمال عبد العزیز
٠١٠٠٣٦٠٩٩٨٤

استاذ٩٥

١٢٠ش مصر والسودان حدائق القبة - الدور الرابع دمحم كمال دمحم نصرى المحالوى
شقة ٤١ - القاھرة

٠١١٤٣١٣١٩٩٠ أخصائي٩٦

٦٠ ش الخلیفة المأمون برج كوین سنتر دمحم دمحم الكیالنى
الدورالخامس شقة ٦٠١ الخلیفة المأمون

٠١٠٩٩٤٩٧٤٩٨ استشارى أ٩٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٢٧٦٣٥٨٢٦٨٨٥ ش الملك فیصل محطة المطبعة  الهرمدمحم دمحم حلمى الدیب استشارى أ٩٨

٨ ش رفاعة منشیة البكرى دمحم دمحم عبدالمقصود سالم
١٦٥ ش مصر والسودان  حدائق القبة

٢٢٥٧٠٠١٩
٢٤٨٥٨٣٥٥

استشارى أ٩٩

٩٦٠١٠٩٩٧٧١٧٠٤ ش التحریر - الدقىدمحم مسعد معروف ناصف
٠١٢٧٣٠٤٧٥٥٥

مدرس١٠٠

١٦٨٠١٠٦٨٦٥٤١٦٥ ش الملك فیصل - الدور الثالث - فیصل- الجیزةدمحم یوسف عبد الستار استشارى ج١٠١

١٠٠١٢٨٧٧٠٠٤٩٥ ش ابو بكر الصدیق - المعصرة - حلوانمحمود عبد العزیز بسطویسى استشارى ب١٠٢

٧ ب شقة ٣ عمارات الفتح برج االطباء مدینة ٦ اكتوبرمحمود علم الین عبد الحافظ
عمارة اللواء ٢ ش شریف عابدین

٣٨٣٥٥٦١٤
٢٣٩١٩٨٩٩٣

استشارى أ١٠٣

١٤أ ش شریف - امام مول الحریة مول الكوربة - مصر محمود دمحم عبد الوھاب
الجدیدة

٠١٠٣٠٠٦٦٦٩٢ استشارى أ١٠٤

١٢١ ش شبرا مجمع الراعى الصالح االدارى الدور نبیل وھیب سلوانس
السادس شقة ٧

٢٤٣٢٧٣٥٥
٠١٠٠٥١٩٦٤٣٧

استشارى أ١٠٥

عیادة ٢١٨ مجمع عیادات میدیكال بارك ٢ امام محكمة ھالة دمحم عبد الصبور دمحم صباح
القاھرة الجدیدة التجمع الخامس  

١٢ تقسیم األوقاف القبة الجدیدة رابع ش من میدان 
السواح بجوار صیدلیة أیمن وجیه

٢٦١٨٠٠٢٢ 

 ٢٦٠٢٠١٠١

استشارى أ١٠٦

٣٢١٠١٢٠٧٢٧٧٨٦٧ ش فیصل - محطة حسن دمحم - الهرمھانى عادل منیر أخصائي١٠٧

ھانىء عبدالمنعم بسیونى 
وشهرته ھانى بسیونى

٨٥٣٣٣٨٩٣٥٤ ش السودان الدقى استاذ١٠٨

٧٣ عمارات صقر قریش شیراتون ھلیوبولیس بجوار ھانىء محروس مهنى عبدالملك
فندق رادیسون بلومصرالجدیدة

٢٢٦٦٢٤٨٢
٠١٠٠٠١١٠٧٧٥

استشارى أ١٠٩

٣٢ش رشید من العروبة امام فندق المیریدیان - مصر ھشام سامى عبد الرحمن
الجدیدة

٦ ش ابن فضالن من ش یوسف عباس - مدینة نصر

٠١٠٠٥١٠٦٦٧٧
٠١١١٩٥٤٣٧٧٧

استشارى ب١١٠

٩٠٢٣٦٥٥٢٨٩ ش المنیل اعلى بنك عودة الدور الثالث القاھرةھشام شكرى على دمحم
٠١٠٢٠٨٩٠٨٨٩

استشارى أ١١١

میدان ماجدة امام حدیقة الحصرى مجمع بریما فیستا وائل السید توفیق المصرى
الدور الثنى - ٦ اكتوبر

٠١٠١٥٣١٤٠٩٦ استشارى أ١١٢

١٣٠١١٢٦٠٣٠٥٥١ش السلحدار روكسى - مصر الجدیدةوائل سمیر بدر
٠١٥٥٥٣٤٤٩٣٠

استشارى ج١١٣

ولید عبدالغفار دمحم عرفة   ( جراحة 
مناظیر مفاصل مستشفى الهالل)

٩ ش السادات( ترسا سابقا ) برج األطباء الطالبیة الهرم
( المحمول :   ٠١١٠٠٣٤٠٩٠٤ )

٣٥٨٢٤٦٠٦     
٣٧٧٩٩٩٨٩

استشارى أ١١٤

١٨٢٦٣٣١٧٩١ ش المنصورة برج ھارون میدان الجامع مصرالجدیدةیسرى دمحم موسى ابراھیم استاذ١١٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

٥٣٠١٠٦٨٢٨٠٢٢٤ ش القریزى منشیة البكرى الدور األولإیمان على الشعراوى استاذ١

احمد السعید البسطویسى عبدالجواد  
وشهرته احمد البسطویسى

٣٣ ش نبیل الوقاد- الدور الرابع شقة ٤٠٢- ارض 
الجولف - مصر الجدیدة

٠١٠١٦٧٥٧٩٧٥ استاذ مساعد٢

٢ ش الهرم - مشعل - برج بانوراما بیرامیدز - ناصیة انجى مسعد دمحم ابو النجا
ش الجمهوریة

٠١٥٥٥٠٦٥٠٨٣ استشارى أ٣

حسن دمحم دمحم متولى 
وشهرته حسن متولى

٩٣٣٣٨٥٩٣٤ ش التحریر الدقى مدرس٤

٢٨٢٦٣٦٧٩٩٩ ش عثمان بن عفان روما سنتر میدان االسماعیلیةخالد الحسینى نصرصبیحة مدرس٥

خالد دمحم دمحم تعلب 
وشهرته خالد تعلب

تكنولوجى مول الدور الرابع شقة ٤٠١ 
ش مكرم عبید السراج مول مدینة نصر

٢٦٧٠٦٩٤٦ 
٠١٠٩٤٤٤٤٠٧٦

استشارى أ٦

٢١٢٦٤٢٧٦٣٨ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدةخالد نجیب عبدالحكیم دمحم استاذ مساعد٧

رامى رفعت یوسف غالى 
مركزد/  رامى غالى لعالج االورام

٤٠ أ ش یغداد الدور األول بعد األرضى شقة ٦ الكوربة 
مصر الجدیدة

٠١٠٦٠٦٣٤٩٤٩
٠١٠٩١٥٧١٥٩٣

استاذ مساعد٨

٢ش رشدي - بجوار صیدلیة ذكري - میدان سفیر - ریمون رمسیس انیس بطرس
مصر الجدیدة

٢٤١٩١٢٣١ استشارى ب٩

١ ش السباق مصر الجدیدة بجوار ادیداس جسر شریف حسنین احمد
السویس خلف المیرالند

٠١١٢٢٣٤٥٩٣٣
٠١٠٠١٩٢٤٦١٣

مدرس١٠

صالح الدین دمحم مرسى المسیدى 
وشهرته صالح المسیدى

٩٧٢٣٦٣١٦٢٤ ش المنیل فوق كباب شاھین استاذ١١

٨٠١٠١٦٢٢٢٨٨٥/ھـ١ش النصر تقسیم الالسلكى المعادى الجدیدةكریم نبیل عبد المنعم مشهور مدرس١٢

٤٥ ش المقریزى روكسى مصرالجدیدة لبنى راشد عزالعرب عبدالرحمن
٨٧ ش المقریزى روكسى

٢٢٥٦٧٧٦٠
٠١٢٢٢٧٠٢١٨٥

استاذ١٣

دمحم عصام صالح السید 
وشهرته عصام صالح

٢٢٢٤١٥٦٨٨ ش شبین میدان صالح الدین مصرالجدیدة استاذ١٤

دمحم دمحم الحفنى محمود
( عیادة ابن سینا لعالج االورام )

٣٤٠١٢٠٣٨٣٠٤٩٥ أ ش الحجاز امام محكمة مصر الجدیدة مدرس١٥

دمحم دمحم مرزوق البسیونى 
وشهرته دمحم البسیونى

١٢٦٣٦٧٩٤٤ أ میدان التضحیة خلف میدان تریومف مصرالجدیدة استاذ مساعد١٦

مدینة الشیخ زاید مركز عنایة الطبى امام مستشفى دمحم محمود عبد الحكیم عبد الحمید
الشیخ زاید

٣٨٥١٦٧٦٠٢ 
٠١١١٧٧١٨٨٨١

مدرس١٧

   ٦/١٠١٠٦٠٠٠٢٠٥٥ ش  الالسكلى  المعادى  بجوار مشویات  الرایقدمحم مشهور عبد العظیم
٢٥٢٠٣٣٠٢

استشارى ج١٨

المهندسینمیلینیوم عیادات ١٩
تخصصیة 

ومراكز طبیة

مبنى(١٥ب) ش السباق ناجى سامى جبران غطاس
خلف مؤمن المیریالند مصرالجدیدة

٢٦٤٢٨٠٢٩ استاذ مساعد٢٠

نبیل احمد لطفى السید 
وشهرته نبیل مبارك

٤٦ ش الطیران امام مستشفى التامین الصحى مدینة 
نصر

٢٢٦٢٤١٦٤
٠١١٤٠٥٦١٦٦١

استاذ٢١

٤٧ ش ابراھیم الرفاعى خلف أوالد رجب - مصطفى نیفین محمود احمد جادو
النحاس مدینة نصر

٠١٠٠٠٥٥٩٠٧٢ استاذ٢٢

٢٠١٢٧٨٥٥٨٣٠٠ ش شفیق من ش ١٥٤ - المعادىھالة عزیز شكر هللا مقار استاذ مساعد٢٣



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

وائل عبد الجواد طه عدیسة
( و شهرته وائل عبد الجواد عدیسة )

٣٠٠١١٥٨٨٨٦٠٣٦ ش الدقى - میدان الدقى - عمارة بیومى الكنفانى استاذ٢٤

٤٢ ش الدقى عمارة مصر للتامین الدور ١١ وسام على عبدهللا الشریف
میدان الدقى

٣٧٦٠٣٢٠١ مدرس٢٥

٥٥ ش النادى الریاضى برج االطباء وفاء دمحم عبداللطیف عاشور
اول الملك فیصل الهرم

٠١٢٢٣١٨٦٨٤٩ استاذ٢٦

عمارة رقم ١٠٠٦٤ مجاوره ١٠ مدینةالمعراج زھراء یاسر دمحم سعید
المعادى بجوار بنزین توتال

٠١١٥٧٢٠٠٠٦٧ استشارى ب٢٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
المسالك البولیة أطباء

١٤٧٢٧٧٥٠٩٣٥ ش النزھة سانت فاتیما مصرالجدیدةاحمد صالح الدین حسن حجازى استاذ١

احمد عادل احمد دمحم
وشهرته احمد ابوطالب

٣٥٧٢٣٠٦٨عمارة النصر میدان الجیزة استشارى أ٢

 ١٧٢٢٥٨٥٨٢٨ ش ابراھیم اللقانى روكسى مصرالجدیدةاحمد عبدالمنعم ابراھیم عبدالعال
٢٤٥٠٤٧٢٦

استشارى أ٣

١٣٣٣٠٥٢٦٣٣ ش النیل االبیض من میدان لبنان المهندسیناحمد محمود دسوقى دمحم النشار استاذ مساعد٤

ادھم جمال جعفر مصطفى شعراوى
و شهرته أدھم جمال شعراوى

١٢١ ش دمحم المقریفى الدور األول بجوار مزارع دینا 
مدینة نصر

٢٦٧٧٢٣٩١
٠١١٤٤٠٩٤٩٤٠

استشارى أ٥

٣ ش بطرس غالى امام البنك االھلى روكسى اشرف عثمان على حسن عون
مصرالجدیدة

٢٤٥٣٥٥٤٨ استشارى أ٦

السید دمحم حسن دمحم حتحوت 
وشهرته السید حتحوت

ش احمد عرابى فوق معارض الشریف للبالستیك 
عین شمس الشرقیة جسر السویس

٢٢٩٧٦٧٠٨ 
٠١٠١٠٩٧٩٦٤٠

استاذ٧

١٧٣٣٣٥٢٩٣٦ ش الفردوس " الدرى سابقا " العجوزةانور احمد حلمى عبدالفتاح استشارى أ٨

١٠٥٠١٠٢٠٦٠٤٨٤٤ ش النزھة میدان تریومف مصرالجدیدةایمن دمحم جبر حسن استشارى أ٩

٤٦٢٤٦٠٤٣٣٩ ش شبرا عمارة التامین الصحىباھر ادیب حنا لبیب استشارى أ١٠

٣ش دمنهور - میدان الجامع - مصر الجدیدة جمال الدین احمد حسن دمحم ابو رجیله
میدان المطریة - ابراج العز - برج أ الدور ٢

٠١٢٨٠٥٧٦٧٢٠
٠١٠٥٣٤٣٢٧٤٣

استشارى أ١١

مدنیة ٦اكتوبر  االردنیة  -الحى السابع  سنتر االردنیةحسن سالم  عامر سالم
(ج ) شقة ١٠٤  الدور الرابع

٠١٠١٠٩٧٠٥٢٥ استشارى أ١٢

٤٤٤٣٥٨٤٦٨١٦ ش الملك فیصل برج النصرحسین عبدهللا دمحم كامل جالل 
٠١٠٠٠٩٠٠٣٣٦

استاذ١٣

٣٠١٠٢٠٢٦٥٢٦٦شارع شهاب - المهندسینخالد احمد حبیب استشارى ج١٤

٣٠١٠٢٠٢٦٥٢٦ش شهاب - المهندسینخالد احمد رضا عبد الرحمن حبیب استشارى ج١٥

١٨٢٤٢١٧٧٧٥ ش الجهاد خلف مساكن الزاویة الحمراءخالد فتحى علیوه خلیل استشارى أ١٦

خالد محى الدین دمحم عامر
أ امراض ذكورة )

٢١٢٥١٧٣٧٧٥ ش النص المعادى الجدیدة استشارى أ١٧

٩٣٥٨٢٧١٣٢ ش حسن دمحم محطة حسن دمحم الهرمخالد مرسى دمحم فوزى
٠١٢٠٤٨٥٨٧٢٣

استاذ١٨

٤٠ ش الفالح موازى لشارع لبنان متفرع من ش سامى شفیق عبده األسقف
شهاب -المهندسین

٣٣٤٤٦٤٠٤
٠١١١١١٤٦١٠٧

استشارى أ١٩

٢١٢٧٩٤٤٣٩١ ش فهمى باب اللوقسیف الدین عبدهللا الكاتب استاذ٢٠

٢٨٢٢٤٠٩٩٥٤ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةشحاتة حسن دمحم فرغل استاذ٢١

٤٠١٠٢٣٥٥٢١٠٢ ش السید المرغنى روكسى مصر الجدیدةشریف احمد جبر صوار استشارى أ٢٢

٩٣٣٣٨٠٨٣٥ ش وزارة الزراعة الدقىشریف عبدالرحمن عبدالحى حفیظ استاذ٢٣

٥٠٩٣٥٦٨٩٩٠٦ میدان الجیزة فوق مطعم الشبراوىطارق ریاض دمحم عبدالعال استشارى أ٢٤

 ٤٢٢٣٥٧٧٠٢٦ ش متولى الشعراوى الحى العاشر مدینة نصرطارق عبد المجید عبد العال فرحات
٠١٠٠٧٦٤٠٩٩٩

استشارى أ٢٥

٩١٢٦٨٥٨٢٥٠ ش العباسیة برج االطباءطارق مصطفى عبدالمجید الزیات استاذ٢٦

٣٥٧٢٣٠٦٨عمارة النصر میدان الجیزةعادل احمد ابوطالب استاذ٢٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
المسالك البولیة أطباء

عادل عبدالقادر سید خلیل 
وشهرته عادل عبدالقادر حمص

١٤٢٥٢٥٤٧٧٣ ش ١٥٤ بجوار عمر افندى المعادى استشارى أ٢٨

١٥٢٤٥٢٤٧٤٥ میدان سراى القبة بجوار محطة مترو االنفاقعبدالعظیم عبدالمقصود امبابى سالمة استشارى أ٢٩

عبدهللا عبداللطیف حنضل 
وشهرته عبدهللا الطحاوى

١٩١٢٧٩٤٢٦٢٢ ش التحریر من جهة عابدین باب الوق استشارى أ٣٠

عبدالوھاب حامد دمحم على 
وشهرته عبدالوھاب الصیاد

٢٥١ ش بورسعید امام مصنع الرشیدى 
عمارة مركز الطاھرة لالشعة السیدة زینب

٢٣٩٣٧٢٩٧
٢٣٩٦٤٠٠٥

استشارى أ٣١

٣١٨ ش الملك فیصل محطة حسن دمحم برج االطباءعزت سید احمد الدرى
بجوار كنتاكى فوق صیدلیة الحسینى

٣٥٨٤٣٦٨٤ استشارى أ٣٢

٤٢٣٥٧٢٤٥٤٥ ش المحطة میدان الجیزةعالء الدین عبد الحمید السید استشارى أ٣٣

١٢٨٠١١١٤٠٧٥٠١٣ ش السودان - المهندسینعماد مصطفى جابر
٠١١١١٥٩٧٣٦١

استشارى ج٣٤

٢٨٢٣٠٤٤٠٩٢ أ شرع المسیرى برج المحبة حدائق الزیتونفكرى انورالفونس فكرى
٠١٢٢٣٤٩٩٤٠٤

استشارى ج٣٥

٥٠ ب ش شبرا عمارة الشربینى مجدى دمحم عبدالعزیز زكى صبره
١ أ ش احمد شوقى  بیجام شبرا الخیمة

٢٤٦٠٤١٠١
٤٦٠٤٣٤٤٩

استاذ٣٦

   ٦٤٢٥٣١٥٥٣٩ ش المنیل بعد میدان الباشا الدور األول شقة ٩دمحم احمد دمحم خلیل
٠١٠٠١٧٨٤٦٩٣

استشارى ب٣٧

٤ عمارات اول مایو طریق النصر بجوار الجامعة دمحم احمد دمحم ناصف
العمالیة مدینة نصر

٢٢٧٠٨٥٢٥ استشارى أ٣٨

٤٠٢٢٤٠٧٠٥٠ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصر الجدیدةدمحم اسماعیل شبایك
٠١٠١٠٢٧٥٤٤٩

مدرس٣٩

دمحم اشرف على عبدالهادى 
وشهرته اشرف الذھبى

١١٥ ش سلیم االول اعلى معمل البرج عمارة 
منارة الزیتون حلمیة الزیتون

٢٠٦٧٤٤٨٧ استشارى أ٤٠

٤٨٢٤٦٦٠٧٧٧ ش العباسیةدمحم الطاھر عبدالرحمن حسن استاذ٤١

١٠٣٣٣٢٩٣٧١١ ش ناھیا بوالق الدكرور الجیزةدمحم بكر السید على استشارى أ٤٢

٢٠ش الملك فیصل  برج الهدى بجوار بریونى دمحم جالل دمحم الشیخ
للمحجبات امام فندق دلتا

٣٧٤٢٦٦٦٤ 
٠١٠٢٠٨٥٧٢٧٢

استاذ٤٣

٥٢٢٥٣١٣٩٩٠ ش المنیل بجوار ماكدونالددمحم سعد یونس دمحم استشارى أ٤٤

دمحم عبدالرحمن دمحم االتربى 
وشهرته دمحم االتربى

  ٣٦٢٤٥٠٥٧٥١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى
٢٤٥٠٣٩٩٠

استشارى أ٤٥

دمحم عبدالمنعم ابراھیم دمحم  
وشهرته دمحم عبدالمنعم ابوالنور

١٠٤٢٤٥١٢٣٠٧ ش بن سندر عمارة االوقاف سراى القبة استشارى أ٤٦

 ش ھشام لبیب من مكرم عبید دمحم عالء الدین عمر
المنطقة الثامنة مدینة نصر

٢٢٧٢٨٤٢٢
٠١٠٠٢٥٩٣٤٦٦

استشارى أ٤٧

٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة دمحم كامل امام الخولى
٩٢ ش المطراوى میدان المطریة

٢٤٥١٠٨١٠
٢٢٥٢٧٠٣٠

استاذ٤٨

١ ش مسجد الدعاه من ش ٩ برج األطباء دمحم مبروك عبدهللا بدر
امام محطة مترو حدائق المعادى

٢٥٢٣٧٢٨٢ استاذ٤٩

٤١٢٧٩٤٢٤٢١ ش نوبار باب اللوقدمحم دمحم انسى المرسى استاذ٥٠

دمحم نبیل دمحم عبد العغزیز علیان
( و شهرته دمحم نبیل علیان )

٣٩٢٧٩٥٢٠٥٢ ش مجلس الشعب - السیدة زینب استشارى أ٥١
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٠١٠٠٤٨٦٥٥٨٠الحى الثانى مجاورة( ٨ ) مدینة ٦ اكتوبردمحم یسرى دمحم عبدالمنعم استشارى أ٥٢

 ١٤٣٣٣٧٧٥٦٤ ش مصدق الدقيمحمود شكري العدوي نا صف
٠١٠٩٠٠٤١٩٠١

استشارى أ٥٣

محمود عزت ابراھیم ابراھیم عبد 
الوھاب

٩٢٢٦٨٥٧٤٨٨ أ ش العباسیة ناصیة فاطمة النبویة استاذ٥٤

٩ ش سعید ذو الفقار عمارة الدمیاطى - میدان الباشا - مصطفى عبد المحسن دمحم
المنیل

٢٥٣٢١٨٨٥ استاذ٥٥

٦٧٣٥٦٩٣٧١٥ ش ربیع الجیزى امام مجمع ومحكمة الجیزةنادر نبیه عطاهللا استشارى أ٥٦

٤٢٢٥٦٦٣٢٠ ش النادى روكسى مصرالجدیدةنایر رفقى دمحم زھران استشارى أ٥٧

١٥ ش سلیمان القاضى من ربیع الجیزى میدان ام نبیل دمحم محى الدین الشاھد
المصریین

٣٥٧١٢٤١٤ استشارى أ٥٨

٠١١١١٥١٠٥٩١  ٤شارع عماد الدین كامل من عباس العقادولید السید دمحم موسي
٠١٠٦٧٦٢٨٧٧١

استشارى ج٥٩

١ میدان الحجاز برج الصفا الطبىیاسر على محمود احمد الشیخ
٤١ ش نوبار تقاطع الشیخ ریحان امام وزارة الداخلیة 
برج روما ٢٨ ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة

٣٣٣٧٧٤١٦
٠١٢٢٣٤٧٠٦٠٣

استشارى أ٦٠

٢٧٥٢٤٣٠٤١٥٠ ش شبرا میدان الخلفاوىیوسف محمود قطب عامر استاذ مساعد٦١
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 ٢٧٥٠١٢٢٣٩٩٨٥٥٨ ش جسر السویس النزھة القاھرة مالك محارب عبد الملك
٢٢٤١٨٧٠٠

استشارى أ١

٢٢ ش ابوریه متفرع من احمد زكى امام صیدلیة الحریةابتسام دمحم كامل یعقوب
 حدائق المعادى

٢٣٨٠٦١٠٢ استشارى ب٢

٢١٢٤٩١٣٠٨١ش العزیز با� الزیتون القاھرةاحمد ابراھیم دمحم حلیمة استشارى أ٣

١٢٠١٠٩١٩٢٥٧٩١ش التحریر الدقىاحمد ابو اللیل دمحم نظیف أخصائي٤

احمد السید عبد العال 
   (  تأخر انجاب - حقن مجهرى )

١٢٤ ش صقر قؤیش الرئیسى فوق فودافون المعادى 
الجدیدة

٢٧٤٧٤٢٦٩ 
٠١١٤٧٥١٩١١١

استشارى ج٥

احمد حسانین احمد حسانین 
وشهرته احمد حسانین الفقى

١٠ ش الفقى المرج الشرقیة بجوار مسجد األربعین 
عمارة الحاج على موسى المرج

٠١٠٦٣٣٥٧٧٤٦
٠١١٤٥١٣٢٢٣١

استشارى أ٦

احمد حسینى سالمة فرج 
وشهرته احمد الحسینى

٦٠٠١٠٩٥٣٣٢٦٦٩ ش الخلیفة المامون كوین سنتر روكسى مصرالجدیدة استاذ٧

برج ١٧ ابراج عثمان الدور الثانى شقة ٢٢امام سور احمد سمیر احمد رشوان
مستشفى المعادى للقوات المسلحة  - المعادى

٢٥٢٥٧٢٦٩ مدرس٨

٣٢ ش المراغى امام العصر الحدیث حلواناحمد عبد المجید عبد هللا البلقاسى
المعراج ١٠٠٦٤ طریق كارفور  زھراء المعادى

٢٩٧٣٢١٦٠
٠١٠١٩٥٤٤٤٥٥

استاذ مساعد٩

٢٨٢٦٧٠٨٣٤٠ ش ابو داود الظاھرى مدینة نصراحمد عبد المجید عطیة استاذ١٠

مدینة العبور الحى األول سنترالحجاز احمد على عبد العزیز الدش
 مدینة السالم مساكن اسبیكو ش السوق بلوك٢مخل٢

 ٠١٠٩٩٤٥٥٨٥٨
٠١٠٢٤٠٧٢٧٧١

استشارى ج١١

١٠ ش ابوبكرالصدیق میدان المحكمة ھلیوبولیساحمد دمحم خیرى ابراھیم مقلد
مبنى المركز العالمى٤ - مركز خدمات التجمع الخامس 

المركز الطبى - عیادة رقم ٣٠٦ مدینتى

٢٦٣٣٦٠٦٥
٢٦١٦١٤٤٥

٠١١١١٠٦٧٠٠٠

استاذ١٢

احمد دمحم عبد الرحیم رماح  
و شهرته احمد رماح

٩٦ ش مصطفى النحاس برج االطباء المنطقة الثامنة 
مدینة نصر

٢٢٧٥٩٣٨٩ 
٠١٠٩٩٧٨٨٨٧٦

استشارى أ١٣

احمد دمحم فكرى محمود سید االھل 
وشهرته احمد فكرى سید االھل

٤٠١ أ ش الملك فیصل الرئیسى محطة الطالبیة 
امام كبابجى الفقیر

٣٣٩٣١٥٦٣
٠١١٤٤٩٩٩٨٢٢

استشارى ج١٤

احمد دمحم كمال على  
وشهرته احمد فتى

٣٧٧٤٥٩٨٧برج االطباء اول فیصل  الدورالثالث شقة ١٠ استاذ١٥

١١٠١٠٢٦٠٠١٥٩٩ش عید مصطفى من ش فیصل وشارع النادى -فیصلاحمد دمحم ماجد دمحم الجولى
٣٥٦٨٨٩١٤

استاذ١٦

٢٠١٠١٠٩٤٠٤٠٢٥٤ش السودان -میدان لبنان -المهندسیناحمد دمحم محب السید عمر السنوسى
٠١١١٣٧٠٦٤٨٢

استشارى ج١٧

٢٧٠٤٦٩٥٦عمارة ٥ الشطر العاشر المعادى الجدیدةاحمد دمحم مصطفى الحلوجى استشارى أ١٨

احمد دمحم مهدى نوح 
و شهرت احمد نوح

 ٢ ش الفیوم برج االطباء من كلیوباترا  الكوربة - مصر
 الجدیدة

٢٢٩٠٧٩٨٧ 
٠١٠١٢٩٠٤٤٤٥

استاذ١٩

٥٥ ش النادى الریاضى برج االطباء اول فیصل احمد ھشام دمحم احمد شعیشع
میدان الجیزة

٣٥٦٩٧١٧٢ استاذ٢٠

٦ ش محمود عزمى میدان الجیزةاسامة صالح الدین الطاھر سلیم
٣٠ ش مراد الدور الثالث عیادة ٢١٢ الجیزة

٣٥٦٩٣٢٤٢
٣٥٧٠٤٨٨٤

استشارى أ٢١

٤ ش حسن المامون -مشروع ال ٢٩ عمارة -الحى اسماء حسین عباس
الثامن  - مدنیة نصر

٢٤٧١٩٥١٣
٠١١١٩٢٦٤٢٧٩

استشارى أ٢٢

٠١١٥٩٠٤٣٨٣٥ش عبد الناصر من فیصل المساحه - الهرماسماء عبد الفتاح فتح هللا احمد
٣٣٩٤١٤٩٤

استشارى ج٢٣
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٢٠٩٠١٠٠٥٧٥٩٨٧٤ ز ھضبة حدائق االھرام - الجیزةاشرف عبدالمنعم دمحم احمد
٠١١٤٤٤٤٩٠٧٦

استشارى أ٢٤

مبنى HCC- خلف المستشفى الجوى ش التسعین عیادةاالء سید عبد الحفیظ حسانین
 ٣١٥ الدور الثالث

٠١٠١٨٣٩٠٠٩٠ استشارى أ٢٥

الزھور للوالدة عیادات ٢٦
تخصصیة 

ومراكز طبیة

٦١ش البوابة الرابعة حدائق االھرام -  جیزة امام الفت نوح ریاض على
الشبراوى فوق سوبر ماركت العبد

٠١٠٠٨٠٧٣١٩٨ استاذ٢٧

٣١٨ ش ١٤ الحى الرابع التجمع الخامس القاھرة امال حسین حسن ابو سیف
الجدیدة

٠١٠١٥٣١٧٩٦٢ استاذ٢٨

١٤٦٫١٤٤٢٥٣٢٢٧٤٠ ش السد البرانى السیدة زینبامال عبدالعال سلیمان احمد استشارى ب٢٩

عمارة ١ مشروع ١٢ عمارة الحى السابع ش عبد هللا امانى دمحم عشرى
العربى امام اربیانا مدینة نصر

٠١٠٦٢٦٦٠١٣٠ استشارى ج٣٠

امل عبدالعزیز السید نوح 
وشهرتها امل نوح

٢٩٢٠١٢١٣ فیال ٢٤٦ البنفسج ٩ الرحاب القاھرة الجدیدة
٠١١١١٨٢٤٤٧٨

استاذ٣١

مستشفى مصر الجدیدة التخصصى ١١ ش دمحم والىامل علیمى احمد
١ ش احمد توفیق من احمد عرابى عین شمس الشرقیة

٢٦٣٦٣٦٤٣
٢٢٩٦٢٤٧٢

استشارى أ٣٢

٤٢٥٠٨٦٣٦٥ شارع ٩ میدان النافورة المقطمامیة یوسف عبدالعال یوسف استشارى أ٣٣

١٨امتداد طریق كارفور - دائرى المعادى - المعراج - امیر عربى جبر یوسف
ق١٠٠٦٢ اعلى البنك األھلى

٢٤٤٧١٣٧١
٠١٠٢٩١٩١٥٥٠

مدرس٣٤

٤ أ عمارات أول مایو - طریق النصر بجوار الجامعة ایمان احمد السید عامر
العمالیة و قسم أول مدینة نصر الدور الثالث عیادة ٣٠٤

٠١٠٢٢٨٨٨٢٧٨
٠١٠٠٥١٤٥١١٢

استشارى أ٣٥

١٥٠١٠١١٥١١٤٢٤ عمارات رابعة  - میدان الساعة - مدینة نصرایمان احمد دمحم على استشارى أ٣٦

١٢٢٣٩٥٥٥١٢ ش حسن االكبر عابدینایمان صالح الدین ابراھیم دمحم استشارى ب٣٧

٢٠٣٣٣٤٥٧٧٦٧ ش السودان امام  مزلقان أرض اللواء المهندسینایمان فاروق محمود دمحم سالم
٠١٠٠٧٤٥٤٠٧٠

استشارى ب٣٨

٦٤٣٣١١٨٨٧٨ ش طلعت حرب مدینة التحریر امبابةایمان مصطفى دمحم مصطفى استشارى أ٣٩

ایمن عبدالرازق عبدالرحیم ابوالنور 
وشهرته ایمن ابوالنور

٥٢٢٢٧٠٨٠١٩ ش عباس العقاد مدینة نصر استاذ٤٠

٣٣٢٤٨٢٦٤٨٨ ش الدویدار حدائق القبةایمن فهیم خلیل استشارى أ٤١

٤٠ ش المستشفي (شیكو الني سابقا) بجوار مدرسة ایناس فرح ابراھیم نسیم
سانت كاترین للغات - شبرا

٢٢٣٥٨١١٢ 
٠١٢٧٣٩٧٨٦٨٨

استشارى أ٤٢

٧٢٢٣٦٢٣٧١٩ ب میدان الباشا - ش المنیلایهاب عادل جمعة
٠١١٢٩٤٥٤٢١٦

استشارى أ٤٣

٣٢٢٣٣٠٤٠٤٣٢ ش السودان مساكن العرائسایهاب دمحم یسرى حسن
٠١٢٢٢١٩١٦١٥

استشارى أ٤٤

٥٣٠١٢٢١٣٣١١٦٢ش المقریزى روكسى مصر الجدیدة القاھرةباسل بولس عبد الملك استشارى أ٤٥

١/٣٠١٠٦٤٨٧٢٢٣٢ شارع الالسلكى   - امام القریه الذكیه  - المعادى باھى عبد الحمید حسین دمحم أخصائي٤٦

بهاء الدین دمحم سعد حماد 
 و شهرته بهاء حماد

١٣ ش مكة المكرمة امام  نادى الصید 
( بوابة ٥ )  الدقى

٠١١٥٧٥٥٦٤١٠
٣٣٣٨٦٦٠١

استاذ٤٧
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جمال جمال الدین یوسف محمود 
وشهرته جمال الدین یوسف

١٠ ش بنى عامر من ش مراد  بجوار عمر افندى الجیزة
٣٧٢ ش الهرم امام سینما رادوبیس اعلى مستشفى جنة

٣٥٦٩٠٦٧٧
٠١٢٠٧٦٧٥٢١٨

استاذ٤٨

٤٦٢٣٧٨٠٤٠٧ش ٧ المعادىجیهان فتحى عبد العزیز عبد الفتاح
٠١٠١٣٥٥٨٢٩٠

استشارى أ٤٩

٢١٢٣٣٠٤٣٨٠د  ش الدویدار محطة المحافظ  حدائق القبةحاتم سعد اسماعیل شلبى
٠١١١٧٧٧١١٠٠

استاذ٥٠

٢٣ش عبد الخالق ثروت - وسط المدینة - الدور حسام حسن سلیمان حسن
األرضى شقة ٢

٠١٢٢٢٤٣٢٣٥٢
٢٣٩٣٦٣٦٩

استشارى أ٥١

٣ ش دمحم مهدى عرفة من ش احمد الزمر حسام دمحم دمحم حمیدة
الحى العاشر مدینة نصر

٢٤١١٦١٤٧
٢٩٢٨٥٧٢١

مدرس٥٢

٣٤ أ ش الحجاز عمارة التجاریین میدان المحكمة حسن توفیق حسن خیرى
مصرالجدیدة

٢٢٤١١٢١٢ استاذ٥٣

٦ ش محمود توفیق متفرع من ش كابول المنطقة حنان فتحى عبدالحلیم عطیة
السادسة مدینة نصر

٢٦٧٠٣١٦٤ استشارى أ٥٤

٨أ مشروع ال١٤عماره اخر ش مصطفى النحاس - م حنان دمحم سعید عبد الرؤوف
نصر

٠١٠٠٧٦٣٥٢٩٢
٢٤٧٢٠٤٣٨

استشارى ج٥٥

١٣٧ ش عبد العزیز آل سعود بالمنیل  برج الیاسمین خالد عبد الملك عبد المقصود
الدور األول

٢٥٣٢٥٣٠٣
٠١١١٦١٢١١٧٧

استاذ٥٦

خالد دمحم حسین حسن غریب 
وشهرته خالد غریب

٣٧ ش ترعة السواحل محطة المحكمة 
الكیت كات امبابة

٣٣١٤٣١٠٢ استشارى أ٥٧

٢٨ امتداد ش ولى العهد -  برج الصفوة امام سور دالیا محمود على شاھین
المخابرات حدائق القبة

٠١٠١٦٨٧٩٨٨٢ أخصائي٥٨

٣٤ أ شارع الحجاز میدان المحكمةدیانا فارس بولس فانوس
 مصرالجدیدة

٢٢٤٠٤١٢٥ استشارى أ٥٩

٩٠١٠٠٤٩٩٢٧١٢ ش الحكماء مصر الجدیدةرحاب دمحم عبد الرحمن عبد الاله أخصائي٦٠

رغدة الحسینى مسعد ابو ریة
و شهرتها رغدة ابو ریه

قطعة٢٠ بلوك ٦ ش احمد الزمر - الدور الثانى  شقة ٤-
 مدینة نصر- القاھرة

٠١١٤٠٠٠٨٦٦٩
٠١٠٦٣٨٥٦٥٦٦

استشارى ج٦١

٠١٠٦٣٣٩٤٣٤٢ش ١٥٤ عمارة ٢ المعادى - متفرع من ش ٧زھره محمود یوسف استشارى أ٦٢

٢١٢٦٥١٧٣٨٨ ش ابادیر من ترعة الجبل الزیتونسارة احمد على احمد استشارى أ٦٣

سارة دمحم عبدالغفار مغازى 
وشهرتها سارة مغازى

٢٢٣٨٠٠٣٤٨ ش الشعار ارض البصرى المعادى
٠١٢٢٨٣٥٦٦٣٣

استشارى ب٦٤

  ٢٦٢٠١٠٩٢٢١٢٠٠٠ ش الجیش البوابة الرابعة  حدائق األھرامسامح عطیة كامل عبد هللا
 /٠١١٤٤٤٢٠٦٢٠

استشارى ج٦٥

٥٣٢٥٧٩٧١٧١ ش شبرا السعد مولسامى منیر اسعد یوسف استشارى أ٦٦

 ٤٠ش المستشفي(شیكوالني سابقا) بجوار مدرسة سامي نبیل داود
سانت كاترین للغات شبرا

٢٢٣٥٨١١٢
٠١٢٧٣٩٧٨٦٨٨

استشارى أ٦٧

١٦١٢٤٩١٣٠٨١ ش عین شمس فوق كنتاكىسامیة عبدالبر حجازى استشارى أ٦٨

٦ أكتوبر - المحور المركزى - برج األطباء الدور الثالثسامیة دمحم رشیدى خلیل
 عمارات الفتح فوق بنك عودة

٣٨٣٥٢٥١٥
٠١٠٩٨٣٨٤٠٠٢

استشارى أ٦٩

١٢ شارع عبد القاھر الجرجانى - حى الزھورسحر عبدالعزیز عبدالقوى عجور
مدینة نصر

٢٢٧٤٦٢٩٨ استشارى أ٧٠

٣٧٠٠١٠٠٥٢٤٦٣٦٨ زھراء مدینة نصر شقة ٣٤سحر على عبد القادر على
٢٤٠٩٩٢٤٧

استشارى ب٧١
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سحر دمحم یحیى دمحم البرادعى 
( كشف وسونار فقط )

٣٥٠١٠٩٠٠٩٩٥١٩ ش دمحم توفیق دیاب من مكرم عبید مدینة نصر
٢٢٧٠٧٦٠٧

مدرس٧٢

سعاد معوض دمحم السنهورى 
وشهرتها سعاد السنهورى

٦٨ التعاونیات ش افریقیا امام التوحید والنور 
الحى الثامن مدینة نصر

٢٤٧٢٨٥٥١ استشارى أ٧٣

٥ش د/  عبد العزیز حلمى منشیة التحریرجسر السویس سعید دمحم ابراھیم سید
١ش احمد توفیق من ش احمد عرابى ع. شمس

٢٦٣٢٥٨٥٥
٢٢٩٦٢٤٧٢

استشارى أ٧٤

٥٠ ش الخلیفة المامون عمارة سوق العصر الدور سلوى السید یوسف عوض
الثالث روكسى مصر الجدیدة

٢٤٥٥٣٣٥٩ استشارى ب٧٥

١٢٢٣٣٠٤٧٢٣ ش الدویدارـ حدائق القبةسلوى زكى ابراھیم استشارى أ٧٦

سلوى عبد الفغار حسن دمحم الشاعر 
وشهرتها سلوى الشاعر

٦٢٢٥٨٨٦٦١ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١١١٨٥٨٦٢٠٧

استشارى أ٧٧

٧٥ ش الخلیفة الظافر الحى السادس امام مركز شباب سلوى دمحم طلعت عبداللطیف
مدینة نصر

٢٢٦٠٩١٠٩ 
٠١٢٢٣٤٠٢٨٥٧

استشارى أ٧٨

٩ ش سوق االثنین - محطة مترو مارجرجس - مصر سمیر ابراھیم عزیز
القدیمة

٢٣٦٢٦٦٩٣
٠١٠٠١٤٢٧٠٧٧

أخصائي٧٩

٠١٠٠١٢٢٧٠٢٣ش الملك فیصل - بجوار كبابجى المنوفى - جیزةسناء دمحم سعید عوض استشارى ج٨٠

١٧٧٠١٢٢٣٣١٦٨٦٦ ش الملك فیصل ناصیة العریش  فیصل - الهرمسهام حسین نجیب دمحم استشارى ب٨١

١٦٠ ش النزھة سا نت فا تیما مصر الجدیدة فوق اوالدسهیر ابراھیم دمحم مسعود
 رجب

٢٧٧٥٢٧٣٨
٠١١٢٨٦٦٧٠١٣

استشارى أ٨٢

٢٥١٩٠٥٧٣ ٢ شارع شفیق ناصیة شارع ١٥٤ المعادى  سهیر عبد العزیز دمحم المندورى
٠١٢٢١٨١٦٨٣٨

استشارى أ٨٣

عكرانیة ثانیة - امام الحى الثانى عشر - ٦اكتوبر - امامسوزان عبدالفتاح عطیة زارع
 شركة الكهرباء وبعد الوجیه سنتر عمارة ١ شقة ١

٠١١٢٢٢٦٣٥٣٠
٠١٠٠١٢٢٣٩٥٤

استشارى أ٨٤

المعادى العرب  عمارة الشهر العقارى١٦ ش دمحم نور سوزان على على المرسى
الدین

٢٧٠٢٥٩١٢ استشارى أ٨٥

٧٠١٢٨٥٣٢٨٠٤٩و١١ ش الزھراء   عین شمس الشرقیةسوسن یوسف جاد هللا عطیة استشارى ب٨٦

 ٥٤٢٧٠٢٢٧١١ عمارات الشركة السعودیة المعادى الجدیدةشادیة دمحم على عبدالحمید
٠١٢٢٣٤٨٦٣٢٤

استشارى أ٨٧

٦٢٤٥٤٢٥٣٤ بطرس غالى الدور التاسع روكسى مصرالجدیدةشریف احمد عبدالحمید عشوش استاذ٨٨

١٤ش الخلیفة المأمون - بجوار مصر لألشعة - مصر شرین دمحم مصطفى
الجدیدة

٠١٠٩٥١٢٠٩٩٠ استشارى ب٨٩

٧٣ ش مترو حلوان محطة سعد زغلول المبتدیان - شفیق شافعى دمحم بدوى
السیدة زینب

٢٣٦٣٤٧٢٠ 
٠١٠٠١٥٩٢٥٣٥

استشارى أ٩٠

٢٨٢٩٨٢٠٨٠٢ ش النصر المعادى الجدیدةشكرى عبد العظیم العوضى الشرشابى استاذ٩١

٩٢  منطقة ( ز ) حدائق االھرام البوابة االولى امام شیرین عبد المحسن عبد الشافى على
مطلع المول التجارى

٠١٠١٢٠٤٥٠٧٦
٠١١١٢٤١٧٧٠٦

استشارى أ٩٢

٢٤٥٠٠٥٥٢ ٥٣شارع المقریزى- مصر الجدیدةصبرى سید دمحم حسن
٠١٢٢٤٢٢٧٧٧٩

استشارى أ٩٣

٤٢ ش متولى الشعراوى ابراج عفیفى دور ٢ صفاء صالح الدین الدكرورى ابراھیم
 شقة ٣ مدینة نصر

٢٤٧١٢٣٤٠ 
٠١١٤٠٣٢٢٠٠٠

استشارى أ٩٤

١٢ ش ١٥٤ بجوار عمر افندى المعادى صفاء مصطفى دمحم جمعة
عمارة مصر للتامین میدان الجیزة

٢٥٢٥٤٧٢٥ استشارى أ٩٥
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٥٠٢٩٢٤٨٨١٤ ش الخلیفة المامون روكسى مصر الجدیدةصالح سالم احمد محسن
٠١٢٢٢١٩٣٥٠١

استشارى أ٩٦

٣٩ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتون صالح طه احمد فاید
١٥ ش الخلیفة المامون روكسى مصر الجدیدة

٢٢٤٠٣٨٥٩ 
٢٢٩٠٣٦٢٧

استاذ٩٧

٢٣٠١٢٢٢٧٥٤٨٠٣ ش احمد الفیومى من ش الملك فیصل المساحة الهرمصلیب بولس یعقوب سعد استشارى أ٩٨

٠١٠٠٠١٩٧٩٩٩المعادى الجدیدة ش النصر تقاطع شارع ٢٧٠ضیاء احمد عبد الحلیم استشارى ب٩٩

٢٨١٢٢٣٥٩٠التجمع الخامس - میدیكال بارك - خلف المستشفى الجوىطارق رمضان سالمة
  ٠١٠٠٠٣٠٤٧٤١

استشارى أ١٠٠

٩٦ ش مصطفى النحاس برج األطباء الدور الخامس طارق دمحم سید عبد الموجود
عیادة ٥٠٤ مدینة نصر

٠١٠٠٤٢٩٢٠٤٠ استاذ مساعد١٠١

٣١ ش طومان باى ناصیة مستشفى منشیة البكرى طه محمود یس االنصارى
٥٧ ش عرب الطوایلة عزبة النخل الغربیة

٢٢٥٧٦٩٢٦
٢٤٩٥٠١٢٨

استشارى أ١٠٢

مدینة ٦ أكتوبر  میدان الحصرى على الدین سیتى مول  عادل انور دمحم عبد الرحمن
مبنى والدور األول شقة ٨

٠١٠٩٩٢٠٣١٦٤ استشارى أ١٠٣

١ ش عمربن الخطاب امام تسیباس الحلوانى میدان عادل شفیق صالح الدین عبدالرازق
ھارون مصر الجدیدة

٢٦٤٣٣٠٦٠ استاذ١٠٤

عاصم دمحم ابراھیم اللیثى 
وشهرته عاصم اللیثى

١٤٧٢٦٣٢٨٦٢٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة استشارى أ١٠٥

٢٦ش ھشام لبیب من مكرم عبید مدینة نصر عاطف دمحم محمود سالم
٤ ش السباق مصرالجدیدة

٢٢٧٢٨٤٢٢ استشارى أ١٠٦

١١٢٢٥٦٨٥٩٩ ش المحطة كوبرى القبة  القاھرةعایدة عوض ابو العال استشارى أ١٠٧

٣٠٠١١٥٨٨٨٦٠٣٦ ش الدقى - الدور االول - امام التوحیدو النور - الدقىعبد الرحیم سید عبد الرحیم
  ٠١٠١٥٧٣٧٤٤١

استشارى أ١٠٨

٢ ش عباس زعزوع من عبدهللا العرابى الحى السابع عبدالعزیز دمحم عبدالعزیز عمار
مدینة نصر

٢٣٨٥٤٢٣١ استشارى أ١٠٩

١١٢٢٦٣٦٥٤١٥ ش سلیم االول بجوار عمر افندى حلمیة الزیتونعبدالفتاح دمحم السید السنیطى استاذ١١٠

٢٢٤٢٥٣٨٤٤ ش منشیة الجمل عمارة العمدة الزاویة الحمراءعبدالمنعم عبدالفضیل احمد الروبى استشارى أ١١١

٨٢٢٧٠١١٧٣عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصرعبدالناصر دمحم على حسن
٠١٢٢٢١٩٤٧٩١

استاذ١١٢

١٠٢٦٣٥٣٦٢٩ ش عین شمس  امام البنزیمة میدان النعامعبده على عتمان السید استشارى أ١١٣

٨٣٥٧٣٠٩٣٩ ش مراد برج مراد بجوار جاد میدان الجیزةعبیر عمر محمود دمحم قاسم استشارى أ١١٤

٢٠١٠٢٢٦٦٧٥٢٨ ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصرعبیر كمال السید عامر أخصائي١١٥

١٦ ش عبد الرحمن - تقاطع ش مصطفى صفوت  برج عبیر دمحم عبد الكریم مبروك
التطبیقین - حلوان

٢٧٠٧٢٠٧٧ استشارى أ١١٦

١٠٢٣٣٨٤٥٦٠٤ ش فیصل  المریوطیة  - الهرمعرفة دمحم حسین على استشارى أ١١٧

 ٢٦٩٢٢٠٤٩٠٧١ ش شبرا الخلفاوى بجوار صیدلیة الشفاءعزالدین محمود دمحم ابراھیم
٠١١١٨٣٢٦١٢٦

استشارى أ١١٨

٢٠ش عز الدین عمر - برج المروة - محطة العریش - عزة بیومي على مشعل
الهرم

٣٣٨٨٧١٨٣ 
٣٥٩٧٦٣٣٣

أخصائي١١٩

٧٦٢٤٥٩٠٤٦٣ ش طوسون شبراعزة طلعت عثمان لطفى استشارى أ١٢٠
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٢٤ ش شكرى خلف مدرسة ام المؤمنین محطة عزة عبدالفتاح عبدالمجید فرج
نصرالدین اول الهرم

٣٥٨٦٧٢٢٠ استشارى أ١٢١

عزت عبدالوھاب عبدالحمید زھران 
وشهرته عزت زھران

٢٥ ش ابوالمحاسن الشاذلى خلف مسرح البالون 
العجوزة

٣٣٤٧٩١٨١ استشارى أ١٢٢

٩٧ ش خلوصى دوران شبراعزت دمحم الصاوى
٢٠٣ الحى األول المجاورة الثانیة ٦ أكتوبر

٠١٢٢٣٣٧٣٤٩٤ 
٢٢٠٤٤٥٣٧

استشارى أ١٢٣

٢٢٢٥٨٤٣٤٨ میدان العزیز با� الزیتونعزیز احمد عبدالعزیز استاذ١٢٤

٩١ ش مصر و السودان محطة التعاون  حدائق القبةعصام الدین دمحم احمد عمار
عمارة ١٣ اسكان رابعة االستثمارى  مدینة نصر

٢٤٨٥٠٠٠٣

٢٤١٨٧٨٧٢

استاذ١٢٥

٣٦ ش الترعة الغربى بجوار شركة القاھرة لالدویة عصمت عزیز ابسخرون
الساحل شبرا

٢٢٠٢٤٠٠٢ استشارى أ١٢٦

برج االطباء اول فیصل الهرم  شقة ٤٠٤عفاف حلمى عبدالفتاح جمعه
 الیاسمین مول بجوار أوالد رجب ٦ اكتوبر

٣٥٦٨٧٧١٢
٠١١١١٣٦٦٦٣٠

استشارى أ١٢٧

عفاف دمحم موسى سید احمد 
وشهرتها عفاف موسى

٧ ش جزیرة بدران عمارة العربى الدور الخامس 
شقة ٢٤ روض الفرج

٢٥٧٥١٨٨٧ استشارى أ١٢٨

٤٤٥٣٥٨٣١١١٣ ش الهرم امام قسم العمرانیة الجیزةعالء عبدالقادر دمحم سلطان استشارى أ١٢٩

على علیان على خلف هللا 
وشهرته على علیان

١٠٣٢٦٣٥٨٤٣٨ش السباق عمارة المیریالند مصرالجدیدة استاذ١٣٠

١٣٢٦٣٦٥٣٦٧ ش المنتزه عمارة صیدناوى میدان ھلیوبولیسعلى فرید دمحم على استاذ١٣١

٨٠١٠٢٠٢٢٨٢٢٩ ش د/  على توفیق شوشة المنطقة األولى مدینة نصرعماد الدین عبد الحمید فتیحة استشارى أ١٣٢

عمرو عبدالخالق ابراھیم الشراكى 
وشهرته عمرو الشراكى

٢٧٢٢٩٠٨٨٩٠ أ ش بغداد میدان الكوربة مصرالجدیدة استشارى أ١٣٣

٣٨٣٥٢٨٥٥ابراج برعى بالزا - الدور الرابع- الحصرى - ٦اكتوبرعمرو دمحم على األنور
٠١١١٤٠١٠٨١٠

أخصائي١٣٤

٣٩٣٧٦٢٠٦٨٠ ش جامعة الدول العربیة المهندسینعنایات احمد خضر عبدالجواد
٣٣٣٨١٥٦٩

استشارى أ١٣٥

عمارة ١٠٠ صقر قریش - المعادى الجدیدة- امام مسجدغادة السید مصطفى
 صقر قریش

٢٧٠٤١٩٧٠
٠١٢٧٠٢٨٣٥٢٥

أخصائي١٣٦

١١٢٣٩٣٨٨٨٣میدان الفلكى فوق جاد  باب اللوقفائزة امین ابوالعال استشارى أ١٣٧

١٨٢٣٦٢٢٩٥٣ ش المسلمانى المنیلفاطمة حسن عبدالخالق السید استاذ١٣٨

كامل عبدالحكیم دمحم البدرى 
وشهرته كامل البدرى

٨٣ ش عمارات عثمان تقاطع مصطفى النحاس 
وعباس العقاد مدینة نصر

٢٣٨٢٨٧٦٧
٢٣٨٢٨٧١٤

استشارى أ١٣٩

٧٠١٠٢٠١٤١٤٤٥ ش احمد الزمر - الحى العاشر - مدینة نصرلمیاء دمحم یسرى خالد البوھى استشارى أ١٤٠

٧٣ ش عثمان بن عفان بین تریومف وسفیر بجوار لیلى عزیز كیرلس بباوى
سلطان سنتر مصرالجدیدة

٢٤١٩٠٧٧٩ استشارى أ١٤١

١٧٦٢٥٠٨٧٤٨٨ ش ٩ الهضبة العلیا المقطملیلى دمحم دمحم اإلبیارى استشارى ب١٤٢

٠١٢٢٢٦٥٣٨٧٨مول القدس مدینة الشیخ زاید الحى األولماجدة محمود حلمى مصطفى استشارى أ١٤٣

٨٦ ش حسانین دسوقى  الدور الثالث فوق صیدلیة مارى یحیى توفیلس بشاى
الجمال حدائق المعادى

٢٣٨٠٠٧٨٨ استشارى ب١٤٤
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ماھر عبدالرازق احمد عمران 
وشهرته ماھر عمران

١٤٢٢٥٨٦٢٤٩أ ش شریف مصرالجدیدة استاذ١٤٥

 برج الفاطمیه  ٤٠٣شارع رمسیس امام مستشفى مایسه  یوسف عبدالرحمن غنام
الدمرداش  الدور الخامس 

٠١١١٠٨٨١٨٨٥ 
٠١٠٢٨١٦٨٨١٩

استشارى أ١٤٦

٣٠ ش االمام على میدان االسماعیلیة  مصر الجدیدة مجدالدین مجدالدین دمحم على
٩٩ أ  ش سلیم االول امام عمر افندى

٢٤١٧٧٤٧٦
٢٦٣٨٨٥٠٠

استاذ١٤٧

٣٦٢٦٥٥٣٦٩٩ ش منیة مطر المطریة القاھرةمجدى دمحم عبدالرحمن احمد استشارى أ١٤٨

٩٢٤١٩٥٧٥٦ ش البوستة بجوار ملهى ادھم روكسى مصرالجدیدةمجدى دمحم كمال یوسف استاذ١٤٩

٢٧ ش عبده ابوحسین تقاطع ش الفرید مجدى یوسف جورجى سالمة
مع الشیخ منصور عزبة النخل

٢٦٦٠٦٥٦٦ استشارى أ١٥٠

عمارة القاھرة ج تقاطع ش راغب و دمحم سید احمد خلفمحسن حماد ابراھیم شتیوى
 سجل مدنى حلوان - حلوان

٢٥٥٤٠١٨٥
٠١٢٢٤٠٩٩٧٨٢

استشارى أ١٥١

٧٦٢٤٩٠٠٨٤٩ ش عین شمس عمارة حلوانى علم الدیندمحم احمد البسطویسى العزب استشارى أ١٥٢

٢/١ ش الالسلكى المعادى الجدیدة امام بنزینة توتال دمحم احمد بهاء الدین دمحم
فوق المصرف المتحد

٢٥١٩٤٩٤٣
٠١١٤٣٧٧٤٤٥٢

استشارى أ١٥٣

دمحم اشرف دمحم عالء الدین  
وشهرته اشرف الجمال

٤١٧ ب  ش ١١ الحى الرابع التجمع الخامس بجوار 
مركز الشباب القاھرة الجدیدة

٠١٠٠٥٤٩٩٠٠٤ 
٢٥٦٢١٠١٩

استشارى أ١٥٤

دمحم الحسینى عكاشة طاحون
( و شهرته دمحم عكاشة )

ش ناھیا امام مصنع ادویة القوات المسلحة بجوار فرن 
المهندس

٠١٠٢٤٥٧٠٢٢٢ استشارى أ١٥٥

٠١٠٩٧٦٩٧٦٢٠مدینة الشروق بانوراما مول مبنى ٥ شقة ٨أ القاھرةدمحم السعید دمحم داود
٢٦٣٠٧٦١٣

استشارى أ١٥٦

٣٠١٢٠١٥٦٥١١٧ ش محرح من ش مصر و السودان حدائق القبةدمحم الصدیق موسى رضوان أخصائي١٥٧

٤٤٦٣٧٧٩٩٩٣٣ الملك فیصل برج النصر بجوار مسجد الحمد الجیزةدمحم حسن مصطفى دمحم استاذ١٥٨

٧٠٢٢٩٠٤١١٥ ش المیرغنى كلیة البنات مصرالجدیدةدمحم رضا دمحم احمد مراد
٠١٢٢٣١٢٢٥٠٢

استاذ١٥٩

دمحم سعید الدین اسماعیل الصفتى 
وشهرته دمحم الصفتى

٥٠ ش الخلیفة المامون عمارة سوق العصر 
الدور السابع مصرالجدیدة

٢٤٥٠٤٠٠٤
٠١٠١٨٣٩٠٠٢٣

استشارى أ١٦٠

دمحم سمیر عید سوید 
وشهرته دمحم سوید

٢٢ عمارات رابعة االستثمارى ش النزھة مدینة نصر
ھیلث كیر سیتى ش التسعین خلف المستشفى الجوى 

ع٣١٦

 ٠١٢٠٤٨٠٠٨٣٩
٠١٢٧٦٥٢٩٢٦٠

استاذ مساعد١٦١

١٣٠ش جسر السویس امام سنترال مصر الجدیدةدمحم سید على سالم
 قطعة ١٢ خلف محكمة التجمع الخامس

٢٤٥٤٠٢٠١ 
٢٦١٦٧٩٠٧

استاذ١٦٢

دمحم صفوت محمود دمحم عبد المعطى 
وشهرته صفوت عبدالمعطى

٨١٠١٠٠٠١١١٨٩٨ ش سلیم األول میدان حلیمة الزیتون برج الفهیم
٢٢٤١٢٥٥٧

استشارى أ١٦٣

٢٥٠٨١٧٠١ش ٩  قطعة ٧٧٥٩ المقطمدمحم صالح الدین سرحان اسماعیل استشارى أ١٦٤

٩٤ ش عبد العزیز فهمى - میدان سانت فاتیما مصر دمحم عادل على
الجدیدة - الدور ٤ شقة ٤٠٣

٠١٢٠٥٥٨٨٨٩٢ استشارى ج١٦٥

١٥ عمارات رابعة - ش النزھة - میدان الساعة - مدینةدمحم عاطف بحیرى سید احمد
 نصر

٢٤١٤٣٣٩٧ 
 ٠١٠١١٥١١٤٢٤

استشارى أ١٦٦

مجمع ماجدة للفنون الدور الثالث شقه ٢٣ الحى السابعدمحم عبد الحلیم عبد الخالق
 ٦ اكتوبر

٠١٠٦٧١٧١٦٦٢
٠١١١٨٧٠٦٧٥٣

أخصائي١٦٧

٧٢٠١٢٧٧٠٧٢٧٣٧ ش المنیل الدورالرابع - میدان الباشادمحم عبد العزیز احمد الشرقاوى استاذ مساعد١٦٨
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١٥٢٤٥٠٩٤٨٤ ش السلحدار روكسى سنتر خلف بیبى النددمحم عبدالحمید دمحم نصرالدین استاذ١٦٩

١٣/١٦ الشارع التجارى متفرع من ش البنك دمحم عبدالكریم قاسم دمحم
بجوار نادى وادى دجلة زھراء المعادى

٢٥١٦٣٦٨٦ استشارى ج١٧٠

١٦٢٢٣٩٥١٢٩٥ ش التحریر الدور الثانى شقة ٤دمحم كمال دمحم كساب استشارى أ١٧١

٤٥٦٣٧٧٥٧١٨٢ ش الملك فیصل اول الهرمدمحم ھانى شحاتة السید استاذ١٧٢

٢ش المصطفى متفرع من ش االدارة التعلیمیة تقسیم محمود احمد احمد دمحم درویش
عمر بن الخطاب أخر جسر السویس القاھرة

٠١١٥٨٠٦٥٦٦٥
٢٦٩٨٧٢٧٢

استشارى أ١٧٣

٠١٢٨١٧٨١٧٦١نیركو الشطر الخامس - عماره ٣ المعادىمحمود عبد الحمید عبد القادر الشریف
٢٥١٩٥٠٠٦

استشارى ج١٧٤

٧٤٢٢٧٥٤١٤١ ش عباس العقاد مدینة نصر القاھرةمحمود فوزى بیومى استشارى أ١٧٥

٧٨٢٥٣٢٠٨٢٤ ش المنیل محطة الغمراوىمحمود نشأت خلف عبدالسالم استاذ١٧٦

 ٦٤میدان السیدة عائشة الخلیفة مدحت ثابت الیاس قلدس
برج الكرنك ١١٩الطریق الزراعى المعادى

٢٥١١٥٢٦٤
٢٥٢٥٤٠٥٨

استشارى أ١٧٧

٢٢٣٩٢٤١١٠ ش شریف عمارة اللواء باب اللوقمدحت سید لطفى استشارى أ١٧٨

١٩٣٥٨٥٢٧٠٤ش الجابر خلف كازینو اللیل الهرممدحت مسعد مسعد التمامى استاذ١٧٩

٤ ش االثرى بن نافع أمام بنك فیصل االسالمى مراد محى الدین السعید سعید
خلف سینما روكسى مصرالجدیدة

٢٤٥٤٠٥٠٢ استاذ١٨٠

مصطفى السید دمحم السید 
وشهرته مصطفى السید الحكیم

٣٨ أ ش عبدالرحمن ناصیة ش حیدر 
اعلى حاتى السلطان حلوان

٢٥٥٥٤٠٣٢ استشارى أ١٨١

 ٤٤٢٥٧٨٣٦٧٢(أ) ش طلعت حرب تقاطع ٢٦یولیو وسوق التوفیقیةمصطفى صبحى دمحم حجازى
٠١٠٠٥٢٩٣٢٠٩

استشارى أ١٨٢

٨١٢٦٣٢٤٤٧٨ ش سلیم االول برج الفهیم میدان حلمیة الزیتونمصطفى عباس مصطفى سعد استشارى أ١٨٣

٤١٧٣٣٩٢٩٢٣٨ ش الملك فیصل مدكور ناصیة ش ابو حازم الهرممصطفى دمحم عبداللطیف سلیمان استشارى أ١٨٤

مصطفى محمود عاصم 
وشهرته مصطفى عاصم

٤٠ ش مصدق الدقى
أكتوبر المحور المركزى الخدمى-فوق خیر زمان

٣٣٣٥١٦٠٤
٣٨٣٧٠٨٨٠

استاذ١٨٥

٩٢٢٥٠٩٣٣٨ ش الحریة  میدان المطریةمكارم دمحم درویش سلیم استشارى أ١٨٦

منال دمحم على عبده 
وشهرتها منال دمحم عبده

١٢٢٢٥٦٦٥٢٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استشارى أ١٨٧

٢٢ ش التكافل من ش التعاون امام شركة صوت منى خلیل ابراھیم الدیب
الموسیقى الهرم

٣٥٨٥٤٧٥٠
٠١٠٠١٩٨٥١٤١

استشارى أ١٨٨

منى عباس حسن الحسینى 
وشهرتها منى الحسینى

٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المهندسین 
عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٦١٩٠١٢
٣٥٧٢١٧٩٠

استشارى أ١٨٩

٢٣٧٢٣٣٣٥برج الهدى ناصیة ش ١٠مع  ش ٣٢ وادى حوفمنى عبدالحمید عبدالحمید مجاھد استشارى أ١٩٠

٦٠ ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدة  ٤٠ ش محمود مها فرید دمحم حسن
غنیم  المنطقة السادسة  مدینة نصر

٠١٢٢٣١٥١٣٦٥ استشارى أ١٩١

٣٨٢٢٩١٣٣٩٧ ش صالح الدین امام وحدة مطافى مصرالجدیدةمها دمحم توفیق مرسى استشارى أ١٩٢

٩٢٤٥٤١٤١٩ ش السلحدار روكسى مصر الجدیدةمیرفت حامد نصیر
٠١٠٠١٤١٤٨٣٩

استشارى أ١٩٣

٢٥١ ش بورسعید امام مصنع الرشیدى نائلة دمحم شفیق بدوى
عمارة مركز الطاھرة لألشعة السیدة زینب

٢٣٩٣٧٢٩٧ استشارى أ١٩٤
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٢٤٠٩٤٨٤٧ش سوبر ماركت فرح عمارة ١١٠٦زھراء مدینة نصرنادیة عبد الشافى عبد الحمید
٠١٠٠١٤٨٢٤٤٢

استشارى ج١٩٥

٦ ش محمود عزمى میدان الجیزةناھد عبدالنعیم احمد عمران
٣٠ ش مراد الدور الثالث عیادة ٢١٢ الجیزة

٣٥٦٩٣٢٤٢
٣٥٧٠٤٨٨٤

استشارى أ١٩٦

٦٠١٢٢٤٧٨٧١٣٣ ش التحریر مام محطة متروالبحوث الدقىنبیل فكرى دمحم استشارى أ١٩٧

٩٠٢٤٦٠٨٤٤٤ دوران شبرا برج اسماك االمیرنبیل مرزوق بشاى عبدالمسیح استشارى أ١٩٨

 ٢٢٦٢٢٩٨٩٨١٩ ش جسر السویس عین شمس الشرقیةنبیلة دمحم حلمى المنیاوى
٠١٠٠١٤٦٨٠٢١

استشارى أ١٩٩

١١١ ش المدینة المنورة تقسیم الرقابة االداریة الدور نجالء  فتوح عبد هللا رمضان
االول - حدائق القبة

٠١٠١٨٧٣٠٣٧٩
٠١٠١٤٥٩٣٠٣٩

استشارى ج٢٠٠

٣١ میدان یحیى شاھین التعاون الهرمنجوى دمحم عبدالودود داغر
التجمع الخامس سنتر دانا ١ ش الطیب بجوار المحكمة

٣٣٨٧٦٣٧٤
٠١٢٢٣٥١٩٧٢٢

استشارى ب٢٠١

٣١ میدان یحیى شاھین التعاون الهرمنجوى دمحم عبدالودود داغر
التجمع الخامس سنتر دانا ١ ش الطیب بجوار المحكمة

٣٣٨٧٦٣٧٤
٠١٢٢٣٥١٩٧٢٢

استشارى أ٢٠٢

٣٠٢ ش فیصل - محطة دمحم حسن - حدائق االھرم نعمان دمحم ابو الوفا
البوابة االولى خوفو

٠١٢٨٦٠٠٩٩٤٩ أخصائي٢٠٣

٨٣٥٧١٥٩٦٦ ش مراد برج مراد میدان الجیزةنعمت حسن یوسف
٠١٠٠٥٥٣٣١٤٢

استشارى أ٢٠٤

ش جسر السویس عمارات الفاروقیة ب ١ النزھة نهاد حلمى على ابراھیم
الجدیدة

٢٦٢٠٤٩٣٩ 
٠١١٤٣٥٦٦٠٠٦

استشارى أ٢٠٥

٦٧٠١٢٨٠٥٤٤٥٣٠ ش الدویدار موازى لمصر والسودان حدائق القبةنهى حامد عبدالحمید ربیع
٠١٢٢٧١٧٤٩٩٦

استاذ٢٠٦

برج االطباء الدور الثانى شقة ٢٠٩اول فیصل ٣٠ش نوارة دمحم عبدالمطلب حشیش
الثورة من ش البطل احمد عبد العزیز المهندسین

٣٧٤٩٢٤٠٢
٠١٢٢٣٣٧٢٠٤٧

استاذ٢٠٧

٢١٤٢٣٩٢٧٩٤٢ ش بورسعید السیدة زینبنور الدین ابراھیم عشماوى ابرھیم
١٢٢٣٤٧١٢١٩

استاذ٢٠٨

٣ ش احمد على حسین من جسر السویس التجنید خلف ھالة مصطفى عبدهللا حسن
اوالد رجب مصر الجدیدة

٠١٠٠١٢٢٤٢١٣ 
٠١٠٢١٠٢١٥٠١

استشارى ب٢٠٩

١٠٤٢٥٣١٠٥٧٩ ش المنیل الرئیسى محطة الهلباوىھالة نبیل دمحم العمدى
٠١٠٠٤٩٤٧٧٧٧

استاذ مساعد٢١٠

٢٣٨ ش شبرا بج الخلفاوى میدان الخللفاوى شبرا ھانى شلبى احمد ابراھیم
مصر امام صیدلیة الشفاء فوق المصرف المتحد

٠١٠٦٤٤٢٤١٦٠
٠١١٤٥٧٧١٣٤٥

استشارى ج٢١١

١٤٠٣٥٧٣٨٨٢٨ ش المحطة من ش البحر األعظم الجیزةھانىء سید دمحم عنایة
٠١٠٠٦٠٣٠٦٦٥

استشارى أ٢١٢

١٠٦٣٣٣٥٢٠٣٢ ش مصدق ناصیة ش السودان الدقىھانىء دمحم احمد الدیدى استاذ٢١٣

١٥٠١٠١٤١٦٤٧٥٨ ش المدرسة -  المنیب - امام السنترالھانىء دمحم احمد لطفى
٠١٠٠٤٤١٥٧٨٠٧

استشارى أ٢١٤

٤١٠٠١٠٠٩٥٣٧٩٩٥ ش االھرام الدور الرابع الجیزةھبة هللا دمحم ابراھیم أخصائي٢١٥

٨١٠١٠٢٢٦٢٦٢٧٧ أ ش سلیم االول برج الفهیم میدان حلمیة الزیتونھبة سلیم فؤاد یوسف استشارى ج٢١٦

ھشام السید حسن مسعد 
وشهرته ھشام مسعد

٩٢٤١٩٠١٥٤ ش البوستة االھرام سنتر ناصیة مالھى ادھم روكسى استاذ٢١٧

١١ ش خوفو ناصیة جلجلة اسباتس  الكوم االخضر ھناء احمد دمحم رزق
الهرم

٣٣٨٨١٢٦٧
٠١٠٠١٦٥٩١٩٤

استشارى أ٢١٨
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٦٢٤٥٥٧٢٧٢ أ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةوفاء محفوظ السید شلبى استشارى ب٢١٩

والء دمحم دمحم سید 
وشهرتها والء دمحم منصور

٣ ش النصر التعاونیات امام صیدلیة العزبى 
مساكن شیراتون

٠١١١٠٣٤٦٤٢٠ أخصائي٢٢٠

٥ ب شارع حافظ رمضان - العمار بالزا - برج ب خلفولید البسیونى دمحم احمد خلیل
 سیتى سنتر مدینة نصر  القاھرة

٢٢٧٠٤٠٧٧ استاذ مساعد٢٢١

٥٥٣٥٧٣٩٩٦٨ ش النادى الریاضى برج االطباء اول فیصلیاسر ابوالوفا دمحم ابوالذھب استشارى ب٢٢٢
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٣٢ ش مصطفى المراغى برج المحبة امام العصر ابراھیم یونس ابراھیم ابو ریة
الحدیث حلوان

٢٩٨٠٢٤٦٠ استشارى ب١

٩٧٣٧٦٢٢٩٨٧ ش التحریر امام مسجد أسد بن الفرات  الدقىاحمد الفاروق عبدالفتاح فرج الصایغ
٠١١٥٢٣٦٦٥٢٥

استاذ٢

٤٩٣٣٣٦١٢٧١ ش السودان الدور الرابع شقة ٤ الدقىاحمد شرقاوى دردیرى حامد استاذ٣

٨ ش دمحم صدقى الشافعى المنیل احمد عادل احمد المراغى
١ عمارات منتصر االریزونا الهرم

  ٢٣٦٤٧٠٩٨
٣٥٨٦٨٩٢٢

استاذ٤

احمد عبدالرحمن عبدالحلیم 
وشهرته احمد الخطیب

٩٠٢٤٥١١٤٢٠أ ش بن سندر سراى القبة استشارى أ٥

احمد عبدالعال حافظ  
وشهرته احمد السلماوى

٩ ش التحریر الدقى 
٥٢ ش عبدالرحمن ناصیة ش منصور حلوان

٣٣٣٧٣٤٢٥
٢٥٥٦١٩٠٠

استاذ٦

١٩٣ ش الجیش امام مكتب برید باب الشعریة احمد دمحم احمد سلیم
١٣ ش دمحم صدقى شافعى المنیل مصرالقدیمة

٢٧٨٦١٣٣٠
٢٣٦٣٤٨٠١

استاذ٧

احمد دمحم حسین
وشهرته احمد الموصلى

ش ٦ عمارة ١ عمارات االوقاف بجوار نادى الترسانة 
اعلى نفق ش وادى النیل

٣٣٤٦٣٠١٢ استشارى أ٨

٨٤٢٣٦٣٠٧٠٧ ش المنیل محطة الغمراوىاحمد مختار حسین الخربوطلى
٠١٢٧٥٦٢٩٥٥٤

استاذ٩

احمد مصطفى عثمان 
وشهرته احمد بسیونى

٢٧٩٥٠٧٢٥عمارة استراند باب اللوق استاذ١٠

١٢٣٢٤٣٤٢٥٨٨ ش مصر والسودان برج المحروسة حدائق القبةادم دمحم ادم حسین استشارى أ١١

٤٣٢٧٧٦٥٤٧٦ ش نخلة المطیعى تریومف مصرالجدیدةاسامة محمود ابراھیم استاذ١٢

١٦٨٠١١١٧٣٤١٢٠١ش النزھة - میدان سانت فاتیما - عمارة بنك البركةاسامة مصطفى ماضى مدرس١٣

٢٩٣٧٦٠١٧٩٨ ش نوال الدور الرابع شقة ٦ الدقى   جیزةاشرف بهاءالدین فایق استاذ١٤

اشرف شفیق ابراھیم 
وشهرته اشرف بلبع

٢٨ ش مراد سكاى سنتر مالكو فوق بنك االستثمار 
العربى الجیزة

٣٥٧٢٩٣٢٢ استاذ١٥

٢٤١٨٥٤٣٨عمارة ١٣رابعة االستثمارى امام الجامعة العمالیةاشرف محمود خالد استاذ١٦

٤٠٢٦٣٩١٠٤٠ ش منشیة التحریر االلف مسكن عین شمسالهامى انور حنا مكرم هللا استشارى أ١٧

١٤٩ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة امیل عدلى عبده شنوده
٧١ ش احمد عصمت عین شمس

٢٧٧٥٠٠٨٦
٢٤٩٣٥١٣٦

استشارى أ١٨

٧٢/١٢ ش الحجاز امتداد غرناطة بجوار بنك االسكالن ایمن دمحم عثمان الكحكى
و التعمیر روكسى مصر الجدیدة

٢٢٥٦٢٠٧٢
٢٣٩١٠٩٥٠

استاذ١٩

٨١٢٦٣٥٩٥٤٢ ش سلیم االول برج الفهیم میدان حلمیة الزیتونایهاب سمیر عبده میخائیل استشارى أ٢٠

١٣٢٠١٠١٢٢٧٠٥٠٣ ش النزھة میدان تریومف مصر الجدیدةبیتر میالد میخائیل القمص داود مدرس٢١

٦٣٢٢٧٤٦٦٦٤ مصطفى النحاس من مكرم عبید مدینة نصرتامر على یوسف على استاذ٢٢

٧٦٢٤٩٠٤٧٠٨ش احمد عصمت  تقاطع حنا النمیرى عین شمسجورج فوزى عیاد استشارى أ٢٣

عمارة النصر میدان الجیزة حازم دمحم على صالح
٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المهندسین

٣٥٧٢٢٩٣٨
٣٧٤٨٢٨٣٨

استشارى أ٢٤

٧٩ ھـ طریق النصر مدینة نصر بجوار طیبة مول مدخلحسام الدین عبد الفتاح عبدالعزیز
٢ 

٢٢٦٢٥٤٧٨ 
٠١٠٢٠٨٠٩٠١٤

استشارى أ٢٥
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حسام عبدالحى جاد على 
وشهرته حسام عبدالحى جادالحق

٤٢٢٥٨١١٥٨ ش دمشق روكسى مصرالجدیدة
٠١٢٧٦٥٠٠٠٣٣

استاذ٢٦

حسین دمحم حلمى 
وشهرته حسین حلمى

١٨٢٦٣٥٦٨٧٤ ش المنصورة برج ھارون میدان الجامع مصرالجدیدة استاذ٢٧

 ١٦٢٢٥٧١٩٥٣ ش الجبرتى من الخلیفة المأمون منشیة البكرىخالد السید دمحم الجندى
٠١٢٢٣٥٩٢٧٦٨

استاذ٢٨

٢٦ ش عطیة الصوالحى  امام بوابة ٢السراج مول خالد دمحم الصغیر سالم
مدنیة نصر

٠١١١٧١٤٨٦٣١
٢٦٧١٨٦٥٣

استشارى أ٢٩

٦ ش سیدى جابر مصرالجدیدة رافت صادق عبده المهندس
٣ ش احمد ماھر النعام

     ٢٢٤٠٦٤٠٠
٢٦٣٨٠٨٠٨

استشارى أ٣٠

 ١٦٢٢٣١٥٦٤٨ ش احمد حلمى امام موقف احمد حلمى شبرارامز رضا بطرس سالمة
٠١٢٧٤٣٣١٨٧٨

استاذ٣١

٥٣ ش شبرا برج السعد عمارة البنك االھلى  رامز صبرى فهیم
سوستیه جنرال شبرا

٢٥٧٧٩٠٣٥ استاذ مساعد٣٢

١٠٤٢٦٠٢٠٢٣٨ش الشیخ غراب حدائق القبةرضا دمحم ابراھیم صبره
٠١٠٩٨٦٥٢٨٠٨

استاذ٣٣

٧٧ ش عثمان بن عفان عمارة سلطان سنتر رفقى طلعت لطیف
عمارة سلطان سنتر  سفیر مصرالجدیدة

٢٤١٩٣٠١٨ استشارى أ٣٤

٨٠٣٣١١٣٤٨٥ ش طلعت حرب حجر االساس امبابةسامى فهمى نقوال
٠١٢٠٢٨٣٨٣٩٥

استشارى أ٣٥

٧٣٠١٢٢٤٣٥٩٢٦٧ ش مجلس الشعب من ش بورسعید السیدة زینبسراج الدین احمد دمحم استشارى أ٣٦

١٨ ش صالح الدین مصطفى خلف محطة بنزین موبیلسعید شكرى دمحم سعید
 بش البطل احمد عبد العزیز المهندسین

٣٧٦٠٣٤٢١ استشارى أ٣٧

٤٨ ش عثمان بن عفان بجوارالتوحید والنور میدان سلیمان نجیب جرجس
سفیر مصرالجدیدة

٢٢٤١٨٠٩٠ استشارى أ٣٨

شریف على حسین 
وشهرته شریف شعبان

٥٥ ش عبدالمنعم ریاض - المهندسین  برج األطباء من 
البطل احمد عبد العزیز

٣٣٠٢٠٧١٣ استاذ٣٩

شریف فاروق دمحم صفوت 
وشهرته شریف صفوت

٢٦ ش ٢٦ یولیو الدور الرابع 
خلف دار القضاء العالى القاھرة

٢٥٧٤٤٢٤١ استاذ٤٠

١٢٤٢٤٨٧٣٠٣٨ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةصالح صالح احمد الحدیدى استاذ٤١

٧٩٣٧٧١٧٦٨٢ شس زغلول امام صیدلیة النجدة مشعل الهرمصموئیل جورجى عطیة اسكندر استشارى أ٤٢

١٠٦٣٧٦٠٥٥٦٥ ش التحریر الدقىطارق اسماعیل دمحم عیسى استشارى أ٤٣

١٥ش عبدالغنى حسنى الزیتون الغربیة طارق حسن حسن ماھر
٧٠ ش خالد بن الولید من ش مصطفى حافظ 

جسرالسویس

٢٦٥٢٢٠٢٤
٢١٩٠٨١٨٨
٢٢٩٤٠٩١٠

استشارى أ٤٤

طارق دمحم فتحى دمحم عبدالمحسن 
وشهرته طارق ابوالعزم

١٩٢٤٦٦٥٥٤٣ب ش دمحم فهمى من القبة الفداویة العباسیة
٠١٢٢٩٣٦٦٢٢٣

استشارى أ٤٥

٧٨٢٥٣٢٠٢٣٠ ش المنیل القاھرةطارق دمحم فهیم حافظ
٠١٠٢١٥٣٣٦٧٥

استشارى أ٤٦

٣٧٤٨٢٠٩٥    ٣٥ ش الدقى - الجیزةطارق دمحم كامل استاذ٤٧

طلعت على حسن 
وشهرته طلعت السمنى

٤٠ ش شبرا عمارة مصر للتامین امام محطة مسرة 
٣ ش فهمى باشا من الخلیفة المامون روكسى

٢٤٦٠٢٧٢٦ 
٢٤٥٠٤٥١١

استاذ٤٨

٢٢٥٢٥٩٣٣٥٧٧ ب ش الجیش بجوار التوحید والنور میدان الجیشعاطف رجب احمد استشارى ب٤٩
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عمارات القاھرة تقاطع دمحم سید احمد وشارع راغب عاطف مبروك عبدالمجید
حلوان

٢٥٥٨٢٣١٤ استشارى أ٥٠

٤٩٤ ش ترعة الزمر الغربى امام محطة مترو فیصل عبد السمیع عبد الغفار مصطفى جعفر
الجیزة

٣٧٧٥١٣٣٣ استشارى أ٥١

٢٣٥٨٢١٩٤٥ ش أوالد غنیم  حسن دمحم الملك فیصلعبدالعزیز احمد احمد سالمة استشارى أ٥٢

٢٨٦٢٢٠٦٥٠٧٥ ش شبرا أغا خان المظالتعبدهللا محمود عبدهللا
٠١٢٢٩١٦٠٥٤٨

استشارى أ٥٣

عبدالمنعم عبدالعلیم عبدالمنعم 
وشهرته عبدالمنعم الموجى

٢٠٢٤٥١٩١١٨ ش سلیم االول الزیتون استشارى أ٥٤

١٤٢٣٨٧٨٦٨٨ ش عبد هللا العربى امتداد الطیران مدینة نصرعصام الدین دمحم انور محمود استشارى أ٥٥

على توفیق دمحم 
وشهرته على ترجم

٩٩٢٣٥٨٦٥٠٤ ش ٩ المعادى استشارى أ٥٦

٢٢ ش زكى ابوالسعود متفرع من شارع شاھین على دمحم على مخلوف
خلف مستشفى الشرطة العجوزة

٣٣٤٥٤٠٤٧ استشارى أ٥٧

٧٨٢٦٨٣٥٨٥٥ ش احمد سعید العباسیةعماد احمد خیرى كاظم استشارى أ٥٨

 ٢٢٥٩٢٧٤٧٦ میدان فخرى الظاھر القاھرةعماد حلمى لبیب
٠١٢٢١٠٠٢٢٦٠

استشارى أ٥٩

٤٢٢٥٦١١١١ ش على الروبى میدان روكسى مصرالجدیدةعمرو جودة شفیق على استاذ٦٠

٢١٣٣٨٨١٧٤٢ ش عزالدین عمر اسباتس الهرمعمرو حسن عبدالحمید السنباوى استاذ٦١

٢٦٣٤٢٥٧٨ ١٣٨ ش جسر السویس الزیتونعمرو عبد المقصود دسوقى
٠١٢٨٧٩٤٩٢٤٢

استشارى أ٦٢

١٥ ش السودان - برج الضبع - الكیت كاتعمرو فتحى عبد الفتاح
٣٠ ش كنیسة المالك من ش االقصر - امبابة

٣٣١٠٥٣٠٥
٠١٠١٣٣١٥١١٤

استشارى ج٦٣

عمرو یوسف دمحم شكرى
( و شهرته عمرو شكرى )

٤٧ ش رمسیس تقاطع عبد الخالق ثروت مع رمسیس 
عمارة فایزر بجوار نقابة المحامیم

٢٥٧٩٧٣٤٠
٠١٠٠٤٣٣٣٥٤٣

استشارى أ٦٤

١٥٢٤٠٤٠١٢٤ میدان رابعة العدویة مدینة نصرفادى محمود دمحم غریب استشارى أ٦٥

٩٨٢٤٣٢٧٨١٩ ش شبرا دوران شبرا الساحلكرم عبدالعلیم دمحم 
٠١٢٢٣١٨٣٨٣٤

استشارى أ٦٦

ماجد دمحم مختار حسنین 
وشهرته  ماجد مختار

٧ ش ناصر الثورة - فوق صیدلیة ال سالمة- مكور - 
الهرم

٣٧٨١٢٦٦٦
٠١١٥٠٢٠٠٠٨٥

استشارى أ٦٧

٦٦٢٥٩٢٣٧٦٤ش الظاھر امام المطافىمجدى فؤاد عیاس استشارى أ٦٨

١٣٨٣٣٨٥٧٤٢٢ ش الملك فیصل محطة الكوم األخضر  الهرمدمحم ابوالفضل حسن استشارى أ٦٩

٥١٩٣٥٧٠٥٤٠٠ ش االھرام الجیزةدمحم حسنى عبدالعلیم  استشارى أ٧٠

دمحم سید دمحم السید
وشهرته دمحم السید

٣٠٢٢٣٩٣٣٠١٥ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر استشارى أ٧١

٣٥٧٣٢٧٢٩برج االطباء اول فیصل الدور الثالثدمحم صالح الدین حسن استاذ٧٢

٣٣٣٣٦٠٢٣٣ ش نوال الدقىدمحم عبدالرحمن دمحم حجازى استاذ٧٣

 ١ش مسجد الدعاة من ش ٩ برج االطباء  دمحم عبدالفتاح ابراھیم
أمام محطة المترو حدائق المعادى

٢٥٢٣٧٢٨٢ استاذ٧٤

٦٢٣٦٤٥٢٦٩ش جامع قا یتباى المنیلدمحم عبدالقادر على العیادى استاذ٧٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٣٥٧٢٨٥٥٩ عمارة النصر میدان الجیزةدمحم عبدالمنعم امین سعیده استشارى أ٧٦

٣٥٠٢٣٩٥٠٩٣٩ میدان  باب الخلقدمحم على احمد استاذ٧٧

٣٥٨٤٦٩٤٧برج النصر اول الملك فیصل الهرمدمحم فائق دمحم  استاذ٧٨

١٤ ش النصر امام مسجد رابعة العدویة مدینة نصر دمحم قمر دمحم الشرنوبى
١٢ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة

٢٢٦٠٦٥٢٩
٢٢٥٦٣٧٣٧

استاذ٧٩

محمود عبدالعلیم دمحم 
من ٧ م  :  ١٠ م

٢٦١٢٦٣٧٥٦٧٨ ش جسرالسویس النزھة  مصر الجدیدة استشارى أ٨٠

٧٠٢٤١٤٦١٠٠ ش المیرغنى مصرالجدیدةمدنى محمود مدنى دمحم  استاذ٨١

مصطفى شمس الدین عبد الحلیم 
خفاجى

١٠ ش الجهاد و میدان لبنان  خلف سوبر ماركت 
الهوارى المهندسین

٣٣٤٦٦٧٢٨ استاذ٨٢

مصطفى عوض عبدالهادى 
وشهرته مصطفى الزغبى

٨٢٦٠٣٦٠٩٤ ش ترعة الجندى امام قسم شرطة حدائق القبة استشارى أ٨٣

٦٤ ش الطیران مدینة نصر مصطفى دمحم احمد السید
٩٤ ش عبدالعزیز فهمى میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة

٢٢٦٣١١١٢ 
٢٢٤١٧٠٠١

استاذ٨٤

٦٨٢٥٧٧٦٨٢٠ ش الجالء الدور الثالث - االزبكیة - رمسیسمصطفى دمحم دمحم الصایغ استشارى أ٨٥

١٤ میدان بقطر اخر مترو عبدالعزیز فهمى ناجى امیل جید جاد
االلف مسكن مصرالجدیدة

٢١٨٠٠٥٦٠ استشارى أ٨٦

٨٧٢٤٥٩٥٥٣٧ ش روض الفرج دوران شبراناجى جورجى رزق هللا استشارى أ٨٧

٢٧ ش شیكوالنى ناصیة الترعة البوالقیة محطة مترو نبیل ثابت واصف ھارون
مسرة- شبرا مصر

٢٢٠١١٠١٨
٠١٢٢٧٠٣٥٢٥٢

استشارى أ٨٨

١٣٢٢٥٦٦٦٢٧/٨ب ش جسرالسویس بجوار مستشفى منشیة البكرىنبیل عبدالرازق ربیع استاذ٨٩

ھشام دمحم احمد 
وشهرته ھشام نجم

٣٣٣٨٠٨١٣برج الصفا الطبى میدان الحجاز المهندسین استاذ٩٠

١٧٦ ش احمد عرابى عین شمس الشرقیة ھشام منیر یوسف غبریال
١٥٦ ش مصر والسودان حدائق القبة

٢٠٩٨٨٦٠٣
٢٤٦٤٨١٠٧

استشارى أ٩١

٥٢٨٤٥٢٨٢٠ میدان النافورة المقطموجیه عباس محمود
٠١٠٠١٥٩٦٤٤٩

استشارى أ٩٢

٥٦٢٦٧٠٨٨٩١ش احمد الزمر الحى الثامن مدینة نصرولید فرج عبدالعزیز عزت استاذ٩٣

یاسر دمحم فوزى البلتاجى 
و شهرته یاسر البلتاجى

٣١٢٤١٤٩٣٣٥ ش حسن افالطون ارض الجولف مدینة نصر استاذ٩٤

یسرى محمود مصطفى 
وشهرته یسرى مصطفى

٢٦٩٢٣٩٣٣٥٥٦ ش بورسعید السیدة زینب استاذ٩٥



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

٥٢٠١٢٢٢٣٧٩٨٣٤ ش الشیخ ریحان عابدینامانى السعید دمحم فرج استشارى ب١

جمال دمحم صالح الدین 
وشهرته جمال الصیرفى

٨٢٢٦٠٤٠٢٧ ش یوسف عباس امام نادى الزھور مدینة نصر استشارى أ٢

ع ١٣ اسكان رابعة االستثمارى تقاطع النصر مع سمیة توفیق دمحم على
النزھة امام الجامعة العمالیة

٢٤١٨٧٨٧٢ 
٢٤١٩٧٩٦٤

استاذ٣

١ ش ابراھیم باشا میدان الكوربة بجوار الشبراوى عادل ابراھیم عبدالمقصود نصار
مصرالجدیدة

٢٤١٩٠٣٨٠ استاذ٤

عبیرعثمان عیسوى محمود  
وشهرتها عبیرعثمان دبوس

٩ ش سعید ذوالفقار الدور الثالث شقة ٣٠١
میدان الباشا عمارة الدمیاطى المنیل

٢٣٦٤٧٦٦٥
٠١١٤٦٦٨٦٤٦٦

استاذ٥

٧٢٤٨٥٣٨٠٦ ش فاطمة النبویة من ش العباسیة امام قسم الوایلىعلى عبدالدایم على استاذ٦

دمحم طارق عبدالعزیز دمحم 
وشهرته  طارق غنوم

 ٤٢٣٣٣٧٥٨٨٢ ش الدقى عمارة مصر للتأمین فوق صیدناوى
٣٧٤٩٩٠٥٦

استاذ٧

٢٣٢٦٣٦١٤١٤ ش دمحم شفیق خلف مستشفى ھلیوبولیسدمحم عبداللطیف الجوھرى استاذ٨

٢٧ ش شیكوالنى ناصیة الترعة البوالقیة  محطة مسره-نبیل ثابت واصف ھارون
 شبرا

٢٢٠١١٠١٨
٠١٢٢٧٠٣٥٢٥٢

استشارى أ٩

٦٠٢٤٥١٦٢٥٦ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةھشام دمحم عثمان طه استاذ١٠

٢٨٢٢٤١٤٤١٦ ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةوفاء عبدالحى دمحم الخولى استاذ١١



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
التخاطب أطباء

٠١٠٠٩١٨١٧١٧عمارات الدمرداش امام محطه مترو الدمرداش -العباسیهاحمد دمحم ذكى الیسقى استشارى أ١

١٢ ش ٧٦ متفرع من ش دمشق من ش٩ رنا سعدالدین دمحم ابراھیم
ومن میدان سوارس  المعادى

٠١٠٠١٠٦٧٦٠٨ 
٢٣٨٠٤٠٦٠

استشارى أ٢

٤٩٤٣٧٧٥١٣٣٣ ش ترعة الزمر الغربى امام محطة مترو فیصلعبد السمیع عبد الغفار مصطفى جعفر استشارى أ٣

ماجد مجدى عبد المحسن
(مركز فرح للتخاطب والتكامل الحسى)

٣٣ میدان سراى القبة محطة مترو سراى القبة
١١٣ ش بورسعید میدان السواح

٠١٢٢٦١٣٩٩٤٦
٠١٠٠٤٨٤٤٨٥٠

أخصائي٤

دمحم على سعد بركة 
وشهرته دمحم بركة

٣٢٢٤١٨٥٣١ ش الرملة میدان صالح الدین مصرالجدیدة استاذ٥

١٩٢٢٤٠٦٣٠١ ش على فهمى كامل  مصرالجدیدةوفاء على عبدالواحد وافى استشارى أ٦



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

٥١٢٥٢٥٢٥٣٣ش ١٠٤ میدان االتحاد المعادىاحمد خمیس دمحم  استشارى ب١

٨١ ش سلیم االول میدان الحلمیة برج الفهیم الزیتوناحمد عبد اللطیف عبد القا درعلى
٥ ش موسى الكاظم - محطة الفیال - الحى السابع مدینة

 نصر

٢٦٣٢٢٠٦٩
٢٣٨٩٤٧٤٦

استشارى أ٢

١٣٢٤٣٠٥٢٣٣أ ش جمال امام سینما التحریر شبرااحمد دمحم لبیب عبدالكافى
٠١٠٠٤٤٧٩٢٠٤

استاذ٣

عمارة٣ بلوك ٦٣ الشطر العاشر - اعلى دھانات اسماعیل ابراھیم الخشاب
الجزیرة - زھراء المعادي

٢٣١٠٣٧٢٠ ٠٢ استشارى أ٤

٢٠٠ ش شبرا  الساحل بجوار خیر زمان محطة سانت اشرف اسماعیل مصطفى
تریزا القاھرة

٧٢ عمارات عثمان فوق معرض كیر بالس مصطفى 
النحاس مدینة نصر

٢٢٠٠٧٥٧٥ 
٠١١١٠٦٢٥٦٨٦
٠١٠٠٠٣٤٥٥٥

استشارى أ٥

٣٤٣٣٣٨٦٥٢٨ ش االنصار الدقى محطة مترو البحوثاكرام ادریس على احمد علیان استشارى أ٦

٤٥٣٣٥٨٤٩٨١١ش االھرام جیزةامیرة عبد الصبور شاھین استاذ٧

٩٠٣٣٤٥١٣٧٣ب ش احمد عرابى اعلى عمر افندى المهندسینخالد عبدالحكیم عثمان على سرور
٠١٠١٧٦٢٢٢٠٠

استشارى أ٨

خالد عبدالمنعم زكى 
وشهرته خالد زكى

٦٢٣٦٤٣٥٦٤ش قیس ابن سعد امام مترو الملك الصالح استاذ٩

١٥٢٤٥٥٢٤٧٧ ب عمارة برج القبة امام مركزشباب سراى القبةسامح السید على سالم استشارى أ١٠

١٠٦٣٣٣٧٨٧٩٠ش التحریر الدقى شقة ١٠سامیة دمحم دمحم حسن فضه استاذ١١

٢٢٧٣٥٥٥٢٣ ش الملك االفضل الزمالكسعادات دمحم حامد الغوابى استشارى ب١٢

٣١٢٤١٤٩٣٣٥ ش حسن افالطون ارض الجولف  مدینة نصرسها الدسوقى ابراھیم دمحم استاذ١٣

٣٥٧٠٦٧٩٨عمارة النصر میدان الجیزةسهام على دمحم مطاوع استاذ١٤

١٨ ش اسوان  عمارات الشریف میدان الجامع صفوت سید العربى 
مصر الجدیدة

٢٢٤٠٩٠١١
٠١٠٦٧٠٥٨٥٧٨

استاذ١٥

١/١ میدان فلسطین  المعادى الجدیدةطارق دمحم عفیفى شاكر
 المركز الطبى بجوار قسم اول العاشر من رمضان

٢٥١٧٥١٩٥  
٠١٥٣٨٧١٤٢

استشارى ب١٦

١٤٠٢٢٠٥١٦٩٠ ش شبراعادل اسكنر بانوب استشارى أ١٧

٢٧٠١٢٢٢٣٥١٠٦١ش ھارون الرشید میدان الجامع مصر الجدیدةعادل نبیه عوض
  ٢٢٤١٠٨٥٤

استشارى أ١٨

عبدالمجید عبدالعاطى محى الدین 
العشماوى   

وشهرته عبدالمجید العشماوى

٥٣ ش المقریزى برج االطباء أمام محطة المعلمین 
روكسى

٢٤٥٣٩٨٤٠ 
٠١١٢٢٢٩٦٩٢٨

استاذ١٩

١٤٣٢٦٨٤٨٠٦٦ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةفهمى امام فهمى استاذ٢٠

٥٣٢٢٦٠٧٢٣٦ش احمد قاسم جوده تقاطع عباس العقاد مدینة نصرقدریة ابراھیم عبدالفتاح
٠١٠٠٦٦١١٣٤١

استشارى أ٢١

٩ش وھدان بجوار موبیلیات البرج االبیض كلثوم دمحم دمحم عبدالحمید
محطة المطبعة فیصل

٤٢٢ ش ١٦أ البوابة األولى  حدائق األھرام  الهرم

٣٣٨٠١٧٧٤
   ٣٥٨٦٠٤٩٧

استاذ٢٢

٤١٢٢٥٦٦٨٨٥ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةمجدى احمد رفعت استشارى أ٢٣



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

 ش صالح سالم عمارات العبور القوات المسلحة  دمحم حسنى حمزة
رقم ١٤ مدینة نصر  

١٤ ش د /  حلمى حسین  محطة الغمراوى المنیل

٢٤٠٣٩٧٤٤

٢٣٦٢٢٦٥٤

استشارى أ٢٤

دمحم رجائى سعید 
وشهرته دمحم رجائى الحلو

٢٢٠٢٣١٢٦ ٨٦  روض الفرج  دوران شبرا استاذ٢٥

٣ ش زكریا بن بخنس خلف بنك القاھرة الجیزة دمحم رضا دمحم عوض
١٠٦ ش جامعة الدول العربیة عمارة 

االسواق الحرة المهندسین

٣٥٧٢١٨٠٧
٣٧٤٩٩٤٢٤

استشارى أ٢٦

١ش الممالیك روكسى أمام البوابة الرئیسیة لنادى دمحم على علوى حنفى
ھلیوبولیس  مصر الجدیدة

٢٤٥٤٥٢١٤ استاذ٢٧

٣٣٢٣٦٢١٢٨٠ش القصر العینى امام كلیة الصیدلیةدمحم دمحم ابراھیم حنفى استاذ٢٨

١٣٢٧٣٥٤٢١٦ ش البرازیل الزمالك القاھرةدمحم دمحم السودة استشارى أ٢٩

٣٥٧٢١٦٦١عمارة النصر میدان الجیزة الدور االول شقة ٩دمحم محمود عبدالباقى الوقد استاذ٣٠

١٣٣٣٥٨٨٢٨ش فاروق نجم خلف سینما التحریر الدقىمحمود ربیع احمد الصایغ استشارى أ٣١

٩٣ ش القصر العینى – الدور االول شقة ١ –  السیدة محمود دمحم احمد النجار
زینب

٢٧٩٣٣٢٠٩
  ٠١٠٠٧٣٩٨٠٥٢

استشارى ب٣٢

٤٦ عمارات التوفیق متفرع من خضر التونى محمود دمحم فتح هللا
مدینة نصر 

١مكرر ش صبرى ابوعلم باب اللوق

٠١٥٥٤٥٩٦٥٢٠
٠١٠٠١٨٠٨٣٥٥

استاذ٣٣

٢٨ ش عطیة الصوالحى نهایة مكرم عبید امام السراج مدحت محى الدین عبد اللطیف
مول عمارة استقبال م. نصر

٢٦٧٠٣٠٨٩
٠١٢٢٥٥٢٢٨٧٧

استشارى أ٣٤

١٦٢٧٨٧١٢٠١ ش المنصوریة الدراسةمصطفى احمد حسن الدھان استاذ٣٥

عمارات اول مایو ٢ مدینة نصر بجوار قسم شرطة ممدوح احمد خیرى
مدینة نصر

٢٢٧٠٨٦٣٨ استاذ٣٦

٣٢٢٧٩٤٨٢٩٣ش الفلكى عمارة االوقاف  باب اللوقمنال دمحم صدقى استاذ٣٧

٢٢٣٣٠٣٤٨٤٥ ش لبنان الدور األول شقة ٢ العجوزةنهلة دمحم الشحات عبد هللا جاب هللا استاذ٣٨

عیادة ٢١٨ مجمع عیادات میدیكال بارك ٢ امام محكمة ھالة دمحم عبد الصبور دمحم صباح
القاھرة الجدیدة التجمع الخامس  

١٢ تقسیم األوقاف القبة الجدیدة  بجوار صیدلیة أیمن 
وجیه

٢٦١٨٠٠٢٢  

٢٦٠٢٠١٠١

استشارى أ٣٩

٣٣٣٦٧٤٤٠ ش نوال  برج الشرطة العجوزةھانى دمحم زھران استشارى أ٤٠

یاسر دمحم سعدالدین 
وشهرته یاسر كراویة

٩٠٢٥٣١٢٨١٠ ش المنیل استشارى أ٤١

٢٥١٢٣٩٠٠٠٤٤ ش بورسعید السیدة زینبیحى محمود دمحم عبد الشافى
٠١٠١٥٠٠٤٩٤٢

أخصائي٤٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءمراكز العالج الطبیعى

 احمد اسامة شكرى عبد الحلیم جبه
( دار التمیز للعالج الطبیعى )

٠١٢٠٠٤٤٦٣٥١العبور - الحى االول - محلیة ٨ قطعة ١٠٧
٠١١٥١٤٤١٣٧٠

أخصائي١

 د/  دمحم ابراھیم ابراھیم حسن (المركز 
المصرى للعالج الطبیعى )

٦ اكتوبر المحور الرئیسى میدان فودافون جولدن مول 
الدور الثالث شقة ٥

٠١٠٩٠٩٥٥٥٦٩ أخصائي٢

 رامى احمد رمزى بازید موسى
( مركز الحریة للعالج الطبیعى )

١٠٧ش الملك فیصل المریوطیة بجوار مقهى الملك 
فاروق - الهرم

٠١٠١٩٨٤٥٥٥٥ أخصائي٣

 عبد الحمید یاسین عبدالحمید حسن 
زعلوك ( و شهرته عبد الحمید زعلوك

٢٨ ش خسرو مع ش دمحم سید احمد برج المهندسین  
حلوان

٢٧٠٧٤٢٢٦
٠١٠٠٥٢٣٤٦٧٧

استشارى أ٤

٢٤ ش مراد فوق تكنوسكان الجیزة// ابراج بنك مصر  عماد نا در رزق هللا كامل
فوق بنك مصر فرع العمرانیة ش خاتم المرسلین

٣٥٦٩٩٠٢٥
٠١٢٢٣٦٧٤٩٩٨

أخصائي٥

 دمحم نبیل عبد الفتاح احمد عسكر
( مركز مصر للعالج الطبیعى )

٥٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ش دمحم مندور رابعة العدویة - مدینة نصر القاھرة أخصائي٦

 ھشام احمد الوصیف 
(البرج للعالج الطبیعى)

١ ش احمد عرابى برج االطباء اخر كوبرى عرابى شبرا 
الخیمة   أول ش دمحم فرید متفرع من المنیل امام 

مستشفى الندى المنیل

٣٣٦٣٥٥٠٩ 
٤٦٠٥٩٩٢٧

أخصائي٧

(مركز الصفا و المروة للعالج 
الطبیعى)

د/  دمحم احمد على اسماعیل

٥٩ ش االنصار الدقى
١٦ ش الفتح االسالمى خلف مسجد خاتم المرسلین الهرم

٠١١٢٢٣٠٠٩٩٤
٠١١١٧٦٠٧٠٩٣

أخصائي٨

  ٢/٩٠١٠١٥٥٥٩٣٧٣ ش النصر فوق بیتزا ھت امام ام حسن شقة ٣٠٥أمیر دمحم مرعى أبو زید
٠١٠١٥٥٥٩٢٧٢

أخصائي٩

٣٢ش حسنى مبارك - خلف مخازن السالب - الدور أمیرة حسین دمحم دراز
االول - برج العدالة - الحى العاشر - مدبنة نصر

٠١٠١٠٧٠٧٠٣٩
٢٢٠٤٨٣٥٣

استاذ مساعد١٠

٦٦ ش ٩ المقطم الدور االول امام بنزینة توتال فوق احمد دمحم ابراھیم سلیمان
رزق هللا

٢٨٤٦٩٥٢٢
٠١٢٨٨١١٣٩٢٣

أخصائي١١

٠١١٥٦٧٠٨٦٨٨قطعة ( ٨٩١٤ ) شارع ٩ منطقة س المقطماحمد ممدوح دمحم عبد القادر أخصائي١٢

٥٠٣٧٤٢٨٢٣٥ ش ترسا  اسباتس  الهرماحمد یحى دمحم الصادق أخصائي١٣

  ١٤٢٢٦٦١٢٠٧ ش خالد بن الولید - مساكن شیراتون - مصر الجدیدةاحمدعبد المنعم فهمى
٠١٠١٠١٠٤٥٣٥

أخصائي١٤

اسامة صفوت لویس 
الحیاة التخصصى للعالج الطبیعى

٦٩ ش نصوح من ش جسر السویس الزیتون 
٢٧٥ ش رمسیس غمرة

 ٢٤٥٠٦٥٦٣
٢٦٧٤٧٠٢٢

أخصائي١٥

اسامه دمحم رشاد عبد العال
( الذھبى للعالج الطبیعى )

٥ ش ١٥٣برج الحریة میدان الحریة المعادى - ٩٦ ش 
التحریر میدان الدقى

٠١٠١٥٠١١٢٧٤
٠١٠١٨١١٢٤٢٦

٢٣٨٠٩٥٠٠

استاذ١٦

اسراء عبد المنعم جودة عطیة
( مركز صحة للعالج الطبیعى )

٠١٠٠٥٦٧٥٧٨٤الحى األول امام جامعة ٦ اكتوبر  مدینة ٦ اكتوبر أخصائي١٧

   ٢٧٢٤٣٠٥٣٤٧ ش عمر بن الخطاب الخلفاوى شبرااشرف جمال الدین دردیر سویلم
٠١٠٠٥١٦٦٦٠٧

أخصائي١٨

الجمعیة الخیریة اإلسالمیة
 ( مركز العالج الطبیعى )

٣١٣٢٣٩٠٦٢٢٩ ش بورسعید  السیدة زینب أخصائي١٩

الزاھد للعالج الطبیعى 
د/  دمحم المرتضى دمحم االنور

١٥٢٣٩٣٠٨٠١ ش رشدى برج سلمى الدور الثانى عابدین القاھرة أخصائي٢٠

الفهد للعالج الطبیعى 
(ایناس عبد السالم محمود الحباك )

٥٢ ش نجاتى سراج برج الشاھد أمام مستشفى الوفاء 
و األمل مدینة نصر القاھرة

٢٦٧٠٤٦٥٩ 
٠١١٤٠٨٣٠٣٠٢

أخصائي٢١

المركز التخصصى للعالج الطبیعى د/
 عالء حسن دمحم على

لیلة القدلر مجمع على الدین مبنى ب الدور االول ١١٣ 
٦اكتوبر

٠١٠٢٣٦٠٢٢٦٦
٠٢٣٨٨٣٨٢٠٢

أخصائي٢٢
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القاھرة محافظة 
أطباءمراكز العالج الطبیعى

المركز الدولى للعالج الطبیعى 
( ابراھیم بندارى سالم)

ابراج عثمان برج(١) روكسى مصرالجدیدة 
٣ ش شهاب المهندسین

ش التسعین - امتداد محور المشیر طنطاوى من ش 
حسن المأمون عمارات مدینة نصر الجدیدة رقم ٩أ الحى 

العاشر

٢٤٥٣٧٠٠١
٣٧٦١١١٤٤

٠١٢٢١٦٠٧١٦٠

أخصائي٢٣

المركز المصرى للعالج الطبیعى
اسالم طارق ابو عمیرة

١٣٧٢٦٥٢٥٥١٥ میدان المسلة المطریة
٠١٢٠٠٢٢٤٦٤٤

أخصائي٢٤

القاھرةالمصري للعالج الطبیعي أخصائي٢٥

النیل للعالج الطبیعى
( صالح عبدالمنعم على صوان )

١٤٦ ش ٢٦ یولیو میدان سفنكس العجوزة 
 ٥١١ ش االھرام میدان عمارة النصر الجیزة

٣٣٤٧٤٨٤٩ 
٠١١١١١٢٠٠٥٤

أخصائي٢٦

امل احمد حسن جبر 
النخبة للعالج الطبیعى والتخسیس

١٩٧ ش ابوبكر الصدیق من ش الصفا 
تقسیم عمر بن الخطاب جسرالسویس

٠١٠٠٠٢١٠٢٢٣ أخصائي٢٧

امین عبدالجلیل حسن 
التخصصى للعالج الطبیعى

١١٥ ش سلیم االول الدور الثانى فوق كنتاكى 
حلمیة الزیتون

٠١٢٢٣٧٠٣٤٠٦
٢٠٦٧٤٦٥١

أخصائي٢٨

ش فیصل الرئیسى - محطة الطوابق - برج جندیة مول ایمن دمحم ابو المیله
اعلى الشبراوى

٣٥٩٤٥٤٦٣
٠١٠٢٠٤٠٥٥٧٠

أخصائي٢٩

٢٥٧٤١٣٣٩ ٣٣أ ش رمسیس برج معروفایمن نجیب فایق اندراوس أخصائي٣٠

١٢٢٦٢٠٣٨٥٦ ش قاسم فرحات متفرع من دمحم رفعت النزھة الجدیدةایناس راجح احمد أخصائي٣١

بثینة حسنى دمحم یونس 
ھارون للعالج الطبیعى

١٢٢٦٣٧١١٨٩ ش بلبیس متفرع من ش ھارون الرشید مصرالجدیدة أخصائي٣٢

بكر سامى عبدالعظیم 
االسراء التخصصى 

(االحد الثالثاء الخمیس نساء فقط)

٣٣٦ ش السودان عمارات العرائس بجوارالجراج 
الصحفیین

٣٣٤٥٦١٠١ 
٠١٢٢٣٦٠٠٣١٧

أخصائي٣٣

بیتر مراد نجیب بولس ( مركز تیفولى
( 

٢٤١٩٠٣٦٠ ١٠٤٠٢ش عمر بن الخطاب - بجوار تیفولي - مصر الجدیدة
٠١٠٢١٣١٠٠٥٠

أخصائي٣٤

ثروت صابر عطا هللا 
( مركز قباء )

١٤ ش حسن عبد الفتاح مدینة التعاون شبرا الخیمة  
قباء آخر جسر السویس أمام سوق القنال الدولى

٠١٢٢٣٥٤٩٣٢٥ 
٠١٠٩٣٨١٦٩٢٣

أخصائي٣٥

٦/١٥ ش الزھراء خلف كنیسة مارجرجس امام مدرسةجرجس فؤاد لمعى
 محمود خاطر

٠١٢٨٣١٩٤٦٣ أخصائي٣٦

جمال ضیاء الدین شاھین
( مركز الصفوة التخصصى للعالج 

الطبیعى )

٩٦٢٢٥٩٣١٣٥٩ ش جسر السویس امام مستشفى المریالند  روكسى أخصائي٣٧

جمعیة الخدمات المتكاملة المركز 
النموذجى للعالج الطبیعى

١٣٧٦٠٤١٧٨ ش حافظ حسن  العجوزة أخصائي٣٨

جون عصام عصمت
( مركز الجبل للعالج الطبیعى )

٢٨٩ ب ش ترعة الجبل داخل الممر امام كریب الملك 
الدور األول بجوار معمل بایومیدكا للتحالیل الطبیة 

الزیتون

٢٢٨٣٨٩١٤
٠١٢٢٤٣٧١٩٠٩

أخصائي٣٩

سیتى مول علیى الدین-الحى السابع  میدان الحصرى  ٦ جیهان عبد السمیع درویش
اكتوبر    ١٤٦٠٢شالهرم  سباتس -جیزة

٠١١١١١٢٠٠٥٤  
٣٩١٢٢٢٥٦

أخصائي٤٠

حازم عطیة على على ( أوالدنا للعالج
 الطبیعى )

  ٢٣٧٦٢٤١٦٢ ش الزھراء متفرع من ش مصدق الدقى  الجیزة
٠١١١٩٩٩٩٣٦٩

أخصائي٤١

١٢٧ أ  ش مصر والسودان برج اللؤلؤة حافظ دمحم شوقى حافظ
فوق معمل الفا و المختبر حدائق القبة

٤٨٦٥٢٥٦
٠١٠٦٠٤٥٤٢٢

أخصائي٤٢

١٤٣٧٦١١٩٠٦ش مصدق الدوراالرضى الدقىحسام الدین حسن على سالم أخصائي٤٣
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القاھرة محافظة 
أطباءمراكز العالج الطبیعى

حسین احمد حسین طایع 
طایع للعالج الطبیعى والسمنة

١٥٣٣٧١٢٨٨٧٨ ش الطیار فكرى زاھر مدینة التحریر امبابة أخصائي٤٤

حسین فؤاد حسن النجار 
النجار للعالج الطبیعى

٤٣٢٧٩٥٨٧٨١ ش مجلس األمة میدان الظوغلى استشارى ج٤٥

حنان ابراھیم السید بلبع
( مركز طیبة للعالج الطبیعى )

٢٩ش جمال الدین قاسم - خلف السراج مول -الحى 
الثامن - م.نصر

٠١٠٦٣٦٤٣٦٨٠
٠١٠٩٩٠١٣٦١٠

أخصائي٤٦

خاطر دمحم جاد دمحم 
الدولى للعالج الطبیعى

٣٠٢٢٣٩٥٩٠٠٦ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر أخصائي٤٧

٧١٢٦٧١٠٧٨٠ ش مصطفى النحاس الحى الثامن مدینة نصرخالد احمد علما أخصائي٤٨

خالد السید حامد عیاد 
وشهرته خالد عیاد

٦٨ ش خاتم المرسلین بجوار اكادیمیة الفنون 
أمام بنزیمة الریان الهرم

٣٥٦١٧٧٧٨
٠١٠٠٦١٧٣٩٥٤

استاذ٤٩

خالد جمیل ھالل عمر  مركز بونساى
 للعالج الطبیعى

١١٠٢٦٢٣٠١٣٨ عمار بن یاسر خلف الكلیة الحربیة مصر الجدیدة أخصائي٥٠

ھضبة االھرام بوابة خوفو ش١٥ عماره رقم ٣٠ الدور خالد عادل دمحم دمحم علیوه
االول

٠١١١٣٦٩١٨٦٩ أخصائي٥١

خالد یوسف موسى 
(مركز الحیاة للعالج الطبیعى )

٩٠ ش جامعة الدول العربیة من شهاب المهندسین - 
الجیزة

٠١٢٨٠٠٠٦٦٩١ أخصائي٥٢

ذھب للعالج الطبیعى
  ( احمد دمحم عبد الفتاح ذھب )

٦٠١٢٠٤٤٥٥٥٤٤ أكتوبر الحى ٢ مجاورة ٨ عمارة ٢٤٣٧ شقة ٥ أخصائي٥٣

٩٨٢٢٦٧٩٥٤٠ ش سید زكریا  صقر قریش مساكن شیرلتون المطاررأفت عز الدین عبد الحمید احمد أخصائي٥٤

رامى رضا یونان لبیب
( مركز ایلیت للعالج الطبیعى )

٠١١٢٩٩٩٩٣٤٦فندق تولیب النرجس - ش التسعین - التجمع الخامس
٠١١٠٠٩٩٤٤٤٣

أخصائي٥٥

رانیه عبدالراضى عبدالمجید 
الفردوس للعالج الطبیعى

١٦٢٣١٧٢١٣١ ش عبداللطیف عمارة المألة دار السالم أخصائي٥٦

راویة زكى دمحم فرج رخا 
( و شهرتها راویة رخا )

٣٠٠٣٣٩٧٠٣٠٣ش الهرم عمارات االتحادیة الدور الثالث
٠١٠٢٨٢٩٧٤٧٠

أخصائي٥٧

ش ١٥ مایو بجوار كافیتریا ھامیس شبرا الخیمةرشا سید عبد الحمید توفیق
ش ١٥ مایو محطة ترعة الشابورى شبرا الخیمة

٠١٢٢٤٩٥٥١٤٠ أخصائي٥٨

٧٠١٠٠٧٠٨٧٦٣٢ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصر القاھرةرضا قطب عبد الرازق أخصائي٥٩

رنا سعد الدین دمحم ابراھیم 
( مركز الجنا )

١٢٠١٠٠١٠٦٧٦٠٨ ش ٧٦ متفرع من ش دمشق المعادى
 ٠١٠٠٥١١١٦٦٨

استشارى أ٦٠

ریمون رزق لطیف 
ابوسیفین للعالج الطبیعى

١٠٥٢٤٥٢٩٧٦٦ ش طومانباى برج التوفیقیة الدور االدارى الزیتون
٠١٢٢٢٥٩٣٦٦٨

أخصائي٦١

زاید عبدالرحیم دمحم 
الزاید للعالج الطبیعى

٦ ش عدلى میدان االوبرا 
٨٩ ش وادى النیل الزیتون

٢٣٩٥٧٧٩٧
٠١٠٢٦١٥٠٠٠٥

أخصائي٦٢

سامح ھنداوى ھندى  ( مركز سان 
جوزیف للعالج الطبیعى )

١٠٢ ش دمحم فرید امام بنك مصر تقاطع ش دمحم فرید مع
 ش رشدى وسط البلد

٢٣٩٢٧٢٨٩ أخصائي٦٣

١٥ أ ش ١٥٢ المعادى امام محطة مترو المعادى بجوارسامى عبد الصمد ناصف على
 دار المناسبات

٢٥٥١٦١٣١
٠١٠٩٥٧٨٥٥٥١

استاذ٦٤

سلوى یحیى دمحم دمحم لطفى 
الشامل للعالج الطبیعى

١٢٣٢٤٨٣٤٩٧٥ ش مصر والسودان امام عمر افندى حدائق القبة أخصائي٦٥

٣١ ش احمد قاسم جوده موازى لعباس العقاد خلف سماح احمد دمحم احمد
توكیل بیجو

٢٤٠١٠٠٨١
٠١١١٧٠٢٦٦٦٢

أخصائي٦٦
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سمیة مصطفى محمود قرین
( مركز الصبا للعالج الطبیعى )

٢٢ ش نجاتى سراج بلوك٦٥ عمارة الشرفا الدور 
األرضى شقة ٢ بجوار السراج مول امام مطعم تاكوبى 

مدینة نصر

٢٢٨٧٣١٣٨
٠١٠٠١٤٧٠٤٠٢

أخصائي٦٧

سناء محى الدین دمحم 
دار الشفاء للعالج الطبیعى

٢٤ ش احمد شفیق من مصر والسودان حدائق القبة 
٣٤ ش نصر حبیب منشیة الحریة شبرا الخیمة

٠١٢٢١٣٩٥٣٧٣
٠١٠٠٩٣٠٨٨٣٢

استشارى ج٦٨

سها سامى عبد العزیز
( مركز الحیاة للعالج الطبیعى)

ابراج الحریة بالزا امام كریستال عصفور -ش ١٥ مایو 
 شبرا الخیمة

٠١١١٤٠٢٢٦٢٦ أخصائي٦٩

شریف دمحم السید العوضى
( مركز العوضى للعالج الطبیعى

١ ش ٢٦یولیو وسط البلد الدور التاسع
٦ أكتوبر زمزم مول مدخل ٢ الدور ٣

٠١٢٨٣٣٥٧٩٩٩
٠١٠٩٠٢١٤٩٩٩

أخصائي٧٠

صفاء دمحم السباعى على 
( مركز الكویت للعالج الطبیعى )

٥٥٢٢٧٤٠٣٦٥ ش ابو داوود الظاھرى مدینة نصر أخصائي٧١

صفى الدین محمود اسماعیل 
 توب ریهاب

ش السوق امام مسجد الهدایة المرج الشرقیة 
٣٥ ش عزت سالمة من عباس العقاد بجوارجاد م نصر

٢٤٤٠٣٦٩٥ 
٢٦٧٠٤٣٣٧

أخصائي٧٢

صموئیل نصیف صلیب
( مركز سانت مارى للعالج الطبیعى )

٣ ش عبد المنعم الحسینى من ش یوسف عباس مدینة 
نصر 

٢٣٦ ش فیصل الرئیسى - محطة التعاون

٢٤٠٣٠٤٤٥
٠١٠٠١٢٣٩٣٣٨

أخصائي٧٣

عادل حسنى نصر
(مركز النعام للعالج الطبیعى)

٢٨٢٦٣٨٩٩٧٧ ش متحف المطریة میدان النعام  القاھرة
٠١٠٠٥٢٠٥٩٧٢

أخصائي٧٤

٤٠١٠٠٥٠٠٠٣٣٢ش سلیمان جوھر فوق محطة مترو الدقىعبد العظیم دمحم العوادلى أخصائي٧٥

عبد هللا اسامه عبد هللا عبد المجید 
(مركز حیاه للعالج الطبیعى )

الشیخ زاید - ٣ مول الحیاة - عیادة ١٠٤ بجوار التوحید
 والنور

٠١٠٠٠٠٤٣٨٠٨
٠١٠٩٣٥٠٠٣٣٠

أخصائي٧٦

٧٥ / ٧٧ ش دمحم حسین ھیكل الموازى لعباس العقادعبدالعزیز احمد علما
مدینة نصر

٠١١١٣١٣١٢٣٩
٠١٢٢٣١٣١٢٣٩

استشارى أ٧٧

عبدالعزیزعبدهللا دمحم ابوقورة 
مكة للعالج الطبیعى

١٦٢٧٠٧٥٢١٢ ش صالح صبحى تقاطع مصطفى صفوت - حلوان
٠١٠١١٩٤٩٤٩٣

أخصائي٧٨

عصام دمحم احمد عبدالفتاح 
التخصصى للعالج الطبیعى

١٦٦٠١١٤٢٢٨٢٥٢٥ ش فیصل عمارات سعودى عمارة ٣ شقة ٥
 ٠١٠٠١٢٧٤٥٤٨

أخصائي٧٩

على حسن توفیق 
الطبى للعالج الطبیعى

٣ ش رشدى باب اللوق عمارة الشرطة 
١٥٣ ش السودان المهندسین

٢٣٩٣٩٤٤٠
٣٣٣٧٤٨٣٣

أخصائي٨٠

٩٩ ش سلیم األول برج الطیران ٣ أمام عمر أفندى - على صابر الرشیدى
حلمیة الزیتون

٢٦٣٤٦١٠٥ أخصائي٨١

عماد نادر رزق اللة كامل
( مركز البتول للعالج الطبیعى )

٢٤٠١٢٢٣٦٧٤٩٩٨ش مراد فوق تكنوسكان الجیزة أخصائي٨٢

٤٤٦٠١١١٣٣٠٤٤١٢ ش األھرام مجمع نصر الدین الهرم الجیزةغادة رشید سالمة أخصائي٨٣

فاطمة احمد عبدالرحمن احمد 
السیدة زینب للعالج الطبیعى

٣١٢٥٣٢٧٠٠٠ ش ممتاز متفرع من ش السد - السیدة زینب أخصائي٨٤

فایزة یوسف ابراھیم 
( مركز قندیل للعالج الطبیعى )

٢٩٢٦٣٤٠٦٧٩ ش عین شمس حلمیة الزیتون امام محالت الفرجانى
٠١٠٦٢٩٥٣١٣٤

أخصائي٨٥

٩٢٣٣٨٠٥٦٠ ش جامعة الدول العربیة المهندسینقدرات للعالج الطبیعى و التأھیل
٠١٢٧٧٧٧٤٣٠

أخصائي٨٦

٧٣٧٦١٧٦٩١ ش احمد الزیات  امام مرور بین السرایاتكلیة العالج الطبیعى جامعة القاھرة أخصائي٨٧

كیراندكیور كلینك
سماح احمد دمحم

٣١٢٢٤٠١٠٨١ ش احمد قاسم جودة من عباس العقاد - مدینة نصر
٠١٠٠٧٣٠٥٢٧٥

أخصائي٨٨
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لمیاء عبد الخالق فرحات تاج الدین (
 مركز شفى)

٧٤ش النزھة - برج االمیر - میدان السبع عمارات - 
مصر الجدیدة

٠١٠٠٦٥٥١٥٦٢
٠١٢٠٧٩٣٥١٠٣

أخصائي٨٩

لیلى لبیب اسكندر 
العالج الطبیعى التخصصى

١٣٢٢٥٠٢٢٥٣ ش حسن زاید بجوار جامع االخالص قسم المطریة أخصائي٩٠

مؤنس السید دمحم العزاوى 
الرائد للعالج الطبیعى

٥ ش امتداد رمسیس میدان العباسیة ابراج الملتقى 
برج أ الدور الرابع شقة ٢

٠١٠٠٢٥٠٥٨٥٩ أخصائي٩١

ماجد عبد المقصود باشا 
مركزالشروق للعالج الطبیعى والسمنة

٥٢٢٠٠٧٠٠٥ ش دنشواى امام مستشفى الساحل بجوار اوالد رجب
٠١٠١١٢٢٤١٨٠

أخصائي٩٢

ماجد مجدى عبد المحسن
(مركز فرح للعالج الطبیعى)

٣٣ میدان سراى القبة محطة مترو سراى القبة
١١٣ ش بورسعید میدان السواح

٠١٢٢٦١٣٩٩٤٦
٠١٠٠٤٨٤٤٨٥٠

أخصائي٩٣

١٨ش بن ظافر من ش بن ما جد من ش الحجاز ماجدة رمزى عزیز اسكندر
خلف الوطنى للعیون مصر الجدیدة

٢٦٢٤٥٨٠٤ 
٠١٢٢١١٢٠٤٥٧

أخصائي٩٤

٧١ عمارات رئاسة الجمهوریة خلف قصرالقبة میدان ماجدة عبدالحلیم حسین
السواح

٢٤٥٥٧٣١٠ أخصائي٩٥

١٧ش دمحم حسین ھیكل - متفرع من عباس العقاد الدور مارینا انسى فهیم ادوارد فهیم
االول مدینة نصر

٠١٠٩٠١٢٩٣٩٤ أخصائي٩٦

٦٩٢٣٧٨١٨١٣ ش ٩ - بجوار قویدر - المعادىماھیتاب حسن حسین احمد
٠١٠٦٠٣٧٥٩٠٣

أخصائي٩٧

١٣ ش دمحم مرسى من اول فیصل برج زھرة المنشاةمجدى دمحم على شبانة
الدوراالول شقة ٤

٣٣٩٣٩٢٢٨ أخصائي٩٨

مجدى محمود عبدالحمید شداد 
وشهرته مجدى شداد

٥١٢٦٨٢٤٨١٢ ش سكة الوایلى حدائق القبة أخصائي٩٩

دمحم ابراھیم عبدالمجید 
مصر للعالج الطبیعى

١٦ أ ش ابوالسرورالبكرى من الخلیفة المامون
منشیة البكرى مصرالجدیدة

٢٤٥٣٢٩٢٢
٠١٠٠٦٦٠٨٥٢٨

استاذ١٠٠

٣٨٤ ش الملك فیصل- الدوراالول - مكرر   محطة دمحم ابراھیم فتح هللا عبد الحى
العشرین    مدخل حلوانى البوم

٠١٠٦٤٩٩٤٤٩٧    
٠١١١١٢٣٣٤٦٦

أخصائي١٠١

٢٣٣٨٥١٤٠١ ش عز الدین عمر - اسباتس الهرم - الجیزةدمحم ابو بكر الصدیق دمحم الصدیق
٠١٠٠١٦٦٦٨٣٦

أخصائي١٠٢

ابراج البیت محطة ترعة الشابورىامام ھایبر القدس دمحم احمد دمحم حسانین عوض
مباشرة شبرا الخیمة

٠١٢٢٤٩٥٥١٤٠ استاذ مساعد١٠٣

دمحم الشافعى دمحم الشافعى
( مركزة شجرة الحیاة للعالج الطبیعى

( 

٤٢ تقسیم حى الملتقى العربى النزھة القاھرة
٣٧ش ابو داود الظاھرى من ش مكرم عبید - مدینة نصر

٢٢٠٦٤٤١٧١
٠١٠١١٢٦٤٩٦٩

أخصائي١٠٤

دمحم سمیر دمحم فراج
( مركز الحیاة للعالج الطبیعى و 

اصابات المالعب )

٢٣٧ ش الحجاز اعلى توكیل نیسان للسیارات  مصر 
الجدیدة

٢٦٢٢٩١١٩
٠١٠١١١٤٥٨٦٦

أخصائي١٠٥

٢٧٢٦٣٦٦١٨٨ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتوندمحم صادق سلیمان بدوى استاذ١٠٦

٦ اكتوبر مدینة الفردوس ( شرطة)  امام دریم الند دمحم صبرى دمحم عبد هللا
عمارة ٦٢ شقة ٧

٣٨٥٥٨١١١ 
٠١٠٠١٩٧٢٢٣٨

أخصائي١٠٧

دمحم محمود احمد القرشى
( و شهرته دمحم القرشى )

٤٢٨ ش االھرام الجیزة
١٨ ش حسن الفرنساوى بوالق الدكرور

٣٥٦٩٣٨٤٤
٣٧٣٢١٩٠١

استشارى أ١٠٨

دمحم محمود دمحم عبدالحى
( مركز كان للعالج الطبیعى )

عمارات بتشو - زھراء المعادى - عمارة ٦ - المرحلة 
الثانیة

٠١١١٧١٧٠٩٠٩ أخصائي١٠٩

٦٠ ش محى الدین عبد الحمید امتداد مكرم عبید امام دمحم مسعد السعید
معهد األلسن

٢٢٧٥٠٨٧٤
٠١١١٣٣٣٢٠٢٩

أخصائي١١٠
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دمحم مصطفى دمحم احمد
( مركز المصطفى )

 ٠١٠١٧٦١٢١٧٤ش عمر بن الخطاب من ش نادى باریس قلیوب
٠١٠٦١٨١٦٦١١

أخصائي١١١

٩٢ شارع التحریر میدان الدقى برج ساریداردمحم نبیل السید دمحم البحراوى
نهایة ش مكتبة جامعة ٦ اكتوبر برج رویال تاور الدور 

الثالث بجوار مستشفى تبارك

٣٧٦١٨١٨٦
٠١٠٩٦٩٦٢٢٣٣

أخصائي١١٢

٣١٣٧٦٢٩٤٣٨ ش جامعة الدول العربیة المهندسینمحمود ابراھیم السید على محمود
٠١٢١٢٢٤٠٠٢٠

أخصائي١١٣

محمود مصطفى ابوالفتوح 
منة للعالج الطبیعى

٣٧٦٢٨٣٣٠ ١٠٨ ش التحریر الدقى الجیزة
٠١٠٢٣٣٠٠٢٣٣

أخصائي١١٤

٣٣ ش فهمى المتفرع من ش المنیلمراكز حیاه للعالج الطبیعى و السمنة
دایموند میدان ماجدة الدور األول ٦ أكتوبر

٠١٠٩٩٢٩٥٧٣٤ 
٠١١١٨٧٩٠٩١٨

أخصائي١١٥

مركز الحریة للعالج الطبیعى د/  عمرو
 احمد كمال محمود

١٤أ ش شریف متفرع من ش اآلھرام - الحریة مول - 
مصر الجدیدة

٠١٠٦٣٤٤٩٢٠٠ أخصائي١١٦

مركز الحیاة للعالج الطبیعى - دمحم عبد
 هللا عبد هللا ھاشم

١٢٤٠١١١١٠٠٦٦٩٤ش مصر والسودان - حدائق القبة
٠١٠١٢٢٥٧١١١

أخصائي١١٧

مركز الحیاة للعالج الطبیعى
( د/  منصور ایوب سعد عبد الشهید )

ش صفوت من ش المدینة المنورة - بشتیل - اوسیم -
الجیزة

٠١٢٨٣٦٠٥٧٥٦ أخصائي١١٨

مركز الزھراء للعالج الطبیعى
  د/  اسامة سعید سعد

٦٠١١٤٤٠٨٩٨٣١ش مهدى عرفة - الحى العاشر - مدینة نصر القاھرة
٢٤٤٨١٤٤٨

استشارى أ١١٩

مركز العربى للعالج الطبیعى د/  امیر 
العرب دمحم ابو طاحون

الحى اآلول - المجاوره االولى - امام معهد الحصرى 
بجوار الجامعة - عماره ١٩٣ -٦اكتوبر

٠١٠٦٩٣٨٧٩٩٩
٠١٠٠٧٠٢٧٢١٢

أخصائي١٢٠

١٠٧ ش الحجاز مصر الجدیدةمركز العنایة الملكیة للعالج الطبیعى
٩ ش الحریة - امام مستشفى المطریة - المطریة

٢٧٧١٧٠١٧
٠١٠٠٨٥٠٨٨٨٣

أخصائي١٢١

١١٣٠١٠٠٤٨٤٤٨٥٠شارع بورسعیدمركز الفرح للعالج الطبیعى أخصائي١٢٢

مركز المستقبل للعالج الطبیعى د/  
ھناء سعید حامد عفیفى

١١٣ش مصر والسودان الدور االول حدائق القبة - 
القاھره

٠١٥٥٤١٤٩١٤٣ أخصائي١٢٣

مركز النهار للعالج الطبیعى 
(د/  احمد مصطفى السید)

٣٩٢٧٠٣٨٤٨٢ تقاطع ش فلسطین مع ش الجزائر المعادى الجدیدة
٠١٠٦٦٧٩٩٥٥٠

أخصائي١٢٤

منشأة البكارى - ش الجسر - عمارة الدالى - بجوار مركز الهالل للعالج الطبیعى
مسجد النور الجمعیة الشرعیة - الملك فیصل

٠١١٢٢٩٣٦٢٥٥
٠١٢٨٢٥٠٠١٦٠

أخصائي١٢٥

٧٦٠١٠٠٠٢١٠٢٢٣ أ ش جسر السویس  شقة ٢ - الف مسكنمركز تیولیب للعالج الطبیعى أخصائي١٢٦

٦ ش احسان عبد القدوس - منشیة البكرى - دار الهیئة مركز جرین للعالج الطبیعى
الهندسیة

٢٢٦٢٠٩٠٨
٠١٠٦٨٢٥١٩١٩

أخصائي١٢٧

مركز حسبو للعالج الطبیعى ( د 
مدحت حسبو )

٧ أ عمارات بنك التعمیر واالسكان 
ش العمدة الجدید الكوم االخضر ش الهرم

٣٧٧٢٠٨٤٠
٠١٠٠٧٤١٢٢١٧
٠١٠٠٧٤١٢٢١٨

أخصائي١٢٨

مركز دلتا للعالج الطبیعىد/  عصام عبد
 العظیم عبد الرحمن

٤٩٠١٠١٧٩٩٢١٤٠ش انور المفتى - مدینة نصر أخصائي١٢٩

مصطفى حامد عبد الجلیل میره
(مركز الیف فیت )

٣ ب ش النزھة بجوار الرقابة االداریة  مدینة نصر
٦ ب ش عمر شعبان بجوار الرقابة االداریة مدینة نصر

٢٤١٨٤٥٢٧
٢٤١٨٤٦٣٢

أخصائي١٣٠

٢١٣٣٨٤١٥٧٠ ش عزالدین عمر  برج الصفا اسباتس الهرممصطفى عثمان عثمان أخصائي١٣١

مصطفى دمحم عصفور 
العصفور للعالج الطبیعى

٦١٢٣٦٤٢٣٣٣ ش المنیل - منیل الروضة
٠١٢٢٢٥٣٦٣٢٥

أخصائي١٣٢
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القاھرة محافظة 
أطباءمراكز العالج الطبیعى

ممدوح مصطفى محمود حسن 
الجزیرة للعالج الطبیعى

٤١ ش احمد الصاوى متفرع من ش مكرم عبید مدینة 
نصر

٢٢٧٤٧٦١٤ 
٠١٠٠٤٦٢٩٤٢٣

أخصائي١٣٣

١٦ ش احمد قاسم جودة خلف قویدر عباس العقاد مدینةمنال عبد الحافظ سعید النجار
 نصر

٠١٢١١٦٤٣٢٥٢
٠١١٤٥٦٧٣٠٩٩

أخصائي١٣٤

منى احمد طه 
المصرى للعالج الطبیعى

٦٢٢٥١٤٥٣٧ ش الجوھرى خلف قسم المطریة القاھرة أخصائي١٣٥

منى سید احمد ( مركز الصفوه للعالج 
الطبیعى )

٥٠٢٤٥٨٢٩٩٩ أ ش شبرا أخصائي١٣٦

منى دمحم منیر عبدهللا 
الدولى للعالج الطبیعى

٣٠٢٢٣٩٥٩٠٠٦ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر أخصائي١٣٧

مها دمحم سعید مصطفى
إما للعالج الطبیعى

١٠٢٥١٩٠٦٠٠ ش ٢٨٧ متفرع من ش الجزائر المعادى الجدیدة
٠١٠١٩٤٤٢٩٢٣

أخصائي١٣٨

٤٥٢٢٣٦٣٠٣٩ ش الترعة البوالقیة  ناصیة قسم شبرامیشیل صلیب بشاى أخصائي١٣٩

مینا مجدى فارس
( الفیروز للعالج الطبیعى )

٦ اكتوبر المحور المركزى  سنتر الفیرةز بجوار مسجد 
الحصرى

٠١٢٧٧٠٠٨٢٥٥ أخصائي١٤٠

٤/٢ ش انور المفتى امام مستشفى تبارك للوالدة اول ناھد حسینى طه (تحكم للعال الطبیعى)
عباس العقاد مدینة نصر

٢٢٦٠١١٠٢
٠١١١١١٢٢٥٣٠

أخصائي١٤١

نرمین عبد العزیز فتحى
( مركز یقین للعالج الطبیعى )

٦٩ ش الجامعة الروسیة - الحى االول - مجاورة ٢ 
مدینة بدر

٢٨٦٠٩٥٩٠
٠١١١٩٥٠٢٥١٠

أخصائي١٤٢

١٠ ش زین العابدین امام مدرسة طلعت حرب نسرین عفیفى عبدالرشید عفیفى
محطة مترو الخلفاوى شبرا

٠١٢٢٤٧٥٣٩١٣ أخصائي١٤٣

ھشام شحاته السید 
(مركزالرحاب للعالج الطبیعى )

١٦٢ ش التسعین الشمالى - مركز CMC - خلف 
المستشفى الجوى عیادة ٩

٠١٠٢٠٩٩٧٧٨٥ أخصائي١٤٤

٦٨٢٤٥٢٧٨٧٨ ش جسر السویس اشارة روكسىھشام یحى مرزوق
٠١٢٢٣٧٨٠٢٧١

أخصائي١٤٥

١٠١١٠٠٥٠٧٨٤٨ ش قدرى امام مصنع الرشیدى المیزان - السیدة زینبوائل عیسى شحاته عیسى أخصائي١٤٦

وحید حمدى دمحم عباس
( و شهرته وحید السیسى )

٤٢ش الهرم الرئیسى فوق بنك عودة و اوالد رجب
 امام قصر االھرام

٣٥٣ ن ھضبة االھرام البوابة الرابعة - الدور االرضى

٠١١٥٤٩٩٨٠٢٤
 ٣٧٧١٢٣٠٤

٠١١٥٤٩٩٨٠٢٢

أخصائي١٤٧
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القاھرة محافظة 
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٠١١٤٩٦٩٩٢٢٢التجمع الخامس میدیكال بارك ١ عیادة ٢٠٤ دمحم عبد الرحمن دمحم عوض هللا استشارى أ١

٧٩٢٠٦٧٠٦٨٠ ش عبد العزیز فمى  مصر الجدیدةأیمن عبد المالك حنا میخائیل استشارى أ٢

٨٠٣٣٣٨٤٨٥٣ ش مصدق الدقىاحمد ابراھیم السید حرحش
٠١٢٢٣٤٨٠٢٩١

استشارى أ٣

احمد سامر احمد 
وشهرته سامر احمد

٤٩ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیة 
١٦ ش سید عبدالواحد خلف سینما نورماندى روكسى 

مصرالجدیدة

    ٢٤٩٣٣٠٧٣
٢٢٥٨٠٢٩٥

استشارى أ٤

٤٢٣٥٨٥٨٢٠ ش ١٥١ المعادىاحمد عاطف ابراھیم زكى استشارى أ٥

١٢٦٤٣٣٠٦٠ ش عمر بن الخطاب میدان ھارون الرشید مصرالجدیدةاحمد عبدالمنصف عبدالحمید عبید استشارى أ٦

٨٣٧٧٤٣٧١٠ ش مراد برج مراد الدور االول الجیزةاحمد مصطفى حسن عبدالرحمن
٣٥٧٢٨٨٨٣

استاذ٧

١١٤٣٧٤٩٠٤٢٥ ش التحریر  الدور ١٥امام محطة مترو الدقىاحمد مصطفى كمال صالح استاذ مساعد٨

٧٠٢٣٦٣١٠٠٨ش المنیل عمارة االعظمیة میدان الباشا المنیلاحمد منیر محمود شلبى استاذ٩

٦٢٢٤٩٣٩٥٣٥ ش عبدالهادى خطاب من ش ادم االلف مسكناحمد یحیى ثروت استشارى أ١٠

١٦١٢٧٧٥٠٦٦٦ ش النزھة سانت فاتیما مصر الجدیدةادمون اسعد جید استشارى أ١١

١٤٣٢٤٦٤٥٤٥٠ ش مصر والسودان حدائق القبةاسامة احمد عبدهللا النجار استشارى أ١٢

اسامه دمحم كمال الدین
وشهرته اسامة كمال عبدالرحمن

  ١٦١٢٧٧٧١٣٩٨ ش الحجاز - میدان الحجاز - مصر الجدیدة
٠١٢٢٧٠٢٠٨٨٤

استشارى أ١٣

١٤٢٥٧٥١٧٦٥ ب ش زنانیرى شبرااسحق ادوارد شحاته عبد الملك
٠١٢٠٠٧٩١١١١

استشارى ج١٤

٩٠٢٦٢٢٢٧٦٢ب- ش دوران شبرا -شبرا مصر القاھرةاسحق منیر صلیب ابراھیم استشارى أ١٥

٤٤٦٣٥٨٤٦٦٦٠ اول فیصل برج النصرالهرماسر احمد احسان استاذ١٦

شارع عثمان محرم بجوار التوحید والنور امام معمل اسالم عبد هللا مهلهل سلیمان
الشروق لألشعة الطالبیة الهرم  الجیزة

٣٥٤٧٢٠٦٢ استشارى أ١٧

٤٩٢٦٣٤٠٣٧١ ش الحجاز مصرالجدیدةاشرف ریاض ابراھیم سلیمان
٢٦٣٧٨٦٠٨

استشارى أ١٨

٢٢٤٥٨٢٦٢١ ب ش نشاطى شبرااشرف لیون سند استشارى أ١٩

٧٢٦٤٤٣٠٣٩ ش د/  احمد امین امام نادى الغابة مصرالجدیدةاشرف منیر مرقص استشارى أ٢٠

برج الجامعة ٤٩٤ ش ترعة الزمر امام محطة مترو اشرف نعیم ھجرس
انفاق فیصل

٣٧٧٥١٨٧٧ استشارى أ٢١

عمارة النصر میدان الجیزة السید دمحم السید الطوخى
١٠٩ ش التحریر عمارة االوقاف میدان الدقى

   ٣٥٧٢٣٩١٦
٠١١١٨٣٨٥٨٧٥

استشارى أ٢٢

٥٢ ش مصطفى النحاس ناصیة مكرم عبید امام التوحیدالسید مصطفى علیوة 
 والنور مدینة نصر

٢٢٧٢٠٦٠٠ استشارى أ٢٣

٧٢ ش العباسیة الرئیسى امام محطة مترو عبده باشا الهام احمد دمحم التهامى
عمارة المختبر

٢٤٨٢١٥٣٠
٠١٠٦٨٦٢٢٨٨٤

استشارى أ٢٤

٢٥٢٤١٥٢٤٧٦ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةالهام عبدالواحد حسن استاذ٢٥

٢٢٣٣٣٦٣٠٥٦ ش التحریر الدور االول الدقىامجد دمحم محمود العدوى استشارى أ٢٦
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٧٤ / ٢ الشطر ٧ مساكن الشركة السعودیة امین احمد معوض
امام مسجد صقر قریش المعادى الجدیدة

٢٧٠٢٤٢٠٤ استشارى أ٢٧

٦٠٠١٢٠٥٢٨٧٩٢٧ ش مصر والسودان حدائق القبة ناصي دیر المالكایمان صالح فرید استشارى أ٢٨

٢٠١١٥٩٤٤٤٦٩٣ ش احمد الزمر میدان الحى العاشر مدینة نصرایمان عبد الرؤوف عبد المنعم
 ٠١٢٢٣٣١٤٦٧٢

استشارى أ٢٩

ایمان عبدالفتاح فهمى دمحم 
وشهرتها ایمان فهمى

٤ ش د /  حافظ بهجت شقة ١ الدور األرضى 
منیل الروضة المنیل

٢٣٦٥٣٤٦٤ استاذ٣٠

 ٣٢٣٩٣٠٢٨٤ ش شریف باب اللوق أمام وزارة االوقافایمن عبدالحمید مامون شومان
٠١٠٠١٤٧١٦١١

استاذ٣١

ایمن عبدالمنعم السعید جعفر 
وشهرته ایمن جعفر

٢١٢٦٣٣١٠٢٦ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدة
٠١٢٢٢٤٢٢٦٣٧

استاذ٣٢

٩٣٥٨٣٣٧١٢ ش ترسا برج االحمدى الطالبیة الهرمایمن فوزى حسین استشارى ب٣٣

١١٢٣٩٢١٤٥٦ میدان الفلكى باب اللوقایمن دمحم فوزى الشیتى استاذ٣٤

٢٦٨٥٩٥٠٢ ١٢٤ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةایهاب رزق هللا جرجس استشارى أ٣٥

١٧٣٢٦٢٠٩١٣٥ ش الحجاز شقة ٤ مصرالجدیدةایهاب نبیل اسكندر جرجس
٠١٢٧٩٤٧٣٦٧٤

استشارى أ٣٦

ایهاب نبیل دمحم عبداللطیف 
وشهرته ایهاب الریس

٣٥ ش صالح سالم عمارة البرج الدورالسابع عمارات 
العبور

٢٤٠٢٦٢٢٥ استشارى أ٣٧

بهاءالدین عبدهللا على    ( من : ٣ 
عصرا  حتى : ٨ مساء )

 ٢٦٣٥٠١٥٩ ٤٠ ش الحجاز مصر الجدیدة
٠١١٤٣٧٩١١٥٥

استاذ٣٨

٤٣٢٤٦٦٤٢٣٩ ش النزھة السكاكینى میدان الجیشثروت فهمى ابراھیم عبدالمالك استشارى أ٣٩

٧٣٣٥٧٠٩٥٤٧ ش ربیع الجیزى برج سوتیر امام محكمة الجیزةجانیت بشرى شنودة بطرس استشارى أ٤٠

٣٣٨٨٨٩١٧ش زغلول محطة مشعل الهرم الجیزةجرجس سلیمان میخائیل سالمة استشارى أ٤١

٢٤١٨٥٨٠٣عمارة ١٦ ش النزھة بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصرجلزمین دمحم راغب الهوارى استاذ٤٢

عمارة ٨ عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة جمال یوسف على المشد
مدینة نصر

٢٢٧٥٤٦٧٢ استاذ٤٣

١٢١٢٤٣١٧٣٠٥ش شبرا فوق ماكدونالدز مجمع الراعى الصالحجورج زكى میخائیل استشارى أ٤٤

٣٢٣٠٤٤٩٥١ ش الزیتون بجوار سینما الزیتونجوزیف حلیم خلة ساویرس
٠١٢٠٦٥٢٢٨٨٣

استشارى أ٤٥

٣٢٣٦٤٤٣٧٧ ش دمحم زغلول  میدان الباشا المنیلحاتم ابوبكر دمحم خشت استشارى أ٤٦

٣ ش توفیق جرجس من ش احمد عصمت حازم حامد حسن عبدهللا الجوجرى
عین شمس الشرقیة  ٣ عمارات كلیة البنات خلف دار 

الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤٩٤٣٧٧٨ 
٠١١٥٥٧٥٣٠٧٣

استشارى أ٤٧

حازم عبد الرحمن اسماعیل اسماعیل
 سلیمان

١٤٣٢٤٦٤٥٤٢٥ ش مصر و السودان - حدائق القبة  القاھرة
٠١٠٠٥١٢٤٩٤٩

استشارى أ٤٨

١٧٣٧٤٩٠١٠١ ش شهاب المهندسینحازم دمحم حسن یس استاذ٤٩

٩٧٢٣٦٤٥٣٣٠ ش المنیل حازم محمود حسن الفقى  استاذ٥٠

٢٤٢٣٥٨٧٥٨٥٩ ش الملك فیصل برج النصر الجیزةحسام الدین عمر عبدالعزیز على
٠١٠٠١٤٠٠٣٢٣

استشارى أ٥١
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٢١٠٢٠٩٩٥٥٢٦ جسرالسویس امام فندق السالمحسام الدین محمود احمد فرج
٠١٠٩٩٢٤٠٢٢١

استشارى أ٥٢

٢٤٢٤٠٢٩٥٩١ ش الطیران رابعة العدویة مدینة نصرحسام الدین مصطفى كامل استشارى أ٥٣

٢٣٧٨٣٢٧٢٣ ش السالم مدكور فیصل الهرمحسام الدین یحیى عبدالهادى استشارى أ٥٤

٢٢٣٩٣٤٢٧٢ ش شریف عمارة اللواء باب اللوقحسن السماع یوسف عزالدین استاذ٥٥

٦٢٢٥٦٥٣٣٧ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةحسن السید الباز
٠١١١٩٧٥٦٥٠٥

استاذ٥٦

٥٣٥٦٨٣٠٦٢ ش الجامعة میدان الجیزةحسن عبدالوھاب على استاذ٥٧

حسین صالح الدین على 
وشهرته حسین النحاس

 ١٤٥٢٧٧٥١٣٣٥ ش النزھة  سانت فاتیما  مصر الجدیدة
٠١٠٠١٤٠٤٧٩١

استاذ٥٨

خالد احمد دمحم على ابوسدیرة 
وشهرته خالد ابوسدیرة

٤٢٥٢٥٩٦٣٣ ش ١٠٠ المعادى استشارى أ٥٩

١٠٢٢٤١٥٩٥٤٤ ب ش المیرغنى مصرالجدیدةخالد حمدى محمود استشارى أ٦٠

خالد حمدى محمود 
( و شهرته خالد حمدى البكلیش )

١٤٢٤١٥٤٣١٣ ش النزھة - عمارات رابعة االستثمارى - مدینة نصر استاذ مساعد٦١

٣٢١ ش الملك فیصل - حسن دمحم - عمارة النساجون خالد قطب عبد هللا دمحم
الشرقیون

٠١٠١٠٠٠٩٧٤٨ استشارى ج٦٢

١٣٣٣٥٢٩٨٤ ش یثرب ناصیة ش السودان المهندسینخالد دمحم السعید مراد استشارى أ٦٣

٦١٢٢٤٠٨٨٨٧ ش الحجاز قرب محكمة مصرالجدیدة - مصر الجدیدةخالد دمحم سلیم استاذ٦٤

٥٤٠١٠٠١٧٧٤٨٢٧ ش ابن سندر - كوبرى القبةدعاء رمضان قاسم استشارى ب٦٥

٤٩٢٤٥١٧٨١٠ ش جسر السویس روكسى مصرالجدیدةرافت فهمى عریان استشارى أ٦٦

٦٧٣٣٤٥٣٤٠١ ش وادى النیل المهندسینرافت دمحم دمحم الحناوى استشارى أ٦٧

 ١٠٢٢٤١٤٥٨٤٣ ب ش المیرغنى مصر الجدیدةرامى ریاض فكرى ریاض
٢٤١٤٦٤٠٤

مدرس٦٨

رفیق دمحم فؤاد الغزاوى 
وشهرته رفیق الغزاوى

٤٤ ش جسر السویس امام مستشفى 
منشیة البكرى

٢٤٥٠٩٢٦٠ استاذ٦٩

٤٠٠٣٣٩٤١٦١٦ ش الهرم بجوار المحافظةسعد حسن دمحم القاضى
٣٣٩٤١٨٣٥

استشارى أ٧٠

١١٧٣٣٣٧٢٧٢٣ ش التحریر میدان الدقىسعد دمحم رشاد صبرى استاذ٧١

٧٢٢٩٠٩٤٥١ ش االھرام  روكسى مصرالجدیدةسمیر دمحم دمحم قاسم استاذ٧٢

سهیر دمحم السید 
وشهرتها سهیر دمحم نصار

 ٢٩٧٢٦٠١٤٤٣٠ ش سكة الوایلى حدائق القبة
٠١٠٠٨٠٦٢٩٧٩

استشارى أ٧٣

٢٩ ش مصطفى كامل برج التوفیق سوزان فوزى دمحم السید
امام سوبر ماركت مترو المعادى

٢٣٥٩٩٠٢٠
٠١٢٢٣١٥٣٧٧٤

استاذ٧٤

١٨٢٦٣٦٣٦٢٣ ش فارسكور تریومف مصرالجدیدةشریف زكى سید احمد منصور استاذ٧٥

شریف على جمال الدین 
وشهرته شریف جمال

٢٩٣٧٦١٧١٣٨ ش المروة الدقى استاذ٧٦

٢٤٢٥٧٦٧٧٦١ ش شبرا عمارة البنك االھلىصفوت حكیم یواقیم استشارى أ٧٧
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طارق عبدالعزیز مصطفى  
وشهرته طارق البلتاجى

٧٥ ش محیى الدین ابوالعز ناصیة جامعة الدول العربیة 
المهندسین

٣٧٦١٦٣٦٣ استشارى أ٧٨

طارق دمحم صالح احمد 
وشهرته طارق صالح

١٠٦٣٣٣٥٠٥١٦ ش جامعة الدول العربیة المهندسین استشارى أ٧٩

  ١٤٧٠١٠٦٤٤٨٧٧٣١ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصر الجدیدةطلعت صمویل ساویرس
٠١٢٢٦٦٦٣٩٩٢

استشارى ج٨٠

٤٩٢٦٣٨٦٣٣١ ش دمحم فرید مصرالجدیدةظافر دمحم فهیم  استاذ٨١

٢٥٢٨١٦٠٢٧٢ ش مصطفى المراغى عمارة سینما ماجدة حلوانعادل السید محمود فلیفل
٠١١٥٣٥٨٠٢٦٩

استشارى ب٨٢

٥٥٣٥٧٣٤١٠٤ ش النادى الریاضى برج االطباء اول فیصل الهرمعادل دمحم فتحى  استاذ٨٣

٨٢٣٧٢٩٦٦٠ أ ش الجامع امام محطة مترو حدائق حلوانعادل محمود عبدالعزیز استشارى أ٨٤

٩٦ ش مصطفى النحاس برج األطباء مدینة نصر  عبد الرحمن جابر سالمان
القاھرة

٢٦٧٢١٥٠٦ 
٠١١١٥٠٠٠٩٧٩

استاذ٨٥

٣٣٢٣٦٣٢٩٢٥ ش القصر العینىعبدالعزیز على على سعد استاذ٨٦

٢٩٢٣٨٠٤٧٨٠ ش مصطفى كامل المعادىعبدالعزیز دمحم امام استشارى أ٨٧

٦٨٢٢٠٥٤٨٤٨ ش روض الفرج شبراعبدالعظیم یوسف دمحم استشارى أ٨٨

٦٢٧٩٥١٢١٩ میدان الفلكى بجوار الغرفة التجاریة باب اللوقعبدالعلیم محمود على استشارى أ٨٩

٣٥٨٦٨٦٦٢عمارات ابوالفتوح رقم ٦٠ امام كازینو اللیل الهرمعصام عبدالغفار متولى
٣٥٨٤٩٠٤٢

استاذ٩٠

٢٧٣٧٦١٦٥٢٧ ش السودان فوق صیدناوى المهندسینعلى دمحم طه  استاذ٩١

١٠٤٣٧٤٨٨٣٨٨ ش التحریر الدقى عماد عبدالعال  صوابى
٠١٠٢٠٥٥٢٨١٢

استاذ٩٢

٢٦٣٥٩٥٤٢برج الفهیم میدان حلمیة الزیتونعماد فوزى جبران استشارى أ٩٣

٢٥٢٣٧٤٠١١٩٩ ش فیصل التعاون الهرمعماد دمحم احمد رزق استشارى أ٩٤

١٣٣٢٤٦٤٥١٤٣ ب ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةعمرو ابراھیم دمحم شعراوى استاذ٩٥

عمرو حسن بهى الدین 
وشهرته  عمرو حسن السمرة

 ١٩٣٧٦١٩٨٩٤ ش وزارة الزراعة الدقى
٣٣٣٦١٠٢٦

استشارى أ٩٦

١٧٣٣٣٦١٣٦٩ ش التحریر الدقى عمرو عبدالعزیز عزب استشارى أ٩٧

٣٤٠١١٠٠٣٧٩٧٦٠ش سنان  -متفرع من جسر السویسفادي ثروت  فهمى  ابراھیم
 ٠١٠٠٢١٨١٧٨٧٧

استشارى ج٩٨

فارس عزیز فوزى 
وشهرته فارس عزیز جرجس

١٧ ش محمود بسیونى متفرع من میدان طلعت حرب 
قصر النیل

٢٥٧٦٤٨٢٥ استشارى أ٩٩

عمارة ٣  التعاونیات صقر قریش أمام صیدلیة العزبى فكرى دمحم فتحى زاھر 
م. شیراتون

٢٢٦٧٤٩٦٧ استشارى أ١٠٠

٧ ش دمحم عكاشة من ش منصور حلوان كریم عبدالحمید فرج رزق
١/٦ ش الالسلكى المعادى الجدیدة شقة ٣٣

٢٥٥٩٦٠٧٠
٠١٠٠٦٧٨٩٧٦١

استشارى أ١٠١

١٤٢٣٦٣٢٩٠٧ ش المقیاس  شقة ٦ الروضةلبنى دمحم احمد استشارى أ١٠٢

٢ میدان عبدالمنعم ریاض عرب المعادى لیلى دمحم ھالل حمودة
أمام مطعم أسماك الحریة

٢٣٨٠٦٦٢٦ استاذ١٠٣



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
العیون أطباء

١٦٢٤١٨٥٨٠٣ ش النزھة میدان الساعة أول عباسمؤمن محمود حمدى ابراھیم مدرس١٠٤

  ١٠٧٢٢٩٠٠٣٦٢ ش النزھة  شقة ١٠میدان تریومف مصرالجدیدةماجد ماھر صلیب رشدى
٠١٢٠٢٣٦٩٨٨٨

استاذ١٠٥

٩٤٢٦٣٩٥٥٦١ ش عبدالعزیز فهمى سانت فاتیما مصرالجدیدةمجدى عزالدین حسنى توكل استاذ١٠٦

٤٨٢٢٧٥١٥٥٥ ش عباس العقاد بجوار مطعم ام حسن مدینة نصرمجدى عزت ابراھیم خالف استاذ١٠٧

٧٣٢٤١٩٠٧٧٩ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةمجدى عزیز كیرلس بباوى استشارى أ١٠٨

٢٧٢٢٧٢٥٢٨٧ ش مصطفى النحاس الحى الثامن مدینة نصرمحسن نصیف جرس استشارى أ١٠٩

٩ ش النزھة  أرض الجولف الصف المقابل للرقابة دمحم احمد رشاد عبدالهادى
االداریة مدینة نصر

٢٤١٤٠٠٠٥ استاذ١١٠

٦٩ ش ربیع الجیزى امام المحكمة الجیزة دمحم احمد دمحم المطراوى
دار السالم ش الشین من ش الفیوم

٣٥٧١٧٥٣٨
٢٧١٩٣٠٨٠

استشارى أ١١١

دمحم امین انور المصرى 
وشهرته دمحم انور المصرى

٢ ش ھشام لبیب امام التوحید والنور بجوار 
كمبیوتر مول فوق صیدلیة السماحة مدینة نصر

٢٢٨٧٠٦٩٢ 
٠١١١٢٥٣١٥٢٩

استاذ١١٢

٨١٢٢٦٠٢٢٢٦ ش النصر بعد طیبة مول مدینة نصردمحم حامد على عبدالعال استاذ مساعد١١٣

٩٥٢٤١٤٦١٥٥د  ش المیرغنى برج الشمس مصرالجدیدةدمحم حسن دمحم حسن الزند استشارى أ١١٤

٥٨ش القلعه - الدرب اآلحمر /  قطعة ٧٠٦٣ مجاورة ٧دمحم خلیل دمحم خلیل
 مدینة المعراج - المعادى

٠١١٢٨٣٢٢٣٨٢
٠١٠٩٩٠٩٨٠٦٤

استشارى ج١١٥

٣٨٣٥٧٠٩٩٥٢ ش ربیع الجیزى بجوار محكمة الجیزة - الجیزةدمحم سعد مصطفى البلقینى استشارى أ١١٦

دمحم سعید محمود یوسف 
وشهرته دمحم بدوى

٢٩٥ ش بورسعید امام تقاطع مجلس االمة مع ش 
بورسعید السیدة زینب 

٥٦ طریق مصر حلوان ا لزراعى برج بدر

٢٣٩٣٦٩٦٨

٢٣٥٩٦٦٧٤

استشارى أ١١٧

١٣ش عید مصطفى من شارع فیصل الرئیسى -برج دمحم صبرى دمحم قطب
بالزا الدور الثانى شقة ٥ جیزة

٠١٢٠٥٩٠٠٣٣٢ مدرس١١٨

٢٢٣٣٣٨٤٣٧٩ ش مصدق الدقىدمحم صالح الدین عبدالهادى استشارى أ١١٩

٢٥٦٣٣٨٥٥٧٩٠ ش الملك فیصل امام مقهى العبد التعاون الهرمدمحم طالل عبدالرحمن استشارى أ١٢٠

 ٤٧٢٢٦٢٦١٥٩ب ش عباس العقاد بجوار برجر كنجدمحم عبد المنعم السید سلیمان مهدى
٠١٠٩١٤٩٤٢٩٦

استاذ١٢١

١٧٦٢٦٣٧٦٧٣٣ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةدمحم على بلیغ استشارى أ١٢٢

دمحم مجدى سعد على 
وشهرته مجدى مرشد

٢٠ أ ش مستشفى البترول امام مسجد االیمان مكرم 
عبید مدینة نصر

٢٢٧١٩٠٤١ استاذ١٢٣

٤٧٢٤١٧٤٢٨٣ ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةدمحم محمود السید استاذ١٢٤

٣٧ ش احمد بدوى من ش رایل امام مسجد الدسوقى محمود حسین دمحم عوض
حلوان

٠١٠٠٦٤٩٤٦٣٤ استشارى ب١٢٥

٢٦٩٢٣٩٥٤٥٤٨ ش بورسعید عمارة لؤلؤة الخلیج السیدة زینبمحمود عبدالمجید الحدیدى استشارى أ١٢٦

١٦٢٣٩١٤٦٧٦ ش حسن األكبر عابدینمحمود عثمان على حماد استشارى أ١٢٧

٢٩٣٧٦١٤٥١٦ ش نوال نایل سنتر الدقى محمود نجیب عفیفى استشارى أ١٢٨

٥٢٢٥٣٢٣٥٨٨ ش المنیل الدور الثانىمصطفى على حسن الحلو استاذ١٢٩
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١٤٦٢٧٥٤٤٧٦٦ أ ش النصر برج صیدلیة العزبى المعادى الجدیدةمصطفى عمرو حسن الحسینى
 ٠١١٥٥٤٧٨٥٣٨

استاذ مساعد١٣٠

مصطفى محمود احمد محمود احمد
و شهرته مصطفى محمود ابو سبیع

٣٠٠١٠١٣٥٦١٣٤٥ ش مراد بجوار عمر افندى الجیزة أخصائي١٣١

٤٥ ش الدقى شقة ٤٠ میدان الدقى مصطفى مصطفى بهجت
٤٠١ ب الملك فیصل  الطالبیة الجیزة

     ٣٣٣٧١٧١٥
٣٥٨٧٦٣٢٥

استاذ١٣٢

٠١١١٠٥١١٠٠٦ ٤١٠ ش الهرم فوق مكتبة ألوان  نصر الدین  الهرممعتز حامد دمحم على استشارى أ١٣٣

١٢٣٢٤٨٣٧١٢٥ ش مصر والسودان حدائق القبةمعتز عبدالواحد احمد عطیة استشارى أ١٣٤

٢٧١ ش الملك فیصل برج الشرطة الجیزة معتز عصام زكى دمحم غیث
٦/١ ش الالسلكى- المعادى الجدیدة الدور االول

٣٥٨٣٣٧٤٥
٠١٢٢١٠٣٦٦٨

استشارى ب١٣٥

٣٥٢٣٩٢٩٤٦٠ میدان السیدة زینب عمارة الطاھرةمنال دمحم حامد دمحم امین استشارى أ١٣٦

١١ ش تفتیش الرى امام سینما مودرن اغا خان شبرا منصور حسن احمد
٤ ش عید نافع ناصیة فیصل بجوار قصر زین المساحة

٢٢٠٩٠٨٤٥  
٢٢٠٩٠٣٥٩

استاذ١٣٧

٥٨٢٦٣٩٥٥٣٢ ش الحجاز مصرالجدیدةنجم الدین ھالل عبدهللا استاذ١٣٨

١٤٢٣٦٤٦٢٠٧ ش متحف المنیلنیللى راغب وھبى استشارى أ١٣٩

٢٨٢٢٤٠٢٩٥٤ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةھانى صالح دمحم نصر النجومى استشارى أ١٤٠

٥٢٢٩٤٤٣٤٠ ش اسیوط عرب الجسر عین شمس الشرقیةھانى فؤاد عزیز توما استشارى أ١٤١

٤٩٢٢٦١٧٧٠٦أ ش عباس العقاد - مدینة نصرھانى محمود بیومى سمور
٠١٠٠١٣٦٠٤٢٠

استشارى أ١٤٢

٢٥٢٦٣٥٠٢٨١ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدةھانى محمود حسین لبیب استشارى ب١٤٣

٣٨٢٧٥٠٧٢٥٤ ش ٧٧ المعادىھانىء عبدهللا الجمال استشارى أ١٤٤

١١٦٣٣٣٨١٧٣٠ ش التحریر الدقىھشام فتح هللا الشیخ استاذ١٤٥

٦٠٢٤٥٢١٣٦٠ ش الخلیفة المامون كوین سنتر مصرالجدیدةھشام فوزى خلیل
٠١١٢٠٩٦٢٢٢٠

استاذ١٤٦

٣٣٠٣٧٨٢٥٧٠٧ ش الملك فیصل مدخل ٣ شقة ٢٦ھشام محمود حلمى خطاب استشارى أ١٤٧

٦٣٠١٠٠٠٧٤٠٦٣١ش الحریة -عین شمس -امام حى عین شمسھیام سید كامل استشارى أ١٤٨

١٣٧٨٠٦٨٧٨ ش دمحم ابراھیم من ش ضیاء الهرم الجیزةوجدى مجلى صموئیل استشارى أ١٤٩

ودید الیاس جرجس 
وشهرته ودید زھرة

 ١٢٧٧٧١١٢١ میدان الحجاز مصرالجدیدة
٠١٢٨٩٤٤٤٦٦٤

استشارى أ١٥٠

٩٨٣٣٣٨٥٥٦٨ ش التحریر برج الدقى االدارى الدور الثامنیاسر سلیمان دمحم سلیمان
٠١١٥٤٤٤٣٠٢٢

استاذ١٥١

 ٩٣٥٨٦٣٧٠٢ ش حسن دمحم  محطة سنترال الهرمیحیى محمود خیرت
٣٥٨٣٦٤٠٠

استاذ١٥٢

 ١١١٣٧٤٤٦٢٠٥ ش الملك فیصل الكوم األخضر أول ش المستشفىیس عبدالحكیم احمد عبد هللا
٣٧٧١٠٣٩٨

استشارى أ١٥٣
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٤٦ب المحور المركزى - برج المدینة - بعد جامع  فهیم عبد العزیز فهیم التونسى
الحصرى ٦ اكتوبر

٠١١٠٠١٢١٢٠٠
٠١١٠٠٢٠٠٢٠٩

أخصائي١

 مصطفى ممدوح محمود دمحم
( مركز ADC لألسنان )

٦٥ ج مدخل البوابة األولى حدائق األھرام
مشروع مول كارجو - قطعة ٤٥ - المحور المركزى - 

بجوار مستشفى جلوبال - الشیخ زاید

٠١٠٠٩٧٦٦٦١٦
٠١٠٠٤٥٦١١٧٤

أخصائي٢

أشرف عبد الرحمن سید عالم 
(ارت دنتال كلینك)

٣عبدالحمید لطفى نهایة امتداد مكرم عبید بجوار شركة 
رایة و امام بنك القاھرة ، خلف السراج مول، مینة نصر

٠١٢٢٠٩٠٧٣٧٧ أخصائي٣

٣٥٨٤٣٨٧٧ ٣ أسكان العرایس - التعاون - الهرم خلف البنك أكرم مصطفى دمحم منصور  استشارى*٤

حلوان ١٨ ش حیدر  القاھرة   زھراء المعادى قطعة ابراھیم عبد العاطى درویش
١١ أ عمارة التوفیقیة القاھرة

٢٥٥٨٢٥٤٢  
٠١٠٠١٠٠٨٨٩٣

استشارى ج٥

٥٢٢٤٥١٤٦٦٢ش نصوح جسر السویس - الزیتون احمد احمد بیومى دمحم الزغبى  أخصائي٦

احمد السید حامد عمرو
و شهرته احمد عمرو

 ٢٢ ش الطاقة شقة ٣٠٥ بجوار النادى األھلى مدینة 
نصر

٠١٢٧٧٨٤٨٧٥٠
٠١٠١٠٦٨٦١٨٦

مدرس٧

٢٠ ا ش عزالدین عمر برج الروضة الهرماحمد السید دمحم دمحم
عیاده رقم ٨٣ كایرومیدیكال سنتر - المحور المركزى

٣٧٧١١٢٤٠
٣٧٤٩٠٢١٦

استشارى ج٨

عمارة ٢٠/٣٨ الشطر السابع - زھراء المعادى - بجواراحمد رفعت دمحم سید
 میدان بیتشو و مدرسة الواحة

٢٧٣٢٦٥٣١
  ٠١٢٧١٦٦٩٢٢٣٤

أخصائي٩

٠١١٤٨٤٠٠٢٠٨قطعه ٩٠٧٢ الهضبة الوسطى - المقطم - القاھرةاحمد سعد عید عبد الحفیظ أخصائي١٠

٠١١١٣٦٣٦٦٠٦فردى ٢٥١ د ش  جاردینا  البوابة األولى حدائق األھراماحمد سعید فهیم زھران أخصائي١١

٩٢٦٣٦١٠٣٠ ش البشرى بجوار مودرن سكول حلمیة الزیتوناحمد شحاته دمحم استشارى ج١٢

٠١٠٣٠٢٥١٩٢٣ق ٧ ب ١٦٠ على ٨٠ -الحى الخامس - مدینة العبوراحمد صالح دمحم صالح أخصائي١٣

١٤٦٢٤٠١٠٣٥٠ عمارات التوفیق تقاطع الطیران مع خضر التونى احمد عادل على البدرى  استشارى ب١٤

١٣ عمارات منتصر الطالبیة الهرم الدور االرضى شقة ٢احمد عادل على سالمة
١/٤ ش الالسلكى المعادى الجدیدة امام المنطقة 

التكنولوجیه عمارة غاز مصر

٠١١٢١٩٠٤٠٣٠
٠١١١٠٠١١٨٠٦

استشارى أ١٥

٣٣٢٤١٥١٦٢٢ ش االھرام امام الحریة مول مصرالجدیدةاحمد عباس زكى ثابت استاذ١٦

٢٨٣٧٦٠٤٣٨٠ ش نوال برج الشرطة العجوزةاحمد عبد الحلیم مهران أخصائي١٧

م. نصر - الواحة - خلف التوحید و النور - بلوك ٣ احمد عبد الحمید دمحم  الدیب
عمارة ٥

شبرا الخیمة - المنشیة الجدیدة - ٧ ش قدریة عبد القادر

٠١١٤٧٣١٣٧٧٩
٢٤١١١٥٥٤

استشارى أ١٨

٢١ ش البطل احمد عبد العزیز الدور الرابع المهندسیناحمد عبد القادر محمود عبد القادر
٤٢ ش الرشید من احمد عرابى المهندسین

٣٣٤٥١٢٥٣
٠١٠٩١٥٠٣٨٢

أخصائي١٩

٩٦٢٦٧١٤٢٦٥ ش مصطفى النحاس مدینة نصراحمد عزیز السید عبدالمقصود
٠١٢٧٣٧٢٦١٣٤

أخصائي٢٠

٤٨ ش فرید سمیكة الدور األول میدان الحجاز مصر احمد عصمت دمحم احمد الشربینى
الجدیدة

٢١٨٠٤٢٩٠ 
٠١٠٩٦١٦٠١٨١

أخصائي٢١

٠١٠٢٨٧٤٦٨٢٢الرحاب - مركز طبى ٢ - عیادة ١٠٢ - الدور االولاحمد على السید حمام أخصائي٢٢

٢٢٥٨٩٩٩٩٧ میدان فخرى الظاھر ش رمسیساحمد فتحى حسین النص
٠١١٠٠٢٢٦٦٦٦

أخصائي٢٣

٩٠٣٣٤٦٨٥٨٤ ج ش احمد عرابى بجوار عمر افندى المهندسین احمد فرید ذكى توفیق شهاب استاذ٢٤
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٨٣٧٦٢٨٤٢٤ ش السودان - الدقى احمد فهمى طه احمد  أخصائي٢٥

احمد فواد احمد موسى 
( مركز دار االسنان )

٢١٣٥٧٢٥٥٥٠ش طالل سعداللـه ترعة الزمر الهرم استشارى ب٢٦

٤٨٣٧٤٨٠٣٥٠ش جمال سالم نادى الصید المهندسیناحمد فواد عبدالعزیز الفكهانى  أخصائي٢٧

التجمع الخامس میدیكال بارك ١ عیادة ١١٠ امام احمد قطب دمحم اسماعیل طایل
محكمة التجمع الخامس

٠١٠٩٦٦٠٧٠٩١
٠١١٢٧٨٩١٠٦٦

استشارى أ٢٨

٤ ش عبد العلیم عمران من ش ٩ بجوار مترو حدائق احمد محسب دمحم اسماعیل
المعادى   القاھرة

٢٣٧٩٤٦٠٠ استشارى ج٢٩

٨ ش مراد - برج مراد االدارى الدور السابع عیادة احمد دمحم ابو الفتوح عابد
٣٠٧ - الجیزة

٣٥٦٩٩٦٧٤
٠١٠٣٠٣٢١٦١٣

أخصائي٣٠

١٩٣٣٠٣١٨٦٩ ش الغیث خلف فندق شهرزاد العجوزةاحمد دمحم احمد حمدى
٠١٢٢٣٩٤٩٧٢١

استاذ٣١

١١ش على الشیخ متفرع من ش احمد حلمي - محطة احمد دمحم انیس
ابو وافیة - شبرا

٢٢٠٩٤٦٣٦ ٠٢

٢٢٣٥٠٨١٤ ٠٢

أخصائي٣٢

١١ ش على الشیخ - متفرع من ش احمد حلمى - احمد دمحم انیس دمحم
ابووافیة - شبرا

٠١٢٢٣٣١٥٦٣٠
٠١١١١٥١٩٨٢٥

أخصائي٣٣

٧٣ ش عمر بن الخطاب میدان السبع عمارات مصر احمد دمحم رشدى سید دمحم
الجدیدة

٠١٠٩٣٨٨٨١٥٣ أخصائي٣٤

٤/١ ش انور المفتى خلف طیبة مول احمد دمحم عاطف ابواللیل
عباس العقاد مدینة نصر

٢٤٠٤٦٦٢١ أخصائي٣٥

١٩٠ ش السودان المهندسین الجیزةاحمد محمود  عبد القادر غزالة
سیتى سنتر مول الحى األول بجوار مستشفى زاید العام 

الشیخ زاید

٠١٠١١١٦١١٢٥
٠١٠٠٦٣٣٧٣٩٩

أخصائي٣٦

٤٦ ش الطیران - امام مستشفى التأمین الصحى - مدینةاحمد محمود احمد عبد الغنى
 نصر

٠١٠٠٦٥٧٤٣٥٣
٢٢٦٢٩١٤٩

أخصائي٣٧

٤٦٢٢٦٢٩١٤٩ش الطیران امام مستشفى التامین الصحى - م نصر احمد محمود احمد عبدالغنى 
٠١٠٠٦٥٧٤٣٥٣

استشارى ج٣٨

٥١ ش ١٠٤میدان االتحاد - المعادىاحمد محمود احمد فودة
٤٦ب ش ٧٧ عمارة المنصور - المعادى

٢٥٢٦٢٠٩٢
٢٣٧٨٤٨٤٥

أخصائي٣٩

احمد محمود صبرى محمود  
وشهرته احمد النجدى

٢٦ ش حلمى حسن على المنطقة الثامنة مدینة نصر 
١٤ عمارات العبور ش صالح سالم مصر الجدیدة

٠١١٥٤٥١١١٦٦
٠١٠٢٤٧٦٨٠٨٣

استشارى أ٤٠

احمد محمود على حالوة  
وشهرته احمد حالوة

١٢٧٢٤٨٤٦٩٩٨أ ش مصر والسودان حدائق القبة استاذ مساعد٤١

١٣٣٤٥٥٧٣٠أ میدان ابو المحاسن الشاذلى العجوزةاحمد مصطفى دمحم طه أخصائي٤٢

١٦٣٣٣٨٩٨١٠  میدان ھیئة التدریس - ش مصدق - الدقىاحمد نبیل احمد فهمى
٠١١١١١٤٠٤٠٤

مدرس٤٣

٢٢٥٢٤٠٨٥٥ ش ١٠٠ بجوار بنزایون المعادى میدان الحریةاحمد وائل دمحم على  استشارى ب٤٤

احمد وفاء عبد العظیم بغدادى اباظة  
و شهرته احمد اباظة

٤٤٢٤٥٤٨٨١٨ ج ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدة
٠١١١١٩٠٩٨٤٥

أخصائي٤٥

٣٧ش ابوحازم بجوار فندق جرین برامیدز الهرم  احمد یوسف دمحم جمال 
٩٧ ش التحریر الدورالسابع شقة ٧١ الدقى

٣٥٨٥٦٣٠٠
٣٧٦٢٤٠٣٩

استاذ٤٦

٧٢ ش عین شمس بجوار مول العصر الجدید للكمبیوتر اسامة انور احمد حسن 
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٨٩٨٧٧ استشارى ج٤٧
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اسامة عبد اللطیف دمحم حسن
و شهرته اسامة عبد اللطیف االسوانى

 ٤٤١ ط شارع نادى حدائق االھرام  - بجوار النادى 
مباشرة - الهرم

٣٣٩٠١٢٩٠
٠١١٥٣٢٢٢٦٣٥

استشارى أ٤٨

 ٢٤٣٧٣٨٣٧٦١١١ الحى الثانى مجاورة ٨ مدینة ٦ أكتوبراسامة دمحم عبد الفتاح ذھب
٠١١١٥٨٥٣٦١٦

أخصائي٤٩

اسامه دمحم عبده حسن 
وشهرته اسامة الجمل

٦٣٧٤٤٦٤٧٧ ش المستشفى بجوار مستشفى الهرم
٠١٠٠١٤٨٦٩٠٤

استشارى ج٥٠

اسالم طلعت فرج احمد
 ( سمایل اكسبرتس كلینك)

٦ اكنوبر ابراج سیتى ستار اكتوبر - المحور المركز - 
بجوار كنیسة الحى العاشر

٠١١١٩٣٣٦٥٧٥
٠١٠٢١٢٠٤٥٢٠

أخصائي٥١

٧٧٠١٠٠٧٨٤٦١١٨ ش الشعب اول الهرم العمرانیة الغربیةاسالم غاندى عبد الشكور حسین أخصائي٥٢

١٠ ش دمحم خیرى تقاطع نرعة عبد العال - أول فیصل - اسماء على عیسى على حسن
الجیزة

٠١٠٠٨٩٣٣٤٢٤ أخصائي٥٣

٨ ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار التأمینات اسماء عماد الدین دمحم رشاد
المعادى الجدیدة

٠١٠٦٧٠٣٣٩٢٤ أخصائي٥٤

 ١٥٤٠١١١١٨٤٥٢١٣ أ ش جسر السویس الزیتون الدور الرابع شقة ٢٤اسماء لبیب بیومى سلیم
٠١٠٠١٦٤٨٨٣٠

أخصائي٥٥

٥٢٣٩٣٣٥٥٥ ش صبرى ابوعلم - باب اللوق اشرف حسین عبدالفتاح شریف استاذ٥٦

١٨٢٦٣٣٢٠٦٨ش المنصورة - میدان الجامع - م الجدیدة اشرف طاھر على خیرالدین  أخصائي٥٧

٣٠٠١٠٠١٥١٣١٦٥ش منصور - حلواناشرف فیكتور ریاض
٢٧٠٧٠٤٨٣

أخصائي٥٨

٨٠٢٢٥٨٥٣٣٧ ش الخلیفة المأمون - مصر الجدیدةاشرف كامل رفعت عشم هللا أخصائي٥٩

اشرف لطفى عبد اللطیف سلیمان 
الجمل

و شهرته اشرف لطفى الجمل

٤٠١ ش فیصل- الدور الرابع - محطة الطالبیة - امام 
صیدلیة العزبى

٠١٠٢٥٠٠٠٤١٠
٠١٠٠٢٦٨٢٤٨٦

أخصائي٦٠

اشرف دمحم امام عبدالمنعم  
وشهرته اشرف النحاس

١٧٧٠١٠٠٠٠٨٤٩٧١ ابراج الشرط -شارع الهرم أخصائي٦١

٠١٢٨٠٠٩٢٨١٠قطعة ١٦٧ رقم ٤٣٥ الدور الثالث التجمع الخامساشرف دمحم سید عبد الموجود أخصائي٦٢

٢٥ عمارات صقر قریش مساكن شیراتون بجوار اشرف دمحم فتحى عبد الوھاب
النساجون الشرقیون الدور الثالث شقة ٩

٢٢٦٧٥٦٢٩ 
٠١٠٠٩٩٠٨٢٠١

استشارى ج٦٣

٨١٢٢٦٢٤٧٥٠ ش النصرالدور االول شقة ١٣ مدینة نصراكرم عباس حسن العوضى  استاذ٦٤

٣ أ ( مشروع اسكان العرائس ) خلف اكرم مصطفى دمحم منصور 
البنك االھلى التعاون الهرم

٣٥٨٤٣٨٧٧ استشارى ج٦٥

٣٠٠٠١٠٢٨٢٩٧٤٧٠٠١ شارع الهرم عمارات االتحادیهاالء قاسم فتحى السید
١٤٠١٥٠٧٧

أخصائي٦٦

١٢٧٥٣٩٤٠٤ ش سید داود البساتین الالسلكى المعادى الجدیدةالسید دمحم على الصعیدى
٠١٢٨١٩١٧٨٨٢

استشارى ج٦٧

٣٩٦ ش الهرم مع ١ش سید ابوالخیر امام ماكدونالدزالسید مصطفى كامل احمد على 
بجوار محافظة الجیزة الهرم

٣٣٩٤١٧٠٠ 
٠١١١٣٥٣١٠٠٠

أخصائي٦٨

٥٧٠١٠٦٧٦٣٩٩٦٧ش حسن افالطون ارض الجولف مصر الجدیدهالسید وائل دمحم فكرى
٢٤١٨٤٠٠٩

أخصائي٦٩

المصرى الحدیث لألسنان
( MDC )

قطعة ٥٠٩ ش ٩ تقاطع ش ١٠ محطة الرخاوى امام 
بنك كریدى اجریكو المقطم

٢٥٠٥٦١٧٠ أخصائي٧٠

٨٧٢٦٣٢٥٧٨٩ ش دمحم فرید جامع الفتح مصرالجدیدةالهام اسكندر بولس
٢٦٣٤٨٨٢٣

استشارى ج٧١



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

١٠٥٢٤٥١٧٨٠٣ ش طومان باى برج التوفیقیة الزیتونالهام بطرس جرجس
٠١٢٨١١٣٠١١٤

استشارى ج٧٢

٦٧٠١٠٢٦٩١١٠٦٩ ش حسنین ھیكل - عباس العقاد - مدینة نصرامانى دمحم لطفى استشارى أ٧٣

ب اعمارات الفاروقیة جسر السویس بعد سوق القنالامیر دمحم عبدالسمیع
١١١ المجمع الطبى مدیكال بارك بریمر قطعه ١٦٥

٢٦٢٠٨٧٩١
٠١١١١٧٣٥٨٨٨
٠١١٠٢١٠٦٦٤

استشارى ب٧٤

١٧٣٥٤٠١٧٥٨ش الجمهوریة وراق الحضر امبابة جیزةامیرة ابراھیم دمحم عبد الرحمن
١٢٢٤٤٦٠٩٢١

أخصائي٧٥

١٧ ش عبد المجید بدوى  حى الزھور  العمرانیة امیرة متولى حسن حسن
الشرقیة الجیزة

٣٥٧٤٦٩٦٩
٠١١٥١٦٩٨٤٢٨

أخصائي٧٦

٣٣٠٣٢٣٥٢ ٦٤ ش المحروسة متفرع من احمد عرابىامینة دمحم خلیل علوش أخصائي٧٧

اھاب سلیمان ابراھیم القطان 
وشهرته أھاب القطان

٥٣٣٧٤٩٣٧٢١ ش السودان تقاطع ش عمان الدقى
٣٣٣٧٠٦٨٩

استاذ٧٨

١١ص الشطر العاشر بجوار جامع عباد الرحمن ش ایزیس فرح ابراھیم نسیم
الجزائر المعادى الجدیدة

٢٧٠٥٦٥٨٥ 
٠١١٥٦٥٨٣٥٦٨

أخصائي٧٩

٤٨٠١٠٦٣١٦١٢٧٤ ش سلیم األول الزیتونایمان رمضان ابراھیم أخصائي٨٠

٩ ش الروضة عمارة المصور بسطا ایمن جمال الدین دمحم عبدالرازق
بجوار سینما فاتن حمامة المنیل امام التوحید و النور

٠١٠٠٢٦٤٣٤٩٥ أخصائي٨١

١٥ش عبدالغنى حسنى الزیتون الغربیة ایمن حسن حسن ماھر
٧٠ ش خالد بن الولید من مصطفى حافظ  جسر السویس

٢٦٥٢٢٠٢٤
٢٢٩٤٠٩١٠

أخصائي٨٢

٤٩٢٤٠٣٣٥٢٥ش عباس العقاد - م نصر ایمن عبدالسالم احمد العوادلى  استشارى ج٨٣

عمارة ٧ تعاونیات  البناء واالسكان ایمن نبیل حافظ على
ابووافیة الشرابیة

٢٤٨٥٤٥٣٥ أخصائي٨٤

  ٣٣٧٦٠٣٠٤٦ ش احمد امین  - الدقى ایناس سامى عبدالحمید سامى
٠١٠٠٨٣٤٧٢٩٧

استاذ٨٥

  ٢٢٣٣٣٥٥٠٦٢ش مصدق - الدقى ایهاب بسیونى بسیونى 
٣٣٣٧٨٩٧٠

مدرس٨٦

ایهاب دمحم شریف فتحى 
(مركز فامیلى لطب األسنان )

٩٢ ب ش احمد عرابى المهندسین  بجوار عمر أفندى 
عمارة معمل البرج

٣٣٠٣٧٧٣١ أخصائي٨٧

٨/٧١ ش دمحم المقریف موازى لحسن المأمون - مدینة ایهاب دمحم كمال دمحم كمال
نصر

٠١٢٠٠٥٧٧٨٦٠ أخصائي٨٨

١٠٨٢٦٣٩٩٦٠٩ش سلیم االول - عمر افندى - حلمیة الزیتون ایهاب ناشد فرج  استشارى ج٨٩

٦٠١١٥٩٧٩٧٧٠٣ ش التحریر محطة مترو البحوث الدقىباسم ابراھیم یوسف الشین أخصائي٩٠

٢٩٢٤٥٩٠٠٥٣ ش خورشید  -- دوران شبراباسم عدلى لبیب
٠١٢٢٦٦١٦٤٩١

أخصائي٩١

٣ جامع قایتباى المنیل بجوار مطعم عجیبة من ش  بسمة فاروق دمحم العشرى
المنیل

٠١١٢٨٨٣٣٢٧٧
٠١٢٢٧٩٣٠٧٨٣

استشارى ج٩٢

٣٨ ش ربیع الجیزى بجوار المحكمة الجیزة بهاءالدین سید محمود مرسى
٢٢ ش المنیل الروضة میدان الممالیك

٣٥٦٩٦٣١١
٢٣٦٤٩٨١٨

استشارى ب٩٣

٥٦٠١٠١٩٨٣٢٧٨٩ب ش منصور باب اللوق القاھرة الدور االولبهیر محب نبیه یوسف
٢٧٩٣٢٣٨٤

أخصائي٩٤

٩١ ش مصر والسودان حدائق القبةبیشوى مجدى نصیف حبیب
١٣٢ ش النزھة - میدان تریومف - مصر الجدیدة

٠١٠١٨٦١١١٧٧
٠١٢٧٧٣٦٣٨١٢

أخصائي٩٥
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

٣٦٨٥٢٢٠٧الحى ١١ المجاورة ٢ عمارة ٧ب - ٦ اكتوبرتامر اسامة حلمى حسن
٠١١١١٠١٢٩١٩

أخصائي٩٦

تامر دمحم دمحم ابراھیم
( مركز بیرل لألسنان )

٨٠٢٤٥٠٦٧٣٠ ش الخلیفة المأمون - مصر الجدیدة
٠١٠٠٠١٨٩٩١٨

أخصائي٩٧

٧٦٣٧٦٠٨٢٥٦ش السودان الدور الثانى شقة ٣ المهندسین تامر نورالدین دمحم  أخصائي٩٨

تامرعبده السعید مطر 
( مركز مطر لألسنان )

 ١٢٥١٩٦٠٦١ ش ٢٠٦ دجلة المعادى
٢٥٢١٣٣٦٥

استشارى أ٩٩

٤ ش مصر والسودان رمسیس بجوار كلیة رمسیس تریزة جرجس بشاى
للبنات

٠١٢٢١٩٥٥٧٥٠
٢٤٤٥٢٨٦٠

استشارى ج١٠٠

٣ عمارات كلیة البنات خلف دار الدفاع الجوى جمال عبدالغفار نصر
مدینة نصر

٢٤١٤٦٨٠٥ استشارى ج١٠١

جمال دمحم محفوظ 
وشهرته جمال محفوظ الجیار

١١ ش د/حسن كامل امام قسم الساحل شبرا  ١٣ ش 
سبیل الخازندار من میدان الجیش  القاھرة

٢٤٣١٧٩٠٢ 
٠١٠٠١٤١٨٥٨٤

استشارى ج١٠٢

٣٢٢٠٥٦٧٧٥ خمارویه  شبرا مصر  القاھرةجمیل أسعد بطرس أسعد
 ٠١٢٢٣٣٤٣١٤٩

استشارى ج١٠٣

٩ ش ھشام لبیب مدینة نصر جمیل بشرى حنا
٣ ش رامز العراق شهاب المهندسین

٠١٢٢٦٤٩٠٩١٦
٠١٠٢٦٣٥٠٠٤٣

أخصائي١٠٤

٨٢٢٠٢٢٩٢٥ ش بین المدارس من میدان الممالیك الخلفاوى شبراجینا رفعت حلمى فهیم أخصائي١٠٥

جیهان عبدالفتاح عبدالعال 
وشهرتها جیهان عمر

١٧ ش ناصر خسرو خلف الحدیقة الدولیة اول یمین  
بعد وندر الند امتداد السجالت العسكریة مدینة نصر

٢٣٨٩٥٢٩٥ استاذ مساعد١٠٦

٣٣ ش حسن المأمون عمارات شرارة  بجوار النادى حاتم  فتحى حسن المغربى
األھلى مدینة نصر

٢٤٧٢١٩٧٥
٠١٢٢٩٥٩٩٩٢

أخصائي١٠٧

١٢٣٢٤٣٤٢٨٨٨ ش مصر والسودان حدائق القبةحاتم ادم دمحم ادم
٢٤٣٤٢١٠٣

أخصائي١٠٨

٤ میدان ابن خلدون بجوار سور نادى التوفیقیة للتنس حاتم عبد الحمید دمحم الحدینى
المهندسین

٣٣٤٧٧٩٤٥ استاذ١٠٩

٢٢٥٢٥٤٩١١ ش ١٠٠ المعادى حاتم دمحم حسین احمد  استشارى أ١١٠

٤٦٢٧٩٥١٠٦٦ش مجلس الشعب - السیدة زینب - القاھرةحازم احمد الملیجى ابراھیم أخصائي١١١

ش جمال عبدالناصر المجاورة الرابعة عمارة ١٧ حازم جالل مرسى فرج
شقة ٣ الحى الثامن ٦ اكتوبر

٣٨٣٥٥١٥٨
٠١٠١٤٦٦٦١٢٣

أخصائي١١٢

٢٢٢٥٧٧٢٠٥ ب عمارات رئاسة الجمهوریة خلف قصر القبة حازم حسین رمزى كاظم
٠١٠٢١٤٠٠٦٢٤

استشارى أ١١٣

١٧٢٢٧٣٠٧٣٥ش مصطفى النحاس م نصر حازم سعید احمد محسن  استشارى ج١١٤

٥٥ عمارت صقر قریش - مسكن شیراتون - مصر حازم عطیة ابراھیم البلتاجى
الجدیدة

٢٢٦٦٨١٦٤
٠١٠١٩٩١٤٣٠٠

أخصائي١١٥

٣٤٢٢٩٠٤٤٠٤ ش الكومى - الظوغلى - وسط البلدحازم قرنى عبد المحسن مرسى
٠١٠٢٠٤٤٠٠٩٦

أخصائي١١٦

٤٣٢٧٩٤٥٨٨٨ ش نوبار باب اللوق بجوار بنك القاھرةحازم دمحم احمد عبد الوھاب
٠١٠٠٩٩٢٥٦٦٥

أخصائي١١٧

 ٢٢٥٦٠٥٥٣  ٥ ش الزبیدى خلف مستشفى منشیة البكرىحازم دمحم زین 
٠١٠٠٥٧١٣٧٨٤

استشارى ب١١٨

حسام احمد فؤاد 
وشهرته حسام االلفى

١٨٣٢٧٩٤٧٩٥٧ش التحریر عمارة استراند باب اللوق استشارى أ١١٩
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١٢٧٢٢٧٥٩٦٥٦ ش مصطفى النحاس مدینة نصرحسام الدین محفوظ ابراھیم
٠١٠٠١٦٦٢٨٠٤

استشارى أ١٢٠

٢٦١٢٦٣٧٥٦٧٨ ش جسر السویس محطة األلف مسكن  القاھرةحسام محمود عبد العلیم دمحم أخصائي١٢١

حسن دمحم احمد البنا 
وشهرته حسن دمحم البنا

٢٩ ش نوال امام قسم العجوزة الدقى 
٤ امتداد عبدالبارى شراب الكوم األخضر فیصل

٣٧٦٠١٨٤٥ 
٣٧٤٤١١٤٤

استشارى ب١٢٢

٥٢٢٥٣١٩١٧٧ش المنیل - القاھرة حسین ابوالوفا مصطفى المراغى  استشارى ب١٢٣

٢٠٣٣٣٤٥١٨٩٨ ش السودان  المهندسین الجیزةحسین كامل بیومى حسن
٠١٠٦١٨١٠٩٤٩

استشارى ج١٢٤

حسین دمحم طاھر ( المركز المصرى 
األول لطب االسنان)

١٤٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما  مصر الجدیدة       
    ١٦ ش شریف القاھرة

٢٦٤٣٨١٢٠ 
٢٣٩١٠٥٠٨

استشارى أ١٢٥

٨٠٠١٢٧٠٣٧٠٧٨٣ش الجمهوریة - بجوار جامع الفتح - رمسیسحكمت حسن دمحم الجندى
٢٥٩١٦٦٦٦

استشارى أ١٢٦

٠١١١٨٢٢٣٢٩١المقطم - ش ٩ - عمارات البترولحمادة شعبان عبد المجید أخصائي١٢٧

١٨٧ ش التحریر – باب اللوق – عابدین – بجوار متروخالد احمد ابراھیم عشوش
 دمحم نجیب

٠١٠٢٤٢١٢٦٠٦  
٠١١١٠٧٦٤٧٥٣

أخصائي١٢٨

١٦٢٤٨٢٤٥٦٥ب ش العباسیة میدان الجیش فوق بنك مصرخالد تیمور عبد اللطیف شاكر استاذ١٢٩

٢٨٠١١٥٠٤٢٤٤٩٠ ش العریش - فیصل - الجیزةخالد رمضان محمود على استشارى ج١٣٠

١١ش البدو تقاطع ش اسوان - میدان المحكمة م خالد یحیى دمحم احمد خلیفة
الجدیدة 

٢٢٤٠٠٢١٠ استشارى أ١٣١

٨٣٧٧٥٧٠٩٩شارع دمحم الحمد الثانى  اول فیصلدعاء حسان حامدالخولى (دى سمایل )
٠١٠١٨١٥٦٩٨٧

أخصائي١٣٢

٢١ش احمد الزمر محطة المدرسة اعلى صیدلیة العزبى دعاء مظهر دمحم نجیب
الحى العاشر مدینة نصر

٠١٠٠٣٩٢٥٦٢٠
٠١٢٢٦٩١٨٥٧٤

استشارى ج١٣٣

٥٤٠١٠٠٩٠٥٢٦٢٩ ش رمسیس من ش بطرس غالى - مصر الجدیدةدینا صالح ابراھیم عفیفى أخصائي١٣٤

٤٨٣٣٠٢٤٢١٢ ش عد المنعم ریاض المهندسیندینا طه على رزق
٠١٠٠٨٢٢٥٠١

أخصائي١٣٥

مدینة ٦ اكتوبر - الحى الثانى المجاورة الرابعة - خلف دینا دمحم عبد السالم البیلى
مدرسة ام المؤمنین

٣٦٩٩٦٣٦٧
٠١٠٠٢٦٣٥١٦٥

أخصائي١٣٦

٢٨٤٠١٢٧٦١٧٦٠٣١ المحور المركزى الحى السابع ٦ أكتوبردینا دمحم محمود الجداوى
٠١٠١٠٠٢١٩٦٣

استشارى ج١٣٧

٣٠ ش عمر بن الخطاب - میدان االسماعیلیة - مصر راجى عاطف ولیم
الجدیدة

٢٢٤١٤٨٦٥٥
٠١٢٠٦١٥٤٤٥١

أخصائي١٣٨

٤٢٢٣٦٤٨٦٠٦ش ابراھیم باھر زغلول - المنیل رافت حسن انور ریاض  استشارى أ١٣٩

٣٥٦٣١١٣٧ ٢ش علي حشیش من عثمان محرم - الطالبیة - الهرمرامي احمد كمال دمحم اسماعیل
٠١٠٦١٦١٥٥٠١

أخصائي١٤٠

٩٥ ش المحور المركزى بجوار مسجد الحصرى ٦ رامى السید طه الشیتى
اكتوبر

٠١١٥٩١٥٧٠٦٠ أخصائي١٤١

٩٨٣٣٣٨٩٧٠٦ش التحریر - میدان الدقى رباب دمحم ابراھیم  استاذ١٤٢

٥٢٦٣٦٣٦٤٠ش محمود حافظ - سفیر - م الجدیدة رضا سلیم اسكندر  استشارى ج١٤٣

٤٠١٣٣٩٣١٦٢٨ ب ش الملك فیصل  الطالبیة البحریة  جیزةرضا دمحم ابراھیم الجمل أخصائي١٤٤
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

١٨ ش حسنین الدسوقى حدائق المعادى رضوى محمود ابراھیم
المعادى الجدیدة تقسیم الالسلكى ٣ ھـ /٢ خلف كالتكس

٢٣٧٩٥٦١٨    
٠١٠٠٦٩٩٧٧٨٤

أخصائي١٤٥

١٠٣ ش الطیران مدینة نصررغدة سعید عبد الحمید
بورتوكایرومیدیكال سنترعیادة ٤الدورالثانى - التجمع 

االول

٠١٠٣٠٢٨٠٨١١
٠١١٤٧٣٣٩٩٧٧

أخصائي١٤٦

٨ ش بین المدارس  الدور األول من میدان الممالیك رفعت حلمى فهیم
الخلفاوى شبرا

٢٢٠٢٢٩٢٥
٠١٢٨٥٣٩٢٠٧٨

أخصائي١٤٧

٤٤ ش حسانین الدسوقى - امام سوبر ماركت حرفوشریهام دمحم فتحى دمحم
 - حدائق المعادى

٠١٠٩٥٢٥٢٨١١ أخصائي١٤٨

ابراج عفیفى اعلى سوبر ماركت اوالد رجب الدور الثانىزیاد على ثابت احمد ابو سیف
 ش متولى الشعراوى المنطقة التاسعة - مدینة نصر

٢٤٧٢٩٥٨٩
٠١٠٦٤٢٤٦١١١

أخصائي١٤٩

٣٢٤٦٦٢١١١ش د/  العطرى میدان عبده باشا العباسیة زینب مغربى دمحم استشارى ج١٥٠

 ٥٠١١١١٦٦٦٤٩٥ طریق النصر عمارات االمداد و التموین مدینة نصرسامر سمیر صدقى بدر
٢٣٠٥٢٣٧٥

أخصائي١٥١

١٩٧٣٣٤٤٢٠٢٢ ب  سفنكس تاور میدان سفنكس المهندسینسامى احمد دمحم حسین
٠١٢٢٧٨٨٩٠٥١

استشارى أ١٥٢

١٠٨ ش سلیم االول - الزیتونسامى منیر احمد شاكر
٦ ش المسلمانى - المنیل

٢٦٣٦٠١٦٩
٠١٠٩٧٩٩٥١٨٧

أخصائي١٥٣

 المسعودى  متفرع من ش الخلیفة المأمون  - منشیة سحر أحمد حسن على عامر 
البكرى - روكسى ٨ أ ش 

٠١٥٥٣٠٣١٠٨١ استشارى ب١٥٤

٢٢٦٢٣٩٠٤٢٨٦ش بورسعید - السیدة زینبسحر مصطفى عبدالرزاق الحدیدى استاذ مساعد١٥٥

٩٢٢٥٦٦١٦٢ ش العقاد من ش عالن میدان ابن سندر منشیة البكرىسعد عبداللطیف دمحم غازى 
٠١٢٧٨٣٩٧٥٢٢

استشارى ج١٥٦

٠١١٢٦٥٨٢٠٤٧ ٥٥ش ١١ - حلوان البحریة خلف نادى حلوان سعید عبدالحمید یوسف  استشارى ج١٥٧

١٤٢٤٩٨٦٠٤٥ ش الصباحى فهد عین شمس االلف مسكنسعید محمود دمحم ھانى
٠١٢٢٤٩٥٧٤١٣

استاذ١٥٨

٤٠١٠٠٤٤٥٤٨٦١ش الشیخ صالح الجعفرى - الدراسةسلیمان على احمد استشارى ج١٥٩

٤٠٨٠١١٤٧٢٥٠٠٠٩ ش الهرم بجوار محافظة الجیزةسمر دمحم سامى عبد العظیم أخصائي١٦٠

٦اكتوبر میدان ماجدة  بجوار الحصرى مول ماجدة الدورسمیة صبحى سید ابوزید
 ٣ بجوار معمل الفا

٠١٠١١٨٠٦٨٦٤ 
٠١١٠٠٠٤٧٤١٨

استشارى ج١٦١

٣٨ ش الفلكى باب اللوق سمیر كامل دمحم عبده
٤ ش ابناء الجندى الطوابق فیصل

٢٣٩٠٥٩٢٥  
٠١١١٥١٢٤٤٠٠

أخصائي١٦٢

٦٢٣٦٢٠٢٦٢ش المسلمانى - المنیل الروضة سناء سامى عبدالعظیم 
٠١٠٩٧٩٩٥١٨٧

استشارى ب١٦٣

سوزان دمحم سید عبد الحمید  
( و شهرتها سوزان عفیفى )

٢٨٤٤٢١٤٤ش ٩ قطعة ٧٧٣٥ المقطم الخلیفة أخصائي١٦٤

سید حسین سید صالح 
وشهرته سید سنیور

١٠٢ ش الملك فیصل تقاطع المریوطیة الهرم  
١١٦ ش محیى الدین ابوالعز امام نادى الصید المهندسین

٠١١١٢٥٥٦٢٠٠
٣٣٣٧٦٥٧٠

استاذ١٦٥

٤٢ ش الدقى بجوار صیدناوى عمارة مصر للتامین سید عبدالرازق سید 
( من ١١صباحى حتى ٢ عصرا بمیعاد مسبق)

٠١٠٩٩١١٠٦٣٧
٣٣٣٦٤٩٦١

٠١٢٢٣٧٢٦٧٠٩

استشارى ج١٦٦

٩٨٣٣٣٨١١٦٧ ش التحریر - الدقى شامل حسین ابراھیم  أخصائي١٦٧
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

٩٤٢٤٥٧٠٤٣٧ش شبرا - الدوران شرف الدین ریاض عبید 
٠١٢٢٧٣٤٢٥٤٤

استشارى ج١٦٨

١٠٢٦٨٤١٩٠٨ ش المستشفى االیطالى العباسیةشریف فرید زكى عبدالسالم
٠١٠٠٠٤٢٢٤٥٧

استشارى ب١٦٩

١١ ش دمحم حامد متفرع من ش المدینة المنورة شیرین رجاء دمحم السطوحى
میدان النعام 

٤٥٣ ب المنطقة الرابعة الحى الرابع التجمع الخامس

٠١٠٠٦٨٥٨٨٥٤
٠١١٥٩٦٩٦٤٠٠

أخصائي١٧٠

١٢٢٦٢٤٧٣٣٠ ش د /  احمد زكى شقة ١ النزھة الجدیدةصفوت فایز غالى حنا
٠١٠٠٤٠٥٠٢٢٩

أخصائي١٧١

٤٠٢٣٦٤٩٥٧٥ش المنیل الروضةصالح الدین سعید صبرى
٠١٠٠٨٧٣٣١٢٣

أخصائي١٧٢

٣٤ ش المواردى من ش القصر العینى  امام القصر ضیاء الدین احمد دمحم محمود
العینى

٢٣٦٣١٩١٣
٠١١١٣٣٩٨١٢٥

استشارى أ١٧٣

٧٠٣٥٧٣٢٤٥٥ش البحر االعظم بعد قسم الجیزة طارق حامد دمحم البدرى  استشارى أ١٧٤

٩ش د/  عبدالعزیز اسماعیل میدان تریومف طارق حسن احمد مرعى 
خلف مخبز كریستال مصرالجدیدة

٢٧٧٥٤٩٦١
٠١٠٦٩١٠٣٩٢٠

استشارى أ١٧٥

٣٢٢٢٧٣٦٩٢٣ش صقلیة من مكرم عبید ناصیة السالب - م نصرطارق مصطفى دمحم حسین  استشارى ج١٧٦

٢٧٢٢٠١٣١٥٨ش المستشفى شیكوالنى امام عواید شبرا طلعت تامر واصف  استشارى ب١٧٧

٢٢٥٢٥٩٠١٢٤١ ب ش الجیش  بجوارالتوحید والنور میدان الجیشطه حسنى دمحم  استشارى ج١٧٨

٥٨٢٤٨٤٤٠٠٩ ش النزھة غمرة رمسیسعادل رشاد حسن على  استشارى ج١٧٩

 ٣٦٢٤٨٢٢٠٤١ش النزھة السكاكینى - الظاھر عادل زاھر ابادیر 
٠١٢٢٢٤٣١٨٨٠

استشارى ج١٨٠

٤٢٠١١١٣١٠٢٢٠٩ش ١٠٠ المعادىعادل صموئیل مهنى منیا أخصائي١٨١

٤٤٢٦٣٦٠٠٩٠ش احمد ماھر بجوار مكتب الصحة - النعام عادل عبدالسالم مرسى  أخصائي١٨٢

٢٤٣٥٨٦٧٢٢٠ ش شكرى محطة نصر الدین اول الهرمعادل عبدالفتاح عبدالمجید أخصائي١٨٣

١٦١٢٣٦٢٦٧٦٨ش بورسعید - السیدة زینب عادل عبدهللا على سلیمان  استشارى ج١٨٤

٥٠ ش العشرین تقاطع ش الزھراء عین شمس الشرقیةعادل فتحى دمحم خلیفة
 الدور الثانى شقة ١٩

٢٤٩٢٥٤٧٩
٠١٠٠٩٣٥٠٧٠٠

استشارى ج١٨٥

٣٠ش قدرى بجوار مستشفى الحوض المرصودالسیدة عادل دمحم فرید 
زینب

٠١٠٠٥٦٧١٩٨٩ استشارى ج١٨٦

عاطف حمدى دمحم احمد  ( مركز 
القاھرة لتقویم و تجمیل األسنان )

ابراج بنك مصر برج أ مدخل ١ شارع خاتم المرسلین  
الهرم

٣٥٦٢٥١٠٤ 
٠١٠٠٥٣٢٨٧٤٢

استشارى ج١٨٧

٣٩٦٢٢٠٣٨٣٢٨ش الترعة البوالقیة - شبرا عاطف عجیب جورجى  استاذ١٨٨

١٣٥٧٢١٦٨٥ش جامعة القاھرة عمر افندى - میدان الجیزة عایدة ایلیا قدیس استشارى ب١٨٩

 عیادة ١٢٠ الدور االول - مول cmc - ش التسعین عبد الرحمن دمحم عبد الوھاب العریف
الشمالى خلف المستشفى الجوى

٠١٠٣٠٠٩٣٩٠٤ أخصائي١٩٠

٤٤٦٠١٢٢٠٠١١٠١١ ش الملك فیصل  الجیزةعبد العزیز دمحم احمد موسى أخصائي١٩١

عبد الفتاح السید دمحم
( مركز جست وایت دنتال )

٤٥ ل ش النصر - میان الجزائر - اعلى صیدلیات العزبى
 - المعادى

٠١٠٣٠٠٠٧٢٧٢
٠١١١٤٢٧٧٧١٧

أخصائي١٩٢
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١٢ ش النصر - الدور األول - بجوار مكتبة المعادى - عبد هللا عمر بكرى یسن
المعادى

٠١١١٨٨٨١٦٨١
٠١١١٨٨٨١٦٨٢

استشارى أ١٩٣

٥٨ ش الرشید من  ش احمد عرابى المهندسین  عبدالتواب خلف فیض هللا
 ٣٢ ش الحریة ناصیة القدس الشریف 

واالمام الغزالى امبابة

٣٣٤٤٣٦٧٦
٠١٠٠٥٦٣٤٤٠٤

أخصائي١٩٤

٧ش دمحم شفیق خلف مستشفى ھلیوبولیس عبدالفتاح الحمادى فراج 
 مصر الجدیدة

٢٦٣٥٧٧٥٣ استشارى ج١٩٥

٢٠٠١٠٢٥٦٩٣٣٦٦ش ٩ الدور الرابع شقة٨ المقطمعبداللة دمحم ابراھیم زعزع
٠١١١٩٠٠٨٨٩٧

أخصائي١٩٦

٦٢٢٥٦٨٦٠٢ا شارع بطرس غالى -روكسي عبدالمحسن زكى محمود حمدى
٠١٠٠١٠٠٩٧٢

أخصائي١٩٧

٥٣٥٦٨٦٩٨٢ش مراد الجیزة عبدالمنعم عبدهللا عبدالغفار  استاذ١٩٨

٢٤٢٢٢٨٣٨٧٧٨أ ش ترعة ةالجبل الزیتون امام كنتاكىعز الدین ابراھیم حامد محمود أخصائي١٩٩

٦٢٤١٨٩٢٤٣ش احمد تیسیر المیرغنى - مدینة نصرعزالدین على محمود على استشارى أ٢٠٠

١٢٦ ش شبرا امام قسم الساحل  عزت احمد دمحم 
 ٧٣ طریق النصر بجوار سینما طیبة مدینة نصر

٢٢٠٧٥٩٦٩
٢٤٠١٠٩٤٩

استشارى ج٢٠١

٣٧ ش عین شمس النعام عزت بركات عبدالفتاح 
١٢٨ ش جسرالسویس ابراج البنیان الندمول

دور٤اإلدارى

٢٦٣٤٨٥٢٣
٢٢٥٦٧٦٧١

استاذ٢٠٢

٢٥٢٤٥٤٢٨٢٣ أ ش المقریزى منشیة البكرى - مصر الجدیدةعزة خلف السید على  استشارى ج٢٠٣

١٠٨٢٦٣٥٨٧١٧ش سلیم االول - حلمیة الزیتونعصام امین دمحم عبدالنبى  استشارى أ٢٠٤

٦٢٢٤٠٤٠٦٥ ش سیدى جابر میدان الجامع - م الجدیدة عصام بشرى فرنسیس
٠١٠٠١١٥١٣٥١

استشارى ب٢٠٥

١٦٤٣٣٤٦٢٠٧٣ش ٢٦ یولیو میدان سفنكس المهندسینعصام عادل عزیز 
٠١٠٠١٤٠٠٢٧١

استاذ٢٠٦

٩١٢٣٣٠٠١٢٦ش مصر والسودان برج المحمدیة حدائق القبةعصام دمحم رشاد 
٠١٢٢٥٨٦٩٣٠٩

استشارى ج٢٠٧

٢٩٣٧٤٨٨٩٨٣ش التحریر بجوار المركز القومى للبحوث - الدقى عطیة عبدالعزیز عطیة زلط 
٠١٢٢٣٥٦١٦٩٤

استشارى ج٢٠٨

١٦ش د/  حلمى حسین محطة الغمراوى - المنیل عالء الدین دمحم یوسف الشریف 
٣٢ ش احمد عرابى المهندسین

٠١٠٠١٤٩٣٣٧٧
٣٣٤٧٣٢٨٧

استشارى ج٢٠٩

٧٥ش محي الدین ابوالعز تقاطع جامعة الدول - علي ثروت القاضي
المهندسین 

٣٧٤٩٦٥٣٥٠٢ ٠٢
 ٣٧٦٠٢٤٣٠

استشارى أ٢١٠

١٢ عمارات التعاونیات - المنهل - الحى الثامن - مدینة على دمحم على البیلى
نصر  خلف صیدلیة بشندى

٠١٢٧٤٤٣١٣٠١ استشارى ج٢١١

٩ ش سمیر عبد الرؤوف امتداد مكرم عبید الدور على مصطفى عبد الحمید شمعة
٠١٠٣٢٢٩٤٤٧١االرضى - مدینة نصر

أخصائي٢١٢

٠١١١٣١٦١٠٢٠عمارة ٥ھـ - مجاورة ٤ - الحى ١٢ - ٦ اكتوبرعماد احمد احمد دمحم المغربى أخصائي٢١٣

٣١٣٧٤٨٠٣٢٨ش دمحم شكرى  بجوار مستشفى الشرطة العجوزةعماد سبع قدسى  استشارى ب٢١٤

١٢ش طاھرالجزائرى اخرعباس العقادعماد نبیه واسیلى
حى الزھور مدینة  نصر

٢٢٧٣٤٤٦٠
٠١٢٢٥٦٤٢٤٤٦

استشارى ج٢١٥
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میدیكال بارك ٢ التجمع الخامس امام المحكمة القاھرة عمر احمد فؤاد محمود التونسى
الجدیدة

٠١٠٠٣٧٧٢٨٣٠ أخصائي٢١٦

٧٦٢٢٥٨٣٧٧٠ش جسر السویس اشارة روكسى - م الجدیدة عمر احمد دمحم مجاھد  أخصائي٢١٧

١٠ ش عبد العزیز عیسى خلف مدرسة المنهل من ش عمر عبد الفتاح دمحم الدیدى
مصطفى النحاس

٢٤٧١١٣٩٢
٠١٠١٩٦٣٣٦٢٢

أخصائي٢١٨

 ٣٧٧١٦٠٠٤ ١٠٩ ش الملك فیصل الرشیدى كلینیكعمرو احمد مصطفى الرشیدى 
٠١٢٢٣٤٩٦٣٧٠

أخصائي٢١٩

١٦ش الهنیدى مدكور - الهرم عمرو حلمى مصطفى البلك 
الشیخ زاید - داون تاون - مدخل ٢ الدور االول شقة 

١١٦

٣٥٨٤٤٨٤٥
٠١٢٢٥٤٦٣٦٧٥

أخصائي٢٢٠

ش حسین افالطون بجوار مستشفى عبد القادر فهمى عمرو سامى دمحم مختار
مصر الجدیدة

٠١٠٠٧٣٩١٠١٢
٠١١٥٤٢٤٥٢٥٢٢

أخصائي٢٢١

٩٧٣٣٨٣٠١٣٠ ش رمسیس الثانى متفرع من ش العریش - الهرمعمرو صبحى نصار
٠١١٠٠٢٣٩٤٥٤

أخصائي٢٢٢

١٠٢٢٥٦٧٨٧٦ میدان بن سندر حمامات القبةعمرو دمحم السید السوھاجى  استشارى أ٢٢٣

عمرو دمحم على 
وشهرته عمرو دمحم السرجا نى

١٧ ش ناصر خسرو خلف الحدیقة الدولیة 
امتداد السجالت العسكریة

٢٣٨٩٥٢٩٥ استشارى ب٢٢٤

٠١٠٠٧٧٧٤٤٣٠المركز الرحاب الطبى (٣) - عیادة ١٠٤ مدینة الرحابعمرو مصطفى عبده خمیس
٠١١٥٠٠٢٥٠٥٠

أخصائي٢٢٥

٢٠٠١١٤٩٠٧٠٠٢٩ش دمحممتولى الشعراوى بعدتقاطع المریوطیةفیصلعودة حسن على
   ٣٣٨٦٤٨١٥

استشارى ب٢٢٦

غادة فاروق احمد عالم
و شهرتها  غادة عالم

٣٧ ش اسماء فهمى  - بجوار مبنى الرقابة االداریة - 
ارض الجولف - القاھرة

٢٤١٩٨٧٦٥
٠١١١٠١٠١٤٠٤

استشارى أ٢٢٧

غدیر وجدى عبد القادر دمحم ھاشم
و شهرتها غدیر وجدى ھاشم

١٤٣٣٣٨٩٣٢٥ش محى الدین ابو العز ناصیة ش ایران - الدقى
٠١٢٢٤٦٠٥٣٨٢

أخصائي٢٢٨

١٦٢٢٥٩٩٢٣٣ش شریف باشا  بجوار الحریة مول - م الجدیدةفؤاد باسیلى ناشد 
٠١٠٠١٤٥٨٥٤٨

استشارى ج٢٢٩

٣١٤ ش الهرم برج ناجیة سنتر األھرام الدور الثالث فاتن حسین كامل عثمان عید
شقة ٣٠١

٣٣٩٣٣٠٨٣ استاذ٢٣٠

عمارة ٦ب الدور الخامس ش بطرس غالى - روكسى - فاطمة سامى ابراھیم فضل
مصر الجدیدة

٠١٠٠٧٧٥٦١٣٥ أخصائي٢٣١

٥٣٥٨٢٢٠٦١ ش حجاج من جمال الدین االفغانى  ومبى الهرمفاطمة دمحم جابر حجاج
٠١٢٢٧٣٦٣٥١٥

أخصائي٢٣٢

١٠٣٠١٠٠٦١٩٨٥٨٤ش ابوالفتوح عبدهللا الزھراءعین شمس الشرقیةفاطمة دمحم نصر 
٢٠٩٨٧٧٤٩

أخصائي٢٣٣

٦٢٣٩١٧٦٦٦ش الجمهوریة - عابدین فتحى عبدالعزیز فتح الباب استشارى ج٢٣٤

       ٤٦ب المحور المركزى مدینة ٦ اكتوبر بجوار فهیم عبد العزیز فهیم التونسي
مسجد الحصرى فوق ساره البطه لاللبان

أخصائي٢٣٥

١٠١ش عبد المنعم ریاض - الدور العاشر - متفرع من كریم عادل دمحم بكیر
البطل احمد عبد العزیز - العجوزة

٣٣٤٧٣٠٦٣
٠١٠١٧٤٩٩٩٩٤

أخصائي٢٣٦

٥٠٥٠١٠٠٣٤٠٩٢٠٧ ش عبد المنعم ریاض الحى المتمیز ٦ أكتوبركریم عبد الحمید دمحم على أخصائي٢٣٧

١٠٣٠١٢٨١١٤٤٧٦٦ ش مصر و السودان حدائق القبةكریم محب كمال حنا أخصائي٢٣٨

١٦٢٢٨٧٠٥٥٩ ش جمال الدین الشیال الحى السابع مدینة نصرلبنى عبد العزیز على احمد استشارى أ٢٣٩
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٧٢٧٧٦٠٠٤٢ ش د/  احمد امین سانت فاتیما مصرالجدیدةلیلى عدلى فرج  استشارى أ٢٤٠

٢٤٢٢١٩١١٢ش الوحدة العربیة -  شبرا الخیمة لیلى كامل حنا  استشارى ج٢٤١

الحى السابع سنتر األردنیة عیادة رقم ٢١٢ الدور الثانىلینا دمحم سعید دمحم شحاته
 - ٦ اكتوبر

٠١٠٦١٦٠٤٤٦٦
٣٨٣٦٢٦٣١

أخصائي٢٤٢

ماجد جابر دمحم دمحم 
وشهرته ماجد السعداوى

٤ عمارات شباب المهندسین طریق النصر 
امام شركة كهرباء مدینة نصر

٢٣٠٥٠٣٦١ مدرس٢٤٣

ماجد مجدى احمد عبد الفتاح
(مركزسمایل كیرلطب وزراعةاالسنان)

١٣شارع ابراھیم نوار متفرع من احمد فخرى - بجوار 
مستشفى حسبو - مدینة نصر

٢٢٣٥٢١٦٦٠
٠١٢٢٦٠٧٨٨٠٠

أخصائي٢٤٤

٢٠أ ش سلیم األول الزیتون برج مصر للطیران مبنى ب ماجدة عباس دمحم عبد المتعال
الدور األول

٢٤٥٤٤٦٣٢   
٠١١١١١٤١٧٥٢

أخصائي٢٤٥

١١ش الكوة متفرع من ش الجیش باب الشعریةماھر سید حسین دمحم
٣٧ ش باب البحر - باب الشعریة

٢٥٩٢٥٦٧٢
٠١٢٢٩٦٣٠٣٠٧

استشارى أ٢٤٦

مجدى اسماعیل عبدالباسط حسین 
وشهرته مجدى الغمازى

٧ مصطفى النحاس تقاطع عباس العقاد بجوار 
النساجون الشرقیون وامام مصر سكان لالشعة

٢٢٧٥٥٩٧٩ 
٠١٠٠٠٣٦٥١٠٠

استشارى أ٢٤٧

٣٢٤٥٤٤٤٥٥ ش رفاعة من الخلیفة المامون ناصیة ومبىمجدى جمیل یوسف  استشارى ج٢٤٨

٢٦٢٢٥٢٥٣٤٤ش ابراھیم صقر امام مستشفى المطریة التعلیمى مجدى زین العابدین على حسن  أخصائي٢٤٩

٨١٢٦٣٩٦٩١٩ ش سلیم االول برج الفهیم - حلمیة الزیتون مجدى یوسف عزالدین ابراھیم  استشارى ج٢٥٠

٣٧٢٣٦٥٩٣٩٥ش القصر العینى امام كلیة الصیدلة محروس محمود عوض القماش استشارى ج٢٥١

٣٧٤٩٠٠٨١ ٤ میدان طیبة من جامعة الدول العربیة - المهندسین محسن كاظم عبداللطیف  استاذ٢٥٢

٧٢٢٥٧٠٨٠٩ ش دمشق روكسى مصرالجدیدةمحسن دمحم نورالدین  استاذ٢٥٣

١٠ش النصر (نصوح سابقا ) مدینة التحریر دمحم ابراھیم عفیفى سید احمد
امام مستشفى الحساسیة والصدر امبابة

٣٣١١٧٦٠٦ استشارى ج٢٥٤

١٥ش عالن بین ابن سندر وبنزینه التعاون حمامات دمحم ابراھیم على شعیر 
القبة 

٢٢٥٧٩٥٤٥ استشارى ب٢٥٥

دمحم ابوالیزید احمد 
( اسنان اطفال )

 ٦٣ ش امتداد ش ٩ بعد مسجد الخلیل ابراھیم 
حدائق المعادى

٢٣٧٩٣٨٥٩ استشارى أ٢٥٦

دمحم احمد خلیل احمد الجندى 
( ھاى دنت لالسنان )

٤٥٢٧٣٢٠١٥٣ ش الزھراء – زھراء المعادى
  ٠١٠٦٠٠٠٢٨٨٩

أخصائي٢٥٧

دمحم احمد عبد العزیز سالم 
(عیادة الفیروز لطب الفم و االسنان )

٦ اكتوبر – الحصرى – خلف زمزم مول – ابراج على 
الدین  -  برج ز – الدور االول

١١١٤٨٠٨٩٠١ أخصائي٢٥٨

١٢٣٩١٨٣٦٠ مكرر میدان السیدة زینبدمحم احمد دمحم احمد ادم 
٠١٠٠٢٨٧٤٠٣٩

استشارى ج٢٥٩

٣١٣٧٤٨٤٩٨٢ش المساحة - الدقى دمحم احمد دمحم بدوى 
٠١٢٢٣٣١٥٨٥٦

استشارى ج٢٦٠

٣٥٧٢٢٦٢٦عمارة مصر للتامین - میدان الجیزة دمحم احمد دمحم طه  استشارى أ٢٦١

١٢٢٥٨٣٧٦٥ مكرر میدان بن سندر حمامات القبةدمحم اسامة علیش محمود
٠١٠٩٦٦٦٣٨٢٠

استشارى ب٢٦٢

١٠٠١٠٢٢٣٦٨٦٨٠ ش حمودة بجوار محطة مترو حدائق حلواندمحم اسامة مصطفى على أخصائي٢٦٣

٠١١٨٢٦٠٦٥٠٠١٠مدینة السالم بي بي سي بجوار مدرسة ابي عبیدةدمحم اسماعیل السعداوى الوكیل
٦٢٧٣٢٧١٤

مدرس٢٦٤
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٤٢٢٥٥٦٣٧٢٧ش المحطة تقاطع عبدالرحمن - حلواندمحم اسماعیل دمحم عكوش  استشارى ج٢٦٥

٥٠١٠١٨١٨١١٥٩ ش التقدم - خلف مسجد رابعة العدویة - مدینة نصردمحم اشرف دمحم انورالملطاوى استشارى أ٢٦٦

دمحم توفیق مصطفى كمال 
وشهرته توفیق مصطفى كمال

١٩١ش ترعة الجبل امام محطة مترو انفاق منشیة 
الصدر

٠١١١١٧٠٧٧٣١ استشارى ج٢٦٧

١٢٩ ش النزھة  میدان سانت فاتیما دمحم جالل حلمى حمودة 
بجوار المالكى مصرالجدیدة

٢٦٣٣٢٩١٨ استشارى أ٢٦٨

٢٧٢٢٠٤٧٣١٢ ش شیكوالنى الترعة البوالقیة - شبرا مصردمحم حسنى دمحم الغندور
٠١١٤١٧٠٤٥٧

استشارى ج٢٦٩

١٢١٠١٢٨٦٠٨٦٠٠٥ ش النزھة - میدان تریومف - مصر الجدیدةدمحم حسین عبد المولى دمحم
٠١١٠٠٤٦١٧٩٣٠

أخصائي٢٧٠

٨ ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار التأمینات دمحم حسین دمحم حسن
المعادى الجدیدة

٠١٠٦٧٠٣٣٩٢٤ أخصائي٢٧١

١٠٥ ش حدائق االھرام البوابة االولى اخر ش احمد دمحم حمدى احمد على
بدیر من ش جارنیا

٠١٠٦٤٤٢١١٤٨
٠١١٢٠٤٤٦٢٢٣

مدرس٢٧٢

٩٤٦٠٥٦٣٦٥شارع احمد عرابى - شبرا الخمیهدمحم رضا صالح فرج
٠١٢٢٩٩٧٧٤١٢

استشارى أ٢٧٣

٩١ ش المنیل     مدینة العبور ش الشعراوى امام مكتبدمحم رفاعى السید دمحم
 برید اسكان الشباب

 ٠١٢٢٢٣٧٠٩٨٣ استشارى ج٢٧٤

٦٣٨٣٦٨٩٩٨ اكتوبر ىالحى السابع االردنیة المرحلة ٤أ شقة ١١٥دمحم زكى محمود ھاشم
٠١٠٦٤٦٨٩٨٨٢

استشارى ج٢٧٥

٢٥ ش المراغى ع سینما ماجدة میدان المحطة حلوان دمحم سید احمد محمود طراد
ش القنال ابراج الشهیدبرج ١٣مشروع فلسطین المعادى

٢٥٥٦٠٠٥٤
٢٣٥٩٥٩٣١

استشارى ج٢٧٦

١٢٦٣٨٥٥٣٢ش شوقى متفرع من ش متحف المطریةدمحم سید غریب 
٠١٠٧٦٤٨٣٨٦

استشارى ج٢٧٧

دمحم سید دمحم بخیت 
 و شهرته دمحم سید بخیت

٨ ش جمال عبد الناصر نهایة جسر السویس امام 
فودافون

٢٦٦٣٨٢٩٦
٠١١٤٩٢٨٤٤٤٧

استشارى أ٢٧٨

١٧٣٣٠٣٦٢١٣ ش الغیث العجوزةدمحم شریف دمحم صالح الدین 
٠١٠٠٩١٣٢٩٣١

استاذ٢٧٩

١٧ ش المأمون من ش احمد عرابى - المهندسین شقة دمحم صبحى اسعد 
٤

٣٣٤٧٣٣٣٨
٠١١٢٨٨٨٩٣٩٦

استشارى أ٢٨٠

٢٢ ش دمحم عوض خلف مفكو حلوان - مكرم عبید -دمحم صالح الدین دمحم خلیل
مدینة نصر

٢٣٤٩٦٥٩١ استشارى أ٢٨١

٤٢٠١٠٩٦٣٩٨٧٩ ش متولى الشعرواى  مدنیة نصر  الحى العاشردمحم طارق عبد المجید فرحات
٢٣٥٧٧٠٢٦

أخصائي٢٨٢

مول الدون تاون - الشیخ زاید - بجوار مستشفى زاید دمحم عبد الحمید ذكى عبد الحمید
التخصصى

٠١١١٣٠١٨٧٥٣
٠١٠٩٥٣٠٧٩١٧

أخصائي٢٨٣

دمحم عبد الفتاح احمد خلیل جالل
( و شهرته دمحم عبد الفتاح جالل )

٩٦ ش مصطفى النحاس یرج األطباء شقة ٥٠٢ مدینة
 نصر

٢٢٧١٩٧٣٠
٠١٢٢٥٧٥٥٢٠٨

أخصائي٢٨٤

١٠ عمارات النقابات بجوار تجنید الجیزة الرمایة امام دمحم عبد اللطیف محمود سلیمان
مسجد السالم اعلى صیدلیة المروة

٠١١١٥٠٠٣١٩٠ استشارى ج٢٨٥

٤٠٣٣١١٨٦٢٦ش نادى امبابة الریاضى  مدینة التحریر - امبابةدمحم عبدالخالق دمحم  استشارى ج٢٨٦

٣٢٦٣٤٤١٣٢ش احمد عبدالحمید من ش على باشا الالله النعامدمحم عبداللطیف حسن عبدالعال  مدرس٢٨٧
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دمحم عصام عبد الحفیظ محمود 
وشهرته عصام عبدالحفیظ

٤٣٣٤٥٧٣٠٨ ش عبد الرحمن الشرقاوي -الصحفیین استشارى أ٢٨٨

دمحم عصام دمحم عبدالرحیم احمد 
وشهرته عصام عبدالرحیم

٢٧ أ ش الحجاز امام المیریالند الدور العاشر 
الرحاب مركزطبى (٢)عیادة( ١٠٦، ١٠٧) الدور األول

٢٤٥٣٩١٦٥
٢٦٩٢٢٨٨٧

أخصائي٢٨٩

١٤٢٢٧٢٥٥١٧ش عباس العقاد - م نصر دمحم عصام دمحم دمحم السنهورى 
٠١٠٠١٥٢١٠٠٥

استشارى ب٢٩٠

٣٨٨ ش احمد الزمر میدان الحى العاشر مدینة نصردمحم على ابراھیم عبد الكریم
ش اسماعیل مرشد برج نور الدین المنطقة العاشرة 

مدینة نصر

٢٤١١٦١٠٨
٠١٠٠٢٤٠١٤٤٤

أخصائي٢٩١

١٠٠ش ٩- المعادى السرایات اعلى البنك االھلى دمحم على دمحم الشبینى
المصرى

٠١٠٠١١١٨٠٣١
٢٣٧٨٧٩٣٣

استشارى ج٢٩٢

٣٦٦٠١١٤١٨١٥٣٤٤ش الهرم - بجوار كازینو اللیل - الجیزةدمحم على دمحم الیسقى  استاذ٢٩٣

٧ ش المنشیة برج الكوثر میدان الساعة دمحم عمران حامد محیسن
من ش حى الهرم فیصل

٣٧٢٤٤٩٥٤ 
٠١٠٠١٨٠٩٥٤٠

مدرس٢٩٤

٢٢٠١٠٩٤١٢٠٣٣٤ش بن الرومى الحى السابع - مدینة نصر - القاھرةدمحم فاروق على حسن
٢٣٨٩٥٢٠٤

أخصائي٢٩٥

 ٢٨٢٦٧١٩١٨٣ ش الشیخ احمد الصاوى من مكرم عبید مدینة نصردمحم فتح هللا منصور
٠١١٥٥٦٤٧٤٠٦

استشارى أ٢٩٦

٣٣ب ش رمسیس - برج معروف میدان عبد المنعم دمحم فتوح عبدهللا رمضان 
ریاض

٢٥٧٥٨٦٠٢ 
٠١٠٢٠٠١٠٨٢٩

استاذ مساعد٢٩٧

٦٠١٠٢٢٤٤٦٥٣٧ اكتوبر - الحى االول - مبنى ٤٣٦ - بجوار السنترالدمحم محجوب جابر سلطان
  ٠١٠١٢٣١٨١١١

أخصائي٢٩٨

١٨ش احمد الزمر - بجوار سوق السیارات - امتداد ذاكردمحم دمحم عبد اللطیف البحراوى
 حسین - مدینة نصر

٠١١١١٩٨٨٥٧٧
٠١٠٠١٠١٨٢٠٨

مدرس٢٩٩

٦ أكتوبر الحى الثانى المحور المركزى امتداد الحصرى دمحم محمود عبد الحلیم عویضة
رقم ١٠٥

٠١٠٢٧١٧٧٧٨٤ أخصائي٣٠٠

دمحم مدحت السید شریف
( عیادة دنتال بالنت )

٧٩ عمارات طیبة مدخل ٢ طریق النصر الرئیسى بجوار
 الشویكى ماركت الدور الثانى

٠١٠١٦٥٥١٧٦٠ أخصائي٣٠١

١١٣٧٧١٦٧٩٥برج الیاسمین ش على بن ابى طالب اسباتس الهرمدمحم منصور السید حجاج استشارى ج٣٠٢

١٠٨ ش سلیم االول الزیتون دمحم منیر احمد شاكر
٦ ش المسلمانى المنیل

٢٦٣٦٠١٦٩
٠١٠٩٧٩٩٥١٨٧

أخصائي٣٠٣

١٢٣٥٨٢٣٧٢٨ ش القاھر من ناصر الثورة بجوار مؤمن فیصلدمحم نبیل عبدالتواب 
٠١٠٠١١٧٦٢٢٧

استشارى أ٣٠٤

٥٠١٠١١٩٠٦٠٦١ شاھین متفرع من ش نوال العجوزةدمحم نبیل دمحم شعالن أخصائي٣٠٥

٠١٠٠٠٤٥٨٢٠٩ش المركز االجتماعى - المرجدمحم نبیه حسن السید أخصائي٣٠٦

٦٥/١ ش اسماعیل القبانى المنطقة االولى محمود احمد عبدهللا شحاتة
بجوار جنینة مول مدینة نصر

٠١٠٠٦٦٠٩٠٨١ استاذ٣٠٧

٣٠ ش سعد خمیس من ش التروللى امام سنترال محمود اسماعیل دمحم یوسف 
المطریة

٢٤٨٩٢١٠٤
٢٤٧٦٠٧٦٨

استشارى ب٣٠٨

١ عمارات المهندسین - طریق النصر - مدخل سیتى محمود سعید عامر
ستار - مدینة نصر

٠١٠٠٥٨٨١١٨٣
٢٣٠٥١٠٥١

أخصائي٣٠٩

٥٣ ش مصطفى النحاس بجوار التوحید والنور محمود عبدالمنعم منصور
مدینة نصر

٢٢٧٢٣٢٩٣ 
٠١٢٢٤٥٩١٦٨١

أخصائي٣١٠



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

٣٦٠١١٥٠٥٠٠٤٠٤ش االمام على میدان االسماعلیةمحمود دمحم حسن عبد المقصود أخصائي٣١١

٢١٠١٥٥٥٨٩٥٥٥٩ش النصر - المعادى الجدیدة - الدور الثالثمحمود دمحم حلمى الرشیدى أخصائي٣١٢

٩٢ شارع مكرم عبید محمود محى دمحم ابو النجا  أخصائي٣١٣

محمود ھانى محمود عبد الحمید الشین
( و شهرته محمود الشین )

٢٩٣٧٦٢٥٦٥٩ شارع نوال - العجوزة   الجیزة
٠١٠١٠٢٩٩٦٤٣

أخصائي٣١٤

محمود یحى محم ابو النجا
( دینتال افینیو كلینیك )

٩٢٠١٠٢٥٠٢١٩١٩ ش مكرم عبید - الدور السابع - مدینة نصر أخصائي٣١٥

٩٢ ش مكرم عبید الدور السابع بجوار حلوانى البوار - محمود یحى دمحم ابو النجا
مدیمة نصر

٢٣٤٩٥٤٣٤
٠١٠٨٥٠٢١٩١٩

أخصائي٣١٦

٨ ش رمزى فرج امام سنترال الهرم محطة حسن دمحم محى الدین حامد اسماعیل
الهرم

٣٥٨٢١١٣٤
٠١٠٠٥٢٥٤٦٩٨

استشارى ج٣١٧

١٣ ش عصران عبدالنعیم من ش ترعة السواحل امبابة مدحت حفنى حامد عبدالعال
٢٣٦ شس ترعة الزمر - ارض اللواء- بجوارمسجد 

الهادى

٠١٠٢٧٤٣٠٧٠٠
٠١٢٢٣٥٧١٢٨٧

استشارى ج٣١٨

٧ ش مختار سالم من ش الخلیج المصرى الملیحة مدحت سلیمان خلیل
حدائق القبة

٢٤٨٥٣٦٠٦ أخصائي٣١٩

٦٧ ش ابو بكر الصدیق - عمارة ابو مازن - سفیر - مدحت صالح الدین بسیم
مصر الجدیدة

٢٦٣٩٠٢٢٢
٠١٠١٤١٢١٣٤٨

أخصائي٣٢٠

٢٣٨ ش شبرا امام مؤمن الخلفاوىمدحت عبدالحمید عبدالمجید
میدیكال بارك بریمیز عیاده ٢٢٧ ش٩٠ خلف 

المستشفى الجوى

٢٢٠٥٣٧٠٩
٠١٠٠٨٠٥٢٠٩٥

استشارى ج٣٢١

مدحت عبدالرحیم صبرى المرعشلى 
من ٩ ص : ١١ص  ومن ٦م : ١٠م

٤٢٢٣٥٤٦٤٨٢ ش احمد فخرى بجوار حدیقة الطفل مدینة نصر
٠١٠٠١٧٦٤٧٣٤

استشارى أ٣٢٢

٧٤٢١٨١٢٢٦٨ ش فرید سمیكة امام موقف اتوبیس میدان الحجازمدحت فایق شكرى استشارى ج٣٢٣

٤٢٢٢٢٥٤٧٣٦٤ ش ترعة الجبل المطریةمدحت محمود دمحم رزق
٠١١١٠٧٧٥٠٣٨

استشارى ج٣٢٤

   ٥٣٢٣٨٤٤٧١١ ش احمد قاسم جودة خلف كالتكس عباس العقادمرفت عبدهللا عبدالفتاح 
٠١١٤٣٣٦١٦١١

استشارى ب٣٢٥

٢٥٢٢٢٨٤٥٦٠٨ ش ترعة الجبل امام التوحید و النور الزیتونمرقس زكریا القمص میخائیل
٠١١٢٣٦٩٦٣٩٢

أخصائي٣٢٦

میدیكال بارك - التجمع الخامس - بجوارمحكمة القاھرة مركز سكان فوردنت ألشعة االسنان
الجدیدة - ٢٢١ الدور الثانى

٢٠٨ ش شبرا - الدور االول رقم ٣

٠١١٢٢١١٥٧٦٠
٠١١٠١٠٣٠٣٤٣

أخصائي٣٢٧

٦ش الصناعة متفرع من ش عباس العقاد - المنطقة مروان حسین كامل سلیم
االولى - مدینة نصر

٠١٢٢٧٠١١١٢٠
٢٤٠٤٢٧١٤

أخصائي٣٢٨

٥٠أ ش منصور أعلى بنك بریوس بجوار ماركت الرایة مریم عبد الغنى ابراھیم النجار
الدور الرابع

٢٥٥٨٣٩٠٦
٠١٢٢٥٤٤٤٤٨٥

أخصائي٣٢٩

١١٣٠١٠٠١٢٦١٦٦٦ش فیصل الرئیسى بجوار ش المستشفى المریوطیةمصطفى احمد شوقى معوض احمد
٠١٠١٠٠٢٧٦٥٥

أخصائي٣٣٠

ش الشهید احمد حمدى  برج الفیروز میدان الساعة مصطفى ایمن احمد لطفى
فیصل 

شى العشرین مع تقاطع ش الملكة برج الملك فیصل

٣٧٢٣٢٨٠٨
٠١٠٦٢٠٠٨٨٦٠

أخصائي٣٣١

٢٣٥٤١٩٥٩٦ ش عبدالرازق بدر امام شرطة الوراق  الجیزةمصطفى جمعة عبدالمقصود  استشارى ب٣٣٢



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

١٠ ش ترعة الزمر ارض اللواء بجوار التوحید و النورمصطفى صابر عطا
 برج مكة

٠١١٤١١٥٠٧٨٠ مدرس٣٣٣

 ٣٦٢٣٩٥١٦٩٧ ش رشدى امام محكمة عابدین  القاھرةمصطفى دمحم مصطفى رضوان
٠١٢٢٥٢٣٣٤١١

أخصائي٣٣٤

٢٠١٤ المعراج الطریق الدائرى بجوارمصطفى مصطفى مصطفى جودة 
 كارفور المعادى

٠١٠٠٦٢١٦٣٥٤ استشارى أ٣٣٥

٠١٠٠٢٥٥٩٢٠٧عمارة ٢٠ش احمد كامل متفرع من ش الالسلكى المعادىمصطلى جمیل مصطفى درویش أخصائي٣٣٦

١١٣٣٤٦٠٢١٥ش المنتصر - العجوزة مظهر ضیف جورجى استشارى ج٣٣٧

معامل ترست الب للتحالیل الطبیة 
د/سناء سید عبد الشافى

١٠٠١١١٢٤٤٠٤٤١ش البطل احمد عبد العزیز - المهندسین أخصائي٣٣٨

١٨ش حسنین الدسوقى حدائق المعادى معتز خلیل عبدالفتاح
٣ ھـ /٢ شارع النصر خلف بنزینة كالتكس

٢٣٧٩٥٦١٨
٢٧٥٣٨٩٩٩

استشارى ج٣٣٩

١١٣شارع الملك فیصل المریوطیه اعلي صیدلیات الولیدمعتز دمحم دمحم محمود الخطیب
 _الجیزه

٠١٠٠١٢٦١٦٦٦
٠١١١٤٩١٥٢٠٥

أخصائي٣٤٠

١٧٧ ش الملك فیصل ناصیة ش العریشمعتز مختار احمد طلبة
٤٧٨ المقطم ش ٩ منطقة د

٠١٠٩٦٢٢٨٨٥٥
٠١٠٩٦٦٥٢٢١٢

استشارى ج٣٤١

١٨٦ش النزھة بین میدان سانت فاتیما ومیدان الحجاز معتز مصطفى بهجت المهدى 
مصر الجدیدة

٢٧٧٦٩٤١٤ 
٠١٠٠١٤٤٧٣٨٤

استاذ٣٤٢

٢١٧٢٤٣٠٨٧٦٢ش شبرا محطة سینما التحریر مفید جرجس فاضل  استشارى ج٣٤٣

٢٠٢٧٩٤٥٥٩٦ش عبدالعزیز جاویش - باب اللوق منى ابراھیم دمحم ابوالنجا  استشارى ج٣٤٤

٩٦٠١٠٠٣٥١٨٤٤٦ش مصطفى النحاس برج االطباء مدینة نصرمنى شفیق یوسف أخصائي٣٤٥

١٠٨ ش سلیم االول الزیتون منیر احمد شاكر
٦ ش المسلمانى المنیل

٢٦٣٦٠١٦٩
٠١٠٩٧٩٩٥١٨٧

استاذ٣٤٦

٣ ش البصرى امام رئاسة حى المعادى - متفرع من شمها عفیفى عبد المقصود على عفیفى
 ٧٧ - المعادى

٠١١١٢٧٢٠٥٥٦ استشارى ج٣٤٧

٩١٠١١١١٩٠٦٢٣٩ ش جسر السویس مصر الجدیدةمى حسن احمد الحسینى أخصائي٣٤٨

٨٢٢٠٢٢٩٢٥ ش بین المدارس من میدان الممالیك الخلفاوى شبرمینا رفعت حلمى فهیم
٠١٠٠٧٧١٦٤٦١

أخصائي٣٤٩

١٨٩ ش النزھة میدان الحجاز الدور الثالث  مصر مینا فیلیب خلف
الجدیدة

٠١٢١١٧٩٩٠١٦ أخصائي٣٥٠

٣٣٢٤١١٨٠٠٨ ش حسن افالطون - ارض الجولف - مصر الجدیدةنازكتر عبده عبده الریدى
٠١١٠٠٦٦٧٠٧٠

أخصائي٣٥١

١٢ میدان بن سندر منشیة البكرى مدخل ٢ بجوار مطعمناصر عباس عبد العزیز على
 رأس البر  القاھرة

٠١١٥٤٥٢٩٦٥٩ استشارى أ٣٥٢

 الشیخ زاید - خلف سوبر ماركت سعودى و امام كمبوندناھد دمحم عدلى عبد المنعم
 جرینز ( Exit١٤)   مول

٣٨٥١٥٢٦٢
٠١١١٠٤٨٤٩٩٢

أخصائي٣٥٣

١٧٢٣٦٩٦٧٨٢ ش جمال عبدالناصر مدینة الهدى  حدائق حلواننبیل فتحى حفظ هللا  استشارى ج٣٥٤

نبیل دمحم المهدى العطار  
وشهرته نبیل العطار

٣٠ أ ش ترعة الجبل بجوار كنیسة دیرالمالك حدائق 
القبة

٢٦٨٣١٩٩٠ استشارى ج٣٥٥

مشروع رابعة االستثمارى عمارة ٥٧ نجوان دمحم عبدالعزیز 
بجوار دار الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤١٧٢٦٢٥
٠١٢٤٠٧٢٤٨٦

استشارى ج٣٥٦
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

٩٤ ش عبدالعزیز فهمى میدان سانت فاتیما نجیب محمود مصطفى ابوالعینین
مصرالجدیدة

٢٧٧٥٦٦٥٠  
٢٧٧٥٦٨٢٣

استاذ٣٥٧

ندى جورج اسكندر فرنسیس 
وشهرتها ندى فرنسیس

١٠ ش سید درویش ( ش زكى سابقا ) 
التوفیقیة االزبكیة

٢٥٧٥٥٢٧٤ أخصائي٣٥٨

٠١١٢٧٤٤٣٧٥٩الهضبة الوسطي .المقطم.الحي الرابع.٥٢١٦نرمین مصطفى دمحم ابو الیزید استشارى ج٣٥٩

نهى اسماعیل محى الدین 
وشهرتها نهى ابوالعزائم

٢٥٧ ش الهرم عمارة رویال سنتر الدور الرابع 
شقة ٤٠١ محطة حسن دمحم الهرم

٣٥٨٣٠٧٦٠
٣٧٨٠٥٢٥٣

أخصائي٣٦٠

٣٨٢٣٤٩٨٧١٤ ش حسن المأمون امتداد النادى األھلى مدینة نصرنیفین دمحم احمد شعیشع
٠١٠٦١١٥٨٤٥٢

استشارى ج٣٦١

٦ اكتوبر الحى ١١ - منطقة ١٦/١٥ - العمرانیة الثانیةھاجر حسن خالد جبریل
 شقة ١ بلوك ١٨/٢

٠١٠٣٣٣٢٢٩٠٥ 
 ٠١٢٢٤٤٠٥١٥٣

أخصائي٣٦٢

٢٨٠١٠٠٤٥٩٦٦١٥ عمارات العبور - صالح سالم - مصر الجدیدةھالة رضا ابراھیم جندى
٠١٢٧٦٤١٢٣٢٧

استشارى أ٣٦٣

١٠٠ أ ش جسر السویس - میدان االلف مسكن- اعلى ھالة عاطف احمد
معمل المختبر

٢٨٥٣٦١٦٧
٠١٢٨٠١٠٨٣٢٧

استشارى ج٣٦٤

١٦٩٠١٠٠١٤٨٤٤٦٠ ش دمحم فرید - وسط البلد - عمارة جاتنیوھاله سعد حلیم
٢٣٩١٦٥٣٦

استشارى ج٣٦٥

١٠ مكرر ش نوال الدقى ھانى ابراھیم عید
٩ ش البوستة روكسى مصرالجدیدة

٠١١١٢٤٢٤٥٢٤ 
٢٤١٩٢٩٠٢

استاذ٣٦٦

الشیخ زاید مول داون تاون مدخل ٢ الدور الثالث شقة ھانى دمحم ابراھیم مرزوق
٣١٢

٣٨٥١٢٩٥٥
 ٠١٠٠١٠٦٢٣٨١

استشارى أ٣٦٧

٩ش ٩ فوف مكتبة سمیروعلى بجواركشرى ھانى دمحم المرسى دمحم
التحریرالمقطم

قطعة ٣٧٩عمارة ٥بجوارمعمل المختبرالهضبةالعلیا 
المقطم

٠١٠١٥٧٦١٦٠١
٠١٠٦٨٦٢٤٣٨٢

أخصائي٣٦٨

   ١٦٨٠١١٥٤٤٣٤٤٣٨ ش النزھة -میدان سانت فاتیما -مصر الجدیدةھانى دمحم عبد المنعم راضى
٠١٠٢٣٣٣٢٢٣٢

أخصائي٣٦٩

ھبة كمال نجیب الفشنى
 و شهرتها ھبة الفشنى

١٧ش على شعراوى ناصیة النقراشى االعدادیة حدائق 
القبه    ١ ش الحریة عمارة بنزایون سابقا الفیوم

٢٤٦٤٢٨١٩  
٣٣٢٧٠٢

استشارى ج٣٧٠

ھبة دمحم احمد دمحم 
وشهرتها ھبة دمحم ادم

٢٥١ ش  بورسعید برج اشعة الطاھرة 
امام الرشیدى المیزان السیدة زینب

٢٣٩٥٩٨٤١ أخصائي٣٧١

١٠٢٢٠٠٧٩٠٨ ش حسن المغربى حدائق شبرا الساحلھشام أحمد عیسى مصطفى أخصائي٣٧٢

١٩٢٦٤٤١٠٩٧ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتونھشام احمد محمود ابراھیم
٠١٠٣٣٠٦٤٤٥٥

استشارى ج٣٧٣

٩٤٢٧٧٥٦٨٣٩ش عبدالعزیز فهمى میدان سانت فاتیما - م الجدیدة ھشام احمد محمود عفیفى  استاذ٣٧٤

٥٣٢٦٣٣٩٨٥٩ش نخلة المطیعى - تریومف - م الجدیدة ھشام جمیل احمد الدیب  استشارى ج٣٧٥

١١٢٤٥١٥٥٨٣٣ ش االھرام - الكربة - مصر الجدیدةھشام فتوح عبد هللا رمضان
٠١١٥٤٣٦٢٠٠٠

استاذ مساعد٣٧٦

٤٢٠١٢٢٢١٩٦٦٠٠ش المحطة - ناصیة عبد الرحمن - حلوانھشام دمحم اسماعیل عاكوش أخصائي٣٧٧

٣٩٢٦٠١٤٠٦٢ ش الصحابة حدائق القبة خلف مسجد الشیخ غرابھشام دمحم عرابى احمد
٠١٠٠١٤٤٤٨٣٩

استشارى ج٣٧٨
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القاھرة محافظة 
األسنان أطباء

ھشام دمحم دمحم السید صفا
( صفا دنتال سنتر )

٣٣أ شارع القصر العیني، عمارة البنك االھلي، شقة ١٧
 الدور ٥

٠١٠٠١٧٢٠٦٧٧

٠١٠٢٦٥٢٥٢١٣

أخصائي٣٧٩

٤٣٧٢٢٠٠٤٣ مكرر ش المنشاوى من ش العشرین فیصلھشام دمحم دمحم سالمه استشارى أ٣٨٠

ھشام محمود حسن مصطفى 
وشهرته ھشام ابوالعینین

٥٨ ش اسماء فهمى  بجوار الرقابة االداریة مدینة نصر
  ٢١ش القبة - میدان روكسى

٠١٢٧٦٤٤٣٥٣٦
٢٤١٤٩٨٦٩

استشارى أ٣٨١

٨٤ ش حسنین الدسوقى فوق صیدلیة الجمال حدائق ھناء فؤاد سمیر عوض
المعادى

٠١٢٢٢٢٢٨٩٣٧ استشارى ج٣٨٢

ھیثم السید محمود یوسف 
وشهرته ھیثم یوسف

١٣٥٧٢٦٣١٠ ش االمام منصور الزیدى - ربیع الجیزى - الجیزة أخصائي٣٨٣

ھیثم دمحم دمحم عطیة
مروة احمد العزب عى رضوان

٥١ ش الحریة امام صیدلیة األمل المطریة
بورتوكایرومیدیكال عیادة ٣٧ الدور االول امام اكادیمیة 

الشرطة - التجمع االول

٠١٢٢٦٢٤٦٥٢٣
٠١٠٢٠٢٧٠٤٥٧

أخصائي٣٨٤

مجمع الفردوس بجوار نادى السكة الحدید عمارة ١ شقةوائل العدوى عبده الخوالنى
 ٤٦ مدینة نصر

٢٣٤٢٣٨٣٣
٠١٠٥٢٢٢٥٨

استشارى أ٣٨٥

وائل صفوت صادق 
( مركز النور للتقویم )

٥ ش عباس العقاد الدورالسابع مدینة نصر 
العاشر من رمضان المجاورة الثامنة قطعة ٢٨٨ 

تقسیم الزراعیین

٢٤٠٢٨٠٨١
٠١٥/٣٨٧١٠٥

أخصائي٣٨٦

٣٠٢٢٥٧٩٨٠٠ أ ش سلیم االول الزیتونوائل عدلى واصف 
٠١٢٢١٦١١٦١٥

استشارى أ٣٨٧

 ٦٣٣٤٧٩٧٥٢ میدان النبوى المهندس خلف مسرح البالون العجوزةوائل عطیة توفیق 
٠١٠٠٨٣٧٢١٢٦

استشارى أ٣٨٨

٥٣٢٤٥٢١٧٣٤ ش المقریزى برج االطباء روكسى مصرالجدیدةوائل محمود شوكت دمحم استشارى أ٣٨٩

٦٦٢٢٧٢٠٦١٦ ش عیاس العقاد مدینة نصر  القاھرةوائل منیر جرجس استشارى ب٣٩٠

٢٧٢٥٢٥١٨٦٤ ش ١٠٥ - المعادى وفاء مختار عبدالسالم موسى  استشارى ب٣٩١

١٢١ج حدائق االھرام - بوابة خوفو - الدور الثانى - والء سمیر عبد الفتاح دمحم
بجوار دیار العقاریة

٠١٢٠٢٤٢٦٧٦١ استشارى ج٣٩٢

١١٢٤١٤٢٨٩٦ طریق النصر عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصرولید سید احمد دمحم
٠١٠٠٧٨٣٥٨٠٧

أخصائي٣٩٣

٣٨٢٢٠٢٤٣٧١ ش دمحم الخلفاوى شبرایاسر احمد فائق أخصائي٣٩٤

٢٦٩ ش بورسعید - السیدة زینب - امام بنك QNBیاسر عرفات حسنین امین
١٣٩ ش التحریر - الدقى

٢٣٩٠٧٨٦٣
٠١١٥٣٥٩٥٠٠٠

أخصائي٣٩٥

٤٠١٢٧١١٦١٢٦٨ج ش جاردنیا - بوابة خوفو - حدائق االھرام - الجیزةیاسر فؤاد محمود صیام أخصائي٣٩٦

٣٧٢٤٥٣٦٠٦٩ ش العزیز با�  جسرالسویس الزیتونیاسر دمحم شوقى مصطفى  استشارى أ٣٩٧

یحیى دمحم بكر مدكور 
وشهرته یحیى مدكور

مساكن مشروع كلیة البنات خلف دار 
الدفاع الجوى مصرالجدیدة

٢٤١٧٠١٣٣  
٠١١١٤١٧٠١٣٣

استشارى ب٣٩٨

١ عطفة بنى عامر من ش الخلیل ابراھیم متفرع من ش یسرى سید حسن یعقوب
احمد عصمت الزھراء الشرقیة

الحى السابع المجمع التجارى للشركة االردنیة مكتب رقم
 ٦  ٦ اكتوبر

٠١٢٠٥٧٥١٦٠٢

٠١١١١٢٠٤٠٣١

أخصائي٣٩٩

مدینة المعراج السفلى - المعادى - مجاورة ٧ - قطعة یوسف بولس امیل فهمى
٧٢٣٧

٠١٠١٨٣٣٥٢٤٠
  ٠١٠٠٩٥٦٤٠٨١

أخصائي٤٠٠
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القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

 (مصطفى دمحم عبد المنعم خلیفة) 
شیماء محمود عبد العزیز

 ٨٣٧٤٢٠٩٨٨ ش حین عبد الحافظ من س ش ترسا الهرم
٠١٠٦٩٤٢٩٨٦٢

أخصائي١

٣٨٣٧٤٨٦١٠٠/٣٠٠/٥ ش محى الدین أبو العز المهندسین  الجیزة شركة صحة سكان
٠٠

أخصائي٢

١٤٧ أ ش النصر - بجوار صیدلیة البقالوى الدور االول كایروكلینیكال الب
 –  المعادى

٢٥١٩٣٨٣٣
١٩٤٥٤

أخصائي٣

١١٩٣١٤ امتداد ٢٦ یولیو میدان لبنان العجوزة الدقى الب مید معامل للتحالیل الطبیة أخصائي٤

٧٧٠١٠٠٠١٠٣٨٠٦ ش ترعة الزمر الدوراالول نصرالدین العمرانیة مركز سیجما للتحالیل
٠١٠٠٠١٠٣٨٠٧

أخصائي٥

١٦ ش اسماعیل رمزى الدور الثانى  میدان الجامع امام معامل و عیادات جاما الشاملة
 مسجد جمال الدین االفغانى  مصرالجدیدة

٢٢٥٨٢٣٩٢ استشارى ب٦

٤٥٢٥١٧٥٨٤٥ ب ش النصر میدان الجزائر المعادى الجدیدة معمل أالمیدا الب (یونى الب)
٠١١١٢٠٥٠٤٥١

أخصائي٧

٧٢٠١١٤٤٥٠٦٣٧٦ ش العباسیة میدان عبده باشا ھیثم عز الرجال خمیس احمد عمر أخصائي٨

( معمل الطارق للتحالیل الطبیة ) د/
 سحر عبد المنعم عبد السالم ابو النور

 ٥٣٢٤٥٩٤٨٠٠ ش روض الفرج اعلى محالت رزق هللا الدور الثانى
٠١١٤٦١٧١٦١٨

استشارى ج٩

٢ ش اللوكاندة بجوار جروبى بجوار محالت القاضى و أحمس كامل غبریال ابراھیم
حسین الدور األرضى مصر الجدیدة

٢٢٥٨٤٣٨٥ استشارى أ١٠

٤٣٢٦٣٦٩٥٣٥ نخلة المطیعى عمارة الخالدین  تریومف مصرالجدیدةابراھیم یوسف عبدالمسیح
٢٦٣٤٩٤١٧

استاذ١١

٢٨ش على امین - امتداد مصطفى النحاس بجوار اوالد اتش الب
رجب - مدینة نصر

٠١٠٦٤٦٤٣٢٤٨
٠١٢٨١٧٠٣٠١٥

استاذ١٢

٩٨٢٤٥٣٨٦٦٦ ش جسر السویس بجوار سیرامیك النیلیناحمد عباس دمحم رؤوف استاذ١٣

احمد عبد العزیز دمحم السنجرجى
( معمل كیمیت )

١٧٢٥٢٨٨٧٨٤ ش ١٥١ میدان الحریة - المعادى
٠١١٥٤١١٥٥٢١

أخصائي١٤

احمد دمحم امین شلبى 
( بیتا الب)

١٣٨ ش مصر والسودان امام صیدلیة ابوخالد 
بجوار المطافى حدائق القبة

٢٤٦٥٤٣٦٩  
٠١٢٢٦٢٠٠٢١٠

أخصائي١٥

١٦٢ش جسر السویس امام منزل كوبرى التجنید احمد دمحم عبدالرحمن طاحون
الزیتون

٢٦٣٧٤٠١٧ استاذ١٦

احمد دمحم عبدهللا ابوعامر 
وشهرته احمد ابوعامر

٠١٠٠١٦١٥٩٠٠مجمع المواردى االدارى امام محطة مترو السیدة زینب أخصائي١٧

٧٨٣٣١٣٣٧٢٢ ش طلعت حرب امبابةاسامة عبدالمتعال منصور عرفة استاذ١٨

١٠٧ ش احمد عصمت امام كنیسة السیدة العذراء اشرف فرنسیس یوسف
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٣٢٧٧٦ استشارى ب١٩

اكیورت الب 
ناجى محمود ناجى دمحم

١١١ش فیصل برج الخلیج ناصیةالمستشفى 
الكوم االخضر 

٣٥٤ ش فیصل محطة الطالبیة برج الخواجة

٣٣٨٥٧٥٩٧

٣٥٨٢٦٦١٠

أخصائي٢٠

٥٥ ش عبدالمنعم ریاض المهندسین البرج
٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة

٣٣٤٤٥٧١٧
٢٤١٨٠٩٩٧

استاذ٢١

١ش عبد الحكیم الرفاعى ناصیة امتداد عباس العقاد - البركة 
مدینة نصر

١٤٠٣٤ استاذ٢٢

٥١٩٤٤٥ ش االھرام روكسى مصر الجدیدةالشمس للتحالیل الطبیة أخصائي٢٣
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الشیماء سنوسى دمحم ابو سریع  
( ایرا الب )

٥٠١١٠٠٣٠٨٨٥١ ش منصور تقاطع ش شریف حلوان
٠١٠١٢٢١٨٦٧٥

أخصائي٢٤

٦٤٣٣٤٨٩١٤٩ ش جامعة الدول العربیة المهندسینالمختبر استاذ٢٥

١٦٨ ش التحریر باب اللوقالمصرى البریطانى
١٣١ ش الملك فیصل الكوم االخضر الجیزة

٢٣٩٢٠٠٦٣
٣٣٨٢٦٦٤٩

استاذ٢٦

٢٣ ش فوزى رماح الدور الرابع بجوار مستشفى األملالمعامل الطبیة المتحدة
أمام مزلقان أرض اللواء المهندسین

٣٣٤٥٢٦٦٣ استشارى أ٢٧

١٠١١٥٧٧٦٦٤٧١ ش النور العمرانیةالنور لألشعة و التحالیل استشارى أ٢٨

الهام على مطاوع 
( القاھرة للتحالیل الطبیة )

٢٨ ش جامعة الدول العربیة امام سور نادى الزمالك
المهندسین

٣٣٤٤٩٣١٧
٣٣٠٣٥٢٤٥

أخصائي٢٩

امال فؤاد رزق - ھالة فتحى شیبة 
الحمد 

( النخبة للتحالیل الطبیة )

٤٧٢٦٩٠٣٣٥٦ ش كلیوباترا میدان صالح الدین مصرالجدیدة
٢٤١٤٣٦٥٧

استشارى أ٣٠

امینة دمحم عبدالواحد 
( سیتى الب )

١٣٩٣٣٣٧١٨١٩ أ الدور االول ش التحریر الدقى استشارى أ٣١

٥٠١٠٠٠٣١١٣٣ش طلعت حرب - وسط البلدان اس ایه للتحالیل الطبیة
٠١٢٢٧٤٥٥٩٩٧

استاذ٣٢

٤١٣٣٥١٥٨٣٢ش النقراشى- بشتیل - اوسیم -جیزةایجى الب للتحالیل الطبیة
٠١١١٣٣٤٦٦١٣

أخصائي٣٣

١٦٥٢٦٣٨٨١٨٧ ش جسرالسویس أمام الشبراوى مصرالجدیدةایمان كامل فهمى استشارى ج٣٤

ایمن اسعد ابراھیم یوسف ابو السعود
( معمل الصفوة )

الخانكة - مجمع الصفوة - غرب السكة الحدید - بجوار 
محطة القطار

٤٤٦٨٥٢٥٠ أخصائي٣٥

٥٥٢٢٠١٢١٩٥ ش ابوطاقیة حدائق شبراایناس امام سید الدفراوى استشارى أ٣٦

ایه وان - الب 
سوزان ابوالفتوح یونس رسالن

٢٦١٧١٥٥٠التجمع الخامس توینز سنتر خلف المحكمة
٠١٢٧٩٧٩٧١١١

استشارى ب٣٧

بیومیدیكا  
د/  دمحم فخر الدین احمد عثمان

٢٨٧٢٢٨٤٦٤٤٤ ب  ش ترعة الجبل الزیتون أخصائي٣٨

٣٨٠١٢٠٣٣٣٣٨٩٦ ش ابو بكر الصدیق - میدان سفیر - مصر الجدیدةتاون الب للتحالیل الطبیة أخصائي٣٩

٥٧٥ ش محى الدین ابو العز - تقاطع جامعة الدول - تكنوكلینیك الطبیة
المهندسین

١٨٣ ش التحریر - باب اللوق - عمارة ستراند - الدور 
الثانى

٠١٠٠٩٤٥٠٧٢٨ استشارى أ٤٠

ثناء حسین سالمة 
(القاھرة للتحالیل)

٦٤ أ  ش جسرالسویس تقاطع ش روكسى 
مع جسرالسویس

٢٤٥٣٣٢٤٥
٢٤٥٣٢١٠٢

استشارى ب٤١

٢ ش دمحم عبد الحلیم عبد هللا - اول مدینة نصر - مدینة جراند الب للتحالیل الطبیة
نصر

٣٣٤٥٦٩٢٢ أخصائي٤٢

٤عمارات اول مایو طریق النصر بجوار جمال عبدالرءوف دمحم السید الخشن
قسم مدینة نصر مدینة نصر

٢٢٧٠٨٤٧٨ استاذ٤٣

جماالت احمد دمحم 
(جاما الب)

٢١٤٢٦٨٢٨٥٢٠ د  شقة ٣  ش رمسیس العباسیة استشارى ب٤٤

٢٦٢٥٧٧٣٧٢١ ش شبرا عمارة بكیزة و زغلولجمیل امین تاوضرس استاذ٤٥

جیهان سعد زغلول 
( النیل للتحالیل )

٦٣٣٠٥٣٢٨١ ش النیل االبیض میدان لبنان المهندسین أخصائي٤٦
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حسن حسام الدین السید 
وشهرته حسن القاضى

٢٦٩٢٣٩٥٥٨٥٥ ش بورسعید برج لؤلؤة الخلیج السیدة زینب استشارى ج٤٧

٤٤٢٤٥٤١٤١٢ ش سلیم االول ناصیة نصوح محطة حدائق الزیتونحنا جریس قلدس أخصائي٤٨

حنان محمود محمود جالل
( الحیاة التخصصى )

مساكن صقر قریش محطة المثلث بجوار مسجد 
ابوبكرالصدیق الحى العاشر مدینة نصر

 ٢٤٠٩٠٨٢٤ استشارى ج٤٩

٩٤٣٣٣٧٤٣٧٨ ش التحریر - الدقىحورس للتحالیل الطبیة
٠١٠٠٦٩٩٩٦٨٠

أخصائي٥٠

خالد احمد محمود حشاد 
( مدینة نصر للتحالیل )

 ٣٤٢٤٠٢٣٠١٩ ش الطیران بجوار كنتاكى مدینة نصر
٢٢٦٣٩٩٤٤

أخصائي٥١

٧٢٢٠٥٦٩٥٦ ش على بن ابى طالب شبرا مصرداود ابوعلم یسى استشارى أ٥٢

٥٨٠١٢٧٢٢٢٧٧٨٧ ش النبوى المهندس - مدینة االعالم - العجوزةدعاء حلمى دمحم عبد القادر أخصائي٥٣

دولت السید ابراھیم سالم 
وشهرتها دولت سالم

٣٢٥٥٦١٠٠٩ عمارات المروة محطة مترو حلوان استاذ٥٤

٩٤٣٣٣٧٤٣٧٨ ش التحریر الدقىدولت طه دمحم  استاذ٥٥

٢٢٥٩٢٤١١٨ أ میدان باب الشعریة القاھرةرانده عادل عبدالنور استشارى ب٥٦

رانیا حلمى الصراف 
( المستقبل )

٦٢٦٧٠٤٣٩١ أ عمارات اول مایو طریق النصر مدینة نصر أخصائي٥٧

 ٢٧٩٥٩٧٣١ـ٧ ش طریق النصر االتوستراد امام قسم أول مدینة نصررایة الب
٢٢٩١١٩٣٣

أخصائي٥٨

ریم جان فرید 
( الیف الب )

٢٢ أ ش مراد الجیزة
١٠٣ ش مصر حلوان الزراعى

٣٥٧٠٩٥٩٧
٢٥٢٥٢٥١٦

استاذ٥٩

٥٥ ش النادى الریاضى برج االطباء فیصل سعاد عبدالسالم احمد الرفاعى
جیزة الهرم

٣٥٦٩٧٣٧٤ استاذ٦٠

سمیر ابراھیم احمد 
( المدینة المنورة )

٢٢٢٤٣٢٣٣٣٥ ش جسر البحر الساحل شبرا استشارى ج٦١

١٢ش طریق النصر رابعة العدویة سمیر ابراھیم عبدالهادى
مدینة نصر

٢٢٦٣٨٨٤١ استاذ٦٢

٢٨ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة سمیر شاكر احمد 
٩٩ أ ش سلیم االول امام عمر افندى حلمیة الزیتون

٢٢٤٠٩٠٠٣
٢٢٤٠٣٨١٦

استشارى أ٦٣

٧٢٣٦١٩٣١٠ ش متحف المنیل بجوار سنترال الروضة القاھرةسیجما مصر
٠١٢٢١١٥٥٣٢٨

استاذ٦٤

٢٢٣٩٠٣٩١٧ ارض شریف امام عمر افندى عابدینسیدة دمحم عوفى استشارى أ٦٥

میدیكال بارك سنتر عیادة ٢١٣ - امام المحكمة - التجمعسینا الب
 الخامس

٠١٠١٠٨٣٦٦٦٥ استاذ٦٦

٣٨٨٩٦٦٢٦٩الشیخ زاید مول اركان بالزا مبنى رقم ٥ وحة رقم ٢٢شركة ابن حیان نعامل اكیوالب
١٩٨٦٨

أخصائي٦٧

شركة األوائل للخدمات الطبیة
( ماستر سكان اندالب)

٤٨١٠١١٥٦٣٣٣٨٧٧ ش فیصل-اول فیصل -الجیزة نهایة كوبرى فیصل استاذ٦٨

شركة االندلس للتحالیل الطبیة
( معامل الحكمة للتحالیل الطبیة )

٧ ش التحریر - امام محطة مترو البحوث - الدقى الدور 
االول

٠١٠٠٨١٨٤٠٦٨ أخصائي٦٩

شركة االنصارى الب
( معامل االنصارى )

٦٩ ش ٩ المعادى  
٤١ ش نوبار الدور السابع باب اللوق

١٣ ش مصطفى النحاس الدور الثالث مدینة نصر

٢٣٥٨٧٢٢٩
٢٧٩٦٤٨٠١

١٩٣٢٤

استاذ٧٠
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شركة المختبرات الطبیة المصریة  
( ایجى الب )

٥٤٢٦٣٩٤٦٦٦ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدة استشارى ب٧١

برج اوالد رجب بجوار برج االطباء اول فیصلشركة معامل الحیاه للتحالیل
٥ مركز ھنیده التجارى امام مسجد ىالحصرى - ٦ اكتوبر

٣٥٧١٤٨٤٠
٣٨٣٧٧٧٦٢

أخصائي٧٢

میدان الحجاز برج الصفا الطبى المهندسین  شركة معامل الفا مصر
٧٣ ش المیرغنى كلیة البنات مصرالجدیدة

٣٣٣٨٣٣١٠
٢٤١٧٧٧٦٦

استاذ٧٣

٣٢٧٠٣٧٩٨٨س شارع الجزائر المعادىشیرین صبرى حبیب
٠١٠٦٥٦٦٢٤٥

أخصائي٧٤

شیماء سامى عبد الفتاح محمود
إیرا الب

٥٠٠١٢٢٧٨٢٢٧٠٨ ش منصور تقاطع ش شریف حلوان
٠١٠١٢٢١٨٦٧٥

أخصائي٧٥

١٢٦ ش ابراھیم عبدالرازق خلف التامین الصحى صفوت دمحم عبدالباقى
االلف مسكن

٢٤٩٣٧٠٩٠ استشارى أ٧٦

١٨٣ ش التحریر عمارة استراند باب اللوق طارق على احمد حسن
١٠ مساكن النیل القطامیة القاھرة

٢٧٩٢٢٥٥٢
٢٧٥٧١١٤٤

استاذ٧٧

٩٨٣٧٦٠٠٤١١ ش التحریر میدان الدقى الجیزةطیبة للتحالیل استشارى ب٧٨

١٧ش السودان برج الكیت كات  عائشة دمحم صالح ابوعیطة
قلیوب البلد ش سید عواض

٢٣١٥١٦٠٩
٢٤١٥٠٧٢٧

استاذ٧٩

١٢٣٩٠٢٨٧٨  میدان السیدة زینبعبدالمنعم دمحم حسن حسنى استاذ٨٠

عفاف احمد على عبدالهادى 
( توب الب )

٢٥٨٢٢٠٣٥٠١٦ ش شبرا برج منیر سنتر میدان الخلفاوى استشارى ب٨١

١متحف النیل عمارة الهامى حسین امام كلیة طب عفت عوض ابراھیم
االسنان 

٢٣٦٤٥٨٤٥ استشارى ب٨٢

عمرو دمحم شعبان 
( الرحمة )

تقاطع ش ١٠ مع ش ١٣٤ خلف حدیقة  بدر 
جسر السویس القاھرة

٢٢٩٤٨٩٠٠ أخصائي٨٣

عنایات دمحم عبدالرحیم 
( طوسون )

٧٦٢٤٥٧٠٥٨٩ ش طوسون ناصیة شبرا استشارى ب٨٤

١٢٣٢٤٨٥٩٣٣٧ ش مصر و السودان حدائق القبةفتحى ابراھیم عبد الرحمن السید استشارى أ٨٥

٤٦ ش محى الدین ابوالعز الدقى فرست الب للتحالیل الطبیة
١٢ ش بطرس غالى روكسى

٣٣٣٥٩٣٠٠
٢٤٥٥٥٠٧٧

استاذ٨٦

٤٥٢٢٥٨٤٢٨٢ ش الخلیفة المامون روكسىفكرى جبران اسكندر استاذ٨٧

٤١٨٣٥٨٥١١٧٠ ش الملك فیصل محطة المساحة الهرمفوزى احمد عبدالمقصود حالوة استشارى أ٨٨

٤ ش شهاب المهندسین كایرو الب
٩ ش شریف القاھرة

٣٣٣٨١٩٦٨
٢٣٩١٤٩٣٦

استاذ٨٩

٦٤٢٢٤٥٧١٣٠ ش مصطفى حافظ من جسر السویسكلینیكال الب
٠١٢٧٥٠٣٢٣٨١

استشارى ج٩٠

١٥٢٤٥١٦١١٦ ش الزبیدى منشیة البكرى مصر الجدیدةكلینیالب د/  وائل دمحم دمحم مرسى أخصائي٩١

 ٢٤٥١٦٠٨٠ ٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةكوالیتى الب
٢٤٥٤٠٢٢٧

أخصائي٩٢

المقطم ٤٤ش الهضبة السفلى الجامعة الحدیثة بجوار كویك الب
صیدلیة شاھبور

٠١٠٠١٧٤٣٧١٩
٠١١١٠٠٦٨٢٦١

أخصائي٩٣

ماھر رشدى توفیق  
( المراغى )

٢٩١٢٦٨٣٦٥٥٢ ش رمسیس الظاھر
٢٦٧٤٢٩٩٩

استشارى ج٩٤
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١ مكرر ش العشرین تقاطع المساكن أعلى البان  مجد لألشعة والتحالیل الطبیة
الدوارالملك فیصل

٣٧٢٣٤٤٥٠ 
٣٧٢٣٤٤٣٠

أخصائي٩٥

مجدى ابراھیم حسین 
( عتابى الب )

المرج ١ ش المعهد الدینى من ش الشیخ منصور 
امام محطة مترو انفاق المرج القدیمة

٢٦٦٢٢٣٢٤ أخصائي٩٦

مجدى عبدالهادى دمحم االكیابى 
( میدالب )

١٩ وزارة الزراعة عمارة بنك القاھرة الدور الرابع 
الدقى

٣٣٣٧٩٥٧٣ استشارى أ٩٧

محسن دمحم محمود الناقة 
وشهرته محسن الناقة

١٢٣٩٣٠٣٤٥ ش دمحم صدقى میدان باب اللوق استشارى ج٩٨

١٧٧٢٦٢٣٨٦٢٤ ش الحجاز امام معهد االمن الصناعى مصر الجدیدةدمحم احمد حمدى استاذ٩٩

٦٣٨٣٢٤٣٨٤ اكتوبر مجمع على الدین المحور المركزى لیلة القدردمحم احمد عواض البشار استاذ مساعد١٠٠

٥٥٣٥٦٩٧٣٧٤ ش النادى الریاضى برج االطباء فیصل الهرمدمحم احمد عواض البشار استاذ مساعد١٠١

٨٢ ش دمحم نوفل من شارع عبدالحمید الدیب دمحم الغزالى السید
منیة السیرج

٢٤٣٢٥٦٦٠ استشارى ب١٠٢

دمحم امین مكاوى - كریم یحیى 
( المعامل الطبیة المتطورة )

٥٤٢٤٥١٨٩٦٢ ش رمسیس بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استاذ١٠٣

دمحم حسام الدین عبدالعزیز 
وشهرته حسام عبدالعزیز

١٣٢٣٩٠٩٢٠٩ میدان السیدة زینب عمارة على بن ابى طالب استاذ١٠٤

دمحم سعید السید دمحم عرابى 
وشهرته سعید عرابى 

( الدار البیضاء )

٥ ش عباس العقاد عمارة الدارالبیضاء مدینة نصر 
٩٦ ش المطراوى عمارة توشیبا المطریة

٢٤٠١٣٧٩٧
٢٢٥٠٥٠٢٤

استاذ١٠٥

٤١ ش طلعت حرب القاھرة  دمحم صالح الدین مرتجى
٢٩٢ ش الملك فیصل ناصیة شارع عمار بن یاسر

٢٣٩٣٧٩٧٦
٣٥٨٦٦٦٨٩

استشارى أ١٠٦

 ٢٣٢٢٩٨٦٦٨٢ أ  ش مصطفى حافظ امام فندق السالم جسرالسویسدمحم طه محمود السید
٠١٠٢٦٣٠٥٥٣٠

استاذ١٠٧

١٠٦ ش التحریر الدقى   دمحم عبدالحلیم حافظ
عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٦١٦١٦٤
٣٥٦٩١٢٠١

استشارى أ١٠٨

٥٣ ش عبد العزیز فهمى بجوار الفا ماركت میدان دمحم على دمحم عبد الحافظ
ھلیوبولیس مصر الجدیدة

٢٦٣٥٩٠٤٣ استاذ١٠٩

٧٣ ش عمر بن الخطاب میدان السبع عمارات دمحم عمرو اسماعیل عدلى الخولى
مصرالجدیدة

٢٢٩٠٢٥١٠  
٢٤١٤٧٠٤٠

استاذ١١٠

٣٥٦٩١٤٩٦برج االطباء اول فیصلدمحم فؤاد دمحم استاذ١١١

٣٢ ش نزیه خلیفة امام الحریة مول مصرالجدیدة دمحم دمحم على شریف
٤٧٨ ش سكة الوایلى حدائق القبة

٠١٢٠١٥٠١٤٢٠
٢٦٠١١٦١٤

استاذ١١٢

دمحم نبیل جالل فتح الباب 
وشهرته نبیل جالل

٧٥٣٣١٢٨٤٩٤ ش الوحدة امبابة الجیزة استشارى أ١١٣

٢٨٣٥٧٣٦٧٢٧ ش مراد مالكو سنتر الجیزةدمحم یسرى صالح الدخاخنى استاذ١١٤

محمود احمد عبدالوھاب 
( السالم )

٦١٢٢٥٣٤٩٥٣ ش االربعین عین شمس الغربیة استشارى ج١١٥

محمود طریف دمحم حمزة سالم
( انفینتى الب )

١٤٧١٠٦٧٤٧٨٢٢ ش النزھة - میدان سانت فاتیما - مصر الجدیدة أخصائي١١٦

محمود عبدهللا العزونى 
( تریومف )

٥٣ ش نخلة المطیعى مصرالجدیدة  
٥ ش حامد احمد على بوالق الدكرور

٢٦٣٨٦٠٥٨
٣٣٢٧١٤٠٣

استاذ١١٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

مختبرات العرب للتحالیل الطبیة ( د/  
محمود رشدى دمحم سید )

٧٢٢٥٧٠٥٨٦ ش جسر السویس أخصائي١١٨

مركز األھرام للتحالیل الطبیة   حسین
 رضا دمحم ابو السعود

 ٢٣٧٨٢٦٣٨٢ ش نبیل طه ش كفر طهرمس الملك فیصل
٠١٠٠٦١٣٩٧٦٨

أخصائي١١٩

١٨٣ ش التحریر عمارة استراند الدور السادس باب مركز البحوث للتحالیل الطبیة
اللوق

٠١٠٠٠١٢٦٥٦٣
٢٧٩٣١٤٦٤

أخصائي١٢٠

٢٠٣٣٨٠٧٨٣٠م یمین البوابة الثالثة مباشرة حدائق األھرام الهرممركز الطاھرة لألشعة و التحالیل
٣٣٨٠٧٨٢٩

استاذ١٢١

١ میدان محطة متروالمعادى مبنى المعادى بالس مركز النیل لألشعة و التحالیل
٨ ش ھدى شعراوى باب اللوق

١٩٦٥٦
٢٣٩٥١٥٥٠

استاذ١٢٢

١٦ ش النزھة میدان الساعة أول عباس العقاد مدینة مركز توب سكان الب
نصر

٠١٠٠٠٣٧٣١٣٧ أخصائي١٢٣

مركز سكوب للتحالیل الطبیة 
( د احمد دمحم على دمحم عبد الحافظ)

٩٠٢٥٣١٨٢٧١ ش المنیل القاھرة
٠١٢٧٤٠٣٧٣٣٣

مدرس١٢٤

مسعد دمحم ابراھیم 
الفاروق للتحالیل الطبیة

االردنیة مجاورة ٤٤ بجوار محطة الجامع 
امام موقف االتوبیس العاشر من رمضان

٠١٥٣٥٦١٥٦
٠١٥٣٥٠٥٨٧

استشارى ج١٢٥

٤ ش األثرى دمحم نافع امام المیریالند روكسى مصر٢٠٠٠
مصرالجدیدة

٢٤٥٢٠٠٣٤ استاذ١٢٦

مصطفى احمد محمود دمحم
( سوبر الب للتحالیل الطبیة )

١٤ ش الدویدار - تقاطع ش الدویدار مع ش احمد شفیق
 - محطة المحافظ - حدائق القبة

٠١٠٩٥٩٣٩٢٣٩
٠١١١٥٥٣٢٩١٩

استشارى أ١٢٧

١٢٢٦٨٣٣٢٧٤ ش ذھنى امام عمر افندى العباسیةمصطفى دمحم دمحم الغندور أخصائي١٢٨

ش فیصل میدان الطواق جندیة مولمعامل ابن سینا
الطالبیة الهرم ١٠٩ برج السعد ش عثمان محرم

المهندسین تقاطع المروة مع ش السودان امام موقف 
ناھیا

٠١٠٠٨٣٨٩١٨٢
٠١٢١٢٣٣٤٦٤٠
٠١٠١٠٥٧٥٩٢٣

أخصائي١٢٩

معامل ابو عیطة
( د احمد بدوى ابو عیطة )

 ١١٢٣٩٣٩١٠٨ ش جواد حسنى باب اللوق
٢٣٩٣٨٣٥١

أخصائي١٣٠

حلوان شارع ریاض تقاطع ش شریف امام الشریف معامل البوشى للتحالیل الطبیة
للبالستیك

٠١١٢٦٦٦٥١٧١ 
٢٥٥٩٢٠٤٨

أخصائي١٣١

٢٠١٢٢١١٠١٧١١ ش شریف وسط البلد القاھرةمعامل الخبراء أخصائي١٣٢

٤٧١٦٤٣٥ ش كلیوباترا مصر الجدیدةمعامل النخبة للتحالیل الطبیة أخصائي١٣٣

٣ ش فتحى زغلول من ش مصر و السودان - حدائق معامل النیل مصر للتحالیل الطبیة
القبة

٠١٠٩٤٦٤٩٥٩٤
١٦٤٠٢

أخصائي١٣٤

معامل ترست الب للتحالیل الطبیة 
(شركة تى ال جروب) د سناء سید 

عبد الشافعى

١٠٠١١١٢٤٤٠٤٤١ش البطل احمد عبد العزیز- المهندسین أخصائي١٣٥

٣٩٠١١١٢٣٠٥٠٥٠ ش راغب - ناصیة حلوان - حلوانمعامل دجلة للتحالیل الطبیة
٠١٠٦٧٣٩٠٢٢٠

أخصائي١٣٦

٥ ش  الطحاوى ناصیة ش الیعقوبى  منشیة البكرى معامل رویال الب
مصرالجدیدة

٢٤٥٢٥٠٦٦ استاذ١٣٧

٢٥ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین  مصر معامل سبید الب
الجدیدة

سنتر سیتى بالزا من ش التسعین التجمع الخامس 
القاھرة الجدیدة

٢٦٩٠٩٠٦٠
١٩٣٥٨

أخصائي١٣٨



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

معامل سینا الب
(احمد عبدالفتاح احمد الشامى)

١٥ ش النصر محطة النصر القطامیة
 میدیكال بارك سنتر عیادة ٢١٣ - امام المحكمة - 

التجمع الخامس

٢٧٥٧٣٣١٢
٠١١١٩٤٠٠١١٩
٠١١٤٠٤٢٢٨٨٤

استشارى ج١٣٩

معامل عنایة للتحالیل الطبیة
رحاب دمحم الصاوى

عمارة ١٨١ ش ٣ بجوار صیدلیة االنصارى - اسكان 
الشباب ١٠٠م

مول البانوراما مدخل ٥ فوق صیدلیة اكرم و سوبر 
ماركت االسرة السعیدة

٠١١٤٥٢٣٦٣٧٨
٠١٠١٤٢٠٧٣٤٦

أخصائي١٤٠

١٢٧ج ش مصر و السودان الدور الثانى شقة ٦ أعلى معامل فاست الب
بى تك

٢٤٣٤٣٥٤٦
٠١٠٢٦٠٠٧٤٥١

أخصائي١٤١

٢١ ش المراغى أعلى الغباشى حلوانمعامل مصر الب
مجاورة ٦ ١٥ مایو ( و جمیع الفروع )

٢٧٨٣٩٢٥٤
٠١٠٢٢٦٨٨٥٤٠

أخصائي١٤٢

٥٦ ش المنیل القاھرةمعامل مصر للتحالیل الطبیة
مستشفى المدینة المنورة أطفیح الجیزة

٢٥٣١٢٨٠٥
٢٣٨٤١٤٥٠٠

مدرس١٤٣

معمل النهار للتحالیل الطبیة
عزة زكریا عبد الاله عامر

٤٢٩٠١٠١٤٢٧٠٠٤٨ ش السودان - اماممجمع المحاكم- المهندسین
٠١١١٥٦٨٠٦٢٩

أخصائي١٤٤

٥٠٣٧٦١٢٢٩٠ ش محى الدین ابو العز الدقىمعمل النیل للتحالیل الطبیة أخصائي١٤٥

معمل حساب
  د/  امینة حساب

٥٢١٦٩٨٧ ش مصطفى النحاس مدینة نصر أخصائي١٤٦

٨٩ ش الجامع - میدان حسین بك عمارة السقعان الدور معمل رویال الب
الثالث

٢٢١٨٤٠٠
٠١١٤٤٤٢١٤٦٢

استاذ١٤٧

معمل سكاى الب للتحالیل الطبیة 
وامراض الدم

٢٠١٠٩٤١٩٢٤١١أش احمد عصمت مع جسر السویس امام نادى الشمس
٢٨٢٣٨٦٦٠

أخصائي١٤٨

١٩٣٣٨٤٩١٩٩ ش سهل حمزة الكوم االخضر الجیزةمعمل عیادات سهل حمزة
٠١٠٠١٤١٣٧٢١

أخصائي١٤٩

٤٢٩ ش السودان - امام مجمع محاكم الجیزة - معمل لنهار للتحالیل الطبیة
المهندسین

٠١١١٥٦٨٠٦٢٩
٠١٠١٤٢٧٠٠٤٨

استشارى ج١٥٠

٥١ش منصور تقاطع ش شریف بجوار محطة مترو معمل نایل الب
حلوان

٠١٠١٠٧٣٥٤٨٧
٢٥٥٨٣٢٢٣

أخصائي١٥١

 ١٥٢٦٣٢٠٩١٧ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتونمفیده دمحم عیسى صالح
٢٦٣٣٨٩٩٩

استاذ١٥٢

٢٣٢٥٩١٨٣٨٣ ش كامل صدقى الفجالةممدوح ریاض داود
٠١٢٢٣٣٢٥٢٦٢

استشارى أ١٥٣

١٥٤٢٦٤٣٤٢١٥ ش جسر السویس امام سنترال مصرالجدیدةممدوح عطیة دمحم محمود
٠١١١١٧٩٣٧١٨

استاذ١٥٤

٣١٣٧٧٩٨٣٦٠ ش خاتم المرسلین العمرانیة الغربیة الجیزةمنا عبدالوھاب عبدالمسیح استاذ١٥٥

منال عبدالعزیز احمد  
( القدس )

ش جمال عبدالناصر أمام محالت حسین درویش 
حدائق حلوان

٢٣٦٩٧٨٢٤ أخصائي١٥٦

منى انور سعدهللا قلتة  
( سیفین للتحالیل الطبیة )

١٧٤٢٦٤١٨٧١٧ش النزھة میدان سانت فاتیما بجوار بنك االسكندریة استشارى ج١٥٧

منى عبدالسالم دمحم خلیل 
وشهرتها منى خلیل

٤٠٢٢٨٧٥٤٧٠ ش ابو داود الظاھرى مكرم عبید مدینة نصر استشارى ب١٥٨

منى دمحم عاطف 
( نصر سنتر )

١ ش مصطفى النحاس عند تقاطعه مع عباس 
العقاد عمارة نصر سنتر مدینة نصر

٢٢٧٤١٢٠٠ 
٢٢٧١٥٦٦٣

استشارى ج١٥٩

مها صالح عبد اللطیف ( معمل نیو 
الب )

  ١٦٢٣٩٠٩٥١٦ ش الشریف بجوار البنك األھلى المصرى
٠١٠٠٠٥٢١٧٢٢

استشارى أ١٦٠



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

مها دمحم فرید
( سمارت الب للتحالیل الطبیة )

٤٢٦٠١٩٧٩٢ ش القدس - متفرع من ولى العهد - حدائق القبة
٠١٠٠٨٤٩٩٣٩٦

أخصائي١٦١

سیلفر مول البرج االدارى الدور الرابع المحور المركزىمیتاالب للتحالیل الطبیة
 بجوار سیتى سكیب مول ٦ اكتوبر

٢٤ ش مراد میدان الجیزة
٨ ش رشید من ش عثمان بن عفان میدان الجامع مصر 

الجدیدة

٠١٠٠٠٠٥٢٢٤٢
٠١٠٢٨٨٨٨٩٩٤
٠١٠٢٨٨٨٨٩٩٧

أخصائي١٦٢

٠١١١٤٠١٠٤٤٤ش ٩ امام محطة مترو المعادىمیجا الب
٢٣٥٩٢٤٢٦

استاذ١٦٣

٦٢٦٣٨٥١٩٤ ش محمود حافظ  میدان سفیر مصرالجدیدةمیخائیل حنا تادرس  استشارى أ١٦٤

٤٥٦٣٧٧٥٧٥٧٧ ش الملك فیصل امام برج االطباءمیدیكا الب استاذ١٦٥

٤٠ ش العباسیة قرب میدان الجیش میشیل جورج بوابجیان
١٠٢ ب  ش المیرغنى خلف فندق البارون مصرالجدیدة

٢٤٨٣٩١٧٤
٢٤١٥٣٤٣٠

أخصائي١٦٦

٧٢٢٩١٥٥٨١ ش مراد میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةناجى عبدهللا اسكندر استاذ مساعد١٦٧

٢٥٠١٠٩٢٦٥٥٩١١ ش القصر العینى امام معهد السكرنجالء دمحم عبد العزیز صقر استشارى أ١٦٨

ھاشم دمحم دمحم جادو 
 ( تحالیل وابحاث الدم )

١٠٠٢٢٠٤٦٥٧١ ش شبرا امام محطة روض الفرج استشارى ج١٦٩

٨٢٢٦٣٧٣٠٩٦ ش الحجاز میدان ھلیوبولیس مصر الجدیدةھانى بولس سالمة رزق استشارى أ١٧٠

ھانى یوسف حلیم 
( النزھة )

١٣٦٢٦٣٥٩٩٧٠ ش النزھة مصرالجدیدة استشارى أ١٧١

ھدى عدلى دوس 
( النیل المعادى )

 ٨٧٢٧٥١٣٩٢٦ ش ٩امام محطة مترو انفاق المعادى
٠١٢٨٨٧٤٧٨٦٦

استشارى أ١٧٢

٨٢٣٦٥٠٦٠٦ ش سعید ذوالفقار امام جامع الباشا المنیلھناء عبدالمنعم محمود الصغیر استاذ١٧٣

ھند دمحم دمحم مطارید 
( الهالل )

٥/٨٢٧٠٤٤٠١٩ ش الجزائر المعادى الجدیدة استشارى أ١٧٤

٦٥٢٢٤٠٣٦٤٦ ش ابوبكر الصدیق میدان سفیر مصرالجدیدةوفاء فوزى عزت استشارى ج١٧٥

ولید عبد الهادى احمد
( معامل العاصمة )

٣٥٩٢٤٦٧١٩٢٦ ش رمسیس العباسیة الوایلى
٠١٠٩٦٥٧٥٦٨٣

أخصائي١٧٦

یاسر دمحم فتحى صالح حسن 
( الهوارى )

٧٢٢٧٤٢٣٥٢ أ  ش مكرم عبید الهیئة العربیة للتصنیع مدینة نصر استشارى أ١٧٧



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
التحالیل الباثولوجي أطباء

سامیة دمحم جبل
( معمل حلوان للتحالیل )

٢٧٢٨١٦٠٥٢٥ ب ش اسماعیل كامل - حلوان
٠١١٤٩٠١٩٥١٠

استاذ١

٧٠ ش المنیل عمارة االعظمیة امام جامع الباشا عبدهللا محمود خلیل
میدان الباشا

٢٣٦٢٠١٠٧ استاذ٢

١٦١ ش مصر والسودان حدائق القبة دمحم عطیة امین عطیة
١٣ ش یوسف الدجوى عزبة النخل

٢٦٨٣٠٩٦٤
٢٤٩٩١٣٩٣

أخصائي٣



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
االشعة أطباء

١١٢٠١١٠٠٣٣٨٧١٤أ ش جسر السویس عین شمس  احمد اسماعیل ابراھیم حجازى أخصائي١

 د/  احمد دمحم مصطفى محمود ( مركز
 ماكرو سكان لألشعة )

جسر السویس عند أول ش جمال عبد الناصر تقسیم 
عمر بن الخطاب

٢٦٩٨٣٤٥٦  
٠١٠١٣٩٩٥٨٧٦

استشارى ج٢

 د/  على فؤاد على مخیمر (مركزالفؤاد
 لألشعة)

ش مصر و السودان خلف مسجد الشیخ كشك  حدائق 
القبة

٠١١١٢١٩٤٧٧٠ أخصائي٣

٣٨٣٧٤٨٦١٠٠/٣٠٠/٥ ش محى الدین أبو العز المهندسین شركة صحة سكان
٠٠

أخصائي٤

 مركز رعایة لألشعة و التحالیل 
الطبیة 

( تامر حسن الرفاعى )

٠٢٢٦١٨٠٥٥٥التجمع الخامس الطبیب متفرع من اخناتون خلف سعودى
٠١٠٠١٦٠٦٠٥٠

استاذ٥

( شبرا سكان لالشعة )
مكرم لوقا دانیال

٢٠٥٢٤٣١٣٦٢٤ ش شبرا
٢٤٣١٣٦٥٣

استشارى أ٦

٨١٢٦٣٢٨٢١٨ ش سلیم االول میدان حلمیة الزیتون(الحلمیة لالشعة) نادیة صالح امام استاذ٧

٢٧ محور الكریزى وتر خلف ھیئة المجتمعات العمرانیة أى سكان ألشعة الوجه و الفكین
الجدیدة مدینة رفیدة الطبیة الشیبخ زاید - ٦ أكتوبر

٣٧٩٦٣٣٣٠ أخصائي٨

إیجي سكان ( د/  احمد دمحم رمزى دمحم
 عدوى)

  ٠١٠٠٦٦١٥٨٤٢العاشر من رمضان الدوحة مول مدخل ب الدور الرابع
٠١٢٢٧٤١٣٠٩٤

أخصائي٩

٥٠أ ش منصور تقاطع ش شریف عمارة بنك بیریوس احمد اسماعیل احمد اسماعیل
حلوان

٢٨١٦٤٣٧٣
٠١٠٩٥٩٠٥٩٠٢

أخصائي١٠

٥٥ ش عبد المنعم ریاض  من ش البطل احمد عبد البرج سكان
العزیز - برج االطباء - المهندسین

١٩٩١١ أخصائي١١

٣٧٢٥٨٩١٩٨٤ ش عماد الدین  بجوار مسجد الفتح رمسیسالحیاة سكان
٠١٠٢٠٩٧٥٥٥٠١

استشارى ج١٢

٢٦٩٢٨٥٠٩مدینة الرحاب - مول طبى ١ الدور االولالرحاب سكان
٢٦٠٧٠٣١٥

أخصائي١٣

المتحدون لآلشعة التشخیصیة (مركز
 فیو سكان)

٨٢ ش الطیران أمام مستشفى التأمین الصحى مدینة 
نصر القاھرة

٢٤٠٢٥٣٦٠ أخصائي١٤

المركز التخصصى لألشعة
د/  وفیق ابراھیم على

١٠٠٢٢٥٢٤٥٥٥ ش الحریة - المطریة
٠١٢٨٧٧٤٠٠٤٢

أخصائي١٥

المركز الدولى لألشعة و الرنین 
المغناطیسى

٤٤ ش تقاطع ش منصور مع المراغى بجوار محطة 
مترو حلوان

٠١١٢١١٨٦١٢٤
٠١٠١٧٦٣١٦٥٧

أخصائي١٦

المركز الوطنى لالشعة 
 وطنى سكان

١٠٢٦٤٣٦٨٣٢ ش السباق المیریالند مصرالجدیدة مدرس١٧

١٠١١٥٧٧٦٦٤٧١ ش النور العمرانیةالنور لألشعة و التحالیل الطبیة استشارى أ١٨

١٠٢٤١٥١٧٤٨ش بغداد الكوربة مصرالجدیدةایمن سمیر عبدالملك استشارى ب١٩

١٧٣٣١٤٤٤٧٥ ش السودان برج الكیت كات امبابةبدر دمحم عبدالخالق حجازى
٣٧١٤١٨٠٠

استشارى ج٢٠

مدینة ٦ أكتوبر المحور الخدمى الحى الثامن امام مترو برایت سكان ( د/  احمد حسن رزق )
ماركت

٣٨٣٧١٨٦٩ 
٠١٠٢٤٥٩٩٦٩٩

أخصائي٢١

٥٧٢٢٥٨٤١٥٣ ش الخلیفة المامون میدان روكسى مصرالجدیدةحسن جالل اسماعیل مراد
٢٢٥٨٤٢٤٨

استاذ٢٢

دار الطب لألشعة ( د/  أمن ابراھیم 
عثمان )

 ٧٧٢٤٠٢٢١٠٦ طریق النصر بجوار طیبة مول مدینة مول
٢٤٠٢٢١٠٨

أخصائي٢٣
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دنتا سكان 
(ألشعة االسنان)

٤١٢٢٥٧٠٧١٣ ش الخلیفة المأمون - مصر الجدیدة
٠١١٤٥٠٠٥٨٢٥

استاذ٢٤

رایا سكان لألشعة  دمحم فؤاد عبد 
اللطیف

١٠١٠١١٥٦٦٦١١٠٩ ش عین شمس  - عین شمس
٠١١٥٦٦٦١١٠٨

أخصائي٢٥

٣ ش د دمحم فتحى - تقسیم المنطقة التاسعة بجوار رایت سكان
مدرسة البیان - مدینة نصر

٢٤٧٣٠٢٦٦
٠١٢٧٨٥٠٠٠٧٧

استاذ٢٦

١٢١ ش شبرا برج الراعى الصالح رضا تا وضروس یوسف
بجوار مستشفى الراعى الصالح

٢٢٠٥٤٢١٢ استشارى أ٢٧

٦٢٦٤٣٥٢٧٨ش محمود حافظ میدان سفیر مصر الجدیدةسلیم ودیع مرقس اسكندر استشارى ب٢٨

سماح دمحم احمد ابو السعود
( ٣D-٤D أشعة )

٥٥٢٣٥٢٢٩٨٤ ش المنیل  الدور األول مصر القدیمة
٠١٢٢٣٠٠٤٥٤٠

أخصائي٢٩

٢ ش احمد الزمر میدان الحى العاشر مدینة نصرسمارت سكان لألشعة
١٣٧ش ابو الفرج - روض الفرج -شبرا مصر

٢٤٧٣٠٤١٧
٠١٠٣٣٣٣٢١٨٢

أخصائي٣٠

شركة اكتوبر للخدمات الطبیة
 (مركز بلیغ  سكان لألشعة)

 ٦٣٨٨٣٨٨٦٦ أكتوبر میدان لیلة القدر مول السویدى الدور الثالث
٠١٠١٣٨٩٣٣٣٣

أخصائي٣١

شركة األوائل للخدمات الطبیة
( ماستر سكان اندالب )

٤٨١٠١١٥٦٣٣٣٨٧٧٣٥ شفیصل  اول فیصل  الجیزة  نهایة  كوبرى فیصل
٦٨٠٤١٩

٣٥٦٨٠٤٢٠

استاذ٣٢

٧١ ش الوحدة امبابة شركة الریادة الطبیة
١٤٥ أ ش مصر والسودان حدائق القبة

٣٧١٢٥٢٩٥
٢٦٧٤٢٩٠٩

استاذ٣٣

 ٣٦٧٢٦٧٤١٢٦٥ ش رمسیس العباسیة امام دارالشفا  القاھرةشركة دلتا الطبیة
٢٤٦٧٢٢٤١

استشارى ب٣٤

شركة كابیتال سكان 
للمراكز الطبیة المتخصصة

٢٥٠٧٠٧٧٨قطعة ٩١٠٩ ش ٩ منطقة ( س ) المقطم
٢٥٠٧٠٢١٩

أخصائي٣٥

شركة میدى فوكاس للخدمات الطبیة 
( مركز اوبتیما سكان )

٢ ش ٥ مدینة الموظفین تقاطع ش عبدالرحمن 
مع ش الجبل بجوار مستشفى حلوان العام حلوان

٢٥٥٨٨٨٩٠
٩١/٩٢

استشارى أ٣٦

شركة نواة لالستثمارات فى المجاالت 
الطبیة

( مركز ایریس لالشعة التشخیصیة 
والتداخلیة )

٣٩٣٣٠٢٨٧٠١ ش القدس الشریف متفرع من ش شهاب  المهندسین
٠١٠٩١١٢٣٣٣٩٢

أخصائي٣٧

١٢٣ ش المحطة الشرقى بالمرج امام محطة مترو عبد النبى بیومى دمحم
المرج  ش المركز االجتماعى امام نادى المرج

 ٢٨٧١٤٩١٩ استشارى أ٣٨

٨٠٢٦٣٧١٩٣٧ ش سلیم االول حلمیة الزیتونعلى ابوالسعود دمحم على القصاص
٠١٢٠٨٠٨٠٧٠٨

استشارى أ٣٩

٣٥ ش سلیمان اباظة المهندسین كایرو سكان لالشعة و التحالیل
٥٥ ش عبدالمنعم ریاض المهندسین

٢٢٧٢٤٠٣٨
٣٣٤٥٨٤٧٧

استاذ٤٠

١ مكرر ش العشرین تقاطع المساكن أعلى البان مجد لألشعة و التحالیل الطبیة
الدوار-الملك فیصل

٣٧٢٣٤٤٥٠ 
٣٧٢٣٤١٣٠

أخصائي٤١

١٧٦٢٣٩٥٢١١١ ش التحریر باب اللوقمحرم احمد البدوى  استاذ٤٢

٤٤ ش سوریا المهندسین دمحم حافظ شریف
١٨٠ ش التحریر باب اللوق ١٠ ش مراد

٣٧٦٢٥٥٨٨
٢٧٩٤٤٤٣٠
٣٥٧٣٦٤٦٠

استاذ٤٣

١٤٣٧٦٠٣٧٧٢ ش مصدق الدقىدمحم حسین طلعت دمحم عبدالبارى أخصائي٤٤

١٢٧٢٣٩٠٤٠٣٤ ش دمحم فرید عابدیندمحم حلمى عثمان القفاص استاذ٤٥
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دمحم كمال حامد الشرقاوى 
( مركز االشعة والموجات الصوتیة )

٥٢ ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبید 
الحى السادس مدینة نصر أمام التوحید و النور

٢٢٧٠٧٠٩٩
٠١٢٢٢٧٨٨٢٩٠

استاذ٤٦

محمود سمیر دمحم السیسى
( مركز االخالص لألشعة)

١١٠١١٤٩١٠٥٥٩٨ بلوك ١٥ بالمساكن امالم بنك مصر منشأة القناطر أخصائي٤٧

محمود عبدهللا على حسن شرف 
وشهرته محمود عبدهللا شرف

٩٤٢٣٩٠٤٧٢٧ ش دمحم فرید عابدین استاذ٤٨

مركز اختبارات العظام 
( د/  عمر حسین عمر )

١٩میدان سفنكس  برج سفنكس ناصیة احمد عرابى
المهندسین

٣٣٠٤٥٥٩١ استاذ٤٩

مركز اكسبرت لألشعة  ( د/  جمال 
الدین دمحم نیازى دمحم )

٦٠١١١٠٥٥١١٣٣ عمارات أول مایو امام میدان الساعة مدینة نصر استشارى ج٥٠

٤٣٤ ش الملك فیصل العمرانیة مركز االھرام لالشعة
٩٢ ش التحریر برج ساریدار الدقى

 الرقم الموحد 
٢١٢٩٢٠٠٠

استاذ٥١

حلوان شارع ریاض تقاطع ش شریف امام الشریف مركز البوشى سكان لألشعة
للبالستیك

أخصائي٥٢

مركز التشخیص المبكر ألمراض 
القلب و الشرایین -كاردیو سكان

٣١٢٤٥٥٠٠٢٤ ش نزیه خلیفة روكسى مصرالجدیدة
٢٤٥٥٠٠٢٥

أخصائي٥٣

٥ ش مراد میدان الجیزة مركز الجیزة لالشعة

عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٧٤٦٠٣٠
٣٧٧٤٦٠٣١ 
٣٥٦٨٨٩٥٤

استاذ٥٤

مركز الدویدار 
للموجات فوق الصوتیة واالشعة

٢١٢٣٣٠٤٤٥٢ د ش الدویدار محطة المحافظ حدائق القبة
٠١٢٢١٦٠٦١٦٦

استاذ٥٥

١١٥٢٦٤٢٧٥١٣ ش سلیم االول حدائق الزیتونمركز الزیتون لالشعة استاذ٥٦

مركز السالم لالشعة 
(د/  احمد سامى دمحم سعید )

٣٢٢٧٩٤٠١٥٥ ش الفلكى باب اللوق استاذ٥٧

مركز السما سكان لالشعة
(سما سكان)

 ٩٤٠١٠١٤٧٧٧٤١٣ ش عبد العزیز فهمى میدان سا نت فاتیما
٢٧٧٥٦١٧٧

أخصائي٥٨

١ ناصیة ش طارق شبیطة من ش عثمان محرم مركز الشروق لالشعة
  الطالبیة الهرم برج بالزا الدور األول فوق سوبر 

ماركت أوالد رجب بجوار برج األطباء أول كوبرى فیصل

 ٣٧٧٧٧١٤٦/٤٧
٣٥٦٨٣٧٨٤/٨٥ 
خ ساخن ١٩٦٦٨

أخصائي٥٩

١ ش اللبودیه ناصیة ش بورسعید امام الرشیدى السیدةمركز الطاھرة لالشعة
 زینب

٢٣٩٥٢٢٤٤ استاذ٦٠

٥٣٢٣٥٨٧٣٣٣ش ١٠ المعادىمركز الفتح االسالمى لالشعة والرنین
٢٣٥٨٥٨١٩

أخصائي٦١

٨٣٢٤٩٩٣١٣٣ ش عین شمس - امام معهد مندوبى الشرطة  القاھرةمركز الكرنك لألشعة و التحالیل
٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠

أخصائي٦٢

٢٤٨٢٦٢٣٦ ١٠ ش میدان الجیش العباسیةمركز المستقبل لالشعة
٢٦٨٣٨٢٥٠

أخصائي٦٣

١٣س عمارات شركة المعادى الشطر العاشر المعادى مركز المعادى الجدیدة لالشعة
الجدیدة

٢٥١٨٧٩٤٩ أخصائي٦٤

١ میدان محطة متروالمعادى مبنى المعادى بالس مركز النیل لالشعة و التحالیل
٨ ش ھدى شعراوى باب اللوق

١٩٦٥٦
٢٣٩٥١٥٥٠

استاذ٦٥

٢٨٢٤٣٢٣٨٥٥ ش روض الفرج الساحل شبرامركز اومیجا سكان أخصائي٦٦

٤٣٣٩٢٧٤٦٠ ش علوبة بجوار مركز دارى للدیكور  الهرممركز بهیة لألورام
٣٣٩٢٧٦٦٩

٠١٠٢٦٥١٥٨٨٨

أخصائي٦٧
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٤٥٣٧٦٢٨٧٦٢ ش انس بن مالك متفرع من ش شهاب المهندسینمركز تكنو سكان لالشعة
١٠ خطوط

أخصائي٦٨

١٦ ش النزھة میدان الساعة أول عباس العقاد مدینة مركز توب سكان الب
نصر

٠١٠٠٠٣٧٣١٣٧ أخصائي٦٩

٣٠٢ـ ٣٠٤ ش بورسعید برج ابوطالب مركز جاما سكان لالشعة
امام مستشفى احمد ماھر التعلیمى

٢٣٩٦٢٨٩٤ أخصائي٧٠

مركز جاما لألشعة و التحالیل
احمد شاذلى سیف الدین

ش نادى امبابة الریاضى - بجوار مسجد الجمعیة 
الشرعیة - امبابة

٣٧١٣٣٣٣٣
٠١١٢١١١١٧٧٥

أخصائي٧١

مركز جینیسیس ایماجینج الشعة 
االسنان

٥٠١٠٢١٧٦٦٦٤٦ ش لبنان - النهندسین - الجیزة أخصائي٧٢

٢ عمارات المروة ش المحطة  بجوارمحطة مترو حلوان مركز حورس لالشعة
عمارة كنتاكى ٣٨ ش راغب تقاطع ش دمحم سید احمد 

حلوان

٢٨١٦٠٠١٨
٢٨١٨٢٦٣٧

استاذ٧٣

 ٣٨٥٢٦٨٤٦١٢٧ ش رمسیس العباسیةمركز رؤیة لألشعة
٠١١١٨٨٠٢٦٩٩

أخصائي٧٤

٦٠ ش ابوبكر الصدیق میدان سفیر عمارة مركز سفیر لالشعة
ماكدونالدز مصرالجدیدة

٢٦٣٥٩٩٨٢ أخصائي٧٥

میدیكال بارك - التجمع الخامس - بجوارمحكمة القاھرة مركز سكان فوردنت ألشعة االسنان
الجدیدة - ٢٢١ الدور الثانى

٢٠٨ ش شبرا - الدور االول رقم ٣

٠١١٢٢١١٥٧٦٠
٠١١٠١٠٣٠٣٤٣

أخصائي٧٦

مركز سیتى سكان لالشعة
( د/  ایمن دمحم ابراھیم )

٤٥ ش بن الحكم عمارات بیت العز میدان بن الحكم  
حلمیة الزیتون

٢٦٤٢٨٠٢٨ 
٢٦٤٢٨٥٤٦

استاذ مساعد٧٧

٧٧٠١٠٠٠١٠٣٨٠٦ ش ترعة الزمر نصرالدین العمرانیةمركز سیجما سكان لألشعة أخصائي٧٨

١٣٥ ش ١٥ مایو محطة المرور ناصیة كریستال مركز فاست سكان
عصفور شبرا الخیمة

٠١١٢٤٠٠٠٠٣٦ 
٠١٠٢٤٩٩٩١١

أخصائي٧٩

٢ ش سمیر مختار تقاطع نبیل الوقاد أرض الجولف مركز فبروسكوب
مصر الجدیدة

١٩٥٥٢ أخصائي٨٠

٩٢٢٥٣٢٦٢٠٠ أ  ش متحف المنیل القاھرةمركز فرست سكان استاذ٨١

٤٥ ش النصر میدان الجزائر المعادى الجدیدةمركز كابیتال سكان لالشعة
٣١٩ ش السودان - المهندسین بجوار كوبرى عرابى

٢٥١٧١١١٥
٢٥١٧١١١٦

٠١٠٦٦٦١٩٠٠٠

استشارى ج٨٢

٩٢٤٦٢٠٢٤١/٢ ش مسرة شبرامركز مسرة سكان لالشعة أخصائي٨٣

٨٢٦٧٠٠١٤١ ش مصطفى النحاس مدینة نصرمركز مصر سكان لالشعة
٢٦٧٠٠١٤٣

استاذ٨٤

١ ش مصطفى الوكیل میدان المیرغنى مصرالجدیدة مركز مصر لالشعة
٨ ش الخلیفة المامون  منشیة البكرى

٢٢٩٠٨٦٦٧
٢٤٥٠٩٧٧٢

استاذ٨٥

مركز مودرن سكان
حسن دمحم حسن دمحم الخطیب

٢٣١٩٣٢٢٣دار السالم - ش الفیوم - امام مستشفى تبارك
٠١١٢٢٠٩٨٨٢٨

أخصائي٨٦

٢٦١٦٢٥٦٦مول سیتى بالزا التجمع الخامسمروة باز مصطفى دمحم أخصائي٨٧

٣١٢٢٩٨٨٠٦٠ ش مصطفى حافظ جسرالسویسمصطفى فاضل دمحم المتولى سنبل استاذ٨٨

 ٦٩٠١٠٩٨٩٨٨٤١ ش النصر - مساكن شیراتون - المطار - النزھةمصطفى دمحم فرید دمحم
٠١٠٦٦٢٢٤٢٩٢

استشارى ج٨٩
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١٥ش المؤید مدینة نصر اول - القاھرهمصطفى دمحم فرید دمحم مصباح
مشروع نیركو ش الزھراء - زھراء المعادى عماره 

٢١ب القاھره

٠١٠٦٦٢٢٤٢٩٢
٠١٠٩٨٩٨٨٦٤١

استشارى ج٩٠

١٠١٢٤٣٠٦١٥٠ ش خلوصى دوران شبرامنى ریاض عبید استشارى ب٩١

١٠٧٢٤٩٣١٢٦٦ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیةمیالد حنا واصف استشارى ج٩٢

٢٩١٢٤٨٤٩١٤٧ ش رمسیس غمرةنشات ولیم فرنسیس أخصائي٩٣

نهلة برھان ابو حسین
 (مركز فحوص العیون )

٢٠٣٧٦٢١٥٠٧ ش شهاب - المهندسین - الجیزة
٠١٢٨٧٤٤٤٨٢٣

أخصائي٩٤

ھشام السید حسن الشیخ
( تراست سكان )

١٧٤ ش جسر السویس - امام بوابة ٥ نادى السید و 
امام بوابة فندق كونكورد السالم

٠١٠٢١١٦١٨٨٩
٠١٠٢١١٦٣١٠٣

أخصائي٩٥

٢٩٠/٢٨٨ ش ترعة الجبل تقاطع ش نصوح الزیتون وفاء حامدعلى
بجوار الفرجانى

٢٢٨٥٠٥٨٥٦
٠١١٢٣٨٤٠٨٤٥

أخصائي٩٦



التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءعالج اآلالم

٤٨١٠١١٤٠٣٣٣٥٥٣ش الملك فیصل - جیزةجمعه ظهرى حسین دمحم استاذ١

٦٢٢٥٦٥٤٢٣ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدةكمال رفعت سلیم
٠١٢١٢١٣٩١٢٣

استشارى أ٢
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