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كل عام وأنتم بخير

األمين العام

مهندس /  محمود مغاورى

وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية

مهندس /  أحمــد عثمـــان

نقيب المهندسين

مهندس /  هانى ضاحــى

أفضل  تقديم  على  ونعاهدكم  الغالية  ثقتكم  على  نشكركم 
وأجود خدمة من مشروعكم  » مشروع الرعاية الصحية «  أنتم 

وأسركم وبذل أقصى جهد حتى ننال رضاكم
مع مراعاتنا للنواحى اآلتية : 

 <  يسر وسهولة التعامل مع إدارة المشروع
 <  سرعة تلبية احتياجتكم

أو  مستشفيات  من  الطبية  المراكز  وأجود  أفضل   <  اختيار 
معامل تحاليل وكل ما   يحتاجه المهندس وأسرته . 

 <  مع األخذ فى االعتبار التكلفة المالية لجميع مراحل العالج . 
 <  سرعة حل أى مشكلة تواجه المهندس وأسرته فى التعامل 

مع المشروع أو المراكز الطبية التى تتعامل معه . 
أى  على  لإلجابة  معا  التواصل  على  دائما  نظل  أن  نرجوا 

استفسار أو اقتراح منكم . 

الزمالء والزميالت املهندسني أعضاء مرشوع الرعاية الصحية

مع تمنياتنا بصحة جيدة لكم وألسركم



٣

الخدمات التى   يساهم فيها املشروع
 ١-  الكشف الطبى لدى جميع السادة األطباء املتعاقدين مع املشروع واملدرجني حسب تخصصاتهم 

املختلفة داخل هذا الدليل . 
 ٢-  الفحوص الطبية مبختلف أنواعها وتعتمد للسيد املهندس من إدارة املشروع مبوجب روشتة عالج 

من طبيب معالج متعاقد أو   غير متعاقد   يذكر فيها نوع اخلدمة املطلوبة بوضوح . 
 ٣-  العالج الطبى داخل املستشفيات املتعاقد معها بالدرجة األولى املشتركة مبوجب خطاب حتويل 
للمستشفى من إدارة املشروع موضحا به نسبة املساهمة والتشخيص الطبى بناء على تقرير الطبيب 

املعالج أو املستشفى . 
لعالج  شروط  بنفس  املشروع  إدارة  من  للمستشفى  حتويل  خطاب  مبوجب  اجلراحية   ٤-  العمليات 

الطبى . 
 ٥-  العالج الكيماوى ـ اإلشعاعى ـ التردد احلرارى ـ احلقن الكيماوى ـ عالج اآلالم واملفاصل باحلقن،  
 حسب نظام االسترداد املعمول به وال   يصدر به خطاب حتويل ولكن الصرف مبوجب فاتورة وتقرير 

طبى باحلالة . 
القسم  حاالت  فى  للمستشفيات  حتويل  خطاب  مبوجب  والعصبية  النفسية  األمراض   ٦-  عالج 

الداخلى . 
والعالج  املركزة  الرعاية  بدخول  طبى   يفيد  تقرير  وجود  املركزة،   يلزم  بالرعاية   ٧-  العالج 
باحلضانات لألطفال املبتسرين وحاالت الشلل الدماغى لألطفال،   وفى حالة احلضانة   يلزم تقرير 

طبى بنوع خدمة احلضانة . 
 ٨-  سيارة االسعاف بحد أقصى مائة جنيه فى املرة الواحدة مبوجب ايصال رسمى مرقم ومختوم بحد 

أقصى  ٥  مرات فى العام بنسبة  ٥٠ ٪   للعضو وأسرته و ٤٠ ٪   للوالدين . 
من  سواء  احلمل  على  والسونار  العام  فى  واحدة  مرة  األبعاد  ورباعى  ثالثى  اجلنني  على   ٩-  دوبلر 

البطن أو املهبل مرتان بالعام . 
عالج  الرفض  منع  أدوية  فيروس   C   ـ  ـ  والكبدى  الكلوى  الفشل  عالج  نسبة  صرف  فى   ١٠-  املساهمة 

هرمونى واألمراض املناعية . 
الكلى وحقن األيبركس والغسيل  أدوية منع الرفض بعد زرع  الكلوى تصرف مساهمة فى  أ -  الفشل 

الكلوى بحد أقصى  ٩  جلسات فى العام بأسعار املشروع . 
ب -  الفشل الكبدى تصرف املساهمة فى حقن االلبيومني البشرى بالوريد،   أدوية منع الرفض بعد 

زرع الكبد . 
 ١١-  املشروع   يساهم فى عمليات املناظير اجلراحية التالية بالنسبة املقررة : 

 ١(  عمليات استئصال الغدة النخامية من قاع اجلمجمة وما شابهها . 
 ٢(  عمليات استئصال اللحميات من اجليوب األنفية . 
 ٣(  عمليات استئصال حلميات من األحبال الصوتية . 

 ٤(  عمليات استئصال حلميات من األذن الوسطى . 
 ٥(  عمليات استئصال املرارة . 

 ٦(  عمليات املفاصل  « استئصال الغضروف ـ استئصال خشونة ـ إصالح   غضاريف،   إصالح أوتار . 
 ٧(  منظار البطن التشخيصى لعمليات االستكشاف واجلراحة . 

 ٨(  استئصال الزائدة باملنظار،   يشارك فيها املشروع جراحيا . 
مرة  أقصى  كحد  ٢٧٥٠  جنيها  مببلغ   أقصى  بحد   ٪٥٠ بنسبة  املشروع  املجهرى   يساهم   ١٢-  احلقن 

واحدة كل ثالث سنوات مبوجب فاتورة أصلية مرقمة ومختومة بشرط اشتراك الزوج والزوجة . 
 ١٣-  املشروع   يساهم فى أدوية األمراض الكبدية والفيروسية اجلديدة سوفالدى ـ أوليسو ـ ريبافيرين 

أو بدائلها وكذلك االلبيومني البشرى وكذلك فى عالج الفشل الكلوى بعقار األيبركس أو بدائله . 
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تابع الخدمات التى يساهم فيها املشروع
١٤- جلسات األكسجني املضغوط حلاالت القدم السكرى وقرح الساقني فقط يصرف ٥٠٪ من الفاتورة 

للعضو األصلى و٤٠٪ للعضو التابع »أحد الوالدين«.

١٥- املســـح الـــذرى اليوزيترونى PET SCAN يســـاهم املشـــروع مببلغ ثابت ١٠٠٠ جنيـــه للعضو األصلى 

و٨٠٠ جنيه للعضو التابع.

١٦- حقن البوتكس حلاالت تيبس العضالت وبعد العرض على اللجنة الطبية.

الكيماوى  للعالج  مكملة  تعتبر  اخلبيثة  لألورام  وذلك  بالدليل  املدرجة  غير  األورام:  دالالت   -١٧

وتستهلك من نفس وعاء املساهمة بنفس النسب املقررة ملساهمة املشروع فى خدمات التحاليل.

١٨- جاما نايف »تعامل معاملة العالج الكيماوى«.

وتصرف  العظمية  للزوائد  التصادمية  باملوجات  الطبيعى  العالج  جلسات  فى  املشروع  يساهم   -١٩

بالنسب التالية ٥٠٪ للعضو والزوجة واألبناء و٤٠٪ للوالدين من مبلغ ١٥٠ جنيهًا للجلسة الواحدة.

٢٠- التصوير احلنجرى ٣٠٠ج واملساهمة بنفس نسب مساهمة املشروع ٥٠٪ للعضو والزوجة واألبناء 

و٤٠٪ للوالدين.

٢١- يساهم املشروع فى عمليات األسنان التى تتم مبخدر عام داخل غرف العمليات باملستشفيات 

لذوى االحتياجات اخلاصة وتصنف العملية بواسطة السيد طبيب املشروع ورأيه فيها نهائى.

٢٢- ميكن االستفادة مبساهمة مالية تكميلية من املشروع فى حالة إذا كان العضو يعالج حتت رعاية 

العالجية  اجلهة  من  رسمى  خطاب  إحضار  بشرط  آخر  عالجى  نظام  أى  أو  الصحى  التأمني  هيئة 

األخرى يفيد بقيمة املساهمة ويفيد باحتفاظ اجلهة بأصول املستندات والفواتير لديها.

فى  املساهمة  نسبة  بنفس   »vita.d« »د«  فيتامني  حتليل  فى  املشروع  مساهمة  خدمة  إضافة   -٢٣

التحاليل ٥٠٪ للمهندس وأسرته و٤٠٪ للوالدين من مبلغ ٣٥٠ جنيه.
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خدمات ال   يساهم فيها املشروع
 ١-  عالج السمنة والنحافة وكل ما   يتعلق بها . 

 ٢-  الفحص الطبى الشامل . 

 ٣-  العدسات التى تركب بالعني ـ قياس قوة العدسة ـ محلول العدسة . 

 ٤-  الفحوص املطلوبة للراغبني فى الزواج والعمل والسفر والشهادات الطبية . 

 ٥-  وسائل تنظيم األسرة مبا فيها اللولب،   وال نشارك فى متابعة التبويض واحلمل . 

 ٦-  اختبارات الذكاء ـ التطعيمات الطبية ـ النظارات الطبية ـ عالج اإلدمان ـ عالج التجميل ـ الصبغات 

اخلاصة باألشعة . 

العظام مثل املسامير والشرائح واملفاصل الصناعية وشبكة  التعويضية وأدوات جراحة   ٧-  األجهزة 

الفتاق اجلراحى ـ    سالح الشيفر ـ منظم ضربات القلب الدعامات ـ العدسات ..  الخ . 

 ٨-  نسبة اخلدمات والدمغة التى تضعها املستشفييات على الفاتورة وفرق الدرجة وما   يترتب على 

اإلقامة بدرجة   غير متعاقد عليها ـ خدمات التليفون ـ املرافق . 

 ٩-  كشف اخلبير األجنبى  « يعامل ماليا بدرجة األستاذ اجلامعى ». 

 ١٠-  عمليات تصحيح النظر بالليزك . 

 ١١-  تقومي وزراعة األسنان . 

 ١٢-  العالج باخلارج بجميع أنواعه . 

 ١٣-  جميع األدوية التى تصرف خارج املستشفى أو بالعيادات اخلاصة أو بعد اخلروج من املستشفي . 

احلاالت  باستثناء  التابعني  أو  العضو  مع  املساهمة  ال   يتم  املشروع  مع  املتعاقدة   ١٤-  اجلهات   غير 

اإلسعافية فقط والتى   يقررها طبيب املشروع بناء على التقرير الطبى املقدم من العضو . 

املشروع ال   يساهم فى العمليات التالية : 
 ١-  استئصال الزائدة الدودية باملنظار       » يشارك املشروع فيها جراحياً «. 

 ٢-  استئصال دوالى اخلصية باملنظار          » يشارك املشروع فيها جراحياً «. 

 ٣-  استئصال احلاجز األنفى باملنظار         » يشارك املشروع فيها جراحيا «. 

وليست  جراحية  كعمليات  التصنيف  حسب  السابقة  العمليات  فى  املشروع  مساهمة  نسبة  تصرف 

باملنظار . 
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خدمات تحتاج لتصديق من إدارة املشروع
وتخصم من الحد األقصى للمستفيد

مجيع اخلدمات التشخيصية والعالجية حتتاج إىل تصديق من إدارة املرشوع ولتسهيل 
احلصول عىل املوافقات بدون احلضور إىل مقر املرشوع استحدثت خدمة الواتس أب

على األرقام التالية      ٠١١١٤٥٥٢٣٣٧ -  ٠١١١٤٥٥٠٥٣٥ -  ٠١٠١٢٤١٨٩٨٩
 

كيفية االستفادة بخدمة الواتس أب
 ١-  ارسال صورة البطاقة العالجية

 ٢-  ارسال صورة التقرير الطبى  « الروشتة » 
 ٣-  حتديد اسم املعمل أو املركز والفرع املراد أداء اخلدمة فيه

 ٠٤  يكون الرد عليكم بعد  ٤٨  ساعة
 ٥-  برجاء عدم االرسال أيام االجازات والعطالت الرسمية

 ٦-  هذه اخلدمة خاصة باألشعة والتحاليل فقط  « معامل حتاليل مراكز أشعة ». 

مع مراعاة أن بعض هذه اخلدمات محدد لها عدد معني من االستفادة خالل العام مثل
 ١-  حتليل   R.C.P   الكيفى أو العددى مرتني خالل العام . 

 ٢-  اختبار كثافة العظام مرتني خالل العام . 

 ٣-  األشعة املقطعية العادية  ٤  مرات فى العام واحللزونية على الكبد مرة واحدة فى العام . 

 ٤-  الرنني املغناطيسى مرتني خالل العام . 

 ٥-  جلسات عالج طبيعى  « خمسة وعشرون جلسة ». 

 ٦-  جلسات عالج نفسى  « ثالثون جلسة ». 

 ٧-  جلسات تخاطب  « مائة جلسة ». 

 ٨-  املناظير التشخيصية بأنواعها . 

 ٩-  فحص ديناميكية التبول مرة واحدة فى العام . 

 ١٠-  املسح الذرى بجميع أنواعه مرة واحد فى العام . 

 ١١-  حتليل فيبروسكان مرتان فى العام . 

 ١٢-  حتليل   )Hpyiori(   فى البراز مرتان فى العام . 

جميع أنواع الصبغات احمللية واملستوردة   يتحملها العضو بالكامل

 هذه اخلدمات   يتم خصمها من احلد األقصى للعالج . 
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قواعد االشتراك باملشروع
اشتراك  يكون  لذا  املرضى  زمالئه  عالج  أو  لعالجه  العضو  فيه  يساهم  والذى  تكافلى  املشروع  هذا 

العضو وأسرته بالكامل حتى يتسنى للمشروع أن يستمر فى تأدية رسالته.
من له حق االشتراك:

< العضو األصلى: املهندس ـ املهندسة صاحب الكارنيه العالجى.
أقرب..  أيهما  سنة،   ٢٦ سن  أو  اجلامعة  من  التخرج  حتى  الذكور  األبناء  الزوج،  أو  الزوجة  التابع:  العضو   >

البنات حتى سن الزواج أو العمل مع تقدمي إقرار بذلك، الوالدين، للعضو األصلى باخلدمة أو باملعاش.
< الزوجات غير األولى: يحق لهن االشتراك وفقًا للنظام املتبع فى االضافات حسب القواعد املذكورة وبنفس 

الشروط كالزوجة األولى.
واألوالد  الزوجة  االشتراك،  األسرة  لباقى  يحق  املهندسة  املهندس،  األصلى،  العضو  وفاة  حالة  فى   >

والوالدين.. بشرط استحقاق معاش النقابة.
< ال يجوز للمهندس أو املهندسة االشتراك كعضو أصلى وعضو تابع بكارنيه عالجى آخر.

< ال يجوز ألى من الوالدين االشتراك فى أكثر من كارنيه عالجى لألبناء.
< املهندس حديث التخرج يتحتم االشتراك باملشروع اجباريًا وفقًا لقرار املجلس األعلى.

< إذا كان الزوج أو الزوجة يتمتع بنظام تأمني آخر »فال يتحتم إضافته إلى مشروع العالج بالنقابة« ويكون 
اشتراكه فى مشروع العالج بالنقابة اختياريًا.

< املهندس املقيد حديثًا بالنقابة يكون اشتراكه باملشروع إجباريًا له فقط حسب الفئات احملددة بالئحة 
املشروع على أن يضاف أفراد األسرة وذلك فى مواعيد التجديد السنوى.
< ال يتم حذف أى عضو مشترك بعد بدء السنة املالية لالشتراك.

مدة االشتراك وتوقيته:
< يتم التجديد لالشتراك كما يتم االشتراك اجلديد وأية إضافات ألعضاء األسرة خالل الفترة التى 
النقابة  مبوقع  اإلعالن  يتم  وكذلك  اليومية  باجلرائد  املقروءة  اإلعالم  وسائل  فى  عنها  اإلعالن  يتم 
االلكترونى على أن تكون االستفادة من أول يناير التالى وملدة سنة كاملة وال ميكن إلغاء االشتراك خالل 
العام ألى عضو داخل الكارنيه العالجى  و االستفادة من بداية تاريخ االشتراك إذا حدث االشتراك خالل 

العام.
اإلضافات التى يسمح بها طوال العام:

< زواج حديث خالل ٣ شهور من تاريخ وثيقة الزواج.
بإضافة  اخلاص  االشتراك  تسديد  بعد  إال  حتويل  خطاب  بإصدار  يسمح  ال  الوالدة  حديث  املولود   >
املولود اجلديد كتأمني إجبارى على املولود حتى ميكن إصدار خطاب مساهمة فى دخول الرعاية املركزة 

واحلضانات العالجية للمولود.
»يسمح بإضافة املولود خالل ٣ شهور من تاريخ الوالدة بشرط وجود شهادة امليالد أو إخطار الوالدة«.

بها  إلغاء االشتراك اخلاص  املقيدة به يتم  العام  أثناء سريان االشتراك خالل  االبنة  زواج  < فى حالة 
بعد الزواج مباشرة مع عدم االستفادة من اخلدمات التى تتعلق بالزوجة وقبل التجديد التالى وال يتم 

استرداد االشتراك حتى لو لم يتم صرف أى مساهمة لها.
< فى حالة طالق االبنة بعد حذفها من البطاقة العالجية يتم إعادة قيدها بشرط عدم وجود تأمني 

طبى آخر تتمتع به وتقدمي بطاقة الرقم القومى لالطالع عليها.

شروط اإلضافات

التخرج أو سن ٢٦ سنةإضافة األبناء الذكور حتى1

العمل أو الزواجإضافة األبناء اإلناث حتى٢

خالل ٣ شهور من عقد الزواجإضافة زواج حديث٣

خالل ٣ شهور من تاريخ امليالدإضافة مواليد حديثة٤



٨

نسب املساهمة فى الخدمات العالجية اخملتلفة
يستفيد العضو األصلى واألعضاء التابعني لسيادته وكذلك الوالدين املسجلني بالكارنيه الطبى عن 

العام احلالى بنسب املساهمة التالية حسب اجلدول املبني.
١٢٠٠ج  مبلغ  من  للوالدين   ٪٤٠ واألبناء  والزوجة  األصلى  للعضو   ٪٥٠ بنسبة  يساهم  املشروع   -١

للتحاليل واإلشاعات العادية فى العام وكذلك خدمات العيادة اخلارجية.
٢- اخلدمات الطبية األخرى يساهم املشروع فيها طبقًا للجدول اآلتى:

نوع العالجم

الوالدينالعضو األصلى والزوجة واألبناء
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نسبة 
املساهمة

مبلغ 
املساهمة

نسبة 
املساهمة

مبلغ 
املساهمة

العالج الطبى باملستشفى 1
والعمليات اجلراحية باملستشفى.

٨٠٪ من 
١٥٨٠٠ جنيه

٥٠٪ من ١٢٦٤٠ جنيها
١٥٨٠٠ جنيه

٧٩٠٠ جنيه

دخول العناية املركزة فى حالة ٢
البند السابق مبوجب تقرير 
طبى من املستشفى »يضاف 

العالج الطبى«.

٨٠٪ من 
٨٠٠٠ جنيه 

- ٨٠٪ من 
١٥٨٠٠ جنيه

٥٠٪ من ١٩٠٤٠ جنيها
٨٠٠٠ جنيه 

- ٥٠٪ من 
١٥٨٠٠ جنيه

١١٩٠٠ جنيه

العالج الكيماوى بعد تقدمي ٣
الفواتير والتقرير الطبى.

٨٠٪ من 
٢٣٨٠٠ جنيه

٥٠٪ من ١٩٠٤٠ جنيها
٢٣٨٠٠ جنيه

١١٩٠٠ جنيه

العالج االشعاعى بعد تقدمي ٤
الفواتير والتقرير الطبى.

٨٠٪ من 
٢٣٨٠٠ جنيه

٥٠٪ من ١٩٠٤٠ جنيها
٢٣٨٠٠ جنيه

١١٩٠٠ جنيه

عالج الفشل الكلوى بعد تقدمي ٥
الفواتير والتقرير الطبى.

٥٠٪ من 
٢٣٨٠٠ جنيه

٤٠٪ من ١١٩٠٠ جنيه
٢٣٨٠٠ جنيه

٩٥٢٠ جنيها

عالج الفشل الكبدى فيروس »C« بعد ٦
تقدمي الفواتير والتقرير الطبى.

٥٠٪ من 
٢٣٨٠٠ جنيه

٤٠٪ من ١١٩٠٠ جنيه
٢٣٨٠٠ جنيه

٩٥٢٠ جنيها

عالج الشلل الدماغى بعد تقدمي ٧
الفواتير والتقرير الطبى.

٥٠٪ من 
٢٣٨٠٠ جنيه

هذه اخلدمة خاصة ١١٩٠٠ جنيه
باألبناء فقط.

األساسى  للعضو   ٪٦٠ مساهمة  نسبة  عليها  ويطبق  اخلاص  الطابع  ذات  املستشفيات  بعض  وجود  مراعاة  مع   >
وأسرته ٣٠٪ للوالدين.

< العضو يستفيد من املساهمة املقررة له من اخلدمات الطبية باجلدول عاليه بحد أقصى ٨٠٪ من ٢٣٨٠٠ فى 
العام بالنسبة لكل اخلدمات املذكورة وحسب التقارير الطبية املوضحة للخدمات الطبية.

العام للمريض  الكلوى يساهم املشروع فى عدد ٩ جلسات غسيل كلوى مرة واحدة فى  < بالنسبة لعالج الفشل 
االيبركس  بعقار   العالج  حالة  فى  املقررة  املساهمة  إلى  باإلضافة  الدولة  نفقة  قرار  إصدار  حلني  أقصى  بحد 

وأدوية منع الرفض فى حالة زرع الكلى.
بأسعار  للمريض  العالجية  اخلدمة  تقدمي  فى  املستشفى  تستمر  للعالج  األقصى  احلد  استنفاذ  حال  فى   >

املشروع على أن يتحمل العضو التكلفة كاملة بنسبة ١٠٠٪ مبوجب خطاب من املشروع.
األقصى  احلد  من  األعضاء  أحد  استفادة  يجوز  ال  أنه  أى  تبادلى  وليس  شخصى  للمساهمة  األقصى  احلد   >

اخلاص بأى من األعضاء اآلخرين.
< يحق للسيد املهندس االستفادة من اخلدمات الطبية داخل املستشفيات املتعاقدة فى صورة »عالج طبى، رعاية 
مركزة، عمليات جراحية، عالج اشعاعى، عالج كيميائى أو هرمونى... إلخ« حسب النسب الواردة باجلدول املرفق 
ويحق له االستفادة باحلد األقصى فى خدمة واحدة أو اجلمع بني أكثر من خدمة بحيث ال يتجاوز احلد املقرر.



٩

نسب مساهمة املشروع فى بعض الخدمات الطبية

الوالدينالزوجة واألوالدالعضو األصلىنوع اخلدمة

جلسات غسيل كلوى 
بحد أقصى ٩ جلسات 

فى العام

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٣٠٠ ج وهو 

مبلغ ١٥٠ ج

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٣٠٠ ج وهو 

مبلغ ١٥٠ ج

اجللسة الواحدة ٤٠٪ 
من مبلغ ٣٠٠ ج وهو 

مبلغ ١٢٠ ج

جلسات غسيل دموى 
بحد أقصى ٩ جلسات 

فى العام

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٣٥٠ ج وهو 

مبلغ ١٧٥ ج

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٣٥٠ ج وهو 

مبلغ ١٧٥ ج

اجللسة الواحدة ٤٠٪ 
من مبلغ ٣٥٠ ج وهو 

مبلغ ١٤٠ ج

جلسات غسيل 
بريتونى بحد أقصى 

٩ جلسات فى العام

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٤٠٠ ج وهو 

مبلغ ٢٠٠ ج

اجللسة الواحدة ٥٠٪ 
من مبلغ ٤٠٠ ج وهو 

مبلغ ٢٠٠ ج

اجللسة الواحدة ٤٠٪ 
من مبلغ ٤٠٠ ج وهو 

مبلغ ١٦٠ ج

٨٠٪ من مبلغ ٩٠٠ ج حقن األفاسنت
وهو مبلغ ٧٢٠ ج

٨٠٪ من مبلغ ٩٠٠ ج 
وهو مبلغ ٧٢٠ ج

٤٠٪ من مبلغ ٩٠٠ ج 
وهو مبلغ ٣٦٠ ج

حقن لوسنتس أو 
حقن ايليا

٨٠٪ من مبلغ ٢٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ١٦٠٠ ج

٨٠٪ من مبلغ ٢٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ١٦٠٠ ج

٤٠٪ من مبلغ ٢٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ٨٠٠ ج

األشعة املقطعية على 
شرايني القلب

٨٠٪ من مبلغ ١٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ٨٠٠ ج

٨٠٪ من مبلغ ١٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ٨٠٠ ج

٤٠٪ من مبلغ ١٠٠٠ ج 
وهو مبلغ ٤٠٠ ج

خدمات الدايو ليزر للعين تعامل معاملة الياج ليزر بالنسبة للجلسة أو ألتعاب 

الطبيب طبقًا لجدول أسعار العيادات الخارجية عيادة العيون صفحة 21.



١٠

مساهمة املشروع فى عمليات الصفقة الشاملة
»مساهمة الطبيب واملستشفى«

الوالديناألبناءالعضو أو الزوجةالعمليات الشاملةم

--١٠٠٠الوالدة الطبيعية1

--٢٠٠٠الوالدة القيصرية٢

--٨٠٠الكحت والتوسيع مع أخذ عينة٣

-٥٠٠عملية تصنيفاللوز٤

-٥٠٠عملية تصنيفاللحمية٥

-٧٠٠عملية تصنيفتركيب األنابيب٦

-٧٥٠عملية تصنيفاللوز واللحمية٧

-٧٥٠عملية تصنيفاللحمية واألنابيب٨

-١٠٠٠-اللوز واللحمية واألنابيب٩

-٣٠٠-الطهارة مبخدر عام١٠

-٢٢٥-الطهارة مبخدر موضعى11

٣٠٠٠٣٠٠٠٢٥٠٠املرارة باملنظار أو اجلراحة١٢

٢٠٠٠٢٠٠٠١٥٠٠التفتيت باملوجات التصادمية حلصوات الكلى١٣

٢٠٠٠٢٠٠٠١٥٠٠كتاركت وزرع عدسة »بالفاكو«١٤

٩٠٠٩٠٠٧٥٠حقن جذور األعصاب »العمود الفقرى«١٥

١٨٥٠١٨٥٠١٥٠٠تردد حرارى جلذور األعصاب١٦

٢٨٠٠٢٨٠٠٢٢٥٠حقن قسطرة راكيز١٧

٣٧٥٠٣٧٥٠٣٠٠٠شفط الغضروف١٨

الزوجة  وكذلك  جنيه   ١٢٠٠ أقصى  بحد  املهندس  مع   ٪٥٠ بنسبة  املشروع  يساهم  اآلالم  عالج   >
واألوالد و٤٠٪ مع الوالدين ١٠٠٠ جنيه.

< احلضانة العادية يساهم فيها املشروع بنسبة ٨٠٪ من الفاتورة بحد أقصى ١٨٧٥ج.
< فى حالة الرعاية املركزة داخل احلضانة فإن املشروع يساهم بنسبة ٨٠٪ من مبلغ الرعاية املركزة 

٨٠٠٠ ج.
< األبناء أكثر من ١٢ عامًا حتسب عمليات البند من ٤ - ٩ كتصنيف »عملية وليست شاملة«.
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حاالت الوالدة
أواًل: حاالت الوالدة الطبيعية

من   ٪٨٠ بنسبة  املهندس  زوجة  أو  للمهندسة  الطبيعية  الوالدة  حاالت  حاالت  فى  املشروع  يساهم 
قيمة الفاتورة بحى أقصى ١٠٠٠ج.

ثانيًا: حاالت الوالدة القيصرية
أما فى حاالت الوالدة القيصرية فيتم االلتزام باجلدول اآلتى:

املستفيد
احلالة                                            

»مساهمة املشروع« 
للمهندس أو زوجة املهندس

١- فى حالة مستشفى متعاقد
 وطبيب متعاقد

يساهم املشروع بنسبة ٨٠٪ 
من الفاتورة بحد أقصى ٢٠٠٠ ج

٢- فى حالة مستشفى متعاقد
 وطبيب غير متعاقد

يساهم املشروع فى املستشفى بنسبة ٨٠٪ من 
الفاتورة بحد أقصى ١٠٠٠ ج

٣- فى حالة مستشفى غير متعاقد 
وطبيب متعاقد

يساهم املشروع بنسبة ٨٠٪ 
بحد أقصى ١٠٠٠ ج

٤- فى حالة مستشفى غير متعاقد 
وطبيب غير متعاقد

يساهم املشروع بنسبة ٨٠٪ 
من الفاتورة بحد أقصى ١٠٠٠ ج

مع مراعاة اآلتى:
- يسمح بإصدار خطاب حتويل للوالدة قبل أو بعد حدوثها بشرط إحضار تقرير طبى يفيد بنوع 
الوالدة وتاريخ حدوثها مع االلتزام بإضافة املولود كتأمني إجبارى قبل إصدار خطاب التحويل وال 

يلزم وجود شهادة امليالد فى حالة تسجيل املولود قبل الوالدة.
إخطار  أو  املولود  ميالد  شهادة  من  صورة  تقدمي  يلزم  القيصرية  أو  الطبيعية  الوالدة  حالة  فى   -

الوالدة إلضافة املولود.
- فى حالة حتصيل أتعاب الطبيب املتعاقد مع املشروع يقوم السيد املهندس بتوريد قيمة حصته 

بخزينة املشروع ويتم إصدار إشعار بأتعاب الطبيب كاملة ويسلم لسيادته.
مرقمة  أصلية  فاتورة  إحضار  من  البد  الوالدات  فى  املشروع  مساهمة  قيمة  استرداد  حالة  فى   -
الطبيب »أصلى ومرقم ومختوم« وصورة من  أو إيصال مهن غير جتارية من  املستشفى  ومختومة من 

شهادة امليالد.
كما يلزم اشتراك الزوج والزوجة للحصول على مساهمة املشروع فى عملية احلقن املجهرى.



١٢

خطوات تعامل السادة أعضاء املشروع فى عيادات السادة األطباء
يجب على السادة األعضاء تقدمي الكارنيه الطبى إلدارة املشروع فى حالة طلب اخلدمة عند التعامل 

مع املشروع وكذلك يتم تقدمي هذا الكارنيه الطبى عند التعامل مع اجلهات العالجية املختلفة.

كوبونات الكشف وكيفية التعامل بها:
١- يصرف لكل مشترك عدد ١٠ كوبون للتعامل بها من بداية العام مع اجلهات العالجية املختلفة

وبياناتها كاآلتى: 

١٠العدد

١٠ جنيهاتفئة الكوبون باجلنيه 

استرشاد  التخصصات  جميع  فى  طبيب  بكل  اخلاصة  العلمية  الدرجة  حسب  الكوبون  تقدمي  يتم 
بدليل املشروع وكما يلى:

ما يدفع نقدًا/ العضوما يدفع من فئات الكوبون/ املشروعقيمة الكشفالعدد

٥٠ جنيها نقدا٥٠ جنيها كوبونات١٠٠ جنيهأستاذ ـ استشارى أ

٤٠ جنيها نقدا٤٠ جنيها كوبونات٨٠ جنيهاأستاذ مساعد ـ استشارى ب

٣٠ جنيها نقدا٣٠ جنيها كوبونات٦٠ جنيهامدرس ـ استشارى ج

٣٠ جنيها نقدا٢٠ جنيها كوبونات٥٠ جنيهاأخصائى

وأسعار  واحلجز  العمل  مواعيد  من  للتأكد  للكشف  الذهاب  قبل  بالعيادة  االتصال  يجب   -٢
الكشف مع االلتزام من العيادة باألسعار األقل للكشف وفى حالة وجود أى مخالفات االتصال 

بإدارة املشروع إلتخاذ الالزم أما االستشارة فتكون حسب نظام العيادة املعمول به
٣- فى حالة نفذا الكوبونات يتم شراء كوبونات أخرى من املشروع قبل التوجه ألى جهة عالجية 

وبنفس سعر الكوبونات.
٤- على السادة األطباء تيسيرا على أعضاء املشروع فى حالة نفاذ جزء من الكوبونات حتصيل قيمة 
الكشف نقدا باالضافة للمتوفر من الكوبونات مع العضو بحيث يتم استكمال قيمة إجمالى كشف 

السيد الطبيب طبقا للدرجة العلمية باجلدول السابق.
عام  كل  من  وفبراير  يناير  شهرى  خالل  املهندسني  السادة  مع  املتبقية  الكوبونات  استبدال  يتم   -٥

بنسبة ٢٥٪ من قيمتها.
استبدال عدد »٤« كوبون من السنة القدمية بعدد »١« كوبون للسنة اجلديدة

بينما يتم تعامل السادة األعضاء مع أطباء األسنان فى حالة الكشف بالعيادة من خالل اجلدول اآلتى:

ما يتحمله املشروعما يتحمله العضوإجمالى الكشفالدرجة العلمية للطبيب

٣٠ جنيها كوبونات٣٥ جنيها نقدا٦٥ جنيهاأستاذ استشارى أول

٢٠ جنيها كوبونات٢٠ جنيها نقدًا٤٠ جنيهاأستاذ مساعد استشارى ثانى

١٠ جنيهات كوبونات٢٠ جنيها نقدا٣٠ جنيهامدرس استشارى ثالث واخصائى

 مع األخذ فى االعتبار أن املشروع يساهم مببلغ ٣٠٠ للعضو والزوجة واألوالد و٢٥٠ جنيها 
للوالدين و٧٠٠ جنيها لألسرة فى خدمات األسنان كحد أقصى بنسبة ٥٠٪ من سعر التكلفة 

للعضو األصلى والزوجة واألوالد أو ٤٠٪ للوالدين.
على اجلهات العالجية التى تتعامل بأسعار أقل من األسعار املذكورة بعاليه االلتزام باألسعار األقل.
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أسلوب التعامل مع الجهات العالجية
أوال: العيادات اخلارجية واخلاصة:

طبيعة اخلدمة الكشف على مرضى املشروع لدى األطباء واملستشفيات واجلهات املتعاقدة مع املشروع.

خطوات االستفادة من املشروع:
قبل الذهاب إلى عيادة الطبيب املتعاقد لتوقيع الكشف الطبى يفضل االتصال بالعيادة للتأكد من وجود 

الطبيب واستمرار تعاقد العيادة مع املشروع وحجز ميعاد للكشف حسب نظام العيادة.
اذهب.. إلى أى طبيب معالج متعاقد سواء فى عيادته اخلاصة أو فى املستشفى املتعاقد معها.

قدم كارنيه العالج والكوبون إلى اإلدارة
استوف.. البيانات بدقة فى كوبون الكشف وال يجوز للطبيب املعالج معاملتك معاملة تختلف عن باقى املرضى.
ادفع.. القيمة احملددة نقدًا حسب جدول قيم الكشف بصفحة الدليل مع مراعاة أسعار اجلهات العالجية 

ذات الالئحة اخلاصة والتى من املمكن أن تكون أعلى من سعر الكشف بالعيادة حسب التعاقد مع املشروع.
استوف.. البيانات بكشف املترددين بدقة مع تسجيل رقم التليفون.

انتظر.. دورك في الكشف
اسأل.. عن االستشارة فى خالل أسبوع حسب نظام العيادة.

اخلدمات الطبية بالعيادات
طبيعة اإلجراء هى اخلدمات الطبية الواردة بالدليل والتى تتم بعيادة األطباء املتعاقدين والقسم اخلارجى باملستشفيات.

خطوات االستفادة:
ادفع نسبتك باجلهة العالجية حسب أسعار التعاقد

استوف.. بيانات كشف املترددين الثبات قيمة اخلدمات التي أديت لك.
ثانيا: كيفية عمل التحاليل واالشعات

ومراكز  املعامل  فى  تتم  التى  بالدليل  املدرجة  واالشعات  الطبية  التحاليل  تشمل  اخلدمة  طبيعة 
األشعة واملستشفيات املتعاقدة مع املشروع.

خطوات االستفادة:
يحدد لك الطبيب املعالج ما حتتاجه من حتاليل أو اشعات على استمارة املشروع.

توجه.. باالستمارة مباشرة إلى املشروع للحصول على املوافقة حسب ما هو مدون بدليل املشروع.
ادفع نسبتك مبركز الفحص حسب أسعار التعاقد املوضحة بالدليل.

املذكورة  غير  وحتاليل  أشعة  مراكز  أو  مستشفيات  أو  أطباء  مع  التعامل  يجوز  ال  ملحوظة: 
بهذا الدليل حتى يتمكن املشروع من خدمتك واحلصول على املساهمة املقررة التي ترتبط 

باشتراك اجلهة العالجية باملشروع.
ثالثا: كيفية دخول املستشفى:

الباطنة  وعالج  واملناظير  اجلراحية  العمليات  إلجراء  باملستشفى  االقامة  هى  اخلدمة  طبيعة 
والرعاية املركزة واحلضانات باملستشفيات واملراكز املتعاقدة مع املشروع.

خطوات االستفادة عند إجراء العمليات اجلراحية
أوال: فى الظروف العادية:

توجه.. إلى املستشفى إذا احتاج املريض إلجراء عملية فيكتب له الطبيب املعالج التشخيص واإلجراء املطلوب.

اذهب.. إلى إدارة املشرع بتقرير الطبيب املعالج أو تقرير طبى من املستشفى مع إحضار كارنيه العالج.
موضحا اآلتى: اسم املستشفى نوع العملية.

موعد إجراء العملية طريقة حتصيل الطبيب ألتعابه من املشروع أو املستشفى.
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يجب.. إحضار كارنيه العالج معك إلى إدارة املشروع عند طلب أى مساهمة.. استرداد أو حتويل.
ادفع.. نسبة األتعاب الطبية باملشروع فى حالة حتصيل الطبيب املعالج ألتعابه من املشروع.

تسلم.. خطاب التحويل واالشعار اخلاصني بالطبيب واملستشفى.
قدم.. خطاب التحويل الصادر من إدارة املشروع إلى مستشفى وسلم اشعار الطبيب اخلاص باألتعاب للجراح.
يجب على العضو مطالبة املستشفى بصورة من الفاتورة التى سيتم ارسالها إلى إدارة املشروع وذلك 

خلصمها من احلد األقصى للمهندس.
العالج  جهة  لها  التابعة  الفرعية  النقابة  من  إال  املستشفى  دخول  خطاب  اصدار  يجوز  ال  انتبه.. 
تكلفة  عن  السؤال  بعد  للمستفيد  األصلية  احملافظة  عن  النظر  بغض  اخلدمة  فيها  تؤدى  والتى 

املهندس فى النقابة الفرعية املشترك بها مع ارسال فاكس يؤيد ذلك.
ملحوظة:

الطوارىء  حالة  فى  إال  املشروع  إدارة  من  حتويل  بخطاب  إال  املستشفى  إلى  حالة  أى  دخول  يجوز  ال 
واالسعاف فيمكن الدخول واسترداد املساهمة بعد اخلروج حسب نظام املشروع واملذكورة فى صفحة ١٣

ثانيا: الظروف الطارئة واحلاالت االسعافية التى تستلزم دخول املستشفى فورا.
اذهب.. إلى أقرب مستشفى متعاقدة أو غير متعاقدة مع املشروع وسدد مبلغ التأمني.

املستشفى  دخول  من  ساعة   ٤٨ خالل  فى  املشروع  من  املستشفى  دخول  خطاب  باستخراج  سارع.. 
املتعاقد فقط مع املشروع أو فى أول يوم بعد االجازة الرسمية.

القيمة  دفع  املستفيد  وعلى  التحويل  خطاب  املشروع  يعتمد  فلن  احملددة  املدة  هذه  عن  زاد  وما 
بالكامل ثم التقدم بطلب استرداد نفقات العالج وتقدم الفاتورة األصلية مرقمة ومختومة والتقرير 

الطبى باحلالة لالسترداد وكذلك احلاالت االسعافية.
الوالدات واحلضانات

بالنسبة للوالدات الطبيعية أو القيصرية يراعى اآلتى:
يتم دفع اشتراك املولود لسنة الوالدة قبل اصدار خطاب التحويل »تأمني اجبارى للمولود«.

عند اخلروج من املستشفى:
راجع قبل السداد فاتورة املستشفى واألدوية املتصرفة بالقسم الداخلى وجميع اإلجراءات العالجية 

والفحوصات وال يتحمل املشروع أدوية اخلروج وأدوية العمليات الشاملة.
وقبل  للمستشفى  أو  املعالج  الطبيب  سواء  التعاقد  خارج  مبالغ  أى  دفع  وعدم  كامال  بحقك  متسك 

حدوث أى جتاو اتصل بإدارة املشروع ومدير املستشفى.
بالنسبة للعمليات اجلراحية:

يتم حتديد أسعار العمليات بناء على التصنيف الطبى لكل عملية مثل، »مهارة كبرى متوسطة صغرى«.

أجر العملية »البنود التى يساهم فيها املشروع« يتحدد حسب تصنيف العملية ودرجة الطبيب العلمية.
يشمل »اإلقامة املستلزمات فتح غرفة العمليات ـ األدوية أجور األطباء التخدير املساعدين«

هو  ما  حسب  محددة  مببالغ  املشروع  فيها  يساهم  شاملة«  »صفقات  باكدج  عمليات  يوجد  أنه  كما 
احلسابات  إلدارة  الرجوع  وميكن  تصنيف  عمليات  إلى  حتويلها  يجوز  وال  املشروع  بدليل  مدون 

باملشروع للسؤال عن أية أسعار أو تكاليف.
كما أنه يحق للمشروع حتويل إجراء عملية جراحية كتصنيف إلى صفقة شاملة حسب امكانيات املشروعة املالية.

أشعة  مراكز  »مستشفيات  عالجية  مراكز  أو  أطباء  أفراد  كانت  سواء  العالجية  اجلهات  على  يجب 
بالنسبة  سواء  املشروع  إدارة  قبل  من  احملددة  باألسعار  االلتزام  أخرى«  طبية  جهات  أو  وحتاليل 
للعمليات اجلراحية أو توقيع الكشف الطبى أو عمل أشعة أو حتاليل أو أى خدمة طبية وعدم جتاوز 
األسعار املوجودة فى لوائح املشروع واملتعاقد عليها وإذا مت الشكوى من جتاوز األسعار فسيتم مراجعة 
املستندات املالية املقدمة من السيد املهندس وخصم أى مستحقات مالية له من اجلهة الطبية املتجاوزة.

درجة االقامة باملستشفى:
غرفة مكيفة مشتركة بحمام مستقل حسب التعاقد مع املستشفى.

يتحمل العضو فرق الدرجة عند االنتقال من غرفة مشتركة إلى غرفة مستقلة.
وما يترتب عليه من فروق أخرى حسب الئحة املستشفى
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املستندات املطلوبة لصرف املساهمة
 من إدارة املشروع بعد أداء الخدمة الطبية

١- الكارنيه العالجى
٢- التقرير الطبى باحلالة

٣- فاتورة العالج األصلية من املستشفى مختومة ومرقمة »فاتورة رسمية محاسبية«
٤- إيصال مهن غير جتارية بالنسبة ألجر الطبيب »متعاقد فقط«.. باستثناء احلاالت 

اإلسعافية.
وال  الفاتورة  تاريخ  من  أشهر  أربعة  خالل  فى  املشروع  إلدارة  املستندات  هذه  تقدم   -٥
احلكومية  املستشفيات  بخالف  األسباب  تكن  مهما  الفاتورة  بصورة  بالتعامل  يسمح 

يسمح بقبول صورة كربونية من إيصاالت سداد خدمات القسم اخلارجى.
٦- فى حالة الوالدة الطبيعية أو القيصرية يلزم تقدمي صورة من شهادة ميالد املولود 

إلضافة املولود كشرط ملزم للصرف وكتأمني إجبارى.
٧- حاالت العالج الكيماوى واإلشعاعى والفشل الكلوى والكبدى يلزم تقدمي التالى:

الضريبية  البطاقة  بها  موضحا  ومختومة  معتمدة  الصيدلية  من  العالج  فواتير  ـ  أ 
والسجل التجارى أو فاتورة مرقمة ومختومة.

وعدد  العالج  وفترة  األدوية  وأسماء  املرضى  نوع  به  موضح  باحلالة  طبى  تقرير  ـ  ب 
اجلرعات.

التحاليل يجب إحضار »صورة من نتيجة  أو  ٨- فى حالة طلب صرف مساهمة األشعة 
التقرير لألشعة أو التحاليل أو تقرير الطبيب الذى طلب األشعة والتحاليل«.

املعمل  أو  املركز  ويكون  مختومة  مرقمة  أصلية  فاتورة  أو  أصلى  نقدية  استالم  وإيصال 
.PET-CT متعاقد مع املشروع باستثناء أشعة على الشرايني التاجية وباثولوجى و

املتعاقد  غير  املستشفيات  أو  املراكز  أحد  فى  أجريت  قد  الطبية  اخلدمة  كانت  إذا   -٩
معها فيجب أن ينطبق عليها شروط احلالة اإلسعافية »حالة طوارئ« وهى احلالة التى 
هذه  تقدير  ويكون  طارئ  جراحى  أو  عالجى  إلجراء  فورًا  املستشفى  دخول  تستلزم 

احلالة الطبيب املشروع ورأيه فيها نهائي ومحاسبته بأسعار املشروع العادية.
١٠- الفاتورة املقدمة للصرف يجب أن تتوافر فيها جميع بيانات اجلهة »االسم والتليفون 

والعنوان ورقم البطاقة الضريبية وامللف الضريبى«.
١١- فى حالة احلصول على استمارة حتويل من املشروع ألداء أى خدمة طبية عالجية 
أو تشخيصية يرجى إعادة االستمارة فى حالة عدم استخدامها حتى يتم إلغاءها من 

بند تكلفة السيد املهندس.
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مالحظات هامة
إلى  حتتاج  ال  التى  والتحاليل  باألشعة  خاص  جنيه«   ١٢٠٠« األقصى  احلد  من  املستقطع  املبلغ   -١
موافقة مسبقة وفقا لنسب املساهمة أما باقى اخلدمات األخرى التى حتتاج إلي موافقة مسبقة يتم 

خصمها من احلد األقصى ملساهمة املشروع.
األفاستني  وحقن  والكلوى  الكبدى  والفشل  واالشعاعى  الكيماوى  العالج  فى  املساهمة  يتم   -٢
خاصة  تكون  التحويل  وخطابات  الطبى  والتقرير  األصلية  العالج  فواتير  خالل  من  واللوسنتس 

باإلقامة للعالج الكيماوى فقط.
٣- خدمات األسنان يتم التعامل فيها بأسعار اجلدول املوضح بالدليل »استرشادية« واملشروع يساهم 
جنيه  و٧٠٠  للوالدين  جنيها  و٢٥٠  واألوالد  والزوج=ة  للعضو  جنيه   ٣٠٠ مببلغ  اخلدمات  هذه  فى 

لألسرةككل بنسبة ٥٠٪ و٤٠٪ من أسعار اخلدمات.
ال  التاجية  الشرايني  على  املقطعية  واألشعة  اللوسنتس  وحقن  باألفاستني  العني  حقن  حاالت   -٤
يتم إصدار خطابات حتويل لها من إدارة املشروع بل يتعني على العضو إحضار فاتورة من املستشفى 
لنسب  يخضع  والذى  املباشر  للصرف  املشروع  إدارة  إلى  بها  ويتقدم  باحلالة  طبى  تقرير  وكذلك 

املساهمة واملذكورة سابقا بالتفصيل فى صفحة ٨.
٥- فى حالة دخول العضو إلى املستشفى أكثر من مرة يجب إحضار صورة من بيان التكاليف السابقة 

من املستشفى حتى ميكن معرفة املتبقى من احلد األقصى لتحمل املشروع.
٦- فى حالة وفاة املولود يتم االستفادة من مساهمة املشروع فى الوالدات بدون إضافة املولود وفى 
حالة دخول احلضانة بعد الوالدة مباشرة يتم االستفادة من مساهمة املشروع بعد تقدمي مستندات 
الصرف خالل أربعة شهور من تاريخ الفواتير مع إضافة املولود وفى حالة الوفاة داخل احلضانة يعفى 

العضو من رسوم إضافة املولود وتصرف له مساهمة املشروع فى احلضانة.
٧- أسعار املستشفيات احلكومية واملؤسسات العالجية أسعار سيادية وكذلك أسعار الالئحة اخلاصة 

وهى ملزمة للمشروع.
٨- يجب على السادة جهات العالج االلتزام بأسعار املشروع املتعاقد عليها وعلى من ال يرغب التعامل 

بهذه األسعار التقدم إلى إدارة املشروع لفسخ التعاقد معها فى العام القادم.

فى حالة كون أسعار اجلهات أقل من أسعار املشروع يتم التعامل باألسعار األقل حسب 
ما هو مدون بدليل املشروع

الزوجة  حذف  يتم  األولى  الزوجة  وطالق  املهندس  للسيد  الثانية  الزوجة  اشتراك  حالة  فى   -٩
األولى وإضافة الثانية بدون حذف األوالد مع إحضار املستندات الدالة على ذلك.

مع  التعامل  عند  وكذلك  العالجى  الكارنيه  خالل  من  املشروع  مع  التعامل  يتم  أن  على  التأكد   -١٠
اجلهات العالجية.

١١- رجاء من السادة املهندسني عدم طلب استمارات حتويل ملعمل حتاليل أو مركز أشعة شفاهة ويجب 
تقدمي روشتة من طبيب مدون بها التحاليل واالشعات املطلوبة.

١٢- كيفية حتصيل أتعاب الطبيب املتعاقد عن العمليات اجلراحية والوالدات.
أ ـ تقدمي تقرير طبى موضحا به نوع العملية واجلهة التى يتم إجراء العملية بها ورغبة الطبيب فى 

حتصيل اتعابه من املشروع.
ب ـ يقوم العضو بسداد حصته من أتعاب الطبيب مبوجب إيصال توريد بخزينة املشروع.

وحصة  املشروع  مساهمة  قيمة  متضمنا  األتعاب  بإجمالى  الطبيب  عملية  أشعار  العضو  يسلم  ـ  ج 
العضو ويتم تسليم األشعار للطبيب لتحصيله من املشروع.

د ـ ال يتم أى تعامل مالى بني العضو والطبيب املعالج منعا للحرج إال ما هو موضح بالدليل.
هـ ـ أى تعامالت مالية بني العضو واجلهة العالجية بخالف ما هو مذكور عاليه فاملشروع ال يتحمل أى 

مسئولية إزاء هذه التعامالت.
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١٣- على السادة األطباء واملستشفيات واملراكز الطبية التأكد من أن الكوبون املقدم للكشف لنفس 
السنة ولن يتم صرف الكوبون غير املخصص لنفس السنة والتأكد من شخصية العضو املستفيد من 

واقع الكارنيه العالجى.
١٤- إذا رغب املريض احملجوز فى املستشفى فى االنتقال إلى درجة إقامة أعلى من الدرجة املتعاقد 
عليها يقوم املريض بتسديد فرق اإلقامة وما يترتب عليه من أية فروق أخرى حتددها املستشفى 

حسب الئحة املستشفى.
١٥- الطفل أقل من ست سنوات من حقه مرافق واحد على سرير واحد بدون وجبات دون زيادة فى 

الرسوم ويستثنى من ذلك طفل احلضانة وطفل الرعاية املركزة.
١٦- املستشفيات ذات الئحة األسعار اخلاصة تنقسم إلى:

للوالدين  و٥٠٪  وأسرته  للعضو   ٪٨٠ بنسبة  فيها  املشروع  يساهم  خاصة  الئحة  ذات  مستشفيات  ـ  أ 
الدولى  ومصر  الدولى  النزهة  مستشفى  مثل  املهندس  يتحمله  والفرق  )أ(  مستوى  أسعار  بالئحة 

واجلنزورى.
ب ـ مستشفيات الئحة خاصة يساهم املشروع فيها بنسبة ٨٠٪ للعضو وأسرته و٥٠٪ للوالدين.

جـ ـ فى حالة املستشفيات ذات الئحة األسعار األقل من أسعار املشروع تلتزم جهات العالج بتطبيق 
وأسرته  للعضو   ٪٨٠ بنسبة  فيها  املشروع  ويساهم  زيادة  بدون  املشروع  عضو  على  اخلاصة  أسعارها 

و٥٠٪ للوالدين.
د ـ أما املستشفيات اآلتية: »عني شمس التخصصى ـ اجلالء العسكرى ـ املنيل اجلامعى ـ قصر العينى 
الفرنساوى ـ دار الفؤاد ـ مركز القلب هليوبوليس ـ السالم الدولى ـ املقاولون العرب ـ املركز الطبى لوزارة 
الداخليةـ  احلاالت احلرجة بقصر العينىـ  احللمية العسكرىـ  الشيخ زايد التخصصىـ  جامعة مصر 
ـ  ـ الرحمة مبصر اجلديدة  أكتوبر  ـ جامعة ٦  الزيتون التخصصى باألميرية  ـ  للعلوم والتكنولوجيا 
الهالل... إلخ... يتم التعامل بالئحتها ككل مع مساهمة املشروع بنسبة ٦٠٪ للعضو األصلى والزوجة 
أو  املستشفيات  لهذه  العالج  مشروع  من  التحويل  بخطاب  موضح  هو  كما  للوالدين  و٣٠٪  واألبناء 
التعامل  غيرها وفى حالة االسترداد من املشروع فى حالة عدم احلصول على خطاب حتويل يتم 

واملساهمة بأسعار املشروع.
١٧- وكذلك إذا كان هناك أى فحوص أو أبحاث تكون أسعارها أقل من أسعار املشروع املوجودة بالدليل 

فيجب أن تلتزم املراكز املتعاقدة »أشعة ـ حتاليل ـ عالج طبيعى« بأسعارها األقل.
١٨- يجب أن يراجع العضو فاتورة املستشفى واألدوية املدونة بها ويوقع عليها قبل تسديد نسبته 
فيها وإحضار صورة من الفاتورة معتمدة من املستشفى توضح فيها حصة النقابة وإال سيمتنع املشروع 

عن إصدار خطاب آخر لدخول املستشفى.
١٩- عند التقدم إلى إدارة املشروع السترداد نفقات العالج فى املستشفيات غير املتعاقد معها »فى 
أو عالجى يجب تقدمي  املستشفى فوًرا لتدخل جراحى  التى تستلزم دخول  احلاالت اإلسعافية« 
فواتير أصلية ومرقمة مختومة بخامت املستشفى وكذلك إيصاالت مهن غير جتارية ألتعاب السادة 
األطباء خالل أربعة شهور ويكون تقدير هذه احلاالت اإلسعافية مبعرفة طبيب املشروع ورأيه فيها 

نهائي.
املستشفى  أو  املعالج  الطبيب  التى يقع فيها  واملهنية  الفنية  املشروع غير مسئول عن األخطاء   -٢٠
املهنة بنقابة األطباء كما تقع حتت طائلة  آداب  وراد فى الئحة  ملا هو  األخطاء  ولكن تخضع هذه 

القوانني املنظمة ملهنة الطب.
٢١- على السادة األعضاء عند تعاملهم مع اجلهات العالجية تقدمي الكارنيه العالجى لهذه اجلهات 

حتى ميكن االستفادة من أسعار املشروع.
ملزمة  تكون  والتى  املشروع  مع  املتعاقدة  املتخصصة  باملراكز  واألشعات  التحاليل  بعمل  ينصح   -٢٢

باألسعار املوجودة فى الدليل الطبى.
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تنويه هام جدا
البيانات  حتديث  للمهندسني  الصحية  الرعاية  مشروع  مع  املتعاقدة  العالج  جهات  السادة  على 
اخلاصة بالتعاقد ورغبتها فى االستمرار فى املشروع للعام التالى خالل الفترة من ٦/١ حتى ٧/٣١ 

وهى الفترة اخلاصة بتلقى طلبات اشتراك اجلهات العالجية اجلديدة باملشروع.
ال يجوز االمتناع عن االستمرار فى تقدمي اخلدمة العالجية للسادة املهندسني أثناء سريان التعاقد 
العام  أول  الدليل الطبى بل يكون االعتذار بداية من  املركز فى  أو  أو املستشفى  وورود اسم الطبيب 

التالى حسب ما هو وارد بالدليل الطبى.
وفى حالة عدم موافقة إدارة املشروع بهذه البيانات والرغبة فى التجديد والتزام اجلهة املتعاقدة 
بالتعامل مع السادة األعضاء خالل العام يتم إلغاء اجلهة املتعاقدة مع املشروع من الدليل عن العام 

التالى.

تنبيه هام جدا
١- حرصا من إدارة املشروع فى تقدمي خدماتها للسادة األعضاء املشتركني باملشروع نتشرف 
لذا  عام..  كل  من  وديسمبر  نوفمبر  شهري  خالل  االشتراك  باب  فتح  سيتم  بأنه  باإلفادة 

يرجى احلرص على املبادرة فى االشتراك.
أو  اإلقدام  عدم  الرجاء  سالمتكم  على  حرصا  املشروع  أعضاء  املهندسني  اإلخوة  إلى   -٢
داخل  فى  عام  مخدر  حتت  خصوصا  اجلراحية  العمليات  من  نوع  أى  إجراء  على  املوافقة 

العيادات اخلاصة للسادة اجلراحني ويجب أن تكون بداخل املستشفيات.
الشخصية  وصورهم  والتابعني  بالعضو  اخلاصة  البيانات  كافة  تقدمي  على  احلرص   -٣
العالج وفى حالة عدم وجود صورة ألى  واحلرص على وضع صورة لكل مستفيد بكارنيه 
مستفيد فيما عدا املولود اجلديد الذى ال يزيد عمره عن عام ستضطر إدارة املشروع آسفة 
وحرصا  بذلك  العالجية  اجلهات  التزام  من  املستفيد  لهذا  اخلدمة  تقدمي  عن  لالمتناع 
من إدارة املشروع على حصول السادة األعضاء على اخلدمة املطلوبة من املشروع واجلهات 
العالجية على خدمات املشروع كاملة يرجى إضافة جميع طرق االتصال بالعضو »أرضى ـ 

موبايل ـ بريد الكترونى« فى احلاسب اآللى.



٢٠

أسعار العيادات الخارجية لعام ٢٠١٩
عيادة الجراحة العامة

اسم اخلدمة
اجمالي 
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪ ٤٠

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠استئصال ظافر غائر حتت مخدر موضعي

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠غرز عادية حتت مخدر موضعي »1-٣ غرزة«

١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢غرز عادية حتت مخدر موضعي »١٠-٣ غرزة«

٣٥١٧.٥١٧.٥٢١١٤غيار بعد عملية صغري أو جرح صغير

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤غيار بعد عملية متوسطة أو جرح متوسط

٩٠٤٥٤٥٥٤٣٦غيار بعد عملية كبري أو جرح كبير أو قدم سكري

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠فتح خراج حتت مخدر موضعي

١٩٠٩٥٩٥١١٤٧٦استئصال كيس دهني مبخدر موضعي

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠استئصال كيس دهني آخر مبخدر موضعي

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠فك التصاقات خلقي باللسان مبخدر موضعي

١٦٠٨٠٨٠٩٦٦٤غيار + تنظيف قدم سكري

حقن دوالي

عيادة الحروق

اسم اخلدمة
إجمالي 
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٣٠٠١٥٠١٥٠١٨٠١٢٠ازالة ندبة مشوهة حتت مخدر موضعي

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠غيار حروق صغيرة

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨غيار حروق متوسط

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨غيار حروق كبير

عيادة عصبية ونفسية

اسم اخلدمة
إجمالي 
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٤٦٠٢٣٠٢٣٠٢٧٥١٨٥رسم عصب وعضالت الشرج

٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢جلسة نفسية

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠الصدمة مبخدر

٢٠٠١٠٠١٠٠١٢٠٨٠رسم مخ ملون بالكمبيوتر

٢٠٠١٠٠١٠٠١٢٠٨٠رسم عضالت أو عصب ناحية واحدة

٤٥٠٢٢٥٢٢٥١٨٠١٨٠رسم عضالت أو عصب ناحيتني

٥٥٠٢٧٥٢٧٥٣٣٠٢٢٠رسم عضالت وعصب كامل

٣٠٠١٥٠١٥٠١٨٠١٢٠رسم عضالت وعصب ناحية واحدة

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨رسم مخ عادي

٣٠٠١٥٠١٥٠١٨٠١٢٠اختبار منضدة مائلة
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عيادة املسالك البولية

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨توسيع قناة مجري البول

٤٠٠٢٠٠٢٠٠٢٤٠١٦٠ديناميكية التبول

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠قياس قوة اندفاع البول

عيادة العيون

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٩٠٤٥٤٥٥٤٣٦كي شعرة بالكهرباء »عني واحدة«

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨كي شعرة بالكهرباء »عينني«

٦٥٣٢.٥٣٢.٥٣٩٢٦حبوب باجلفن عني واحدة

٩٠٤٥٤٥٥٤٣٦جبوب باجلفن عينني

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨استئصال كيس دهني »عني واحدة«

١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢استئصال كيس دهني »عينني«

٢٢٠١١٠١١٠١٣٢٨٨استئصال أكياس دهنية متعددة »عني واحدة«

٤٥٠٢٢٥٢٢٥٢٧٠١٨٠استئصال أكياس دهنية متعددة »عينني«

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤فتح دمل باجلفن

٥٥٢٧.٥٢٧.٥٣٣٢٢إزالة جسم غريب بالعني »خارجي«

ERG- VEP ١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠رسم الشبكية الكهربائي أو رسم عصب بصري

٢٢٠١١٠١١٠١٣٢٨٩٨رسم الشبكية الكهربائي رسم عصب عينني

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨فحص مجال االبصار بالكمبيوتر لعني واحدة

١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢فحص مجال االبصار بالكمبيوتر للعينني

١٠٥٥٦٤قياس ضغط العني للعينني للمرة الواحدة

٢٥٠١٢٥١٢٥١٥٠١٠٠أتعاب الطبيب في جلسة الليزر

١٤٠٧٠٧٠٨٤٥٦رسم استخدام جهاز الليزر »أرجون«

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠رسم استخدام جهاز الليزر »ياج«

١٦٠٨٠٨٠٩٦٦٤تصوير قاع العني بالفلورسني عني واحدة

٢٥٠١٢٥١٢٥١٥٠١٠٠تصوير قاع العني بالفلورسني عينني

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨فك غرز بالعني

١٠٥٥٢.٥٥٢.٥٦٣٤٢فك غرز بالعينني

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠موجات فوق صوتية علي العني الواحدة

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠موجات فوق صوتية علي العينني

٢٣٠١١٥١١٥١٣٨٩٢فحص مقطعي للشبكة والعصب عني واحدة

٣٥٠١٧٥١٧٥٢١٠١٤٠فحص مقطعي للشبكة والعصب عينني

٩٠٤٥٤٥٥٤٣٦عد اخلاليا املبطنة للقرنية أو فحص القرنية بامليكروسكوب للعني
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١٤٠٧٠٧٠٨٤٥٦عد اخلاليا املبطنة للقرنية أو فحص القرنية بامليكروسكوب للعينني

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨رسم طبوغرافيا القرنية للعني الواحدة + سمك القرنية

٢٠٠١٠٠١٠٠١٢٠٨٠رسم طبوغرافيا القرنية للعينني + سمك القرنية

Comi Corneal، Smear ٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠مسحة من قرنية العني

٢٠١٠١٠١٢٨كشف النظارة

٤٠٠٢٠٠٢٠٠٢٤٠١٦٠فحص عني حتت مخدر عام

كشف العيون يشمل الكشف + فحص قاع العني + قياس ضغط العني
عيادة غسيل كلي

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٣٠٠١٥٠١٥٠١٨٠١٢٠جلسة غسيل دموي

٣٥٠١٧٥١٧٥٢١٠١٤٠جلسة غسيل دموي بالبيكربونات

٤٠٠٢٠٠٢٠٠٢٤٠١٦٠جلسة غسيل بريتوني ٣٠

عيادة العالج الطبيعي

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٤٥٢٢.٥٢٢.٥٢٧١٨جلسة عالج طبيعي عضوي واحد ثالث نوعيات

٥٥٢٧.٥٢٧.٥٣٣٢٢جلسة عالج طبيعي عضو واحد أكثر من ثالث نوعيات

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤جلسة عالج طبيعي عضوين ثالث نوعيات

٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢جلسة عالج طبيعي عضوين أكثر من ثالث نوعيات

ملحوظة: خمسة وعشرون جلسة عالج طبيعي كحد أقصي خالل العام

عيادة األنف وأذن

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠كي نزيف األنف

٤٥٢٢.٥٢٢.٥٢٧١٨حشو أنف أمامي

٩٠٤٥٤٥٥٤٣٦فتح خراج باللوز/ األنف

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠منظار أنف تشخيصي »باأللياف الضوئية«

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠أخذ عينة حتت مخدر موضعي

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤استخراج جسم غريب من األذن أو األنف

٣٠١٥١٥١٨١٢فحص األذن/ األذنني بامليكروسكوب

٢٥١٢.٥١٢.٥١٥١٠غسيل أذن واحدة

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦غسيل األذنني

٣٠١٥١٥١٨١٢شفط أذن واحدة

٤٥٢٢.٥٢٢.٥٢٧١٨شفط األذنني

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦وضع فتيل باألذن تنظيف خراج

تابع عيادة العيون
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عيادة أمراض السمع واالتزان

اسم اخلدمة
إجمالي 
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤فحص سمع بالنغمات

P.T.A ٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢مقياس سمع

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠اختبارات السمع باجلهد املثار

ABR ١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢جذع املخ باجلهد املثار

E.N.G ١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢اختبار اتزان رقرقة العني

١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢فحص الصدي الصوتي للقوقعة

١٨٠٩٠٩٠١٠٨٧٢اختبارات اجلهاز السمعي املركزي

O.A.E ٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤اإلنبعاث الصوتي للقوقعة

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠ضغط األذن

٣٠٠١٥٠١٥٠١٨٠١٢٠اختبار منضدة مائلة

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠قالب اذن هارد »عمل وتركيب«

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤قالب اذن سوفت »عمل وتركيب«

عيادة التخاطب

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

٣٠١٥١٥جلسة تخاطب
بحد أقصي عدد مائة جلسة خالل العام وذلك لألبناء فقط مبوافقة من إدارة املشروع

عيادة نساء وتوليد

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨كي عنق رحم

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠مسحة مهبلية من عنق الرحم

٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢عينة من عنق الرحم

٩٠٤٥٤٥٥٥٣٥موجات صوتية

١٧٥٩٠٨٥١٠٥٧٠موجات صوتية عن طريق املهبل
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عيادة جلدية

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٣٠١٥١٥١٨١٢جلسة أشعة فوق بنفسجية ضيقة الطيف

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦جلسة أشعة فوق بنفسجية طويلة املوجة

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦كي سنطة واحدة/ عني سمكة/ كالو بالتبريد

٢٠١٠١٠١٢٨كي كل سنطة بعد األولي »في جلسة واحدة« بالتبريد

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦كي سنطة بباطن القدم بالتبريد

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠أتعاب حقن الكورتيزون »بدون ثمن الدواء«

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤حقنة داخل اجللد باستخدام جهاز ضغط الهواء

١١٠٥٥٥٥٦٦٤٤عينة من اجللد

عيادة حساسية

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢االختبارات اجللدية »بنكارد أو ما مياثلها

عيادة العظام

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠جبس أو جبيرة حتت الكوع

١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠جبس أو جبيرة فوق الكوع

١١٠٥٥٥٥٦٦٤٤جبس أو جبيرة حتت الركبة

١٣٠٦٥٦٥٧٨٥٢جبس فوق الركبة

٢٢٠١١٠١١٠١٣٢٨٨بنطلون جبس

١٢٠٦٠٦٠٧٢٤٨جبس نصف الفخذ إلي نصف الساق

٢٢٠١١٠١١٠١٣٢٨٨جاكت جبس

٣٠١٥١٥١٨١٢رفع اجلبس

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠بذل الركبة

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦رباط ضاغط الصق بدون ثمن الرباط

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠حقن داخل املفصل بدون ثمن الدواء

٣٠١٥١٥١٨١٢رباط بكر للكتف

٣٠١٥١٥١٨١٢

مالحظات 
١- جميع األسعار بدون ثمن اجلبس واملستلزمات والتي يتحملها العضو كاملة

٢- يضاف ٢٠ جنيه في حالة رد الكسر
٣- احلاالت اخلاصة باألطفال أقل من ثمانية سنوات تخصم ٥٠٪ من املستلزمات

٤- جميع حاالت اجلبس يضاف عشرة ج نيهات قيمة فتح كشك املستشفي وليس بالعيادة اخلاصة
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عيادة القلب واألوعية الدموية

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٣٢٠١٦٠١٦٠١٩٢١٢٨منظار فحص القلب باملوجات الصوتية من املرئ

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠رسم القلب العادي

٢٠٠١٠٠١٠٠١٢٠٨٠رسم القلب املجهود

١٥٠٧٥٧٥٩٠٦٠هولتر مونتيتور »رسم قلب ٢٤ ساعة«

١٩٠٩٥٩٥١١٥٧٥موجات صوتية علي القلب

موجات صوتية علي القلب باإلجهاد 
٤٢٠٢١٠٢١٠٢٥٢١٦٨الدوائي شاملة املستلزمات وثمن الدواء

عيادة الصدر

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٣٢٠١٦٠١٦٠١٩٢١٢٨بذل صدر أو باللوري

٤٠٢٠٢٠٢٤١٦عالج باالستنشاق جلسة واحدة بالعيادة

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨السعة املؤقتة للرئتني

٧٠٣٥٣٥٤٢٢٨أحجام الرئتني

٨٠٤٠٤٠٤٨٣٢حتديد معامل الزفير

٦٠٣٠٣٠٣٦٢٤حتديد معامل انتشار الغاز

عيادة الطوارئ

إجمالي اسم اخلدمة
التكلفة

العضو 
٪٥٠

املشروع 
٪٥٠

الوالدين 
٪٦٠

املشروع 
٪٤٠

٥٢،٥٢،٥٣٢حتليل سكر »بالشريط«

٢٠١٠١٠١٢٨تركيب محلول

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠استنشاق أكسجني مرطب »بالساعة«

»d.c« كهربائية w ١٠٠٥٠٥٠٦٠٤٠صدمة

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠غسيل معدة

٥٠٢٥٢٥٣٠٢٠حتت املالحظة طوارئ حتي ٦ ساعات »إقامة نهارية«

أدوية الطوارئ يتحمل املشروع بنسبة ٥٠٪ مع املهندس وأسرته و٤٠٪ مع الوالدين
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أسعار األسنان لعام ٢٠١٩

اخلدمة
إجمالي 
التكلفة

الوالدينالعضو وأسرته

ما يدفعه
املشروع

ما يدفعه
العضو

ما يدفعه
املشروع

ما يدفعه
العضو

أواًل: التشخيص

٣٠١٥١٥١٢١٨األشعة

ثانيًا: اجلراحة

١٢٠٦٠٦٠٤٨٧٢خلع ضرس أو جذر عادي

٢٠٠١٠٠١٠٠٨٠١٢٠خلع ضرس عقل عادي

٣٠٠١٥٠١٥٠١٢٠١٨٠خلع جراحي لضرس مدفون في اللثة فقط

٤٠٠٢٠٠٢٠٠١٦٠٢٤٠خلع ضرس عقل مدفون جزئيًا في العظام

٧٠٠٣٠٠٤٠٠٢٥٠٤٥٠خلع ضرس عقل مدفون كليًا في العظام

٥٠٠٢٥٠٢٥٠٢٠٠٣٠٠استئصال كيس صغير بالفك بدون خلع

٧٥٠٣٠٠٢٥٠٢٥٠٥٠٠استئصال كيس كبير بالفك بدون خلع

٣٠٠١٥٠١٥٠١٢٠١٨٠خلع الضرس جراحيا

ثالثًا: عالج اللثة

٢٠٠١٠٠١٠٠٨٠١٢٠إزالة رواسب جيرية )كافيترون(

١٥٠٧٥٧٥٦٠٩٠جراحة اللثة الصديدية

يتحملها العضو بالكامل٧٥تلميع األسنان

رابعًا: احلشو

٢٠٠١٠٠١٠٠٨٠١٢٠حشو ضرس مملغم

٣٠٠١٥٠١٥٠١٢٠١٨٠حشو كمبوزيت

٣٠٠١٥٠١٥٠١٢٠١٨٠حشو جرس ايونيمر

٣٠٠١٥٠١٥٠١٢٠١٨٠عالج اجلذور بدون حشو مملغم لألسنان األمامية

٤٥٠٢٢٥٢٢٥١٨٠٢٧٠حشو اجلذور للضروس األمامية واخللفية

٢٠٠١٠٠١٠٠٨٠١٢٠إزالة عصب السنة اللبنية

خامسًا: التركيبات

٢٠٠٠٣٠٠١٧٠٠٢٥٠١٧٥٠طقم أسنان كامل اكريل باملعمل

١١٠٠٣٠٠٨٠٠٢٥٠٨٥٠نصف طقم أسنان كامل اكريل باملعمل

١٥٠٧٥٧٥٦٠٩٠تركيب سن أو ضرس اكريل )األول(

١٢٠٦٠٦٠٤٨٧٢تركيب سن أو ضرس التالي بحد أقصي نصف طقم

١٧٥٨٧.٥٨٧.٥٧٠١٠٥تركيب طربوش اكريل )للوحدة(

٤٠٠٢٠٠٢٠٠١٦٠٢٤٠تركيب طربوش معدن صب غير نفيس

٢٢٠١١٠١١٠٨٨١٣٢تبطني الطقم علوي أو سفلي

١٥٠٧٥٧٥٦٠٩٠تصليح طقم أكثر من ٦ أسنان

٧٠٠٣٠٠٤٠٠٢٨٠٤٢٠هيكل ضرس فيتاليوم بدون أسنان

١٥٠٠٣٠٠١٢٠٠٢٥٠١٢٥٠هيكل فيتاليوم كامل للفك الواحد بدون أسنان

٨٠٠٣٠٠٥٠٠٢٥٠٥٥٠طربوش بورسلني للوحدة

احلد األقصي ملساهمة املشروع للعضو ٣٠٠ ج من إجمالي التكلفة املذكورة في العام ومع الوالدين ٢٥٠ ج 

احلد األقصي ملساهمة املشروع لألسرة ٧٠٠ ج من إجمالي اخلدمات املذكورة في العام

أي خدمة غير مذكورة بهذه القائمة يتحمل العضو تكاليفها بالكامل وال يشارك فيها املشروع
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تابع خدمات األسنان
مساهمة املشروع مع السادة األعضاء من خالل اآلتي:

وذلك في حالة الطبيب متعاقد

١- إيصال مهن غير جتارية من الطبيب.

٢- أو روشتة من الطبيب مختومة من مصلحة الضرائب.

٣- أو املوافقة علي اخلدمات من إدارة املشروع قبل حدوثها.

الحد األقصي للمساهمة في املشروع:
١- احلد األقصي لتحمل املشروع في خدمات األسنان لفرد واحد )٣٠٠ جنيه( سنويًا.

٢- احلد األقصي لتحمل املشروع في خدمات األسنان للوالدين )٢٥٠ جنيه( سنويًا.

٣- احلد األقصي لتحمل املشروع في خدمات األسنان لألسرة )٧٠٠ جنيه( سنويًا.

ويتم الصرف بنسبة ٥٠٪ للعضو األصلي والزوجة واألوالد

ويتم الصرف بنسبة ٤٠٪ ألحد الوالدين
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إجمالى نوع املنظارم
القىمة

املستشفى 
والتخدىر واملنظار

أجر 
الطبىب

مبلغ   املساهمة 
للمهندس واألسرة

مبلغ   املساهمة 
للوالدىن

٨٠٠ 1٠٠٠  ٧٠٠  1٣٠٠  ٢٠٠٠ منظار قنوات مرارىة تشخىصى1

 1٠٦٠  1٣٢٥  11٠٠  1٥٥٠  ٢٦٥٠ منظار قنوات مرارىة تشخىصى وشق القناة٢
 ٢1٦٠  ٢٧٠٠  ٢٣٠٠  ٣1٠٠  ٥٤٠٠ منظار قنوات مرارىة وتركىب دعامة٣
 ٢٨٠  ٣٥٠  ٣٥٠  ٣٥٠  ٧٠٠ تركىب دعامة إضافىة بالقناة املرارىة٤
 1٠٠٠  1٢٥٠  1٠٠٠  1٥٠٠  ٢٥٠٠ منظار قنوات مرارىة وإزالة دعامة٥
 ٢٠٨٠  ٢٦٠٠  ٢1٠٠  ٣1٠٠ ٥٢٠٠منظار قنوات مرارىة واستخراج حصوات٦
 ٢٤٤٠  ٣٠٥٠  ٢٥٠٠  ٣٦٠٠ ٦1٠٠منظار قنوات مرارىة وتفتىت حصوات٧
 1٣٨٠  1٧٢٥  1٣٥٠  ٢1٠٠  ٣٤٥٠ توسىع القناة املرارىة بالبالون٨
 ٦٤٠  ٨٠٠  ٦٠٠  1٠٠٠  1٦٠٠ كى »معدة أو قولون أو اثنى عشر« باألرجون9
 ٥٠٠  ٦٢٥  ٤٥٠  ٨٠٠  1٢٥٠ استئصال حلمىة من »معدة أو قولون أو اثنى عشر«1٠
 ٢٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠ استئصال حلمىة إضافىة من »معدة أو قولون أو اثنى عشر«11
 ٧٨٠  9٧٥  ٥٥٠  1٤٠٠  19٥٠ حقن دوالى املعدة »بدون مستلزمات«1٢
 ٧٢٠  9٠٠  ٦٠٠  1٢٠٠  1٨٠٠ ربط دوالى املعدة باملنظار1٣
 ٦٤٠  ٨٠٠  ٦٠٠  1٠٠٠  1٦٠٠ تركىب انبوبة تغذىة باملعدة1٤
 ٨٠٠  1٠٠٠  ٧٠٠  1٣٠٠  ٢٠٠٠ منظار معدة وتركىب دعامة1٥
 ٥٨٠  ٧٢٥  ٥٠٠  9٥٠  1٤٥٠ ربط دوالى املرئ »بدون مستلزمات«1٦
 ٥٢٠  ٦٥٠  ٤٠٠  9٥٠  1٣٠٠ توسىع املرئ مبوسع سفارى1٧
 ٥٢٠  ٦٥٠  ٤٠٠  9٠٠  1٣٠٠ تركىب انبوبة باملرئ1٨
 ٦٠٠  ٧٥٠  ٥٠٠  1٠٠٠  1٥٠٠ تركىب دعامة باملرئ »بدون ثمن الدعامة«19
 ٧٨٠ 9٧٥ ٧٥٠  1٢٠٠  19٥٠ توسىع القولون بالبالون »بدون ثمن الدعامة«٢٠
 ٧٦٠  9٥٠  ٧٥٠  11٥٠  19٠٠ تركىب دعامة بالقولون »بدون ثمن الدعامة«٢1
 9٢٠  11٥٠  ٨٠٠  1٥٠٠  ٢٣٠٠ منظار وتركىب دعامة باإلثنى عشر٢٢
 ٥٠٠  ٦٢٥  ٥٠٠  ٧٥٠  1٢٥٠ تركىب قسطرة بالبطن »بدون ثمن القسطرة«٢٣
 ٢٦٠  ٣٢٥  ٢٥٠  ٤٠٠  ٦٥٠ منظار معدة ومرئ واثنى عشر٢٤
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إجمالى نوع املنظارم
القىمة

املستشفى 
والتخدىر واملنظار

أجر 
الطبىب

مبلغ   املساهمة 
للمهندس واألسرة

مبلغ   املساهمة 
للوالدىن

 ٣٤٠ ٤٢٥  ٣٠٠  ٥٥٠  ٨٥٠ منظار معدة ومرئ واثنى عشر + عىنة٢٥
 ٤٨٠  ٦٠٠  ٤٠٠  ٨٠٠  1٢٠٠ حقن دوالى املرئ »بدون مستلزمات«٢٦
 ٤٠٠  ٥٠٠  ٣٠٠  ٧٠٠  1٠٠٠ إزالة دعامة من املرئ٢٧
 ٢٨٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٤٥٠  ٧٠٠ منظار قولون قصىر٢٨
 ٤٦٠  ٥٧٥  ٤٠٠  ٧٥٠  11٥٠ منظار قولون طوىل٢9
 ٣٠٠  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٧٥٠ عىنة من الكبد باملوجات الصوتىة٣٠
 ٣٠٠  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٧٥٠ عىنة من البنكرىاس باملوجات الصوتىة٣1
 ٣٠٠  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٧٥٠ عىنة من الكلى باملوجات الصوتىة٣٢
 ٣٠٠  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٧٥٠ عىنة من الغدة الدرقىة باملوجات الصوتىة٣٣
 1٦٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠ بذل خراج من الكبد أو جتمع صدىدى بالبطن٣٤
 1٦٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠ بذل سائل حوىصلة من الكبد٣٥
 1٦٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠ بذل سائل حول الرئة »تشخىصى«٣٦
 1٦٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠ بذل سائل حول الرئة »عالجى«٣٧
 1٦٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠ بذل استسقاء تشخىصى٣٨
 ٨٠  1٠٠  -  -  ٢٠٠ حتلىل جرثومة حلزونىة٣9
 ٣٦٠  ٤٥٠  ٥٠٠  ٤٠٠  9٠٠ استخراج جسم غرىب من املعدة باملنظار٤٠

تابع الئحة المناظير التشخيصية والتداخلية لعام 2019

مالحظات هامة
< أسعار المناظير تشمل اإلقامة النهارية وفتح كشك المناظير ورسم المنظار 

والمستلزمات.
< المستهلكات الخاصة يتحملها المريض بالكامل.

< يساهم المشروع بنسبة 50% مع العضو األصلي أو زوجته أو أوالده ويتحمل 
المهندس وأسرته نسبة %50.

< يساهم المشروع بنسبة 40% مع الوالدين ويتحمل الوالدين نسبة %60.
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 



40

الئحة أسعار التحاليل بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 



46

الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 



48

الئحة أسعار التحاليل باحملافظات لعام 2019 
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٣٦١٨.٠٠١٨.٠٠٢١.٦٠١٤.٤٠

٩٤.٥٠٤.٥٠٥.٤٠٣.٦٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٣٢١٦.٠٠١٦.٠٠١٩.٢٠١٢.٨٠

٥٩٢٩.٥٠٢٩.٥٠٣٥.٤٠٢٣.٦٠

١٠٥.٠٠٥.٠٠٦.٠٠٤.٠٠

١٥٧.٥٠٧.٥٠٩.٠٠٦.٠٠

١١٥.٥٠٥.٥٠٦.٦٠٤.٤٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٣١١٥.٥٠١٥.٥٠١٨.٦٠١٢.٤٠

٩٤.٥٠٤.٥٠٥.٤٠٣.٦٠

٩٤.٥٠٤.٥٠٥.٤٠٣.٦٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٩٤.٥٠٤.٥٠٥.٤٠٣.٦٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٥٨٢٩.٠٠٢٩.٠٠٣٤.٨٠٢٣.٢٠

٨٣٤١.٥٠٤١.٥٠٤٩.٨٠٣٣.٢٠

٦٤٣٢.٠٠٣٢.٠٠٣٨.٤٠٢٥.٦٠

١٣٤٦٧.٠٠٦٧.٠٠٨٠.٤٠٥٣.٦٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٢٥٣١٢٦.٥٠١٢٦.٥٠١٥١.٨٠١٠١.٢٠

٤٤٤٢٢٢.٠٠٢٢٢.٠٠٢٦٦.٤٠١٧٧.٦٠

١١٥.٥٠٥.٥٠٦.٦٠٤.٤٠

١١٥.٥٠٥.٥٠٦.٦٠٤.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

 Bl.sugar curve(samp ٥.)رسم بیاني للسكر بالدم (٥ عینات )

 .Glycosylated Hb(Hb A١c)الھیموجلوبین السكري

 B.M.biopsy(fees  )اتعاب الطبیب في أخذ عینة من نخاع العظام شامال المستلزمات

التحالیل الكیمیائیة 
 Bl.glucose(fasting)سكر في الدم (صائم) أو أي سائل

 Bl.glucose(pp)سكر في الدم ( فاطر )

Microsc ex. for B.Mفحص میكروسكوبي لنخاع العظام (باثولوجي)

 B.M aspiration(fees  )اتعاب الطبیب في اجراء بذل نخاع العظام شامال المستلزمات

Bone Marrow Biobsyفحص باثولوجي لعینة من نخاع العظام

( quantitative)G٦PD-Assay 

Hb. Electrophoresisتحلیل كھربائي للھیموجلوبینات غیر الطبیعیة

Bone Marrow Biopsyفحص بذل النخاع

Sickle cellsعد الخالیا المنجلیة

Film for Malariaفیلم دم للمالریا

Fibrinogen level

P.T.Tسرعة الثرومبوبالستین

 .Prothrombin Time & conc(PT)تركیز البروثرومبین الدم

Reticulocyte countعد الخالیا الشبكیة

 Anti Rh. (Indirect Coomb.) or(Direct Coomb.)اختبار كومب غیر مباشر او مباشر

 Coagulation . T(CT)سرعة تجلط الدم

 Bleeding .T(BT)سرعة نزف الدم

E.S.Rترسیب الدم

Osmotic Fragilityمرونة كرات الدم الحمراء

A.B.O group & Rh.اختبار فصائل الدم + ( معامل ریزوس )

Ferritinفیررتین

Coagulation
Platelet Countصفائح الدم

Hb% & Hctھیموجلوین و ھیماتو كریت الدم

TIBC اجمالي طاقة ارتباط الحدید

 Iron(Fe)حدید في المصل

فحوص كفاءة التجلط

 Complete Blood Picture(CBC)صورة الدم الكاملة

 Total Leucocyic count(WBCs)عدد كرات دم بیضاء كلي

Total & Differential Leucocyic countعدد كرات الدم البیضاء كلي ونوعي

أسعارالتحالیل فى معامل البرج والمختبرو ألفا(القاھرة) لعام٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

 تحلیل أمراض الدم

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )القاهرة( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

١٨٩.٠٠٩.٠٠١٠.٨٠٧.٢٠

١٨٩.٠٠٩.٠٠١٠.٨٠٧.٢٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٣٩١٩.٥٠١٩.٥٠٢٣.٤٠١٥.٦٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٧٤٣٧.٠٠٣٧.٠٠٤٤.٤٠٢٩.٦٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣٩٦١٩٨.٠٠١٩٨.٠٠٢٣٧.٦٠١٥٨.٤٠

٦٩٣٤.٥٠٣٤.٥٠٤١.٤٠٢٧.٦٠

١٩٩.٥٠٩.٥٠١١.٤٠٧.٦٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٣٢١٦.٠٠١٦.٠٠١٩.٢٠١٢.٨٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٦٤٣٢.٠٠٣٢.٠٠٣٨.٤٠٢٥.٦٠

المعادن في المصل

وظائف الكبد

قیاسات الدھون

Triglyceridesدھنیات الدم الثالثیة في الدم أو أي سائل

Total Lipidsدھنیات الدم الكلیة

Lipid Elect.التھریب الكھربائي للدھون

Cholesterolكلسترول الدم (الكلي) في الدم أو أي سائل

H.D.L.- L.D.L.كلسترول كلي ونوعي

L.D.L. assayدراسة كلسترول منخفض

HCV - PCR quant.تحلیل الكبدي الفیروسي الكمي

Lipids Blood
(Chol-Trig-H.D.L-L.D.L)Lipid Profile 

Total Proteinsبروتینات الدم الكلیة في الدم أو أي سائل

Albuminالبیومین في الدم أو أي سائل

Proteins Elect.التھریب الكھربائي للبروتین

SGOT

SGPT

(GGT)Gama GT 

Live Function Test
 Bilirubin(Total & Direct)بیلروبین «كلي ومباشر» في الدم أو أي سائل

 Aikaline phosphatase(ALP)فوسفاتیز قلوي

NH٣امونیا او نشادر في الدم

 Bl.gases(CO٢&O٢)غازات بالدم ( اكسجین وثاني اكسید الكربون)

Na or Kصودیوم في المصل او بوتاسیوم في المصل أو أي سائل

 Magnesium(Mg++)ماغنسیوم

Electrolytes
Bl.Bicarbonatesبیكربونات الدم

Bl.clorideكلورید في الدم أو أي سائل

Calcium totalكالسیوم في الدم أو أي سائل

 Ionized Ca(Ca++)كالسیوم ایوني

 Phosphorus(P+)فسفور في المصل

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

Minerals

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

Urea clearanceتخلیص بولینا البول والدم

Creatinine clear.تخلیص كریاتنین البول والدم

eGFR

Bl.Urea / BUNبولینا في الدم

Creatinineكریاتنین

Uric acidحمض البولیك في الدم أو أي سائل

Kidney Function وظائف الكلى

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )القاهرة( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٣١١٥.٥٠١٥.٥٠١٨.٦٠١٢.٤٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٣١١٥.٥٠١٥.٥٠١٨.٦٠١٢.٤٠

٣٦١٨.٠٠١٨.٠٠٢١.٦٠١٤.٤٠

٥٨٢٩.٠٠٢٩.٠٠٣٤.٨٠٢٣.٢٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٥٢٢٦.٠٠٢٦.٠٠٣١.٢٠٢٠.٨٠

١٨٩.٠٠٩.٠٠١٠.٨٠٧.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

١٠٥٥٢.٥٠٥٢.٥٠٦٣.٠٠٤٢.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣١١٥.٥٠١٥.٥٠١٨.٦٠١٢.٤٠

٧٩٣٩.٥٠٣٩.٥٠٤٧.٤٠٣١.٦٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

١٨٩.٠٠٩.٠٠١٠.٨٠٧.٢٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٢٦١٣.٠٠١٣.٠٠١٥.٦٠١٠.٤٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٣٩١٩.٥٠١٩.٥٠٢٣.٤٠١٥.٦٠

٣٩١٩.٥٠١٩.٥٠٢٣.٤٠١٥.٦٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

Microscopic  Examination, Culture & Sensitivity

Microscopic  Examinationالتحالیل المیكروبیة

Enzymesانزیمات الدم     

Stool & Urine                     تحلیل البول والبراز

Occult Blood in stoolتحلیل براز للدم المختفي

Rectal swabفحص مسحة شرجیة

Stool Fatفحص دھون بالبراز

Fungusمزرعة للفطریات الي نوع من العینات

C.S.Fمزرعة سائل نخاعي

Complete stool analysisتحلیل براز كامل ومیكروسكوبي للطفیلیات

T.B Cultureمزرعة الدرن

Brucella test بروسیال

P.B or Monospot Testبول بائل او مونوسبوت

h urine ٢٤ Total protein ( Albumin)  inتحلیل بریتون في البول ٢٤ ساعة

Pregnancy test in urineاختبار الحمل بالبول

الفحوص المصلیة غیر المباشرة والمناعیة
Widal Testالفیدال للتیفود والباراتیفود

Acetone in urineتحلیل بول لالسیتون

Albumin in urineتحلیل بول للزالل

Calcium in urineكالسیوم بالبول

Complete urine analysis تحلیل بول كامل

Suger in urineتحلیل بول سكري

Blood cultureاختبار مزرعة للدم

Anaerobic cultureالمزرعة الالھوائیة الي عینة

Any Sampleمزرعة وحساسیة الي عینة ماعدا عینات البراز او البروستاتا

Stool or prost dischargeمزرعة وحساسیة للبراز او لعینة البروستاتا

...T.B  Film Sputum/ urine(succ. Samples ٣ )فحص میكرسكوبي  للدرن ٣ عینات في ٣ ایام متتالیة

Fungi in Hair , Skin, Nail . .فحص میكرسكوبي لفطریات الشعر او االظافر او الجلد

فحص میكروسكوبي ومزرعة بكتیریة وحساسیة

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

 for(Ascitic, Pleural, Peritoneal, Pericardial ...)فحص فیلم میكرسكوبي للسائل (البریتوني - الرئوي ...)

C.S.F فحص میكرسكوبي للسائل النخاعي

 T.B Film(one sample)فحص میكرسكوبي لمیكروب الدرن (عینة واحدة)

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

Acid Phosphataseالفوسفاتیز الحمضي

Amylaseاالمیالز في الدم أو أي سائل

L.D.Hفي الدم أو أي سائل

 .C.P.K. (Total) / C.P.K(MB)انزیمات القلب

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )القاهرة( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

١٩٨٩٩.٠٠٩٩.٠٠١١٨.٨٠٧٩.٢٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٣٩١٩.٥٠١٩.٥٠٢٣.٤٠١٥.٦٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٨٦٤٣.٠٠٤٣.٠٠٥١.٦٠٣٤.٤٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

األجسام المضادة الذاتیة

(.Anti Mitochondrial Ab)A.M.A.

(anti TP oxidase or anti thyroglobulin)Anti Thyroid abs 

(Anti-Liver Kidney Microsome)A.L.K.M 

(.Anti Smooth Muscle Ab)ASMA 

(Anti Nuclear Antibody)A.N.A 

A.N.A titre or anti DNA titre

(Anti DNA)A.DNA.

(ELISA)HAV IgG 

(ELISA)HAV lgM 

Autoantibodies

(  ELISA)HBe  (Ab or Ag ) 

(  ELISA)HBc Ab total or Igm  

(  ELISA)HBs. Antibodies 

(-) HCV Ab.(+) or

(  ELISA)HCV Ab 

(  ELISA)HBs.Ag  

عالمات الفیروس الكبدي الوبائي

(Rose-waaler)Rheumatoid Factor 

Hydatid Cystحوصلة ھیداتت

Tuberculin testاختبار تیبركولین

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

(CRP quantitative)C Reactive protein assay 

 Rheumatoid Factor(qualitative) معامل روماتوید

(quantitative)Rheumatoid Factor 

 A.S.O. titre(ASOT)انتي ستربتولیسین

C Reactive protein (+) or(-)معمل سي .ار. بي

C Reactive protein semi quantitative

(CMV IgG or IgM)Cytomegalo  Virus 

(HSV)Herpes simlex ١ Or ٢ IgG or IgM 

 To.R.C.H(IgM or IgG )مجموعة الفیروسات

Toxoplasmosis  Igm

Rubella  IgGروبیلال

Rubella  IgMاالجسام المضادة للحصبة االلماني

Toxoplasmosis  IgG    مضادات التوكسوبالزما

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )القاهرة( 2019



53

المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

١٠٥٥٢.٥٠٥٢.٥٠٦٣.٠٠٤٢.٠٠

٦٨٣٤.٠٠٣٤.٠٠٤٠.٨٠٢٧.٢٠

١٠٥٥٢.٥٠٥٢.٥٠٦٣.٠٠٤٢.٠٠

٨٤٤٢.٠٠٤٢.٠٠٥٠.٤٠٣٣.٦٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٥٧٢٨.٥٠٢٨.٥٠٣٤.٢٠٢٢.٨٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٦٨٣٤.٠٠٣٤.٠٠٤٠.٨٠٢٧.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٣٢١.٥٠٢١.٥٠٢٥.٨٠١٧.٢٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٤٢٢١.٠٠٢١.٠٠٢٥.٢٠١٦.٨٠

٩٤٤٧.٠٠٤٧.٠٠٥٦.٤٠٣٧.٦٠

٩٤٤٧.٠٠٤٧.٠٠٥٦.٤٠٣٧.٦٠

١٢٠٦٠.٠٠٦٠.٠٠٧٢.٠٠٤٨.٠٠

دالالت األورام

وظائف الغدة الدرقیة

Slides ٥ -١ Slide consulationمراجعة شریحة

Slides ١٠ -٦ Slide consulationمراجعة شریحة

Fructose in Semenسكریات بالمني

Stone analysisتحلیل حصوة

التحالیل الباثولوجیة 
Cytology or PAP smear فحص سائل خلوي

 F.T.I(Free Thyroxin Index)المعامل الحر للغدة (اذا طلب وحدة فقط)

T.S.Hتي .اس. اتش

متفرقات 
Semen analysisتحلیل كامل للسائل المنوي

 or T٤ T٣(Total)ھرمون ت٣ وت٤ كلي

 or T٤ T٣(Free)المعامل الحر لھرمون ت٣ وت٤

Progesteroneبروجستیرون

Growth Hormoneھرمون النمو

Thyroid Evaluation

L.H or F.S.H or Prolactin

   Estradiol(E٢) استرادیول

Parathormoneباراثرمون

Insulin انسولین « عینة واحدة «

 Testosterone(Total)تستوستیرون كلي

Free Testosteroneالمعامل الحر للتستوستیرون

ھرمونات الدم
A.C.T.Hایھ سي تي اتش

 Cortisol(plasma )بالزما كوریتزول «عینة واحدة «

 Cortisol(urine)الكوریتزول بالبول

CA١٩.٩ or CA ١٢٥ or CA ١٥.٣

 .Prostatic specific Ag(PSA Total)معامل البروستاتا

(PSA Free)Prostatic specific Ag. 

Tumour Markers
(.A.F.P)Alpha feto protein 

C.E.A

.A.Bilhar.Ab

Complement C٣

Complement C٤

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
١٤٧٧٣.٥٠٧٣.٥٠٨٨.٢٠٥٨.٨٠

٣٩٩١٩٩.٥٠١٩٩.٥٠٢٣٩.٤٠١٥٩.٦٠

٢٣٩١١٩.٥٠١١٩.٥٠١٤٣.٤٠٩٥.٦٠

١٣٤٦٧.٠٠٦٧.٠٠٨٠.٤٠٥٣.٦٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٣٣٣١٦٦.٥٠١٦٦.٥٠١٩٩.٨٠١٣٣.٢٠

٤٦٦٢٣٣.٠٠٢٣٣.٠٠٢٧٩.٦٠١٨٦.٤٠

٣٩٩١٩٩.٥٠١٩٩.٥٠٢٣٩.٤٠١٥٩.٦٠

١٨٦٩٣.٠٠٩٣.٠٠١١١.٦٠٧٤.٤٠

١٨٦٩٣.٠٠٩٣.٠٠١١١.٦٠٧٤.٤٠

١٨٦٩٣.٠٠٩٣.٠٠١١١.٦٠٧٤.٤٠

١٨٦٩٣.٠٠٩٣.٠٠١١١.٦٠٧٤.٤٠

٤٤٠٢٢٠.٠٠٢٢٠.٠٠٢٦٤.٠٠١٧٦.٠٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٤٧٩٢٣٩.٥٠٢٣٩.٥٠٢٨٧.٤٠١٩١.٦٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٥٩٢٩.٥٠٢٩.٥٠٣٥.٤٠٢٣.٦٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

١٠٧٥٣.٥٠٥٣.٥٠٦٤.٢٠٤٢.٨٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٣٦١٨.٠٠١٨.٠٠٢١.٦٠١٤.٤٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

التحالیل النادرة

 Tegretol

Phenobarbital

Digoxin

 Epanutin

Lithium

نوع الخدمة المؤداة

B-HCG titer

B-J Protein

Drugs / One Sample
 Depakene

Troponin

VMA

Pregnancy test in blood

Lipaseفي الدم أو أي سائل

Microalbuminuria /or albumin /creatinine ratio

Osmolality

Transferrin

C- Peptide

Catecholamines in Blood

D-Xylose

Her- ٢

((each)Other monocolonal Ab. e.g KI٦٧…)Immune histochemistry 

Chemistry
(٢٥-Hydroxy-cholecalcifelol)Vita.D 

 Prostatic biopsy(Samples ٦)فحص عینات البروستاتا ( ٦ عینات )

 Estrogen Receptors(ER)مستقبالت االستروجین

 Progesteron Receptors(PR)مستقبالت البروجیستیرون

 Medium Sized specimen(Cm ١٠ > Cm ٢ <)فحص عینة متوسطة ( اكبر من ٢ سم  و اصغر من ١٠ سم)

 Large Sized specimen(Cm ١٠ <)فحص عینة كبیرة (اكبر من ١٠ سم)

 Radical Resections (all Radicals)(specimen with lymphnodes)استئصال جذري مع الغدد اللیمفاویة

Frozen sectionتحلیل فوري بالتجمید لعینة جراحیة

Fine needle aspiration (fee + sample (FNAC)اخذ عینة باالبرة للفحص

 Small  Sized specimen(Cm ٢ >)فحص عینة صغیرة (اقل ٢ سم)

Slides ١٠ Slide consulation more than مراجعة شریحة

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ اجمالى
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٣٢١٦.٠٠١٦.٠٠١٩.٢٠١٢.٨٠

٦٤٣٢.٠٠٣٢.٠٠٣٨.٤٠٢٥.٦٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

١٨٦٩٣.٠٠٩٣.٠٠١١١.٦٠٧٤.٤٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٩٤٤٧.٠٠٤٧.٠٠٥٦.٤٠٣٧.٦٠

٩٤٤٧.٠٠٤٧.٠٠٥٦.٤٠٣٧.٦٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٩٤٤٧.٠٠٤٧.٠٠٥٦.٤٠٣٧.٦٠

١٣٤٦٧.٠٠٦٧.٠٠٨٠.٤٠٥٣.٦٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

١٢٠٦٠.٠٠٦٠.٠٠٧٢.٠٠٤٨.٠٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

١٩٣٩٦.٥٠٩٦.٥٠١١٥.٨٠٧٧.٢٠

١٨٠٩٠.٠٠٩٠.٠٠١٠٨.٠٠٧٢.٠٠

١٠١٥٠.٥٠٥٠.٥٠٦٠.٦٠٤٠.٤٠

٢٠١١٠٠.٥٠١٠٠.٥٠١٢٠.٦٠٨٠.٤٠

٢٠٣١٠١.٥٠١٠١.٥٠١٢١.٨٠٨١.٢٠

١٩١٩٥.٥٠٩٥.٥٠١١٤.٦٠٧٦.٤٠

١٠١٥٠.٥٠٥٠.٥٠٦٠.٦٠٤٠.٤٠

٣٤٦١٧٣.٠٠١٧٣.٠٠٢٠٧.٦٠١٣٨.٤٠

١٤٦٧٣.٠٠٧٣.٠٠٨٧.٦٠٥٨.٤٠

٣٤٦١٧٣.٠٠١٧٣.٠٠٢٠٧.٦٠١٣٨.٤٠

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

(ss-A)Ro 

**(  FK)Tacrolimus 

Cyclosporine / one sample

** Serolimus

Lupus Anticoagulant

Protein C

Protein S

HLA B٢٧

H.Pylori Ag. in stool

(ss-B)La 

Haptoglobin

(Helicobacter)Biopsy 

(IgG)Serology for Helicobacter 

(Urine)B٢ Microgloblin 

Cold Agglutinins

Cryoglobulin

Anti Smith

Anti RNP

(Blood)B٢ Microgloblin 

 Anti-Cardiolipin lgG

Anti-Cardiolipin IgM

.Anti  CCP

Hams test

D. Dimer

Immunology
ANCA

(Direct)Platelet Antibodies 

(Indirect)Platelet Antibodies 

Thrombin Time

Haematology
Antithrombin ١١١

Pl. Adhesion
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٥٩٦٢٩٨.٠٠٢٩٨.٠٠٣٥٧.٦٠٢٣٨.٤٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

١٠١٥٠.٥٠٥٠.٥٠٦٠.٦٠٤٠.٤٠

٣٦١٨.٠٠١٨.٠٠٢١.٦٠١٤.٤٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٩٥٤٧.٥٠٤٧.٥٠٥٧.٠٠٣٨.٠٠

٦٢٣١.٠٠٣١.٠٠٣٧.٢٠٢٤.٨٠

٢٦٧١٣٣.٥٠١٣٣.٥٠١٦٠.٢٠١٠٦.٨٠

٢٣٩١١٩.٥٠١١٩.٥٠١٤٣.٤٠٩٥.٦٠

٧٤

٢٠١

٢٢٧

١٧٨

١٣٤

١٨٦

٣٦٠

١٣٤

٣٦٦

٤٠٥

٨٦

١٣٤

٤٠٥

١٣٤

٩٠٠

٦٣٣

٥٣٢

٣٩٩

٣٣

٥٣

١٠٢

١٣٤
١٣٤الدوسترون

١٣٤استریول
٤٨ت٣ رزین

٢٠١

Aldosterone

Estriol E٦

T٣ Resin uptake

Homocystine

IgG or IgA or IgM or IgE

(ASA)Anti Sperm Antibody 

.Islet cell Ab

Calprotectin

(AMH)Anti -mullarian hormone 

VDRL / RPR / TPHA

CASA

Quantiferon gold

(M٢-pk fecal tumour)Shebo test 

Post coital Test

Semen Processing

T.B-DNA by PCR

Ceruloplasmin

ACE

(IL-٢٨B)Interlukin ٢٨B 

Pl .Aggregation Collagen or adrenaline or restocitin

٥H.I.A.A

( IgG)ASCA 

( IgG & IgA)ASCA 

التحالیل النادرة - قائمة تحالیل یتحملھا العضو بالكامل
Fructosamine

Aldolase

(plasma / urine)Aminogram 

D.H.E.A -S

Gastrin hormone

Thyroglobulin

Hormones
Ketosteroids ١٧

Alph Hydroxy progesteron ١٧

D.H.E.A

(EBNA lgG)EBV 

Rota virus antigen in stool

Molecular Biology
**(  quantitive)HBV-DNA Realtime PCR 

(IgM)EBV 

(lgG)EBV 

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٣٠١٥.٠٠١٥.٠٠١٨.٠٠١٢.٠٠

٨٤.٠٠٤.٠٠٤.٨٠٣.٢٠

١٤٧.٠٠٧.٠٠٨.٤٠٥.٦٠

١٤٧.٠٠٧.٠٠٨.٤٠٥.٦٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٩٤.٥٠٤.٥٠٥.٤٠٣.٦٠

١٣٦.٥٠٦.٥٠٧.٨٠٥.٢٠

١٠٥.٠٠٥.٠٠٦.٠٠٤.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٨٤.٠٠٤.٠٠٤.٨٠٣.٢٠

٨٤.٠٠٤.٠٠٤.٨٠٣.٢٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

١٤٧.٠٠٧.٠٠٨.٤٠٥.٦٠

٨٤.٠٠٤.٠٠٤.٨٠٣.٢٠

١٤٧.٠٠٧.٠٠٨.٤٠٥.٦٠

٤٩٢٤.٥٠٢٤.٥٠٢٩.٤٠١٩.٦٠

٧١٣٥.٥٠٣٥.٥٠٤٢.٦٠٢٨.٤٠

٥٤٢٧.٠٠٢٧.٠٠٣٢.٤٠٢١.٦٠

١١٤٥٧.٠٠٥٧.٠٠٦٨.٤٠٤٥.٦٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

٢١٦١٠٨.٠٠١٠٨.٠٠١٢٩.٦٠٨٦.٤٠

٣٧٨١٨٩.٠٠١٨٩.٠٠٢٢٦.٨٠١٥١.٢٠

١٠٥.٠٠٥.٠٠٦.٠٠٤.٠٠

١٠٥.٠٠٥.٠٠٦.٠٠٤.٠٠

٤٣٢١.٥٠٢١.٥٠٢٥.٨٠١٧.٢٠

٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

 Complete Blood Picture(CBC)صورة الدم الكاملة

 Total Leucocyic count(WBCs)عدد كرات دم بیضاء كلي

Total & Differential Leucocyic countعدد كرات الدم البیضاء كلي ونوعي

E.S.Rترسیب الدم

Osmotic Fragilityمرونة كرات الدم الحمراء

A.B.O group & Rh.اختبار فصائل الدم + ( معامل ریزوس )

P.T.Tسرعة الثرومبوبالستین

 .Prothrombin Time & conc(PT)تركیز البروثرومبین الدم

Reticulocyte countعد الخالیا الشبكیة

 Anti Rh. (Indirect Coomb.) or(Direct Coomb.)اختبار كومب غیر مباشر او مباشر

سرعة تجلط الدم

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

 تحلیل أمراض الدم

Coagulation
Platelet Countصفائح الدم

Hb% & Hctھیموجلوین و ھیماتو كریت الدم

TIBC اجمالي طاقة ارتباط الحدید

 Iron(Fe)حدید في المصل

Ferritinفیررتین

فحوص كفاءة التجلط

(CT)Coagulation . T 

 Bleeding .T(BT)سرعة نزف الدم

( quantitative)G٦PD-Assay 

Hb. Electrophoresisتحلیل كھربائي للھیموجلوبینات غیر الطبیعیة

Bone Marrow Biopsy

Sickle cellsعد الخالیا المنجلیة

Film for Malariaفیلم دم للمالریا

Fibrinogen level

فحص بذل النخاع

 B.M.biopsy(fees  )اتعاب الطبیب في أخذ عینة من نخاع العظام شامال المستلزمات

التحالیل الكیمیائیة 
 Bl.glucose(fasting)سكر في الدم (صائم) أو أي سائل

 Bl.glucose(pp)سكر في الدم ( فاطر )

Microsc ex. for B.Mفحص میكروسكوبي لنخاع العظام (باثولوجي)

 B.M aspiration(fees  )اتعاب الطبیب في اجراء بذل نخاع العظام شامال المستلزمات

Bone Marrow Biobsyفحص باثولوجي لعینة من نخاع العظام

 Bl.sugar curve(samp ٥.)رسم بیاني للسكر بالدم (٥ عینات )

 .Glycosylated Hb(Hb A١c)الھیموجلوبین السكري
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

٢٢١١.٠٠١١.٠٠١٣.٢٠٨.٨٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

٦٣٣١.٥٠٣١.٥٠٣٧.٨٠٢٥.٢٠

٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٢٢١١.٠٠١١.٠٠١٣.٢٠٨.٨٠

١٥٧.٥٠٧.٥٠٩.٠٠٦.٠٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٣٣٠١٦٥.٠٠١٦٥.٠٠١٩٨.٠٠١٣٢.٠٠

٥٩٢٩.٥٠٢٩.٥٠٣٥.٤٠٢٣.٦٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٢١١٠.٥٠١٠.٥٠١٢.٦٠٨.٤٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٥٤٢٧.٠٠٢٧.٠٠٣٢.٤٠٢١.٦٠

Kidney Function
Bl.Urea / BUNبولینا في الدم

Creatinineكریاتنین

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

وظائف الكلى

eGFR

Minerals
Calcium totalكالسیوم في الدم أو أي سائل

Uric acidحمض البولیك في الدم أو أي سائل

Urea clearanceتخلیص بولینا البول والدم

Creatinine clear.تخلیص كریاتنین البول والدم

المعادن في المصل

Live Function Test

Electrolytes
Bl.Bicarbonatesبیكربونات الدم

Bl.clorideكلورید في الدم أو أي سائل

NH٣امونیا او نشادر في الدم

 Ionized Ca(Ca++)كالسیوم ایوني

 Phosphorus(P+)فسفور في المصل

 Magnesium(Mg++)ماغنسیوم

وظائف الكبد
 Bilirubin(Total & Direct)بیلروبین «كلي ومباشر» في الدم أو أي سائل

 Aikaline phosphatase(ALP)فوسفاتیز قلوي

SGOT

 Bl.gases(CO٢&O٢)غازات بالدم ( اكسجین وثاني اكسید الكربون)

Na or Kصودیوم في المصل او بوتاسیوم في المصل أو أي سائل

Albuminالبیومین في الدم أو أي سائل

Proteins Elect.التھریب الكھربائي للبروتین

HCV - PCR quant.تحلیل الكبدي الفیروسي الكمي

SGPT

(GGT)Gama GT 

Total Proteinsبروتینات الدم الكلیة في الدم أو أي سائل

H.D.L.- L.D.L.كلسترول كلي ونوعي

L.D.L. assayدراسة كلسترول منخفض

Triglyceridesدھنیات الدم الثالثیة في الدم أو أي سائل

Lipids Blood
(Chol-Trig-H.D.L-L.D.L)Lipid Profile 

Cholesterolكلسترول الدم (الكلي) في الدم أو أي سائل

قیاسات الدھون

Total Lipidsدھنیات الدم الكلیة

Lipid Elect.التھریب الكھربائي للدھون
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٣٠١٥.٠٠١٥.٠٠١٨.٠٠١٢.٠٠

٤٩٢٤.٥٠٢٤.٥٠٢٩.٤٠١٩.٦٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٤٦٢٣.٠٠٢٣.٠٠٢٧.٦٠١٨.٤٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٩٠٤٥.٠٠٤٥.٠٠٥٤.٠٠٣٦.٠٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٦٦٣٣.٠٠٣٣.٠٠٣٩.٦٠٢٦.٤٠

١٥٧.٥٠٧.٥٠٩.٠٠٦.٠٠

١٦٨.٠٠٨.٠٠٩.٦٠٦.٤٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

١٥٧.٥٠٧.٥٠٩.٠٠٦.٠٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٤٢.٠٠٢.٠٠٢.٤٠١.٦٠

٢٢١١.٠٠١١.٠٠١٣.٢٠٨.٨٠

٢٢١١.٠٠١١.٠٠١٣.٢٠٨.٨٠

١٥٧.٥٠٧.٥٠٩.٠٠٦.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

Stool & Urine

Fungi in Hair , Skin, Nail . .فحص میكرسكوبي لفطریات الشعر او االظافر او الجلد

Enzymes
L.D.Hفي الدم أو أي سائل

 .C.P.K. (Total) / C.P.K(MB)انزیمات القلب

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  (المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

انزیمات الدم

Microscopic  Examinationالتحالیل المیكروبیة

...T.B  Film Sputum/ urine(succ. Samples ٣ )فحص میكرسكوبي  للدرن ٣ عینات في ٣ ایام متتالیة

 for(Ascitic, Pleural, Peritoneal, Pericardial ...)فحص فیلم میكرسكوبي للسائل (البریتوني - الرئوي ...)

C.S.F فحص میكرسكوبي للسائل النخاعي

 T.B Film(one sample)فحص میكرسكوبي لمیكروب الدرن (عینة واحدة)

Acid Phosphataseالفوسفاتیز الحمضي

Amylaseاالمیالز في الدم أو أي سائل

Anaerobic cultureالمزرعة الالھوائیة الي عینة

Fungusمزرعة للفطریات الي نوع من العینات

C.S.Fمزرعة سائل نخاعي

Stool or prost dischargeمزرعة وحساسیة للبراز او لعینة البروستاتا

T.B Cultureمزرعة الدرن

Blood cultureاختبار مزرعة للدم

Stool Fatفحص دھون بالبراز

Complete urine analysis تحلیل بول كامل

Complete stool analysisتحلیل براز كامل ومیكروسكوبي للطفیلیات

Occult Blood in stoolتحلیل براز للدم المختفي

Rectal swabفحص مسحة شرجیة

تحلیل البول والبراز

Calcium in urineكالسیوم بالبول

h urine ٢٤ Total protein ( Albumin)  inتحلیل بریتون في البول ٢٤ ساعة

Pregnancy test in urineاختبار الحمل بالبول

Suger in urineتحلیل بول سكري

Acetone in urineتحلیل بول لالسیتون

Albumin in urineتحلیل بول للزالل

الفحوص المصلیة غیر المباشرة والمناعیة
Widal Testالفیدال للتیفود والباراتیفود

Brucella test بروسیال

P.B or Monospot Testبول بائل او مونوسبوت

Microscopic  Examination, Culture & Sensitivityفحص میكروسكوبي ومزرعة بكتیریة وحساسیة

Any Sample           مزرعة وحساسیة الي عینة ماعدا عینات البراز او البروستاتا

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )احملافظات( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

١٩٨٩٩.٠٠٩٩.٠٠١١٨.٨٠٧٩.٢٠

٢٥١٢.٥٠١٢.٥٠١٥.٠٠١٠.٠٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٤٤٢٢.٠٠٢٢.٠٠٢٦.٤٠١٧.٦٠

٢٠١٠.٠٠١٠.٠٠١٢.٠٠٨.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣٣١٦.٥٠١٦.٥٠١٩.٨٠١٣.٢٠

٣٩١٩.٥٠١٩.٥٠٢٣.٤٠١٥.٦٠

٢٧١٣.٥٠١٣.٥٠١٦.٢٠١٠.٨٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٨٦٤٣.٠٠٤٣.٠٠٥١.٦٠٣٤.٤٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

األجسام المضادة الذاتیة

(.Anti Mitochondrial Ab)A.M.A.

(anti TP oxidase or anti thyroglobulin)Anti Thyroid abs 

(Anti-Liver Kidney Microsome)A.L.K.M 

(.Anti Smooth Muscle Ab)ASMA 

(Anti Nuclear Antibody)A.N.A 

A.N.A titre or anti DNA titre

(Anti DNA)A.DNA.

(ELISA)HAV IgG 

(ELISA)HAV lgM 

Autoantibodies

(  ELISA)HBe  (Ab or Ag ) 

(  ELISA)HBc Ab total or Igm  

(  ELISA)HBs. Antibodies 

(-) HCV Ab.(+) or

(  ELISA)HCV Ab 

(  ELISA)HBs.Ag  

عالمات الفیروس الكبدي الوبائي

(Rose-waaler)Rheumatoid Factor 

Hydatid Cystحوصلة ھیداتت

Tuberculin testاختبار تیبركولین

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

(CRP quantitative)C Reactive protein assay 

 Rheumatoid Factor(qualitative) معامل روماتوید

(quantitative)Rheumatoid Factor 

 A.S.O. titre(ASOT)انتي ستربتولیسین

C Reactive protein (+) or(-)معمل سي .ار. بي

C Reactive protein semi quantitative

(CMV IgG or IgM)Cytomegalo  Virus 

(HSV)Herpes simlex ١ Or ٢ IgG or IgM 

 To.R.C.H(IgM or IgG )مجموعة الفیروسات

Toxoplasmosis  Igm

Rubella  IgGروبیلال

Rubella  IgMاالجسام المضادة للحصبة االلماني

Toxoplasmosis  IgG    مضادات التوكسوبالزما

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( القاھرة ) لعام ٢٠١٩
الوالدینالعضو وأسرتھ
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٩٠٤٥.٠٠٤٥.٠٠٥٤.٠٠٣٦.٠٠

٥٨٢٩.٠٠٢٩.٠٠٣٤.٨٠٢٣.٢٠

٩٠٤٥.٠٠٤٥.٠٠٥٤.٠٠٣٦.٠٠

٧٢٣٦.٠٠٣٦.٠٠٤٣.٢٠٢٨.٨٠

٤٣٢١.٥٠٢١.٥٠٢٥.٨٠١٧.٢٠

٤٣٢١.٥٠٢١.٥٠٢٥.٨٠١٧.٢٠

٤٣٢١.٥٠٢١.٥٠٢٥.٨٠١٧.٢٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٤٨٢٤.٠٠٢٤.٠٠٢٨.٨٠١٩.٢٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٥٨٢٩.٠٠٢٩.٠٠٣٤.٨٠٢٣.٢٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٤٦٢٣.٠٠٢٣.٠٠٢٧.٦٠١٨.٤٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٢٩١٤.٥٠١٤.٥٠١٧.٤٠١١.٦٠

٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٣٧١٨.٥٠١٨.٥٠٢٢.٢٠١٤.٨٠

٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

٣٦١٨.٠٠١٨.٠٠٢١.٦٠١٤.٤٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

١٠٣٥١.٥٠٥١.٥٠٦١.٨٠٤١.٢٠

دالالت األورام

وظائف الغدة الدرقیة

Complement C٣

Complement C٤

Tumour Markers

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  (المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

.A.Bilhar.Ab

 .Prostatic specific Ag(PSA Total)معامل البروستاتا

(PSA Free)Prostatic specific Ag. 

ھرمونات الدم
A.C.T.Hایھ سي تي اتش

(.A.F.P)Alpha feto protein 

C.E.A

CA١٩.٩ or CA ١٢٥ or CA ١٥.٣

 Testosterone(Total)تستوستیرون كلي

Free Testosteroneالمعامل الحر للتستوستیرون

L.H or F.S.H or Prolactin

 Cortisol(plasma )بالزما كوریتزول «عینة واحدة «

 Cortisol(urine)الكوریتزول بالبول

Insulin انسولین « عینة واحدة «

Growth Hormoneھرمون النمو

Thyroid Evaluation
 or T٤ T٣(Total)ھرمون ت٣ وت٤ كلي

   Estradiol(E٢) استرادیول

Parathormoneباراثرمون

Progesteroneبروجستیرون

متفرقات 
Semen analysisتحلیل كامل للسائل المنوي

Fructose in Semenسكریات بالمني

Stone analysisتحلیل حصوة

 or T٤ T٣(Free)المعامل الحر لھرمون ت٣ وت٤

 F.T.I(Free Thyroxin Index)المعامل الحر للغدة (اذا طلب وحدة فقط)

T.S.Hتي .اس. اتش

التحالیل الباثولوجیة 
Cytology or PAP smear فحص سائل خلوي

Slides ٥ -١ Slide consulationمراجعة شریحة

Slides ١٠ -٦ Slide consulationمراجعة شریحة

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )احملافظات( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠
١٢٥٦٢.٥٠٦٢.٥٠٧٥.٠٠٥٠.٠٠

٣٣٩١٦٩.٥٠١٦٩.٥٠٢٠٣.٤٠١٣٥.٦٠

٢٠٣١٠١.٥٠١٠١.٥٠١٢١.٨٠٨١.٢٠

١١٤٥٧.٠٠٥٧.٠٠٦٨.٤٠٤٥.٦٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

٢٨٣١٤١.٥٠١٤١.٥٠١٦٩.٨٠١١٣.٢٠

٣٩٦١٩٨.٠٠١٩٨.٠٠٢٣٧.٦٠١٥٨.٤٠

٣٣٩١٦٩.٥٠١٦٩.٥٠٢٠٣.٤٠١٣٥.٦٠

١٥٩٧٩.٥٠٧٩.٥٠٩٥.٤٠٦٣.٦٠

١٥٩٧٩.٥٠٧٩.٥٠٩٥.٤٠٦٣.٦٠

١٥٩٧٩.٥٠٧٩.٥٠٩٥.٤٠٦٣.٦٠

١٥٩٧٩.٥٠٧٩.٥٠٩٥.٤٠٦٣.٦٠

٣٧٤١٨٧.٠٠١٨٧.٠٠٢٢٤.٤٠١٤٩.٦٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

٤٠٧٢٠٣.٥٠٢٠٣.٥٠٢٤٤.٢٠١٦٢.٨٠

٣٨١٩.٠٠١٩.٠٠٢٢.٨٠١٥.٢٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٥٠٢٥.٠٠٢٥.٠٠٣٠.٠٠٢٠.٠٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٥١٢٥.٥٠٢٥.٥٠٣٠.٦٠٢٠.٤٠

٩١٤٥.٥٠٤٥.٥٠٥٤.٦٠٣٦.٤٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٣٠١٥.٠٠١٥.٠٠١٨.٠٠١٢.٠٠

٤٦٢٣.٠٠٢٣.٠٠٢٧.٦٠١٨.٤٠

١٧٨.٥٠٨.٥٠١٠.٢٠٦.٨٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

التحالیل النادرة
(٢٥-Hydroxy-cholecalcifelol)Vita.D 

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  (المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

Slides ١٠ Slide consulation more than مراجعة شریحة

 Medium Sized specimen(Cm ١٠ > Cm ٢ <)فحص عینة متوسطة ( اكبر من ٢ سم  و اصغر من ١٠ سم)

 Large Sized specimen(Cm ١٠ <)فحص عینة كبیرة (اكبر من ١٠ سم)

 Radical Resections (all Radicals)(specimen with lymphnodes)استئصال جذري مع الغدد اللیمفاویة

Frozen sectionتحلیل فوري بالتجمید لعینة جراحیة

Fine needle aspiration (fee + sample (FNAC)اخذ عینة باالبرة للفحص

 Small  Sized specimen(Cm ٢ >)فحص عینة صغیرة (اقل ٢ سم)

Chemistry

 Prostatic biopsy(Samples ٦)فحص عینات البروستاتا ( ٦ عینات )

 Estrogen Receptors(ER)مستقبالت االستروجین

 Progesteron Receptors(PR)مستقبالت البروجیستیرون

C- Peptide

Catecholamines in Blood

D-Xylose

Her- ٢

((each)Other monocolonal Ab. e.g KI٦٧…)Immune histochemistry 

Troponin

VMA

Pregnancy test in blood

Lipaseفي الدم أو أي سائل

Microalbuminuria /or albumin /creatinine ratio

Osmolality

Transferrin

Digoxin

 Epanutin

Lithium

B-HCG titer

B-J Protein

Drugs / One Sample
 Depakene

Phenobarbital

 Tegretol

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )احملافظات( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٨١٤.٠٠١٤.٠٠١٦.٨٠١١.٢٠

٥٤٢٧.٠٠٢٧.٠٠٣٢.٤٠٢١.٦٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

١٥٩٧٩.٥٠٧٩.٥٠٩٥.٤٠٦٣.٦٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

٨٠٤٠.٠٠٤٠.٠٠٤٨.٠٠٣٢.٠٠

١١٤٥٧.٠٠٥٧.٠٠٦٨.٤٠٤٥.٦٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٢٤١٢.٠٠١٢.٠٠١٤.٤٠٩.٦٠

٣٥١٧.٥٠١٧.٥٠٢١.٠٠١٤.٠٠

١٠٣٥١.٥٠٥١.٥٠٦١.٨٠٤١.٢٠

٦٨٣٤.٠٠٣٤.٠٠٤٠.٨٠٢٧.٢٠

١٦٤٨٢.٠٠٨٢.٠٠٩٨.٤٠٦٥.٦٠

١٥٣٧٦.٥٠٧٦.٥٠٩١.٨٠٦١.٢٠

٨٥٤٢.٥٠٤٢.٥٠٥١.٠٠٣٤.٠٠

١٧١٨٥.٥٠٨٥.٥٠١٠٢.٦٠٦٨.٤٠

١٧٢٨٦.٠٠٨٦.٠٠١٠٣.٢٠٦٨.٨٠

١٦٢٨١.٠٠٨١.٠٠٩٧.٢٠٦٤.٨٠

٨٥٤٢.٥٠٤٢.٥٠٥١.٠٠٣٤.٠٠

٢٩٤١٤٧.٠٠١٤٧.٠٠١٧٦.٤٠١١٧.٦٠

١٢٤٦٢.٠٠٦٢.٠٠٧٤.٤٠٤٩.٦٠

٢٩٤١٤٧.٠٠١٤٧.٠٠١٧٦.٤٠١١٧.٦٠

Haematology
Antithrombin ١١١

Pl. Adhesion

(Direct)Platelet Antibodies 

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( المحافظات) لعام ٢٠١٩

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

الوالدینالعضو وأسرتھ

D. Dimer

Immunology
ANCA

 Anti-Cardiolipin lgG

(Indirect)Platelet Antibodies 

Thrombin Time

Hams test

Anti RNP

(Blood)B٢ Microgloblin 

(Urine)B٢ Microgloblin 

Anti-Cardiolipin IgM

.Anti  CCP

Anti Smith

(Helicobacter)Biopsy 

(IgG)Serology for Helicobacter 

HLA B٢٧

Cold Agglutinins

Cryoglobulin

Haptoglobin

Protein C

Protein S

(ss-A)Ro 

H.Pylori Ag. in stool

(ss-B)La 

Lupus Anticoagulant

**(  FK)Tacrolimus 

Cyclosporine / one sample

** Serolimus

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )احملافظات( 2019
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المشروع الوالدین المشروع العضو 

%٦٠%٦٠%٥٠%٥٠

٥٠٦٢٥٣.٠٠٢٥٣.٠٠٣٠٣.٦٠٢٠٢.٤٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٦٠٣٠.٠٠٣٠.٠٠٣٦.٠٠٢٤.٠٠

٨٥٤٢.٥٠٤٢.٥٠٥١.٠٠٣٤.٠٠

٣٠١٥.٠٠١٥.٠٠١٨.٠٠١٢.٠٠

٤١٢٠.٥٠٢٠.٥٠٢٤.٦٠١٦.٤٠

٨١٤٠.٥٠٤٠.٥٠٤٨.٦٠٣٢.٤٠

٥٣٢٦.٥٠٢٦.٥٠٣١.٨٠٢١.٢٠

٢٢٧١١٣.٥٠١١٣.٥٠١٣٦.٢٠٩٠.٨٠

٢٠٣١٠١.٥٠١٠١.٥٠١٢١.٨٠٨١.٢٠

٦٣

١٧١

١٩٣

١٥١

١١٤

١٥٩

٣٠٦

١١٤

٣١١

٣٤٥

٧٣

١١٤

٣٤٥

١١٤

٩٠٠

٥٣٨

٤٥٣

٣٣٩

٢٩

٤٦

٨٦

١١٤
١١٤الدوسترون

١١٤استریول
٤١ت٣ رزین

١٧١

الوالدین

Molecular Biology
**(  quantitive)HBV-DNA Realtime PCR 

أسعار التحالیل فى معامل البرج و المختبر و ألفا  ( المحافظات ) لعام ٢٠١٩

(IgM)EBV 

(lgG)EBV 

(EBNA lgG)EBV 

نوع الخدمة المؤداة
اجمالى

 
التكلفة

العضو وأسرتھ

D.H.E.A -S

Gastrin hormone

Thyroglobulin

Rota virus antigen in stool

Hormones
Ketosteroids ١٧

Alph Hydroxy progesteron ١٧

D.H.E.A

Pl .Aggregation Collagen or adrenaline or restocitin

٥H.I.A.A

( IgG)ASCA 

( IgG & IgA)ASCA 

التحالیل النادرة - قائمة تحالیل یتحملھا العضو بالكامل
Fructosamine

Aldolase

(plasma / urine)Aminogram 

(M٢-pk fecal tumour)Shebo test 

Post coital Test

Semen Processing

T.B-DNA by PCR

Ceruloplasmin

ACE

(IL-٢٨B)Interlukin ٢٨B 

Aldosterone

Estriol E٦

T٣ Resin uptake

Homocystine

IgG or IgA or IgM or IgE

(ASA)Anti Sperm Antibody 

.Islet cell Ab

Calprotectin

(AMH)Anti -mullarian hormone 

VDRL / RPR / TPHA

CASA

Quantiferon gold

أسعار التحاليل فى معامل البرج واملختبر وألفا )احملافظات( 2019
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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الئحة أسعار األشعة بالقاهرة لعام 2019 
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

احمد السعدى دمحم خیال 
وشھرتھ احمد السعدى خیال

٨١٢٤٠١٤٧٥٤ طریق النصر بجوار طیبة مول مدینة نصر مدرس١

٤٢٤١٤٢٩٣٣ ش النزھة عمارات الشركة السعودیة مدینة نصراحمد زكى السید محمود عشماوى استشارى أ٢

احمد عبداللطیف دمحم عبدهللا 
وشھرتھ احمد عبداللطیف ابومدین

١٢٣٩٢٠١٥٧ ش شریف میدان باب اللوق القاھرة استاذ٣

احمد فؤاد دمحم فھمى الغبارى 
وشھرتھ احمد فؤاد الغبارى

١٨٢٤٨٤٣٢٢٢أ ش السرجانى بجوار مستشفى الطیران العباسیة استاذ٤

احمد محمود صالح شریف 
وشھرتھ احمد صالح شریف

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

٢٦٣٥٩٤١٧ استاذ٥

احمد نبیل ابراھیم سند 
وشھرتھ احمد سند

٢٩ ش احمد زكى المعادى
٧١ ش النصر فوق مكتبة سمیر و على -  النعادى

٠١٠١٠٣٢٩٠٦١
٢٥١٦٦٩٤٢

استشارى أ٦

١٢٢٢٥٧٢٢٠٤ ش بطرس غالى الدور السادس روكسىاسامة اشرف احمد دمحم استاذ مساعد٧

٢٥٠١٠٠١٩٠٧٩٩٢ ش البصرة المھندسیناسامة دمحم رشاد التونى استشارى أ٨

٤١٢٥٨٨١١٧٨ ش الظاھر القاھـرةاسحق انور رومان حناش استشارى أ٩

٢٧٢٢٩٠٦٩٣٣ أ  ش بغداد شقة ٢٢ الكوربة سنتر مصرالجدیدةاسماعیل دمحم اسماعیل عبدهللا استشارى أ١٠

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

٠١٢٧٦٧٤٣٨٥٨
٠١٢٧٦٠٤٤٣٢٨

استشارى أ١١

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

٣٥٧٣٨٨٢٦ 
٠١٠٢٥٣٧٥٣٤٧

استشارى أ١٢

٩٦٢٣٩٥٠٠٤٥ ش دمحم فرید عابدیناشرف محمود بیومى عقبة استاذ١٣

٣٤٤٢٢٠٢٤١٦٠ش الترعة البوالقیة قسم الساحل بجوار جراج الھیئةامیل حنا شاروبیم عبدالشھید استشارى أ١٤

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

٠١١٥٠١٣٦٤١٠ استشارى أ١٥

١٣٩٣٧٦٠٦٧٠٦ أ ش التحریر الدقىامین الصادق عثمان استشارى أ١٦

٨٣٥٦٩٣٤٠٣ ش مراد٥ ش الغرفة التجاریة الجیزةتھاني عبد الرحمن عثمان
٠١٢٧٥٣٣٣٧٠٤

استشارى أ١٧

٦٢٢٦٣٦٥٧٥٥ ش السید ابوالنجا االلف مسكن عین شمس الشرقیةجمال محمود انور ابراھیم استشارى أ١٨

٢٤٥٣٥٣٤٨ ٦ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةحامد احمد حامد دمحم استشارى أ١٩

٤٤٢٨١٨٢١١٢ ش المراغى حلوانحامد على دمحم الصیاد استشارى أ٢٠

٤٧٢٣٦٢٦١٦٨ ش المنیلحسام الدین عبداللطیف طھ استشارى أ٢١

١٧٣٣٨٥٩٤٧٧ ش محمود الخیال من ش زغلول محطة مشعل الھرمحمدى على حامد ابراھیم استشارى أ٢٢

٣٠١٠٩٠٧٣٣٨٣٣ش االدیب على ادھم -  شیراتون النزھةدینا سید ابو الفتوح شیحة استشارى أ٢٣

دینا كمال الدین على ابراھیم 
وشھرتھا دینا كمال الدین حموده

الیاسمین مول الحى الثامن بمدینة ٦ اكتوبر 
بجانب اوالد رجب

٠١٠٠٠٦٧٠٠٧٧ أخصائي٢٤

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

٠١٠٠٠١٤٢٣١٠ استاذ مساعد٢٥

سارة احمد امین حمزة
(  طب و صحة المسنین )

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

٠١٢٧٠٦٧٨٩٣٠ استاذ٢٦

٨٥٣٣٣٨٠٥٠٧ ش السودان المھندسینسامح بھجت حنا هللا اسكاروس استاذ٢٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

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

٠١٠١٠٤٤٩٠٤٣ أخصائي٢٨

٤٢٢٥٦٠٠٦٨ أ  ش الممالیك أمام نادى ھلیوبولیس روكسىسامح وھیب لبیب السویفى استشارى أ٢٩

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

٢٤٥٣٣٧٧٢ استاذ٣٠

٠١١٢٧٧٩٩٣٣٧ش فیصل الطوابق جنینة مول اعلى مطعم الشبراوىسحر دمحم دمحم طلبة أخصائي٣١

١٢٢٥٢٥٦٣٩١ أ ش ١٥٣ میدان الحریة المعادىسعاد السید سلطان عبد العال استاذ٣٢

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

استشارى أ٣٣

١٨٢ش الترعة البوالقیة فوق خیر زمان برج مریم شبراسمیر جمیل جرجس ابراھیم
 مصر

٢٢٠٠٩٨١٩ 
٠١٢٨٩٣٥٣٣٠٩

استشارى أ٣٤

١٢٩٢٢٩١٩٦٠٣ ش المیرغنى میدان السبع عمارات مصرالجدیدةسناء لطفى البان اسكاروس استشارى أ٣٥

٣١٢٤٩٢٤٢٨٠ ش عفیفى عفت عین شمس القاھرةشحاتھ فؤاد جورجى استشارى أ٣٦

شذا عبدالوھاب احمد القرشى 
(  امراض دم ـ زرع نخاع )

٥ ش مصطفى شوقى من ش البعثة 
جزیرة بدران شبرا

٢٧٧٣٨٥٨٣ استاذ٣٧

٣٣٠٦٨٢٤٣ش المدرسة مساكن الشباب بالمنیب الجیزةشریف اسماعیل عطیھ نجم استاذ٣٨

٣٧٢٧٩٤١٧٧٤ ش البستان باب اللوقشریف مدحت محمود نجیب  استاذ٣٩

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

٢٢٠١١٨١٣ 
٠١٠٩٤١٦١٨١٦

استاذ٤٠

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

٢٣٦٨٣٥٨٠ 
٣٣٤٤٧٥١٥

استشارى أ٤١

٢٣٥٦٨٤٧٨٣ ش المدرسة العمرانیة الشرقیة الجیزةصبرى سیزار اسكندر بخیت
٠١٢٠٠٧٤٤٧٦٦

استشارى أ٤٢

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

استشارى أ٤٣

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

٠١٠٦٨٤٤١٢٢٨ استاذ٤٤

١١٢٢٦٨٣٤٩٣٦ ش مصر والسودان  محطة المحافظ  حدائق القبةطلعت محمود دمحم المدنى استشارى أ٤٥

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

٢٤٨٤٤٦٥٢ 
٢٤٢٦٨١٣٣

استشارى أ٤٦

٢٦٤٣٢٣٠٠میدان  بن الحكم ابراج بیت العز شقة ٣٠٣ الزیتونعادل عبدالرحیم السید عارف استشارى أ٤٧

١٢٢٢٢٥٩٠٧٩٠ ش جسر السویس الزیتونعادل كمال فرج شحاتة استشارى أ٤٨

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

٠١٠١٥٤٥٩٦٧٧ استشارى أ٤٩

١٩٢٤٥٤٠١٦٥ ش سنان باشا الزیتونعباس دمحم بسیم البجیرمى
٢٦٣٦٤٣٨٥

استشارى أ٥٠

٢٧٩٤٧٦٧٨عمارة استراند باب اللوق ١٨١ - ١٨٣ ش التحریرعبداللطیف عثمان حافظ والى استاذ٥١

٤٠٢٤٦٠٦١٧٢ ش شبراعبدالمسیح القمص میخائیل میخائیل استشارى أ٥٢

٢٨٤٢٤٣٠٢٣٤٤ ش الترعة البوالقیة  شبراعزیز عطا هللا اسحق حنس استشارى أ٥٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

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
٠١٠٠٢٥٩٠٣٤٥
٠١٠٢٠٨٦١٣٨٥

استاذ٥٤

٦٢٢٥٨٩٣٧٨ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةعلى احمد على وھیب استاذ٥٥

على احمد لطفى حسن الكفراوى 
وشھرتھ على الكفراوى

٥٢٣٦٢٦٣٧٦ ش مسجد د /  حافظ بھجت الباشا المنیل استشارى أ٥٦

٦٠٣٣٠٤١٨٤١ میدان لبنان فوق بنك عوده المھندسینعلى ممدوح على العشماوى  استاذ٥٧

علیاء دمحم سعید احمد
 ( أمراض دم )

 ٤٩٢٤٠٢٦١١٥  أ  ش عباس العقاد بجوار توكیل بیجو مدنیة نصر
٠١٠٠٦٤٢٧٣٤٠

مدرس٥٨

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

استشارى أ٥٩

٣٨ش حامد الھر من ش لطفى النجار ارض الشركة عمر عثمان احمد
العقاریة المطریة

٠١٠٠٦٥٤٦٢٩
٠٢٦٥٠٣٩٤٨

أخصائي٦٠

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

استاذ٦١

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

٢٢٧٠١٩٠١
٠١٠٦١٢٢٢٢٤١

مدرس٦٢

٣٣ ش ذاكر حسین بجوار معرض فولفو للسیارات مدینةعمرو مصطفى عبد الحمید الحمادى
 نصر

٢٢٧٠١٧٠١
٠١١٢٧٧٠٧٧٤

مدرس٦٣

٢١٣٣٣٨٦٨٣٢ ش جابر بن حیان بجوار المدرسة األلمانیة الدقىعنایات عزت عثمان احمد استاذ٦٤

٦/١٠١٠١٧٦٧٢١٧٦ش الالسلكى العادى الجد یدة    فوق اوالد رجبغادة خلفیة سید زایط استشارى ج٦٥

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

٠١٢٢٥٨٧٤٠٣٤ استشارى أ٦٦

فوزیة حسن احمد ابوعلى 
 ( حساسیة )

٢٢٢٦٣٩٨٤٣٣ ش احمد امین میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة استاذ٦٧

٥٠١١٥٣١٥٦٥٠٥ ش القصر العینى امام معھد األورام الدور الخامسكامل عبد العزیز دمحم عبد هللا استاذ مساعد٦٨

٦٢٥٧٦٤٤٥٩ ش البعثھ اول شبرا محطة مترو مسرةكرم فھمى عجایبى استشارى أ٦٩

٥٨٢٦٣٧٤١٩٨ ش الحجاز برج أمون  مصر الجدیدةكوثر عبد المنعم دمحم جندیة
٠١٢٢١٠٣٨٧٨١

استشارى أ٧٠

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

استشارى ج٧١

٨٢٣٨٠٧٣٧٠ ش ٩ ثكنات المعادى  المعادىمجدى مظھر عبد المحسن استشارى أ٧٢

مجدى موریس عبدالسید المصرى   
وشھرتھ مجدى موریس المصرى

١٥٢٤٠٥٥١٤٧ میدان رابعة العدویة طریق النصر مدینة نصر استشارى أ٧٣

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

٢٤٩٣٣٧٩٢ استشارى أ٧٤

دمحم احمد احمد شعبان 
وشھرتھ دمحم شعبان

١٦٣٣٣٦٨٩٥٩ ش ایران الدقى استاذ٧٥

١٢٨ ش السودان  برج االطباء عمارة بنك بیریوس بعددمحم الباسل حجازى اسماعیل
 تقاطع جامعة الدول العربیة المھندسین

٣٧٦٢٤٧٧٦ استاذ مساعد٧٦

٣٢٥٥٥١١٥٤ عمارات المروة میدان محطة مترو حلواندمحم السید ابراھیم سالم  استاذ٧٧
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القاھرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

١٢٣٢٤٨٥٩٣٣٧ ش مصر و السودان حدائق القبةدمحم عبد المنعم دمحم قابیل استشارى ب٧٨

٢٨٠١٠٠١١٨٨٤٩٩ ش مصدق -الدقىدمحم على احمد النادى استشارى ج٧٩

٣٧٦٠٤٣٨٠ش نوال برج الشرطة فوق قسم شرطة العجوزةدمحم على شحاتھ على استاذ٨٠

٢٣٩٢٢٧٢٧ا مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوقدمحم فتح هللا ابراھیم استشارى أ٨١

دمحم كامل صبرى  
 ( حساسیة ومناعة )

٦٠٢٤٥٥٣١٣٢ ش الخلیفة المامون كوین سنتر روكسى مصرالجدیدة استاذ٨٢

دمحم كریم عبدالفتاح سعد 
وشھرتھ  دمحم كریم عزمى

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

٢٧٧٥٦١٦٦
٠١٠٠٥١٩١٦٨٦

استاذ٨٣

دمحم دمحم ابراھیم البلتاجى  
وشھرتھ دمحم البلتاجى

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

٢٤٧٣٢٣٦٦ استشارى أ٨٤

٣١٢٣٩٠٩٣٦٢ میدام السیدة زینبدمحم ناجى دمحم سعید استشارى أ٨٥

دمحم نبیل دمحم توفیق جعفر 
  وشھرتھ نبیل جعفر

٢٢٢٩٧٧٢٧٢ش ابوالفتوح عبدهللا میدان الزھراء عین شمس الشرقیة استشارى أ٨٦

مدینة ٦ أكتوبر المحور المركزى مول االباظیة بجوار دمحم نجیب محمود احمد
التوحید و النور

٠١٠١٠٧٢٩٦٧٢ استشارى أ٨٧

١٧٣٧١٠٧٤٣٦ ش السودان برج الكیت كات امبابة الجیزةدمحم یحیى عبدالفتاح احمد الشاذلى استشارى أ٨٨

٤٥٢٥٠٨٠٢٤٩ ش ١٩ المقطمدمحم یوسف دمحم احمد یوسف استشارى أ٨٩

٣٨٢٣٥٨٠٠٤٣ ش ٦٨ المعادىمحمود عزت ابراھیم ابراھیم استشارى أ٩٠

٦ ش د /  ابراھیم شوقى المنطقھ االولى امام  محمود متولى دمحم جاد 
جنینة مول  باب تسیباس الحلوانى مدینة نصر

٢٢٦٣٨٧٤٣
٠١٠٠٥٢٨٢٧٠٩

استشارى أ٩١

٤٦ عمارات التوفیق متفرع من یوسف عباس محمود دمحم فتح هللا ابراھیم
مدینة نصر 

١مكرر ش صبرى ابوعلم باب اللوق

٢٤٠١٠١١١ 

٠١٠٠١٨٠٨٣٥٥

أخصائي٩٢

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

٢٥٥٨٣٧١٢ استشارى أ٩٣

١٨٦٢٢٥٩٧٩٥٥ ش ترعة الجندى قسم حدائق القبةمصطفى ابراھیم اسماعیل سلیمان استشارى أ٩٤

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

٠١١١٩٦٥٩١١١ استشارى أ٩٥

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

٠١١٤١٥٢٦٧٧٠ استاذ مساعد٩٦

٤٥٦٣٧٧٥٧١٨٢ ش الملك فیصل اول الھرم بجوار كوبرى فیصلمنى دمحم احمد على ثابت استاذ٩٧

موسى عبدالحمید موسى الشیخ 
وشھرتھ موسى الشیخ

٤٧ ش جمال عبدالناصر اخر جسر السویس الحرفیین 
مدینة السالم

٢٦٦٣٥٦١٨ استشارى أ٩٨

٦٢٤٩١٦٢٧٣ ش عین شمس اول عزبة النخل بعد مزلقان عین شمسنادر اسكندر انطون بطرس استشارى أ٩٩

٤٢٤٥٧٠٥٥٠ ش مدرسة التوفیقیة من ش شبرانادر حبیب ابراھیم عیاد استشارى أ١٠٠

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

٣٣٨٨١٣٢٢  
٠١٢٢٦٨٩٧٤٧٤

استشارى أ١٠١

٢٢٨٢٦٠٦٣مساكن االمیریة ش٨ بلوك ٥٥نبیل دمحم دمحم مرسى  استشارى أ١٠٢

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

٣٥٦٨١٧٧١
٠١٠٠٥٠٢٦٢٥٠

استشارى أ١٠٣



77

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة
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الباطنة العامة أطباء

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

٢٤٥٩٢٠٥٤ 
٠١٢٢٢٨٣١٢١٥

استاذ١٠٤

مدینة نصر من ش احمد الزمر ابراج الواحة عمارة ١٥ ھانى على عبد الرحمن
بلوك١٢خلف الحى العاشر

٢٤٤٨٤٧٦٩
٠١٠١٣٩٢٠٣٣٩

استاذ مساعد١٠٥

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

٢٣٦٣١٥٤٥ استاذ١٠٦

٤/١٢٤٠٤٦٦٢١ ش انور المفتى خلف طیبة مول مدینة نصرھشام دمحم عاطف ابواللیل مدرس١٠٧

ھوادة دمحم نجیب السعدنى  
وشھرتھا  ھوادة السعدنى

 ٦٠٢٣٨٩٦٥٩٣ ش ذاكر حسین الحى السابع مدینة نصر
٠١٠٩٩٢٨٢٩٦٦

استشارى أ١٠٨

٤٤٢٥٧٩٢٢٠٥ ش جزیرة بدران شبرا بعد توشیباوحید قدس الصغیر نصر هللا استشارى أ١٠٩

 ٩١٢٤١٨٩٧٤٨ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةوسام احمد ابراھیم دمحم
٠١٠٦٣٩٩٢٩٣٤

استاذ مساعد١١٠

والء على دمحم على السلكاوى 
وشھرتھا والء السلكاوى

١٧ ش منیة السیرج الخلفاوى شبرا
 ٥٤ ش رمسیس تقاطع بطرس غالى الدورالثانى روكسى

 م.  الجدیدة

٠١١٤٠٤١١١٥٧ 
 ٠١٠١٥٩٩٣٣٥١

استاذ مساعد١١١

ولید انور دمحم دمحم 
وشھرتھ  ولید انور عبدالمحسن

٢١ ش د/  عبدهللا العربى امتداد الطیران الحى السابع 
مدینة نصر

٢٣٨٥٤٢٢٣  
٠١٢٧٧٢٥٥٦٧٦

استاذ مساعد١١٢
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الباطنة وأمراض دم أطباء

٩٦٢٦٧١٧٢٥٧ ش مصطفى النحاس برج األطباء مدینة نصرعماد عبد المحسن عبد الھادى استاذ مساعد١

عمرو دمحم صدقى على الغماز
و شھرتھ عمرو الغماز

عیادة ٤٠٥ میدیكال سنتر٢  ش د/  محمود فتحى الحریة
 سابقا المنطقة التاسعة م.  نصر

٢٤٧٣٠٠٥٢
٠١٠٠٥٢١٦٠٩٢

استاذ مساعد٢

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

٠١١٤٦٢٢٨٠٠٤
 ٠١١١٦٨٠٦٨٥٥

استاذ٣

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

٠١٠٠١٩١٦٤١٦ استاذ٤

والء على دمحم على السلكاوى
(  و شھرتھا والء السلكاوى )

١٧ ش منیة السیرج الخلفاوى شبرا 
٥٤ ش رمسیس تقاطع بطرس غالى الدور الثانى شقة 

١١ روكسى مصر الجدیدة

٠١١٤٠٤١١١٥٧
 ٠١٠١٥٩٩٣٣٥١

استاذ مساعد٥
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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  
وشھرتھ 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 الجمھوریة 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

اسالم صفوت دمحم عبد العزیز
(  و شھرتھ اسالم صفوت )

٣٤٠١١٠٠٣٧٠٨٠٥ أ ش الحجاز -  أمام محكمة مصر الجدیدة -  النزھة استاذ مساعد٦

اشرف احمد محمود السید  
وشھرتھ اشرف ابوبكر

٢٢٦٢٥٩٢٦٠٦٤ ش الجیش میدان الجیش استشارى أ٧

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

٠١٢٧٠٦٧٨٩٣٠ استاذ٨

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

٠١٢٧٦٧٤٣٨٥٨
٠١٢٧٦٠٤٤٣٢٨

استشارى أ٩

اشرف دمحم محمود البریدى 
وشھرتھ اشرف البریدى

٢ ش رشدى من عثمان بن عفان  میدان سفیر مصر 
الجدیدة

٢٤١٧٣٣٠٦  
٠١١٥٨٠٥٨٣٠٠

مدرس١٠

امجد على عبدالھادى الذھبى  
وشھرتھ امجد على الذھبى

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

٢٢٤٠٩٩٥٤٠١١١
٤٩٩٢٤٨٥

استاذ١١

٣٨٢٧٥٠٧٢٥٤ش ٧٧ المعادىامل فتحى دمحم رضوان 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 ربھ 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

ایمن دمحم عبد العزیز
(  سكوب لمناظیر الجھاز الھضمى )

١٢٣٧٦٠٥٨٢٠ ش مصدق الدور الثامن الدقى
٣٧٦٠٥٨٣٠

استشارى أ١٦

٥٣٢٤٥٣٥٣٣٥ ش المقریزى برج االطباء عیادة ٥٠١ مصر الجدیدةایناس محمود طھ فودة استشارى أ١٧

٧ أ ش مكرم عبید عمارات الھیئة العربیة للتصنیع بجوارایھاب حسن نشات عالم
 سیتى سنتر مدینة نصر

٢٢٧٤٢٣٥٢ استاذ١٨

٤ش عبدالباسط محمودمن ش ابوعیسى جمال سعد دمحم الدیب
میدان الفردوس االمیریة 

٤٦٣ ش سكة الوایلى  حدائق القبة

 ٦١٠٦ ٢٦٠٢      
      

٢٦٠١٠٢٩٢

استاذ١٩

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

٥٠ ش ترعة القبة  حدائق القبة

٢٤٧١٤٨١٤

٢٢٥٩٦٥٣٧

استشارى أ٢٠

١٢٢٢٥٧٤٠٣٢٣ ش الجالء رمسیسحسام الدین عبدالعزیز محمود دمحم استاذ٢١

٢ ش ١٠٠ میدان الحریة المعادى حسن حسن احمد حمدتو
٢٨ ش المراغى حلوان میدان حلوان

٢٥٢٥٤٩٢٢ 
٢٥٥٨٤٥٥١

استاذ٢٢
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حسن صالح الدین حمدى 
 وشھرتھ حسن حمدى

٥٢٢٢٥٢٦١٦٦ ش المشروع عین شمس الغربیة استاذ٢٣

٥٣٢٤٥٣٥٣٣٥ ش المقریزى برج االطباء عیادة ٥٠١ مصر الجدیدةخالد عبد الحمید دمحم استاذ٢٤

رائد السید حامد السید منصور
 وشھرتھ رائد منصور

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

٢٧٥٤٩٣٩٤
٢٥٢٦١٩٣٥

استاذ٢٥

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

٠١٠٢١٧٣٠٢٨٣
٠١٠٩٠١٢٨١٠٠

استشارى أ٢٦

رنیا فؤاد عبدالسالم محمود  
وشھرتھا (  رنیا الفولى )

٤١ ش دمحم فریدابوحدید خلف الشبراوى -  الحى السابع -
 مدینة نصر

٢٦٧٠٩٣٧٦ 
٠١٠١٤٠٩٩٦٨٨

مدرس٢٧

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

٠١٠٠٠١٤٢٣١٠ استاذ مساعد٢٨

سامح دمحم فھیم غالى 
وشھرتھ سامح دمحم غالى

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

٢٢٥٦٤٠٥٤
٠١٠٠١٥٩٧٦٤٧

استاذ٢٩

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

٢٤٥٨١٠٥٣  
٢٤٥٩٢١٥٦    

٠١٠٦٩٠٤٥٤٠٦

استاذ٣٠

سعدالدین عبدالوھاب عبدالرحمن 
وشھرتھ سعد عبدالوھاب

١٠٦٣٧٤٨٤٦٥٥ ش مصدق ناصیة شارع السودان المھندسین استشارى أ٣١

٩٤٢٢٨٣٨٣٧٦ ش المطریة العمومى ابراج الھنا الدور الثالثسلوى دمحم فھمى كمال استشارى أ٣٢

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

٢٤١٤٨٢٥٨ استاذ٣٣

٢٣٨٢٢٠٤٦٦٧٣ ش شبرا الخلفاوى شبراسھام دمحم محمود الدح استشارى أ٣٤

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

٢٤٨٣٩٦٣٠
٢٤٦٧٦٧٣٤

استاذ٣٥

شریف ابراھیم عبدالمقصود عباس 
وشھرتھ شریف عباس

١٤٢ ا ش السودان بجوار السالم شوبنج سنتر 
المھندسین

٣٧٦٢٦٤٢٣ استشارى ب٣٦

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

٢٢٠١١٨١٣ 
٠١٠٩٤١٦١٨١٦

استاذ٣٧

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

٢٦٨٢٤٥٢٠ استشارى أ٣٨

٠١٠٦٦٥١١٥٤٤التجمع الخامس -الیف مول -بجوار سعودى ماركتطارق ماجد احمد السقطى استشارى أ٣٩

٣٢٤٣٣٠٥٦٤٩١ ش السودان المھندسینعادل عباس مصطفى عبید
٠١٠٠٥١٤٨٣٨٨

استشارى أ٤٠

١٢٦ ش مصطفى المحاس أعلى كمبیومول میدان مدرسةعامر عبد الحمید على جمعة
 المنھل المنطقة السادسة مدینة نصر

٢٦٧٠٩٦٦٤
٠١١٥٩٦٦٥٣٣٥

استاذ٤١

٨٧٠١١٤٦٤٢٦٢٥٨ ش ٩ المعادىعبدالحمید عمر صادق اباظة استشارى أ٤٢

عبدالعزیز دمحم احمد دمحم 
 و شھرتھ عبد العزیزالركایبى

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

٢٢٥٦٥٥٧٦
٢٤٥٣٦٢٦٩

استاذ٤٣

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

٢٦٣٥٥٤٩٨ استاذ٤٤

٢٩٠٢٢٨٢٩٦٦٩ ش ترعة الجبل ناصیة الزیتون بجوار الفرجانىعصام حسنى دمحم عزوز استشارى أ٤٥

عصام دمحم فرید المھدى  
وشھرتھ عصام فرید

٦٢٣٩٥٠٩٧١ ب ش جواد حسنى باب اللوق استاذ٤٦
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على حسن على سید احمد 
وشھرتھ على حسن العربى

٣٩٤٢٢٠٢٢٠٠٠ ش الترعة البوالقیة الساحل استشارى أ٤٧

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

استشارى أ٤٨

عماد احمد عوض حسین 
وشھرتھ عماد عوض

١٢٤١٨٦٤٤٦ ش ابراھیم باشا میدان الكوربة  مصرالجدیدة
٠١١١٨٦٧٢٧٧٩

استشارى أ٤٩

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

٢٦٨٥٨٤٥٩ استشارى أ٥٠

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

٢٢٦٧٥٦٢٩ استشارى أ٥١

١٦٠١١٣٣٥٣٤٧٧٧ش٩المقطمدمحم احمد سامى ابو العز استشارى أ٥٢

دمحم بدرى بسطاوى قناوى
 وشھرتھ دمحم بسطاوى

٢٥٥٥٠٣٣٨عمارة سینما ماجدة -  حلوان استاذ٥٣

٢٢٥٢٦١٥٨٨ش ١٠٠بجوار میدان الحریة المعادىدمحم سعد زغلول عطا هللا استشارى أ٥٤

٩٦٣٣١١٢٢٩١ش طلعت حرب -  بجوار حجر االساس -  امبابةدمحم سعید احمد رزیق استاذ٥٥

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

٢٣٥٠٤٥٨٠ استشارى ب٥٦

دمحم شریف احمد فتحى مبارك 
 وشھرتھ دمحم شریف مبارك

٢٢٨٣٣٨٥١٢٥١شارع الملك فیصل محطة التعاون -الھرم استشارى أ٥٧

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

٠١٢٢٢٥٨٢٦٤٣ أخصائي٥٨

٢٧٠١٠٠٣٩٣١٢٣٨ مول الحمد مركز المدینة -  الشروقدمحم عبد العزیز متولى على استاذ٥٩

٢٢٥٢٥٤٨٧٢ش ١٠٠المعادى -  میدان الحریةدمحم عبدالحكیم دمحم ابو شادى استاذ٦٠

دمحم عبدالحمید اسماعیل البكل 
وشھرتھ دمحم البكل

٥٠٢٦٣٥٥٦١٠ش الحجاز بجوار حلو الصمدى استاذ٦١

دمحم عبدالرشید عبد الخالق عالم
(  و شھرتھ دمحم عالم )

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

٠١١٢٤١٧٣٨٧٨
٠١٠٠٢٠٤٥٥٢٠

استاذ مساعد٦٢

دمحم عبدالفتاح قاسم حسن   
وشھرتھ دمحم عبد الفتاح الملطاوى

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

 سعودى ماركت القاھرة الجدیدة

٢٢٤٠٨٣٨١
٠١٠٠٤٦٣٩٧٣٧

استاذ٦٣

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

استشارى أ٦٤

دمحم مجدى عبداللطیف صالح 
وشھرتھ مجدى عرفة

٥ عمارات ھیئة التدریس ش لطفى السید امام محطة 
مترو الدمرداش

٢٤٣٤٦٤٤٩
٠١١١٥٤٤٤٣٥٩

استاذ٦٥

٣٥٧١٥٣٨٤برج االطباء فیصلدمحم دمحم عامر عفیفى استاذ٦٦

٤٠١٠٦٧٩٣٨٠١٠ عمارات مایو طریق النصر میدان الساعة مدینة نصردمحم دمحم عزب عبد الحافظ استشارى أ٦٧

دمحم دمحم لطفى البشالوى 
وشھرتھ دمحم البشالوى

٨٣٥٦٨٤٨٣٤ ش مراد (  برج مراد )  شقة ١١١٢ الجیزة
٠١٠٠٢٠٨٩١١١

استشارى أ٦٨

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

استاذ٦٩

دمحم محیى ریاض البدرى
و شھرتھ دمحم البدرى

٢٠١١٥٨٦٢٧٧٧٢ ش احمد الزمر الحى العاشر  مدینة نصر مدرس٧٠
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محمود احمد فؤاد عبدالعزیز  
وشھرتھ محمود االنصارى

٢٥٥٩٧٦١٢ابراج دھب مول -  ش شریف تقاطع ش حیدر الدور األول استشارى أ٧١

٨٣٧٤٨١١٥٩ ش دمحم شكرى من ش شاھین العجوزةمصطفى حسین ابراھیم دمحم استشارى أ٧٢

٢٣٥٧٠٨٩٣١ ش احمد ماھر میدان الجیزةمعتز حسن حسنین حسن استشارى أ٧٣

منى دمحم كمال ابراھیم 
وشھرتھا منى كمال سیف النصر

٩ ش المنتزة الرئیسى محطة سینما التحریر شبرا مصر
٢٢٠٥٩٤٤٣

استشارى أ٧٤

٤١٠٠١٠١٧٧٨٩٦٥٥ ش االھرام الدور الرابع  -  الھرممى سمیر دمحم حسن أخصائي٧٥

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

استشارى ج٧٦

مدینة نصر من ش احمد الزمر ابراج الواحة عمارة ١٥ ھانى على عبد الرحمن
بلوك١٢خلف الحى العاشر

٢٤٤٨٤٧٦٩ 
٠١٠١٣٩٢٠٣٣٩

استاذ مساعد٧٧

ھانى دمحم عبدالستار علیوه 
وشھرتھ ھانى علیوه

٢٩٢٣٦٢٦٦٦٢ ش الرشیدى القصر العینى امام القصر الفرنساوى استاذ٧٨

ھدى الطیب محمود ناصر 
وشھرتھا ھدى الطیب ناصر

١٣٢٢٥٦٦٦٢٨ب ش جسر السویس بجوار مستشفى منشیة البكرى
٢٢٥٦٦٦٢٧

استاذ٧٩

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

٢٠٦٧٤٥٧٧
٠١٢٢٢٥١١٨٠١

استشارى أ٨٠

٨٢٥٢٦٥٥٦٦ ش ١٥٤  المعادىھشام على یحیى على استاذ٨١

١٢٧٧٠٣٨٤١أ میدان التضحیة تریومف مصر الجدیدةھناء مصطفى حسن بدران
٠١١٢٢٢٥٣١٥١

استشارى أ٨٢

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

٢٩٢٠٥٣٩٠٠١٠٠
٠٦٩٥٩٦٧

استاذ٨٣

٥٢٥٣٢٢٥٩٠ ش القصر العینى  الدور السابع امام معھد االوراموائل دمحم عارف عبدالتواب استاذ مساعد٨٤

٩٧٣٣٣٨٧٩٨٧ ش التحریر الدقىیاسر حمادة احمد على الطباخ
٠١٠٩٩٥١٩١٢٢

مدرس٨٥

٣٥٨٢١١١٢اول ش فیصل برج النصر الدورالثانى شقھ ٢٠٨یاسر دمحم عبدالحلیم شحاتھ استشارى أ٨٦

٠١٠٠١٦٢٢٠٥٨شقة ٧١ عمارة ٨٢٧ ش الالسلكى المعادىیحى دمحم مبارك الشریف مدرس٨٧

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

٠١٠٩٨٨٩٨٦٨٥
 ٢٣٥٧٧٠٢٦

استاذ٨٨

٢٥٢٤٦٤٠٦اول ش ١٥٤بجوار محطة مترو المعادىیسرى عبدالخالق دمحم ھاشم استاذ٨٩

أطباء الباطنة واجلهاز الهضمى والكبد واملناظير
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٢١ الحى األول المجاورة الخامسة  الشیخ زاید احمد حسن دمحم الثقبى
٦ أكتوبر

٠١٢٨١٢٩٣٩٨٩ استشارى ج١

٩١ ش العباسیة برج االطباء الدور الرابع اعلى  معمل احمد سید احمد عالم
البرج

٢٤٨٧٢٤٤٤
٠١٢٢٩٤٤٥٨٨٠

استشارى أ٢

احمد شكرى محمود العدوى ناصف
و شھرتھ احمد شكرى ناصف

٣٣٢٣٦٣٧٤٨٤ ش القصر العینى  وسط البلد
٠١٠٩٢١٥٦٧٨

أخصائي٣

احمد نبیل ابراھیم سند  
وشھرتھ احمد سند

٢٩ ش احمد ذكى المعادى
٧١ ش النصر فوق مكتبة سمیر و على المعادى

٠١٠١٠٣٢٩٠٦١
٢٥١٦٦٩٤٢

استشارى أ٤

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

٢٥٤١٦٩٠٢ 
٠١٠٠٥٠٩٤٨٤٤

استشارى أ٥

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

استشارى ب٦

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

٠١٠١٧٢٠٤٢٧٠
٠١٠٦٦٦٠٨٢٩٢

استاذ٧

٢١٠١٢٢٠٤٠٣٣٧١ ش القبة میدان روكسى مصر الجدیدةحسین سید حسین عبد هللا مدرس٨

دولت دمحم عبدالحمید عبدالعزیز  
وشھرتھا  دولت بالل

٤٥٢٣٨٠٩٩٣٧ ش ٩ الدورالرابع ثكنات المعادى
٠١٢٧٩٧١٣٨٢٩

استاذ٩

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

استشارى أ١٠

١٣٢٤٥٠٧٠١٤ ش البدر روكسى مصر الجدیدةدینا ادوار فھمى الدیك استشارى أ١١

٢٦٢٢٠٢٤٩٩٩ ش جامع ابوالفضل  الساحل شبراسامى المنیاوى نصیف سركیس استشارى أ١٢

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

٢٤٨٢٤٤٢٥ استاذ١٣

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

٣٧٨٠١٢٧٦ استشارى أ١٤

٨٠١٢١١٧٤٨٨٣٣ ش مسرة روض الفرجعماد عادل ولیم بطرس
٢٤٦٠٣١٣١

استشارى أ١٥

ماجد فوزى غبریال جرجس 
وشھرتھ ماجد فوزى

١٦٢٧٥٤٨٧٦٠ ش البحث الجنائى صقر قریش المعادىالجدیدة استشارى ب١٦

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

٣٣٤٧٦٧٦٥ استشارى أ١٧

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

استشارى أ١٨

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

٠١٢٠٢٦٠١٤١٢ استاذ مساعد١٩

٩٦ ش مصطفى النحاس برج االطباء بالقرب من ھبة سید عبدالعزیز عسل
اوالد رجب الحى الثامن مدینة نصر

٢٢٨٧٩٠٢٤ استشارى أ٢٠

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

٢٧٧٥٢٧٣٨
٠١٢٢٨١١٤٨٩٤

استشارى أ٢١

١/٤٢٥١٩٤٩٤٤ ش لالسلكى المعادى الجدیدة شقة ٣٣ الدور الثالثھیثم انیس طلبة استشارى أ٢٢

 ٢٧٧٦٢٦٤٠ ٥ ش محمود حافظ  میدان سفیر مصرالجدیدةواصف جرجس نقوال
٢٢٥٩٦٠٦٢

استاذ٢٣
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القاھرة محافظة 
الباطنة والغدد الصماء والسكر أطباء

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

٦٧٣٣٤٧٤٩٨٢ش وادى النیل فوق بن الیمنى المھندسیناحمد شریف العشرى دمحم استشارى أ٣

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

٢٠٨٠٢٠١٨٠١٠٠
٥٠٩٦٥٠٠

استاذ٤

٣٥٨٢٣٧٥٢ ١٦ ش عبدالمنعم ریاض الملك فیصل مدكور الھرمازھار دمحم على موسى القوصى  استشارى أ٥

٢٥٠١٠٠١٩٠٧٩٩٢ ش البصرة  المھندسیناسامة دمحم رشاد التونى
 ٣٣٣٨٥٥٤١

استشارى أ٦

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

٤٦٠٥٤٤٠٠ استشارى أ٧

  ٢٩٢٦٣٥٠٣٢١ ش بن الحكم حلمیة الزیتونایناس دمحم صبرى دمحم النبراوى
٠١٠١١١٢٩٤٦٠

استاذ٨

٤١٢٣٦٩٢٦٩٨ ش حسین حسنى -  حدائق حلوانبدر عبد الحمید اسماعیل زاید استشارى أ٩

جمال على ابراھیم بدر 
وشھرتھ جمال على بدر

٥٥ ش النادى الریاضى اول ش فیصل برج األطباء  
الجیزة

٣٧٧٦٥٢٢٧ استاذ١٠

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

٣٥٧٢١٠٤١
٠١٠٠١٤١٥٦٩٨

استشارى أ١١

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

٢٥٣٢٧٤٩٤ استاذ مساعد١٢

 ٧ ش ناصر الثورة متفرع من شارع الھرمحسین عبدالھادى دمحم عبدالعزیز
 فوق صیدلیىة أل سالمة

٠١٠٠٥٤٥٣٩٨٩ 
٣٣٩٧٨١٤٦

استشارى أ١٣

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

٢٢٥٦٨٢٣٦ استشارى أ١٤

٣٩٢٧٩٥٥٩٨٧ ش مجلس الشعب السیدة زینبسامى عمر السید عبد هللا
٠١٠٠١٤١٣٨٣٤

استشارى أ١٥

صبحى احمد صبح احمد  
وشھرتھ 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

٩٦٢٦٧١٧٢٥٧ ش مصطفى النحاس برج األطباء مدینة نصرعلیاء احمد الشربینى استاذ مساعد٢١

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

استاذ٢٢

١٦٣٥٨٤٩٨٢٦ شارع جمال الدین األفغانى ناصیة بیتزاھت الھرمفائدة عبد الحمید دمحم حنفى استاذ٢٣
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٢١٠١٠٦٠٠٧٥٤٨١ش الطیران -امام كنتاكى -الدور االول -مدینة نصرلیلى محمود على ھنداوى
٢٤٠٥٦١٠٠

استشارى أ٢٤

٦٩٣٥٧١٨٢٣٧ شارع ربیع الجیزى امام محكمة الجیزةدمحم احمد عیسى عبدالرحمن استاذ٢٥

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

٢٢٥٦٢٢٠٨ استاذ٢٦

منى دمحم كمال ابراھیم 
وشھرتھا منى كمال سیف النصر

٩٢٢٠٥٩٤٤٣ ش المنتزه الرئیسى محطة سینما التحریر شبرا مصر استشارى أ٢٧

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

استشارى أ٢٨

٥١١ عمارة النصر الدور الثالث شقة ١٢ ناصف نجیب یوسف جرجس
میدان الجیزة

٣٥٧٢٦٨٩٤ استشارى أ٢٩

نجالء انور السعید ابراھیم   
وشھرتھا نجالء القبانى

١٤ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین 
مصرالجدیدة

٢٦٣٢٧٨٧٦ استشارى أ٣٠

نشوة سعید دمحم عبدالمجید غانم 
وشھرتھا  نشوة سعید غانم

٤١٠١٠٠٦٤٩٥٥٧٢ ب ش مصطفى المراغى تقاطع ش راغب  حلوان
٠١١١٥٢٤١٣٦٦

استاذ مساعد٣١

٣٤٦٣٧١٠٥٣٢٢ ش السودان  برج الشرطة امبابة الدور األولنھال حمدى السعید عوض استاذ٣٢

١ ش متحف المنیل اول المنیل ھبة مراد یوسف بھجت
عمارة الھامى حسین شقة  ٥٧

٢٣٦٤٢٠٠٠٠١١٥
١٦٩٨٢٩٧

استاذ٣٣

١٢٢٣٦٣١٥٤٥ ش الممالیك البحریة منیل الروضةھشام مجدالدین سید دمحم سلیم
٢٥٣١٩٩٤٧

استاذ٣٤
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ابراھیم عبدالمقصود ابراھیم حشاد  
وشھرتھ ابراھیم حشاد

٧١٣٣٣٨٥٠٥٠ ش جامعة الدول العربیة المھندسین استشارى أ١

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

٢٣٦٤١٦٣٦ استشارى أ٢

٩١٣٣١١٤١٠٤ ش توفیق عثمان  متفرع من ش الوحدة امبابةعبدالمنعم حجازى دمحم حجازى استشارى أ٣

١٠٢٢٣٤٩٤٨٨٧ ش مكرم عبید امام سیتى سنتر مول مدینة نصردمحم زكى دمحم الدیب  استشارى أ٤

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

١٩ ش بن الحكم الدور الرابع امام مطعم العائالت میدان أمانى عاطف السعید عبده جالل
حلمیة الزیتون

٢٦٤٤١٠٩٧ استشارى أ١

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

٩٣٠١٠٩٠٢٢٩٧٩٧ش مصر والسودان حدائق القبة القاھرةاحمد ابراھیم الدسوقى خلیل مدرس٣

احمد ابراھیم عبدالرحمن ابراھیم 
الغلیض

٢٢٧٧٤٠٢١٦ میدان التضحیة تریومف مصر الجدیدة استشارى أ٤

احمد اشرف رضا احمد 
وشھرتھ اشرف رضا

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

٢٣٩٣٧٩٦٧ استاذ٥

١٢٠١٢٨٩٠٠٠٠٢٧ش التحریر الدقىاحمد جالل عبد الفتاح فھمى استشارى ج٦

احمد حسین احمد سید الشریف 
وشھرتھ احمد الشریف

٩٣٥٦٩٣٣٣٣ برج  مراد االدارى شقة ٩٠٩ الجیزة استشارى أ٧

٧٠١٠٩٩٣٨٢٩٢٩ ج ش السرایا المنیلاحمد عادل دمحم العمرجى مدرس٨

عمارة ٧ امتداد ذاكر حسین الدور الثالث أعلى سفارة احمد عبد المنعم امام
أندونیسیا المنطقة العاشرة مدینة نصر

٠١٠٢٤٨٢٠٧٠٣ استشارى أ٩

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

خط ساخن ١٦٦٧٦
٠١٢٢٣٨٨١٩٧٣

استشارى أ١٠

١٦٢٥٩٠٧٢٧٢ ش نجیب الریحانى من ش عماد الدین من األزبكیةاحمد عبدالمنعم دمحم ابراھیم  استاذ١١

١٢١٣٧٦١٧٩٣٠ ش التحریر -  الدقى  امام سنیما التحریراحمد كامل عبد الغنى  حسن استشارى ج١٢

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

٢٢٦٣٨١١٥ استشارى أ١٣

١٠٠٣٣٣٧٥٢٩٩ ش التحریر میدان الدقىاحمد دمحم كمال دمحم مطاوع استاذ١٤

٠١٢٢٣٤١٨٢٦٢ش مراد برج األطباء الجیزةاحمد مھند نصر مصطفى استشارى ج١٥

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

٢٧٧٧٣٤٤٩
٠١٠٠١٥٧١٢٦٨

استشارى أ١٦

١٤٣٢٦٨٤٤٩٨٩ ش مصر والسودان حدائق القبةاخالص على عبدالواحد وافى استشارى أ١٧

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

٢٦٣٣٨٢٨٨
٠١٠٩٠٥٣٤٤٥٣

استشارى أ١٨

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

٢١ ةش النصر شقة ٦ الدور الثالث المعادى الجدیدة

٠١٠٢٣٦٣٢٣٦١

٠١٠٠١١٣٥٩١٥

استشارى أ١٩

١٤٦٢٥٢٠٣١٧٠ أ ش النصر فوق صیدلیة البقالوى المعادىاسالم شوقى عبدالعزیز سیف الیزل استاذ مساعد٢٠

١٠٣٣٣٥٦٠٣٠ ش محى الدین ابوالعز الدور الثالث الدقىاشرف احمد عبدالمجید على استشارى أ٢١

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

٣٥٦١٥٢١٢ استشارى ب٢٢

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

٣٥٧٢٠٤٧١ استشارى أ٢٣

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

٢٦٧٠٦٩٤٦
٢٦٩٧٦٩٠٥

استشارى أ٢٤

ایمان سعید دمحم حسن الكشك
و شھرتھا ایمان سعید الكشك

بورتو كایرو میدیكال -  التجمع االول -  امام اكادیمیة 
الشرطة -  عیادة رقم ١١ الدور ١ - القاھرة الجدیدة

٠١١٢٠٤٤٩٩٥٥ استشارى أ٢٥
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خالد دمحم یحیى محمود 
وشھرتھ خالد النادى

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

٢٣٦٢٤٩٧٩ 
٢٤١٥٠٥٤٥

استشارى ب٥٠

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

٠١٠٢٧٨١٧٧٠٦
٣٧٢١٥٢٢٠

استشارى أ٥١

٨٥٢٤١٩٩٩٣٥ ش عثمان بن عفان سفیر مصر الجدیدةرؤوف دمحم  احمد مھران استشارى أ٥٢

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

٢٧٧٦٥١٩٢ استشارى أ٥٣

٢١٠١٠٩٩٢٩٣٠٢٥ ش احمد امین -  میدان سانت فاتیما  مصر الجدیدةرامى ریمون الیاس استشارى أ٥٤

٥٢٢٦٣٩١١١٠ ش المنتزه اخر متروعبدالعزیز فھمى مصرالجدیدةسامح امیل صادق زكى استشارى أ٥٥

مبنى میدى بوینت الطبى بجوار مستشفى الشیخ زاید  سامح دمحم حلمى عثمان القفاص
الشیخ زاید

٠١١٤٠٩٦٢٢٢٢ مدرس٥٦

٦ اسكان شباب المھندسین امام قسم اول مدینھ نصر سامیھ على عبدهللا السید القاضى
طریق النصر

٢٣٠٥٠٩١٣ استشارى أ٥٧

١٤عمارات النصر التعاونیات مساكن شیراتون المطار سلوى محمود احمد سویلم
النزھھ

٢٢٦٧٦٣٨٤
٠١٠٠٥٦٨٩٢١٦

استاذ٥٨

٤٠٠١٠٦٠٧٦٠٣١٥أ ش بغداد الكربة مصر الجدیدة بجوار فندق بیروتسھیل عبد هللا احمد الفار استشارى ب٥٩

١٤ میدان بقطر ألف مسكن  نھایة سیف كمال ابوسیف
متروعبدالعزیز فھمى مصرالجدیدة

٢١٨٠٠٧٧٠
٠١١١٢١٠٨٠٧٤

استشارى أ٦٠

١٩٣٧٦٠٧٢١٥ ش وزارة الزراعة  الدور الرابع شقة ٥٠٢ الدقىشادى صبحى دمحم سالم أخصائي٦١

٢٠١٠١٣٠٠٤٢٣١ ش الفیوم من ش كلیوباترا -  الكربھ -  مصر الجدیدةشریف حسین دمحم كامل استشارى أ٦٢

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

٢٤٧٢٩٥٥٨
٠١٢٧٣٢٣٢٠٠٢

استاذ٦٣

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

  ٢٣٦٨٣٥٨٠ 
٣٣٤٤٧٥١٥

استشارى أ٦٤

صفوت احمد حجاج الھوارى 
وشھرتھ  صفوت الھوارى

٦٢٥٢٥٤٤١٥ش ١٥٤ خلف بنزایون المعادى استاذ٦٥

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

٢٤٨٥٩٧٨٨ استشارى ب٦٦

٥٢٠١٠٢٣١٣٣٢٣٣ ش ابوالعتاھیة امام الحدیقة الدولیة مدینة نصرطارق حسن سمیر عساف استشارى أ٦٧

٤٧ش رمسیس تقاطع عبدالخالق ثروت عمارة فایزرطاھر عبدالفتاح طاھر القاضى
٢٢ش الفواكھ الدورالثالث مستشفى الرسالةالمھندسین

٢٥٧٥١٤١٢
٣٧٦٢٢٥٥٥

استشارى أ٦٨

٥٥٠١٢٢٤٤١٢٥١٥ ش الحجاز مصر الجدیدةعادل جمال حسنین حسن استشارى أ٦٩

عبد الرحمن جمال عبد السالم عبد 
العلیم

١٥٠١٠١٧٠٥١٧٣٩ ش فھیم  فیصل  الھرم أخصائي٧٠

٣٦ ش امتداد ولى العھد برج عباد الرحمن امام التوحید عبد الرحمن حسن سلیمان البقیرى
و النور حدائق القبة

٢٦٠٢٤٠٨٣ 
٠١٢٢٢٤٢٥٦٥٢

استشارى أ٧١

عبدهللا مصطفى كمال عبد هللا 
(  من:  ١ ظھرا حتى :٥.٣٠ مساءا )

٩٦٣٧٦٠٢٠٧١ ش التحریر الدقى الجیزة
٠١١٥٤٣٣٣٦٩٣

استاذ٧٢

١٦٢٣٩٣٣٦٩٥ ش شریف بجوار البنك االھلى المصرى عبدالمجید عبد الفتاح دمحم الجندى 
٠١١١٠٦٩٦٩٢٩

استشارى أ٧٣

١١٢٥٧٦٦٨٣٦ میدان الفلكى باب اللوقعبدالمنعم دمحم على مشعل
٢٣٩٥٥٤١١

استشارى أ٧٤
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١ش مصطفى النحاس عمارة نصر سنتر عبدالمنعم دمحم كمال
تقاطع مصطفى النحاس مع مترو مدینة نصر

٠١٠٠٥٦١٣٣٣١ استشارى أ٧٥

عالء الدین على حسانین حطبة  
 وشھرتھ عالء حطبة

٣٦٢٤٥٢١٥٦١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى استشارى أ٧٦

٠١١٥٢٩٤٢٨٢٨ ١ ش دمحم متولى من شارع ترعة الزمر العمرانیةعمرو حنفى محمود استشارى أ٧٧

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

٢٤٣٠٨٥١٢
٠١٠٦٧١٥٦٣٤٩

استاذ٧٨

غادة سمیر خلیل الشاھد 
وشھرتھا غادة الشاھد

٣١٠١١٤٥٤٥٣٦٩٠ ش منشیة البكرى مصرالجدیدة استاذ٧٩

١٠٢٤٥٣١١٤٠میدان بن سندر امام محطة مترو منشیة البكرىفایق فھیم صلیب استشارى أ٨٠

٢٤ ش د/  عزت سالمة من ش عباس لعقاد ناصیة مطعمفرید فؤاد دولة السید
 جاد مدینة نصر

٢٦٧١٧٨٩٧
٠١٠٦٢٢١٥٥٢٦

استشارى أ٨١

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

٢٤١٩٨٠٧٠
٢٦٣٧٣٠٩٦

استشارى أ٨٢

١٤٠١٠٠٥٦١٠٨٥١ ش مصدق الدقى الدور السادس الجیزةكریم محمود عبد الحمید عدنسة مدرس٨٣

١٨٢٠١١٥٠٤٣١٧٣٠ ش فیصل محطة العریش الھرم جیزةكریم نبیل السعید السعید غریب أخصائي٨٤

٢٢٤١١١٧٨ ٢٥ ش احمد فؤاد امام نادى الطیران مصرالجدیدةماجد رمسیس فھیم استشارى أ٨٥

٧٢٢٩١٥٤٩٥ ش مراد میدان االسماعیلیة  مصرالجدیدةماجد عبدهللا اسكندر استشارى أ٨٦

٦٤٢٢٥٧٩٢١٨ ش الخلیفة المأمون روكسى مصر الجدیدةمجدى الفونس توفیق استشارى أ٨٧

٨٠٢٤٥٨٠١١٦ ش طوسون أمام مستشفى الراعى الصالح شبرامجدى كمال انطون استشارى أ٨٨

مجدى دمحم جالل الدین الخادم 
وشھرتھ  مجدى الخادم

٩٣٧٤٩١٩٨٥ ش التحریر محطة البحوث الدقى استشارى أ٨٩

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

٠١٢٢٣٤٥٨٨٢٦ استشارى أ٩٠

١٣ ش ابراج الفسطاط امام شرطة السیاحة محسن خیرى محمود طاحون
والمتحف الجدید طریق صالح سالم

٠١٠٠٢٣٦٠٣٦٠ استشارى ب٩١

محسن عاطف ابوالنصر الفار 
وشھرتھ محسن الفار

١٤٦ ش ٢٦ یولیو بجوار مسرح البالون فوق موبیلیات 
القصر جیزة

٣٣٠٣٣٨٨٩ استشارى أ٩٢

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

مدرس٩٣

دمحم ابراھیم دمحم خیرى  
وشھرتھ دمحم البدراوى

٢٢٠٢٢٣٤٣  ١٢ش روض الفرج شبرا استشارى أ٩٤

٣٢٤٥٠١٧٦٣ ش بطرس غالى -  روكسى مصر الجدیدةدمحم اسماعیل احمد استاذ مساعد٩٥

دمحم السید مصطفى الجبلى  
وشھرتھ دمحم الجبلى

٤٩٣٧٤٩٩٧٣٥ ش جامعة الدول العربیة المھندسین استشارى أ٩٦

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

٠١٠٠٩٨١٦٤٤٦
٠١١٢٥٠٩٢٨٤٦

استاذ مساعد٩٧

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

٤ أ ش ترعة الزمر مزلقان ارض اللواء بجوار صیدلیة 
اللواء

٠١١٠٠٠١١٥٨٩
٠١١٢٠٠١١٣٣٠
٠١١٢٠٠١١٣٣١

استشارى أ٩٨
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 ٢/٨٢٥١٧٢٧٠٢ ش النصر  الدور الرابع المعادى الجدیدةمنصور دمحم مصطفى عبد الغنى
٠١١٤٥٥٤٥٥٠٥

استاذ١١٩

مدینة ٦ أكتوبر طریق جمال عبد الناصر فاملى الند مول منى عادل السید
امام احى الثامن

٠١٢١١٩٤٦٥٧٢ استشارى أ١٢٠

٤٣٣٤٦٨٥٩٠ میدان الملكة زبیدة الصحفیین العجوزة الجیزةمنیر دمحم منصور ھاشم استشارى أ١٢١

نوال شوقى مترى  
(  قلب أطفال )

٢٥ ش المحطة میدان المحطة  حلوان  
 ١١ میدان الفلكى  باب اللوق

٢٨١٦٠٣٦٤ 
٠١٢٢٧٤٦١١٤٧

استشارى ب١٢٢

٢٢٠٤٩٠٠٠ ١٠٧ شارع شبراھانى حلمى خلیل
٠١٢٢٣٧١٥١٤٥

استشارى أ١٢٣

 ٢٢٩٢٧٨٦٦٤٤٢ ش رمسیس القاھرةھانى دمحم امین البسطویسى
٠١١٤١٤٠٣٧٨٧

استشارى أ١٢٤

ھشام احمد رضا عبدالمقصود نصر 
وشھرتھ ھشام نصر

١٥ میدان رابعة العدویة  فوق صیدلیة 
على ایمج مدینة نصر

٢٢٦١٧٦١٨ 
٠١١٤٧٩٠٠٠٤٩

استشارى أ١٢٥

٩٨٣٣٣٦٩٦٥٤ ش التحریر البرج االدارى  میدان الدقىھشام صالح الدین طھ عبدالحلیم استاذ١٢٦

٥٦٢٦٣٨٧١١٤ ش دمحم رمزى میدان تریومف مصر الجدیدةوائل محمود مرسى الكیالنى استاذ مساعد١٢٧

٦٢٦٣٥٧٤٦٢ ش محمود حافظ میدان سفیر ربیع سنتر مصرالجدیدةوجدى عبدالحمید جالل استاذ١٢٨

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

٣٣٩٧٠٤٣٩
٠١٠١٨٦٣٠٠٧٧

استشارى ب١٢٩

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

حلمیة الزیتون

٢٦٤٢٧١٤٦ 
٢٤١٤١٣٤٧

استاذ مساعد١٣٠

یاسر صادق سید نصار 
(  قسطرة قلب ـ حاالت حرجة )

٣٧ ش السودان الدور االول بجوار صیدناوى 
ومسجد السالم الدقى الجیزة

٣٣٣٦٩٤٩٥ استاذ مساعد١٣١

٦٣٥٨٦٨٢٤٩ ش حسن دمحم الھرمیاسر عبدالعظیم عبدالحفیظ شرف استاذ١٣٢

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

٢٤٣٤٢٧٢٨٠١٠٥
٢٢٢٨٥٥

استشارى ج١٣٣

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

٢٣٩٠٣٤٥٠
٠١٠٩٧٩١٩٤٥٤

مدرس١٣٤
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القاھرة محافظة 
أطباءالصدریة

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

٢٢٧٢٣٧٦٠ استاذ١

٧٠١٢٢٧٢١٠٩٠٣ ش الصرح المطریة امام محطة مترو االنفاقابراھیم عودة كامل عمران 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

٢٦٩٢٣٩٥٤٣١٢ ش بورسعید برج لؤلؤة الخلیج السیدة زینباحمد عبدالمجید الحدیدى استاذ٥

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

استاذ٦

٧٢٢٣٦٢٣٧١٩ ب میدان الباشا -  ش المنیلاشرف عادل جمعة على
٠١١٢٩٤٥٤٢١٦

استشارى أ٧

١٢٣٩٢٢٥٤٥ مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوق  القاھرةاشرف مختار مدكور استاذ مساعد٨

٩٠٢٢٥٩٦٤٧٠ أ میدان بن سندر سراى القبة منشیة البكرىایمن عبدالحمید عبدالعظیم استشارى أ٩

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

٢٤١٨١٩٩٢ مدرس١٠

٥٢٣٩٢٢٦٣٦ ش شریف باشا باب اللوقحسن محمود دمحم أمین عبده استشارى أ١١

--٠١١١٦٠٠٥٨٠٠ ١٢٨ ش السودان  المھندسینحسین وجدى المصرى
٠١١١٣٣٣٢٧٥٥

استشارى أ١٢

٣٨٢٣٩٣٠٣٣١ش الفلكى میدان باب اللوقخالد عید صبحى سعد استاذ١٣

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

٢٢٧٠٨٥٣٩
٢٢٨٠٤٧١٣

استشارى أ١٤

٨٣٧٧٦٥٥٥٥ ش مراد میدان الجیزةخالد محمود فرید زمزم استشارى أ١٥

رفعت ابوالفتوح ابوالسعد ابراھیم 
وشھرتھ رفعت ابوالسعد

١١٢٣٩١٧٢٩١ش جواد حسنى باب اللوق استاذ١٦

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

استشارى أ١٧

زینب محمود السید ابراھیم 
وشھرتھا زینب محمود المطرى

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

٢٤١٤٨٢٥٨ استشارى أ١٨

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

٢٢٣٣٣٤٨٢ استشارى أ١٩

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

استاذ٢٠

٧٢٤١٧٣٠٦٧ ش ابو الھول میدان الكوربة مصر الجدیدةشریف صادق استشارى أ٢١

١٢٢٤٥٣٨٥٣٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةطاھر عبدالحمید احمد النجار استاذ٢٢

٨٣٥٧٢٧٦٢٥ ش مراد میدان الجیزةطھ عبد الحمید عوض بكرى استاذ٢٣

١٨٠١٠١٦١٥٩٩٩٧ ش زغلول فوق صیدلیة محمود فرید  مشعل الھرمعادل البكرى البسیونى حسین
٠١١٢٢٢٤٩٤٥٦

استشارى أ٢٤

١٥٠٢٢٦٣٨٤٠٦ ش الطیران مدینة نصرعادل صالح احمد حسن استاذ٢٥
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عبدالصادق عزیز حامد األعرج  
وشھرتھ عبدالصادق األعرج

٩١٢٣٣٠٠١٦٦ش مصر والسودان برج المحمدیة حدائق القبة
٠١٢٧٠٧٧٥٦٥١

استاذ٢٦

٥٨ش طریق مصر حلوان الزراعى عمارة حسین صدقى عصمت على على عبد النبى
المعادى

٢٣٥٩٨٦٤٤ استاذ٢٧

١٠٢٦٣٩٤٩٨٩ش على باشا الالال بجوار محطة مترو أنفاق المطریةعماد ادوارد سیف استشارى أ٢٨

٠١٠٢٣٣٢٢٧٠٧الملك الصالح میدان ابو السعود عمارة فودافونعمرو عبد العظیم دمحم محمود استشارى ب٢٩

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

٠١١٠٠٣٠٩٩٥٧ استاذ٣٠

٣٢٠١٠٠٥٢٧٦٣٩٨ ش احمد عرابى المھندسینغانم عبداللطیف دمحم غانم استاذ٣١

٦٠٠١٢٠٥٢٨٧٩٢٧ ش مصر والسودان حدائق القبة ناصیة ش دیر المالكفرید فایز منقریوس استشارى أ٣٢

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

٠١١٢٦٠٧٠٢٠٣ استاذ٣٣

٨٣٧٧٤١٤٧٠ش مراد برج مراد الجیزةدمحم صدقى السید موسى استاذ٣٤

١٩٩٢٧٩٥٠١٠١ش التحریر باب اللوقدمحم فتحى حسن حسین استاذ٣٥

٣٢٢٧٩٤٢٢٩٦ ش الفلكى شقة ١٨ -  باب اللوقمحمود دمحم عبدالرحمن الزرقانى استاذ مساعد٣٦

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

٢٥٢٥٤٧٠٤ 
٣٥٧٣٦٥٩٠

استاذ٣٧

٤٠١١٤٠٩٨٩٤٩١ تقاطع ش العزیز با� مع شارع طومان باى -  الزیتونمكرم یوسف رزق استشارى أ٣٨

ھدى على عوض ابو یوسف 
وشھرتھا ھدى ابو یوسف

٥٢٢٧٠٨٢٤٨عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصر
٠١٢٢٣٣٧٤٩٨٤

استاذ٣٩

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

أخصائي٤٠

٢٨٧٢٩٩٤١شارع  عبد الحمید مبدى من ش البترول المرج الشرقیةھشام عبدهللا قاسم احمد استشارى أ٤١
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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 تقاطع اسماعیل سید محد صادق
ش الفلكى 

٦٦ ش مؤسسة الزكاة -  المرج -  مدینة الصفا

٢٧٩٣٢٦٨٤
٠١١١٧٦١٤٠٨٦

مدرس٤

٧٥٢٦٧١٢٣٧٤ ش مصطفى النحاس شقة ٢ مدینة نصرامانى احمد عبده محمود استاذ٥

٣٠٠١٠٩٦٩٦٣٣٣٦ ش مراد فوق رادیو شاك الجیزةایھاب شاكر حافظ بالل استاذ مساعد٦

١٠٢٢٦٠٩٩٦٥ش د/عبد هللا العربى امتداد ش الطیران مدینة نصرحسین حسن مرسى حسن استشارى أ٧

خالد احمد انورعبدالرحمن  
وشھرتھ خالد انور عمر

٢٤٢٢٥٨٢٠٢٩ش األھرام بجوار سینما نورماندى مصر الجدیدة استشارى أ٨

٦٢٣٩١٨٣٥٤ش عدلى القاھرةصفا عبدالقادر محمود سالم استشارى أ٩

٧٣ش ربیع الجیزى برج سوتیر امام محكمة الجیزة عادل نجیب مرقس تاوضروس
الدور الخامس

٣٥٧٠٩٥٤٧ استشارى أ١٠

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

٢٢٩١٢٢٦٣ استشارى أ١١

١ش عمر بن الخطاب ناصیة ھارون الرشید على ابراھیم على موسى
میدان األسماعیلیة مصرالجدیدة

٢٢٤١٤٣٥١ استشارى أ١٢

١٥٢٢٩٠٩١١٣ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین مصر الجدیدةعلى عیداروس سلیمان دمحم استشارى أ١٣

١٣٥٢٢٥٠٤٤٣١ ش المطراوى المطریةماجد ارنست ریاض متى
٠١٢٢١٥٢٨٠٧٠

استشارى أ١٤

دمحم امیر دمحم ترك 
وشھرتھ دمحم امیر ترك 

(  امراض عصبیة)

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

٠١٠٩٤١٣٣٥٩٩ مدرس١٥

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

٠١١١١٦٣٦٧٠٠
 ٠١١٥٠٤٧٣١١١

استشارى أ١٦

مرقس فایز بشاى عوض 
وشھرتھ مرقس عوض

٦٠١٠٠٤٧٣٦٧٧٤ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١٢٧٠٦٥٣٢٣٢

استشارى أ١٧

٢١٢٢٩١١٣٨٩ ش احمد تیسیر امام كلیة البنات مصرالجدیدةھویدا شكرى عبدالعال احمد استشارى أ١٨
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أطباءجلدیة و تناسلیة

٨٢٤٢٣٢٩٠٥ ش عبدالعزیز الطحان -  مدینة النور -  الزاویھ الحمراءجمیل مصطفى درویش جعفر استشارى أ٢٤

حاتم ابوالوفا زھدى دمحم 
وشھرتھ  حاتم زھدى

١٠٦٣٧٤٩٥٠٠٢ ش مصدق من ش السودان -  الدقى استاذ٢٥

٢١٣٣٤٥٦٨٩٨ ش البطل احمد عبد العزیز المھندسینحسن عطیة عبد هللا عطیة أخصائي٢٦

٢٨٠٢٢٥١٠٦٥٢ ش ترعة الجبل اعلى صیدلیة الذھبى -  الزیتونحسن دمحم حسن دمحم استشارى أ٢٧

١٣٣٣٥٢٩٨٤ ش یثرب ناصیة ش السودان -  المھندسینحمزه عبدالرؤوف دمحم منصور استاذ٢٨

٦٠١٠٠١١٢٦٧٥٤ ا ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدةحنان على احمد جماز استشارى أ٢٩

١٦٣٥٦١٧٨٦٢ ش الكرامة -  العمرانیة الغربیة -  الجیزةخالد محیى الدین منیب حسین استاذ٣٠

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

استاذ٣١

١٣٢٤١٨١٩٩٢ش النزھة میدان الساعة مدینة نصرزینب مصطفى عبد الرحمن شكرى
٠١١١١٨٩٩٤٥٢

استشارى ج٣٢

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

٢٤٣١٣٧٦١ استشارى ب٣٣

سحر السید احمد دمحم
(  جلدیة فقط )

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

٢٤٦٧٠١٢٦
٠١١١١٥١٦٣٩٩

استاذ٣٤

سمر عبدهللا دمحم سالم 
وشھرتھا سمر عبدهللا سالم

٤٢ عمارات صقر قریش مساكن شیراتون امام 
النساجون الشرقیون

٢٢٦٩١٦٥٦ استاذ٣٥

سمیحة حسن حسنین على 
وشھرتھا سمیحة حسن

٩٦ ش مصطفى النحاس الحى الثامن 
برج االطباء مدینة نصر

٠١٠٠٥٦٩٢٠٨٨ استشارى أ٣٦

٣٤٧٣٣٠٤٢٤٤٧ش السودان نھایة عرابى -  الصحفیینسمیر دمحم امام ابوالنصر
٠١٢٢٨٣٦٢٩٥٨

استشارى أ٣٧

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

٢٧٧٦٥١٩٢ استشارى ب٣٨

١٣٣٩٢٥٥٩٢ ش القدس الشریف ناصیة فیصل  محطة المساحةشدوى جمیل غبروس شرابى استشارى أ٣٩

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

١٠٦٠٨٤٨٩٢١ استشارى أ٤٠

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

٢٢٥٨٤٠٥١ استاذ٤١

١٧ ش منیة السیرج الخلفاوى شبرا مصرصباح انور سید احمد
٥٤ ش رمسیس تقاطع بطرس غالى الدور الثانى شقة 

١١ روكسى مصر الجدیدة

٠١١٤٠٤١١١٥٧
 ٠١٠١٥٩٩٣٣٥١

أخصائي٤٢

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

استشارى أ٤٣

٩١٢٣٣٠٠٦١٣ ش مصر والسودان -  حدائق القبةصالح الدین بدوى عیسى استشارى أ٤٤

١١٧٣٧٤٨٤٢٤٠ ش التحریر -  میدان الدقىطارق دمحم توفیق دمحم استاذ٤٥

طاھر دمحم ابوالغیط زاھر   
وشھرتھ طاھر ابوالغیط

 ٣٥٦٨٥٦٥٩میدان الجیزة عمارة النصر الدور الرابع شقة ٣
٠١٠٠٠٤١٩٤١٣

استشارى ج٤٦

عادل ابراھیم عمر مسعود  
وشھرتھ  عادل مسعود

٢٤١٨٢٧٣٨ ١٧مشروع رابعة االستثمارى ش النزھة  مدینة نصر استشارى أ٤٧
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عادل بطرس عوض هللا زغلول 
وشھرتھ  عادل بطرس زغلول

٢٤٣٢٦٣٤٦٣٧٠ ش جسر السویس امام عمو حسنى
٢٢٤٠٤٧٤١

استشارى أ٤٨

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

٢٤٥٥٣٣٥٩ استاذ٤٩

عبدالرحمن محمود دسوقى 
دمحم النشار

١٣٣٣٠٥٢٦٣٣ ش النیل االبیض میدان لبنان المھندسین استاذ٥٠

٢٢٣٩٣٠١٢٥ ش دمحم صدقى ناصیة البستان -  باب اللوقعبدالسالم الشاذلى عبداللطیف الشاذلى استشارى أ٥١

عبدالشكور عبدالحفیظ عبدالواحد 
عبدالعال 

وشھرتھ عبدالشكور عبدالحفیظ 
المحمدى

٩ میدان الحریة المعادى 
برج األطباء حدائق المعادى

٢٥٢٣٧٤١٦
٢٣٥٩٧٦٠٩

استاذ٥٢

عبدالعزیز عبدالسالم احمد الرفاعى  
وشھرتھ  عبدالعزیز الرفاعى

٤٠٢٧١٩١٦٦٠ ش الفیوم -  دار السالم استاذ مساعد٥٣

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

٣٣٢٧٣٢١٥ استشارى أ٥٤

عبدالمقصودمحمودعبدالمقصودعزب 
وشھرتھ  عبدالمقصود عزب

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

٢٤٢٥٢٦٩٢ استشارى أ٥٥

عبیر عمر حسنین الصباحى  
وشھرتھا عبیر الصباحى

١٥٢٢٦١٤٣٢٧ میدان رابعة العدویة  الدور الثالث مدینة نصر استشارى أ٥٦

١٠٦٢٢٦٠٦٨٩٠ ش التحریر -  میدان الدقىعزت عبدالحمید یوسف
٠١٠٠١٧٤٨٤٥٩

استشارى أ٥٧

٥٠٣٣٣٦٠٣٦١ ش محى الدین ابوالعز ناصیة عمان -  المھندسینعزمى احمد عبداللطیف عطیة
٠١٠٦١٤٠٨٦٧

استاذ٥٨

١٢٢٠١٠٩٩٤٤٨٨٢٥ ش النزھة  میدان تریومف مصر الجدیدةعصام الدین دمحم شعبان مدرس٥٩

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

٢٣٩٣١٥١٩
٠١٠٠٩٥٤٠٧١٦

استاذ٦٠

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

استشارى أ٦١

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

استشارى أ٦٢

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

استاذ٦٣

على مرغنى على عبدهللا 
وشھرتھ على مرغنى

٦٠١١١٣٦٠٣٦٠٢ أكتوبر المحور المركزى الحى العاشر أمام الكنیسة استشارى أ٦٤

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

استاذ٦٥

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

استاذ٦٦

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

٢٤٧١١٣٩٢
٠١٠١٩٦٣٣٦٢٢

استشارى أ٦٧

٣٢٢٤٩٠٢٠١٥أ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیةفرید احمد مصطفى قزامل استشارى أ٦٨

١١٧٢٢٠٣١٣٣٤ ش جسر البحر الساحل شبرافكرى محمود على مصطفى
٢١٩٦٢١٠٥

استشارى أ٦٩
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فكرى محمود على مصطفى 
وشھرتھ فكرى محمود ماضى

١١٧٢٢٠٣١٣٣٤ ش جسر البحر بالساحل شبرا
٢١٩٦٢١٠٥

استشارى أ٧٠

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

٢٥٢٥٤٠٥٨ استشارى أ٧١

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

استاذ٧٢

١٧٣٣١٥٦٦٦٧ ش السودان برج الكیت كات -  امبابةماجد فرید بطرس فرید استشارى أ٧٣

مجدى زاید عبدهللا عید  
(  مركز المعادى لألمراض الجلدیة )

٤٥ ش ٩  بجوار محطة مترو حدائق المعادى 
حدائق المعادى

٢٣٨٠٧٥٧٢ استشارى أ٧٤

١١٢٣٩٢٠٨٨٨ میدان الفلكى -  عمارة البدراوى -  باب اللوقمحسن دمحم سلیمان ابراھیم استاذ٧٥

٣٢٢٧٩٤٢٢٩٦ ش الفلكى  شقة ١٨ - باب اللوقدمحم ابراھیم عبدالرحمن الزرقانى استاذ٧٦

دمحم احمد السید العطوى
وشھرتھ دمحم العطوى

٩ش الحریة میدان المطریة 
٩٤ش عبدالعزیز فھمى میدان سانت فاتیما مصر الجدیدة

٢٢٥١٦٨٩٢
٢٦٣٩٠٤٦٠

استشارى أ٧٧

٩٣٧٨٠٨١٧٨ شارع السادات (  ترسا سابقا )  الطالبیة الھرمدمحم احمد عبدالعزیز بیومى استشارى أ٧٨

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

٢٢٣٦٩٤٦٩ استشارى أ٧٩

دمحم اسامھ سید فرغلى 
وشھرتھ اسامة سید فرغلى

٣٥٦٩٣٥٢٤برج األطباء اول فیصل استشارى أ٨٠

٢٦٣٧٠٦١٦برج الفھیم -  میدان حلمیة الزیتوندمحم انور عید دمحم استشارى أ٨١

عمارة رئاسة الجمھوریة بجوار التأمین الصحى  دمحم حسنى الشنتناوى
فوق صیدلیة أحمد أبوزید -  حدائق القبة

٢٢٥٧٤٤٣٣ استشارى أ٨٢

دمحم عثمان دمحم البنھاوى
(  من١٢ ظھرا  حتى ٥ مساءا )

٣ ش المعھد االشتراكى خلف سینما روكسى -  مصر 
الجدیدة

٢٢٥٨٧٣٨٩ استشارى أ٨٣

دمحم فكرى على سلیم ھالل 
وشھرتھ دمحم فكرى ھالل

١٦٦٣٣٨٥٥٩٥٩ ش الملك فیصل سعودى استشارى أ٨٤

٤٢٣٣٣٥٥٨٥٥ ش الدقى عمارة مصر للتأمیندمحم قطب ابراھیم دمحم استاذ٨٥

دمحم دمحم حلمى عبدالعزیز 
وشھرتھ دمحم حلمى

٥٨ ش الحجاز برج أمون امام مستشفى ھلیوبولیس 
مصر الجدیدة

٢٦٣٧٣٥٠٩ استشارى أ٨٦

٢٧٢٥٠٥١٦٠٦ ش ٩ میدان النافوره -  المقطمدمحم دمحم على النمر استشارى أ٨٧

محمود جمال الدین دمحم عبدالرحمن 
وشھرتھ السكرى

  ٢٧٢٦٤٣٣٦٠١ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتون
٠١٠٦١١٧٥١٩٥

استشارى أ٨٨

١٨٢٥٧٤٠٣٥٩ نفق السبتیة -  فوق اتوبیس بورسعید -  القللىمحمود عبدالرحیم عبدالرحیم البنا استشارى أ٨٩

١٢٣٥٩٦٨٨٥ ش ١٥٣ میدان الحریة عمارة معمل البرج المعادىمحمود فوزى عبدالحمید عبدالعزیز استشارى أ٩٠

مروة صالح الدین دمحم مرسى المسیرى
و شھرتھا مروة الحسینى

٨٤٢٣٦٨٨٨٣٨ ش المنیل
٠١٠٩٥٧٠٤٥٦٦

استشارى أ٩١

مروة یس احمد سلطان
و شھرتھا مروة یس سلطان

٥ ش النادى -  امتداد المیرغنى -  تقاطع المیرغنى مع 
الخلیفة المأمون روكسر -  مصر الجدیدة

٠١١١٤٦٧٤١٨١٦
٠١١١٦٥٦٨٤١٢

استشارى أ٩٢

مصطفى احمد محمود ھمام 
وشھرتھ مصطفى ھمام

٤٢٤٥٣٥٤٥٨ ش السید المیرغنى روكسى مصرالجدیدة استاذ٩٣

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

٢٦٦٢٣٥٤٥
٢٢٥١٥٢٩١

استشارى أ٩٤
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٥٣٣٣٦٠٠٤٤ ش عیسى حمدى -  العجوزةمصطفى محمود ابوالعال محمود استاذ٩٥

منى دمحم احمد سلیمان 
وشھرتھا منى سلیمان

٣٣٤ ش السودان مدینة الطلبة نھایة ش احمد عرابى 
المھندسین

٣٣٤٥٤٤٥٩ استاذ٩٦

١٢٢٤٥٠٢٩١٩ ش بطرس غالى  روكسى  مصر الجدیدةمھا حسن انور ابوالمجد استاذ٩٧

مھیرة حمدى محمود السید
(  فترة صباحیة فقط )

 ٣٢٢٥٨٣٦٤٦ ش المروة عمارة الصفا  روكسى  مصر الجدیدة
٠١٠٠٨٤٤٥٢٧٤

استاذ٩٨

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

استشارى أ٩٩

١٧٢٢٥٦٦٣٩٥ش بیروت قبل میدان الجامع مصر الجدیدةنادر فؤاد دمحم رجب استاذ١٠٠

١٦٨٢٣٩٢٠٩٤٣ ش التحریر  باب اللوقنجوى حسن عبدالعال عبدهللا استاذ١٠١

٦٢٤٥٤٢٥٣٤ ش بطرس غالى -  روكسى -  مصر الجدیدةنجوى دمحم یوسف حسن استاذ١٠٢

٦٠١٠٩٨٦٩٦٧٩١ ش ١٠٠ میدان الحریةندین حمادة عبد الرؤف مصطفى أخصائي١٠٣

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

الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤٩٤٣٧٧٨   
٠١١٥٥٧٥٣٠٧٣

استاذ١٠٤

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

أخصائي١٠٥

٣ ش حسن افالطون بجوار سفارة االمارات برج البسمة نیرة حسن عبد الرحیم مفتاح
الدور٨  مدینة نصر

٠١٠٠٩٦٩٥٩١٨ استاذ١٠٦

ھالة عصام الدین ابوالنھى
و شھرتھا ھالة عصام الشیخ

٧ اسكان شباب المھندسین امام قسم اول 
مدینة نصر طریق النصر

٢٣٠٥٠٦٧٧ استشارى أ١٠٧

٢٢٥٢٥٩٠١٢٤١ ش الجیش  میدان الجیش -  القاھرةھانى ابراھیم الشافعى استاذ١٠٨

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

٣٣٨٤٧٢٢
٠١٠٩٢٩٥٩٦٧٥

استشارى ج١٠٩

٣٦٢٥٥٧٣٥٣٣ ش راغب عمارة بى تك أمام خیر زمان -  حلوانھانى عبد العال الزیات استشارى أ١١٠

 ٧١٢٣٥٩٥٠٢٩ ش ٩ المعادىھدى احمد دمحم منیب
٠١٢٢٠١٢٣٣٤٤

استاذ١١١

ھشام على على عسل 
وشھرتھ ھشام عسل

٢٤٢٦٠١٤٣٩٥ ش عشرة الوایلى الكبیر حدائق القبة
٠١٠٠٥١٥٤٢٢٩

استشارى ب١١٢

وائل اسماعیل عبدالقادر عكاشة 
وشھرتھ وائل عكاشة

٤٠٢٥٥٤٦٢١٤ ش حیدر أمام دھب مول حلوان استشارى أ١١٣

٥٢٠١١١٣٧٧٧١١٤ ش عبد الخالق ثروت میدان االوبرا وسط البلد القاھرةیاسر ابراھیم عبد اللطیف الخیاط استشارى أ١١٤

١٠٢٤٠٢٧٧٨٤ ش عبدهللا العربى امتداد ش الطیران -  مدینة نصریاسر دمحم سامى عبدالرؤوف استشارى أ١١٥
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حدائق المعادى ش اوالد حسن بكر میدان الحریةابراھیم عباس ناصف مراد
المعادى ش الجزائر الشطر العاشر

٢٥٢٣٣٤٣٧
٠١١١٤٨٥٦٢١٨

استشارى ب١

٢٥٢٤١٣٥٣ش مصر حلوان الزراعى ناصیة ش زھیر العتال دارالسالماحمد حسین محمود حسین استشارى أ٢

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

استشارى أ٣

٨٢٣٧٦١٣٥٣٥ ش السودان بجوار مرورالعجوزة المھندسیناحمد رؤوف احمد دمحم استشارى أ٤

احمد رضا محمود
و شھرتھ احمد رضا الدیب

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

٢٢٩١٤٧٢٢
٠١١٢١١٣٦٦٩٢

استشارى أ٥

احمد رضا محمودعبدالقادر  
وشھرتھ احمد رضا  الدیب

٤١ش النزھة  عمارات رابعة االستثمارى بجوار الدفاع 
الجوى مدینة نصر

٢٢٩١٤٧٢٢
٠١١٢١١٣٦٦٩٢

استشارى أ٦

القاھرة الجدیدة التجمع الثالث امام الجامعة االلمانیة احمد عبدالرحیم عبدالرحیم وحش
المنطقة الثالثة المحلیة الثالثة عمارة ٦٣

٢٧٦٠٢٥٠٥ استشارى أ٧

٦٢٣٦٤٥٢٦٩ش جامع قایتباى المنیلاحمد على عبدالقادر العیادى استاذ٨

٣٩٢٦٣٨١٢٩٢ ش بن الحكم الحلمیة حلمیة الزیتوناحمد محمود خیرى احمد استشارى أ٩

٤١٢٧٩٦٣٠٣٠ش نوبار باب اللوقاحمد نبیھ عبدالرحمن الشاذلى استاذ١٠

٤٠٣٧٦٠١٢٥٩ ش مصدق الدور األول الدقىاسامة صالح الدین عبدالحكیم استشارى أ١١

اسامة عبدالسالم محمود  
وشھرتھ اسامة شامة

٥١ ش العشرینى تقاطع الشھید احمد حمدى 
الثالثینى محطة مدكور فیصل

٣٧٢١٥٩٧٣ استشارى أ١٢

١١١/١٢٣٠١١٢١٠٤٩١٤٢ ش طومان باى الزیتوناسامة عزت بطرس بولس
٠١٢٢٣٥٤٢٩١٢

استاذ مساعد١٣

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

٢٤٠٢١٣٢٦ استاذ١٤

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

٢٢٧٠٧٦٠٧
٠١٠٠١٠٢٠١٣٣

استشارى أ١٥

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

٢٨٤٥٠٧٧٨ استشارى أ١٦

٣٤٢٦٣٨٦٦٢٦ ش المنتزه مصر الجدیدةاشرف جرجس وھبى جرجس استشارى أ١٧

٧٢٢٣٣٥٣٩٠ ش میخائیل صلیب خلوصى الترعة البوالقیة شبرا مصرالبیر واصف فھمى جرجس استشارى أ١٨

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

٠١٠٦٩٧١٧٩٩١ استشارى ج١٩

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

٠١٠٦٥٨٩١٥٥٥ استشارى ب٢٠

٣٣٢٢٥٠٠٩٩٥ش الحریة المطریة انسى نجیب سولایر استشارى أ٢١

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

٢٣٩٣٣٧٧٧
٣٥٨٤٦٦٦٠

استاذ٢٢

ایمان عبدالرحیم دمحم على
(  حساسیة )

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

٢٠٨٠٠٦٧٠
٠١١١٨٠٥٤٥٦٠

استاذ٢٣

٢١٣٣٣٨٦٧٤٨ ش جابر بن حیان خلف المدرسة األلمانى الدقىایمان على عبد العزیز عمر
 ٠١١١٩٣١١٢٠٣

استشارى أ٢٤

٤٠١٢٢١٠٢٨٠٥٨ ش ١٠٠المعادىایمن فؤاد احمد صبرى استاذ٢٥
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١٢٢٥٢٦٠٣٢٢ ش ١٥٣ بجوار بنزایون المعادىایناس رافت عبدالحمید محمود استشارى أ٢٦

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

استشارى أ٢٧

١١١ش المللك فیصل برج مصر الخلیج محطة الكوم بھاء بدیع رمسیس خریصة
األخضر

٣٣٨٨٩٣٢٩ 
٠١٠٠٦١٧٩٣٣٦

استشارى أ٢٨

جلیلة دمحم مختار  
"  امراض دم "

٨٤٢٢٩١٤٨٨١ ش العروبة -  مصر الجدیدة استاذ٢٩

جمال عبد الناصر حسن دمحم یمامة  
وشھرتھ  جمال عبد الناصر یمامة

٦٣٥٦٨٠٨١٠ش مراد -  میدان الجیزة استشارى أ٣٠

جمال محمود عبدالحلیم البطران  
وشھرتھ جمال البطران

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

٣٣٨٣١٥١٣ استشارى أ٣١

جمیل جرجس حنین الملیح 
وشھرتھ جمیل الملیح

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

٢٣٨٠٠٧٨٨ استشارى أ٣٢

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

استشارى ب٣٣

١٢٠١١١١٧٠٠١٧٩ ش ١٥٥من ش ١٥١ المعادى فوق لفلىجیھان حسین احمد عبدالجلیل استاذ٣٤

حاتم السید دمحم عبدالعزیز  
وشھرتھ  حاتم عبدالعزیز

٦٠٥٢٥٩٠٢٩١٨ ش بورسعید بجوار میدان الظاھر استاذ٣٥

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

استاذ مساعد٣٦

١٨٣ ش الملك فیصل برج طیبة حافظ محمود صادق بازرعھ
بجوارالتوحید والنور الطوابق

٣٧٨٠٧٨٧٩ استاذ مساعد٣٧

حسام الدین حسین حسن  
وشھرتھ  حسام الدین االسناوى

١١٢٧٧١٢٣٥٥ش كمال رسالن -  میدان المحكمة -  مصر الجدیدة استشارى أ٣٨

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

٠١٢٧٩٥٨٠٢٣٤
٠١٢٠٥٢٣٦١١٥

أخصائي٣٩

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 أ٤٠

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

استشارى أ٤١

حكمت دمحم السید الغضبان 
وشھرتھا حكمت الغضبان

٦٧٣٣٤٤٨٦٥١ش وادى النیل -  المھندسین
٠١٠٠٢٣٣٤٤٦١

استاذ٤٢

حلمى امین دمحمعبدالواحد 
(  حدیثى الوالدة + حساسیة صدر )

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

٣٧٧٩٩٣٣٥
٠١٢٢٢٧٦٢٩٦٣

استشارى أ٤٣

٢٠٣٣١٠١٦٣٠ش عثمان بن عفان ارض الجمعیة امبابةحمدى دمحم كمال دمحم ابراھیم استشارى أ٤٤

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

أخصائي٤٥

٣ش الرملة  من اسماعیل رمزى میدان الجامع حنان دمحم ابراھیم یوسف
مصرالجدیدة

٢٢٤٠٤٨٠٩ استاذ٤٦

٢١٢٣٦٤٦٩٣٢ أ ش عبدالعزیز آل سعود منیل الروضةخالد صالح عواد حسین استاذ٤٧

خالد دمحم فھمى حسن عشرى 
وشھرتھ (  خالد عشرى )

٤٠٢٦٣٢٨٣٤٧ ش الحجاز-  محطة المحكمة -  مصر الجدیدة استشارى أ٤٨
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٨٠٢٢٥٦٩٧٩٩ ش الخلیفة المأمون -  روكسى مصر الجدیدةخلیل مصطفى خلیل الدیوانى استاذ٤٩

دالل احمد دمحم صالح العفیفى   
وشھرتھا  دالل احمد العفیفى

١٣٢٣٣٠٤٠٤٦ش الدویدار محطة المحافظ -  حدائق القبة استشارى أ٥٠

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

٣٦٩٧٨٢٩٨     
٠١١١٧٤٧٢٠٥٠

استاذ٥١

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

٠١٠٦٤٣٦٢٠٠٠ استاذ٥٢

٨٢٢٥٨٢٧٧٤ ش القبة روكسى امام ابو غالى موتورز مصرالجدیدةرؤوف ادیب سلیمان میخائیل استشارى أ٥٣

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

استشارى أ٥٤

١٣٢٢٥٨٧٠٧١ش جسر السویس بجوار مستشفى منشیة البكرىرباح دمحم شوقى السعید استاذ٥٥

١٠١٠٦٦٦٠٨٢٩٢ ه مدینة الفردوس امام دریم الند ٦ اكتوبررشا عبد الرؤوف عبد العزیز استشارى أ٥٦

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

٠١٠٩١٩٥٣٣٠٤
٠١٢٢٢٧٦٣٥٥١

استشارى أ٥٧

زیاد عبدالحكیم احمد محى الدین 
وشھرتھ زیاد محى الدین

٢٢٣٧٤٩٣٦٧٣ ش التحریر أمام محطة البحوث الدقى استشارى أ٥٨

٣٦٩٢٢٥٦٧٠٤٤ تقسیم جمعیة القبة  -  حدائق القبةزینب حامد على ندا استشارى أ٥٩

زینب عبدالمنعم عبدالفتاح 
وشھرتھا  زینب النحاس

٣٣٤٣٣٤٥٨١٢٩ش السودان ١٣عمارات العرائس -  المھندسین
٠١٢٢٠٥٠٠٣٢٧

استشارى أ٦٠

زینب دمحم السید رضوان  
وشھرتھا زینب رضوان

٢٨٣٥٧٣٦٣١٢ش مراد عمارة مالكو سنتر -  الجیزة استاذ٦١

٣٥٧٢٠٥٨٠برج األطباء  الدور الثامن -  اول فیصل -  الھرمسامح توفیق دمحم عامر استشارى أ٦٢

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

٢٤١٠٣٢٤٦
٠١٢٢٦٣٦٣٧٠١

استشارى أ٦٣

سامیة سید یوسف الحناوى  
وشھرتھا  سامیة الحناوى

٢٦٩٢٣٩٥٤١١٨ش بورسعید عمارة لؤلؤة الخلیج -  السیدة زینب استاذ٦٤

٢٢٣٥٨٧١٧١ش عبد المنعم ریاض میدان العرب المعادىسحر دمحم عبدالحلیم النحاس استشارى أ٦٥

١٠٦٣٣٣٧٣٢٦٩ش التحریر-  میدان الدقىسلوى احمد شرف الدین استاذ٦٦

٩٣٢٢٧٢٩٩٩٩ ش مصطفى النحاس -  الدور االول -  مدینة نصرسمیر عبد الفتاح عبد العزیز استشارى أ٦٧

برج ١٣ ابراج أغا خان كورنیش النیل  أعلى مصر سمیر عبد هللا عبد العزیز
للطیران شبرا

٢٢٠٩٠٠٠٦  
٢٢٠٩٠٣٠٥

استشارى أ٦٨

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

استاذ٦٩

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

٠١٢٢٢٢١٣٢٥٩ استشارى أ٧٠

سھام صالح ادریس دمحم 
وشھرتھا سھام ادریس

٢٧٥٣٨٤٦٣د ٤ ابراج طیبة الشطر االول زھراء المعادى استشارى أ٧١

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

استشارى أ٧٢

٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز -  المھندسین سید دمحم حسین احمد ابوالمكارم
٤٤٦ ش فیصل برج النصر الطبى

٣٣٣٨٦٨٨٧
٣٧٨٠٤٠١٠

استشارى أ٧٣
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 ٢٦٢٢٧٢٨٤٢٢ ش ھشام لبیب -  مكرم عبید -  مدینة نصر -  القاھرةسید محمود غریب دمحم
٠١٢٠٢٧٥٣٢٢٣

استشارى أ٧٤

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

٢٧٥٤٨٧٦٠
٠١٢٧٥٥٧٤٥٥٣

استشارى ب٧٥

١٧ ش الشھید احمد زكى   عمارات خلف العبور-  مصر شھیرة دمحم زاھر عبدالرحمن
الجدیدة

٢٢٦٢٢٢٣٣
٠١٠٠٦٠٦٣١١٠

استشارى أ٧٦

٦٤٦٠٤٠٦٣٨ش١٠ من ش احمد عرابى شبرا الخیمة اولصالح عبد ربھ السید الشورى استاذ٧٧

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

٣٣٣٦٧٨١٠
٢٢٥٦٧٢٠٠

استاذ٧٨

٢٠٢٤٥١٨٦٦٥ش سلیم األول برج مصر للطیران مدخل بطارق محى عبد المجید الجمسى استاذ مساعد٧٩

٢٣٣٨٣٠٢٣٧ ش فوزى فھیم من ش األشول -  مشعل الھرم الجیزةطاھر ابراھیم مرسى على استشارى أ٨٠

٧٠٢٢٥٨٢٨٠٧ ش ابو عیسى مدینة الفردوس األمیریةطالل عبدالعزیز فراج استشارى أ٨١

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

٠١١١٤٠٠٣٨٠٧
٠١٢٢٠٩٩٣٨٩٥

استشارى ب٨٢

عائشة محمود خیرى المرصفى 
وشھرتھا عائشة المرصفى

٧١٣٧٤٨٣٢٢١ ش جامعة الدول العربیة عمارة الكوثر المھندسین استاذ٨٣

٦٢٤٣٢٣٠٠٣ش البشیر میدان الخلفاوى شبراعادل شفیق ریاض  استشارى أ٨٤

٩٦ ش مصطفى النحاس  برج االطباء شقة ٢٠١ الحى عبد الناصر حسین محمود عبد الناصر
الثامن مدینة نصر

٢٢٧١٩١٨٤ 
٠١٠٩٩٦٧٧٦٥٣

استشارى أ٨٥

عبدالرحمن احمدى على عوض 
وشھرتھ عبدالرحمن األحمدى

٣٠٠٣٥٨٥٨٦٠٣ش الملك فیصل -  حسن دمحم -  الھرم استاذ٨٦

عبدالرحمن دمحم السید النجار 
(  حساسیة وصدر )

٣٥٧١٤٠٣٩برج األطباء اول فیصل الھرم
٠١٠٠١٥٠٩١٣٢

استشارى أ٨٧

عبدالرحیم دمحم عبدالصمد  
وشھرتھ عبدالرحیم سعدالدین

٧٣٢٣٥٩٠١٢٠ ش ٩ فوق بیتزا ھت المعادى استاذ٨٨

عبدالقادر عبدالعال احمد شعیب  
وشھرتھ عبدالقادر شعیب

٢٨٢٤٩٠٥٢٢٤ش احمد عصمت عین شمس الشرقیة استشارى أ٨٩

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

٢٢٨٧٤٥٥٠
٠١٢٢٣٥٧٩١٤٥

استشارى أ٩٠

٣١٠١١٤٤٠٤٠٠١٠ ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصرعبیر عزت سالم أخصائي٩١

٩٢١٨١٠٥٠٣ش ابن الوردى میدان الحجاز مصر الجدیدةعزالدین احمد یوسف استشارى أ٩٢

٤٠٣٣٣٧٤٧٣٧ ش الدقىعزه عصام الدین ابوالنھى على الشیخ استشارى أ٩٣

عفاف محمود احمد دمحم
و شھرتھا عفاف الحسینى(  حمیات )

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

٣٧٧٧٤٥٤٦ أخصائي٩٤

عال حسنى السید دمحم جبریل  و 
شھرتھا عال حسنى جبریل

٦ أكتوبر المحور المركز بجوار شرطة النجدة سیال مول 
الدور الثالث

٠١١٥٧٥٨٣٤٥٢ استشارى ج٩٥

عالءالدین مصطفى دمحم  
وشھرتھ عالء المسلمى

٢٤١ ش بورسعید السیدة زینب  
٢٢ ش مصدق الدقى

٢٣٩٠٦٩٤٤
٣٧٦١٦٢١٧

استشارى أ٩٦

٢٠٢٣٩٣٩١٤١ ش یوسف الجندى باب اللوقعلى مصطفى على السید عبدالمنعم استاذ٩٧

٧٢٢٦٣٢٦٢٣٧ ش الحجاز مصر الجدیدةعلیاء آمال قطبى
٠١٠٦١٢٥٣٧٤١

استاذ٩٨
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٨٤٣٣٤٧٩٦٠١ ش شھاب المھندسینعمادالدین عزت سالمة استشارى أ٩٩

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

٥٥٣٧٧٦٦٦٩٧ ش النادى الریاضى برج األطباء أول  فیصل الھرم استشارى أ١٠٠

عمرو ابراھیم مصطفى  
وشھرتھ عمرو مندور

٢٣٢٦٣٤٥٣٧٩ش عبد هللا ابوالسعود تریومف مصرالجدیدة استشارى أ١٠١

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

٠١١٢٧٧٤٥٩٩٩ استشارى ج١٠٢

 ٩٩ أ ش طریق مصر حلوان خلف سور مستشفى القواتعمرو مجاھد دمحم ابوالنجا
 المسلحھ المعادى

٢٥٢٥٣٥٢١ استاذ١٠٣

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

٣٨٣٢٤٣٨٩
٠١٠٦٤٥٩٥٩٥٩

استشارى أ١٠٤

برج ١٣ أبراج أغا خان  كورنیش النیل فوق مصر فادیة على سالم جاد
للطیران شبرا

٢٢٠٩٠٠٠٦  
٢٢٠٩٠٣٠٥

استشارى أ١٠٥

فاطمة دمحم مختار الھنیدى 
وشھرتھا فاطمة الھنیدى (حساسیة)

٧٣٥٧٢٣٢٣٤ش خفرع میدان الجیزة
٠١٠١٥٨٤٨٩٠٨

استاذ١٠٦

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

٢٤٧١٢١٤٢ استشارى أ١٠٧

٢٢٤١٧١٦٨٨ش الفیوم ناصیة كلیوباترا  الكوربة مصرالجدیدةكریمة احمد عبد الخالق استاذ١٠٨

لمیاء مختار صبح عبد القادر
وشھرتھا لمیاء مختار الرافعى

١٣٢٥٢٥٣١٣١ ش ١٠٣ المعادى
٠١٠٦٨١٦٣٢٣٨

استشارى أ١٠٩

٣٧٢٢٥٨٧٦١٨أ ش العزیز با� برج الفیرو� الزیتونلیلى حسین دمحم حسین استاذ١١٠

٢٦٨٢٠٦٩٦ ١٤حارة ظریفة من ش الشیخ قمر میدان السكاكینىلیلى محمود متولى  استشارى أ١١١

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

٢٣٨٧٩٠٠٢
٠١٢٧٧١٢٨٩٨٤

استشارى أ١١٢

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

٣٥٧٠٨٣٠٥ استشارى أ١١٣

٦٣٣٤٧٣٨١٩ ش النیل االبیض -  میدان لبنانماریانا شوقى فھمى قلینى استشارى أ١١٤

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

٣٧٤٥٧٨٣٧ استشارى أ١١٥

مجدى عبداللطیف سعید الشیحى  
وشھرتھ مجدى الشیحى

٣٣٥٢٣٨٢٨طریق بشتیل محطة العمارة فوق صیدلیة صدیق استشارى أ١١٦

١٣مشروع رابعة االستثمارى تقاطع النزھة دمحم ابراھیم دمحم القلیوبى
وطریق النصر مدینة نصر

٢٤١٨٥٤٣٨ استاذ١١٧

١٢٤٥١٦٣٨٨أ ش رفاعة منشیة البكرىدمحم اشرف عبدالواحد السید استاذ١١٨

دمحم بھاء الدین محمود 
وشھرتھ دمحم بھاءالدین ابوشادى

٢٣٥٩٠٦٥٤برج المھندسین ٨ ش ١٥٥ المعادى استشارى أ١١٩

٦٢٣٦٣٠٠٦٣ ش المسلمانى ناصیة البوم المنیلدمحم جمال احمد شومان استشارى أ١٢٠

دمحم حسام دمحم شوقى الصباغ  
 ( اعصاب )

٣٥٦٩٠٣٨٠برج االطباء الدور الخامس اول فیصل الھرم استشارى أ١٢١

دمحم خالد دمحم المنباوى 
وشھرتھ خالد المنباوى

١٣٣٣٤٥٥٢٥٨ش االسراء  المعلمین میدان لبنان المھندسین استشارى أ١٢٢
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دمحم صبرى دمحم بھجت 
وشھرتھ دمحم صبرى سلیم

١٧٢٥٧٤٣٤٦٦ ش محمود بسیونى میدان طلعت حرب استاذ١٢٣

دمحم عبد الحى احمد مسعود
(  أعصاب األطفال )

٣٤٠١٢٨١٠٨٥١٩٥أ برج التجاریین ش الحجاز مصر الجدیدة استشارى أ١٢٤

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

استشارى أ١٢٥

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

٣٢٨٣٧٨٢٥٣٥٠ ش الملك فیصل حسن دمحم  الجیزة استشارى أ١٢٦

٣٢٠١٠١٤١٢٠٦٠٧ش احمد الزمر بجوار التوحید والنور الحى العاشردمحم عبد المجید عبد الرحیم استشارى أ١٢٧

دمحم عبدالرحمن عبده شبانة 
وشھرتھ دمحم عبدالرحمن شبانة

٦٣٢٣٦٩٦٢١٢ ش الحسینى قرب صیدلیة د/رضا حدائق حلوان استشارى أ١٢٨

دمحم عبدالعدل عبدالفتاح 
وشھرتھ دمحم عبدالعدل الصاوى

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

٢٢٧٠٨٨٦٠  
٠١٠٦١٢١٢٧٥٦

استاذ١٢٩

١٤٢٣٦٣٤٧٢٢ش دمحم زغلول میدان الباشا -  المنیلدمحم عبدالفتاح محمود االبجى
٠١٠٦٩٦٧٦٢٠٧

استشارى أ١٣٠

دمحم على عبدالحى حجازى 
وشھرتھ دمحم على حجازى

٩٧٣٣٣٥٣١٠٥ ش التحریر امام مسجد اسد بن الفرات الدقى الجیزة استاذ١٣١

دمحم دمحم اسماعیل القنیشى
(  غدد صماء و سكر )

 ٧٨٢٥٣١٧٩١٣ ش المنیل عمارة بنك QNB بالقرب من میدان الباشا
٠١٠١٦٠٦٦٣٢٧

مدرس١٣٢

٣٥٧١٣١٥٧برج االطباء اول فیصل الھرمدمحم دمحم عبدالسالم دمحم استاذ١٣٣

٢٩٢٣٥٨٧٥٧٤ ش مصطفى كامل برج التوفیق میدان محطة المعادىدمحم دمحم عبدالمنعم عباس استشارى أ١٣٤

٦٢٢٥٢٨٨٢٠ش المشروع عین شمس الغربیةدمحم دمحم على مصطفى شحاتة استشارى أ١٣٥

٦٠٠١٢٨١٧٨٩١٩٤ ش الخلیفة المأمون الدور التاسع شقة ٦٠٦دمحم مصطفى احمد شعبان استشارى أ١٣٦

٩٦ ش مصطفى النحاس  برج األطباء الحى الثامن مدینةدمحم مصطفى كامل الطویل
 نصر

٢٢٨٧١٩٧٥
٠١٠٩٩٦٩٣٧٤٤

استاذ١٣٧

٥٥٠١٠٠٧٨٢٣٣٤٠ ش النادى الریاضى برج األطباء فیصلدمحم نجیب حسین محمود الشقنقیرى
٣٥٦٩٣٠٦٣

استشارى أ١٣٨

محمود عادل احمد كینى
(و شھرتھ محمود عادل كینى )

٢٢ ش دمشق امام مول اوراسكوم للكمبیوتر الدور االول
 شقة ٦ روكسى مصر الجدیدة

٢٤٥٠٥٤٤٤ مدرس١٣٩

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

٢٦٣٧٤٥٠٨ استشارى أ١٤٠

مصطفى احمد سالم ھیكل 
وشھرتھ  مصطفى ھیكل

١٣٣٥٨٥٨٠٦١ش ذھنى االندلس امام فندق اوربا الھرم
٠١٢٢٤٤٤٦٥٩٧

استشارى أ١٤١

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

٢٢٩٨٠٨٧٥ استشارى أ١٤٢

٤٢٢٠٦٦٨٠٥ ش الرى ارض اغا خان شبرامكارم دمحم ابراھیم سلیمان استشارى أ١٤٣

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

٢٣٥٢٤٥٨٩ استاذ١٤٤

١٨٢٦٠١٣٢٤٠ مساكن القبة الجدیدة بجوار رئاسة حى حدائق القبةمنال فاروق جاد كندس استشارى أ١٤٥

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

٠١١٠٠٣٤٤٣٤٤ استشارى ج١٤٦
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وجیھ دمحم صابر معوض  (  صدریة  و
 سؤ تغذیة )

٢٥٥٤١٢٧٥عمارة سینما ماجدة میدان المحطة حلوان
٢٢٥٦٦٦٥٤

استشارى أ١٧١

١٢١ ش رمسیس بجوار جریدة الجمھوریة امام ولیم میخائیل مرقس میخائیل
مستشفى الھال ل االحمر

٢٥٧٩٣٤٤٨ استشارى أ١٧٢

یاسر رؤوف دمحم دمحم 
وشھرتھ یاسر الھوارى

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

٢٥١٨٧٩٠٣ 
٠١٢٢٤٤٢٩٥٠٠

استشارى أ١٧٣

 ٤٠٣٧٦٠٠٥٨٢ش مصدق الدقىیوسف حسن جابر المالح
٠١٠٠١٦٨٨٨٢٧

استشارى أ١٧٤

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

استشارى أ١٧٥

٥٠٢٧٩٥٨٥٦٠ ش الشیخ ریحان عابدینیوسف على فرید عطیة استاذ١٧٦
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٣٣ش عبدالحمیدعوض من ش مصطفى النحاس مع ش أسامة حسن ابرھیم عابدین
مكرم عبید ناصیة مكدونالدزالمنطقة السادسة م.  نصر

٢٢٧١٩٨٦٠ استشارى أ١

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

استشارى أ٢

٦٠١٠٠٥٤٦٩٧٨٦ عمارات شباب المھندسین طریق النصر مدینة نصرابتسام فاروق طھ مدرس٣

 ٨٢٢٥٨٢٧٧٤ ش القبة روكسر امام صیدلیىة العزبى مصر الجدیدةابراھیم دمحم ابراھیم الحمامصى
٠١٢٨٧٢٢٨١٢٩

استشارى أ٤

ابراھیم دمحم یحیى مھدى عبد الجلیل 
فخر وشھرتھ ابراھیم فخر

٣٠٣٥٧٣٢٢٢٠ ش مراد برج االھلى االدارى الجیزة استاذ٥

١١٤٢٢٥٠٣٢٣٥ ش التروللى میدان المسلة عین شمس الغربیةابراھیم یاسین ابراھیم سالم استشارى أ٦

٩٧٢٣٦٥٢٨١٤ ش المنیل القاھرةاحمد اسماعیل عبدالحمید دمحم استشارى أ٧

٤٢٢٥٦٦٤٦٠ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةاحمد صدقى عبدالرحمن صدقى استاذ٨

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

استشارى ج٩

٧٢٦٧٢٠٨٩٥ ش مصطفى النحاس تقاطع عباس العقاد مدینة نصراحمد عالء الدین عبد المجید دمحم
٠١٢٢٥٧٢٨٢٧٩

استاذ١٠

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

٠١٠٠٥٢٤٤٩٢٦ استاذ١١

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

٣٣٣٥٩٣٢٢ استاذ١٢

١٧٣٠١١٢٠٤٦٨٤٦٩ ش فیصل الرئیسى ناصیة ش العریش -  فیصلاحمد محمود حسین استشارى أ١٣

٥٣٥٧١٠٠٥٥ ش مراد الجیزةاحمد یحیى احمد فرید استاذ١٤

٣٠٠١٠٦٧٧٧٧٣٨٦ ش مراد الجیزةارسانى طلعت صابر واصف استشارى ج١٥

٧٢٥٧٥١٨٨٧ ش جزیرة بدران شقة ٢٤ شبرااسامة سید عبد الخالق عوض استشارى أ١٦

اسامة دمحم لطفى دمحم  
وشھرتھ اسامة المصرى

٥٠٢٦٣٩٦٩٥٥ ش متحف المطریة  قبل میدان النعام حلمیة الزیتون استشارى أ١٧

٢٢٥٢٦٣٨٣٨ ش ١٠٠ میدان الحریة المعادىاسامھ دمحم جالل الدین فھمى استشارى أ١٨

٢٢٢٦٣٩٨٤٣٣ش احمد امین میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةاسماعیل عبدالحكیم دمحم قطب استاذ١٩

٦٣٢٣٦٢٢٧٨٢ ش عبدالعزیز ال سعود المنیلاسماعیل مدحت شریف الشیشینى استشارى أ٢٠

اشرف الخولى احمد دمحم عثمان 
وشھرتھ اشرف الخولى

٢١٢٣٦٣١٤٢١ ش القصر العینى امام المعھد القومى للكبد
٠١٠٠٥٢٢٦٦٨٦

استشارى أ٢١

٢٢٤٥٣٦٨٥٢أ ش الخلیفة المأمون بجوار مدرسة المقریزىاشرف الزغبى السعید
٠١٢٠٧٥٢٣٣٧٠

استاذ٢٢

١٧٤٢٧٧٦٨٧١٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةاشرف فاروق ابادیر
٠١٢٠٦٩٧٧٠٧٦

استاذ مساعد٢٣

٥٢٢٢٧١٢١١٩ ش عباس العقاد مدینة نصراشرف دمحم احمد محسن استشارى أ٢٤

اشرف دمحم على ھدایت 
وشھرتھ اشرف ھدایت

٥٨٣٣٣٨٣٠٠٩ ش سوریا المھندسین -  الدور السابع استاذ٢٥

٧٦٢٤٥٩٨٧٩٢ ش طوسون شبراالبرت منصور جرجس منصور استشارى أ٢٦
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 ١٨٢٤٧٢٨٠٧٩ مكرر ش افریقیا امتداد مصطفى النحاس مدینة نصرامنیة دمحم حسن على ربیع
٠١١١٦٦٧٥٣٧٠

مدرس٢٧

١٥٢٣٩٠٩٦٤٩ ش رشدى عابدینایمن ایھاب نافع استاذ٢٨

ایمن دمحم عبد الھادى عثمان
(  جراحة جھاز ھضمى و كبد )

٩٠٣٣٠٢٢٧٣١ج ش احمد عرابى برج الفیروز المھندسین
٠١٢٨٤٢٩٧١٢٣

مدرس٢٩

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

استشارى أ٣٠

٢٣٨٢٢٠٤٦٦٧٣ ش شبرا میدان الخلفاوىبھاء محمود احمدالوكیل استشارى أ٣١

١٩٨٢٢٠٤٥٢٠١ ش الترعة  شبرا مصرجرجس رءوف امین
٠١٢٢٣٥٧٨٨٢٦

استشارى ج٣٢

١٢٥٢٣٧٤١٦ ش مسجد الدعاة من ش ٩ حدائق المعادىجمال فؤاد دمحم  دمحم شریف استشارى أ٣٣

٢٥٢٧٩٤٨٧٦٥ ش البستان میدان الفلكى باب اللوقجمال مصطفى دمحم على سعید استاذ٣٤

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

٢٤٨٥٨٥٢٥ استاذ٣٥

حسام الدین سعد ابراھیم عبدالجواد 
وشھرتھ حسام سعد االیة

٤٠٢٢٤١٩٤٨٦ ش الحجاز مصرالجدیدة استشارى أ٣٦

٧ أ ش مكرم عبید عمارات الھیئة العربیة للتصنیع حسام محمود عبدالواحد مھنى
 بجوار سیتى سنتر مدینة نصر

٢٢٧٤٢٣٥٢ استشارى أ٣٧

حسان دسوقى ابراھیم الدسوقى 
وشھرتھ حسان الدسوقى

٤٢٦٣٣٥٦٩٩ش السباق  شقة ٦ خلف المیریالند مصرالجدیدة استشارى أ٣٨

٤٠٢٦٣٥٦٥٢١ ش الحجاز میدان المحكمة مصرالجدیدةحسن سید سید طنطاوى استاذ٣٩

٥٦٢٤٥٣٤٧١١ ش رمسیس تقاطع ش بطرس غالى -  روكسىحسین سامى سید احمد خمیس استشارى أ٤٠

٢٠٣٣٣٥١٠٠٦ ش البطل احمد عبد العزیز المھندسینحمدى عبد الغفار عبد الرازق
٠١٠٢٨١٠٠٠٣١

استشارى ج٤١

٣٢٤٣١٣٧٦١ ش احمد العوامرى بجوار محطة مترو الخلفاوى  شبرادانیال جاد الرب بشاى ابراھیم استشارى أ٤٢

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

٢٦٨٥٩٥٠٢
٢٣٩٢٣٩٠١

استشارى أ٤٣

رمضان احمد نبوى مرة 
وشھرتھ رمضان مرة

٥٣٧٦٠٩٤٧٠ ش بدرالدین من ش الدقى  بعد حلوانى الجھاد استاذ٤٤

سامح دمحم رفعت الحموى 
وشھرتھ سامح الحموى

١٢٨٣٧٤٨٩٦١٤ ش التحریر الدقى
٠١٢٢٢١٩٦٨٠٣

استشارى أ٤٥

٩٦٢٢٧٤٤٨٣٠ ش مصطى النحاس -  مدینة نصرسامى احمد عبدالرحمن سلیمان استاذ٤٦

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

٢٤٩٣٦٥٤٠
٠١٢١٠٥٦٦٤٠٠

استشارى أ٤٧

٣٧٨١٠٠٨٠ ٩ ش السادات الطالبیة الھرمسعد زغلول العشماوى دمحم استشارى أ٤٨

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

٢٣٦٢٦٦٩٣
٠١٠٠١٤٢٧٠٧٧

استشارى ب٤٩

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

استاذ٥٠

٣٧٢٥٩١٧٨٨٠ ش عماد الدین ناصیة رمسیسسمیر شفیق شلبى استاذ٥١
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سیف الدین محمود فراج 
وشھرتھ  سیف الدین السودانى

٧٣ ش النصر بجوار سینما طیبة رابعة العدویة مدینة 
نصر

٢٤٠١٠٤٤٣ استاذ٥٢

شریف بطرس اخنوخ بشاى 
وشھرتھ شریف بطرس المیرى

٤٠١٢٢٢٨٥٣٦٤١ میدان العزیز با� الزیتون استشارى أ٥٣

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

٠١٢١١٩١٩٢٨٠ استشارى أ٥٤

صبحى احمد دمحم قشطة 
وشھرتھ صبحى قشطة

١ ش فرید السباعى من ش الھرم وفیصل االریزونا الھرم
 الجیزة

٣٥٨٥٧٠٦١ استاذ٥٥

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

٤٦١٣١٦٩٦ استشارى أ٥٦

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

٢٣٦٢٨٦٥٥
٠١٠٠١٣٤٦٠٥٨

استشارى أ٥٧

٨٢٦٥٠٠٧٤٦ ش الدجوى من ش المطراوى المطریةعادل احمد السید الصاوى استشارى أ٥٨

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

٠١١٤٤٥٠٦٦٢٥ استشارى أ٥٩

١٢٤٢٤٨٢٢٣٤١ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةعادل حسن على عبدالفتاح استاذ٦٠

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

٢٤٠٤٩١٩٦ استاذ٦١

٣٥٦٩٩٢٠٠عمارة النصر الدور الرابع شقة ١١ میدان الجیزةعاطف عمر عبدالفتاح البھائى استشارى أ٦٢

١٨٠١٢٢٢١٢٨٣٣٣ ش الفریق محمود شكرى حدائق القبةعاطف دمحم المھدى حامد
٢٤٤٤٢٤٠٤

استاذ٦٣

١٥٢٦٤٣٨٩٦٢ ب ش السباق مصر الجدیدة   القاھرةعاطف دمحم عواد الجمل استشارى أ٦٤

عبدالرحمن دمحم بخیت  
وشھرتھ عبدالرحمن المراغى

٩٤٢٦٣٩٦٠٠٦ ش عبدالعزیز فھمى سانت فاتیما مصرالجدیدة استاذ٦٥

٢٦ ش صعب صالح  بجوار مسجد الحق  عین شمس عبدهللا  على دمحم الحمصانى
الشرقیة

٢٦٣٧٢٤٦٧    
٠١٠٠٦٢٥٩٥٨١

استشارى أ٦٦

٤٢٢٥٠٤٠٧٦ش عزت باشا المطریةعبدهللا دمحم على الشیخ استاذ٦٧

١٣٣٣٧٧٤١٦ میدان الحجاز برج الصفا الطبى المھندسینعثمان عبدالكریم عثمان استشارى أ٦٨

٣٥٧٢٣٩٣٢عمارة النصر  الدور السابع شقة ١٠میدان الجیزةعزالدین احمد سالم العطار استشارى أ٦٩

١١٢ أ ش جسر السویس خلف المیرالند بجوار كاربت عالء الدین عبد الحمید العشرى
سیتى مصر الجدیدة

   ٣ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة

٢٢٥٨٦٠٨٢ 

٠١٢٧٢٠٠٠٢٦٧

استاذ٧٠

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

٠١٠٠٠٢٨٣٥٩٢ استشارى أ٧١

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

استشارى أ٧٢

٩١٢٦٨٣٢٣٠٣ ش مصر والسودان برج المحمدیة  حدائق القبةعلى یحیى عبدالمجید على استشارى أ٧٣

٢٢٣٧٦٠٠٢٣٠ ش مصدق الدقىعمرو احمد جاد استاذ٧٤

عمرو عبدالمنعم محمود شریف 
وشھرتھ عمرو شریف

١٢٢٢٥٨٥٠٢٥ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استاذ٧٥
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٣٠٦ ش السودان المھندسین بجوار كوبرى احمد عرابىعمرو كمال دمحم یونس
٢١٠ ط حدائق االھرام -  الجیزة

٠١٠٠٢٨٩٢٩٠٨
 ٠١٠٢٣٤١٤٤٤٢

استشارى أ٧٦

فوزى رشاد كامل القصبجى 
(  وشھرتھ فوزى القصبجى )

ش ترعة الزمر امام مستشفى الصدر برج البندارى 
العمرانیة الشرقیة الجیزة

٣٥٧٠٩٧٤٠ استشارى أ٧٧

٢٢٢٥١٧٩٧٥ ش العبادى من ش المشروع عین شمس الغربیةكمال سید مصطفى والى
٠١٠٠١٤٩٤٩١٨

استشارى أ٧٨

٢٠٢٢٥٩٠٥٧٦ منشیة البكرى من ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدةماجد دمحم احمد عیسى استشارى أ٧٩

٩٢٠١٢٢٤٠٧٥١١٣ ش عبد العزیز فھمى بجوار قسم النزھة مصر الجدیدةمحب شرابى اسكندر مدرس٨٠

دمحم احمد حسن راضى  
وشھرتھ (  دمحم راضى )

١٢٢٢٥٧٢٢٠٤ ش بطرس غالى -  روكسى -  مصر الجدیدة مدرس٨١

٤٣٢٦٣٥٨٦٤٩ ش نخلة المطیعى تریومف مصرالجدیدةدمحم اسامة عبدهللا دمحم شتا استاذ٨٢

دمحم صبرى عبدالسمیع دمحم 
وشھرتھ دمحم صبرى علوان

٣٨٤٣٥٨٥٣٣١٥ ش فیصل محطة مدكور بجوار حلوانى البوم الھرم استاذ٨٣

١١٩٣٣٨٢٠٥٣٨ ش الھرم امام سھل حمزة الكوم االخضردمحم صالح الدین عبدالحمید حسن
٠١١٥٠٠٦٥٩٧٤

استاذ٨٤

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

٠١٠٢١٢٢٨٩٨٩ أخصائي٨٥

١١ ش تاج الدین السبكى من ش النزھة ارض الجولف دمحم عبدالمنعم دمحم ابراھیم
مدینة نصر

٢٤١٤١١٨٩ استاذ٨٦

دمحم عصام طھ احمد  
وشھرتھ عصام القوصى

٣١٧٣٥٨٦١٢٨٠ ب شارع الھرم امام عمارات منتصر الطالبیة  استاذ٨٧

٤١٢٦٣٩٨٩٦٧ ش بن الحكم حلمیة الزیتوندمحم قندیل عبدالفتاح منسى استاذ٨٨

٩٤ش جسر السویس امام مستشفى المیرالند -مصر دمحم مجدى عبد العزیز متولى
الجدیدة

٠١١٤١٥٢٦٧٧٠ استشارى أ٨٩

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

استشارى أ٩٠

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

٠١١٤٤٤٤٣٤٧٢
٢٤٨٤٨٨٨٨

استاذ٩١

دمحم مسعد سید دمحم 
وشھرتھ  دمحم مسعد بلیطى

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

٢٤٦٤٩٠١٨ 
٠١٢٢٢٣٢٠٣٠٠

استشارى أ٩٢

دمحم مصطفى مصطفى دمحم تاج الدین
(  و شھرتھ دمحم تاج الدین )

٦ ش ٧٧ المعادى امام البنك األھلى المصرى الدور 
الثانى المعادى

٠١١١٥٦٩٧٧٥٢
٠١١١٠٠٩٩٣٥٢

استشارى أ٩٣

٩٩٢٣٥٩٧٤٤٩ ش ٩ المعادىدمحم ھانى ابراھیم راتب استاذ٩٤

٢ ش عبدالحمید امام -ترعة السواحل المحكمة امبابة دمحم ھشام طلعت احمد
٥ میدان الفلكى باب اللوق

٣٣١٤٨٥٧١
٢٣٩٠٠٨٤٨

استشارى أ٩٥

محمود احمد دمحم الشافعى 
وشھرتھ  محمود الشافعى

١١٤٢٤٥٥٠٢١٩ ش جسرالسویس-  امام عمارات المیریالند
٠١٢٢٣٨٠١٣١٦

استاذ٩٦

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

٢٦٤٤٤٢٥٩
٠١٠٠١٤٣٢٧٣١

استشارى أ٩٧

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

٠١١١٨٢٦١٠٧٣ استاذ٩٨

٩٩٢٥٧٦٠٠٨٨ ش رمسیس امام نقابة المھندسینممدوح سامى كیرلس میخائیل
٠١٠٠٥١٨٥٢٩٧

استشارى أ٩٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

١٤٢٣٦٤٦٢٠٧ش متحف المنیل القاھرةمنیر مرقس بشاى عویضة استشارى أ١٠٠

موریس فكرى خلیل میخائیل 
(جراحة ید و وجھ وفكین وحروق)

١٠١١٢٤٤٤٨٣٤٤ ش الحریة الدور األول  میدان المطریة
 ٠١٠٠١١٩٥٤٣٢

استشارى ج١٠١

٨٢٣٩٢٧٥٥٨ ش البطل احمد عبدالعزیز باب اللوقنادرعبدالدایم ابوالعطا االنصارى استاذ١٠٢

٢٨٣٥٧٢٠٣٨٩ ش مراد مالكو سنتر الجیزةنبیل احمد دمحم على  استاذ١٠٣

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

٢٦٣٦٩٣٩٧ استاذ١٠٤

٤٤٢٨١٨٢٩٩٨ ھـ  ش مصطفى المراغى عمارة ویمبى  حلواننبیل وھبة متولى عمر استشارى أ١٠٥

٧٣ ش عثمان بن عفان -  بین میدان تریومف ھانى عزیز كیرلس بباوى
ومیدان سفیر مصرالجدیدة

٢٤١٩٠٧٧٩
٢٤١٩٥٩٦٠

استشارى أ١٠٦

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

٢٢٦٠٦٥٥٢ استاذ١٠٧

٤٢٣٥٨٥٣٢٢ ش١٥١امام تاون سنتر المعادىھشام محمود صالح الدین عامر استاذ١٠٨

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

٢٨ ش النزھة عمارات رابعة االستثمارى  مدینة نصر  
القاھرة

٢٦٩٠١٥١٨    
٠١٠٠٠٨٥٨١٤٥

استاذ١٠٩

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

٢٥١٦٧٤٤٦
٠١١١٤٣١٥٣٩٠

استشارى ب١١٠

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

عمارة برج االطباء ش دمحم محمود ناصیة عبدالعزیز 
جاویش باب اللوق

٢٧٩٥٦٥٢٧ استشارى أ١١١

٢٦٢٢٧٢٨٤٢٢ ھشام لبیب متفرع من مصطفى النحاس -  مدینة نصریوحنا شھدى شفیق شحاتھ مدرس١١٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة االوعیة الدمویة

٤٥٠١٠١٠٦١٠٥٠٤ میدان الدقى  عمارة فرغلى  الدور الثالثاحمد محسن حافظ المحروقى استشارى ج١

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

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

مدرس٣

٢٢٣٩٣٤٥١٢ ش شریف عمارة اللواء الدور الثالث باب اللوقحسین كمال الدین حسین دمحم استاذ٤

طارق دمحم سید دمحم 
وشھرتھ طارق رضوان

٣٦٢٤٥٢١٥٦١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى استشارى أ٥

١٢٢٤٥٣٤٥٩٥ ش الجبرتى الخلیفة المامون منشیة البكرىعلى مراد ابراھیم على سعد استشارى أ٦

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

استشارى أ٧

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

٢٤٥٧٤٣٤٤ استشارى أ٨

٧٧٢٧٩٢٩٥٣٧ ش القصر العینىمصطفى دمحم سامى دمحم استشارى أ٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة االورام

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

استشارى أ١

 ٨٢٢٥٨٢٧٧٤ ش القبة روكسر امام صیدلیىة العزبى مصر الجدیدةابراھیم دمحم ابراھیم الحمصانى
٠١٢٨٧٢٢٨١٢٩

استشارى أ٢

ابراھیم دمحم یحیى مھدى عبد الجلیل 
فخر وشھرتھ ابراھیم فخر

٣٠٣٥٧٣٢٢٢٠ ش مراد برج االھلى االدارى -الجیزة استاذ٣

٥٠٢٧٩٥٨٥٦٠ ش الشیخ ریحان بجوار وزارة الداخلیة باب اللوقاحمد احمد تھامى مصطفى استشارى أ٤

احمد فرج احمد دمحم القاصد 
وشھرتھ احمد فرج القاصد

٩ ش البوستة من ش االھرام الدورالرابع شقة ٤٢ 
روكسى مصرالجدیدة

٢٢٩٠٤٥٨٥ استاذ٥

٣٣٢٣٦٥١٤٢٠ ش القصرالعینىاحمد مرسى مصطفى فھمى استاذ٦

 ٢٢٥٢٦٣٣٤٢ ش١٠٠ متفرع من ش ١٠٥ المعادىزیاد سمیر سید جاد
٠١٠١٠٨٢٩٩٠٠

استاذ مساعد٧

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

٣٥٧٠٠٣٧١
٠١١٤١٩٣٤٥٧٦

مدرس٨

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

٠١٠٠٢٨٩٢٩٠٨
٠١٠٢٣٤١٤٤٤٢

استشارى أ٩

٥٠١٠٠١١٢٥٠١٥ ش القصر العینى امام معھد االورام السیدة زینبماھر حسن ابراھیم حسن استشارى أ١٠

دمحم صبرى عبدالسمیع دمحم 
وشھرتھ دمحم صبرى علوان

٣٨٤٣٥٨٥٣٣١٥ ش فیصل محطة مدكور بجوار حلوانى البوم الھرم استاذ١١

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

٠١٠٢١٢٢٨٩٨٩ استشارى ج١٢

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

استشارى أ١٣

٥٢ ش الطیران امام مستشفى التأمین الصحى مدینة نصردمحم محمود عزت ابراھیم
٩٢أ ش العباسیة ناصیة ش فاطمة النبویة العباسیة

٠١٠١٥٠٤٤٤٦٤
٢٦٨٥٧٤٨٨

استشارى أ١٤

١٨١٢٧٩٥٦٧٩٠ش التحریرعمارة استراند  باب اللوقمحمود مصطفى عثمان بسیونى استاذ١٥

٩٩٢٥٧٦٠٠٨٨ ش رمسیس امام نقابة المھندسینممدوح سامى كیرلس میخائیل
٠١٠٠٥١٨٥٢٩٧

استشارى أ١٦

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

  ٢٨٢٦٩٠١٥١٨ ش النزھة عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصر
٠١٠٠٠٨٥٨١٤٥

استاذ مساعد١٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة قلب وصدر

١٥٢٢٦١٧٦١٨ عمارات رابعة العدویة الدور الثانى شقة ٢٠٥احمد احمد فؤاد عبد الوھاب مدرس١

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

٠١٠١١٠٨٦١٧١ استاذ مساعد٢

٤٠٠١١١٧٦٤١١٢٢ ش الدقى میدان الدقى الجیزةاحمد عزمى دمحم الجبالى استشارى أ٣

حسن دمحم عبدهللا الصاوى 
وشھرتھ حسن الصاوى

٣٢٢٣٩٠٧٠٩٤ ش قدرى امام مجلس حى جنوب القاھرة السیدة زینب استاذ٤

٤٠١١١٠٠٠٦٣٠٦ ش طرابلس من ش عباس العقاد مدینة نصرسامى موسى شاھین
٠١٢١١١٨٩٠

استشارى أ٥

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

استشارى أ٦

٢٦٢٤٨٢٥٤٧١ ش السرجانى امام مستشفى القوات الجویة العباسیةعزالدین عبدالرحمن مصطفى احمد استاذ٧

 ٣٣٢٣٦٣٩٠٣٠ا  ش القصر العیني القاھرةعمر عبد العزیز دمحم داود
٠١١١٢٢٩٦٧٨٦

مدرس٨

٨٩٢٦٧٠١٠٠٦ ش مصطفى النحاس مدینة نصرعمرو دمحم فتحى رشدى استاذ٩

  ٨٣٥٦٨٥٣٥٢ ش مراد میدان الجیزة برج مراددمحم احمد البدوى سالم
٠١١١٤٢٢٥٢٢٥

استشارى ب١٠

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

استشارى أ١١

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

٣٧٤٩٢٢٨٩ استاذ١٢

٨٠١٢٠١٠٩٣٤٩٤ ش مراد برج مراد الجیزةمحمود حسین مازن متولى استشارى أ١٣

١٤٧ ش مصر حلوان الزراعى دارالسالم المطبعة مسائىمدحت احمد عبدالرحمن الجمال
٩٤ ش دمحم فرید عابدین (  صباحى )

٢٥٢٤٢٥٠٤

٢٣٩٢٢٢٩٨

استشارى أ١٤

عیادة ٢١٨ مجمع عیادات میدیكال بارك ٢ امام محكمة معتز صبحى احمد ربیع
القاھرة الجدیدة التجمع الخامس  ١٢ تقسیم األوقاف القبة
 الجدیدة رابع ش من میدان السواح بجوار صیدلیة أیمن 

وجیھ

٢٦١٨٠٠٢٢
 ٠١١١٤٤٤٥٢٩٢

استشارى أ١٥

٦٣٧٢٠٩٢٥٣ ش التحریر الدقىمعتز صالح الدین عبد الرحمن حنفى استاذ١٦

٩٨٣٧٦٠١٩٢٩ ش التحریر الدقىمینا سامح عیاد
٠١١٢٠٥٤٦٧٨٧

مدرس١٧
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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 شھرتھ  أشرف صدیق )

٤٠١٠٢٢٤٨٦٨٥٢ ش طرابلس من شارع عباس العقاد بجوار بنك عودة
 ٢٦٧١٨٠٨٥

استاذ٢

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

٤٨١ ش فیصل  بجواركوبرى فیصل خالد عبد الحلیم حفنى احمد
٦٠ش الشھیداحمد 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

٤٤٠١٠٠٥٠٠١٣٠٠ ش الدقى برج مصرللتامین الدورالسادس میدان الدقىعمر عبدالعلیم حسن سید استاذ٦

٢٥٧١٢٤٣٠عمارة النصر  شقة ٩ میدان الجیزةماجد دمحم دمحم اسماعیل استاذ٧

١١٢٣٩٢٠١٤٥میدان الفلكى  باب اللوقدمحم عاصم محمود الفقى استاذ٨

دمحم قدرى عبدالمجید وشاحى 
وشھرتھ قدرى وشاحى

٩٢٢٣٩١٢٢٥٩ ش دمحم فرید میدان البستان باب اللوق استاذ٩

نبیل مصطفى محمود الدسوقى  
وشھرتھ نبیل دسوقى

٣٥٦٨٥٥٥١برج االطباء اول كوبرى الملك فیصل استاذ١٠
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءجراحة العظام

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

٣٧٦١٥٥٦٧ استاذ١

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

٠١٠٠٨٩٠٨٢٤٤
٠١١٤٨٦٥٦٠١٠

استشارى أ٢

١٥٢٣٧٨٧٠٦٨ ش١٥٢متقاطع مع ش ٧ المعادىاحمد حسنى احمد اسماعیل استشارى أ٣

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

٠١٢٠٠٠٥٣١٧٩ استشارى أ٤

احمد شرین صالح الدین احمد 
وشھرتھ احمد شرین عابدین

٤٥ ش النصر میدان الجزائر فوق صیدلیة العزبى 
المعادى الجدیدة

٢٥١٦٧٤٤٦
٠١١١٤٣١٥٣٩٠

أخصائي٥

١٤٢٤٠٣٩٧٦٤ عمارات العبور ش صالح سالم امام االستاداحمد صابر دمحم دمحم مصطفى استشارى أ٦

٠ ش داوود بركات  خلف مجمع الملك فھد التجریبى الحىاحمد صالح حسن العدوى
 السابع مدینة نصر

٠١١٠٠٣٤٤٣٤٤ استشارى أ٧

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

٠١٢٠١٥٩٠٠١١ استشارى أ٨

احمد عبدالحمید السید شما 
وشھرتھ احمد شما

٨٢٣٣٣٦٢٦١٩ ش السودان نھایة جامعة الدول العربیة المھندسین استاذ٩

٥٢٢٣٦٣٦٨٥٠ ش المنیل بجوارماكدونالدزاحمد عبدالرحمن احمد الخطیب استشارى ج١٠

احمد فرید عبدالحمید نورالدین 
األجازة (  االثنین والجمعة )

٨٩٢٣٦٣٦٣٨٢ ش المنیل محطة الغمراوى استشارى أ١١

٧١ ش النصر امام التوحید و النور فوق مكتبة سمیر و احمد دمحم احمد البسیونى
على المعادى

٠١٠٠٥١٥٠٥١٥ استشارى أ١٢

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

٢٣٩٢٦٠٠٧ استشارى أ١٣

٣٣٠١٢٠١٠٩٢٨٩٣أش القصر العینى المنیلاحمد محمود دمحم جاد استشارى أ١٤

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

٢٢٦٢١٩٥٩ استشارى أ١٥

احمد ھانى دمحم عزت
(  و شھرتھ ھانى عزت )

٦٢٢٥٩٢٦٥٩ ب ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١٠٠٣٥٠٨٥٧٥

استشارى أ١٦

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

٢٢٥٥٤٩٠٤
٢٧٧٥٩١٠٦

استشارى أ١٧

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

٣٣٣٥٧٥٩٠
٠١٢٢٣٤١٩٨١٨

استشارى ب١٨

اسامة عبدالوھاب دمحم المنسى 
وشھرتھ اسامة المنسى

٧٥٢٦٧٠٦٣٧٣ ش مصطفى النحاس مدینة نصر استشارى أ١٩

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

٠١٠٢٠٧٨٥١٥١ استشارى أ٢٠

اسامة دمحم محمود الھوارى 
وشھرتھ اسامة الھوارى

٩٢٢٥٠٩٣٣٨ ش الحریة میدان المطریة استشارى أ٢١

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

٢٦٣٨١٤٧٣ استشارى ب٢٢

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

   ٢٤٥٥٥٦٨٨
٢٥٢٣٧٠٠٩

استاذ٢٣

١٣٢٠١٠١٢٢٧٠٥٠٣ ش النزھة میدان تریومفایمن فتحى منیر مدرس٢٤
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ایھاب عبد الحلیم راضى
و شھرتھ ایھاب راضى

٦ ش التحري -  بجوار محطة مترو البحوث -  امام اخوان
 مقار الدور السابع

٣٣٣٨٦٢١٤
٠١٠٦١٠٠٠٢١٥

أخصائي٢٥

ایھاب دمحم احمد نجم 
وشھرتھ ایھاب نجم

١٩٧ش ٢٦ یولیو برج سفنكس االدارى 
میدان سفنكس المھندسین

٣٣٠٤٧٦٤٦ استاذ٢٦

باسم عبدالغنى حامد درویش 
وشھرتھ باسم درویش

عمارة ٨ بلوك ٨٥ ش نجاتى سراج المنطقة الثامنة 
أمام جمعیة الوفاء و األمل مدینة نصر

٢٢٨٧٥٨٠٤ استشارى ب٢٧

٧٩٢٠٦٧٠٦٨٠ ش عبد العزیز فھمى مصر الجدیدةباھر عاطف قیصر غالى استشارى أ٢٨

بھاءالدین على دمحم على 
وشھرتھ بھاء الدین قرنة

٩٠٣٣٤٥٩٩٠٦ د ش احمد عرابى فوق البنك المركزى المھندسین استاذ٢٩

٥٤٢٢٤٠٩٩٧٣ ش عثمان بن عفان میدان سفیر مصرالجدیدةبھاءالدین دمحم السروى استاذ٣٠

تامر احمد زكى السبكى 
وشھرتھ تامر السبكى

١٥ میدان رابعة العدویة مدینة نصر                 
     (  جراحة عظام أطفال )

٢٤٠٤٠١٢٤ 
٠١٢٢٧٠٦٨٨٥٨

استاذ٣١

٥٢٥٩٠١٧٨٨ برج النصر میدان باب الشعریةجاد راغب عبدالباقى عمر جاد استاذ٣٢

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

٢٥٨٨٧٣٤٢ استشارى أ٣٣

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

٠١١٤١٤٦٦٦٤١
٠١٠٠٨١٨٤٠٤٢

أخصائي٣٤

حازم احمد فاروق السید  ابو زید  و 
شھرتھ حازم فاروق

١ ش جامعة القاھرة ناصیة ش مراد امام مسجد 
االستقامة  میدان الجیزة

٠١٠٦٥٦٠٤٧٦٤ مدرس٣٥

٦٩٢٣٧٨١٨١٣ ش ٩ بجوار قویدر المعادىحسن حسین احمد عبدهللا استاذ٣٦

٣٠٠٠١١٢٠٠٢٧٧٩٨ ش الھرم -عمارات  االتحا دیة رقم ٨  -االریزوناحسین سعد حسن  زھران استشارى أ٣٧

خالد احمد دمحم دسوقى الحوت
(  و شھرتھ خالد الحوت )

٢٣٦ ش الملك فیصل الدور األول بجوار محطة بنزین 
التعاون

٠١١٥٦٣٣٩٣٩٩
 ٠١٠٢٠٨٧١٠٨٨

استشارى ج٣٨

٢٥٧٢٣٩٠١١١٢ ش بورسعید السیدة زینبخضر عبدهللا معلى عبدهللا استشارى أ٣٩

٦٨ ش شبرا شقة ١٢ الدور الثانىرضا احمد البھى ابراھیم
امام مستشفى الراعى الصالح

٢٤٥٧٠٤٣٠ استشارى أ٤٠

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

٢٥٢٦٥٤٠٦
٠١٠٠٦٧٤٤٣٤١

استشارى أ٤١

١٥٢٢٤٠٩٢٨٩ ش عبد الحمید ابو ھیف میدان المحكمة مصر الجدیدةزناتى محمود الطوخى استشارى أ٤٢

١٢٧٢٢٠٢٧٠٧٦ ش شبرا دوران شبرا فوق كنتاكىزھیر زاھر غطاس بولس استشارى أ٤٣

١٠١٢٢٠٥٤١٤١ ش خلوصى برج االمل دوران شبراسمیر السید مصطفى سلیم استشارى أ٤٤

٢٢٧٣٥٥٥٢٣ ش الملك االفضل خلف سنترال الزمالكسوزان دمحم حامد الغوابى استشارى أ٤٥

١٢٣٩١٩٢١٤ ش قدرى امام مصانع الرشیدى المیزان السیدة زینبسید دمحم دمحم السید استشارى أ٤٦

ع (٣٠٥ ) مركز طبى (٢)  قطعة (٣)  بلوك(  أ )  المنطقة شادى دمحم صدقى الغماز
التاسعة م.  نصر

٢٤٧٣٠٠٥١ أخصائي٤٧

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

 البنك االھلى

٢٥٢٥٤٨٦٨
٣٣٩٢٨١٣٥

استاذ٤٨

٧٢٢٢١٨٥٠٥٧ ش العشرین زھراء عین شمسشعبان عیسى حسین عبداللطیف
٠١٠٠١٤٨٩٣٨٤٨

استشارى أ٤٩
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صادق مصطفى سید مصطفى  
وشھرتھ  صادق مصطفى عویس

١٢٧٦٤٧٢٦٢ أ ش المحطة خلف عمرافندى حلوان
٠١٠١٥٩٢١٩٤٨

استشارى أ٥٠

٣٩٢٦٣٦٣٢٦٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةصالح دمحم الكرمانى ابوستیت استشارى ب٥١

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

استاذ٥٢

٥١٩٣٥٧٠٤٨٠٠ ش االھرام عمارة اركو میدان الجیزةعادل عبده حسن الحداد استشارى أ٥٣

٥٣٥٧٢٥٥٣٩ ش مراد الجیزةعاصم بسطویسى احمد بسطویسى استشارى أ٥٤

١١٢٤١٤٢٨٩٦ عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصرعامر دمحم یوسف
٠١٢٢٢٩٠٩٤٤٥

أخصائي٥٥

عبد الرحمن عوض عبد العزیز 
البشبیشى

٣٠٤/٣٠٢٠١٠٩٧٩٧٦٦٣٤ ش بورسعید السیدة زینب القاھرة استشارى أ٥٦

١٢٣٩٣٠١٣٦ ش جواد حسنى تقاطع ش صبرى ابوعلم باب اللوقعبدالسالم سید جمعة الكتاتنى استشارى أ٥٧

٥٠٢٩٢٤٨٤٨٩ ش الخلیفة المأمون  -  مصر الجدیدةعالء احمد حسن الطحان استشارى أ٥٨

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

استاذ٥٩

على دمحم رضا منصور على 
وشھرتھ على رضا

٢٧٢٢٩١٣٨٦٤ أ ش بغداد الكوربة  سنترالكوربة مصرالجدیدة
٠١٠٢٥٤٤٠٥٣٤

استاذ٦٠

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

٢٢٠٥٥٦٩٤ استشارى أ٦١

عماد عبدالحكیم عبدالرحمن السید 
وشھرتھ عماد عبدالحكیم السوسى

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

استشارى ب٦٢

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

٢٢٤ ش الجیش میدان الجیش أمام محطة مترو األنفاق

٢٤٩١٥١١٣ 
٢٥٩٢٠٨٧٠

استاذ٦٣

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

٢٢٦٠٢٠٦٧ استاذ مساعد٦٤

١٧٢٦٨٥٣٨٧٩ ش على شعراوى حدائق القبةعمرو انور حسن ابوالمجد استشارى أ٦٥

برج ١٧ ابرج عثمان كورنیش المعادى الدور الثانىعمرو سمیر سید احمد رشوان
 شقة ٢٢

٢٥٢٥٧٢٦٩ مدرس٦٦

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

٢٢٤٥١١٦٨٧ مجمع الفردوس نادى السكة الحدید مدینة نصرفادى میشیل فھمى ابراھیم
٠١١٠٠٣٧٩٧٦٠

استشارى أ٦٩

١٢٢٦٣٢٦٦١٨ ش نخلة المطیعى  مصرالجدیدةفاروق احمد كامل عطیة استشارى أ٧٠

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

ماجد احمد دمحمعمر
(  و شھرتھ  ماجد عمر )

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

٢٦٦٣٣٦٥٠ استشارى أ٧٢

٢٧٢٢٠١١٠١٨ ش شیكوالنى الترعة البوالقیة شبراماھر ثابت واصف ھارون استشارى أ٧٣
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٩٢ ش التحریر -  برج ساریدار الطبى الدور الثامن -  محسن عبد الرحمن مصطفى درغام
الدقى

٠١٢٢١١٥٢٥٢٥ استشارى أ٧٤

١٠٢٤١٨٥٤٣٨تقاطع ش النزھة و النصر مدینة نصرمحسن دمحم السید دمحم استشارى أ٧٥

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

٠١١٥٠٩٩٥١٠٠
٠١١٠٠٤٦٢٢٤٦

أخصائي٧٦

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

٢٣٨٧٦٢٧١ 
٠١٠٠٠٨٥٠٧٠٢

استشارى أ٧٧

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

٢٦٨٤٠٤٧٣ 
٣٣٣٦٩١٤٤

استاذ٧٨

دمحم اشرف لطفى الوكیل
وشھرتھ اشرف الوكیل

٧٨٢٤٥١٦٦٨٦ ش جسرالسویس تقاطع روكسى برج الطاھرة
٠١٠٠٩٤٩٨٥٨٤

استشارى أ٧٩

١٨٤٢٤٣١٤٣٧٣ ش شبرا محطة مترو أنفاق سانت تریزادمحم السید احمد شبانة استشارى أ٨٠

٣٥٦٩٤٨٧٧مجمع نصر الدین اول ش الھرم بجوار النفقدمحم المرسى النادى عاشور استاذ٨١

٢٧٠١٢٢٣٤٤٣٧٨٥ش دمحم رضوان الحى العاشر م نصردمحم امین جندو استشارى أ٨٢

٦٣ ش العباسیة امام مدرسة الحسنیة الثانویة قرب دمحم رضا عبدالوھاب السید
میدان عبده باشا

٢٤٨٣٣٠٢٨ استاذ٨٣

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

استشارى ب٨٤

دمحم سامى حسن سلیمان 
وشھرتھ دمحم سامى معالى

١٩٢٣٩٥٦٣٣١میدان السیدة زینب استشارى أ٨٥

٧٢٤٥٤٦٦٦٦ ش غرناطة روكسى مصر الجدیدةدمحم سامى عید رجب الزھار استاذ٨٦

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

 - امام الحى الثالث -  ٦ اكتوبر

٠١٢٠٠١٢٦٦٣٣ مدرس٨٧

٢٥٨٢٢٠٣٥٠١٩ ش شبرا میدان الخلفاوىدمحم صالح الدین سلیمان شعالن استشارى أ٨٨

 ٢٥٩٠٢١٢١اول ش ٢٦ یولیو خلف بنك فیصل االسالمىدمحم طلعت دمحم عزالدین
٠١٠٠١٨٨٩٩٩٣

استشارى أ٨٩

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

استشارى أ٩٠

دمحم على احمد فرغلى 
 ( عمود فقرى)

١٤امتداد عباس العقاد /  بجوار عمارة مصر للطیران امام
 الحدیقة الدولیة م نصر

٠١٠٦١٢٢٢٢٤١ استشارى أ٩١

دمحم على احمد فرغلى
(  عمود فقرى )

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

٢٢٧٠١٩٠١
٠١٠٦١٢٢٢٢٤١

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

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

٢٢٥٧٣٧٦٥ استشارى أ٩٦

٢٧٦٣٥٨٢٦٨٨٥ ش الملك فیصل محطة المطبعة  الھرمدمحم دمحم حلمى الدیب استشارى أ٩٧
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٨ ش رفاعة منشیة البكرى دمحم دمحم عبدالمقصود سالم
١٦٥ ش مصر والسودان  حدائق القبة

٢٢٥٧٠٠١٩
٢٤٨٥٨٣٥٥

استشارى أ٩٨

٩٦٠١٠٩٩٧٧١٧٠٤ ش التحریر -  الدقىدمحم مسعد معروف ناصف
٠١٢٧٣٠٤٧٥٥٥

مدرس٩٩

 ١٥٢٣٩٦١١٣٥ ب ش شریف الدور الثالث وسط البلددمحم مھدى احد دمحم الوردانى
٢٣٩٦١٠٩٨

استشارى ب١٠٠

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

٦٦ ش میدان الباشا -  المنیل -  مصر القدیمة الدور الثانىمحمود احمد الدسوقى
 شقة ٩

٠٢٢٣٦١٠١٥٧ مدرس١٠٢

١٠٠١٢٨٧٧٠٠٤٩٥ ش ابو بكر الصدیق -  المعصرة -  حلوانمحمود عبد العزیز بسطویسى استشارى ب١٠٣

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

٣٨٣٥٥٦١٤
٢٣٩١٩٨٩٩٣

استشارى أ١٠٤

عمارة نصر سنتر تقاطع عباس العقاد مع مترو مدینة محمود دمحم عوض شلبى 
نصر

٢٢٧٤١٣٠٨ استاذ١٠٥

٣٤٧٣٣٠٤٢٤٤٧ ش السودان نھایة عرابى الصحفیینمصطفى محروس احمد جبر
٠١٢٢٨٣٦٢٩٥٨

استشارى أ١٠٦

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

٢٤٣٢٧٣٥٥
٠١٠٠٥١٩٦٤٣٧

استشارى أ١٠٧

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 وجیھ

٢٦١٨٠٠٢٢ 

 ٢٦٠٢٠١٠١

استشارى أ١٠٨

٤٧ ش جامعة الدول العربیة نصیة ش شھاب عمارة جاد ھانى سعد محى الدین دمحم
المندسین

٠١٠١٠٤٩١٩٩٣ استشارى أ١٠٩

٣٢١٠١٢٠٧٢٧٧٨٦٧ ش فیصل -  محطة حسن دمحم -  الھرمھانى عادل منیر أخصائي١١٠

ھانىء عبدالمنعم بسیونى 
وشھرتھ ھانى بسیونى

٨٥٣٣٣٨٩٣٥٤ ش السودان الدقى استاذ١١١

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

٢٢٦٦٢٤٨٢
٠١٠٠٠١١٠٧٧٥

استشارى أ١١٢

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

استشارى أ١١٣

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

٠١٠١٥٣١٤٠٩٦ استشارى أ١١٤

ولید عبدالغفار دمحم عرفة   (  جراحة 
مناظیر مفاصل مستشفى الھالل)

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

٣٥٨٢٤٦٠٦     
٣٧٧٩٩٩٨٩

استشارى أ١١٥
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٥٣٠١٠٦٨٢٨٠٢٢٤ ش القریزى منشیة البكرى الدور األولإیمان على الشعراوى استاذ١

احمد السعید البسطویسى عبدالجواد  
وشھرتھ احمد البسطویسى

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

٠١٠١٦٧٥٧٩٧٥ استاذ مساعد٢

٣٤٠١٢٠٣٨٣٠٤٩٥أ  ش الحجاز میدان المحكمة مصر الجدیدةاحمد مصطفى دمحم مصطفى مدرس٣

حسن دمحم دمحم متولى 
وشھرتھ حسن متولى

٩٣٣٣٨٥٩٣٤ ش التحریر الدقى مدرس٤

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

٣٤٢٦٣٦٧٥٥٤ أ ش الحجاز میدان المحكمة مصر الجدیدةخالد عبد العزیز دمحم كمال
٠١٢٠٣٨٣٠٤٩٥

مدرس٦

خالد دمحم دمحم تعلب 
وشھرتھ خالد تعلب

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

٢٦٧٠٦٩٤٦ 
٠١٠٩٤٤٤٤٠٧٦

استشارى أ٧

٢١٢٦٤٢٧٦٣٨ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدةخالد نجیب عبدالحكیم دمحم استاذ مساعد٨

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 مساعد٩

١٨٣ ش التحریر عمارة استراند الدور الثامن سالم عید سالم دمحم
باب اللوق

٢٧٩٤٩٣٩٨ استاذ مساعد١٠

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

٠١١٢٢٣٤٥٩٣٣
٠١٠٠١٩٢٤٦١٣

مدرس١١

صالح الدین دمحم مرسى المسیدى 
وشھرتھ صالح المسیدى

٩٧٢٣٦٣١٦٢٤ ش المنیل فوق كباب شاھین استاذ١٢

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

٢٢٥٦٧٧٦٠
٠١٢٢٢٧٠٢١٨٥

استاذ١٣

٣٤٢٢٨٧٥٢١٣ أ ش الحجاز امام محكمة مصر الجدیدةدمحم رضا ابو الیزید كیالنى
٠١٢٢٣٤١١١٨٠

مدرس١٤

دمحم عصام صالح السید 
وشھرتھ عصام صالح

٢٢٢٤١٥٦٨٨ ش شبین میدان صالح الدین مصرالجدیدة استاذ١٥

٣٤٠١٢٠٣٨٣٠٤٩٥ أ ش الحجاز امام محكمة مصر الجدیدةدمحم دمحم الحفنى محمود مدرس١٦

دمحم دمحم مرزوق البسیونى 
وشھرتھ دمحم البسیونى

١٢٦٣٦٧٩٤٤ أ میدان التضحیة خلف میدان تریومف مصرالجدیدة استاذ مساعد١٧

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

٣٨٥١٦٧٦٠٢ 
٠١١١٧٧١٨٨٨١

مدرس١٨

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

استشارى ج١٩

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

٢٦٤٢٨٠٢٩ استاذ مساعد٢٠

نبیل احمد لطفى السید 
وشھرتھ نبیل مبارك

٤٦٢٢٦٢٤١٦٤ ش الطیران امام مستشفى التامین الصحى مدینة نصر
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

٤ ش على الروبى من ش ابراھیم اللقانى امام سینما ھشام محمود حسن الوكیل
روكسى

٢٢٥٦١١١١ استاذ٢٤
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وائل عبد الجواد طھ عدیسة
(  و شھرتھ وائل عبد الجواد عدیسة )

٣٠٠١١٥٨٨٨٦٠٣٦ ش الدقى -  میدان الدقى -  عمارة بیومى الكنفانى استاذ٢٥

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

٣٧٦٠٣٢٠١ مدرس٢٦

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

٠١٢٢٣١٨٦٨٤٩ استاذ٢٧

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

٠١١٥٧٢٠٠٠٦٧ استشارى ب٢٨
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١٤٧٢٧٧٥٠٩٣٥ ش النزھة سانت فاتیما مصرالجدیدةاحمد صالح الدین حسن حجازى استاذ١

احمد عادل احمد دمحم
وشھرتھ 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 المھندسیناحمد محمود دسوقى دمحم النشار استاذ مساعد٤

ادھم جمال جعفر مصطفى شعراوى
و شھرتھ أدھم جمال شعراوى

١٢١ ش دمحم المقریفى الدور األول بجوار مزارع دینا 
مدینة نصر

٢٦٧٧٢٣٩١
٠١١٤٤٠٩٤٩٤٠

استشارى أ٥

٣٨ ش ربیع الجیزى بجوار محكمة الجیزة االبتدائیة اشرف جمال فھمى موسى
الدور االول

٣٥٦٩٨٣٢٠ استشارى أ٦

٣٢٤٥٣٥٥٤٨ ش بطرس غالى امام البنك االھلى روكسى مصرالجدیدةاشرف عثمان على حسن عون استشارى أ٧

السید دمحم حسن دمحم حتحوت 
وشھرتھ السید حتحوت

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

٢٢٩٧٦٧٠٨ 
٠١٠١٠٩٧٩٦٤٠

استاذ٨

٧ جزیرة بدران عمارة العربى شبرا السید دمحم موسى سویلم
٧ ش عباس العقاد مدینة نصر

٢٥٧٤١٩٣٩
٢٢٦١٥٥٦٥

استاذ٩

١٧٣٣٣٥٢٩٣٦ ش الفردوس "  الدرى سابقا "  العجوزةانور احمد حلمى عبدالفتاح استشارى أ١٠

١٠٥٠١٠٢٠٦٠٤٨٤٤ ش النزھة میدان تریومف مصرالجدیدةایمن دمحم جبر حسن استشارى أ١١

٤٦٢٤٦٠٤٣٣٩ ش شبرا عمارة التامین الصحىباھر ادیب حنا لبیب استشارى أ١٢

٩٤٢٤٥٨٨٠١١ ش شبرا دوران شبراتامر فؤاد ممدوح الدش استشارى أ١٣

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

٠١٠١٠٩٧٠٥٢٥ استشارى أ١٤

٢٣٥٨٥٥٩٨٧ ش رفاعى من عثمان محرم الطالبیة الھرمحسن یس عاشور استاذ١٥

٤٤٤٣٥٨٤٦٨١٦ ش الملك فیصل برج النصرحسین عبدهللا دمحم كامل جالل 
٠١٠٠٠٩٠٠٣٣٦

استاذ١٦

١٨٢٤٢١٧٧٧٥ ش الجھاد خلف مساكن الزاویة الحمراءخالد فتحى علیوه خلیل استشارى أ١٧

خالد محى الدین دمحم عامر
أ امراض ذكورة )

٢١٢٥١٧٣٧٧٥ ش النص المعادى الجدیدة استشارى أ١٨

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

استاذ١٩

٤٠٣٣٠٤٩٤٥١ ش الفالح موازى لشارع لبنان المھندسینسامى شفیق عبده األسقف
٠١١١١١٤٦١٠٧

استشارى أ٢٠

٢١٢٧٩٤٤٣٩١ ش فھمى باب اللوقسیف الدین عبدهللا الكاتب استاذ٢١

٢٨٢٢٤٠٩٩٥٤ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةشحاتة حسن دمحم فرغل استاذ٢٢

٤٠١٠٢٣٥٥٢١٠٢ ش السید المرغنى روكسى مصر الجدیدةشریف احمد جبر صوار استشارى أ٢٣

٩٣٣٣٨٠٨٣٥ ش وزارة الزراعة الدقىشریف عبدالرحمن عبدالحى حفیظ استاذ٢٤

٣٣٢٣٦٣٧٤٨٤ ش القصر العینى امام معھد السكرشكرى محمود العدوى ناصف استاذ٢٥

٤٨١٣٥٦٩٢٠١٠ ش فیصل اول فیصل الدور الثالث شقة ٢  - الجیزةصالح الشحات شبل زیدان
٠١٠٢٨٨٠٨٢٧٦

استشارى ج٢٦

٥٠٩٣٥٦٨٩٩٠٦ میدان الجیزة فوق مطعم الشبراوىطارق ریاض دمحم عبدالعال استشارى أ٢٧
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 ٤٢٢٣٥٧٧٠٢٦ ش متولى الشعراوى الحى العاشر مدینة نصرطارق عبد المجید عبد العال فرحات
٠١٠٠٧٦٤٠٩٩٩

استشارى أ٢٨

١٣٣٣٨٨٢١٩ میدان الحجاز برج الصفا الطبى المھندسینطارق دمحم رمزى اللیثى استشارى أ٢٩

٩١٢٦٨٥٨٢٥٠ ش العباسیة برج االطباءطارق مصطفى عبدالمجید الزیات استاذ٣٠

٣٥٧٢٣٠٦٨عمارة النصر میدان الجیزةعادل احمد ابوطالب استاذ٣١

عادل عبدالقادر سید خلیل 
وشھرتھ عادل عبدالقادر حمص

١٤٢٥٢٥٤٧٧٣ ش ١٥٤ بجوار عمر افندى المعادى استشارى أ٣٢

١٥٢٤٥٢٤٧٤٥ میدان سراى القبة بجوار محطة مترو االنفاقعبدالعظیم عبدالمقصود امبابى سالمة استشارى أ٣٣

عبدهللا عبداللطیف حنضل 
وشھرتھ عبدهللا الطحاوى

١٩١٢٧٩٤٢٦٢٢ ش التحریر من جھة عابدین باب الوق استشارى أ٣٤

عبدالوھاب حامد دمحم على 
وشھرتھ عبدالوھاب الصیاد

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

٢٣٩٣٧٢٩٧
٢٣٩٦٤٠٠٥

استشارى أ٣٥

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

٣٥٨٤٣٦٨٤ استشارى أ٣٦

٤٢٣٥٧٢٤٥٤٥ ش المحطة میدان الجیزةعالء الدین عبد الحمید السید استشارى أ٣٧

١٢٨٠١١١٤٠٧٥٠١٣ ش السودان -  المھندسینعماد مصطفى جابر
٠١١١١٥٩٧٣٦١

استشارى ج٣٨

٢٨٢٣٠٤٤٠٩٢ أ شرع المسیرى برج المحبة حدائق الزیتونفكرى انورالفونس فكرى
٠١٢٢٣٤٩٩٤٠٤

استشارى ج٣٩

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

٢٤٦٠٤١٠١
٤٦٠٤٣٤٤٩

استاذ٤٠

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

استشارى ب٤١

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

٢٢٧٠٨٥٢٥ استشارى أ٤٢

٤٠٢٢٤٠٧٠٥٠ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصر الجدیدةدمحم اسماعیل شبایك
٠١٠١٠٢٧٥٤٤٩

مدرس٤٣

دمحم اشرف على عبدالھادى 
وشھرتھ اشرف الذھبى

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

٢٠٦٧٤٤٨٧ استشارى أ٤٤

٤٨٢٤٦٦٠٧٧٧ ش العباسیةدمحم الطاھر عبدالرحمن حسن استاذ٤٥

١٠٣٣٣٢٩٣٧١١ ش ناھیا بوالق الدكرور الجیزةدمحم بكر السید على استشارى أ٤٦

٢٠ش الملك فیصل  برج الھدى بجوار بریونى للمحجباتدمحم جالل دمحم الشیخ
 امام فندق دلتا

٣٧٤٢٦٦٦٤ 
٠١٠٢٠٨٥٧٢٧٢

استاذ مساعد٤٧

٥٢٢٥٣١٣٩٩٠ ش المنیل بجوار ماكدونالددمحم سعد یونس دمحم استشارى أ٤٨

٢ ش احمد الزمر برج الصفوة میدان الحى العاشر مدینةدمحم عبد الشافى نصر عبد الشافى
 نصر

٠١٠٦١٥٨٨٦٤٢٠ استاذ مساعد٤٩

١٠١٠١١١٧٦٩٩٦٩٢ ش عین شمس -  بجوار سنترال عین شمسدمحم عبد الغنى عثمان دمحم استشارى أ٥٠

دمحم عبدالرحمن دمحم االتربى 
وشھرتھ دمحم االتربى

  ٣٦٢٤٥٠٥٧٥١ ش جسر السویس امام مستشفى منشیة البكرى
٢٤٥٠٣٩٩٠

استشارى أ٥١

دمحم عبدالمنعم ابراھیم دمحم  
وشھرتھ دمحم عبدالمنعم ابوالنور

١٠٤٢٤٥١٢٣٠٧ ش بن سندر عمارة االوقاف سراى القبة استشارى أ٥٢
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٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة دمحم كامل امام الخولى
٩٢ ش المطراوى میدان المطریة

٢٤٥١٠٨١٠
٢٢٥٢٧٠٣٠

استاذ٥٣

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

٢٥٢٣٧٢٨٢ استاذ٥٤

٤١٢٧٩٤٢٤٢١ ش نوبار باب اللوقدمحم دمحم انسى المرسى استاذ٥٥

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

٣٩٢٧٩٥٢٠٥٢ ش مجلس الشعب -  السیدة زینب استشارى أ٥٦

٠١٠٠٤٨٦٥٥٨٠الحى الثانى مجاورة(  ٨ ) مدینة ٦ اكتوبردمحم یسرى دمحم عبدالمنعم استشارى أ٥٧

 ١٤٣٣٣٧٧٥٦٤ ش مصدق الدقيمحمود شكري العدوي نا صف
٠١٠٩٠٠٤١٩٠١

استشارى أ٥٨

محمود عزت ابراھیم ابراھیم عبد 
الوھاب

٩٢٢٦٨٥٧٤٨٨ أ ش العباسیة ناصیة فاطمة النبویة استاذ٥٩

٦٧٣٥٦٩٣٧١٥ ش ربیع الجیزى امام مجمع ومحكمة الجیزةنادر نبیھ عطاهللا استشارى أ٦٠

٤٢٢٥٦٦٣٢٠ ش النادى روكسى مصرالجدیدةنایر رفقى دمحم زھران استشارى أ٦١

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

٣٥٧١٢٤١٤ استشارى أ٦٢

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 أ٦٣

٢٧٥٢٤٣٠٤١٥٠ ش شبرا میدان الخلفاوىیوسف محمود قطب عامر استاذ مساعد٦٤
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استشارى نساء وتوليد وعقم

< عالج العقم - متابعة تبويض               < كى بالتبريد

< تلقيح صناعى - حقن مجهرى             < التجميل النسائى للمناطق الخاصة

< منظار عنق الرحم الجراحى الضوئى    )الفيللر - البالزما- خيوط الشد- الليزر(

< الكشف املبكر لألورام وعالجه             < موجات صوتية

< أخذ عينه موجه باملنظار للخلاليا النشطة        < تخطيط قلب الجنني

< مسحة مهبلية                                        < متابعة الحمل والوالدة

3 ش - أحمد على حسني - من جسر السويس- التجنيد -خلف أوال رجب - مصر الجديدة
للحجز : 01021021501 -22413268-01001224213
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٢٧٥٠١٢٢٣٩٩٨٥٥٨ ش جسر السویس النزھة القاھرة مالك محارب عبد الملك
 ٢٢٤١٨٧٠٠

استشارى أ١

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

٠١٠٦٢٦٦٠١٣٠ استشارى ج٢

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

٢٣٨٠٦١٠٢ استشارى ب٣

٢١٢٤٩١٣٠٨١ش العزیز با� الزیتون القاھرةاحمد ابراھیم دمحم حلیمة استشارى أ٤

١٢٠١٠٩١٩٢٥٧٩١ش التحریر الدقىاحمد ابو اللیل دمحم نظیف أخصائي٥

احمد احمد دمحم على سالم  
وشھرتھ احمد سالم

٧١٣٣٣٨١٠٩٤ ش جامعة الدول العربیة عمارة الكوثر المھندسین استاذ٦

احمد السید حسن حامد عبد الحمید
 و شھرتھ احمد السید حسن

٤ ش األثرى بن نافع خلف القاھرة التخصصى  روكسى 
مصر الجدیدة

٢٢٥٩٨٦١٢     
٠١٠٦٩٩٧٥٨٨٧

استاذ مساعد٧

احمد السید عبد العال 
   (  تأخر انجاب -  حقن مجھرى )

١٢٤ ش صقر قؤیش الرئیسى فوق فودافون المعادى 
الجدیدة

٢٧٤٧٤٢٦٩ 
٠١١٤٧٥١٩١١١

استشارى ج٨

احمد بھاء الدین دمحم ابراھیم 
صالح الدوینى

٦٦٢٣٦١٠١٥٧ ش المنیل الرئیسى -  میدان الباشا -  مصر القدیمة
٠١١٤٠٨٣١٩١٥

استشارى ب٩

٣٦٢٣٦٤٠٣١٣ ش الكومى امام مدرسة السنیة السیدة زینباحمد بھاءالدین دمحم محمود استشارى أ١٠

احمد حسانین احمد حسانین 
وشھرتھ احمد حسانین الفقى

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

٠١٠٦٣٣٥٧٧٤٦
٠١١٤٥١٣٢٢٣١

استشارى أ١١

احمد حسینى سالمة فرج 
وشھرتھ احمد الحسینى

٦٠٠١٠٩٥٣٣٢٦٦٩ ش الخلیفة المامون كوین سنتر روكسى مصرالجدیدة مدرس١٢

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

٢٥٢٥٧٢٦٩ مدرس١٣

٣٢ ش المراغى امام العصر الحدیث حلواناحمد عبد المجید عبد هللا البلقاسى
المعراج ١٠٠٦٤ بجوار بنزینة توتال طریق كارفور  

زھراء المعادى

٢٩٧٣٢١٦٠
٠١٠١٩٥٤٤٤٥٥

استاذ مساعد١٤

٢٨٢٦٧٠٨٣٤٠ ش ابو داود الظاھرى مدینة نصراحمد عبد المجید عطیة استاذ١٥

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

 ٠١٠٩٩٤٥٥٨٥٨
٠١٠٢٤٠٧٢٧٧١

أخصائي١٦

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

 قطعة ٢٣ القاھرة الجدیدة
المركز الطبى -  المنطقة الجنوبیة عیادة رقم ٣٠٦ الدور 

الثالث  مدینتى

٢٦٣٣٦٠٦٥
٢٦١٦١٤٤٥

٠١١١١٠٦٧٠٠٠

استاذ١٧

احمد دمحم عبد الرحیم رماح  
و شھرتھ احمد رماح

٩٦ ش مصطفى النحاس برج االطباء المنطقة الثامنة 
مدینة نصر

٢٢٧٥٩٣٨٩ 
٠١٠٩٩٧٨٨٨٧٦

استشارى أ١٨

احمد دمحم فكرى محمود احمد سید 
االھل 

وشھرتھ احمد فكرى سید االھل

٤٠١ أ ش الملك فیصل الرئیسى محطة الطالبیة 
امام كبابجى الفقیر

٣٣٩٣١٥٦٣
٠١١٤٤٩٩٩٨٢٢

استشارى ج١٩

احمد دمحم كمال على  
وشھرتھ احمد فتى

٣٧٧٤٥٩٨٧برج االطباء اول فیصل  الدورالثالث شقة ١٠ استاذ٢٠

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

استاذ٢١
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٢٠١٠١٠٩٤٠٤٠٢٥٤ش السودان -میدان لبنان -المھندسیناحمد دمحم محب السید عمر السنوسى
٠١١١٣٧٠٦٤٨٢

استشارى ج٢٢

٢٧٠٤٦٩٥٦عمارة ٥ الشطر العاشر المعادى الجدیدةاحمد دمحم مصطفى الحلوجى استشارى أ٢٣

احمد دمحم مھدى نوح 
و شھرت احمد نوح

 ٢ ش الفیوم برج االطباء من كلیوباترا  الكوربة -  مصر 
الجدیدة

٢٢٩٠٧٩٨٧ 
٠١٠١٢٩٠٤٤٤٥

استاذ٢٤

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

٣٥٦٩٧١٧٢ استاذ٢٥

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

٣٥٦٩٣٢٤٢
٣٥٧٠٤٨٨٤

استشارى أ٢٦

٨٢٦٢٢٢٩٥١ ش دمحم سلیمان غنام النزھة الجدیدةاسامة محمود رزق دمحم
٠١٠٠١٥٦٣٩٣٦

استشارى أ٢٧

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

٢٤٧١٩٥١٣
٠١١١٩٢٦٤٢٧٩

استشارى أ٢٨

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

٠١٠١٨٣٩٠٠٩٠ استشارى أ٢٩

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

٠١٠٠٨٠٧٣١٩٨ استاذ٣٠

٣١٨٠١٠١٥٣١٧٩٦٢ ش ١٤ الحى الرابع التجمع الخامس القاھرة الجدیدةامال حسین حسن ابو سیف استاذ٣١

١٤٦.١٤٤٢٥٣٢٢٧٤٠ ش السد البرانى السیدة زینبامال عبدالعال سلیمان احمد استشارى ب٣٢

امل عبدالعزیز السید نوح 
وشھرتھا امل نوح

٢٩٢٠١٢١٣ فیال ٢٤٦ البنفسج ٩ الرحاب القاھرة الجدیدة
٠١١١١٨٢٤٤٧٨

استاذ٣٣

مستشفى مصر الجدیدة التخصصى ١١ ش الدكتور دمحم امل علیمى احمد
والى

١ ش احمد توفیق من احمد عرابى عین شمس الشرقیة

٢٦٣٦٣٦٤٣
٢٢٩٦٢٤٧٢

استشارى أ٣٤

٤٢٥٠٨٦٣٦٥ شارع ٩ میدان النافورة المقطمامیة یوسف عبدالعال یوسف استشارى أ٣٥

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

٠١٠٢٢٨٨٨٢٧٨
١٠٠٥١٤٥١١٢ ٠

استشارى أ٣٦

حلوان ش حیدر بجوار النساجوم الشرقیون ٨ ش ٧٨ ایمان زین العابدین فرید
متفرع من میدان سویراس المعادى

٢٧٦٤٤٤٤٨ استاذ مساعد٣٧

١٠٥ ش السودان تقاطع جامعة الدول مع ش حماد ایمان سمیر حسن عرابى
المھندسین

٣٧٦٢٤١٠٠
٠١٢٧٨٧٢٩٥٩٥

استشارى أ٣٨

١٢٢٣٩٥٥٥١٢ ش حسن االكبر عابدینایمان صالح الدین ابراھیم دمحم استشارى ب٣٩

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

استشارى ب٤٠

٦٤٣٣١١٨٨٧٨ ش طلعت حرب مدینة التحریر امبابةایمان مصطفى دمحم مصطفى استشارى أ٤١

ایمن عبدالرازق عبدالرحیم ابوالنور 
وشھرتھ ایمن ابوالنور

٥٢٢٢٧٠٨٠١٩ ش عباس العقاد مدینة نصر استاذ٤٢

٣٣ ش الدویدار حدائق القبةایمن فھیم خلیل استشارى أ٤٣

 ٤٠٢٢٣٥٨١١٢ ش المستشفي (شیكو الني سابقا)ایناس فرح ابراھیم نسیم
٠١٢٧٣٩٧٨٦٨٨

استشارى ب٤٤

٧٢٢٣٦٢٣٧١٩ ب میدان الباشا -  ش المنیلایھاب عادل جمعة
٠١١٢٩٤٥٤٢١٦

استشارى أ٤٥
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٣٢٢٣٣٠٤٠٤٣٢ ش السودان مساكن العرائسایھاب دمحم یسرى حسن
٠١٢٢٢١٩١٦١٥

استشارى أ٤٦

٥٣٢٢٥٧٧٢٦٩ش المقریزى روكسى مصر الجدیدة القاھرةباسل بولس عبد الملك استشارى أ٤٧

بھاء الدین دمحم سعد حماد 
 و شھرتھ بھاء حماد

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

٠١١٥٧٥٥٦٤١٠
٣٣٣٨٦٦٠١

استاذ مساعد٤٨

٨٧ شارع  الحجاز محطة المحكمةجمال ابراھیم فتحى المصرى
 مصر الجدیدة

٢٦٣٩٠٥٩٦ استاذ٤٩

جمال جمال الدین یوسف محمود 
وشھرتھ جمال الدین یوسف

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

٣٥٦٩٠٦٧٧
٠١٢٠٧٦٧٥٢١٨

استاذ٥٠

٢٥ ش محمود خیرى من عباس العقاد  جیھان فاروق على دمحم
خلف شیخ البلد مدینة نصر

٠١١١٨٥٧٩٣٠٧ استشارى ب٥١

٤٦٢٣٧٨٠٤٠٧ش ٧ المعادىجیھان فتحى عبد العزیز عبد الفتاح
٠١٠١٣٥٥٨٢٩٠

استشارى أ٥٢

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

استاذ٥٣

٥٥ش عبدالمنعم ریاض الدور العاشر حاتم دمحم ابراھیم عبدهللا
برج االطباء المھندسین

٣٣٠٢٠٤٦٠ استشارى ب٥٤

١٥ ب ش محطة سراى القبة برج لؤلؤة سراى القبة حافظ عبدالحمید عبدالحفیظ دمحم
الدور االرضى شقة ٣

٢٤٥٣٨٤١٤ استشارى أ٥٥

حسام سلیم عبده حلیتو
وشھرتھ  حسام سلیم عبده

٧٨٠١٢٢٨٨٨٧٨٦٨ ش المنیل  بجوار میدان  الباشا استشارى أ٥٦

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

٢٤١١٦١٤٧
٢٩٢٨٥٧٢١

مدرس٥٧

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

٢٢٤١١٢١٢ استاذ٥٨

حسن صالح الدین حسن دمحم 
وشھرتھ حسن سویلم

٣٢٤٦٥٤٣٦٣ میدان المنفلوطى من ش مصر والسودان حدائق القبة استشارى أ٥٩

٢٠ شارع متولى فتح الدین من شارع احمد ماھرحسن دمحم حسین ھندى
 أول فیصل

٣٧٧٥٦٧٨٤ استشارى أ٦٠

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

٢٦٧٠٣١٦٤ استشارى أ٦١

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

٢٥٣٢٥٣٠٣
٠١١١٦١٢١١٧٧

استشارى أ٦٢

خالد دمحم حسین حسن غریب 
وشھرتھ خالد غریب

٣٧ ش ترعة السواحل محطة المحكمة 
الكیت كات امبابة

٣٣١٤٣١٠٢ استشارى أ٦٣

خالد دمحم وفیق السید 
وشھرتھ خالد والى

٢١٣٧٤٩٢٤٠٠ ش زكى عثمان متفرع من محى الدین ابوالعز الدقى
٠١٢٢٣١٢٢١٦٠

استشارى أ٦٤

 ١٥٢٢٩١٩٥٧٥ ش الخلیفة المامون روكسى  مصر الجدیدةخیرى یوسف نصر یوسف
٢٤١٥٥١٨٥

استشارى أ٦٥

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

٠١٠١٦٨٧٩٨٨٢ أخصائي٦٦

٣٤ أ شارع الحجاز میدان المحكمةدیانا فارس بولس فانوس
 مصرالجدیدة

٢٢٤٠٤١٢٥ استشارى أ٦٧

٩٠١٠٠٤٩٩٢٧١٢ ش الحكماء مصر الجدیدةرحاب دمحم عبد الرحمن عبد الاله أخصائي٦٨
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رغدة الحسینى مسعد ابو ریة
و شھرتھا رغدة ابو ریھ

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

٠١١٤٠٠٠٨٦٦٩
٠١٠٦٣٨٥٦٥٦٦

أخصائي٦٩

٦٧ عمارات صقر قریش مساكن الشیراتون بجوار زینب احمد دمحم دمحم النجمى
صیدلیة العزبى شقة ٣

٢٢٦٦٩٤٥٠ استشارى أ٧٠

٢١٢٦٥١٧٣٨٨ ش ابادیر من ترعة الجبل الزیتونسارة احمد على احمد استشارى أ٧١

سارة دمحم عبدالغفار مغازى 
وشھرتھا سارة مغازى

٢٢٣٨٠٠٣٤٨ ش الشعار ارض البصرى المعادى
٠١٢٢٨٣٥٦٦٣٣

استشارى ب٧٢

٢٦٠٠١١٤٤٤٢٠٦٢٠ ش الجیش البوابة الرابعة  حدائق األھرامسامح عطیة كامل عبد هللا استشارى ج٧٣

٥٣٢٥٧٩٧١٧١ ش شبرا السعد مولسامى منیر اسعد یوسف استشارى أ٧٤

   ٢٢٣٥٨١١٢ ٤٠ش المستشفي(شیكوالني سابقا)  شبراسامي نبیل داود
٠١٢٧٣٩٧٨٦٨٨

استشارى أ٧٥

١٦١٢٤٩١٣٠٨١ ش عین شمس فوق كنتاكىسامیة عبدالبر حجازى استشارى أ٧٦

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

٣٨٣٥٢٥١٥
٠١٠٩٨٣٨٤٠٠٢

استشارى أ٧٧

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

٢٢٧٤٦٢٩٨ استشارى أ٧٨

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

استشارى ب٧٩

سحر دمحم یحیى دمحم البرادعى 
(  كشف وسونار فقط )

٣٥٢٢٧٠٧٦٠٧ ش دمحم توفیق دیاب من مكرم عبید مدینة نصر
٠١٠٠٦٢٣٩٩٠١

مدرس٨٠

سعاد معوض دمحم السنھورى 
وشھرتھا سعاد السنھورى

٦٨ التعاونیات ش افریقیا امام التوحید والنور 
الحى الثامن مدینة نصر

٢٤٧٢٨٥٥١ استشارى أ٨١

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

٢٦٣٢٥٨٥٥
٢٢٩٦٢٤٧٢

استشارى أ٨٢

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

٢٤٥٥٣٣٥٩ استشارى ب٨٣

١٢٢٣٣٠٤٧٢٣ ش الدویدارـ حدائق القبةسلوى زكى ابراھیم استشارى أ٨٤

سلوى عبد الفغار حسن دمحم الشاعر 
وشھرتھا سلوى الشاعر

٦٢٢٥٨٨٦٦١ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدة
٠١١١٨٥٨٦٢٠٧

استشارى أ٨٥

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

٢٢٦٠٩١٠٩ 
٠١٢٢٣٤٠٢٨٥٧

استشارى أ٨٦

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

٢٣٦٢٦٦٩٣
٠١٠٠١٤٢٧٠٧٧

أخصائي٨٧

١١٠١٠٠٢٢٤١٩٠٢ ش الشیخ حسونة میدان حدائق القبةسمیر عبد المجید على استشارى أ٨٨

١٧٧٠١٢٢٣٣١٦٨٦٦ ش الملك فیصل ناصیة العریش  فیصل -  الھرمسھام حسین نجیب دمحم استشارى ب٨٩

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

٢٧٧٥٢٧٣٨
٠١٠٠٤٥٨١٤٠١

استشارى أ٩٠

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

استشارى أ٩١

٦٨٣٧٤٢٨٢٠١ أ برج الواحة  فیصل الھرمسوزان عبدالفتاح عطیة زارع
٠١٠٠١٢٢٣٩٥٤

استشارى أ٩٢
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المعادى العرب  عمارة الشھر العقارى١٦ ش دمحم نور سوزان على على المرسى
الدین

٢٧٠٢٥٩١٢ استشارى أ٩٣

٧٠١٢٨٥٣٢٨٠٤٩و١١ ش الزھراء   عین شمس الشرقیةسوسن یوسف جاد هللا عطیة استشارى ب٩٤

٢٧٠٢٥٩١٢عمارة الشھر العقارى خلف المحكمة اخر ش ٧٧ المعادىسونیا على على المرسى استشارى ب٩٥

 ٥٤٢٧٠٢٢٧١١ عمارات الشركة السعودیة المعادى الجدیدةشادیة دمحم على عبدالحمید
٠١٢٢٣٤٨٦٣٢٤

استشارى أ٩٦

١٢٨ جسر السویس البنیان مول امام عمارات المیریالندشریف دمحم حبیب سلیمان
 روكسى مصرالجدیدة

٢٤٥٤٦٣٢٣ استاذ٩٧

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

٢٣٦٣٤٧٢٠ 
٠١٠٠١٥٩٢٥٣٥

استشارى أ٩٨

٢٨٢٩٨٢٠٨٠٢ ش النصر المعادى الجدیدةشكرى عبد العظیم العوضى الشرشابى استاذ٩٩

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

٠١١١٢٤١٧٧٠٦
 ٠١٢٢٤٢٧٩٢٢٠

استشارى ب١٠٠

 ٥٢٢٦٥٠٠٦٧٧ش المشروع عین شمس الغربیةصابر زكي خلیل دمحم
٠١٠٠١٨٠٣٠٠٣

استشارى أ١٠١

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

٢٤٧١٢٣٤٠ 
٠١١٤٠٣٢٢٠٠٠

استشارى أ١٠٢

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

٢٥٢٥٤٧٢٥ استشارى أ١٠٣

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

٢٢٤٠٣٨٥٩ 
٢٢٩٠٣٦٢٧

استاذ١٠٤

٢٣٠١٢٢٢٧٥٤٨٠٣ ش احمد الفیومى من ش الملك فیصل المساحة الھرمصلیب بولس یعقوب سعد استشارى أ١٠٥

٠١٠٠٠١٩٧٩٩٩المعادى الجدیدة ش النصر تقاطع شارع ٢٧٠ضیاء احمد عبد الحلیم استشارى ب١٠٦

١٧٧٢١٨١٢٦٧١ میدان الحجاز امام االمن الصناعى مصرالجدیدةطارق على مصطفى رأفت استاذ مساعد١٠٧

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

٠١٠٠٤٢٩٢٠٤٠ استاذ مساعد١٠٨

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

٢٢٥٧٦٩٢٦
٢٤٩٥٠١٢٨

استشارى أ١٠٩

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

٠١٠٩٩٢٠٣١٦٤ استشارى أ١١٠

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

٢٦٤٣٣٠٦٠ استاذ مساعد١١١

عاصم دمحم ابراھیم اللیثى 
وشھرتھ عاصم اللیثى

١٤٧٢٦٣٢٨٦٢٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة استشارى أ١١٢

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

٢٢٧٢٨٤٢٢
٠١٢٢٣٦٨٢٩٢٠

استشارى أ١١٣

١١٢٢٥٦٨٥٩٩ ش المحطة كوبرى القبة  القاھرةعایدة عوض ابو العال استشارى أ١١٤

١٢٤٠١٠٩٨٤٥١٦٤٠ ش مصر و السودان  حدائق القبةعبد هللا عرفة طعیمى السید أخصائي١١٥

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

٢٣٨٥٤٢٣١ استشارى أ١١٦
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١١٢٢٦٣٦٥٤١٥ ش سلیم االول بجوار عمر افندى حلمیة الزیتونعبدالفتاح دمحم السید السنیطى استاذ١١٧

٢٢٤٢٥٣٨٤٤ ش منشیة الجمل عمارة العمدة الزاویة الحمراءعبدالمنعم عبدالفضیل احمد الروبى استشارى أ١١٨

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

استاذ١١٩

١٠٢٦٣٥٣٦٢٩ ش عین شمس  امام البنزیمة میدان النعامعبده على عتمان السید استشارى أ١٢٠

٨٣٥٧٣٠٩٣٩ ش مراد برج مراد بجوار جاد میدان الجیزةعبیر عمر محمود دمحم قاسم استشارى أ١٢١

٢٠١٠٢٢٦٦٧٥٢٨ ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصرعبیر كمال السید عامر أخصائي١٢٢

١٠٢٣٣٨٤٥٦٠٤ ش فیصل  المریوطیة  -  الھرمعرفة دمحم حسین على استشارى أ١٢٣

 ٢٦٩٢٢٠٤٩٠٧١ ش شبرا الخلفاوى بجوار صیدلیة الشفاءعزالدین محمود دمحم ابراھیم
٠١١١٨٣٢٦١٢٦

استشارى أ١٢٤

٧٦٢٤٥٩٠٤٦٣ ش طوسون شبراعزة طلعت عثمان لطفى استشارى ب١٢٥

٢٤ ش شكرى خلف مدرسة ام المؤمنین محطة عزة عبدالفتاح عبدالمجید فرج
نصرالدین اول الھرم

٣٥٨٦٧٢٢٠ استشارى أ١٢٦

عزت عبدالوھاب عبدالحمید زھران 
وشھرتھ عزت زھران

٢٥٣٣٤٧٩١٨١ ش ابوالمحاسن الشاذلى خلف مسرح البالون العجوزة استشارى أ١٢٧

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

٠١٢٢٣٣٧٣٤٩٤
 ٢٢٠٤٤٥٣٧

استشارى أ١٢٨

١٤٥ ش سعد زغلول مع تقاطع ش المحطة عزة دمحم دمحم ھاللى
عند بوسطة سوق األحد الجیزة

٣٥٧١٤٥٨٦ استشارى أ١٢٩

٩١ ش مصر و السودان برج المحمدیة محطة التعاون  عصام الدین دمحم احمد عمار
حدائق القبة

عمارة ١٣ اسكان رابعة االستثمارى امام الجامعة 
العمالیة  مدینة نصر

٢٤٨٥٠٠٠٣

٢٤١٨٧٨٧٢

استاذ١٣٠

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

٢٢٠٢٤٠٠٢ استشارى أ١٣١

برج االطباء اول فیصل الھرم  شقة ٤٠٤عفاف حلمى عبدالفتاح جمعھ
 الیاسمین مول بجوار أوالد رجب محور خدمات السابع 

والثامن مدینة ٦ اكتوبر

٣٥٦٨٧٧١٢
٠١١١١٣٦٦٦٣٠

استشارى أ١٣٢

عفاف دمحم موسى سید احمد 
وشھرتھا عفاف موسى

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

٢٥٧٥١٨٨٧ استشارى أ١٣٣

٤٤٥٣٥٨٣١١١٣ ش الھرم امام قسم العمرانیة الجیزةعالء عبدالقادر دمحم سلطان استشارى أ١٣٤

على علیان على خلف هللا 
وشھرتھ على علیان

١٠٣٢٦٣٥٨٤٣٨ش السباق عمارة المیریالند مصرالجدیدة استاذ١٣٥

١٣٢٦٣٦٥٣٦٧ ش المنتزه عمارة صیدناوى میدان ھلیوبولیسعلى فرید دمحم على استاذ١٣٦

٨٠١٠٢٠٢٢٨٢٢٩ ش د/  على توفیق شوشة المنطقة األولى مدینة نصرعماد الدین عبد الحمید فتیحة استشارى أ١٣٧

عمرو عبدالخالق ابراھیم الشراكى 
وشھرتھ عمرو الشراكى

٢٧٢٢٩٠٨٨٩٠ أ ش بغداد میدان الكوربة مصرالجدیدة استشارى أ١٣٨

٩١٢٥٢٤٦٠١٠ب طریق مصر حلوان الزراعى المعادىعمرو دمحم ابوالعال خالد استاذ١٣٩

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

أخصائي١٤٠
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٣٩٣٧٦٢٠٦٨٠ ش جامعة الدول العربیة المھندسینعنایات احمد خضر عبدالجواد
٣٣٣٨١٥٦٩

استشارى أ١٤١

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

٢٧٠٤١٩٧٠
٠١٢٧٠٢٨٣٥٢٥

أخصائي١٤٢

١١٢٣٩٣٨٨٨٣میدان الفلكى فوق جاد  باب اللوقفائزة امین ابوالعال استشارى أ١٤٣

٢٥٢٢٧٤٨٦٨١ ش الفریق دمحم إبراھیم المنطقة السادسة مدینة نصرفاتن عباس عبدالعظیم مصطفى استشارى أ١٤٤

١٨٢٣٦٢٢٩٥٣ ش المسلمانى المنیلفاطمة حسن عبدالخالق السید استاذ١٤٥

٧٢٢٠٦٠٠٦٨ ش تفتیش الرى اغا خان كورنیش النیلفاطمھ دمحم دمحم المطیلى استشارى ب١٤٦

كامل عبدالحكیم دمحم البدرى 
وشھرتھ كامل البدرى

٨٣ ش عمارات عثمان تقاطع مصطفى النحاس 
وعباس العقاد مدینة نصر

٢٣٨٢٨٧٦٧
٢٣٨٢٨٧١٤

استشارى أ١٤٧

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

٢٤١٩٠٧٧٩ استشارى ب١٤٨

١٧٦٢٥٠٨٧٤٨٨ ش ٩ الھضبة العلیا المقطملیلى دمحم دمحم اإلبیارى استشارى ب١٤٩

٧٥٢٤٨٢٣٢١٥ أ ش الدویدار حدائق القبةماجد دمحم حلمى عبد الفتاح استشارى أ١٥٠

٨٢٢٦٣٧٣٠٩٦ ش الحجاز  میدن ھلیوبولیس مصرالجدیدةماجد مراد امین غالى استشارى ب١٥١

٠١٢٢٢٦٥٣٨٧٨مول القدس مدینة الشیخ زاید الحى األولماجدة محمود حلمى مصطفى استشارى أ١٥٢

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

٢٣٨٠٠٧٨٨ استشارى ب١٥٣

ماھر عبدالرازق احمد عمران 
وشھرتھ ماھر عمران

١٤٢٢٥٨٦٢٤٩أ ش شریف مصرالجدیدة استاذ١٥٤

٣٠ ش االمام على میدان االسماعیلیة امام عمارة معمل مجدالدین مجدالدین دمحم على
البرج مصر الجدیدة 

٩٩ أ  ش سلیم االول امام عمر افندى

٢٤١٧٧٤٧٦

٢٦٣٨٨٥٠٠

استاذ١٥٥

٥٩٣٢٥٩٢٠٥٨٧ ش بورسعید امام مستشفى سید جاللمجدى عبدالمحسن عبدالغفار علما استاذ١٥٦

٣٦٢٦٥٥٣٦٩٩ ش منیة مطر المطریة القاھرةمجدى دمحم عبدالرحمن احمد استشارى أ١٥٧

٩٢٤١٩٥٧٥٦ ش البوستة بجوار ملھى ادھم روكسى مصرالجدیدةمجدى دمحم كمال یوسف استاذ١٥٨

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

٢٦٦٠٦٥٦٦ استشارى ب١٥٩

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

٢٥٥٤٠١٨٥
٠١٢٢٤٠٩٩٧٨٢

استشارى أ١٦٠

٧٦٢٤٩٠٠٨٤٩ ش عین شمس عمارة حلوانى علم الدیندمحم احمد البسطویسى العزب استشارى أ١٦١

٢/١ ش الالسلكى المعادى الجدیدة امام بنزینة توتال فوقدمحم احمد بھاء الدین دمحم
 المصرف المتحد

٢٥١٩٤٩٤٣
٠١١٤٣٧٧٤٤٥٢

أخصائي١٦٢

٩٧٠١٠٠٠٥٦٢٠٢٥ ش المنیل مصر القدیمةدمحم احمد ماھر احمد أخصائي١٦٣

٢ ش الفیوم من شارع كلیو باترا برج االطباء مصر دمحم احمد محمود امین
الجدیدة

٠١٢٧٢١٤٦٠٠٠ 
  ٢٤١٨٠٢٥٢

استشارى ج١٦٤

دمحم اشرف دمحم عالء الدین  
وشھرتھ اشرف الجمال

٤١٧ ب  ش ١١ الحى الرابع التجمع الخامس بجوار 
مركز الشباب القاھرة الجدیدة

٠١٠٠٥٤٩٩٠٠٤
 ٢٥٦٢١٠١٩

استشارى أ١٦٥

دمحم الحسینى عكاشة طاحون
(  و شھرتھ دمحم عكاشة )

ش ناھیا امام مصنع ادویة القوات المسلحة بجوار فرن 
المھندس

٠١٠٢٤٥٧٠٢٢٢ استشارى أ١٦٦
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٠١٠٩٧٦٩٧٦٢٠مدینة الشروق بانوراما مول مبنى ٥ شقة ٨أ القاھرةدمحم السعید دمحم داود
٢٦٣٠٧٦١٣

استشارى أ١٦٧

٣٠١٢٠١٥٦٥١١٧ ش محرح من ش مصر و السودان حدائق القبةدمحم الصدیق موسى رضوان أخصائي١٦٨

٢٦٣٣٣٧٧٩٣٧ ش سوریا المھندسیندمحم جالل عبدالفتاح البطوطى
٠١١٤٠٠٢٧٩٣٧

استشارى أ١٦٩

٤٤٦٣٧٧٩٩٩٣٣ الملك فیصل برج النصر بجوار مسجد الحمد الجیزةدمحم حسن مصطفى دمحم استاذ١٧٠

٧٠٢٢٩٠٤١١٥ ش المیرغنى كلیة البنات مصرالجدیدةدمحم رضا دمحم احمد مراد
٠١٢٢٣١٢٢٥٠٢

استاذ١٧١

دمحم سعید الدین اسماعیل الصفتى 
وشھرتھ دمحم الصفتى

٥٠ ش الخلیفة المامون عمارة سوق العصر 
الدور السابع مصرالجدیدة

٢٤٥٠٤٠٠٤
٠١٠١٨٣٩٠٠٢٣

استشارى أ١٧٢

دمحم سمیر عید سوید 
وشھرتھ دمحم سوید

٢٢ مشروع عمارات رابعة االستثمارى ش النزھة مدینة
 نصر

التجمع الخامس مبنى ھیلث كیر سیتى  ش التسعین خلف 
المستشفى الجوى الدور الثانى عیادة ٣١٦

 ٠١٢٠٤٨٠٠٨٣٩
٠١٢٧٦٥٢٩٢٦٠

استاذ مساعد١٧٣

١٣٠ش جسر السویس عمارة البنیان امام سنترال مصر دمحم سید على سالم
الجدیدة قطعة ١٢ من المدرسة البریطانیة خلف محكمة 

التجمع الخامس  التجمع الخامس

٢٤٥٤٠٢٠١ 
٢٦١٦٧٩٠٧

استاذ١٧٤

دمحم صفوت محمود دمحم 
وشھرتھ صفوت عبدالمعطى

٨١٠١٠٠٠١١١٨٩٨ ش سلیم األول میدان حلیمة الزیتون برج الفھیم
٢٢٤١٢٥٥٧

استشارى أ١٧٥

٢٥٠٨١٧٠١ش ٩  قطعة ٧٧٥٩ المقطمدمحم صالح الدین سرحان اسماعیل استشارى أ١٧٦

٧٧٢٣٦٣٣٣٠٢ ش المنیل الدور األرضىدمحم عبد العزیز احمد الشرقاوى مدرس١٧٧

١٥ ش السلحدار روكسى سنتر خلف بیبى الند لمالبس دمحم عبدالحمید دمحم نصرالدین
االطفال

٢٤٥٠٩٤٨٤ استاذ١٧٨

١٣/١٦ الشارع التجارى متفرع من ش البنك دمحم عبدالكریم قاسم دمحم
بجوار نادى وادى دجلة زھراء المعادى

٢٥١٦٣٦٨٦ استشارى ج١٧٩

١٦٢٢٣٩٥١٢٩٥ ش التحریر الدور الثانى شقة ٤دمحم كمال دمحم كساب استشارى أ١٨٠

٦٦ عمارات رابعة االستثمارى شارع النزھة یجوار دار دمحم محمود سامى أحمد لطفى
الدفاع الجوى

٠١٠٠١٩٤٧٤٨٨ مدرس١٨١

٤٤ عمارات رابعة االستثمارى ش النزھة بجوار دار دمحم مصطفى منوفى شاھین
الدفاع الجوى

٦٨ ش شبرا بجوار مدرسة التوفیقیة

٢٤١٨١٦٦٢ استشارى أ١٨٢

٤٥٦٣٧٧٥٧١٨٢ ش الملك فیصل اول الھرمدمحم ھانى شحاتة السید استاذ١٨٣

دمحم ھشام حسن انور مختار 
وشھرتھ دمحم ھشام مختار

٦٠ش الخلیفة المامون كوین سنتر روكسى مصر الجدیدة 
٨٨ش الدویدار حدائق القبة

٠١١١٨٧٦٦٦٨٨
٢٦٨٣٢٢٨٨

استاذ١٨٤

٣ش المصطفى متفرع من ش االدارة التعلیمیة تقسیم محمود احمد احمد دمحم درویش
عمر بن الخطاب أخر جسر السویس القاھرة

٠١١٢٢١١١٤١٣
٢٦٩٨٧٢٧٢

استشارى أ١٨٥

٧٤٢٢٧٥٤١٤١ ش عباس العقاد مدینة نصر القاھرةمحمود فوزى بیومى استشارى أ١٨٦

٧٨٢٥٣٢٠٨٢٤ ش المنیل محطة الغمراوىمحمود نشأت خلف عبدالسالم استاذ١٨٧

 ٦٤میدان السیدة عائشة الخلیفة مدحت ثابت الیاس قلدس
برج الكرنك ١١٩الطریق الزراعى المعادى

٢٥١١٥٢٦٤
٢٥٢٥٤٠٥٨

استشارى أ١٨٨

٢٢٣٩٢٤١١٠ ش شریف عمارة اللواء باب اللوقمدحت سید لطفى استشارى أ١٨٩
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٢٢٦٢٥١٦٦عمارة ١ شقة ١ عمارات امتداد رمسیس ٣مدحت دمحم ھاشم احمد استشارى أ١٩٠

١٩٣٥٨٥٢٧٠٤ش الجابر خلف كازینو اللیل الھرممدحت مسعد مسعد التمامى استاذ١٩١

٤ ش االثرى بن نافع أمام بنك فیصل االسالمى مراد محى الدین السعید سعید
خلف سینما روكسى مصرالجدیدة

٢٤٥٤٠٥٠٢ استاذ١٩٢

١٤ أ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین  مصر مرتضى السید احمد عبد الرحمن
الجدیدة

٠١٠١١٨٥٤٢٥٥ مدرس١٩٣

مصطفى السید دمحم السید 
وشھرتھ مصطفى السید الحكیم

٣٨ أ ش عبدالرحمن ناصیة ش حیدر 
اعلى حاتى السلطان حلوان

٢٥٥٥٤٠٣٢ استشارى أ١٩٤

 ٤٤٢٥٧٨٣٦٧٢(أ)  ش طلعت حرب تقاطع ٢٦یولیو وسوق التوفیقیةمصطفى صبحى دمحم حجازى
٠١٠٠٥٢٩٣٢٠٩

استشارى أ١٩٥

٨١٢٦٣٢٤٤٧٨ ش سلیم االول برج الفھیم میدان حلمیة الزیتونمصطفى عباس مصطفى سعد استشارى أ١٩٦

٤١٧٣٣٩٢٩٢٣٨ ش الملك فیصل مدكور ناصیة ش ابو حازم الھرممصطفى دمحم عبداللطیف سلیمان استشارى أ١٩٧

مصطفى محمود عاصم 
وشھرتھ مصطفى عاصم

٤٠ ش مصدق الدقى 
٦ أكتوبر المحور المركزى الخدمى -  السیتیھ مو فوق 

خیر زمان

٣٣٣٥١٦٠٤
٣٨٣٧٠٨٨٠

استاذ١٩٨

٩٢٢٥٠٩٣٣٨ ش الحریة  میدان المطریةمكارم دمحم درویش سلیم استشارى أ١٩٩

منال دمحم على عبده 
وشھرتھا منال دمحم عبده

١٢٢٢٥٦٦٥٢٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استشارى أ٢٠٠

زھراء مدینة نصر عمارة ١١٠٦ ش سوبر ماركت فرح منى احمد دمحم الدكرونى
مدینة نصر

٢٤٠٩٤٨٤٧ استشارى أ٢٠١

٢٢ ش التكافل من ش التعاون امام شركة صوت منى خلیل ابراھیم الدیب
الموسیقى الھرم

٣٥٨٥٤٧٥٠
٠١٠٠١٩٨٥١٤١

استشارى أ٢٠٢

منى عباس حسن الحسینى 
وشھرتھا منى الحسینى

٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المھندسین 
عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٦١٩٠١٢
٣٥٧٢١٧٩٠

استشارى أ٢٠٣

٢٣٧٢٣٣٣٥برج الھدى ناصیة ش ١٠مع  ش ٣٢ وادى حوفمنى عبدالحمید عبدالحمید مجاھد استشارى أ٢٠٤

١٠٠ ش المحطة من البحر األعظم الدور األرضى ىشمال مھا شعبان دمحم عباس
السلم

٣٥٧٢٠٩١٠
٠١١١١٤١١٩٨٠

أخصائي٢٠٥

٦٠ ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدة  ٤٠ ش محمود مھا فرید دمحم حسن
غنیم  المنطقة السادسة  مدینة نصر

٠١٢٢٣١٥١٣٦٥ استشارى أ٢٠٦

٣٨٢٢٩١٣٣٩٧ ش صالح الدین امام وحدة مطافى مصرالجدیدةمھا دمحم توفیق مرسى استشارى أ٢٠٧

٩٢٤٥٤١٤١٩ ش السلحدار روكسى مصر الجدیدةمیرفت حامد نصیر
٠١٠٠١٤١٤٨٣٩

استشارى أ٢٠٨

٢٥١ ش بورسعید امام مصنع الرشیدى نائلة دمحم شفیق بدوى
عمارة مركز الطاھرة لألشعة السیدة زینب

٢٣٩٣٧٢٩٧ استشارى أ٢٠٩

٢٤٠٩٤٨٤٧ش سوبر ماركت فرح عمارة ١١٠٦زھراء مدینة نصرنادیة عبد الشافى عبد الحمید
٠١٠٠١٤٨٢٤٤٢

استشارى ج٢١٠

٦ ش محمود عزمى میدان الجیزةناھد عبدالنعیم احمد عمران
٣٠ ش مراد الدور الثالث عیادة ٢١٢ الجیزة

٣٥٦٩٣٢٤٢
٣٥٧٠٤٨٨٤

استشارى أ٢١١

٦٠١٢٢٤٧٨٧١٣٣ ش التحریر مام محطة متروالبحوث الدقىنبیل فكرى دمحم استشارى ج٢١٢

٩٠٢٤٦٠٨٤٤٤ دوران شبرا برج اسماك االمیرنبیل مرزوق بشاى عبدالمسیح استشارى أ٢١٣
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٣٢ ش مصطفى المراغى برج المحبة امام العصر الحدیثابراھیم یونس ابراھیم ابو ریة
 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 الھرم

  ٢٣٦٤٧٠٩٨
٣٥٨٦٨٩٢٢

استاذ٤

احمد عبدالرحمن عبدالحلیم 
وشھرتھ احمد الخطیب

٩٠٢٤٥١١٤٢٠أ ش بن سندر سراى القبة استشارى أ٥

احمد عبدالعال حافظ  
وشھرتھ احمد السلماوى

٩ ش التحریر الدقى 
٥٢ ش عبدالرحمن ناصیة ش منصور حلوان

٣٣٣٧٣٤٢٥
٢٥٥٦١٩٠٠

استاذ٦

٣٥٧١٧٢٨٨برج االطباء اول فیصلاحمد محسن عبدالفتاح سلیط استاذ٧

١٩٣ ش الجیش امام مكتب برید باب الشعریة احمد دمحم احمد سلیم
١٣ ش دمحم صدقى شافعى المنیل مصرالقدیمة

٢٧٨٦١٣٣٠
٢٣٦٣٤٨٠١

استاذ٨

احمد دمحم حسین
وشھرتھ احمد الموصلى

ش ٦ عمارة ١ عمارات االوقاف بجوار نادى الترسانة 
اعلى نفق ش وادى النیل

٣٣٤٦٣٠١٢ استشارى أ٩

٨٤٢٢٩١٤٨٨١ ش العروبة مصر الجدیدةاحمد دمحم عز الدین العدوى استشارى أ١٠

٨٤٢٣٦٣٠٧٠٧ ش المنیل محطة الغمراوىاحمد مختار حسین الخربوطلى
٠١٢٧٥٦٢٩٥٥٤

استاذ١١

احمد مصطفى عثمان 
وشھرتھ احمد بسیونى

٢٧٩٥٠٧٢٥عمارة استراند باب اللوق استاذ١٢

١٢٣٢٤٣٤٢٥٨٨ ش مصر والسودان برج المحروسة حدائق القبةادم دمحم ادم حسین استشارى أ١٣

٧٦٠١٠٠٠٠٥٦٢٠٧ ش عین شمس عزبة النخل الشرقیةاسامة حسن محمود عبداللطیف استشارى أ١٤

٤٣٢٧٧٦٥٤٧٦ ش نخلة المطیعى تریومف مصرالجدیدةاسامة محمود ابراھیم استاذ١٥

١٦٨٠١١١٧٣٤١٢٠١ش النزھة -  میدان سانت فاتیما -  عمارة بنك البركةاسامة مصطفى ماضى مدرس١٦

٢٩٣٧٦٠١٧٩٨ ش نوال الدور الرابع شقة ٦ الدقى   جیزةاشرف بھاءالدین فایق استاذ١٧

اشرف شفیق ابراھیم 
وشھرتھ اشرف بلبع

٢٨ ش مراد سكاى سنتر مالكو فوق بنك االستثمار 
العربى الجیزة

٣٥٧٢٩٣٢٢ استاذ١٨

مشروع رابعة االستثمارى عمارة ١٣ امام الجامعة اشرف محمود خالد
العمالیة

٢٤١٨٥٤٣٨ استاذ١٩

٤٠٢٦٣٩١٠٤٠ ش منشیة التحریر االلف مسكن عین شمسالھامى انور حنا مكرم هللا استشارى أ٢٠

١٤٩ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة امیل عدلى عبده شنوده
٧١ ش احمد عصمت عین شمس

٢٧٧٥٠٠٨٦
٢٤٩٣٥١٣٦

استشارى أ٢١

٧٢/١٢ ش الحجاز امتداد غرناطة بجوار بنك االسكالن وایمن دمحم عثمان الكحكى
 التعمیر روكسى مصر الجدیدة

٢٢٥٦٢٠٧٢
٢٣٩١٠٩٥٠

استاذ٢٢

٨١٢٦٣٥٩٥٤٢ ش سلیم االول برج الفھیم میدان حلمیة الزیتونایھاب سمیر عبده میخائیل استشارى ب٢٣

١٣٢٠١٠١٢٢٧٠٥٠٣ ش النزھة میدان تریومف مصر الجدیدةبیتر میالد میخائیل القمص داود مدرس٢٤

١٥٢٢٩١١٦٧٤ ش الخلیفة المامون -  روكسى -  مصر الجدیدةتامر شكرى صبحى شاروبیم استاذ مساعد٢٥

٦٣٢٢٧٤٦٦٦٤ مصطفى النحاس من مكرم عبید مدینة نصرتامر على یوسف على استاذ٢٦
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٧٦٢٤٩٠٤٧٠٨ش احمد عصمت  تقاطع حنا النمیرى عین شمسجورج فوزى عیاد استشارى أ٢٧

عمارة النصر میدان الجیزة حازم دمحم على صالح
٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المھندسین

٣٥٧٢٢٩٣٨
٣٧٤٨٢٨٣٨

استشارى أ٢٨

 ٧٩٢٢٦٢٥٤٧٨ ھـ طریق النصر مدینة نصر بجوار طیبة مول مدخل ٢حسام الدین عبد الفتاح عبدالعزیز
٠١٠٢٠٨٠٩٠١٤

استشارى أ٢٩

حسام عبدالحى جاد على 
وشھرتھ حسام عبدالحى جادالحق

٤٢٢٥٨١١٥٨ ش دمشق روكسى مصرالجدیدة استاذ٣٠

حسین دمحم حلمى 
وشھرتھ حسین حلمى

١٨٢٦٣٥٦٨٧٤ ش المنصورة برج ھارون میدان الجامع مصرالجدیدة استاذ٣١

حمدى دمحم مصطفى 
وشھرتھ حمدى الكومى

برج خالد٢ ش عبدالسالم منسى من ش مساكن 
كفر طھرمس خلف بلوك ١٧ فیصل

٣٥٨٣١٦٨٥ 
٠١٢٢٣٣١٤٠٨٤

استشارى أ٣٢

 ١٦٢٢٥٧١٩٥٣ ش الجبرتى من الخلیفة المأمون منشیة البكرىخالد السید دمحم الجندى
٠١٢٢٣٥٩٢٧٦٨

استاذ٣٣

٢٦ ش عطیة الصوالحى  امام بوابة ٢السراج مول مدنیةخالد دمحم الصغیر سالم
 نصر

٠١١١٧١٤٨٦٣١
٢٦٧١٨٦٥٣

استشارى أ٣٤

٩٣٣٣٨٤٩٣٢٧ ش الھرم بیرامیدز مول شقة ٢٨خالد محى الدین وشاحى
٠١٠٠٨١٦٣٨٨٧

استشارى ج٣٥

٦ ش سیدى جابر مصرالجدیدة رافت صادق عبده المھندس
٣ ش احمد ماھر النعام

     ٢٢٤٠٦٤٠٠
٢٦٣٨٠٨٠٨

استشارى أ٣٦

 ١٦٢٢٣١٥٦٤٨ ش احمد حلمى امام موقف احمد حلمى شبرارامز رضا بطرس سالمة
٠١٢٧٤٣٣١٨٧٨

استاذ مساعد٣٧

٥٣ ش شبرا برج السعد عمارة البنك االھلى  رامز صبرى فھیم
سوستیھ جنرال شبرا

٢٥٧٧٩٠٣٥ استاذ مساعد٣٨

١٠٤٢٦٠١٢١٦٦ش الشیخ غراب حدائق القبةرضا دمحم ابراھیم صبره استاذ مساعد٣٩

٧٧ ش عثمان بن عفان عمارة سلطان سنتر رفقى طلعت لطیف
عمارة سلطان سنتر  سفیر مصرالجدیدة

٢٤١٩٣٠١٨ استشارى أ٤٠

٨٠٣٣١١٣٤٨٥ ش طلعت حرب حجر االساس امبابةسامى فھمى نقوال
٠١٢٠٢٨٣٨٣٩٥

استشارى أ٤١

٧٣٠١٢٢٤٣٥٩٢٦٧ ش مجلس الشعب من ش بورسعید السیدة زینبسراج الدین احمد دمحم استشارى أ٤٢

١٨ ش صالح الدین مصطفى خلف محطة بنزین موبیل سعید شكرى دمحم سعید
بش البطل احمد عبد العزیز المھندسین

٣٧٦٠٣٤٢١ استشارى أ٤٣

٤٨ ش عثمان بن عفان بجوارالتوحید والنور میدان سلیمان نجیب جرجس
سفیر مصرالجدیدة

٢٢٤١٨٠٩٠ استشارى أ٤٤

شریف على حسین 
وشھرتھ شریف شعبان

٥٥ ش عبدالمنعم ریاض -  المھندسین  برج األطباء من 
البطل احمد عبد العزیز

٣٣٠٢٠٧١٣ استاذ٤٥

شریف فاروق دمحم صفوت 
وشھرتھ شریف صفوت

٢٦ ش ٢٦ یولیو الدور الرابع 
خلف دار القضاء العالى القاھرة

٢٥٧٤٤٢٤١ استاذ٤٦

١٢ ش البنا متفرع من ش الخلیفة خلف كایرو مول صالح الدین سعید دمحم
االندلس الھرم

٣٥٨٣٨٨٠٣ استاذ٤٧

١٢٤٢٤٨٧٣٠٣٨ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةصالح صالح احمد الحدیدى استاذ٤٨

٧٩٣٧٧١٧٦٨٢ شس زغلول امام صیدلیة النجدة مشعل الھرمصموئیل جورجى عطیة اسكندر استشارى أ٤٩

١٠٦٣٧٦٠٥٥٦٥ ش التحریر الدقىطارق اسماعیل دمحم عیسى استشارى أ٥٠
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١٥ش عبدالغنى حسنى الزیتون الغربیة طارق حسن حسن ماھر
٧٠ ش خالد بن الولید من ش مصطفى حافظ 

جسرالسویس

٢٦٥٢٢٠٢٤
٢١٩٠٨١٨٨
٢٢٩٤٠٩١٠

استشارى أ٥١

طارق دمحم فتحى دمحم عبدالمحسن 
وشھرتھ طارق ابوالعزم

١٩٢٤٦٦٥٥٤٣ب ش دمحم فھمى من القبة الفداویة العباسیة
٠١٢٢٩٣٦٦٢٢٣

استشارى أ٥٢

٧٨٢٥٣٢٠٢٣٠ ش المنیل القاھرةطارق دمحم فھیم حافظ
٠١٠٢١٥٣٣٦٧٥

استشارى أ٥٣

٣٧٤٨٢٠٩٥    ٣٥ ش الدقى -  الجیزةطارق دمحم كامل استاذ٥٤

طلعت على حسن 
وشھرتھ طلعت السمنى

٤٠ ش شبرا عمارة مصر للتامین امام محطة 
متروانفاق مسرة 

٣ ش فھمى باشا من الخلیفة المامون روكسى

٢٤٦٠٢٧٢٦

٢٤٥٠٤٥١١

استاذ٥٥

٢٢٥٢٥٩٣٣٥٧٧ ب ش الجیش بجوار التوحید والنور میدان الجیشعاطف رجب احمد استشارى ب٥٦

١٩ ش سنان باشا  عمارة ٥ امام مدرسة  نوتردام عاطف عبدهللا مصطفى المراغى
الزیتون

٢٤٥٢٤٧٤٠ استاذ٥٧

٢٥٥٨٢٣١٤عمارات القاھرة تقاطع دمحم سید احمد وشارع راغب حلوانعاطف مبروك عبدالمجید استشارى أ٥٨

٤٩٤ ش ترعة الزمر الغربى امام محطة مترو فیصل عبد السمیع عبد الغفار مصطفى جعفر
الجیزة

٣٧٧٥١٣٣٣ استشارى أ٥٩

٢٣٥٨٢١٩٤٥ ش أوالد غنیم  حسن دمحم الملك فیصلعبدالعزیز احمد احمد سالمة استشارى أ٦٠

٢٨٦٢٢٠٦٥٠٧٥ ش شبرا أغا خان المظالتعبدهللا محمود عبدهللا
٠١٢٢٩١٦٠٥٤٨

استشارى أ٦١

عبدالمنعم عبدالعلیم عبدالمنعم 
وشھرتھ عبدالمنعم الموجى

٢٠٢٤٥١٩١١٨ ش سلیم االول الزیتون استشارى أ٦٢

١٤٢٣٨٧٨٦٨٨ ش عبد هللا العربى امتداد الطیران مدینة نصرعصام الدین دمحم انور محمود استشارى أ٦٣

٢٥١٧٠٧٧٨المعادى الجدیدة ٤٣ میدان الجزائر اعلى اوالد رجبعفت ابراھیم عبد الفتاح
٠١٠٠١٥٣٣٧٠٢

استشارى أ٦٤

على توفیق دمحم 
وشھرتھ على ترجم

٩٩٢٣٥٨٦٥٠٤ ش ٩ المعادى استشارى أ٦٥

٢٢ ش زكى ابوالسعود متفرع من شارع شاھین على دمحم على مخلوف
خلف مستشفى الشرطة العجوزة

٣٣٤٥٤٠٤٧ استشارى أ٦٦

٧٨٢٦٨٣٥٨٥٥ ش احمد سعید العباسیةعماد احمد خیرى كاظم استشارى أ٦٧

 ٢٢٥٩٢٧٤٧٦ میدان فخرى الظاھر القاھرةعماد حلمى لبیب
٠١٢٢١٠٠٢٢٦٠

استشارى أ٦٨

٤٢٢٥٦١١١١ ش على الروبى میدان روكسى مصرالجدیدةعمرو جودة شفیق على استاذ٦٩

٢١٣٣٨٨١٧٤٢ ش عزالدین عمر اسباتس الھرمعمرو حسن عبدالحمید السنباوى استاذ٧٠

٢٦٣٤٢٥٧٨ ١٣٨ ش جسر السویس الزیتونعمرو عبد المقصود دسوقى
٠١٢٨٧٩٤٩٢٤٢

استشارى أ٧١

١٥ ش السودان -  برج الضبع -  الكیت كاتعمرو فتحى عبد الفتاح
٣٠ ش كنیسة المالك من ش االقصر امام ش االعتماد -  

امبابة

٣٣١٠٥٣٠٥
٠١٠١٣٣١٥١١٤

استشارى ج٧٢

٢٧٢٤٥٨٤٠٤٤ ش االشبولى امام مدرسة الراعى الصالح دوران شبراعمرو دمحم بھاءالدین حسن أخصائي٧٣

عمرو یوسف دمحم شكرى
(  و شھرتھ عمرو شكرى )

٤٧ ش رمسیس تقاطع عبد الخالق ثروت مع رمسیس 
عمارة فایزر بجوار نقابة المحامیم

٢٥٧٩٧٣٤٠
٠١٠٠٤٣٣٣٥٤٣

استشارى أ٧٤
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١٥٢٤٠٤٠١٢٤ میدان رابعة العدویة مدینة نصرفادى محمود دمحم غریب استشارى أ٧٥

٩٨٢٤٣٢٧٨١٩ ش شبرا دوران شبرا الساحلكرم عبدالعلیم دمحم 
٠١٢٢٣١٨٣٨٣٤

استشارى أ٧٦

ماجد دمحم مختار حسنین 
وشھرتھ  ماجد مختار

٧ ش ناصر الثورة -  امام مؤمن -  الھرم 
٣٨ ش ربیع الجیزى بجوار محكمة الجیزة

٣٧٨١٢٦٦٦
٠١١٥٠٢٠٠٠٨٥

استشارى أ٧٧

٦٦٢٥٩٢٣٧٦٤ش الظاھر امام المطافىمجدى فؤاد عیاس استشارى أ٧٨

٣٠٤٣٣١٤٥٥٨٢ ش النیل الكیت كات امبابةدمحم ابراھیم سعید  استشارى أ٧٩

١٣٨٣٣٨٥٧٤٢٢ ش الملك فیصل محطة الكوم األخضر  الھرمدمحم ابوالفضل حسن استشارى أ٨٠

٤٥ ش كلیوباترا بجوار مستشفى كلیوباترا میدان صالح دمحم امیر حسن
الدین

٢٢٩٠١٨٨٥ استاذ٨١

٥١٩٣٥٧٠٥٤٠٠ ش االھرام الجیزةدمحم حسنى عبدالعلیم  استشارى أ٨٢

دمحم سید دمحم السید
وشھرتھ دمحم السید

٣٠٢٢٣٩٣٣٠١٥ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر استشارى أ٨٣

٣٥٧٣٢٧٢٩برج االطباء اول فیصل الدور الثالثدمحم صالح الدین حسن استاذ٨٤

٣٣٣٣٦٠٢٣٣ ش نوال الدقىدمحم عبدالرحمن دمحم حجازى استاذ٨٥

دمحم عبدالعزیز عبدالجواد 
وشھرتھ دمحم عبدالعزیز الضبع

١ ش كامل البحیرى متفرع من ش العشرین 
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٥٠٨٧٤ استاذ٨٦

 ١ش مسجد الدعاة من ش ٩ برج االطباء  دمحم عبدالفتاح ابراھیم
أمام محطة المترو حدائق المعادى

٢٥٢٣٧٢٨٢ استاذ٨٧

٦٢٣٦٤٥٢٦٩ش جامع قا یتباى المنیلدمحم عبدالقادر على العیادى استاذ٨٨

٣٥٧٢٨٥٥٩ عمارة النصر میدان الجیزةدمحم عبدالمنعم امین سعیده استشارى أ٨٩

٣٥٠٢٣٩٥٠٩٣٩ میدان  باب الخلقدمحم على احمد استاذ٩٠

عمارة النصر میدان الجیزة دمحم على على صالح
٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المھندسین

٣٥٧٢٢٩٣٨
٣٧٤٨٢٨٣٨

استشارى أ٩١

٣٥٨٤٦٩٤٧برج النصر اول الملك فیصل الھرمدمحم فائق دمحم  استاذ٩٢

١٤ ش النصر امام مسجد رابعة العدویة مدینة نصر دمحم قمر دمحم الشرنوبى
١٢ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة

٢٢٦٠٦٥٢٩
٢٢٥٦٣٧٣٧

استاذ٩٣

 ٢٨٠٢٢٠٩٠٩١٩ش شبرا فوق البنك االھلى الخلفاوىدمحم مصطفى دمحم ابو الخیر
٠١٢٧٧٦٦١١٥٢

استاذ٩٤

محمود عبدالعلیم دمحم 
من ٧ م  :  ١٠ م

٢٦١٢٦٣٧٥٦٧٨ ش جسرالسویس النزھة  مصر الجدیدة استشارى أ٩٥

١٢٢٥٢٥٦٣٩١ أ ش ١٥٣ بجوار بنزایون میدان الحریة المعادىمدحت دمحم حسن على شرشر استشارى أ٩٦

٧٠٢٤١٤٦١٠٠ ش المیرغنى مصرالجدیدةمدنى محمود مدنى دمحم  استاذ٩٧

مصطفى شمس الدین عبد الحلیم 
خفاجى

١٠ ش الجھاد و میدان لبنان  خلف سوبر ماركت 
الھوارى المھندسین

٣٣٤٦٦٧٢٨ استاذ٩٨

مصطفى عوض عبدالھادى 
وشھرتھ مصطفى الزغبى

٨٢٦٠٣٦٠٩٤ ش ترعة الجندى امام قسم شرطة حدائق القبة استشارى أ٩٩

٦٤ ش الطیران مدینة نصر مصطفى دمحم احمد السید
٩٤ ش عبدالعزیز فھمى میدان سانت فاتیما مصرالجدیدة

٢٢٦٣١١١٢ 
٢٢٤١٧٠٠١

استاذ١٠٠
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٦٨٢٥٧٧٦٨٢٠ ش الجالء الدور الثالث -  االزبكیة -  رمسیسمصطفى دمحم دمحم الصایغ استشارى أ١٠١

١٤ میدان بقطر اخر مترو عبدالعزیز فھمى ناجى امیل جید جاد
االلف مسكن مصرالجدیدة

٢١٨٠٠٥٦٠ استشارى أ١٠٢

٨٧٢٤٥٩٥٥٣٧ ش روض الفرج دوران شبراناجى جورجى رزق هللا استشارى أ١٠٣

٢٨٢٦٣٩٦٣٨٦ ش ھارون الرشید مصرالجدیدة عمارة البدراوىناجى میشیل اسكندر استاذ١٠٤

٢٧ ش شیكوالنى ناصیة الترعة البوالقیة محطة مترو نبیل ثابت واصف ھارون
مسرة-  شبرا مصر

٢٢٠١١٠١٨
٠١٢٢٧٠٣٥٢٥٢

استشارى أ١٠٥

١٣٢٢٥٦٦٦٢٧/٨ب ش جسرالسویس بجوار مستشفى منشیة البكرىنبیل عبدالرازق ربیع استاذ١٠٦

ھشام دمحم احمد 
وشھرتھ ھشام نجم

٣٣٣٨٠٨١٣برج الصفا الطبى میدان الحجاز المھندسین استاذ١٠٧

٢٤٢٢٥٦٢٤٤٤ ش االھرام-الكوریة -  مصر الجدیدةھشام دمحم نبیل محمود الشین استشارى أ١٠٨

١٧٦ ش احمد عرابى عین شمس الشرقیة ھشام منیر یوسف غبریال
١٥٦ ش مصر والسودان حدائق القبة

  ٢٢٩٤٧١٩٨
٢٩٢٢٣٧٤١

استشارى أ١٠٩

٥٢٨٤٥٢٨٢٠ میدان النافورة المقطموجیھ عباس محمود
٠١٠٠١٥٩٦٤٤٩

استشارى أ١١٠

٥٦ ش احمد الزمر امتداد ذاكر حسین الحى الثامن مدینةولید فرج عبدالعزیز عزت
 نصر

٢٦٧٠٨٨٩١ استاذ١١١

٣١٢٤١٤٩٣٣٥ ش حسن افالطون ارض الجولف مدینة نصریاسر دمحم فوزى  استاذ١١٢

یسرى محمود مصطفى 
وشھرتھ یسرى مصطفى

٢٦٩٢٣٩٣٣٥٥٦ ش بورسعید السیدة زینب استاذ١١٣
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١٢ ش ٧٦ متفرع من ش دمشق من ش٩ رنا سعدالدین دمحم ابراھیم
ومن میدان سوارس  المعادى

٠١٠٠١٠٦٧٦٠٨
 ٢٣٨٠٤٠٦٠

استشارى أ١

٤٩٤٣٧٧٥١٣٣٣ ش ترعة الزمر الغربى امام محطة مترو فیصلعبد السمیع عبد الغفار مصطفى جعفر استشارى أ٢

عالءالدین محمود حسن 
وشھرتھ عالء وھدان

٥٢٦٣٩٦٣٥٣ ش المعز من ش عین شمس الشرقیة استشارى ب٣

دمحم على سعد بركة 
وشھرتھ دمحم بركة

٣٢٢٤١٨٥٣١ ش الرملة میدان صالح الدین مصرالجدیدة استاذ٤

١٩٢٢٤٠٦٣٠١ ش على فھمى كامل  مصرالجدیدةوفاء على عبدالواحد وافى استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

٥٢٠١٢٢٢٣٧٩٨٣٤ ش الشیخ ریحان عابدینامانى السعید دمحم فرج استشارى ب١

جمال دمحم صالح الدین 
وشھرتھ 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  
وشھرتھا عبیرعثمان دبوس

٩ ش سعید ذوالفقار الدور الثالث شقة ٣٠١
میدان الباشا عمارة الدمیاطى المنیل

٢٣٦٤٧٦٦٥ استاذ٥

٧٢٤٨٥٣٨٠٦ ش فاطمة النبویة من ش العباسیة امام قسم الوایلىعلى عبدالدایم على استاذ٦

دمحم طارق عبدالعزیز دمحم 
وشھرتھ  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 الترعة نبیل ثابت واصف ھارون
البوالقیة شبرا

٢٢٠١١٠١٨
٠١٢٢٧٠٣٥٢٥٢

استشارى أ٩

٦٠٢٤٥١٦٢٥٦ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةھشام دمحم عثمان طھ استاذ١٠

٢٨٢٢٤١٤٤١٦ ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةوفاء عبدالحى دمحم الخولى استاذ١١
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٥١٢٥٢٥٢٥٣٣ش ١٠٤ میدان االتحاد المعادىاحمد خمیس دمحم  استشارى ب١

٨١ ش سلیم االول میدان الحملیة برج الفھیم 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

٢٠٠ ش شبرا  الساحل بجوار خیر زمان محطة سانت اشرف اسماعیل مصطفى اسماعیل
تریزا القاھرة

٧٢ عمارات عثمان فوق معرض كیر بالس مصطفى 
النحاس مدینة نصر

٢٢٠٠٧٥٧٥ 
٠١١١٠٦٢٥٦٨٦
٠١٠٠٠٣٤٥٥٥

استشارى أ٤

٣٤٣٣٣٨٦٥٢٨ ش االنصار الدقى محطة مترو البحوثاكرام ادریس على احمد علیان استشارى أ٥

٤٥٣٣٥٨٤٩٨١١ش االھرام جیزةامیرة عبد الصبور شاھین استاذ٦

٩٠٣٣٤٥١٣٧٣ب ش احمد عرابى اعلى عمر افندى المھندسینخالد عبدالحكیم عثمان على سرور
٠١٠١٧٦٢٢٢٠٠

استشارى أ٧

خالد عبدالمنعم زكى 
وشھرتھ خالد زكى

٦٢٣٦٤٣٥٦٤ش قیس ابن سعد امام مترو الملك الصالح استاذ٨

١٥٢٤٥٥٢٤٧٧ ب عمارة برج القبة امام مركزشباب سراى القبةسامح السید على سالم استشارى أ٩

١٠٦٣٣٣٧٨٧٩٠ش التحریر الدقى شقة ١٠سامیة دمحم دمحم حسن فضھ استاذ١٠

٢٢٧٣٥٥٥٢٣ ش الملك االفضل الزمالكسعادات دمحم حامد الغوابى استشارى ب١١

٣١٢٤١٤٩٣٣٥ ش حسن افالطون ارض الجولف  مدینة نصرسھا الدسوقى ابراھیم دمحم استاذ مساعد١٢

٣٥٧٠٦٧٩٨عمارة النصر میدان الجیزةسھام على دمحم مطاوع استاذ١٣

١٨ ش اسوان  عمارات الشریف میدان الجامع صفوت سید العربى 
مصر الجدیدة

٢٢٤٠٩٠١١
٠١٠٦٧٠٥٨٥٧٨

استاذ١٤

١/١ میدان فلسطین  المعادى الجدیدةطارق دمحم عفیفى شاكر
 المركز الطبى بجوار قسم اول العاشر من رمضان

٢٥١٧٥١٩٥  
٠١٥٣٨٧١٤٢

استشارى ب١٥

١٤٠٢٢٠٥١٦٩٠ ش شبراعادل اسكنر بانوب استشارى أ١٦

٢٧٠١٢٢٢٣٥١٠٦١ش ھارون الرشید میدان الجامع مصر الجدیدةعادل نبیھ عوض
  ٢٢٤١٠٨٥٤

استشارى أ١٧

عبدالمجید عبدالعاطى محى الدین 
العشماوى   

وشھرتھ عبدالمجید العشماوى

٥٣ ش المقریزى برج االطباء أمام محطة المعلمین 
روكسى

٢٤٥٣٩٨٤٠ 
٠١١٢٢٢٩٦٩٢٨

استاذ١٨

عزه دمحم كمال 
وشھرتھا عزة الجوجرى

٤٢١٨٠٠٦٦٦ میدان بقطر االلف مسكن استشارى أ١٩

١٤٣٢٦٨٤٨٠٦٦ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةفھمى امام فھمى 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  الھرم

٣٣٨٠١٧٧٤
   ٣٥٨٦٠٤٩٧

استاذ٢٢

٤١٢٢٥٦٦٨٨٥ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةمجدى احمد رفعت استشارى أ٢٣
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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 
وشھرتھ 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 المھندسین

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

٤٦ عمارات التوفیق متفرع من یوسف عباس محمود دمحم فتح هللا
مدینة نصر 

١مكرر ش صبرى ابوعلم باب اللوق

٢٤٠١٠١١١

٠١٠٠١٨٠٨٣٥٥

استاذ٣٢

١٤٧٢٧٧٥٠٢٥٠ ش النزھة سانت فاتیما مصر الجدیدةمدحت احمد فؤاد زكى  شلبى استشارى أ٣٣

٢٨ ش عطیة الصوالحى نھایة 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 مدینةممدوح احمد خیرى
 نصر

٢٢٧٠٨٦٣٨ استاذ٣٦

٣٢٢٧٩٤٨٢٩٣ش الفلكى عمارة االوقاف  باب اللوقمنال دمحم صدقى استاذ٣٧

نجوى دمحم محمود نصار 
وشھرتھا نجوى نصار

٥٤٢٢٥٦٦٣٩٤ ش رمسیس روكسى مصرالجدیدة استاذ٣٨

٢٢٣٣٠٣٤٨٤٥ ش لبنان الدور األول شقة ٢ العجوزةنھلة دمحم الشحات عبد هللا جاب هللا استاذ٣٩

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 

وجیھ

٢٦١٨٠٠٢٢  
٢٦٠٢٠١٠١

استشارى أ٤٠

٣٣٣٦٧٤٤٠ ش نوال  برج الشرطة العجوزةھانى دمحم زھران استشارى أ٤١

١/٨٢٥١٧١٥٠٦ ش النصر بجوار مؤمن المعادى الجدیدةھانى دمحم عقل استشارى ج٤٢

یاسر دمحم سعدالدین 
وشھرتھ یاسر كراویة

٩٠٢٥٣١٢٨١٠ ش المنیل استشارى أ٤٣

٢٥١٢٣٩٠٠٠٤٤ ش بورسعید السیدة زینبیحى محمود دمحم عبد الشافى
٠١٠١٥٠٤٩٤٢

أخصائي٤٤

١٢ ش جعفر الصادق الطیران  امام اسماك البرج مدینة یسرى رجب عبد المجید
نصر

٢٢٦٠٢١٧٩
٠١٠٠٦٦٢٤٨٥٣

استاذ٤٥
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مدينة نصر
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

 د/  دمحم ابراھیم ابراھیم حسن (المركز 
المصرى للعالج الطبیعى )

٦ اكتوبر المحور الرئیسى میدان فودافون جولدن مول 
الدور الثالث شقة ٥

٠١٠٩٠٩٥٥٥٦٩ أخصائي١

 عبد الحمید یاسین عبدالحمید حسن 
زعلوك (  و شھرتھ عبد الحمید زعلوك

٢٨ ش خسرو مع ش دمحم سید احمد برج المھندسین  
حلوان

٢٧٠٧٤٢٢٦
٠١٠٠٥٢٣٤٦٧٧

استشارى أ٢

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

أخصائي٣

 ناھد حسین طھ
(  مركز تحكم للعالج الطبیعى )

٤/٢ ش انور المفتى امام مستشفى تبارك للوالدة اول 
عباس العقاد مدینة نصر

٢٢٦٠١١٠٢
٠١١١١١٢٢٥٣٠

أخصائي٤

 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

أخصائي٥

(مركز الصفا و المروة للعالج الطبیعى)
د/  دمحم احمد على اسماعیل

٥٩ ش االنصار الدقى
١٦ ش الفتح االسالمى خلف مسجد خاتم المرسلین الھرم

٠١١٢٢٣٠٠٩٩٤
٠١١١٧٦٠٧٠٩٣

أخصائي٦

 ٢/٩٠١٠١٥٥٥٩٣٧٣ ش النصر فوق بیتزا ھت امام ام حسن شقة ٣٠٥أمیر دمحم مرعى أبو زید
 ٠١٠١٥٥٥٩٢٧٢

أخصائي٧

٦٦ ش ٩ المقطم الدور االول امام بنزینة توتال فوق احمد دمحم ابراھیم سلیمان
رزق هللا

٢٨٤٦٩٥٢٢ أخصائي٨

٠١١٥٦٧٠٨٦٨٨قطعة (  ٨٩١٤ ) شارع ٩ منطقة س المقطماحمد ممدوح دمحم عبد القادر أخصائي٩

٥٠٣٧٤٢٨٢٣٥ ش ترسا  اسباتس  الھرماحمد یحى دمحم الصادق أخصائي١٠

  ١٤٢٢٦٦١٢٠٧ ش خالد بن الولید -  مساكن شیراتون -  مصر الجدیدةاحمدعبد المنعم فھمى
٠١٠١٠١٠٤٥٣٥

أخصائي١١

اسامة صفوت لویس 
الحیاة التخصصى للعالج الطبیعى

٦٩ ش نصوح من ش جسر السویس الزیتون 
٢٧٥ ش رمسیس غمرة

 ٢٤٥٠٦٥٦٣
٢٦٧٤٧٠٢٢

أخصائي١٢

٥ ش ١٥٣برج الحریة میدان الحریة المعادى اسامھ دمحم رشاد
٥٧ ش د /  دمحم شاھین العجوزة

٢٣٨٠٩٥٠٠
٣٣٠٥٢٠٩٧

استاذ١٣

   ٢٧٢٤٣٠٥٣٤٧ ش عمر بن الخطاب الخلفاوى شبرااشرف جمال الدین دردیر سویلم
٠١٠٠٥١٦٦٦٠٧

أخصائي١٤

الجمعیة الخیریة اإلسالمیة
 ( مركز العالج الطبیعى )

٣١٣٢٣٩٠٦٢٢٩ ش بورسعید  السیدة زینب أخصائي١٥

الزاھد للعالج الطبیعى 
د/  دمحم المرتضى دمحم االنور

١٥٢٣٩٣٠٨٠١ ش رشدى برج سلمى الدور الثانى عابدین القاھرة أخصائي١٦

الصفوة للعالج الطبیعى 
منى سید احمد

٥٠٢٤٥٨٢٩٩٩ أ ش شبرا أخصائي١٧

الفھد للعالج الطبیعى 
(ایناس عبد السالم محمود الحباك )

٥٢ ش نجاتى سراج برج الشاھد أمام مستشفى الوفاء و 
األمل مدینة نصر القاھرة

٢٦٧٠٤٦٥٩ 
٠١١٤٠٨٣٠٣٠٢

أخصائي١٨

المركز الدولى للعالج الطبیعى 
(  ابراھیم بندارى سالم)

ابراج عثمان برج(١)  روكسى مصرالجدیدة 
٣ ش شھاب المھندسین

ش التسعین -  امتداد محور المشیر طنطاوى من ش حسن
 المأمون عمارات مدینة نصر الجدیدة رقم ٩أ الحى العاشر

٢٤٥٣٧٠٠١
٣٧٦١١١٤٤

٠١٢٢١٦٠٧١٦٠

أخصائي١٩

النیل للعالج الطبیعى
(  صالح عبدالمنعم على صوان )

١٤٦ ش ٢٦ یولیو میدان سفنكس العجوزة ٥ ش 
الجامعة میدان الجیزة بجوار البنك األھلى

٣٣٤٧٤٨٤٩ 
٠١١١١١٢٠٠٥٤

أخصائي٢٠

امل احمد حسن جبر 
النخبة للعالج الطبیعى والتخسیس

١٩٧ ش ابوبكر الصدیق من ش الصفا 
تقسیم عمر بن الخطاب جسرالسویس

٠١٠٠٠٢١٠٢٢٣ أخصائي٢١

امین عبدالجلیل حسن 
التخصصى للعالج الطبیعى

١١٥ ش سلیم االول الدور الثانى فوق كنتاكى 
حلمیة الزیتون

٢٦٤٣٢٥٦١ أخصائي٢٢
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القاھرة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

ش فیصل الرئیسى -  محطة الطوابق -  برج جندیة مول ایمن دمحم ابو المیلھ
اعلى الشبراوى

٣٥٩٤٥٤٦٣
٠١٠٢٠٤٠٥٥٧٠

أخصائي٢٣

٢٥٧٤١٣٣٩ ٣٣أ ش رمسیس برج معروفایمن نجیب فایق اندراوس أخصائي٢٤

١٢٢٦٢٠٣٨٥٦ ش قاسم فرحات متفرع من دمحم رفعت النزھة الجدیدةایناس راجح احمد أخصائي٢٥

بثینة حسنى دمحم یونس 
ھارون للعالج الطبیعى

١٢٢٦٣٧١١٨٩ ش بلبیس متفرع من ش ھارون الرشید مصرالجدیدة أخصائي٢٦

بكر سامى عبدالعظیم 
االسراء التخصصى 

(االحد الثالثاء الخمیس نساء فقط)

٣٣٦ ش السودان عمارات العرائس بجوارالجراج 
الصحفیین

٣٣٤٥٦١٠١ 
٠١٢٢٣٦٠٠٣١٧

أخصائي٢٧

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

أخصائي٢٨

٦/١٥ ش الزھراء خلف كنیسة مارجرجس امام مدرسة جرجس فؤاد لمعى
محمود خاطر

٠١٢٨٣١٩٤٦٣ أخصائي٢٩

جمال ضیاء الدین شاھین
(  مركز الصفوة التخصصى للعالج 

الطبیعى )

٩٦٢٢٥٩٣١٣٥٩ ش جسر السویس امام مستشفى المریالند  روكسى أخصائي٣٠

جمعیة الخدمات المتكاملة المركز 
النموذجى للعالج الطبیعى

١٣٧٦٠٤١٧٨ ش حافظ حسن  العجوزة أخصائي٣١

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

أخصائي٣٢

سیتى مول علیى الدین-الحى السابع  میدان الحصرى  ٦ جیھان عبد السمیع درویش
اكتوبر    ١٤٦٠٢شالھرم  سباتس -جیزة

٠١١١١١٢٠٠٥٤ 
 ٣٩١٢٢٢٥٦

أخصائي٣٣

حازم عطیة على على (  أوالدنا للعالج 
الطبیعى )

  ٢٣٧٦٢٤١٦٢ ش الزھراء متفرع من ش مصدق الدقى  الجیزة
٠١١١٩٩٩٩٣٦٩

أخصائي٣٤

١٢٧ أ  ش مصر والسودان برج اللؤلؤة حافظ دمحم شوقى حافظ
فوق معمل الفا و المختبر حدائق القبة

٤٨٦٥٢٥٦
٠١٠٦٠٤٥٤٢٢

أخصائي٣٥

١٤٣٧٦١١٩٠٦ش مصدق الدوراالرضى الدقىحسام الدین حسن على سالم أخصائي٣٦

حسین احمد حسین طایع 
طایع للعالج الطبیعى والسمنة

١٥٣٣٧١٢٨٨٧٨ ش الطیار فكرى زاھر مدینة التحریر امبابة أخصائي٣٧

حسین فؤاد حسن النجار 
النجار للعالج الطبیعى

٤٣٢٧٩٥٨٧٨١ ش مجلس األمة میدان الظوغلى استشارى ج٣٨

حمدى السید عبده دمحم
(مراكز نور االسالم المتحدةللعالج 

الطبیعى)

٩٢ ش متحف المنیل بجوار سنتراال المنیل  اعلى 
حلوانى دمشق المنیل

٢٣٦٢٨١٨٠
٠١١٢٢٢٣٥١٧٥

أخصائي٣٩

حنان دمحم دمحم عیسى (  الزھراء للعالج 
الطبیعى )

 ٠١٠٦٦١٢٥٤٠١ العاشر من رمضان مجاورة ٢٥ امام سوق المجاورة
 ٠١٢١٠١٢٥٣٣٠

أخصائي٤٠

خاطر دمحم جاد دمحم 
الدولى للعالج الطبیعى

٣٠٢٢٣٩٥٩٠٠٦ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر أخصائي٤١

٧١٢٦٧١٠٧٨٠ ش مصطفى النحاس الحى الثامن مدینة نصرخالد احمد علما أخصائي٤٢

خالد السید حامد عیاد 
وشھرتھ خالد عیاد

٦٨ ش خاتم المرسلین بجوار اكادیمیة الفنون 
أمام بنزیمة الریان الھرم

٣٥٦١٧٧٧٨
٠١٠٠٦١٧٣٩٥٤

استاذ٤٣

خالد جمیل ھالل عمر  مركز بونساى 
للعالج الطبیعى

١١٠٢٦٢٣٠١٣٨ عمار بن یاسر خلف الكلیة الحربیة مصر الجدیدة أخصائي٤٤
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ذھب للعالج الطبیعى
  ( احمد دمحم عبد الفتاح ذھب )

٦٠١٢٠٤٤٥٥٥٤٤ أكتوبر الحى ٢ مجاورة ٨ عمارة ٢٤٣٧ شقة ٥ أخصائي٤٥

٩٨٢٢٦٧٩٥٤٠ ش سید زكریا  صقر قریش مساكن شیرلتون المطاررأفت عز الدین عبد الحمید احمد أخصائي٤٦

رانیھ عبدالراضى عبدالمجید 
الفردوس للعالج الطبیعى

١٦٢٣١٧٢١٣١ ش عبداللطیف عمارة المألة دار السالم أخصائي٤٧

راویة زكى دمحم فرج رخا 
(  و شھرتھا راویة رخا )

٣٠٠٠١٠٢٨٢٩٧٤٧٠ش الھرم عمارات االتحادیة الدور الثالث أخصائي٤٨

ش ١٥ مایو بجوار كافیتریا ھامیس شبرا الخیمةرشا سید عبد الحمید توفیق
ش ١٥ مایو محطة ترعة الشابورى شبرا الخیمة

٠١٢٢٤٩٥٥١٤٠ أخصائي٤٩

٧٠١٠٠٧٠٨٧٦٣٢ش احمد الزمر الحى العاشر مدینة نصر القاھرةرضا قطب عبد الرازق أخصائي٥٠

رنا سعد الدین دمحم ابراھیم 
(  مركز الجنا )

١٢٠١٠٠١٠٦٧٦٠٨ ش ٧٦ متفرع من ش دمشق المعادى
 ٠١٠٠٥١١١٦٦٨

استشارى أ٥١

ریمون رزق لطیف 
ابوسیفین للعالج الطبیعى

١٠٥٢٤٥٢٩٧٦٦ ش طومانباى برج التوفیقیة الدور االدارى الزیتون
٠١٢٢٢٥٩٣٦٦٨

أخصائي٥٢

زاید عبدالرحیم دمحم 
الزاید للعالج الطبیعى

٦ ش عدلى میدان االوبرا 
٨٩ ش وادى النیل الزیتون

٢٣٩٥٧٧٩٧
٠١٠٢٦١٥٠٠٠٥

أخصائي٥٣

زین العابدین حسن مرسى 
التخصصى للعالج الطبیعى

٢٦٢٢٥٠٦٠٧٩ ش رفاعى عبدهللا من طھ قندیل المطریة القاھرة أخصائي٥٤

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 أخصائي٥٥

١٥ أ ش ١٥٢ المعادى امام محطة مترو المعادى بجوار سامى عبد الصمد ناصف على
دار المناسبات

٢٥٥١٦١٣١
٠١٠٩٥٧٨٥٥٥١

استاذ٥٦

سلوى یحیى دمحم دمحم لطفى 
الشامل للعالج الطبیعى

١٢٣٢٤٨٣٤٩٧٥ ش مصر والسودان امام عمر افندى حدائق القبة أخصائي٥٧

٣١ ش احمد قاسم جوده موازى لعباس العقاد خلف سماح احمد دمحم احمد
توكیل بیجو

٢٤٠١٠٠٨١
٠١١١٧٠٢٦٦٦٢

أخصائي٥٨

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

أخصائي٥٩

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 ج٦٠

ابراج الحریة بالزا امام كریستال عصفور -ش ١٥ مایو سھا سامى عبد العزیز
 شبرا الخیمة

٠١١١٤٠٢٢٦٢٦ أخصائي٦١

١ ش ٢٦یولیو وسط البلد الدور التاسعشریف دمحم السید العوضى
٦ أكتوبر زمزم مول مدخل ٢ الدور ٣

٠١٢٨٣٣٥٧٩٩٩ أخصائي٦٢

صفاء دمحم السباعى على 
(  مركز الكویت للعالج الطبیعى )

٥٥٢٢٧٤٠٣٦٥ ش ابو داوود الظاھرى مدینة نصر أخصائي٦٣

صفى الدین محمود اسماعیل 
 توب ریھاب

ش السوق امام مسجد الھدایة المرج الشرقیة 
٣٥ ش عزت سالمة من عباس العقاد بجوارجاد م نصر

٢٤٤٠٣٦٩٥ 
٢٦٧٠٤٣٣٧

أخصائي٦٤

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

أخصائي٦٥

عادل حسنى نصر
(مركز النعام للعالج الطبیعى)

٢٨٢٦٣٨٩٩٧٧ ش متحف المطریة میدان النعام  القاھرة
٠١٠٠٥٢٠٥٩٧٢

أخصائي٦٦
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عبدالعزیز احمد فھر 
وشھرتھ عبدالعزیز علما 

الدولى للعالج الطبیعى

٧٥ / ٧٧ ش دمحم حسین ھیكل الموازى لعباس العقاد
مدینة نصر

٢٢٧٢٢٠٦٢
٢٢٧٣٣٨٨٢

أخصائي٦٧

عبدالعزیزعبدهللا دمحم ابوقورة 
مكة للعالج الطبیعى

١٦٢٧٠٧٥٢١٢ ش صالح صبحى تقاطع مصطفى صفوت -  حلوان
٠١٠١١٩٤٩٤٩٣

أخصائي٦٨

٤٩٠١٠١٧٩٩٢١٤٠ش انور المفتى -  مدینة نصرعصام عبد العظیم عبد الرحمن جاد أخصائي٦٩

عصام دمحم احمد عبدالفتاح 
التخصصى للعالج الطبیعى

١٦٦٠١١٤٢٢٨٢٥٢٥ ش فیصل عمارات سعودى عمارة ٣ شقة ٥
 ٠١٠٠١٢٧٤٥٤٨

أخصائي٧٠

عفاف فراج عبدالعزیز غازى 
المركز الطبى للعالج الطبیعى وعالج 

السمنة

٣٩ ش االصبغ من بن الحكم امام التجنید 
حلمیة الزیتون

٢٦٣٦٤٧٥٣
٠١١١٧٥٥٥٨١١

أخصائي٧١

على حسن توفیق 
الطبى للعالج الطبیعى

٣ ش رشدى باب اللوق عمارة الشرطة 
١٥٣ ش السودان المھندسین

٢٣٩٣٩٤٤٠
٣٣٣٧٤٨٣٣

أخصائي٧٢

٩٩ ش سلیم األول برج الطیران ٣ أمام عمر أفندى -  على صابر الرشیدى
حلمیة الزیتون

٢٦٣٤٦١٠٥ أخصائي٧٣

على عزالدین المحالوى
(  مركز صحة للعالج الطبیعى )

٠١٠٠٥٦٧٥٧٨٤الحى األول امام جامعة ٦ اكتوبر  مدینة ٦ اكتوبر أخصائي٧٤

عماد نادر رزق اللة كامل
(  مركز البتول للعالج الطبیعى )

٢٤٠١٢٢٣٦٧٤٩٩٨ش مراد فوق تكنوسكان الجیزة أخصائي٧٥

٤٤٦٠١١١٣٣٠٤٤١٢ ش األھرام مجمع نصر الدین الھرم الجیزةغادة رشید سالمة أخصائي٧٦

فاطمة احمد عبدالرحمن احمد 
السیدة زینب للعالج الطبیعى

٣١٢٥٣٢٧٠٠٠ ش ممتاز متفرع من ش السد -  السیدة زینب أخصائي٧٧

فایزة یوسف ابراھیم 
(  مركز قندیل للعالج الطبیعى )

٢٩٢٦٣٤٠٦٧٩ ش عین شمس حلمیة الزیتون امام محالت الفرجانى
٠١٠٦٢٩٥٣١٣٤

أخصائي٧٨

٩٢٣٣٨٠٥٦٠ ش جامعة الدول العربیة المھندسینقدرات للعالج الطبیعى و التأھیل
٠١٢٧٧٧٧٤٣٠

أخصائي٧٩

٧٣٧٦١٧٦٩١ ش احمد الزیات  امام مرور بین السرایاتكلیة العالج الطبیعى جامعة القاھرة أخصائي٨٠

لیلى لبیب اسكندر 
العالج الطبیعى التخصصى

١٣٢٢٥٠٢٢٥٣ ش حسن زاید بجوار جامع االخالص قسم المطریة أخصائي٨١

مؤنس السید دمحم العزاوى 
الرائد للعالج الطبیعى

٥ ش امتداد رمسیس میدان العباسیة ابراج الملتقى 
برج أ الدور الرابع شقة ٢

٠١٠٠٢٥٠٥٨٥٩ أخصائي٨٢

ماجد عبد المقصود باشا 
مركزالشروق للعالج الطبیعى والسمنة

٥٢٢٠٠٧٠٠٥ ش دنشواى امام مستشفى الساحل بجوار اوالد رجب
٠١٠١١٢٢٤١٨٠

أخصائي٨٣

ماجد مجدى عبد المحسن
(مركز فرح للعالج الطبیعى)

٣٣ میدان سراى القبة محطة مترو سراى القبة
١١٣ ش بورسعید میدان السواح

٠١٢٢٦١٣٩٩٤٦
٠١٠٠٤٨٤٤٨٥٠

أخصائي٨٤

١٨ش بن ظافر من ش بن ما جد من ش الحجاز ماجدة رمزى عزیز اسكندر
خلف الوطنى للعیون مصر الجدیدة

٢٦٢٤٥٨٠٤ 
٠١٢٢١١٢٠٤٥٧

أخصائي٨٥

٧١ عمارات رئاسة الجمھوریة خلف قصرالقبة میدان ماجدة عبدالحلیم حسین
السواح

٢٤٥٥٧٣١٠ أخصائي٨٦

١٧ش دمحم حسین ھیكل -  متفرع من عباس العقاد الدور مارینا انسى فھیم ادوارد فھیم
االول مدینة نصر

٠١٠٩٠١٢٩٣٩٤ أخصائي٨٧

٦٩٢٣٧٨١٨١٣ ش ٩ - بجوار قویدر -  المعادىماھیتاب حسن حسین احمد
٠١٠٦٠٣٧٥٩٠٣

أخصائي٨٨
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١٣ ش دمحم مرسى من اول فیصل برج زھرة المنشاةمجدى دمحم على شبانة
الدوراالول شقة ٤

٣٣٩٣٩٢٢٨ أخصائي٨٩

مجدى محمود عبدالحمید شداد 
وشھرتھ مجدى شداد

٥١٢٦٨٢٤٨١٢ ش سكة الوایلى حدائق القبة أخصائي٩٠

دمحم ابراھیم عبدالمجید 
مصر للعالج الطبیعى

١٦ أ ش ابوالسرورالبكرى من الخلیفة المامون
منشیة البكرى مصرالجدیدة

٢٤٥٣٢٩٢٢
٠١٠٠٦٦٠٨٥٢٨

استاذ٩١

٣٨٤٠١١٢٦٢١٣٣٣٩ ش الملك فیصل-  الدوراالول -  مدكوردمحم ابراھیم فتح هللا عبد الحى أخصائي٩٢

٢٣٣٨٥١٤٠١ ش عز الدین عمر -  اسباتس الھرم -  الجیزةدمحم ابو بكر الصدیق دمحم الصدیق
٠١٠٠١٦٦٦٨٣٦

أخصائي٩٣

ابراج البیت محطة ترعة الشابورىامام ھایبر القدس دمحم احمد دمحم حسانین عوض
مباشرة شبرا الخیمة

٠١٢٢٤٩٥٥١٤٠ استاذ مساعد٩٤

٤٢٢١٢٠٦٤٤١٧١ تقسیم حى الملتقى العربى النزھة القاھرةدمحم الشافعى دمحم الشافعى
٠١٠١١٢٦٤٩٦٩

أخصائي٩٥

دمحم سمیر دمحم فراج
(  مركز الحیاة للعالج الطبیعى و 

اصابات المالعب )

٢٣٧ ش الحجاز اعلى توكیل نیسان للسیارات  مصر 
الجدیدة

٢٦٢٢٩١١٩
٠١٠١١١٤٥٨٦٦

أخصائي٩٦

٢٧٢٦٣٦٦١٨٨ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتوندمحم صادق سلیمان بدوى استاذ٩٧

٦ اكتوبر مدینة الفردوس (  شرطة)  امام دریم الند عمارةدمحم صبرى دمحم عبد هللا
 ٦٢ شقة ٧

٣٨٥٥٨١١١ 
٠١٠٠١٩٧٢٢٣٨

أخصائي٩٨

دمحم محمود احمد القرشى
(  و شھرتھ دمحم القرشى )

٤٢٨ ش االھرام الجیزة
١٨ ش حسن الفرنساوى بوالق الدكرور

٣٥٦٩٣٨٤٤
٣٧٣٢١٩٠١

استشارى أ٩٩

دمحم محمود دمحم عبدالحى
(  مركز كان للعالج الطبیعى )

عمارات بتشو -  زھراء المعادى -  عمارة ٦ - المرحلة 
الثانیة

٠١١١٧١٧٠٩٠٩ أخصائي١٠٠

٦٠ ش محى الدین عبد الحمید امتداد مكرم عبید امام دمحم مسعد السعید
معھد األلسن

٢٢٧٥٠٨٧٤
٠١١١٣٣٣٢٠٢٩

أخصائي١٠١

دمحم مصطفى دمحم احمد
(  مركز المصطفى )

٠١٠١٧٦١٢١٧٤ش عمر بن الخطاب من ش نادى باریس قلیوب
 ٠١٠٦١٨١٦٦١١

أخصائي١٠٢

٩٢ شارع التحریر میدان الدقى برج ساریداردمحم نبیل السید دمحم البحراوى
نھایة ش مكتبة جامعة ٦ اكتوبر برج رویال تاور الدور 

الثالث بجوار مستشفى تبارك

٣٧٦١٨١٨٦
٠١٠٩٦٩٦٢٢٣٣

أخصائي١٠٣

٣١٣٧٦٢٩٤٣٨ ش جامعة الدول العربیة المھندسینمحمود ابراھیم السید على محمود
٠١٢١٢٢٤٠٠٢٠

أخصائي١٠٤

محمود مصطفى ابوالفتوح 
منة للعالج الطبیعى

١٠٦٠١٠٠١٢٧٣٦١٠ش التحریر الدقى الجیزة
 ٣٧٦٢٨٣٣٠

أخصائي١٠٥

مدحت دمحم على حسبو
مركز حسبو للعالج الطبیعى

٧ أ عمارات بنك التعمیر واالسكان 
ش العمدة الجدید الكوم االخضر ش الھرم

٣٧٧٢٠٨٤٠
٠١٠٠٧٤١٢٢١٧
٠١٠٠٧٤١٢٢١٨

أخصائي١٠٦

٣٣ ش فھمى المتفرع من ش المنیلمراكز حیاه للعالج الطبیعى و السمنة
دایموند میدان ماجدة الدور األول ٦ أكتوبر

٠١٠٩٩٢٩٥٧٣٤
 ٠١١١٨٧٩٠٩١٨

أخصائي١٠٧

مركز الحیاة للعالج الطبیعى
(  د/  منصور ایوب سعد عبد الشھید )

ش صفوت من ش المدینة المنورة -  بشتیل -  اوسیم -
الجیزة

٠١٢٨٣٦٠٥٧٥٦ أخصائي١٠٨

١٠٧ ش الحجاز مصر الجدیدةمركز العنایة الملكیة للعالج الطبیعى
٩ ش الحریة -  امام مستشفى المطریة -  المطریة

٢٧٧١٧٠١٧
٠١٠٠٨٥٠٨٨٨٣

أخصائي١٠٩

١٣ ش الثمار  أعلى بنك الكویت الوطنى الدور الثالث مركز القاھرة للعالج الطبیعى و التأھیل
میدان مصطفى محمود المھندسین

٢٣٣٦٥٦٠٥٧
٠١١١١١٦٦٦٨٨

أخصائي١١٠
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القاھرة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

منشأة البكارى -  ش الجسر -  عمارة الدالى -  بجوار مركز الھالل للعالج الطبیعى
مسجد النور الجمعیة الشرعیة -  الملك فیصل

٠١١٢٢٩٣٦٢٥٥
٠١٢٨٢٥٠٠١٦٠

أخصائي١١١

٧٦٠١٠٠٠٢١٠٢٢٣ أ ش جسر السویس  شقة ٢ - الف مسكنمركز تیولیب للعالج الطبیعى أخصائي١١٢

٦ ش احسان عبد القدوس -  منشیة البكرى -  دار الھیئة مركز جرین للعالج الطبیعى
الھندسیة

أخصائي١١٣

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

أخصائي١١٤

٢١٣٣٨٤١٥٧٠ ش عزالدین عمر  برج الصفا اسباتس الھرممصطفى عثمان عثمان أخصائي١١٥

مصطفى دمحم عصفور 
العصفور للعالج الطبیعى

٦١٢٣٦٤٢٣٣٣ ش المنیل -  منیل الروضة
٠١٢٢٢٥٣٦٣٢٥

أخصائي١١٦

١٣ ش ٢٨٦ المعادى الجدیدة خلف سیرامیكامصطفى دمحم نبیھ
 كلیوباترا ش النصر

٢٥١٩٧٦٨٠
٠١١٤٨٧٠٢١٠١

أخصائي١١٧

ممدوح مصطفى محمود حسن 
الجزیرة للعالج الطبیعى

٤١ ش احمد الصاوى متفرع من ش مكرم عبید مدینة 
نصر

٢٢٧٤٧٦١٤ 
٠١٠٠٤٦٢٩٤٢٣

أخصائي١١٨

١٦ ش احمد قاسم جودة خلف قویدر عباس العقاد مدینةمنال عبد الحافظ سعید النجار
 نصر

٠١٢١١٦٤٣٢٥٢
٠١١٤٥٦٧٣٠٩٩

أخصائي١١٩

٧٠ ش دمحم سید احمد تقاطع ش رایل امام مركز النصر منصور یوسف عبد هللا
الریاضى حلوان

٠١٠٠١١٧٩٩٣
٠١٢٧٩٩٨٣٢٤٨

أخصائي١٢٠

منى احمد طھ 
المصرى للعالج الطبیعى

٦٢٢٥١٤٥٣٧ ش الجوھرى خلف قسم المطریة القاھرة أخصائي١٢١

منى دمحم منیر عبدهللا 
الدولى للعالج الطبیعى

٣٠٢٢٣٩٥٩٠٠٦ ش بورسعید امام مستشفى احمد ماھر أخصائي١٢٢

مھا دمحم سعید مصطفى
إما للعالج الطبیعى

١٠٢٥١٩٠٦٠٠ ش ٢٨٧ متفرع من ش الجزائر المعادى الجدیدة
٠١٠١٩٤٤٢٩٢٣

أخصائي١٢٣

٤٥٢٢٣٦٣٠٣٩ ش الترعة البوالقیة  ناصیة قسم شبرامیشیل صلیب بشاى أخصائي١٢٤

مینا مجدى فارس
(  الفیروز للعالج الطبیعى )

٦ اكتوبر المحور المركزى  سنتر الفیرةز بجوار مسجد 
الحصرى

٠١٢٧٧٠٠٨٢٥٥ أخصائي١٢٥

١٠ ش زین العابدین امام مدرسة طلعت حرب نسرین عفیفى عبدالرشید عفیفى
محطة مترو الخلفاوى شبرا

٠١٢٢٤٧٥٣٩١٣ أخصائي١٢٦

٦٨٢٤٥٢٧٨٧٨ ش جسر السویس اشارة روكسىھشام یحى مرزوق
٠١٢٢٣٧٨٠٢٧١

أخصائي١٢٧

١٠١١٠٠٥٠٧٨٤٨ ش قدرى امام مصنع الرشیدى المیزان -  السیدة زینبوائل عیسى شحاتھ عیسى أخصائي١٢٨

وحید حمدى دمحم عباس
(  و شھرتھ وحید السیسى )

٤٢ش الھرم الرئیسى فوق بنك عودة و اوالد رجب
 امام قصر االھرام

٣٥٣ ن ھضبة االھرام البوابة الرابعة -  الدور االرضى

٠١١٥٤٩٩٨٠٢٤
 ٣٧٧١٢٣٠٤

٠١١٥٤٩٩٨٠٢٢

أخصائي١٢٩
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القاھرة محافظة 
العیون أطباء

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

٤٤٠١١٤٧١٩٧٦٧٦أ ش محمود خاطر حلواناحمد احمد احمد بدوى استشارى أ٤

٣٢٤٥٠٢٨٠٧ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةاحمد حسنى عبدالحمید احمد استاذ مساعد٥

احمد حسنین ابراھیم صالح 
وشھرتھ احمد حسنین عبید

٩٢٣٧٦٢٥٧٧٦ ش التحریر برج ساریدار میدان الدقى استشارى أ٦

احمد سامر احمد 
وشھرتھ سامر احمد

٤٩ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیة 
١٦ ش سید عبدالواحد خلف سینما نورماندى روكسى 

مصرالجدیدة

    ٢٤٩٣٣٠٧٣
٢٢٥٨٠٢٩٥

استشارى أ٧

٤٤٢٣٦٣٤٥٣٠ ش عبدالمجید اللبان السیدة زینباحمد شفیق عبدهللا استاذ٨

٤٢٣٥٨٥٨٢٠ ش ١٥١ المعادىاحمد عاطف ابراھیم زكى استشارى أ٩

١٢٦٤٣٣٠٦٠ ش عمر بن الخطاب میدان ھارون الرشید مصرالجدیدةاحمد عبدالمنصف عبدالحمید عبید استشارى أ١٠

٨٣٧٧٤٣٧١٠ ش مراد برج مراد الدور االول الجیزةاحمد مصطفى حسن عبدالرحمن
٣٥٧٢٨٨٨٣

استاذ١١

١١٤٣٧٤٩٠٤٢٥ ش التحریر  الدور ١٥امام محطة مترو الدقىاحمد مصطفى كمال صالح استاذ مساعد١٢

٧٠٢٣٦٣١٠٠٨ش المنیل عمارة االعظمیة میدان الباشا المنیلاحمد منیر محمود شلبى استاذ١٣

٦٢٢٤٩٣٩٥٣٥ ش عبدالھادى خطاب من ش ادم االلف مسكناحمد یحیى ثروت استشارى أ١٤

١٦١٢٧٧٥٠٦٦٦ ش النزھة سانت فاتیما مصر الجدیدةادمون اسعد جید استشارى أ١٥

١٤٣٢٤٦٤٥٤٥٠ ش مصر والسودان حدائق القبةاسامة احمد عبدهللا النجار استشارى أ١٦

١٤٢٤٥٤٧٥٢٠ أ ش شریف بجوار الحریة مول مصرالجدیدةاسامة عبدالقادر دمحم سالم
٠١١١٠٥٧٠٩٣٥

استاذ١٧

اسامھ دمحم كمال الدین
وشھرتھ اسامة كمال عبدالرحمن

  ١٦١٢٧٧٧١٣٩٨ ش الحجاز -  میدان الحجاز -  مصر الجدیدة
٠١٢٢٧٠٢٠٨٨٤

استشارى أ١٨

١٤٢٥٧٥١٧٦٥ ب ش زنانیرى شبرااسحق ادوارد شحاتھ عبد الملك
٠١٢٠٠٧٩١١١١

استشارى ج١٩

٤٤٦٣٥٨٤٦٦٦٠ اول فیصل برج النصرالھرماسر احمد احسان استاذ٢٠

شارع عثمان محرم بجوار التوحید والنور امام معمل اسالم عبد هللا مھلھل سلیمان
الشروق لألشعة الطالبیة الھرم  الجیزة

٣٥٤٧٢٠٦٢ استشارى أ٢١

٤٩٢٦٣٤٠٣٧١ ش الحجاز مصرالجدیدةاشرف ریاض ابراھیم سلیمان
٢٦٣٧٨٦٠٨

استشارى أ٢٢

٢٢٤٥٨٢٦٢١ ب ش نشاطى شبرااشرف لیون سند استشارى أ٢٣

٧٢٦٤٤٣٠٣٩ ش د/  احمد امین امام نادى الغابة مصرالجدیدةاشرف منیر مرقص استشارى أ٢٤

برج الجامعة ٤٩٤ ش ترعة الزمر امام محطة مترو اشرف نعیم ھجرس
انفاق فیصل

٣٧٧٥١٨٧٧ استشارى أ٢٥

١٨ ش حسن مأمون عمارات بنك اإلسكان من مصطفى السید احمد فتحى عبد الرحمن شتلة
النحاس الحى الثامن م.  نصر

٢٤٧٢٨٩٧٤ استاذ٢٦
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عمارة النصر میدان الجیزة السید دمحم السید الطوخى
١٠٩ ش التحریر عمارة االوقاف میدان الدقى

   ٣٥٧٢٣٩١٦
٣٣٣٥٥١٣٩

استشارى أ٢٧

٥٢ ش مصطفى النحاس ناصیة مكرم عبید امام التوحید السید مصطفى علیوة 
والنور مدینة نصر

٢٢٧٢٠٦٠٠ استشارى أ٢٨

٧٢ ش العباسیة الرئیسى امام محطة مترو عبده باشا الھام احمد دمحم التھامى
عمارة المختبر

٢٤٨٢١٥٣٠
٠١٠٦٨٦٢٢٨٨٤

استشارى أ٢٩

٢٥٢٤١٥٢٤٧٦ ش الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدةالھام عبدالواحد حسن استاذ٣٠

٢٢٣٣٣٦٣٠٥٦ ش التحریر الدور االول الدقىامجد دمحم محمود العدوى استشارى أ٣١

٧٤ / ٢ الشطر ٧ مساكن الشركة السعودیة امین احمد معوض
امام مسجد صقر قریش المعادى الجدیدة

٢٧٠٢٤٢٠٤ استشارى أ٣٢

٦٠٠١٢٠٥٢٨٧٩٢٧ ش مصر والسودان حدائق القبة ناصي دیر المالكایمان صالح فرید استشارى أ٣٣

٢٠١١٥٩٤٤٤٦٩٣ ش احمد الزمر میدان الحى العاشر مدینة نصرایمان عبد الرؤوف عبد المنعم
 ٠١٢٢٣٣١٤٦٧٢

استشارى ج٣٤

ایمان عبدالفتاح فھمى دمحم 
وشھرتھا ایمان فھمى

٤ ش د /  حافظ بھجت شقة ١ الدور األرضى 
منیل الروضة المنیل

٢٣٦٥٣٤٦٤ استاذ٣٥

 ٣٢٣٩٣٠٢٨٤ ش شریف باب اللوق أمام وزارة االوقافایمن عبدالحمید مامون شومان
٠١٠٠١٤٧١٦١١

استاذ٣٦

ایمن عبدالمنعم السعید جعفر 
وشھرتھ ایمن جعفر

٢١٢٦٣٣١٠٢٦ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدة
٠١٢٢٢٤٢٢٦٣٧

استاذ٣٧

٩٣٥٨٣٣٧١٢ ش ترسا برج االحمدى الطالبیة الھرمایمن فوزى حسین استشارى ب٣٨

١١٢٣٩٢١٤٥٦ میدان الفلكى باب اللوقایمن دمحم فوزى الشیتى استاذ٣٩

٢٦٨٥٩٥٠٢ ١٢٤ ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةایھاب رزق هللا جرجس استشارى أ٤٠

١٧٣٢٦٢٠٩١٣٥ ش الحجاز شقة ٤ مصرالجدیدةایھاب نبیل اسكندر جرجس
٠١٢٧٩٤٧٣٦٧٤

استشارى أ٤١

ایھاب نبیل دمحم عبداللطیف 
وشھرتھ ایھاب الریس

٣٥ ش صالح سالم عمارة البرج الدورالسابع عمارات 
العبور

٢٤٠٢٦٢٢٥ استشارى أ٤٢

 ٢١٢٤٥١٨٧٧٨ ش القبة میدان روكسى  مصرالجدیدةبھاءالدین عبدهللا حسن
٠١٠٢٢٠٨٧٢٧٨

استاذ٤٣

بھاءالدین عبدهللا على    (  من :  ٣ 
عصرا  حتى :  ٨ مساء )

 ٢٦٣٥٠١٥٩ ٤٠ ش الحجاز مصر الجدیدة
٠١١٤٣٧٩١١٥٥

استاذ٤٤

٦١ ش النھضة المعادى عمارة زھران میدان محطة تامر احمد عبدالرحیم مكى
مترو المعادى ش ٩

٢٣٥٩١١٩١ 
٠١٢٧٨٧٧٧٧٦١

استاذ٤٥

٤٣٢٤٦٦٤٢٣٩ ش النزھة السكاكینى میدان الجیشثروت فھمى ابراھیم عبدالمالك استشارى أ٤٦

٧٣٣٥٧٠٩٥٤٧ ش ربیع الجیزى برج سوتیر امام محكمة الجیزةجانیت بشرى شنودة بطرس استشارى أ٤٧

٣٣٨٨٨٩١٧ش زغلول محطة مشعل الھرم الجیزةجرجس سلیمان میخائیل سالمة استشارى أ٤٨

٢٤١٨٥٨٠٣عمارة ١٦ ش النزھة بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصرجلزمین دمحم راغب الھوارى استاذ٤٩

عمارة ٨ عمارات اول مایو بجوار الجامعة العمالیة مدینةجمال یوسف على المشد
 نصر

٢٢٧٥٤٦٧٢ استاذ٥٠

١٢١٢٤٣١٧٣٠٥ش شبرا فوق ماكدونالدز مجمع الراعى الصالحجورج زكى میخائیل استشارى أ٥١
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٣٢٣٠٤٤٩٥١ ش الزیتون بجوار سینما الزیتونجوزیف حلیم خلة ساویرس
٠١٢٠٦٥٢٢٨٨٣

استشارى أ٥٢

٣٢٣٦٤٤٣٧٧ ش دمحم زغلول  میدان الباشا المنیلحاتم ابوبكر دمحم خشت استشارى أ٥٣

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 أ٥٤

حازم عبد الرحمن اسماعیل اسماعیل
 سلیمان

١٤٣٢٤٦٤٥٤٢٥ ش مصر و السودان -  حدائق القبة  القاھرة
٠١٠٠٥١٢٤٩٤٩

استشارى أ٥٥

١٧٣٧٤٩٠١٠١ ش شھاب المھندسینحازم دمحم حسن یس استاذ٥٦

٩٧٢٣٦٤٥٣٣٠ ش المنیل حازم محمود حسن الفقى  استاذ٥٧

٢٤٢٣٥٨٧٥٨٥٩ ش الملك فیصل برج النصر الجیزةحسام الدین عمر عبدالعزیز على
٠١٠٠١٤٠٠٣٢٣

استشارى أ٥٨

٢١٠٢٠٩٩٥٥٢٦ جسرالسویس امام فندق السالمحسام الدین محمود احمد فرج
٠١٠٩٩٢٤٠٢٢١

استشارى أ٥٩

٢٤٢٤٠٢٩٥٩١ ش الطیران رابعة العدویة مدینة نصرحسام الدین مصطفى كامل استشارى أ٦٠

٢٣٧٨٣٢٧٢٣ ش السالم مدكور فیصل الھرمحسام الدین یحیى عبدالھادى استشارى أ٦١

٢٢٣٩٣٤٢٧٢ ش شریف عمارة اللواء باب اللوقحسن السماع یوسف عزالدین استاذ٦٢

٦٢٢٥٦٥٣٣٧ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةحسن السید الباز
٠١١١٩٧٥٦٥٠٥

استاذ٦٣

٥٣٥٦٨٣٠٦٢ ش الجامعة میدان الجیزةحسن عبدالوھاب على استاذ٦٤

حسین صالح الدین على 
وشھرتھ حسین النحاس

 ١٤٥٢٧٧٥١٣٣٥ ش النزھة  سانت فاتیما  مصر الجدیدة
٠١٠٠١٤٠٤٧٩١

استاذ٦٥

خالد احمد دمحم على ابوسدیرة 
وشھرتھ خالد ابوسدیرة

٤٢٥٢٥٩٦٣٣ ش ١٠٠ المعادى استشارى أ٦٦

١٠٢٢٤١٥٩٥٤٤ ب ش المیرغنى مصرالجدیدةخالد حمدى محمود استشارى أ٦٧

١٤٢٤١٥٤٣١٣ ش النزھة -  عمارات رابعة االستثمارى -  مدینة نصرخالد حمدى محمود استاذ مساعد٦٨

٣٢١ ش الملك فیصل -  حسن دمحم -  عمارة النساجون خالد قطب عبد هللا دمحم
الشرقیون

٠١٠١٠٠٠٩٧٤٨ مدرس٦٩

١٣٣٣٥٢٩٨٤ ش یثرب ناصیة ش السودان المھندسینخالد دمحم السعید مراد استشارى أ٧٠

٦١٢٢٤٠٨٨٨٧ ش الحجاز قرب محكمة مصرالجدیدة -  مصر الجدیدةخالد دمحم سلیم استاذ٧١

٥٤٢٢٥٧٦٧٢٧ش ابن سندر -  كوبرى القبةدعاء رمضان قاسم استشارى ج٧٢

٤٩٢٤٥١٧٨١٠ ش جسر السویس روكسى مصرالجدیدةرافت فھمى عریان استشارى أ٧٣

٦٧٣٣٤٥٣٤٠١ ش وادى النیل المھندسینرافت دمحم دمحم الحناوى استشارى أ٧٤

 ١٠٢٢٤١٤٥٨٤٣ ب ش المیرغنى مصر الجدیدةرامى ریاض فكرى ریاض
٢٤١٤٦٤٠٤

مدرس٧٥

رفیق دمحم فؤاد الغزاوى 
وشھرتھ رفیق الغزاوى

٤٤ ش جسر السویس امام مستشفى 
منشیة البكرى

٢٤٥٠٩٢٦٠ استاذ٧٦

ریاض بھى الدین احمد 
وشھرتھ ریاض شلش

٨٢٥٧٨٤٠٠١ ش قصر النیل القاھرة استاذ٧٧
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٤٠٠٣٣٩٤١٦١٦ ش الھرم بجوار المحافظةسعد حسن دمحم القاضى
٣٣٩٤١٨٣٥

استشارى أ٧٨

١١٧٣٣٣٧٢٧٢٣ ش التحریر میدان الدقىسعد دمحم رشاد صبرى استاذ٧٩

٧٢٢٩٠٩٤٥١ ش االھرام  روكسى مصرالجدیدةسمیر دمحم دمحم قاسم استاذ٨٠

سھیر دمحم السید 
وشھرتھا سھیر دمحم نصار

 ٢٩٧٢٦٠١٤٤٣٠ ش سكة الوایلى حدائق القبة
٠١٠٠٨٠٦٢٩٧٩

استشارى أ٨١

٢٩ ش مصطفى كامل برج التوفیق سوزان فوزى دمحم السید
امام سوبر ماركت مترو المعادى

٢٣٥٩٩٠٢٠
٠١٢٢٣١٥٣٧٧٤

استاذ٨٢

شریف حسن كامل  
وشھرتھ شریف جمال الدین

٧٩٢٢٠٢١٨٠٧ ش شبرا  استشارى أ٨٣

١٨٢٦٣٦٣٦٢٣ ش فارسكور تریومف مصرالجدیدةشریف زكى سید احمد منصور استاذ٨٤

شریف على جمال الدین 
وشھرتھ شریف جمال

٢٩٣٧٦١٧١٣٨ ش المروة الدقى استاذ٨٥

٢٤٢٥٧٦٧٧٦١ ش شبرا عمارة البنك االھلىصفوت حكیم یواقیم استشارى أ٨٦

طارق عبدالعزیز مصطفى  
وشھرتھ طارق البلتاجى

٧٥ ش محیى الدین ابوالعز ناصیة جامعة الدول العربیة 
المھندسین

٣٧٦١٦٣٦٣ استشارى أ٨٧

٣٣٣٥٥٥٥٨ ٢٠ ش البطل احمد عبدالعزیز المھندسینطارق عبدالمجید السید قطامش استاذ٨٨

طارق دمحم صالح احمد 
وشھرتھ طارق صالح

١٠٦٣٣٣٥٠٥١٦ ش جامعة الدول العربیة المھندسین استشارى أ٨٩

طالل عاطف ابوالنصر 
وشھرتھ  طالل الفار

 ١٣٣٠٢٢٥٥٢ ش امتداد ٢٦ یولیو میدان لبنان الجیزة
٣٣٠٣٠٨٨٩

استشارى أ٩٠

 ١٤٧٠١٠٦٤٤٨٧٧٣١ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصر الجدیدةطلعت صمویل ساویرس
 ٠١٢٢٦٦٦٣٩٩٢

استشارى ج٩١

٤٩٢٦٣٨٦٣٣١ ش دمحم فرید مصرالجدیدةظافر دمحم فھیم  استاذ٩٢

٢٥٢٨١٦٠٢٧٢ ش مصطفى المراغى عمارة سینما ماجدة حلوانعادل السید محمود فلیفل
٠١١٥٣٥٨٠٢٦٩

استشارى ب٩٣

٧٦ ش العباسیة میدان عبده باشا عادل عبدالعزیز محمود حسونة
١٧ ش عباس العقاد مدینة  نصر

٢٤٨٣٢٩٧٥
٢٢٦٢٣١٧٧

استاذ٩٤

٥٥٣٥٧٣٤١٠٤ ش النادى الریاضى برج االطباء اول فیصل الھرمعادل دمحم فتحى  استاذ٩٥

٨٢٣٧٢٩٦٦٠ أ ش الجامع امام محطة مترو حدائق حلوانعادل محمود عبدالعزیز استشارى أ٩٦

 ٩٦٢٦٧٢١٥٠٦ ش مصطفى النحاس برج األطباء مدینة نصر  القاھرةعبد الرحمن جابر سالمان
٠١١١٥٠٠٠٩٧٩

استاذ٩٧

٣٣٢٣٦٣٢٩٢٥ ش القصر العینىعبدالعزیز على على سعد استاذ٩٨

٢٩٢٣٨٠٤٧٨٠ ش مصطفى كامل المعادىعبدالعزیز دمحم امام استشارى أ٩٩

٦٨٢٢٠٥٤٨٤٨ ش روض الفرج شبراعبدالعظیم یوسف دمحم استشارى أ١٠٠

٦٢٧٩٥١٢١٩ میدان الفلكى بجوار الغرفة التجاریة باب اللوقعبدالعلیم محمود على استشارى أ١٠١

٣٥٨٦٨٦٦٢عمارات ابوالفتوح رقم ٦٠ امام كازینو اللیل الھرمعصام عبدالغفار متولى
٣٥٨٤٩٠٤٢

استاذ١٠٢

٢٧٣٧٦١٦٥٢٧ ش السودان فوق صیدناوى المھندسینعلى دمحم طھ  استاذ١٠٣
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١٠٤٣٧٤٨٨٣٨٨ ش التحریر الدقى عماد عبدالعال  صوابى
٠١٠٢٠٥٥٢٨١٢

استاذ١٠٤

٢٦٣٥٩٥٤٢برج الفھیم میدان حلمیة الزیتونعماد فوزى جبران استشارى أ١٠٥

٢٥٢٣٧٤٠١١٩٩ ش فیصل التعاون الھرمعماد دمحم احمد رزق استشارى أ١٠٦

١٣٣٢٤٦٤٥١٤٣ ب ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةعمرو ابراھیم دمحم شعراوى استاذ١٠٧

عمرو حسن بھى الدین 
وشھرتھ  عمرو حسن السمرة

 ١٩٣٧٦١٩٨٩٤ ش وزارة الزراعة الدقى
٣٣٣٦١٠٢٦

استشارى أ١٠٨

١٧٣٣٣٦١٣٦٩ ش التحریر الدقى عمرو عبدالعزیز عزب استشارى أ١٠٩

 ٤٧٠١١٥٨١٣١٥٨٢ش سنان  -متفرع من جسر السویسفادي ثروت  فھمى  ابراھیم
   ٢٤٥١١٦٨٧

أخصائي١١٠

فارس عزیز فوزى 
وشھرتھ فارس عزیز جرجس

١٧ ش محمود بسیونى متفرع من میدان طلعت حرب 
قصر النیل

٢٥٧٦٤٨٢٥ استشارى أ١١١

عمارة ٣  التعاونیات صقر قریش أمام صیدلیة العزبى فكرى دمحم فتحى زاھر 
م.  شیراتون

٢٢٦٧٤٩٦٧ استشارى أ١١٢

٧ ش دمحم عكاشة من ش منصور حلوان كریم عبدالحمید فرج رزق
١/٦ ش الالسلكى المعادى الجدیدة شقة ٣٣

٢٥٥٩٦٠٧٠
٠١٠٠٦٧٨٩٧٦١

استشارى أ١١٣

١٤٢٣٦٣٢٩٠٧ ش المقیاس  شقة ٦ الروضةلبنى دمحم احمد استشارى أ١١٤

٢ میدان عبدالمنعم ریاض عرب المعادى لیلى دمحم ھالل حمودة
أمام مطعم أسماك الحریة

٢٣٨٠٦٦٢٦ استاذ١١٥

١٦٢٤١٨٥٨٠٣ ش النزھة میدان الساعة أول عباسمؤمن محمود حمدى ابراھیم مدرس١١٦

  ١٠٧٢٢٩٠٠٣٦٢ ش النزھة  شقة ١٠میدان تریومف مصرالجدیدةماجد ماھر صلیب رشدى
٠١٢٠٢٣٦٩٨٨٨

استاذ مساعد١١٧

٤٩٢٦٣٨٦٣٣١ ش دمحم فرید  مصرالجدیدةماجدة دمحم محمود سامى استاذ١١٨

١٥٢٥٨٨٦٠٧٠ ب شارع ادریس راغب -  الظاھرماھر مترى شنودة استشارى ج١١٩

١ ارض اللواء المھندسین عمارة على الشریف مجدالدین محمود احمد الدسوقى
٣٢ ش دمحم حسن حلمى جزیرة العرب المھندسین

٣٣٢٥٦٠٣٩ 
٣٣٠٥٩٥٢٤

استاذ١٢٠

٩٤٢٦٣٩٥٥٦١ ش عبدالعزیز فھمى سانت فاتیما مصرالجدیدةمجدى عزالدین حسنى توكل استاذ١٢١

٤٨٢٢٧٥١٥٥٥ ش عباس العقاد بجوار مطعم ام حسن مدینة نصرمجدى عزت ابراھیم خالف استاذ١٢٢

٧٣٢٤١٩٠٧٧٩ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةمجدى عزیز كیرلس بباوى استشارى أ١٢٣

٢٧٢٢٧٢٥٢٨٧ ش مصطفى النحاس الحى الثامن مدینة نصرمحسن نصیف جرس استشارى أ١٢٤

دمحم احمد احمد المالح 
وشھرتھ دمحم المالح

٥٣ ش المقریزى برج االطباء خلف مستشفى 
منشیة البكرى مصرالجدیدة

٢٢٥٦٦٥٠٥ استاذ مساعد١٢٥

٩ ش النزھة  أرض الجولف الصف المقابل للرقابة دمحم احمد رشاد عبدالھادى
االداریة مدینة نصر

٢٤١٤٠٠٠٥ استاذ١٢٦

٦٩ ش ربیع الجیزى امام المحكمة الجیزة دمحم احمد دمحم المطراوى
دار السالم ش الشین من ش الفیوم

٣٥٧١٧٥٣٨
٢٧١٩٣٠٨٠

استشارى أ١٢٧

دمحم امین انور المصرى 
وشھرتھ دمحم انور المصرى

٢ ش ھشام لبیب امام التوحید والنور بجوار 
كمبیوتر مول فوق صیدلیة السماحة مدینة نصر

٢٢٨٧٠٦٩٢ 
٠١١١٢٥٣١٥٢٩

استاذ١٢٨

٨١٢٢٦٠٢٢٢٦ ش النصر بعد طیبة مول مدینة نصردمحم حامد على عبدالعال استاذ مساعد١٢٩
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٩٥٢٤١٤٦١٥٥د  ش المیرغنى برج الشمس مصرالجدیدةدمحم حسن دمحم حسن الزند استشارى أ١٣٠

برج االطباء ٢٠ ش عبدالعزیز جاویش من دمحم محمود دمحم خالد ابراھیم فتحى عیسى
باب اللوق

٢٧٩٣٠٨٩٠ استاذ مساعد١٣١

٣٨٣٥٧٠٩٩٥٢ ش ربیع الجیزى بجوار محكمة الجیزة -  الجیزةدمحم سعد مصطفى البلقینى استشارى أ١٣٢

دمحم سعید محمود یوسف 
وشھرتھ 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 أ١٣٣

١٣ش عید مصطفى من شارع فیصل الرئیسى -برج بالزادمحم صبرى دمحم قطب
 الدور الثانى شقة ٥ جیزة

٠١٢٠٥٩٠٠٣٣٢ مدرس١٣٤

٢٢٣٣٣٨٤٣٧٩ ش مصدق الدقىدمحم صالح الدین عبدالھادى استشارى أ١٣٥

٢٥٦٣٣٨٥٥٧٩٠ ش الملك فیصل امام مقھى العبد التعاون الھرمدمحم طالل عبدالرحمن استشارى أ١٣٦

 ٤٧٢٢٦٢٦١٥٩ب ش عباس العقاد بجوار برجر كنجدمحم عبد المنعم السید سلیمان مھدى
٠١٠٩١٤٩٤٢٩٦

استاذ١٣٧

١٧٦٢٦٣٧٦٧٣٣ ش النزھة میدان سانت فاتیما مصرالجدیدةدمحم على بلیغ استشارى أ١٣٨

٣٠٣٥٧٣٠٣٢٢ ش مراد  الجیزةدمحم عمرو صالح الدین عبد الحكیم استشارى أ١٣٩

دمحم مجدى سعد على 
وشھرتھ مجدى مرشد

٢٠ أ ش مستشفى البترول امام مسجد االیمان مكرم عبید
 مدینة نصر

٢٢٧١٩٠٤١ استاذ١٤٠

٤٧٢٤١٧٤٢٨٣ ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةدمحم محمود السید استاذ١٤١

٢٥ ش عثمان بن عفان الدور الثالث میدان صالح الدین دمحم محمود السید الشین
مصر الجدیدة

٠١٠٩٠١٢١٣٣٣
 ٢٤١٧٩٠٥٥

مدرس١٤٢

١٧٨٢٥٩٣٥٣٩٩ ش الجیش اعلى مكتب برید باب الشعریةدمحم نبیل على عبدالحمید استشارى أ١٤٣

محمود احمد حشمت 
وشھرتھ محمود ابوستیت

٢٨٢٣٩٣٧٤٩٤ ش عدلى القاھرة استاذ١٤٤

محمود احمد دمحم 
وشھرتھ محمود عبدالحمید

٥٠٢٦٤٣١٧٤٥ ش الحجاز مصرالجدیدة استاذ١٤٥

٣٧ ش احمد بدوى من ش رایل امام مسجد الدسوقى محمود حسین دمحم عوض
حلوان

٢٩٧٣٣٢٩٩ استشارى ب١٤٦

٢٦٩٢٣٩٥٤٥٤٨ ش بورسعید عمارة لؤلؤة الخلیج السیدة زینبمحمود عبدالمجید الحدیدى استشارى أ١٤٧

١٦٢٣٩١٤٦٧٦ ش حسن األكبر عابدینمحمود عثمان على حماد استشارى أ١٤٨

٢٩٣٧٦١٤٥١٦ ش نوال نایل سنتر الدقى محمود نجیب عفیفى استشارى أ١٤٩

١٥٨٣٧٦٠٩٥٣٩أ شارع السودان تقاطع ش السودان مع سوریامروة متولى سالمة
٠١٠١٨٨٨٢٠٥٩

استشارى أ١٥٠

٥٢٢٥٣٢٣٥٨٨ ش المنیل الدور الثانىمصطفى على حسن الحلو استاذ١٥١

١٤٦٢٧٥٤٤٧٦٦ أ ش النصر برج صیدلیة العزبى المعادى الجدیدةمصطفى عمرو حسن الحسینى
 ٠١١٥٥٤٧٨٥٣٨

استاذ مساعد١٥٢

مصطفى محمود احمد محمود احمد
و شھرتھ مصطفى محمود ابو سبیع

٣٠٠١٠١٣٥٦١٣٤٥ ش مراد بجوار عمر افندى الجیزة أخصائي١٥٣

٤٥ ش الدقى شقة ٤٠ میدان الدقى مصطفى مصطفى بھجت
٤٠١ ب الملك فیصل  الطالبیة الجیزة

     ٣٣٣٧١٧١٥
٣٥٨٧٦٣٢٥

استاذ١٥٤

٠١١١٠٥١١٠٠٦ ٤١٠ ش الھرم فوق مكتبة ألوان  نصر الدین  الھرممعتز حامد دمحم على استشارى أ١٥٥
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القاھرة محافظة 
العیون أطباء

١٢٣٢٤٨٣٧١٢٥ ش مصر والسودان حدائق القبةمعتز عبدالواحد احمد عطیة استشارى أ١٥٦

٢٧١ ش الملك فیصل برج الشرطة الجیزة معتز عصام زكى دمحم غیث
٦/١ ش الالسلكى-  المعادى الجدیدة الدور االول

٣٥٨٣٣٧٤٥
٠١٢٢١٠٣٦٦٨

استشارى ب١٥٧

٣٥٢٣٩٢٩٤٦٠ میدان السیدة زینب عمارة الطاھرةمنال دمحم حامد دمحم امین استشارى ب١٥٨

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

استاذ١٥٩

٥٨٢٦٣٩٥٥٣٢ ش الحجاز مصرالجدیدةنجم الدین ھالل عبدهللا استاذ١٦٠

١٤٢٣٦٤٦٢٠٧ ش متحف المنیلنیللى راغب وھبى استشارى أ١٦١

٢٨٢٢٤٠٢٩٥٤ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدةھانى صالح دمحم نصر النجومى استشارى أ١٦٢

٥٢٢٩٤٤٣٤٠ ش اسیوط عرب الجسر عین شمس الشرقیةھانى فؤاد عزیز توما استشارى أ١٦٣

٤٩٢٢٦١٧٧٠٦أ ش عباس العقاد -  مدینة نصرھانى محمود بیومى سمور
٠١٠٠١٣٦٠٤٢٠

استشارى أ١٦٤

٢٥٢٦٣٥٠٢٨١ ش اسماعیل رمزى میدان الجامع مصرالجدیدةھانى محمود حسین لبیب استشارى ب١٦٥

٣٨٢٧٥٠٧٢٥٤ ش ٧٧ المعادىھانىء عبدهللا الجمال استشارى أ١٦٦

١١٦٣٣٣٨١٧٣٠ ش التحریر الدقىھشام فتح هللا الشیخ استاذ١٦٧

٦٠٢٤٥٢١٣٦٠ ش الخلیفة المامون كوین سنتر مصرالجدیدةھشام فوزى خلیل
٠١١٢٠٩٦٢٢٢٠

استاذ١٦٨

٣٣٠٣٧٨٢٥٧٠٧ ش الملك فیصل مدخل ٣ شقة ٢٦ھشام محمود حلمى خطاب استشارى أ١٦٩

٦٣٠١٠٠٠٧٤٠٦٣١ش الحریة -عین شمس -امام حى عین شمسھیام سید كامل استشارى أ١٧٠

١٣٧٨٠٦٨٧٨ ش دمحم ابراھیم من ش ضیاء الھرم الجیزةوجدى مجلى صموئیل استشارى أ١٧١

ودید الیاس جرجس 
وشھرتھ ودید زھرة

 ١٢٧٧٧١١٢١ میدان الحجاز مصرالجدیدة
٠١٢٨٩٤٤٤٦٦٤

استشارى أ١٧٢

٩٨٣٣٣٨٥٥٦٨ ش التحریر برج الدقى االدارى الدور الثامنیاسر سلیمان دمحم سلیمان
٠١١٥٤٤٤٣٠٢٢

استاذ١٧٣

 ٩٣٥٨٦٣٧٠٢ ش حسن دمحم  محطة سنترال الھرمیحیى محمود خیرت
٣٥٨٣٦٤٠٠

استاذ١٧٤

 ١١١٣٧٤٤٦٢٠٥ ش الملك فیصل الكوم األخضر أول ش المستشفىیس عبدالحكیم احمد عبد هللا
٣٧٧١٠٣٩٨

استشارى أ١٧٥
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C أحدث أجهزة التعقيم والكشف بأشعة اكس
C عالج اللثة وتنظيف األسنان بالذبذبات عالية التردد

C حشو وتجميل األسنان بلون األسنان الطبيعية بالليزر
C حشو وعالج الجذور

C جراحة الفم وخلع ضرس العقل المدفون بدون ألم
C قسم خاص لعالج المعوقين والمتخلفين عقليًا تحت التخدير الكلي »خارج التعاقد«

C وحدة لتقويم األسنان وعالج أسنان األطفال
C زراعة األسنان »خارج التعاقد«

C تركيب األسنان الثابته والمتحركة »بورسلين ـ فالتاليوم ـ أكريل«
وحدة متنقلة للعالج بالمنازل لكبار السن

C طبيبة أسنان لعالج المنتقبات والمحجبات واألطفال
C تبييض األسنان بالزوم »الليزر« في جلسة واحدة »خارج التعاقد«

مركز الدكتور جالل حمودة لطب األسنان
أساتذة متخصصون بكلية طب األسنان

129 ش النزهة ـ بجوار المالكي وسينما كريستال القديمة ـ ميدان تريومف
محمول: 01221608788- ت:27742918

مواعيد العمل من 11:3 ظهرا ومن 6:10 مساء
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C زراعة األسنان             C طب أسنان األطفال         C طب الفم وعالج اللثة
C تجميل وتبييض األسنان بأحدث أجهزة الليزر األمريكية

C عمليات جراحة الفم والفكين باإلضافة إلي الخدمات التقليدية في طب األسنان
C عالج األعصاب وحشو الجذور            C تركيبات األسنان الثابتة والمتحرك

C تقويم األسنان

دكتور/ مجدي جميل
استشاري طب وجراحة الفم وتركيبات األسنان

زميل الجمعية األمريكية لجراحة األسنان
يمنح المركز خصم خاص 25% علي جميع بنود العالج المعلنة بالمركز

وخصم 10% علي التركيبات وزراعة األسنان
المركز مجهز بأحدث األجهزة األمريكية في مجال طب وجراحة الفم واألسنان ويشمل تجهيز 
المركز وحدة للتعقيم بأحدث أجهزة االتوكالف األميريكة يقوم المرز قتديم خدماته في جميع 

تخصصات طب األسنان وتشمل.

Cairo dental center مركز القاهرة لألسنان

مواعيد العمل: 10 صباحًا: 10 مساًء ماعدا الجمعة       للحجز ت: 24544455
العنوان: 3 شارع رفاعة من الخيلفة المأمون ناصية ومبي روكسي    تليفون: 24520808
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القاھرة محافظة 
أطباءاألسنان

٨٣٧٦٢٨٤٢٤ ش السودان -  الدقى احمد فھمى طھ احمد  أخصائي٢٥

احمد فواد احمد موسى 
(  مركز دار االسنان )

٢١٣٥٧٢٥٥٥٠ش طالل سعداللـھ ترعة الزمر الھرم استشارى ب٢٦

٤٨٣٧٤٨٠٣٥٠ش جمال سالم نادى الصید المھندسیناحمد فواد عبدالعزیز الفكھانى  أخصائي٢٧

التجمع الخامس میدیكال بارك ١ عیادة ١١٠ امام محكمة احمد قطب طایل
التجمع الخامس

٠١٠٩٦٦٠٧٠٩١
٠١١٢٧٨٩١٠٦٦

استشارى أ٢٨

٢ ش الفیوم -  متفرع من ش كلیوباترا -  الكوربة -  احمد مجدى صالح عوض
روكسى -  مصر الجدیدة

٢٤١٤٣٣٦٣
٠١٢٢٢٥٠٠٧٥٧

أخصائي٢٩

٤ ش عبد العلیم عمران من ش ٩ بجوار مترو حدائق احمد محسب دمحم اسماعیل
المعادى   القاھرة

٢٣٧٩٤٦٠٠ استشارى ج٣٠

٨ ش مراد -  برج مراد االدارى الدور السابع عیادة ٣٠٧احمد دمحم ابو الفتوح عابد
 - الجیزة

٣٥٦٩٩٦٧٤
٠١٠٣٠٣٢١٦١٣

أخصائي٣١

١٩٣٣٠٣١٨٦٩ ش الغیث خلف فندق شھرزاد العجوزةاحمد دمحم احمد حمدى
٠١٢٢٣٩٤٩٧٢١

استاذ٣٢

٥/٩٢٥١٨٦١٦٠ ش الجزائر الشطر السابع المعادى الجدیدةاحمد دمحم البدوى استشارى أ٣٣

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

١٩٢٩٨٢٠٦٢٩ش ٢٦١-  میدان الجزائر المعادى الجدیدةاحمد دمحم عطیة
٠١٠٠٦٤٢٩٢٩٧

أخصائي٣٦

١٩٠ ش السودان المھندسین الجیزةاحمد محمود  عبد القادر غزالة
سیتى سنتر مول الحى األول بجوار مستشفى زاید العام 

الشیخ زاید

٠١٠١١١٦١١٢٥
٠١٠٠٦٣٣٧٣٩٩

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

٢٥٢٨٨٤١٦
٢٣٧٨٤٨٤٥

أخصائي٣٩

احمد محمود صبرى محمود  
وشھرتھ 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  
وشھرتھ احمد حالوة

١٢٧٢٤٨٤٦٩٩٨أ ش مصر والسودان حدائق القبة استاذ مساعد٤١

١٣٣٤٥٥٧٣٠أ میدان ابو المحاسن الشاذلى العجوزةاحمد مصطفى دمحم طھ أخصائي٤٢

٤٣٣٤٦٨٥٨٥ ش عوض عامر المھندسیناحمد نبیل احمد فھمى مدرس٤٣

٢٢٥٢٤٠٨٥٥ ش ١٠٠ بجوار بنزایون المعادى میدان الحریةاحمد وائل دمحم على  استشارى ب٤٤

احمد وفاء عبد العظیم بغدادى اباظة  و
 شھرتھ احمد اباظة

٤٤٢٤٥٤٨٨١٨ ج ش الخلیفة المأمون مصر الجدیدة
٠١١١١٩٠٩٨٤٥

أخصائي٤٥

٣٧ش ابوحازم بجوار فندق جرین برامیدز الھرم  احمد یوسف دمحم جمال 
٩٧ ش التحریر الدورالسابع شقة ٧١ الدقى

٣٥٨٥٦٣٠٠
٣٧٦٢٤٠٣٩

استاذ٤٦

١٣٢ ش النزھة تریومف مصر الجدیدةادوارد انیس عزیز
٤ ش توفیق جرجس من ش احمد عصمت عین شمس 

الشرقیة

٢٧٧٥٨٥٤٦
٢٤٩١٥٢٧٣

استشارى ج٤٧



187

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءاألسنان

٧٢ ش عین شمس بجوار مول العصر الجدید للكمبیوتر اسامة انور احمد حسن 
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٨٩٨٧٧ استشارى ج٤٨

٦٠١١٥٧٠١٨٤٧٠ اكتوبر میدان الحصرى بجوار التوحید و النوراسامة سرور سرور جمعة أخصائي٤٩

اسامة عبد اللطیف دمحم حسن
و شھرتھ اسامة عبد اللطیف االسوانى

٤٤ ط شارع نادى حدائق االھرام  -  بجوار النادى 
مباشرة -  الھرم

٣٣٩٠١٢٩٠
٠١١٥٣٢٢٢٦٣٥

استشارى أ٥٠

 ٢٤٣٧٣٨٣٧٦١١١ الحى الثانى مجاورة ٨ مدینة ٦ أكتوبراسامة دمحم عبد الفتاح ذھب
٠١١١٥٨٥٣٦١٦

أخصائي٥١

اسامھ دمحم عبده حسن 
وشھرتھ اسامة الجمل

٦٣٧٤٤٦٤٧٧ ش المستشفى بجوار مستشفى الھرم استشارى ج٥٢

٧٧٠١٠٠٧٨٤٦١١٨ ش الشعب اول الھرم العمرانیة الغربیةاسالم غاندى عبد الشكور حسین أخصائي٥٣

١٠ ش دمحم خیرى تقاطع نرعة عبد العال -  أول فیصل -  اسماء على عیسى على حسن
الجیزة

٠١٠٠٨٩٣٣٤٢٤ أخصائي٥٤

٨ ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار التأمینات اسماء عماد الدین دمحم رشاد
المعادى الجدیدة

٠١٠٦٧٠٣٣٩٢٤ أخصائي٥٥

١٥٤٠١١١١٨٤٥٢١٣ أ ش جسر السویس الزیتون الدور الرابع شقة ٢٤اسماء لبیب بیومى سلیم
 ٠١٠٠١٦٤٨٨٣٠

أخصائي٥٦

٥٢٣٩٣٣٥٥٥ ش صبرى ابوعلم -  باب اللوق اشرف حسین عبدالفتاح شریف استاذ٥٧

١٧ ش ابو العتاھیة امتداد عباس العقاد امام الحدیقة اشرف حمدى یوسف
الدولیة مدینة نصر

٠١٠٢٢٧٧٧٩٩٤ أخصائي٥٨

١٨٢٦٣٣٢٠٦٨ش المنصورة -  میدان الجامع -  م الجدیدة اشرف طاھر على خیرالدین  أخصائي٥٩

٣٠٢٥٥٧٢٩٦٠ش منصور -  حلواناشرف فیكتور ریاض
٠١٠٠١٥١٣١٦٥

أخصائي٦٠

اشرف لطفى عبد اللطیف سلیمان 
الجمل

و شھرتھ اشرف لطفى الجمل

٤٠١ ش فیصل-  الدور الرابع -  محطة الطالبیة -  امام 
صیدلیة العزبى

٠١٠٢٥٠٠٠٤١٠
٠١٠٠٢٦٨٢٤٨٦

أخصائي٦١

اشرف دمحم امام عبدالمنعم  
وشھرتھ اشرف النحاس

١٠١٠٠٠٠٨٤٩٧١ ش كعبیش میدان الطوابق فیصل الھرم 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 الھرم

٣٥٨٤٣٨٧٧ استشارى ج٦٥

٤٩ ش دمحم الصغیر مصر القدیمةالسید دمحم على الصعیدى
١ ش سید داود البساتین الالسلكى المعادى الجدیدة

٢٣٦٥٩٧٤٤
٠١٢٢٧١٨٥٣٥٥

استشارى ج٦٦

٣٩٦ ش الھرم مع ١ش سید ابوالخیر امام ماكدونالدزالسید مصطفى كامل احمد على 
بجوار محافظة الجیزة الھرم

٣٣٩٤١٥٦٤ 
٠١١١٣٥٣١٠٠٠

أخصائي٦٧

المركز السویسرى 
(  د/  السید وائل دمحم فكرى )

٥٧٢٤١٨٤٠٠٩ ش حسن افالطون ارض الجولف مصر الجدیدة
٠١٠٦٧٦٣٩٩٦٧

أخصائي٦٨

المصرى الحدیث لألسنان
 ( MDC  )

قطعة ٥٠٩ ش ٩ تقاطع ش ١٠ محطة الرخاوى امام بنك
 كریدى اجریكو المقطم

٢٥٠٥٦١٧٠ أخصائي٦٩

٨٧٢٦٣٢٥٧٨٩ ش دمحم فرید جامع الفتح مصرالجدیدةالھام اسكندر بولس
٢٦٣٤٨٨٢٣

استشارى ج٧٠
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١٠٥٢٤٥١٧٨٠٣ ش طومان باى برج التوفیقیة الزیتونالھام بطرس جرجس
٠١٢٨١١٣٠١١٤

استشارى ج٧١

عمارات اول مایو رقم ٢ طریق النصر بجوار فسم شرطةامال یوسف رشدى دمحم 
 م.  نصر 

٢٢٧٠٨٦٣٨ استشارى ب٧٢

٦٧٠١٠٢٦٩١١٠٦٩ ش حسنین ھیكل -  عباس العقاد -  مدینة نصرامانى دمحم لطفى استشارى أ٧٣

ب ا عمارات الفاروقیة جسر السویس امیر دمحم عبدالسمیع
بعد سوق القنال

٢٦٢٠٨٧٩١
٠١١١١٧٣٥٨٨٨

استشارى ب٧٤

١٧٣٥٤٠١٧٥٨ش الجمھوریة وراق الحضر امبابة جیزةامیرة ابراھیم دمحم عبد الرحمن
١٢٢٤٤٦٠٩٢١

أخصائي٧٥

١٧ ش عبد المجید بدوى  حى الزھور  العمرانیة الشرقیةامیرة متولى حسن حسن
 الجیزة

٣٥٧٤٦٩٦٩
٠١١٥١٦٩٨٤٢٨

أخصائي٧٦

١١ص الشطر العاشر بجوار جامع عباد الرحمن ش ایزیس فرح ابراھیم نسیم
الجزائر المعادى الجدیدة

٢٧٠٥٦٥٨٥ 
٠١١٥٦٥٨٣٥٦٨

أخصائي٧٧

٤٨٠١٠٦٣١٦١٢٧٤ ش سلیم األول الزیتونایمان رمضان ابراھیم أخصائي٧٨

٦اكتوبر المحور المركزى الحى الرابع كایرو میدیكا ل ایمن  رءوف احمد على خلیفة
سنتر

٠١٠٠٠٢٨٢٣٥٠
٠١٠٠٦٦٢٢٤٧٠

استشارى ب٧٩

٤٣٠١٠٠٣٥٨١١٥٠ ش الزھراء عین شمس القاھرةایمن احمد عبد الباري داود
 ٠١١١٨٤٤٤٠٥٢

أخصائي٨٠

٩ ش الروضة عمارة المصور بسطا ایمن جمال الدین دمحم عبدالرازق
بجوار سینما فاتن حمامة المنیل امام التوحید و النور

٢٣٦٨٦٩٧٦
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

٩٩٢٤٦٧٧٣٥٥ ش العباسیة -  بجوار قسم الوایلى ایمن محمود ناصف  أخصائي٨٤

عمارة ٧ تعاونیات  البناء واالسكان ایمن نبیل حافظ على
ابووافیة الشرابیة

٢٤٨٥٤٥٣٥ أخصائي٨٥

  ٣٣٧٦٠٣٠٤٦ ش احمد امین  -  الدقى ایناس سامى عبدالحمید سامى
٠١٠٠٨٣٤٧٢٩٧

استاذ٨٦

  ٢٢٣٣٣٥٥٠٦٢ش مصدق -  الدقى ایھاب بسیونى بسیونى 
٣٣٣٧٨٩٧٠

مدرس٨٧

٤٤٣ ش الملك فیصل بجوار صیدلیة العزبى  مدكور     ایھاب فتحى دمحم احمد
الھرم

٣٥٨٦١٤٨٥ استشارى ب٨٨

ایھاب دمحم شریف فتحى (مركز فامیلى
 لطب األسنان )

٩٢ ب ش احمد عرابى المھندسین  بجوار عمر أفندى 
عمارة معمل البرج

٣٣٠٣٧٧٣١ أخصائي٨٩

٨/٧١ ش دمحم المقریف موازى لحسن المأمون -  مدینة ایھاب دمحم كمال دمحم كمال
نصر

٠١٢٠٠٥٧٧٨٦٠ أخصائي٩٠

١٠٨٢٦٣٩٩٦٠٩ش سلیم االول -  عمر افندى -  حلمیة الزیتون ایھاب ناشد فرج  استشارى ج٩١

٦٠١١٥٩٧٩٧٧٠٣ ش التحریر محطة مترو البحوث الدقىباسم ابراھیم یوسف الشین أخصائي٩٢

٢٩٢٤٥٩٠٠٥٣ ش خورشید  --  دوران شبراباسم عدلى لبیب أخصائي٩٣

٢٥ مساكن شیراتون  شقة ١٠ عمارات مصر للتعمیر باسم نصر الدین حسن 
اخر مترو النزھة المنطقة األولى

٢٢٦٨٢٨٣٥ أخصائي٩٤
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٣٠١١١٩٨٨٦٨٦٥ جامع قایتباى المنیل بجوار مطعم عجیبة من ش  المنیلبسمة فاروق دمحم العشرى
٠١٢٢٧٩٣٠٧٨٣

أخصائي٩٥

٣٨ ش ربیع الجیزى بجوار المحكمة الجیزة بھاءالدین سید محمود مرسى
٢٢ ش المنیل الروضة میدان الممالیك

٣٥٦٩٦٣١١
٢٣٦٤٩٨١٨

استشارى ب٩٦

٥٦٠١٠١٩٨٣٢٧٨٩ب ش منصور باب اللوق القاھرة الدور االولبھیر محب نبیھ یوسف
٢٧٩٣٢٣٨٤

أخصائي٩٧

٩١٠١٠١٨٦١١١٧٧ ش مصر والسودان حدائق القبةبیشوى مجدى نصیف حبیب
٢٣٣٠٠٠٣١

أخصائي٩٨

٧٦٣٧٦٠٨٢٥٦ش السودان الدور الثانى شقة ٣ المھندسین تامر نورالدین دمحم  أخصائي٩٩

٤ ش مصر والسودان رمسیس بجوار كلیة رمسیس تریزة جرجس بشاى
للبنات

٠١٢٢١٩٥٥٧٥٠
٢٤٤٥٢٨٦٠

استشارى ج١٠٠

٤٠٣ ش بورسعید باب الخلق أمام مستشفى  أحمد ماھر جاد أبو الحمد السید أحمد البرى
التعلیمى

٢٣٩٩٤٥٠٩ أخصائي١٠١

٤٩٢٥٩٠٣٣٦٥ش كامل صدقى فوق البنك االھلى المصرى الفجالةجرجس صموئیل جرجس منقریوس استشارى ب١٠٢

١ عمارات المھندسین اول مكرم عبید طریق النصر مدینةجالل على دمحم عید
 نصر

٠١١١٥٦٦٣٨٧٨
٠١٢٢٦٨٦٣١٠٣

أخصائي١٠٣

٣ عمارات كلیة البنات خلف دار الدفاع الجوى جمال عبدالغفار نصر
مدینة نصر

٢٤١٤٦٨٠٥ استشارى ج١٠٤

جمال دمحم محفوظ 
وشھرتھ جمال محفوظ الجیار

١١ ش د/حسن كامل امام قسم الساحل شبرا  ١٣ ش 
سبیل الخازندار من میدان الجیش  القاھرة

٢٤٣١٧٩٠٢ 
٠١٠٠١٤١٨٥٨٤

استشارى ج١٠٥

٣٢٢٠٥٦٧٧٥ خمارویھ  شبرا مصر  القاھرةجمیل أسعد بطرس أسعد
 ٠١٢٢٣٣٤٣١٤٩

استشارى ج١٠٦

٩ ش ھشام لبیب مدینة نصر جمیل بشرى حنا
٣ ش رامز العراق شھاب المھندسین

٢٢٧٢٠٠٤٠
٠١٢٢٦٤٩٠٩١

أخصائي١٠٧

٨٢٢٠٢٢٩٢٥ ش بین المدارس من میدان الممالیك الخلفاوى شبراجینا رفعت حلمى فھیم أخصائي١٠٨

جیھان عبدالفتاح عبدالعال 
وشھرتھا جیھان عمر

١٧ ش ناصر خسرو خلف الحدیقة الدولیة اول یمین  
بعد وندر الند امتداد السجالت العسكریة مدینة نصر

٢٣٨٩٥٢٩٥ استاذ مساعد١٠٩

٣٣ ش حسن المأمون عمارات شرارة  بجوار النادى حاتم  فتحى حسن المغربى
األھلى مدینة نصر

٢٤٧٢١٩٧٥
٠١٢٢٩٥٩٩٩٢

أخصائي١١٠

١٢٣٢٤٣٤٢٨٨٨ ش مصر والسودان حدائق القبةحاتم ادم دمحم ادم أخصائي١١١

٤ میدان ابن خلدون بجوار سور نادى التوفیقیة للتنس حاتم عبد الحمید دمحم الحدینى
المھندسین

٣٣٤٧٧٩٤٥ استاذ١١٢

٢٢٥٢٥٤٩١١ ش ١٠٠ المعادى حاتم دمحم حسین احمد  استشارى أ١١٣

ش جمال عبدالناصر المجاورة الرابعة عمارة ١٧ حازم جالل مرسى فرج
شقة ٣ الحى الثامن ٦ اكتوبر

٣٨٣٥٥١٥٨
٠١٠١٤٦٦٦١٢٣

أخصائي١١٤

٢٢٢٥٧٧٢٠٥ ب عمارات رئاسة الجمھوریة خلف قصر القبة حازم حسین رمزى كاظم
٠١٠٢١٤٠٠٦٢٤

استشارى أ١١٥

١٧٢٢٧٣٠٧٣٥ش مصطفى النحاس م نصر حازم سعید احمد محسن  استشارى ج١١٦

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
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حسام احمد فؤاد 
وشھرتھ حسام االلفى

١٨٣٢٧٩٤٧٩٥٧ش التحریر عمارة استراند باب اللوق استشارى أ١١٩

حسام الدین المندوه توفیق الخواجھ 
وشھرتھ حسام المندوه الحسینى

٥٩ ش الملك فیصل ناصیة ش الوفاء واالمل 
بعد المریوطیة

٣٣٨٣٦١٧٧
٠١١١٨٢٦٢٦٤٧

مدرس١٢٠

١٢٧٢٢٧٥٩٦٥٦ ش مصطفى النحاس مدینة نصرحسام الدین محفوظ ابراھیم
٠١٠٠١٦٦٢٨٠٤

استشارى أ١٢١

٢٦١٢٦٣٧٥٦٧٨ ش جسر السویس محطة األلف مسكن  القاھرةحسام محمود عبد العلیم دمحم أخصائي١٢٢

حسن دمحم احمد البنا 
وشھرتھ حسن دمحم البنا

٢٩ ش نوال امام قسم العجوزة الدقى 
٤ امتداد عبدالبارى شراب الكوم األخضر فیصل

٣٧٦٠١٨٤٥ 
٣٧٤٤١١٤٤

استشارى ب١٢٣

٢٣٩٠٧٨٦٣   ٢٤٩ ش بورسعید برج لؤلؤة الخلیجحسنین امین ابراھیم  استشارى ج١٢٤

٥٢٢٥٣١٩١٧٧ش المنیل -  القاھرة حسین ابوالوفا مصطفى المراغى  استشارى ب١٢٥

٢٠٣٣٣٤٥١٨٩٨ ش السودان  المھندسین الجیزةحسین كامل بیومى حسن
٠١٠٦١٨١٠٩٤٩

استشارى ج١٢٦

حسین دمحم طاھر (  المركز المصرى 
األول لطب االسنان)

١٤٧ ش النزھة میدان سانت فاتیما  مصر الجدیدة         
   ١٦ ش شریف القاھرة

٢٦٤٣٨١٢٠ 
٢٣٩١٠٥٠٨

استشارى أ١٢٧

٤٠ ش الحجاز من میدان المحكمة بجوار حمدى حسن یوسف حسن
حلوانى الصمدى

٢٦٣٩٤٧٠٥
٠١١١٠٧٩١١٤٤

استشارى ج١٢٨

١١٦ش اثر النبى مصر القدیمة بجوار محط مترو (مارىحنان عبد المعم مغربى
 جرجس)

٠١٠٩٧٥٧٠١١٢ أخصائي١٢٩

 ٦٣٨٣٥٤٧٠٦ أكتوبر غرب سومید مجاورة ١١ بلوك ٤ / ١٥ فیال ١٣خالد احمد طلب
٣٨٣٥٤٧٠٨

أخصائي١٣٠

١٦٢٤٨٢٤٥٦٥ب ش العباسیة میدان الجیش فوق بنك مصرخالد تیمور عبد اللطیف شاكر استاذ١٣١

٢٨٠١١٥٠٤٢٤٤٩٠ ش العریش -  فیصل -  الجیزةخالد رمضان محمود على استشارى ج١٣٢

٢٢٨٢٧٨٦٧٥٧٢ ش الجیش باب الشعریة القاھرةخالد سعد دمحم عبد الحق أخصائي١٣٣

٦٥٢٣٦٨٢٥٥٠ ش المنیل -شقة ١ - میدان الباشاخالد عبد الرحمن یوسف سرور
٠١٠٣٠٨٦٥٩٨٠

أخصائي١٣٤

خالد عبداالعلى مصطفى 
وشھرتھ خالد الجمھورى

٣٨٣٦٨٠٧٤مدینة ٦ اكتوبر الحى المتمیز مركز طیبة التجارى أخصائي١٣٥

٣٢٣٣٣٨١٠١٢ش المساحة -  الدقى خالد دمحم حسن عبدالحمید  استشارى ج١٣٦

١١٢٢٤٠٠٢١٠ش البدو تقاطع ش اسوان -  میدان المحكمة م الجدیدة خالد یحیى دمحم احمد خلیفة استشارى أ١٣٧

٤٨٣٣٠٢٤٢١٢ ش عد المنعم ریاض المھندسیندینا طھ على رزق
٠١٠٠٨٢٢٥٠١

أخصائي١٣٨

مدینة ٦ اكتوبر -  الحى الثانى المجاورة الرابعة -  خلف دینا عبد السالم البیلى
مدرسة ام المؤمنین

٣٦٩٩٦٣٦٧
٠١٠٠٢٦٣٥١٦٥

أخصائي١٣٩

٢٨٤٠١٢٧٦١٧٦٠٣١ المحور المركزى الحى السابع ٦ أكتوبردینا دمحم محمود الجداوى
٠١٠١٠٠٢١٩٦٣

استشارى ج١٤٠

٢٠٢١٨٦٥٤٧٢ ش الخمسین -  النزھة الجدیدة -  برج الدعاءرأفت عوض خیرى السید
٠١٢١١٥٦٦١٦٢

استشارى ج١٤١

٣٠ ش عمر بن الخطاب -  میدان االسماعیلیة -  مصر راجى عاطف ولیم
الجدیدة

٢٢٤١٤٨٦٥٥
٠١٢٠٦١٥٤٤٥١

أخصائي١٤٢

٤٢٢٣٦٤٨٦٠٦ش ابراھیم باھر زغلول -  المنیل رافت حسن انور ریاض  استشارى أ١٤٣
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٩٥٠١١٥٩١٥٧٠٦٠ ش المحور المركزى بجوار مسجد الحصرى ٦ اكتوبررامى السید طھ الشیتى أخصائي١٤٤

٩٨٣٣٣٨٩٧٠٦ش التحریر -  میدان الدقى رباب دمحم ابراھیم  استاذ١٤٥

٥٢٦٣٦٣٦٤٠ش محمود حافظ -  سفیر -  م الجدیدة رضا سلیم اسكندر  استشارى ج١٤٦

٤٠١٣٣٩٣١٦٢٨ ب ش الملك فیصل  الطالبیة البحریة  جیزةرضا دمحم ابراھیم الجمل أخصائي١٤٧

١٨ ش حسنین الدسوقى حدائق المعادى رضوى محمود ابراھیم
المعادى الجدیدة تقسیم الالسلكى ٣ ھـ /٢ خلف كالتكس

٢٣٧٩٥٦١٨    
٠١٠٠٦٩٩٧٧٨٤

أخصائي١٤٨

١٠٣٠١١١٢٥٣٥٣٤٨ ش الطیران مدینة نصررغد سعید عبد الحمید
٠١١٤٧٣٣٩٩٧٧

أخصائي١٤٩

٨ ش بین المدارس  الدور األول من میدان الممالیك رفعت حلمى فھیم
الخلفاوى شبرا

٢٢٠٢٢٩٢٥
٠١٢٨٥٣٩٢٠٧٨

أخصائي١٥٠

٥٨٠١١١٥٦٠٥٦٣٤ ش ترسا الطالبیة -  الھرمرفقى ودیع واسیلى
٠١٢٨٦٠٥٠٨٨٧

أخصائي١٥١

٥٨٢٦٣٦٢٤٦٣ ش الحجاز -  برج امون -  مصر الجدیدةرنا محمود شریف مصطفى ناجى استاذ١٥٢

ابراج عفیفى اعلى سوبر ماركت اوالد رجب الدور الثانىزیاد على ثابت احمد ابو سیف
 ش متولى الشعراوى المنطقة التاسعة -  مدینة نصر

٢٤٧٢٩٥٨٩
٠١٠٦٤٢٤٦١١١

أخصائي١٥٣

٣٢٤٦٦٢١١١ش د/  العطرى میدان عبده باشا العباسیة زینب مغربى دمحم استشارى ج١٥٤

٥٠١١١١٦٦٦٤٩٥ طریق النصر عمارات االمداد و التموین مدینة نصرسامر سمیر صدقى بدر
 ٢٣٠٥٢٣٧٥

أخصائي١٥٥

١٩٧٣٣٤٤٢٠٢٢ ب  سفنكس تاور میدان سفنكس المھندسینسامى احمد دمحم حسین
٠١٢٢٧٨٨٩٠٥١

استشارى أ١٥٦

ش د /  احمد الزمر عمارة ٥ المشروع السویسرى أ سامى عبدالرحمن دمحم الدمیرى
مدینة نصر

٢٤٧١٢٦١٠ استشارى ج١٥٧

٤٤٨٣٥٦٩٠٣٧٤ ش الھرم -  نصر الدینسامیة بدر ابراھیم حماد استشارى أ١٥٨

٢٠ ش منشیة البكرى من ش الخلیفة المأمون مصر سحر خلف عبد البارى حسن
الجدیدة  القاھرة

٢٢٥٩٠٥٧٦ استشارى ج١٥٩

٢٢٦٢٣٩٠٤٢٨٦ش بورسعید -  السیدة زینبسحر مصطفى عبدالرزاق الحدیدى مدرس١٦٠

٩٢٢٥٦٦١٦٢ ش العقاد من ش عالن میدان ابن سندر منشیة البكرىسعد عبداللطیف دمحم غازى 
٠١٢٨٥١٦٥٢٨٩

استشارى ج١٦١

٠١١٢٦٥٨٢٠٤٧ ٥٥ش ١١ - حلوان البحریة خلف نادى حلوان سعید عبدالحمید یوسف  استشارى ج١٦٢

١٤٢٤٩٨٦٠٤٥ ش الصباحى فھد عین شمس االلف مسكنسعید محمود دمحم ھانى
٠١٢٢٤٩٥٧٤١٣

استاذ١٦٣

سماح محسن مجاھد مجاھد
(  اسنان أطفال )

شبرا الخیمة تقاطع الشارع الجدید مع ش الشعراوى برج
 المھندس بجوار مسجد المصطفى

٤٤٧٢٨٢٨٢
٠١١١٩٣٧٧٧٥٨

أخصائي١٦٤

٤٠٨٠١١٤٧٢٥٠٠٠٩ ش الھرم بجوار محافظة الجیزةسمر دمحم سامى عبد العظیم أخصائي١٦٥

٦اكتوبر میدان ماجدة  بجوار الحصرى مول ماجدة الدورسمیة صبحى سید ابوزید
 ٣ بجوار معمل الفا

٠١٠١١٨٠٦٨٦٤
 ٠١١٠٠٠٤٧٤١٨

استشارى ج١٦٦

٣٨ ش الفلكى باب اللوق سمیر كامل دمحم عبده
٤ ش ابناء الجندى الطوابق فیصل

٢٣٩٠٥٩٢٥  
٠١١١٥١٢٤٤٠٠

أخصائي١٦٧

٦٢٣٦٢٠٢٦٢ش المسلمانى -  المنیل الروضة سناء سامى عبدالعظیم  استشارى ب١٦٨
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سوزان دمحم سید عبد الحمید  
(  و شھرتھا سوزان عفیفى )

٢٨٤٤٢١٤٤ش ٩ قطعة ٧٧٣٥ المقطم الخلیفة أخصائي١٦٩

سید حسین سید صالح 
وشھرتھ سید سنیور

١٠٢ ش الملك فیصل تقاطع المریوطیة الھرم  
١١٦ ش محیى الدین ابوالعز امام نادى الصید المھندسین

٠١١١٢٥٥٦٢٠٠
٣٣٣٧٦٥٧٠

استاذ١٧٠

٤٢ ش الدقى بجوار صیدناوى عمارة مصر للتامین سید عبدالرازق سید 
(  من ١١صباحى حتى ٢ عصرا بمیعاد مسبق)

٣٣٣٥٦٨٣٣
٠١٢٢٣٧٢٦٧٠٩

استشارى ج١٧١

٩٨٣٣٣٨١١٦٧ ش التحریر -  الدقى شامل حسین ابراھیم  أخصائي١٧٢

٩٤٢٤٥٧٠٤٣٧ش شبرا -  الدوران شرف الدین ریاض عبید 
٠١٢٢٧٣٤٢٥٤٤

استشارى ج١٧٣

شركة سما الطبیة
(  مركز سما لألسنان )

١٨ جول جمال المھندسین
٤ ب ش الدفاع الجوى مصر الجدیدة

٣٠ المحور الخدمى ٦ أكتوبر

٣٣٠٣٤٩٨٥
٢٢٤١٨٤٩٠٥
٣٨٣٦٨٥٨٨

أخصائي١٧٤

١٠٢٤٦٧٤٦٩٣ ش المستشفى االیطالى العباسیةشریف فرید زكى عبدالسالم
٠١٠٠٠٤٢٢٤٥٧

استشارى ب١٧٥

٥٣٣٣٣٧٧٥٥٣ ش میدان الدقى الجیزةشریف دمحم صبحى عبد العزیز استشارى ج١٧٦

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

أخصائي١٧٧

١٢٢٦٢٤٧٣٣٠ ش د /  احمد زكى شقة ١ النزھة الجدیدةصفوت فایز غالى حنا
٠١٠٠٤٠٥٠٢٢٩

أخصائي١٧٨

٤٠٢٣٦٤٩٥٧٥ش المنیل الروضةصالح الدین سعید صبرى
٠١٠٠٨٧٣٣١٢٣

أخصائي١٧٩

٦٢٢٥٦٨٥٦٣ أ ش شفیق غربال روكسى مصرالجدیدةصالح عبدالمنعم عبدالعلیم استشارى ب١٨٠

٤٣٧٦٠٣٥٩٣ ش محیى الدین ابوالعز الدقىصالح على على بدر   استشارى ج١٨١

٣٤ ش المواردى من ش القصر العینى  امام القصر ضیاء الدین احمد محمود
العینى

٢٣٦٣١٩١٣
٠١١١٣٣٩٨١٢٥

استشارى أ١٨٢

٧٠٣٥٧٣٢٤٥٥ش البحر االعظم بعد قسم الجیزة طارق حامد دمحم البدرى  استشارى أ١٨٣

٩ش د/  عبدالعزیز اسماعیل میدان تریومف طارق حسن احمد مرعى 
خلف مخبز كریستال مصرالجدیدة

٢٧٧٥٤٩٦١
٠١٠٦٩١٠٣٩٢٠

استشارى أ١٨٤

٤٨٢٣٦٣٣٧٤٢ أ ش المقیاس -  الروضة طارق دمحم عبدالحمید مندور  استشارى ج١٨٥

٣٢٢٢٧٣٦٩٢٣ش صقلیة من مكرم عبید ناصیة السالب -  م نصرطارق مصطفى دمحم حسین  استشارى ج١٨٦

٢٧٢٢٠١٣١٥٨ش المستشفى شیكوالنى امام عواید شبرا طلعت تامر واصف  استشارى ب١٨٧

٢٢٥٢٥٩٠١٢٤١ ب ش الجیش  بجوارالتوحید والنور میدان الجیشطھ حسنى دمحم  استشارى ج١٨٨

٢٢٢٤٨٢٩٠٦٤ش الشرفا من ش رمسیس كلیة رمسیس للبنات  عادل حسن عبدالھادى مكى  استشارى ب١٨٩

٥٨٢٤٨٤٤٠٠٩ ش النزھة غمرة رمسیسعادل رشاد حسن على  استشارى ج١٩٠

 ٣٦٢٤٨٢٢٠٤١ش النزھة السكاكینى -  الظاھر عادل زاھر ابادیر 
٠١٢٢٢٤٣١٨٨٠

استشارى ج١٩١

٤٤٢٦٣٦٠٠٩٠ش احمد ماھر بجوار مكتب الصحة -  النعام عادل عبدالسالم مرسى  أخصائي١٩٢

٢٤٣٥٨٦٧٢٢٠ ش شكرى محطة نصر الدین اول الھرمعادل عبدالفتاح عبدالمجید أخصائي١٩٣



193

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءاألسنان

١٦١٢٣٦٢٦٧٦٨ش بورسعید -  السیدة زینب عادل عبدهللا على سلیمان  استشارى ج١٩٤

٥٠ ش العشرین تقاطع ش الزھراء عین شمس الشرقیة عادل فتحى دمحم خلیفة
الدور الثانى شقة ١٩

٢٤٩٢٥٤٧٩
٠١٠٠٩٣٥٠٧٠٠

استشارى ج١٩٥

عادل دمحم الدسوقى 
     ثریا عباس حامد

٧٣٢٤٧٠٩١٠١ االسكان السویسرى أ مدینة نصر استشارى ج١٩٦

٣٠ش قدرى بجوار مستشفى الحوض المرصودالسیدة عادل دمحم فرید 
زینب

٠١٠٠٥٦٧١٩٨٩ استشارى ج١٩٧

عاطف حمدى دمحم احمد  (  مركز 
القاھرة لتقویم و تجمیل األسنان )

ابراج بنك مصر برج أ مدخل ١ شارع خاتم المرسلین  
الھرم

٣٥٦٢٥١٠٤ 
٠١٠٠٥٣٢٨٧٤٢

استشارى ج١٩٨

٣٩٦٢٢٠٣٨٣٢٨ش الترعة البوالقیة -  شبرا عاطف عجیب جورجى  استاذ١٩٩

١٣٥٧٢١٦٨٥ش جامعة القاھرة عمر افندى -  میدان الجیزة عایدة ایلیا قدیس استشارى ب٢٠٠

٤٤٦٠١٢٢٠٠١١٠١١ ش الملك فیصل  الجیزةعبد العزیز دمحم احمد موسى أخصائي٢٠١

٥٨ ش الرشید من  ش احمد عرابى المھندسین  عبدالتواب خلف فیض هللا
 ٣٢ ش الحریة ناصیة القدس الشریف 

واالمام الغزالى امبابة

٣٣٤٤٣٦٧٦
٠١٠٠٥٦٣٤٤٠٤

أخصائي٢٠٢

٧ش دمحم شفیق خلف مستشفى ھلیوبولیس عبدالفتاح الحمادى فراج 
 مصر الجدیدة

٢٦٣٥٧٧٥٣ استشارى ج٢٠٣

٢٠٠١٠٢٥٦٩٣٣٦٦ش ٩ الدور الرابع شقة٨ المقطمعبداللة دمحم ابراھیم زعزع
٠١١١٩٠٠٨٨٩٧

أخصائي٢٠٤

٦٢٢٥٦٨٦٠٢ أ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةعبدالمحسن زكى محمود  استشارى أ٢٠٥

٥٣٥٦٨٦٩٨٢ش مراد الجیزة عبدالمنعم عبدهللا عبدالغفار  استاذ٢٠٦

عبده السعید ابوالعطا مطر 
(  مركز مطر لألسنان )

 ١٢٥١٩٦٠٦١ ش ٢٠٦ دجلة المعادى
٢٥٢١٣٣٦٥

استشارى أ٢٠٧

٢٤٢٢٢٨٣٨٧٧٨أ ش ترعة ةالجبل الزیتون امام كنتاكىعز الدین ابراھیم حامد محمود أخصائي٢٠٨

٦٢٤١٨٩٢٤٣ش احمد تیسیر المیرغنى -  مدینة نصرعزالدین على محمود على استشارى أ٢٠٩

١٢٦ ش شبرا امام قسم الساحل  عزت احمد دمحم 
 ٧٣ طریق النصر بجوار سینما طیبة مدینة نصر

٢٢٠٧٥٩٦٩
٢٤٠١٠٩٤٩

استشارى ج٢١٠

٣٧ ش عین شمس النعام عزت بركات عبدالفتاح 
١٢٨ ش جسرالسویس ابراج البنیان الندمول

دور٤اإلدارى

٢٦٣٤٨٥٢٣
٢٢٥٦٧٦٧١

استاذ٢١١

٢٥٢٤٥٤٢٨٢٣ أ ش المقریزى منشیة البكرى -  مصر الجدیدةعزة خلف السید على  استشارى ج٢١٢

١٠٨٢٦٣٥٨٧١٧ش سلیم االول -  حلمیة الزیتونعصام امین دمحم عبدالنبى  استشارى أ٢١٣

٦٢٢٤٠٤٠٦٥ ش سیدى جابر میدان الجامع -  م الجدیدة عصام بشرى فرنسیس استشارى ب٢١٤

١٦٤٣٣٤٦٢٠٧٣ش ٢٦ یولیو میدان سفنكس المھندسینعصام عادل عزیز 
٠١٠٠١٤٠٠٢٧١

استاذ٢١٥

٩١٢٣٣٠٠١٢٦ش مصر والسودان برج المحمدیة حدائق القبةعصام دمحم رشاد 
٠١٢٢٥٨٦٩٣٠٩

استشارى ج٢١٦

٢٩٣٧٤٨٨٩٨٣ش التحریر بجوار المركز القومى للبحوث -  الدقى عطیة عبدالعزیز عطیة زلط 
٠١٢٢٣٥٦١٦٩٤

استشارى ج٢١٧

١٦ش د/  حلمى حسین محطة الغمراوى -  المنیل عالء الدین دمحم یوسف الشریف 
٣٢ ش احمد عرابى المھندسین

٠١٠٠١٤٩٣٣٧٧
٣٣٤٧٣٢٨٧

استشارى ج٢١٨
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على اسماعیل دمحم عصمت فھمى
و شھرتھ على اسماعیل فھمى

١١٣٢٦٣٨٣٨٥٧ ش النوھة میدان تریومف مصر الجدیدة
٠١٠٩٠٢٨٢٨٤٥

أخصائي٢١٩

١٢ عمارات التعاونیات -  المنھل -  الحى الثامن -  مدینة على دمحم على البیلى
نصر  خلف صیدلیة بشندى

٠١٢٧٤٤٣١٣٠١ استشارى ج٢٢٠

٩ ش سمیر عبد الرؤوف امتداد مكرم عبید الدور االرضىعلى مصطفى عبد الحمید شمعة
٠١٠٣٢٢٩٤٤٧١ - مدینة نصر

أخصائي٢٢١

مدینة عباد الرحمن عمارة ٥٩ش على بن ابى طالب على یوسف الجندى
بجوار نادى الصید فرع القطامیة الدائرى

٢٢٧٢٥٦٧٢٥
٠١٠٢٠٠٧٥٧٥٣

أخصائي٢٢٢

٣١٣٧٤٨٠٣٢٨ش دمحم شكرى  بجوار مستشفى الشرطة العجوزةعماد سبع قدسى  استشارى ب٢٢٣

٤٣ ش جسر السویس الدور االول شقة ٣ روكسى مصر عماد منیر عازر حنا
الجدیدة

٢٢٥٧٧٢٨٢
٠١٢٠٠٨٧١٤٧٥

أخصائي٢٢٤

١٢ش طاھرالجزائرى اخرعباس العقادعماد نبیھ واسیلى
حى الزھور مدینة  نصر

٢٢٧٣٤٤٦٠
٠١٢٢٥٦٤٢٤٤٦

استشارى ج٢٢٥

میدیكال بارك ٢ التجمع الخامس امام المحكمة القاھرة عمر احمد فؤاد محمود التونسى
الجدیدة

٠١٠٠٣٧٧٢٨٣٠ أخصائي٢٢٦

٧٦٢٢٥٨٣٧٧٠ش جسر السویس اشارة روكسى -  م الجدیدة عمر احمد دمحم مجاھد  أخصائي٢٢٧

١٠ ش عبد العزیز عیسى خلف مدرسة المنھل من ش عمر عبد الفتاح دمحم الدیدى
مصطفى النحاس

٢٤٧١١٣٩٢
٠١٠١٩٦٣٣٦٢٢

أخصائي٢٢٨

 ٣٧٧١٦٠٠٤ ١٠٩ ش الملك فیصل الرشیدى كلینیكعمرو احمد مصطفى الرشیدى 
٠١٢٢٣٤٩٦٣٧٠

أخصائي٢٢٩

١٦٣٥٨٤٤٨٤٥ش الھنیدى مدكور -  الھرم عمرو حلمى مصطفى البلك  أخصائي٢٣٠

ش حسین افالطون بجوار مستشفى عبد القادر فھمى عمرو سامى دمحم مختار
مصر الجدیدة

٠١٠٠٧٣٩١٠١٢
٠١١٥٤٢٤٥٢٥٢٢

أخصائي٢٣١

٩٧٣٣٨٣٠١٣٠ ش رمسیس الثانى متفرع من ش العریش -  الھرمعمرو صبحى نصار
٠١٠٢٣٣٣١٥٣٤

أخصائي٢٣٢

اسكان الشباب ١٠٠ الحي الثامن مدینة العبور مساكن عمرو صالح الدین عبد الشافى
شیراتون المطار التعاونیات عمارة ١٦

٤٤٨٦٢١٠٥ 
٢٢٦٦٠٠١٧

أخصائي٢٣٣

١٠١١٢١١١٣١٩١ ش ابراھیم ابو النجا -  مدینة نصرعمرو متولى مصطفى متولى أخصائي٢٣٤

١٠٢٢٥٦٧٨٧٦ میدان بن سندر حمامات القبةعمرو دمحم السید السوھاجى  استشارى أ٢٣٥

عمرو دمحم على 
وشھرتھ عمرو دمحم السرجا نى

١٧ ش ناصر خسرو خلف الحدیقة الدولیة 
امتداد السجالت العسكریة

٢٣٨٩٥٢٩٥ استشارى ب٢٣٦

٠١١١١١٠٤٧٠٦المركز الطبى   (٣)  مدینة الرحابعمرو مصطفى عبده خمیس أخصائي٢٣٧

٢٠٣٣٨٦٤٨١٥ش دمحممتولى الشعراوى بعدتقاطع المریوطیةفیصلعودة حسن على استشارى ب٢٣٨

غدیر وجدى عبد القادر دمحم ھاشم
و شھرتھا غدیر وجدى ھاشم

١٤٣٣٣٨٩٣٢٥ش محى الدین ابو العز ناصیة ش ایران -  الدقى
٠١٢٢٤٦٠٥٣٨٢

أخصائي٢٣٩

١٦٢٢٥٩٩٢٣٣ش شریف باشا  بجوار الحریة مول -  م الجدیدةفؤاد باسیلى ناشد 
٠١٠٠١٤٥٨٥٤٨

استشارى ج٢٤٠

٤٩٣٥٧٢٠٩٠٨ ش ربیع الجیزى -  جیزة فؤاد عبدالعزیز محمود شلتوت  استشارى أ٢٤١

٣١٤ ش الھرم برج ناجیة سنتر األھرام الدور الثالث فاتن حسین كامل عثمان عید
شقة ٣٠١

٣٣٩٣٣٠٨٣ استاذ٢٤٢

عمارة ٦ب الدور الخامس ش بطرس غالى -  روكسى -  فاطمة سامى ابراھیم فضل
مصر الجدیدة

٠١٠٠٧٧٥٦١٣٥ أخصائي٢٤٣
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١٠٣٢٢٩٨٣٠٢٩ش ابوالفتوح عبدهللا الزھراءعین شمس الشرقیةفاطمة دمحم نصر  أخصائي٢٤٤

٦٢٢٦٣٤٤٨٧٣ ش الحجاز امام مستشفى ھلیوبولیس فتح هللا حسن شوقى  استشارى أ٢٤٥

٦٢٣٩١٧٦٦٦ش الجمھوریة -  عابدین فتحى عبدالعزیز فتح الباب استشارى ج٢٤٦

١٢٢٢٧٣٠٦٦١ ش احمد نجیب الدور الثانى شقة ٥  العباسیةكامل دمحم كامل رشاد المنیر استشارى أ٢٤٧

٤٢٢٦٢١٣٣٩٥ ش دمحم كامل حسین النزھة الجدیدةكریم الیاس خلیل زخورا
٠١٠٩٤٨٧٣٧٨٤

أخصائي٢٤٨

٣٨ ش الدكتور المحروقى متفرع من النبوى المھندس كریم عادل دمحم بكیر
میدان سفنكس العجوزة

٣٣٤٧٦٥٥٦
٠١٠١٧٤٩٩٩٩٤

أخصائي٢٤٩

٥٠٥٠١٠٠٣٤٠٩٢٠٧ ش عبد المنعم ریاض الحى المتمیز ٦ أكتوبركریم عبد الحمید دمحم على أخصائي٢٥٠

١٠٣٠١٢٨١١٤٤٧٦٦ ش مصر و السودان حدائق القبةكریم محب كمال حنا أخصائي٢٥١

٧٨٠١٢٢٢٢٥٩٨١٩ش المنیل الغمراوى الدور الثالث مص القدیمةكلیر صبحى نجیب أخصائي٢٥٢

١٦٢٢٨٧٠٥٥٩ ش جمال الدین الشیال الحى السابع مدینة نصرلبنى عبد العزیز على احمد استاذ مساعد٢٥٣

الشیخ زاید الحى ١٣ مجاورة ٣ عمارة ٤٩أ  الشیخ زاید لبنى عبد الفتاح السید سالمة
الحى الثالث المجاورة الثالثة عمارة ٣٥ ب

٣٨٩٥٣١٢١   
٠١٠٢٠١٨٧٣٣٠
 ٣٨٥١٠١٦٣  

٠١٠٢٠١٨٧٣٣٠

استشارى ج٢٥٤

٧٢٧٧٦٠٠٤٢ ش د/  احمد امین سانت فاتیما مصرالجدیدةلیلى عدلى فرج  استشارى أ٢٥٥

٢٤٢٢١٩١١٢ش الوحدة العربیة -  شبرا الخیمة لیلى كامل حنا  استشارى ج٢٥٦

ماجد جابر دمحم دمحم 
وشھرتھ ماجد السعداوى

٤ عمارات شباب المھندسین طریق النصر 
امام شركة كھرباء مدینة نصر

٢٣٠٥٠٣٦١ مدرس٢٥٧

٢٠أ ش سلیم األول الزیتون برج مصر للطیران مبنى ب ماجدة عباس دمحم عبد المتعال
الدور األول

٢٤٥٤٤٦٣٢   
٠١١١١١٤١٧٥٢

أخصائي٢٥٨

١١ش الكوة متفرع من ش الجیش باب الشعریةماھر سید حسین دمحم
٣٧ ش باب البحر -  باب الشعریة

٢٥٩٢٥٦٧٢
٠١٢٢٩٦٣٠٣٠٧

استشارى أ٢٥٩

مجدى اسماعیل عبدالباسط حسین 
وشھرتھ مجدى الغمازى

٧ مصطفى النحاس تقاطع عباس العقاد بجوار 
النساجون الشرقیون وامام مصر سكان لالشعة

٢٢٧٥٥٩٧٩ 
٠١٠٠٠٣٦٥١٠٠

استشارى أ٢٦٠

٣٢٤٥٤٤٤٥٥ ش رفاعة من الخلیفة المامون ناصیة ومبىمجدى جمیل یوسف  استشارى ج٢٦١

٢٦٢٢٥٢٥٣٤٤ش ابراھیم صقر امام مستشفى المطریة التعلیمى مجدى زین العابدین على حسن  أخصائي٢٦٢

٨١٢٦٣٩٦٩١٩ ش سلیم االول برج الفھیم -  حلمیة الزیتون مجدى یوسف عزالدین ابراھیم  استشارى ج٢٦٣

٣٧٢٣٦٥٩٣٩٥ش القصر العینى امام كلیة الصیدلة محروس محمود عوض القماش استشارى ج٢٦٤

٢٣٨٦٠٠٦٩ابراج الملتقى برج  ب (١/٤ ) میدان العباسیةمحسن بدر الدین احمد أخصائي٢٦٥

٣٧٤٩٠٠٨١ ٤ میدان طیبة من جامعة الدول العربیة -  المھندسین محسن كاظم عبداللطیف  استاذ٢٦٦

٧٢٢٥٧٠٨٠٩ ش دمشق روكسى مصرالجدیدةمحسن دمحم نورالدین  استاذ٢٦٧

١٠ش النصر (نصوح سابقا )  مدینة التحریر دمحم ابراھیم عفیفى سید احمد
امام مستشفى الحساسیة والصدر امبابة

٣٣١١٧٦٠٦ استشارى ج٢٦٨

١٥ش عالن بین ابن سندر وبنزینھ التعاون حمامات دمحم ابراھیم على شعیر 
القبة 

٢٢٥٧٩٥٤٥ استشارى ب٢٦٩
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دمحم ابو البركات یحى ابو العزائم   و 
شھرتھ دمحم أبو العزائم

٧٩٣٧٦٢٩٩٧٥ ش مصدق الدقى الجیزة استاذ٢٧٠

دمحم ابوالیزید احمد 
(  اسنان اطفال )

 ٦٣ ش امتداد ش ٩ بعد مسجد الخلیل ابراھیم 
حدائق المعادى

٢٣٧٩٣٨٥٩ استشارى أ٢٧١

١٢٣٩١٨٣٦٠ مكرر میدان السیدة زینبدمحم احمد دمحم احمد ادم 
٠١٠٠٢٨٧٤٠٣٩

استشارى ج٢٧٢

٣١٣٧٤٨٤٩٨٢ش المساحة -  الدقى دمحم احمد دمحم بدوى  استشارى ج٢٧٣

٣٥٧٢٢٦٢٦عمارة مصر للتامین -  میدان الجیزة دمحم احمد دمحم طھ  استشارى أ٢٧٤

١٢٢٥٨٣٧٦٥ مكرر میدان بن سندر حمامات القبةدمحم اسامة علیش محمود
٠١٠٩٦٦٦٣٨٢٠

استشارى ب٢٧٥

١٠٠١٠٦١٢٢٨٣٠٧ ش حمودة بجوار محطة مترو حدائق حلواندمحم اسامة مصطفى على أخصائي٢٧٦

٥٠٣٣٠٣٠٢٦٥ش المحروسة -  احمد عرابى المھندسین دمحم اسماعیل حسن الھضیبى  استشارى ج٢٧٧

٤٢٢٥٥٦٣٧٢٧ش المحطة تقاطع عبدالرحمن -  حلواندمحم اسماعیل دمحم عكوش  استشارى ج٢٧٨

٥٠١٠١٨١٨١١٥٩ ش التقدم -  خلف مسجد رابعة العدویة -  مدینة نصردمحم اشرف الملطاوى دمحم استشارى أ٢٧٩

١١ش على الشیخ  -  محطة ابو وافیة من ش احمد حلمىدمحم انیس دمحم الشحات 
  - شبرا

٢٢٠٩٤٦٣٦ استشارى ب٢٨٠

دمحم توفیق مصطفى كمال 
وشھرتھ توفیق مصطفى كمال

١٩١٠١١١١٧٠٧٧٣١ش ترعة الجبل امام محطة مترو انفاق منشیة الصدر استشارى ج٢٨١

١٢٩ ش النزھة  میدان سانت فاتیما دمحم جالل حلمى حمودة 
بجوار المالكى مصرالجدیدة

٢٦٣٣٢٩١٨ استشارى أ٢٨٢

٢٧٢٢٠٤٧٣١٢ ش شیكوالنى الترعة البوالقیة -  شبرا مصردمحم حسنى دمحم الغندور
٠١١٤١٧٠٤٥٧

استشارى ج٢٨٣

٨ ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار التأمینات دمحم حسین دمحم حسن
المعادى الجدیدة

٠١٠٦٧٠٣٣٩٢٤ أخصائي٢٨٤

١٠٥ ش حدائق االھرام البوابة االولى اخر ش احمد بدیردمحم حمدى احمد على
 من ش جارنیا

٠١٠٦٤٤٢١١٤٨
٠١١٢٠٤٤٦٢٢٣

مدرس٢٨٥

٩١ ش المنیل     مدینة العبور ش الشعراوى امام مكتبدمحم رفاعى السید دمحم
 برید اسكان الشباب

 ٠١٢٢٢٣٧٠٩٨٣ استشارى ج٢٨٦

٦٣٨٣٦٨٩٩٨ اكتوبر ىالحى السابع االردنیة المرحلة ٤أ شقة ١١٥دمحم زكى محمود ھاشم
٠١٠٦٤٦٨٩٨٨٢

استشارى ج٢٨٧

٢٥ ش المراغى ع سینما ماجدة میدان المحطة حلوان دمحم سید احمد محمود طراد
ش القنال ابراج الشھیدبرج ١٣مشروع فلسطین المعادى

٢٥٥٦٠٠٥٤
٢٣٥٩٥٩٣١

استشارى ج٢٨٨

١٢٦٣٨٥٥٣٢ش شوقى متفرع من ش متحف المطریةدمحم سید غریب 
٠١٠٧٦٤٨٣٨٦

استشارى ج٢٨٩

دمحم سید دمحم بخیت  و شھرتھ دمحم سید
 بخیت

٨ ش جمال عبد الناصر نھایة جسر السویس امام 
فودافون

٢٦٦٣٨٢٩٦
٠١١٤٩٢٨٤٤٤٧

استشارى ب٢٩٠

٢٥٢٤٧١٣٦٥٢ عمارات الشروق خلف النادى األھلى مدینة نصردمحم سید دمحم خضیر
٠١٠٢٢٨٧٠٤٨٤

أخصائي٢٩١

٢٢ ش دمحم عوض خلف مفكو حلوان -  مكرم عبید -مدینةدمحم صالح الدین دمحم خلیل
 نصر

٢٣٤٩٦٥٩١ استشارى ب٢٩٢

 ١٤٢٤٠٢٨٤٤٨ عمارات العبور صالح سالم الدور السادس شقة ٦٧دمحم طارق جالل عبد الحمید
٠١٠٢٥٨٢٦٦٩٦

أخصائي٢٩٣
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--٤٢٠١٠٩٦٣٩٨٧٩٩ ش متولى الشعرواى  مدنیة نصر  الحى العاشردمحم طارق عبد المجید فرحات
-٢٣٥٧٧٠٢٦

أخصائي٢٩٤

٦ اكتوبر ش فندق الجامعة عمارة ٣١٣ امام دایموند دمحم عبد الجلیل امین ابو رایة
اعلى سوبر ماركت مزارع دینا الدور الثانى عیادة رایھ 

دانتال كلینك

٠١١٢٣٧٣٢٠٥٨
٠١٠٩٣٦٥٥٨٥٣

أخصائي٢٩٥

٩ ش متحف المطریة میدان النعام عین شمس محطة دمحم عبد الغنى جمعة
مترو انفاق المطریة

٠١١٢٢٠٠٠٩١٩
٠١٠٠٩٥٠٠٩٦٤

استشارى أ٢٩٦

٩٦ ش مصطفى النحاس یرج األطباء شقة ٥٠٢ مدینة دمحم عبد الفتاح جالل
نصر

٢٢٧١٩٧٣٠
٠١٢٢٥٧٥٥٢٠٨

أخصائي٢٩٧

١٠ عمارات النقابات بجوار تجنید الجیزة الرمایة امام دمحم عبد اللطیف محمود سلیمان
مسجد السالم اعلى صیدلیة المروة

٠١١١٥٠٠٣١٩٠ استشارى ج٢٩٨

٤٠٣٣١١٨٦٢٦ش نادى امبابة الریاضى  مدینة التحریر -  امبابةدمحم عبدالخالق دمحم  استشارى ج٢٩٩

دمحم عبدالرزاق جابر 
وشھرتھ دمحم جابر حجاج

٥٣٥٨٢٢٠٦١ ش حجاج من جمال الدین االفغانى  ومبى الھرم استشارى أ٣٠٠

٣٢٦٣٤٤١٣٢ش احمد عبدالحمید من ش على باشا الاللھ النعامدمحم عبداللطیف حسن عبدالعال  مدرس٣٠١

دمحم عصام عبد الحفیظ محمود 
وشھرتھ عصام عبدالحفیظ

٤٣٣٤٥٧٣٠٨ ش عبد الرحمن الشرقاوي -الصحفیین استشارى أ٣٠٢

دمحم عصام دمحم عبدالرحیم احمد 
وشھرتھ عصام عبدالرحیم

٢٧ أ ش الحجاز امام المیریالند الدور العاشر 
الرحاب مركز طبى (  ٢ ) عیادة (  ١٠٦ ، ١٠٧ ) الدور 

األول

٢٤٥٣٩١٦٥
٢٦٩٢٢٨٨٧

أخصائي٣٠٣

١٤٢٢٧٢٥٥١٧ش عباس العقاد -  م نصر دمحم عصام دمحم دمحم السنھورى 
٠١٠٠١٥٢١٠٠٥

استشارى ب٣٠٤

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

أخصائي٣٠٥

١٠٠ش ٩-  المعادى السرایات اعلى البنك االھلى دمحم على دمحم الشبینى
المصرى

٠١٠٩٩٥٥٩١١٧
٢٣٧٨٧٩٣٣

استشارى ج٣٠٦

٣٥٠٣٥٨٥٣٥٤٣ش الھرم -  الجیزة دمحم على دمحم الیسقى  استاذ٣٠٧

١٤٠١٠٠١١٥١٠٦١ش احمد كامل خلف محافظة الجیزةدمحم عماد الدین حسن ابراھیم
٣٣٩٣٩١٠٧

أخصائي٣٠٨

٧ ش المنشیة برج الكوثر میدان الساعة دمحم عمران حامد محیسن
من ش حى الھرم فیصل

٣٧٢٤٤٩٥٤ 
٠١٠٠١٨٠٩٥٤٠

مدرس٣٠٩

٢٢٠١٠٩٤١٢٠٣٣٤ش بن الرومى الحى السابع -  مدینة نصر -  القاھرةدمحم فاروق على حسن
٢٣٨٩٥٢٠٤

أخصائي٣١٠

 ٢٨٢٦٧١٩١٨٣ ش الشیخ احمد الصاوى من مكرم عبید مدینة نصردمحم فتح هللا منصور
٠١١٥٥٦٤٧٤٠٦

استشارى أ٣١١

٣٣ب ش رمسیس -  برج معروف میدان عبد المنعم دمحم فتوح عبدهللا رمضان 
ریاض

٢٥٧٥٨٦٠٢ 
٠١٠٢٠٠١٠٨٢٩

استشارى ج٣١٢

دمحم دمحم احمد الحاج
(  مركز ستایل دنتال كلینك )

١٢٢١٨١١١٤٥ ش عمار بن یاسر ھلیوبولیس مصر الجدیدة
٠١٠٠٩١٢٤٤٤٧

أخصائي٣١٣

١٩٢٣٩٠٤٨٧٨ میدان السیدة زینب دمحم دمحم االحمدى الظواھرى  أخصائي٣١٤

٣ش نوال الدقى  دمحم دمحم عبدالصمد السحیمى 
 ٦٣ ش الثالثینى العمرانیة الغربیة الھرم

٣٧٤٩٨٦١٣
٣٥٦١٢٦٥٢

استاذ٣١٥
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٦ أكتوبر الحى الثانى المحور المركزى امتداد الحصرى دمحم محمود عبد الحلیم عویضة
رقم ١٠٥

٠١٠٢٧١٧٧٧٨٤ أخصائي٣١٦

دمحم مدحت السید شریف
(  عیادة دنتال بالنت )

٧٩ عمارات طیبة مدخل ٢ طریق النصر الرئیسى بجوار 
الشویكى ماركت الدور الثانى

٠١٠١٦٥٥١٧٦٠ أخصائي٣١٧

١١٣٧٧١٦٧٩٥برج الیاسمین ش على بن ابى طالب اسباتس الھرمدمحم منصور السید حجاج استشارى ج٣١٨

٥٤٢٦٥٤١٥٦٣ش محطة الزیتون الدور االول دمحم ناصر نورالدین شادى  استشارى ج٣١٩

١٢٣٥٨٢٣٧٢٨ ش القاھر من ناصر الثورة بجوار مؤمن فیصلدمحم نبیل عبدالتواب 
٠١٠٠١١٧٦٢٢٧

استشارى أ٣٢٠

٠١٠١١٩٠٦٠٦١  ٥ شاھین متفرع من ش نوال العجوزةدمحم نبیل دمحم شعالن أخصائي٣٢١

٠١٠١٠٢١٠٩٧٠ش المركز االجتماعى -  المرجدمحم نبیھ حسن السید أخصائي٣٢٢

٦٣٣٠٢٠٢٠ ش لبنان المھندسین الدور األولدمحم ھاشم موسى
٠١٠٢٣٣٣١٢٨

أخصائي٣٢٣

٦٥/١ ش اسماعیل القبانى المنطقة االولى محمود احمد عبدهللا شحاتة
بجوار جنینة مول مدینة نصر

٠١٠٠٦٦٠٩٠٨١ استاذ٣٢٤

٣٠٢٢٥٠٣٥٨٥ ش سعد خمیس من ش التروللى امام سنترال المطریةمحمود اسماعیل دمحم یوسف  استشارى ب٣٢٥

٨٢٢٣٦٣٥٧١٦ ش المنیل شقة ٣ - الغمراوىمحمود رزق عبدالناصر استشارى ج٣٢٦

٥٣ ش مصطفى النحاس بجوار التوحید والنور محمود عبدالمنعم منصور
مدینة نصر

٢٢٧٢٣٢٩٣ 
٠١٢٢٤٥٩١٦٨١

أخصائي٣٢٧

٣٦٠١١٥٠٥٠٠٤٠٤ش االمام على میدان االسماعلیةمحمود دمحم حسن عبد المقصود أخصائي٣٢٨

محمود ھانى محمود عبد الحمید الشین
(  و شھرتھ محمود الشین )

٢٩٣٧٦٢٥٦٥٩ شارع نوال -  العجوزة   الجیزة
٠١٠١٠٢٩٩٦٤٣

أخصائي٣٢٩

٨ ش رمزى فرج امام سنترال الھرم محطة حسن دمحم محى الدین حامد اسماعیل
الھرم

٣٥٨٢١١٣٤
٠١٠٠٥٢٥٤٦٩٨

استشارى ج٣٣٠

١٣ ش عصران عبدالنعیم من ش ترعة السواحل امبابة مدحت حفنى حامد عبدالعال
٢٣٦ شس ترعة الزمر -  ارض اللواء-  بجوارمسجد 

الھادى

٠١٠٢٧٤٣٠٧٠٠
٠١٢٢٣٥٧١٢٨٧

أخصائي٣٣١

٧ ش مختار سالم من ش الخلیج المصرى الملیحة مدحت سلیمان خلیل
حدائق القبة

٢٤٨٥٣٦٠٦ أخصائي٣٣٢

٦٧ ش ابو بكر الصدیق -  عمارة ابو مازن -  سفیر -  مدحت صالح الدین بسیم
مصر الجدیدة

٢٦٣٩٠٢٢٢
٠١٠١٤١٢١٣٤٨

أخصائي٣٣٣

٢٣٨٢٢٠٥٣٧٠٩ ش شبرا امام مؤمن الخلفاوىمدحت عبدالحمید عبدالمجید استشارى ج٣٣٤

مدحت عبدالرحیم صبرى المرعشلى 
من ٩ ص :  ١١ص  ومن ٦م :  ١٠م

٤٢٢٣٥٤٦٤٨٢ ش احمد فخرى بجوار حدیقة الطفل مدینة نصر
٠١٠٠١٧٦٤٧٣٤

استشارى أ٣٣٥

٧٤٢١٨١٢٢٦٨ ش فرید سمیكة امام موقف اتوبیس میدان الحجازمدحت فایق شكرى استشارى ج٣٣٦

٤٢٢٢٢٥٤٧٣٦٤ ش ترعة الجبل المطریةمدحت محمود دمحم رزق
٠١١١٠٧٧٥٠٣٨

استشارى ج٣٣٧

   ٥٣٢٣٨٤٤٧١١ ش احمد قاسم جودة خلف كالتكس عباس العقادمرفت عبدهللا عبدالفتاح 
٠١١٤٣٣٦١٦١١

استشارى ب٣٣٨

٢٥٢٢٢٨٤٥٦٠٨ ش ترعة الجبل امام التوحید و النور الزیتونمرقس زكریا القمص میخائیل
٠١١٢٣٦٩٦٣٩٢

أخصائي٣٣٩
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٢٣ ش احمد الفیومى من ش احمد لطفى السید المساحة مروة دمحم عباس تمیرك
الھرم

٣٣٩٤٣٦٣١ مدرس٣٤٠

٥٠أ ش منصور أعلى بنك بریوس بجوار ماركت الرایة مریم عبد الغنى ابراھیم النجار
الدور الرابع

٢٥٥٨٣٩٠٦
٠١٢٢٥٤٤٤٤٨٥

أخصائي٣٤١

١١٣٠١٠٠١٢٦١٦٦٦ش فیصل الرئیسى بجوار ش المستشفى المریوطیةمصطفى احمد شوقى معوض احمد
٠١٠١٠٠٢٧٦٥٥

أخصائي٣٤٢

٢٨٠١٢١١٥٦١١٥٦ش مصر حلوان الزراعى برج المھندسین -  المعادىمصطفى احمد مصطفى المصرى أخصائي٣٤٣

ش الشھید احمد حمدى  برج الفیروز میدان الساعة مصطفى ایمن احمد لطفى
فیصل 

شى العشرین مع تقاطع ش الملكة برج الملك فیصل

٣٧٢٣٢٨٠٨
٠١٠٦٢٠٠٨٨٦٠

أخصائي٣٤٤

٢٣٥٤١٩٥٩٦ ش عبدالرازق بدر امام شرطة الوراق  الجیزةمصطفى جمعة عبدالمقصود  استشارى ب٣٤٥

٢٠٠١٠٠٢٥٥٩٢٠٧ش احمد كامل متفرع من ش الالسلكى المعادىمصطفى جمیل درویش أخصائي٣٤٦

١٠ ش ترعة الزمر ارض اللواء بجوار التوحید و النورمصطفى صابر عطا
 برج مكة

٠١١٤١١٥٠٧٨٠ مدرس٣٤٧

 ٣٦٢٣٩٥١٦٩٧ ش رشدى امام محكمة عابدین  القاھرةمصطفى دمحم مصطفى رضوان
٠١٢٢٥٢٣٣٤١١

أخصائي٣٤٨

٢٠١٤ المعراج الطریق الدائرى بجوارمصطفى مصطفى مصطفى جودة 
 كارفور المعادى

٠١٠٠٦٢١٦٣٥٤ استشارى أ٣٤٩

٠١٠٠٢٥٥٩٢٠٧عمارة ٢٠ش احمد كامل متفرع من ش الالسلكى المعادىمصطلى جمیل مصطفى درویش أخصائي٣٥٠

١١٣٣٤٦٠٢١٥ش المنتصر -  العجوزة مظھر ضیف جورجى استشارى ج٣٥١

١٨ش حسنین الدسوقى حدائق المعادى معتز خلیل عبدالفتاح
٣ ھـ /٢ شارع النصر خلف بنزینة كالتكس

٢٣٧٩٥٦١٨
٢٧٥٣٨٩٩٩

استشارى ج٣٥٢

١٧٧ ش الملك فیصل ناصیة ش العریشمعتز مختار احمد طلبة
٤٧٨ المقطم ش ٩ منطقة د

٠١٠٩٦٢٢٨٨٥٥
٠١٠٩٦٦٥٢٢١٢

أخصائي٣٥٣

١٨٦ش النزھة بین میدان سانت فاتیما ومیدان الحجاز معتز مصطفى بھجت المھدى 
مصر الجدیدة

٢٧٧٦٩٤١٤ 
٠١٠٠١٤٤٧٣٨٤

استاذ٣٥٤

٢١٧٢٤٣٠٨٧٦٢ش شبرا محطة سینما التحریر مفید جرجس فاضل  استشارى ج٣٥٥

٢٠٢٧٩٤٥٥٩٦ش عبدالعزیز جاویش -  باب اللوق منى ابراھیم دمحم ابوالنجا  استشارى ج٣٥٦

٩٦٠١٠٠٣٥١٨٤٤٦ش مصطفى النحاس برج االطباء مدینة نصرمنى شفیق یوسف أخصائي٣٥٧

٢٥ش المحطة حلوان منى شوقى مترى
١١ میدان الفلكى باب اللوق

٢٥٥٦٢٣٦٤
٠١٠٠٦١١٨٠٨٤

استشارى ج٣٥٨

١٠٨ ش سلیم االول الزیتون منیر احمد شاكر
٦ ش المسلمانى المنیل

٢٦٣٦٠١٦٩
٢٣٦٢٠٢٦٢

استاذ٣٥٩

٩ عمارات ابو غزالة من ش جسر السویس امام كوبرى مھا دمحم دمحم ابو العینین
التجنید  القاھرة

٢٦٣٢١٦٠٦ أخصائي٣٦٠

٩١٠١١١١٩٠٦٢٣٩ ش جسر السویس مصر الجدیدةمى حسن احمد الحسینى أخصائي٣٦١

٨٢٢٠٢٢٩٢٥ ش بین المدارس من میدان الممالیك الخلفاوى شبرمینا رفعت حلمى فھیم
٠١٠٠٧٧١٦٤٦١

أخصائي٣٦٢

١٨٩٠١٢١١٧٩٩٠١٦ ش النزھة میدان الحجاز الدور الثالث  مصر الجدیدةمینا فیلیب خلف أخصائي٣٦٣

٢٢٣٣٣٨٢١٤٤ ش التحریر الدقىنادیة عزالدین دمحم متولى  استشارى أ٣٦٤
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١٢ میدان بن سندر منشیة البكرى مدخل ٢ بجوار مطعم ناصر عباس عبد العزیز على
رأس البر  القاھرة

٠١١٥٤٥٢٩٦٥٩ استشارى أ٣٦٥

 الشیخ زاید -  خلف سوبر ماركت سعودى و امام كمبوندناھد دمحم عدلى عبد المنعم
 جرینز (  Exit١٤)   مول

٣٨٥١٥٢٦٢
٠١١١٠٤٨٤٩٩٢

أخصائي٣٦٦

١٧٢٣٦٩٦٧٨٢ ش جمال عبدالناصر مدینة الھدى  حدائق حلواننبیل فتحى حفظ هللا  استشارى ج٣٦٧

نبیل دمحم المھدى العطار  
وشھرتھ نبیل العطار

٣٠٢٦٨٣١٩٩٠ أ ش ترعة الجبل بجوار كنیسة دیرالمالك حدائق القبة استشارى ج٣٦٨

٦ ش دكتور دمحم عوض من ش مكرم عبید امام سیتى نجاح على الطیب
سنتر مدینة نصر

استشارى ج٣٦٩

مشروع رابعة االستثمارى عمارة ٥٧ نجوان دمحم عبدالعزیز 
بجوار دار الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤١٧٢٦٢٥
٠١٢٤٠٧٢٤٨٦

استشارى ج٣٧٠

٩٤ ش عبدالعزیز فھمى میدان سانت فاتیما نجیب محمود مصطفى ابوالعینین
مصرالجدیدة

٢٧٧٥٦٦٥٠  
٢٧٧٥٦٨٢٣

استاذ٣٧١

ندى جورج اسكندر فرنسیس 
وشھرتھا ندى فرنسیس

١٠ ش سید درویش (  ش زكى سابقا )  
التوفیقیة االزبكیة

٢٥٧٥٥٢٧٤ أخصائي٣٧٢

٨ عمارات أول مایو بجوار الجامعة العمالیة الدور الثالثندى عبد الناصر دمحم على
 شقة ٣٠٥ مدینة نصر

٠١٠٦٧٧٤٧٠٦١ 
٢٢٧٠١١٧٣

أخصائي٣٧٣

١٠٠١٠٠٢٤٦٣٣٨ ش الصحة -  عزبة النخل الشرقیةنرمین سامح عبد المنعم أخصائي٣٧٤

نھى اسماعیل محى الدین 
وشھرتھا نھى ابوالعزائم

٢٥٧ ش الھرم عمارة رویال سنتر الدور الرابع 
شقة ٤٠١ محطة حسن دمحم الھرم

٣٥٨٣٠٧٦٠
٣٧٨٠٥٢٥٣

أخصائي٣٧٥

٣٨٢٣٤٩٨٧١٤ ش حسن المأمون امتداد النادى األھلى مدینة نصرنیفین دمحم ابو شعیشع
٠١٠٦١١٥٨٤٥٢

استشارى ج٣٧٦

٦٠٣٠ ش االكادیمیة تقاطع ش ٩ عمارة كایرو الب ھالة حسن احمد ابوزرقتین
المقطم

٢٥٠٨٣٦٢٢ 
٠١٠٠٦٠٤٣١٩٠

أخصائي٣٧٧

١٠ مكرر ش نوال الدقى ھانى ابراھیم عید
٩ ش البوستة روكسى مصرالجدیدة

٠١١١٢٤٢٤٥٢٤
 ٢٤١٩٢٩٠٢

استاذ٣٧٨

الشیخ زاید مول داون تاون مدخل ٢ الدور الثالث شقة ھانى دمحم ابراھیم مرزوق
٣١٢

٣٨٥١٢٩٥٥
 ٠١٠٠١٠٦٢٣٨١

استشارى أ٣٧٩

٩ ش ٩ فوف مكتبة سمیر و على بجوار كشرى التحریر ھانى دمحم المرسى دمحم
المقطم

قطعة ٣٧٩ عمارة ٥ بجوار معمل المختبر الھضبة العلیا 
المقطم

٠١٠١٥٧٦١٦٠١
٠١٠٦٨٦٢٤٣٨٢

أخصائي٣٨٠

٢ ش السالم من ش فیصل أمام كلیة التربیة الریاضیة ھانى دمحم صبیح
الدور الثانى

٠١٢٢٣٣٥٢٤٢٣ أخصائي٣٨١

 ١٦٨٠١١٥٤٤٣٤٤٣٨ ش النزھة -میدان سانت فاتیما -مصر الجدیدةھانى دمحم عبد المنعم راضى
  ٠١٠٢٣٣٣٢٢٣٢

أخصائي٣٨٢

٦١٢٦٣٤١٦٨٨ش ھارون الرشید مصر الجدیدةھانى دمحم قدرى ابراھیم استشارى ج٣٨٣

ھبة كمال نجیب الفشنى        و 
شھرتھا ھبة الفشنى

١٧ش على شعراوى ناصیة النقراشى االعدادیة حدائق 
القبھ    ١ ش الحریة عمارة بنزایون سابقا الفیوم

٢٤٦٤٢٨١٩  
٣٣٢٧٠٢

استشارى ج٣٨٤

ھبة دمحم احمد دمحم 
وشھرتھا ھبة دمحم ادم

٢٥١ ش  بورسعید برج اشعة الطاھرة 
امام الرشیدى المیزان السیدة زینب

٢٣٩٥٩٨٤١ أخصائي٣٨٥

١٠٢٢٠٠٧٩٠٨ ش حسن المغربى حدائق شبرا الساحلھشام أحمد عیسى مصطفى أخصائي٣٨٦

١٩٢٦٤٤١٠٩٧ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتونھشام احمد محمود ابراھیم
٠١٠٣٣٠٦٤٤٥٥

استشارى ج٣٨٧
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٩٤٢٧٧٥٦٨٣٩ش عبدالعزیز فھمى میدان سانت فاتیما -  م الجدیدة ھشام احمد محمود عفیفى  استاذ٣٨٨

٥٣٢٦٣٣٩٨٥٩ش نخلة المطیعى -  تریومف -  م الجدیدة ھشام جمیل احمد الدیب  استشارى ج٣٨٩

 ٣٢٤٥١٢٧٣٤ ش بطرس غالى  روكسى مصر الجدیدةھشام فتوح عبد هللا رمضان
٠١١٥٤٣٦٢٠٠٠

مدرس٣٩٠

٣٩٢٦٠١٤٠٦٢ ش الصحابة حدائق القبة خلف مسجد الشیخ غرابھشام دمحم عرابى احمد
٠١٠٠١٤٤٤٨٣٩

استشارى ج٣٩١

٤٣٧٢٢٠٠٤٣ مكرر ش المنشاوى من ش العشرین فیصلھشام دمحم دمحم سالمھ استشارى ب٣٩٢

ھشام محمود حسن مصطفى 
وشھرتھ ھشام ابوالعینین

٥٨ ش اسماء فھمى  بجوار الرقابة االداریة مدینة نصر
   ٢١ش القبة -  میدان روكسى

٠١٢٧٦٤٤٣٥٣٦
٢٤١٤٩٨٦٩

استشارى أ٣٩٣

٦٢٤٥٤١٢٩٢ أ ش بطرس غالى مصرالجدیدةھالل محمود عبدهللا ھالل  استشارى ب٣٩٤

٨٤ ش حسنین الدسوقى فوق صیدلیة الجمال حدائق ھناء فؤاد سمیر
المعادى

٠١٢٢٢٢٢٨٩٣٧ أخصائي٣٩٥

٦ أكتوبر الحى األول المجاورة األولى عمارة ٤٦ شقة ١ ھند عادل احمند توفیق
أرضى

٠١١٢٢٠٧٠٣٠٠ أخصائي٣٩٦

ھیثم السید محمود یوسف 
وشھرتھ ھیثم یوسف

١٣٥٧٢٦٣١٠ ش االمام منصور الزیدى -  ربیع الجیزى -  الجیزة أخصائي٣٩٧

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

أخصائي٣٩٨

مجمع الفردوس بجوار نادى السكة الحدید عمارة ١ شقةوائل العدوى عبده الخوالنى
 ٤٦ مدینة نصر

٢٣٤٢٣٨٣٣
٠١٠٥٢٢٢٥٨

استشارى أ٣٩٩

٩٥٢٦٣٤١٦٤٧ ب ش الحجاز مصر الجدیدةوائل سلیم السید سلیمان عامر استاذ مساعد٤٠٠

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

أخصائي٤٠١

٣٠٢٢٥٧٩٨٠٠ أ ش سلیم االول الزیتونوائل عدلى واصف 
٠١٢٢١٦١١٦١٥

استشارى أ٤٠٢

 ٦٣٣٤٧٩٧٥٢ میدان النبوى المھندس خلف مسرح البالون العجوزةوائل عطیة توفیق 
٠١٠٠٨٣٧٢١٢٦

استشارى أ٤٠٣

وائل دمحم عوض شبكھ 
وشھرتھ وائل دمحم شبكھ

٦ ب عمارات اول مایو الدور األرضى -  طریق النصر -
بجوار الجامعة العمالیة مدینة نصر

٢٧٧٠١٨٨٧ استشارى ب٤٠٤

٥٣٢٤٥٢١٧٣٤ ش المقریزى برج االطباء روكسى مصرالجدیدةوائل محمود شوكت دمحم استشارى أ٤٠٥

٦٦٢٢٧٢٠٦١٦ ش عیاس العقاد مدینة نصر  القاھرةوائل منیر جرجس استشارى ب٤٠٦

٣٥ ش الشیخ دمحم النادى شقة ١ المنطقة السادسة مدینةوسام محمود دمحم خضر
 نصر

٢٢٧٣٦٥١٢ أخصائي٤٠٧

٢٧٢٥٢٥١٨٦٤ ش ١٠٥ - المعادى وفاء مختار عبدالسالم موسى  استشارى ب٤٠٨

١١٢٤١٤٢٨٩٦ طریق النصر عمارات رابعة االستثمارى مدینة نصرولید سید احمد دمحم
٠١٠٠٧٨٣٥٨٠٧

أخصائي٤٠٩

٣٨٢٢٠٢٤٣٧١ ش دمحم الخلفاوى شبرایاسر احمد فائق أخصائي٤١٠

٢٦٩٢٣٩٠٧٨٦٣ ش بورسعید -  السیدة زینب -  امام بنك QNBیاسر عرفات حسنین امین
٠١١٥٣٥٩٥٠٠٠

أخصائي٤١١
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٣٧٢٤٥٣٦٠٦٩ ش العزیز با�  جسرالسویس الزیتونیاسر دمحم شوقى مصطفى  استشارى أ٤١٢

یحیى دمحم بكر مدكور 
وشھرتھ یحیى مدكور

مساكن مشروع كلیة البنات خلف دار 
الدفاع الجوى مصرالجدیدة

٢٤١٧٠١٣٣  
٠١١١٤١٧٠١٣٣

استشارى ب٤١٣

٣٤ ش المنتزة بجوار جامع الفتح  ھلیوبولیس مصر یسرى رمضان احمد الفقى
الجدیدة

٢٦٣٧٦٠٤١ استشارى ج٤١٤

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

أخصائي٤١٥
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التحالیل أطباء

 ( مصطفى دمحم عبد المنعم خلیفة)  
شیماء محمود عبد العزیز

 ٨٣٧٤٢٠٩٨٨ ش حین عبد الحافظ من س ش ترسا الھرم
٠١٠٦٩٤٢٩٨٦٢

أخصائي١

/٣٨٣٧٤٨٦١٠٠/٣٠٠ ش محى الدین أبو العز المھندسین  الجیزة شركة صحة سكان
٥٠٠

أخصائي٢

٧٧٠١٠٠٠١٠٣٨٠٦ ش ترعة الزمر الدوراالول نصرالدین العمرانیة مركز سیجما للتحالیل
٠١٠٠٠١٠٣٨٠٧

أخصائي٣

١٦ ش اسماعیل رمزى الدور الثانى  میدان الجامع امام  معامل و عیادات جاما الشاملة
مسجد جمال الدین االفغانى  مصرالجدیدة

٢٢٥٨٢٣٩٢ استشارى ب٤

٤٥٢٥١٧٥٨٤٥ ب ش النصر میدان الجزائر المعادى الجدیدة معمل أالمیدا الب (یونى الب)
٠١١١٢٠٥٠٤٥١

أخصائي٥

٧٢٠١١٤٤٥٠٦٣٧٦ ش العباسیة میدان عبده باشا ھیثم عز الرجال خمیس احمد عمر أخصائي٦

(  معمل الطارق للتحالیل الطبیة )  د/  
سحر عبد المنعم عبد السالم ابو النور

 ٥٣٢٤٥٩٤٨٠٠ ش روض الفرج اعلى محالت رزق هللا الدور الثانى
٠١١٤٦١٧١٦١٨

استشارى ج٧

٢ ش اللوكاندة بجوار جروبى بجوار محالت القاضى و أحمس كامل غبریال ابراھیم
حسین الدور األرضى مصر الجدیدة

٢٢٥٨٤٣٨٥ استشارى أ٨

٤٣٢٦٣٦٩٥٣٥ نخلة المطیعى عمارة الخالدین  تریومف مصرالجدیدةابراھیم یوسف عبدالمسیح
٢٦٣٤٩٤١٧

استاذ٩

٩٨٢٤٥٣٨٦٦٦ ش جسر السویس بجوار سیرامیك النیلیناحمد عباس دمحم رؤوف استاذ١٠

احمد عبد العزیز دمحم السنجرجى
(  معمل كیمیت )

١٧٢٥٢٨٨٧٨٤ ش ١٥١ میدان الحریة -  المعادى
٠١١٥٤١١٥٥٢١

أخصائي١١

احمد دمحم امین شلبى 
(  بیتا الب)

١٣٨ ش مصر والسودان امام صیدلیة ابوخالد 
بجوار المطافى حدائق القبة

٢٤٦٥٤٣٦٩  
٠١٢٢٦٢٠٠٢١٠

أخصائي١٢

١٦٢٢٦٣٧٤٠١٧ش جسر السویس امام منزل كوبرى التجنید الزیتوناحمد دمحم عبدالرحمن طاحون استاذ١٣

احمد دمحم عبدهللا ابوعامر 
وشھرتھ احمد ابوعامر

٠١٠٠١٦١٥٩٠٠مجمع المواردى االدارى امام محطة مترو السیدة زینب أخصائي١٤

٧٨٣٣١٣٣٧٢٢ ش طلعت حرب امبابةاسامة عبدالمتعال منصور عرفة استاذ١٥

١٠٧ ش احمد عصمت امام كنیسة السیدة العذراء اشرف فرنسیس یوسف
عین شمس الشرقیة

٢٤٩٣٢٧٧٦ استشارى ب١٦

اكیورت الب 
ناجى محمود ناجى دمحم

١١١ش فیصل برج الخلیج ناصیةالمستشفى 
الكوم االخضر 

٣٥٤ ش فیصل محطة الطالبیة برج الخواجة

٣٣٨٥٧٥٩٧

٣٥٨٢٦٦١٠

أخصائي١٧

٥٥ ش عبدالمنعم ریاض المھندسین البرج
٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة

٣٣٤٤٥٧١٧
٢٤١٨٠٩٩٧

استاذ١٨

٥١٩٤٤٥ ش االھرام روكسى مصر الجدیدةالشمس للتحالیل الطبیة أخصائي١٩

الشیماء سنوسى دمحم ابو سریع  
(  ایرا الب )

٥٠١١٠٠٣٠٨٨٥١ ش منصور تقاطع ش شریف حلوان
٠١٠١٢٢١٨٦٧٥

أخصائي٢٠

٦٤٣٣٤٨٩١٤٩ ش جامعة الدول العربیة المھندسینالمختبر استاذ٢١

١٦٨ ش التحریر باب اللوقالمصرى البریطانى
١٣١ ش الملك فیصل الكوم االخضر الجیزة

٢٣٩٢٠٠٦٣
٣٣٨٢٦٦٤٩

استاذ٢٢

٢٣ ش فوزى رماح الدور الرابع بجوار مستشفى األملالمعامل الطبیة المتحدة
أمام مزلقان أرض اللواء المھندسین

٣٣٤٥٢٦٦٣ استشارى أ٢٣

١٠١١٥٧٧٦٦٤٧١ ش النور العمرانیةالنور لألشعة و التحالیل استشارى أ٢٤
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الھام على مطاوع 
(  القاھرة للتحالیل الطبیة )

٢٨ ش جامعة الدول العربیة امام سور نادى الزمالك
المھندسین

٣٣٤٤٩٣١٧
٣٣٠٣٥٢٤٥

أخصائي٢٥

امال فؤاد رزق -  ھالة فتحى شیبة 
الحمد 

(  النخبة للتحالیل الطبیة )

٤٧٢٦٩٠٣٣٥٦ ش كلیوباترا میدان صالح الدین مصرالجدیدة
٢٤١٤٣٦٥٧

استشارى أ٢٦

امینة دمحم عبدالواحد 
(  سیتى الب )

١٣٩٣٣٣٧١٨١٩ أ الدور االول ش التحریر الدقى استشارى أ٢٧

٤١٣٣٥١٥٨٣٢ش النقراشى-  بشتیل -  اوسیم -جیزةایجى الب للتحالیل الطبیة
٠١١١٣٣٤٦٦١٣

أخصائي٢٨

١٦٥٢٦٣٨٨١٨٧ ش جسرالسویس أمام الشبراوى مصرالجدیدةایمان كامل فھمى استشارى ج٢٩

ایمن اسعد ابو السعد
(  معمل الصفوة )

الخانكة -  مجمع الصفوة -  غرب السكة الحدید -  بجوار 
محطة القطار

٤٤٦٨٥٢٥٠ أخصائي٣٠

٥٥٢٢٠١٢١٩٥ ش ابوطاقیة حدائق شبراایناس امام سید الدفراوى استشارى أ٣١

ایھ وان -  الب 
سوزان ابوالفتوح یونس رسالن

٢٦١٧١٥٥٠التجمع الخامس توینز سنتر خلف المحكمة
٠١٢٧٩٧٩٧١١١

استشارى ب٣٢

بیومیدیكا  
د/  دمحم فخر الدین احمد عثمان

٢٨٧٢٢٨٤٦٤٤٤ ب  ش ترعة الجبل الزیتون أخصائي٣٣

٥٢٤٠١٩٨٢٥ ش عباس العقاد فوق فودافون الدور الرابع مدینة نصرتكنوالب استشارى أ٣٤

ثناء حسین سالمة 
(القاھرة للتحالیل)

٦٤ أ  ش جسرالسویس تقاطع ش روكسى 
مع جسرالسویس

٢٤٥٣٣٢٤٥
٢٤٥٣٢١٠٢

استشارى ب٣٥

٢ ش دمحم عبد الحلیم عبد هللا -  اول مدینة نصر -  مدینة جراند الب للتحالیل الطبیة
نصر

٣٣٤٥٦٩٢٢ أخصائي٣٦

٤عمارات اول مایو طریق النصر بجوار جمال عبدالرءوف دمحم السید الخشن
قسم مدینة نصر مدینة نصر

٢٢٧٠٨٤٧٨ استاذ٣٧

جماالت احمد دمحم 
(جاما الب)

٢١٤٢٦٨٢٨٥٢٠ د  شقة ٣  ش رمسیس العباسیة استشارى ب٣٨

٢٦٢٥٧٧٣٧٢١ ش شبرا عمارة بكیزة و زغلولجمیل امین تاوضرس استاذ٣٩

جیھان سعد زغلول 
(  النیل للتحالیل )

٦٣٣٠٥٣٢٨١ ش النیل االبیض میدان لبنان المھندسین أخصائي٤٠

حسن حسام الدین السید 
وشھرتھ حسن القاضى

٢٦٩٢٣٩٥٥٨٥٥ ش بورسعید برج لؤلؤة الخلیج السیدة زینب استشارى ج٤١

٤٤٢٤٥٤١٤١٢ ش سلیم االول ناصیة نصوح محطة حدائق الزیتونحنا جریس قلدس أخصائي٤٢

حنان محمود محمود جالل
(  الحیاة التخصصى )

مساكن صقر قریش محطة المثلث بجوار مسجد 
ابوبكرالصدیق الحى العاشر مدینة نصر

 ٢٤٠٩٠٨٢٤ استشارى ج٤٣

٩٤٣٣٣٧٤٣٧٨ ش التحریر -  الدقىحورس للتحالیل الطبیة
٠١٠٠٦٩٩٩٦٨٠

أخصائي٤٤

خالد احمد محمود حشاد 
(  مدینة نصر للتحالیل )

 ٣٤٢٤٠٢٣٠١٩ ش الطیران بجوار كنتاكى مدینة نصر
٢٢٦٣٩٩٤٤

أخصائي٤٥

٧٢٢٠٥٦٩٥٦ ش على بن ابى طالب شبرا مصرداود ابوعلم یسى استشارى أ٤٦

٥٨٠١٢٧٢٢٢٧٧٨٧ ش النبوى المھندس -  مدینة االعالم -  العجوزةدعاء حلمى دمحم عبد القادر أخصائي٤٧

دولت السید ابراھیم سالم 
وشھرتھا دولت سالم

٣٢٥٥٦١٠٠٩ عمارات المروة محطة مترو حلوان استاذ٤٨
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٩٤٣٣٣٧٤٣٧٨ ش التحریر الدقىدولت طھ دمحم  استاذ٤٩

٢٢٥٩٢٤١١٨ أ میدان باب الشعریة القاھرةرانده عادل عبدالنور استشارى ب٥٠

رانیا حلمى الصراف 
(  المستقبل )

٦٢٦٧٠٤٣٩١ أ عمارات اول مایو طریق النصر مدینة نصر أخصائي٥١

 ٢٧٩٥٩٧٣١ـ٧ ش طریق النصر االتوستراد امام قسم أول مدینة نصررایة الب
٢٢٩١١٩٣٣

أخصائي٥٢

ریم جان فرید 
(  الیف الب )

٢٢ أ ش مراد الجیزة
١٠٣ ش مصر حلوان الزراعى

٣٥٧٠٩٥٩٧
٢٥٢٥٢٥١٦

استاذ٥٣

٩٢ ش التحریر الدقى ساریدار
٢٦ أ ش شریف باشا ناصیة ش حیدر بجوار 

محطة مترو حلوان

٣٧٤٩٨٨٦٠
٢٥٥٦٠٧٥١

استاذ٥٤

٥٥ ش النادى الریاضى برج االطباء فیصل سعاد عبدالسالم احمد الرفاعى
جیزة الھرم

٣٥٦٩٧٣٧٤ استاذ٥٥

سمیر ابراھیم احمد 
(  المدینة المنورة )

٢٢٢٤٣٢٣٣٣٥ ش جسر البحر الساحل شبرا استشارى ج٥٦

١٢ش طریق النصر رابعة العدویة سمیر ابراھیم عبدالھادى
مدینة نصر

٢٢٦٣٨٨٤١ استاذ٥٧

٢٨ش عثمان بن عفان میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة سمیر شاكر احمد 
٩٩ أ ش سلیم االول امام عمر افندى حلمیة الزیتون

٢٢٤٠٩٠٠٣
٢٢٤٠٣٨١٦

استشارى أ٥٨

٧٢٣٦١٩٣١٠ ش متحف المنیل بجوار سنترال الروضة القاھرةسیجما مصر
٠١٢٢١١٥٥٣٢٨

استاذ٥٩

٢٢٣٩٠٣٩١٧ ارض شریف امام عمر افندى عابدینسیدة دمحم عوفى استشارى أ٦٠

شركة األوائل للخدمات الطبیة
(  ماستر سكان اندالب)

٤٨١٠١١٥٦٣٣٣٨٧٧ ش فیصل-اول فیصل -الجیزة نھایة كوبرى فیصل استاذ٦١

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

استاذ٦٢

شركة المختبرات الطبیة المصریة  
(  ایجى الب )

٥٤٢٦٣٩٤٦٦٦ ش عثمان بن عفان مصرالجدیدة استشارى ب٦٣

برج اوالد رجب بجوار برج االطباء اول فیصلشركة معامل الحیاه للتحالیل
٥ مركز ھنیده التجارى امام مسجد ىالحصرى -  ٦ اكتوبر

٣٥٧١٤٨٤٠
٣٨٣٧٧٧٦٢

أخصائي٦٤

میدان الحجاز برج الصفا الطبى المھندسین  شركة معامل الفا مصر
٧٣ ش المیرغنى كلیة البنات مصرالجدیدة

٣٣٣٨٣٣١٠
٢٤١٧٧٧٦٦

استاذ٦٥

٣٢٧٠٣٧٩٨٨س شارع الجزائر المعادىشیرین صبرى حبیب
٠١٠٦٥٦٦٢٤٥

أخصائي٦٦

شیماء سامى عبد الفتاح محمود
إیرا الب

٥٠٠١٢٢٧٨٢٢٧٠٨ ش منصور تقاطع ش شریف حلوان
٠١٠١٢٢١٨٦٧٥

أخصائي٦٧

١٢٦ ش ابراھیم عبدالرازق خلف التامین الصحى صفوت دمحم عبدالباقى
االلف مسكن

٢٤٩٣٧٠٩٠ استشارى أ٦٨

١٨٣ ش التحریر عمارة استراند باب اللوق طارق على احمد حسن
١٠ مساكن النیل القطامیة القاھرة

٢٧٩٢٢٥٥٢
٢٧٥٧١١٤٤

استاذ٦٩

٩٨٣٧٦٠٠٤١١ ش التحریر میدان الدقى الجیزةطیبة للتحالیل استشارى ب٧٠

١٧ش السودان برج الكیت كات  عائشة دمحم صالح ابوعیطة
قلیوب البلد ش سید عواض

٢٣١٥١٦٠٩
٢٤١٥٠٧٢٧

استاذ٧١
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١٢٣٩٠٢٨٧٨  میدان السیدة زینبعبدالمنعم دمحم حسن حسنى استاذ٧٢

عفاف احمد على عبدالھادى 
(  توب الب )

٢٥٨٢٢٠٣٥٠١٦ ش شبرا برج منیر سنتر میدان الخلفاوى استشارى ب٧٣

١٢٣٦٤٥٨٤٥متحف النیل عمارة الھامى حسین امام كلیة طب االسنان عفت عوض ابراھیم استشارى ب٧٤

عمرو دمحم شعبان 
(  الرحمة )

تقاطع ش ١٠ مع ش ١٣٤ خلف حدیقة  بدر 
جسر السویس القاھرة

٢٢٩٤٨٩٠٠ أخصائي٧٥

عنایات دمحم عبدالرحیم 
(  طوسون )

٧٦٢٤٥٧٠٥٨٩ ش طوسون ناصیة شبرا استشارى ب٧٦

فؤاد فؤاد عبدالعال 
(  الفا الب )

١٨ ش مجلس الشعب الظوغلى 
٨٥ ش السودان المھندسین

٢٧٩٤٢٠٠٤
٣٣٣٦٨٩٤٣

استاذ٧٧

١٢٣٢٤٨٥٩٣٣٧ ش مصر و السودان حدائق القبةفتحى ابراھیم عبد الرحمن السید استشارى أ٧٨

٤٦ ش محى الدین ابوالعز الدقى فرست الب للتحالیل الطبیة
١٢ ش بطرس غالى روكسى

٣٣٣٥٩٣٠٠
٢٤٥٥٥٠٧٧

استاذ٧٩

٤٥٢٢٥٨٤٢٨٢ ش الخلیفة المامون روكسىفكرى جبران اسكندر استاذ٨٠

٤١٨٣٥٨٥١١٧٠ ش الملك فیصل محطة المساحة الھرمفوزى احمد عبدالمقصود حالوة استشارى أ٨١

٤ ش شھاب المھندسین كایرو الب
٩ ش شریف القاھرة

٣٣٣٨١٩٦٨
٢٣٩١٤٩٣٦

استاذ٨٢

٦٤٢٢٤٥٧١٣٠ ش مصطفى حافظ من جسر السویسكلینیكال الب
٠١٢٧٥٠٣٢٣٨١

استشارى ج٨٣

١٥٢٤٥١٦١١٦ ش الزبیدى منشیة البكرى مصر الجدیدةكلینیالب د/  وائل دمحم دمحم مرسى أخصائي٨٤

 ٢٤٥١٦٠٨٠ ٤ ش بطرس غالى روكسى مصرالجدیدةكوالیتى الب
٢٤٥٤٠٢٢٧

أخصائي٨٥

المقطم ٤٤ش الھضبة السفلى الجامعة الحدیثة بجوار كویك الب
صیدلیة شاھبور

٠١٠٠١٧٤٣٧١٩
٠١١١٠٠٦٨٢٦١

أخصائي٨٦

ماھر رشدى توفیق  
(  المراغى )

٢٩١٢٦٨٣٦٥٥٢ ش رمسیس الظاھر
٢٦٧٤٢٩٩٩

استشارى ج٨٧

١ مكرر ش العشرین تقاطع المساكن أعلى البان  مجد لألشعة والتحالیل الطبیة
الدوارالملك فیصل

٣٧٢٣٤٤٥٠ 
٣٧٢٣٤٤٣٠

أخصائي٨٨

مجدى ابراھیم حسین 
(  عتابى الب )

المرج ١ ش المعھد الدینى من ش الشیخ منصور 
امام محطة مترو انفاق المرج القدیمة

٢٦٦٢٢٣٢٤ أخصائي٨٩

مجدى عبدالھادى دمحم االكیابى 
(  میدالب )

١٩ وزارة الزراعة عمارة بنك القاھرة الدور الرابع 
الدقى

٣٣٣٧٩٥٧٣ استشارى أ٩٠

محسن دمحم محمود الناقة 
وشھرتھ محسن الناقة

١٢٣٩٣٠٣٤٥ ش دمحم صدقى میدان باب اللوق استشارى ج٩١

١٧٧٢٦٢٣٨٦٢٤ ش الحجاز امام معھد االمن الصناعى مصر الجدیدةدمحم احمد حمدى استاذ٩٢

٦٣٨٣٢٤٣٨٤ اكتوبر مجمع على الدین المحور المركزى لیلة القدردمحم احمد عواض البشار استاذ مساعد٩٣

٥٥٣٥٦٩٧٣٧٤ ش النادى الریاضى برج االطباء فیصل الھرمدمحم احمد عواض البشار استاذ مساعد٩٤

٨٢ ش دمحم نوفل من شارع عبدالحمید الدیب دمحم الغزالى السید
منیة السیرج

٢٤٣٢٥٦٦٠ استشارى ب٩٥

دمحم امین مكاوى -  كریم یحیى 
(  المعامل الطبیة المتطورة )

٥٤٢٤٥١٨٩٦٢ ش رمسیس بطرس غالى روكسى مصرالجدیدة استاذ٩٦
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دمحم حسام الدین عبدالعزیز 
وشھرتھ حسام عبدالعزیز

١٣٢٣٩٠٩٢٠٩ میدان السیدة زینب عمارة على بن ابى طالب استاذ٩٧

دمحم سعید السید دمحم عرابى 
وشھرتھ سعید عرابى 

(  الدار البیضاء )

٥ ش عباس العقاد عمارة الدارالبیضاء مدینة نصر 
٩٦ ش المطراوى عمارة توشیبا المطریة

٢٤٠١٣٧٩٧
٢٢٥٠٥٠٢٤

استاذ٩٨

٤١ ش طلعت حرب القاھرة  دمحم صالح الدین مرتجى
٢٩٢ ش الملك فیصل ناصیة شارع عمار بن یاسر

٢٣٩٣٧٩٧٦
٣٥٨٦٦٦٨٩

استشارى أ٩٩

 ٢٣٢٢٩٨٦٦٨٢ أ  ش مصطفى حافظ امام فندق السالم جسرالسویسدمحم طھ محمود السید
٠١٠٢٦٣٠٥٥٣٠

استاذ١٠٠

١٠٦ ش التحریر الدقى   دمحم عبدالحلیم حافظ
عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٦١٦١٦٤
٣٥٦٩١٢٠١

استشارى أ١٠١

٥٣ ش عبد العزیز فھمى بجوار الفا ماركت میدان دمحم على دمحم عبد الحافظ
ھلیوبولیس مصر الجدیدة

٢٦٣٥٩٠٤٣ استاذ١٠٢

٧٣ ش عمر بن الخطاب میدان السبع عمارات دمحم عمرو اسماعیل عدلى الخولى
مصرالجدیدة

٢٢٩٠٢٥١٠  
٢٤١٤٧٠٤٠

استاذ١٠٣

٣٥٦٩١٤٩٦برج االطباء اول فیصلدمحم فؤاد دمحم استاذ١٠٤

٣٢ ش نزیھ خلیفة امام الحریة مول مصرالجدیدة دمحم دمحم على شریف
٤٧٨ ش سكة الوایلى حدائق القبة

٠١٢٠١٥٠١٤٢٠
٢٦٠١١٦١٤

استاذ١٠٥

دمحم نبیل جالل فتح الباب 
وشھرتھ نبیل جالل

٧٥٣٣١٢٨٤٩٤ ش الوحدة امبابة الجیزة استشارى أ١٠٦

٢٨٣٥٧٣٦٧٢٧ ش مراد مالكو سنتر الجیزةدمحم یسرى صالح الدخاخنى استاذ١٠٧

محمود احمد عبدالوھاب 
(  السالم )

٦١٢٢٥٣٤٩٥٣ ش االربعین عین شمس الغربیة استشارى ج١٠٨

محمود طریف دمحم حمزة سالم
(  انفینتى الب )

١٤٧١٠٦٧٤٧٨٢٢ ش النزھة -  میدان سانت فاتیما -  مصر الجدیدة أخصائي١٠٩

محمود عبدهللا العزونى 
(  تریومف )

٥٣ ش نخلة المطیعى مصرالجدیدة  
٥ ش حامد احمد على بوالق الدكرور

٢٦٣٨٦٠٥٨
٣٣٢٧١٤٠٣

استاذ١١٠

مختبرات العرب للتحالیل الطبیة (  د/  
محمود رشدى دمحم سید )

٧٢٢٥٧٠٥٨٦ ش جسر السویس أخصائي١١١

مركز األھرام للتحالیل الطبیة   حسین 
رضا دمحم ابو السعود

 ٢٣٧٨٢٦٣٨٢ ش نبیل طھ ش كفر طھرمس الملك فیصل
٠١٠٠٦١٣٩٧٦٨

أخصائي١١٢

١٨٣ ش التحریر عمارة استراند الدور السادس باب مركز البحوث للتحالیل الطبیة
اللوق

٠١٠٠٠١٢٦٥٦٣
٢٧٩٣١٤٦٤

أخصائي١١٣

٢٠٣٣٨٠٧٨٣٠م یمین البوابة الثالثة مباشرة حدائق األھرام الھرممركز الطاھرة لألشعة و التحالیل
٣٣٨٠٧٨٢٩

استاذ١١٤

١ میدان محطة متروالمعادى مبنى المعادى بالس مركز النیل لألشعة و التحالیل
٨ ش ھدى شعراوى باب اللوق

٢٣٧٨١٨٠٢
٢٣٩٥١٥٥٠

استاذ١١٥

١٦ ش النزھة میدان الساعة أول عباس العقاد مدینة مركز توب سكان الب
نصر

٠١٠٠٠٣٧٣١٣٧ أخصائي١١٦

مركز سكوب للتحالیل الطبیة 
(  د احمد دمحم على دمحم عبد الحافظ)

٩٠٢٥٣١٨٢٧١ ش المنیل القاھرة
٠١٢٧٤٠٣٧٣٣٣

مدرس١١٧

مسعد دمحم ابراھیم 
الفاروق للتحالیل الطبیة

االردنیة مجاورة ٤٤ بجوار محطة الجامع 
امام موقف االتوبیس العاشر من رمضان

٠١٥٣٥٦١٥٦
٠١٥٣٥٠٥٨٧

استشارى ج١١٨

٤٢٤٥٢٠٠٣٤ ش األثرى دمحم نافع امام المیریالند روكسى مصرالجدیدةمصر٢٠٠٠ استاذ١١٩
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القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

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 أ١٢٠

١٢٢٦٨٣٣٢٧٤ ش ذھنى امام عمر افندى العباسیةمصطفى دمحم دمحم الغندور أخصائي١٢١

ش فیصل میدان الطواق جندیة مولمعامل ابن سینا
الطالبیة الھرم ١٠٩ برج السعد ش عثمان محرم

المھندسین تقاطع المروة مع ش السودان امام موقف ناھیا

٠١٠٠٨٣٨٩١٨٢
٠١٢١٢٣٣٤٦٤٠
٠١٠١٠٥٧٥٩٢٣

أخصائي١٢٢

معامل ابو عیطة  (  د احمد بدوى ابو 
عیطة )

 ١١٢٣٩٣٩١٠٨ ش جواد حسنى باب اللوق
٢٣٩٣٨٣٥١

أخصائي١٢٣

حلوان شارع ریاض تقاطع ش شریف امام الشریف معامل البوشى للتحالیل الطبیة
للبالستیك

٠١١٢٦٦٦٥١٧١
 ٢٥٥٩٢٠٤٨

أخصائي١٢٤

٢٠١١١٣٣٥٨٤٥٥ ش شریف وسط البلد القاھرةمعامل الخبراء أخصائي١٢٥

٤٧١٦٤٣٥ ش كلیوباترا مصر الجدیدةمعامل النخبة للتحالیل الطبیة أخصائي١٢٦

٣٩٠١١١٢٣٠٥٠٥٠ ش راغب -  ناصیة حلوان -  حلوانمعامل دجلة للتحالیل الطبیة
٠١٠٦٧٣٩٠٢٢٠

أخصائي١٢٧

٥ ش  الطحاوى ناصیة ش الیعقوبى  منشیة البكرى معامل رویال الب
مصرالجدیدة

٢٤٥٢٥٠٦٦ استاذ١٢٨

٢٥ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین  مصر الجدیدةمعامل سبید الب
سنتر سیتى بالزا من ش التسعین التجمع الخامس القاھرة

 الجدیدة

٢٦٩٠٩٠٦٠
١٩٣٥٨

أخصائي١٢٩

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 ج١٣٠

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

أخصائي١٣١

١٢٧ج ش مصر و السودان الدور الثانى شقة ٦ أعلى معامل فاست الب
بى تك

٢٤٣٤٣٥٤٦
٠١٠٢٦٠٠٧٤٥١

أخصائي١٣٢

١١٩٣١٤ امتداد ٢٦ یولیو میدان لبنان العجوزة الدقىمعامل الب مید أخصائي١٣٣

٢١ ش المراغى أعلى الغباشى حلوانمعامل مصر الب
مجاورة ٦ ١٥ مایو

٢٥٥٦٢٨٨٥
٢٥٥١٧٣٧٣

أخصائي١٣٤

٥٦ ش المنیل القاھرةمعامل مصر للتحالیل الطبیة
مستشفى المدینة المنورة أطفیح الجیزة

٢٥٣١٢٨٠٥
٢٣٨٤١٤٥٠٠

مدرس١٣٥

٣٨٨٩٦٦٢٦٩الشیخ زاید اركان مول مبنى رقم ٥ وحة رقم ٢٢معمل ابن حیان أخصائي١٣٦

٥٠٣٧٦١٢٢٩٠ ش محى الدین ابو العز الدقىمعمل النیل للتحالیل الطبیة أخصائي١٣٧

معمل حساب
  د/  امینة حساب

٥٢١٦٩٨٧ ش مصطفى النحاس مدینة نصر أخصائي١٣٨

٨٩ ش الجامع -  میدان حسین بك عمارة السقعان الدور معمل رویال الب
الثالث

٢٢١٨٤٠٠
٠١١٤٤٤٢١٤٦٢

استاذ١٣٩

معمل سكاى الب للتحالیل الطبیة 
وامراض الدم

٢٠١٠٩٤١٩٢٤١١أش احمد عصمت مع جسر السویس امام نادى الشمس
٢٨٢٣٨٦٦٠

أخصائي١٤٠

١٩٣٣٨٤٩١٩٩ ش سھل حمزة الكوم االخضر الجیزةمعمل عیادات سھل حمزة
٠١٠٠١٤١٣٧٢١

أخصائي١٤١
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القاھرة محافظة 
التحالیل أطباء

٥١ش منصور تقاطع ش شریف بجوار محطة مترو معمل نایل الب
حلوان

٠١٠١٠٧٣٥٤٨٧
٢٥٥٨٣٢٢٣

أخصائي١٤٢

 ١٥٢٦٣٢٠٩١٧ ش بن الحكم میدان حلمیة الزیتونمفیده دمحم عیسى صالح
٢٦٣٣٨٩٩٩

استاذ١٤٣

٢٣٢٥٩١٨٣٨٣ ش كامل صدقى الفجالةممدوح ریاض داود
٠١٢٢٣٣٢٥٢٦٢

استشارى أ١٤٤

١٥٤٢٦٤٣٤٢١٥ ش جسر السویس امام سنترال مصرالجدیدةممدوح عطیة دمحم محمود
٠١١١١٧٩٣٧١٨

استاذ١٤٥

٣١٣٧٧٩٨٣٦٠ ش خاتم المرسلین العمرانیة الغربیة الجیزةمنا عبدالوھاب عبدالمسیح استاذ١٤٦

منال عبدالعزیز احمد  
(  القدس )

ش جمال عبدالناصر أمام محالت حسین درویش 
حدائق حلوان

٢٣٦٩٧٨٢٤ أخصائي١٤٧

منى انور سعدهللا قلتة  
(  سیفین للتحالیل الطبیة )

١٧٤٢٦٤١٨٧١٧ش النزھة میدان سانت فاتیما بجوار بنك االسكندریة استشارى ج١٤٨

منى عبدالسالم دمحم خلیل 
وشھرتھا منى خلیل

٤٠٢٢٨٧٥٤٧٠ ش ابو داود الظاھرى مكرم عبید مدینة نصر استشارى ب١٤٩

منى دمحم عاطف 
(  نصر سنتر )

١ ش مصطفى النحاس عند تقاطعھ مع عباس 
العقاد عمارة نصر سنتر مدینة نصر

٢٢٧٤١٢٠٠ 
٢٢٧١٥٦٦٣

استشارى ج١٥٠

مھا صالح عبد اللطیف (  معمل نیو 
الب )

  ١٦٢٣٩٠٩٥١٦ ش الشریف بجوار البنك األھلى المصرى
٠١٠٠٠٥٢١٧٢٢

استشارى أ١٥١

مھا دمحم فرید
(  سمارت الب للتحالیل الطبیة )

٤٢٦٠١٩٧٩٢ ش القدس -  متفرع من ولى العھد -  حدائق القبة
٠١٠٠٨٤٩٩٣٩٦

أخصائي١٥٢

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

أخصائي١٥٣

٢٣٥٩٢٤٢٦ش ٩ امام محطة مترو المعادىمیجا الب استاذ١٥٤

٦٢٦٣٨٥١٩٤ ش محمود حافظ  میدان سفیر مصرالجدیدةمیخائیل حنا تادرس  استشارى أ١٥٥

عمارة النصرالدور السابع میدان الجیزة    میخائیل نصر میخائیل
العمرانیة الغربیة ش مستشفى الصدر 

امام بیع المصنوعات

٣٥٦٨٧١٨٥
٣٥٦١٥٨٢٣

استاذ١٥٦

٤٥٦٣٧٧٥٧٥٧٧ ش الملك فیصل امام برج االطباءمیدیكا الب استاذ١٥٧

٤٠ ش العباسیة قرب میدان الجیش میشیل جورج بوابجیان
١٠٢ ب  ش المیرغنى خلف فندق البارون مصرالجدیدة

٢٤٨٣٩١٧٤
٢٤١٥٣٤٣٠

أخصائي١٥٨

٧٢٢٩١٥٥٨١ ش مراد میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةناجى عبدهللا اسكندر استاذ مساعد١٥٩

٢٥٠١٠٩٢٦٥٥٩١١ ش القصر العینى امام معھد السكرنجالء دمحم عبد العزیز صقر استشارى أ١٦٠

ھاشم دمحم دمحم جادو 
 ( تحالیل وابحاث الدم )

١٠٠٢٢٠٤٦٥٧١ ش شبرا امام محطة روض الفرج استشارى ج١٦١

٨٢٢٦٣٧٣٠٩٦ ش الحجاز میدان ھلیوبولیس مصر الجدیدةھانى بولس سالمة رزق استشارى أ١٦٢

ھانى یوسف حلیم 
(  النزھة )

١٣٦٢٦٣٥٩٩٧٠ ش النزھة مصرالجدیدة استشارى أ١٦٣

ھدى عدلى دوس 
(  النیل المعادى )

 ٨٧٢٧٥١٣٩٢٦ ش ٩امام محطة مترو انفاق المعادى
٠١٢٨٨٧٤٧٨٦٦

استشارى أ١٦٤
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القاھرة محافظة 
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٨٢٣٦٥٠٦٠٦ ش سعید ذوالفقار امام جامع الباشا المنیلھناء عبدالمنعم محمود الصغیر استاذ١٦٥

ھند دمحم دمحم مطارید 
(  الھالل )

٥/٨٢٧٠٤٤٠١٩ ش الجزائر المعادى الجدیدة استشارى أ١٦٦

٦٥٢٢٤٠٣٦٤٦ ش ابوبكر الصدیق میدان سفیر مصرالجدیدةوفاء فوزى عزت استشارى ج١٦٧

ولید عبد الھادى احمد
(  معامل العاصمة )

٣٥٩٢٤٦٧١٩٢٦ ش رمسیس العباسیة الوایلى
٠١٠٩٦٥٧٥٦٨٣

أخصائي١٦٨

یاسر دمحم فتحى صالح حسن 
(  الھوارى )

٧٢٢٧٤٢٣٥٢ أ  ش مكرم عبید الھیئة العربیة للتصنیع مدینة نصر استشارى أ١٦٩

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
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C الرنين المغناطيسي المفتوح
C األشعة المقطعية المتعدد الشرائح

C الدوبلر الملون
C الماموجرام لعمل إشعات الثدي واالكتشاف المبكر لألورام

C األشعات العادية بالصبغة واستخدام الطريقة الرقمية والكمبيوتر
C بانوراما األسنان لحاالت التقويم وحاالت جرحات الوجه والفكين تحت إشراف أساتذة 
كلية طب قصر العيني وحملة الزمالة البريطانية مع إمكانية إرسال األشعة للخارج تحت 

استشارة أساتذة أجانب مع إمكانية تسليم التقارير بنفس اليوم.

العنوان: 93 شارع الهرم المريوطية أمام مستشفي الهرم الجيزة
تليفون:33833063-01011662262-01100862226

zoomscan@outlook.com
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القاھرة محافظة 
أطباءاالشعة

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)

٠١١١٢١٩٤٧٧٠ش مصر و السودان خلف مسجد الشیخ كشك  حدائق القبة أخصائي٣

/٣٨٣٧٤٨٦١٠٠/٣٠٠ ش محى الدین أبو العز المھندسین شركة صحة سكان
٥٠٠

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 الوجھ 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 العزیزالبرج سكان
 - برج االطباء -  المھندسین

١٩٩١١ أخصائي١١

 ٣٧٣٧٩٤٠٧٣٨ ش عماد الدین  بجوار مسجد الفتح رمسیسالحیاة سكان
٢٧٩٤٣١٦٦

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 الدولى لألشعة و الرنین 
المغناطیسى

٤٤ ش تقاطع ش منصور مع المراغى بجوار محطة 
مترو حلوان

٠١١٢١١٨٦١٢٤
٠١٠١٧٦٣١٦٥٧

أخصائي١٥

المركز الوطنى لالشعة 
 وطنى سكان

١٠٢٦٤٣٦٨٣٢ ش السباق المیریالند مصرالجدیدة مدرس١٦

١٠١١٥٧٧٦٦٤٧١ ش النور العمرانیةالنور لألشعة و التحالیل الطبیة استشارى أ١٧

١٠٢٤١٥١٧٤٨ش بغداد الكوربة مصرالجدیدةایمن سمیر عبدالملك استشارى ب١٨

١٧٣٣١٤٤٤٧٥ ش السودان برج الكیت كات امبابةبدر دمحم عبدالخالق حجازى
٣٧١٤١٨٠٠

استشارى ج١٩

مدینة ٦ أكتوبر المحور الخدمى الحى الثامن امام مترو برایت سكان (  د/  احمد حسن رزق )
ماركت

٣٨٣٧١٨٦٩ 
٠١٠٢٤٥٩٩٦٩٩

أخصائي٢٠

٥٧٢٢٥٨٤١٥٣ ش الخلیفة المامون میدان روكسى مصرالجدیدةحسن جالل اسماعیل مراد
٢٢٥٨٤٢٤٨

استاذ٢١

دار الطب لألشعة (  د/  أمن ابراھیم 
عثمان )

 ٧٧٢٤٠٢٢١٠٦ طریق النصر بجوار طیبة مول مدینة مول
٢٤٠٢٢١٠٨

أخصائي٢٢

رایا سكان لألشعة  دمحم فؤاد عبد 
اللطیف

١٠١ ش عین شمس  عین شمس أخصائي٢٣
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١٢١ ش شبرا برج الراعى الصالح رضا تا وضروس یوسف
بجوار مستشفى الراعى الصالح

٢٢٠٥٤٢١٢ استشارى أ٢٤

٦٢٦٤٣٥٢٧٨ش محمود حافظ میدان سفیر مصر الجدیدةسلیم ودیع مرقس اسكندر استشارى ب٢٥

سماح دمحم احمد ابو السعود
 ( ٣D-٤D أشعة  )

٥٥٢٣٥٢٢٩٨٤ ش المنیل  الدور األول مصر القدیمة
٠١٢٢٣٠٠٤٥٤٠

أخصائي٢٦

٢٢٤٧٣٠٤١٧ ش احمد الزمر میدان الحى العاشر مدینة نصرسمارت سكان لألشعة أخصائي٢٧

شركة اكتوبر للخدمات الطبیة
 ( مركز بلیغ  سكان لألشعة)

 ٦٣٨٨٣٨٨٦٦ أكتوبر میدان لیلة القدر مول السویدى الدور الثالث
٠١٠١٣٨٩٣٣٣٣

أخصائي٢٨

شركة األوائل للخدمات الطبیة
(  ماستر سكان اندالب )

٤٨١٠١١٥٦٣٣٣٨٧٧٣ شفیصل  اول فیصل  الجیزة  نھایة  كوبرى فیصل
٥٦٨٠٤١٩

٣٥٦٨٠٤٢٠

استاذ٢٩

٧١ ش الوحدة امبابة شركة الریادة الطبیة
١٤٥ أ ش مصر والسودان حدائق القبة

٣٧١٢٥٢٩٥
٢٦٧٤٢٩٠٩

استاذ٣٠

 ٣٦٧٢٦٧٤١٢٦٥ ش رمسیس العباسیة امام دارالشفا  القاھرةشركة دلتا الطبیة
٢٤٦٧٢٢٤١

استشارى ب٣١

شركة كابیتال سكان 
للمراكز الطبیة المتخصصة

٢٥٠٧٠٧٧٨قطعة ٩١٠٩ ش ٩ منطقة (  س )  المقطم
٢٥٠٧٠٢١٩

أخصائي٣٢

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 أ٣٣

شركة نواة لالستثمارات فى المجاالت 
الطبیة

(  مركز ایریس لالشعة التشخیصیة 
والتداخلیة )

٣٩٣٣٠٢٨٧٠١ ش القدس الشریف متفرع من ش شھاب  المھندسین
٠١٠٩١١٢٣٣٣٩٢

أخصائي٣٤

١٢٣ ش المحطة الشرقى بالمرج امام محطة مترو المرجعبد النبى بیومى دمحم
  ش المركز االجتماعى امام نادى المرج

 ٢٨٧١٤٩١٩ استشارى أ٣٥

٨٠٢٦٣٧١٩٣٧ ش سلیم االول حلمیة الزیتونعلى ابوالسعود دمحم على القصاص
٠١٢٠٨٠٨٠٧٠٨

استشارى أ٣٦

٣٥ ش سلیمان اباظة المھندسین كایرو سكان لالشعة
٥٥ ش عبدالمنعم ریاض المھندسین

٣٣٣٨٠٤٠٥
٣٣٤٥٨٤٧٧

استاذ٣٧

١ مكرر ش العشرین تقاطع المساكن أعلى البان البان مجد لألشعة و التحالیل الطبیة
الدوار-الملك فیصل

٣٧٢٣٤٤٥٠ 
٣٧٢٣٤١٣٠

أخصائي٣٨

١٧٦٢٣٩٥٢١١١ ش التحریر باب اللوقمحرم احمد البدوى  استاذ٣٩

٤٤ ش سوریا المھندسین دمحم حافظ شریف
١٨٠ ش التحریر باب اللوق ١٠ ش مراد

٣٧٦٢٥٥٨٨
٢٧٩٤٤٤٣٠
٣٥٧٣٦٤٦٠

استاذ٤٠

١٤٣٧٦٠٣٧٧٢ ش مصدق الدقىدمحم حسین طلعت دمحم عبدالبارى أخصائي٤١

١٢٧٢٣٩٠٤٠٣٤ ش دمحم فرید عابدیندمحم حلمى عثمان القفاص استاذ٤٢

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

استاذ٤٣

محمود سمیر دمحم السیسى
(  مركز االخالص لألشعة)

١١٠١١٤٩١٠٥٥٩٨ بلوك ١٥ بالمساكن امالم بنك مصر منشأة القناطر أخصائي٤٤

محمود عبدهللا على حسن شرف 
وشھرتھ محمود عبدهللا شرف

٩٤٢٣٩٠٤٧٢٧ ش دمحم فرید عابدین استاذ٤٥
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مركز اكسبرت لألشعة  (  د/  جمال 
الدین دمحم نیازى دمحم )

٦٠١١١٠٥٥١١٣٣ عمارات أول مایو امام میدان الساعة مدینة نصر استشارى ج٤٦

مركز االشعة واختبارات العظام 
د/  عمر حسین عمر

١٩میدان سفنكس  برج سفنكس ناصیة احمد عرابى
المھندسین

٣٣٠٤٥٥٩١ استاذ٤٧

٤٣٤ ش الملك فیصل العمرانیة مركز االھرام لالشعة
٩٢ ش التحریر برج ساریدار الدقى

٣٥٨٦٨٥٣٠
٣٧٤٩٥١٦٠

استاذ٤٨

حلوان شارع ریاض تقاطع ش شریف امام الشریف مركز البوشى سكان لألشعة
للبالستیك

أخصائي٤٩

مركز التشخیص المبكر ألمراض القلب
 و الشرایین -كاردیو سكان

٣١٢٤٥٥٠٠٢٤ ش نزیھ خلیفة روكسى مصرالجدیدة
٢٤٥٥٠٠٢٥

أخصائي٥٠

٥ ش مراد میدان الجیزة مركز الجیزة لالشعة

عمارة النصر میدان الجیزة

٣٧٧٤٦٠٣٠
٣٧٧٤٦٠٣١ 
٣٥٦٨٨٩٥٤

استاذ٥١

٩٨,٩٢ ش التحریر برج الدقى االدارى و برج ساریدمركز الدقى لالشعة
میدان الدقى

٣٣٣٨٧٥٠٢
٣٣٣٦٧٣٠٧
٣٣٣٨٣٥٨٥

استاذ٥٢

مركز الدویدار 
للموجات فوق الصوتیة واالشعة

٢١٢٣٣٠٤٤٥٢ د ش الدویدار محطة المحافظ حدائق القبة
٠١٢٢١٦٠٦١٦٦

استاذ٥٣

١١٥٢٦٤٢٧٥١٣ ش سلیم االول حدائق الزیتونمركز الزیتون لالشعة استاذ٥٤

مركز السالم لالشعة 
(د/  احمد سامى دمحم سعید )

٣٢٢٧٩٤٠١٥٥ ش الفلكى باب اللوق استاذ٥٥

مركز السما سكان لالشعة
(سما سكان)

 ٩٤٠١٠١٤٧٧٧٤١٣ ش عبد العزیز فھمى میدان سا نت فاتیما
٢٧٧٥٦١٧٧

أخصائي٥٦

١ ناصیة ش طارق شبیطة من ش عثمان محرم مركز الشروق لالشعة
  الطالبیة الھرم برج بالزا الدور األول فوق سوبر ماركت 

أوالد رجب بجوار برج األطباء أول كوبرى فیصل

 ٣٧٧٧٧١٤٦/٤٧
٣٥٦٨٣٧٨٤/٨٥ 
خ ساخن ١٩٦٦٨

أخصائي٥٧

١ ش اللبودیھ ناصیة ش بورسعید امام الرشیدى السیدة مركز الطاھرة لالشعة
زینب

٢٣٩٥٢٢٤٤ استاذ٥٨

٥٣٢٣٥٨٧٣٣٣ش ١٠ المعادىمركز الفتح االسالمى لالشعة والرنین
٢٣٥٨٥٨١٩

أخصائي٥٩

٨٣٢٤٩٩٣١٣٣ ش عین شمس -  امام معھد مندوبى الشرطة  القاھرةمركز الكرنك لألشعة و التحالیل
٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠

أخصائي٦٠

٢٤٨٢٦٢٣٦ ١٠ ش میدان الجیش العباسیةمركز المستقبل لالشعة
٢٦٨٣٨٢٥٠

أخصائي٦١

١٣س عمارات شركة المعادى الشطر العاشر المعادى مركز المعادى الجدیدة لالشعة
الجدیدة

٢٥١٨٧٩٤٩ أخصائي٦٢

١ میدان محطة متروالمعادى مبنى المعادى بالس مركز النیل لالشعة و التحالیل
٨ ش ھدى شعراوى باب اللوق

٢٣٧٨١٨٠٢
٢٣٩٥١٥٥٠

استاذ٦٣

٢٨٢٤٣٢٣٨٥٥ ش روض الفرج الساحل شبرامركز اومیجا سكان أخصائي٦٤

٤٣٣٩٢٧٤٦٠ ش علوبة بجوار مركز دارى للدیكور  الھرممركز بھیة لألورام
٣٣٩٢٧٦٦٩

٠١٠٢٦٥١٥٨٨٨

أخصائي٦٥

٤٥٣٧٦٢٨٧٦٢ ش انس بن مالك متفرع من ش شھاب المھندسینمركز تكنو سكان لالشعة
١٠ خطوط

أخصائي٦٦
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١٦ ش النزھة میدان الساعة أول عباس العقاد مدینة مركز توب سكان الب
نصر

٠١٠٠٠٣٧٣١٣٧ أخصائي٦٧

٣٠٢ـ ٣٠٤ ش بورسعید برج ابوطالب مركز جاما سكان لالشعة
امام مستشفى احمد ماھر التعلیمى

٢٣٩٦٢٨٩٤ أخصائي٦٨

مركز جاما لألشعة و التحالیل
احمد شاذلى سیف الدین

ش نادى امبابة الریاضى -  بجوار مسجد الجمعیة 
الشرعیة -  امبابة

٣٧١٣٣٣٣٣
٠١١٢١١١١٧٧٥

أخصائي٦٩

٢ عمارات المروة ش المحطة  بجوارمحطة مترو حلوان مركز حورس لالشعة
عمارة كنتاكى ٣٨ ش راغب تقاطع ش دمحم سید احمد 

حلوان

٢٨١٦٠٠١٨
٢٨١٨٢٦٣٧

استاذ٧٠

 ٣٨٥٢٦٨٤٦١٢٧ ش رمسیس العباسیةمركز رؤیة لألشعة
٠١١١٨٨٠٢٦٩٩

أخصائي٧١

٦٠ ش ابوبكر الصدیق میدان سفیر عمارة مركز سفیر لالشعة
ماكدونالدز مصرالجدیدة

٢٦٣٥٩٩٨٢ أخصائي٧٢

مركز سیتى سكان لالشعة
(  د/  ایمن دمحم ابراھیم )

٤٥ ش بن الحكم عمارات بیت العز میدان بن الحكم  
حلمیة الزیتون

٢٦٤٢٨٠٢٨ 
٢٦٤٢٨٥٤٦

استاذ مساعد٧٣

٧٧٠١٠٠٠١٠٣٨٠٦ ش ترعة الزمر نصرالدین العمرانیةمركز سیجما سكان لألشعة أخصائي٧٤

١٣٥ ش ١٥ مایو محطة المرور ناصیة كریستال مركز فاست سكان
عصفور شبرا الخیمة

٠١١٢٤٠٠٠٠٣٦
 ٠١٠٢٤٩٩٩١١

أخصائي٧٥

٢ ش سمیر مختار تقاطع نبیل الوقاد أرض الجولف مصرمركز فبروسكوب
 الجدیدة

١٩٥٥٢ أخصائي٧٦

٩٢٢٥٣٢٦٢٠٠ أ  ش متحف المنیل القاھرةمركز فرست سكان استاذ٧٧

٤٥ ش النصر میدان الجزائر المعادى الجدیدةمركز كابیتال سكان لالشعة
٣١٩ ش السودان -  المھندسین بجوار كوبرى عرابى

٢٥١٧١١١٥
٢٥١٧١١١٦

٠١٠٦٦٦١٩٠٠٠

استشارى ج٧٨

٩٢٤٦٢٠٢٤١/٢ ش مسرة شبرامركز مسرة سكان لالشعة أخصائي٧٩

٨٢٦٧٠٠١٤١ ش مصطفى النحاس مدینة نصرمركز مصر سكان لالشعة
٢٦٧٠٠١٤٣

استاذ٨٠

١ ش مصطفى الوكیل میدان المیرغنى مصرالجدیدة مركز مصر لالشعة
٨ ش الخلیفة المامون  منشیة البكرى

٢٢٩٠٨٦٦٧
٢٤٥٠٩٧٧٢

استاذ٨١

٢٦١٦٢٥٦٦مول سیتى بالزا التجمع الخامسمروة باز مصطفى دمحم أخصائي٨٢

٣١٢٢٩٨٨٠٦٠ ش مصطفى حافظ جسرالسویسمصطفى فاضل دمحم المتولى سنبل استاذ٨٣

١٠١٢٤٣٠٦١٥٠ ش خلوصى دوران شبرامنى ریاض عبید استشارى ب٨٤

٢٣١٩٣٢٢٣دار السالم -  ش الفیوم -  امام مستشفى تبارك لألطفالمودرن سكان
٠١١٢٢٠٩٨٨٢٨

أخصائي٨٥

١٠٧٢٤٩٣١٢٦٦ ش احمد عصمت عین شمس الشرقیةمیالد حنا واصف استشارى ج٨٦

٢٩١٢٤٨٤٩١٤٧ ش رمسیس غمرةنشات ولیم فرنسیس أخصائي٨٧

٢٩٠/٢٨٨ ش ترعة الجبل تقاطع ش نصوح الزیتون وفاء حامدعلى
بجوار الفرجانى

٢٢٨٥٠٥٨٥٦
٠١١٢٣٨٤٠٨٤٥

أخصائي٨٨

یاسر ناجى احمد ناجى
(  أشعة تداخلیة )

٣٥ عمارات العبور -  صالح سالم -  بجوار فتح هللا 
ماركت -  مدینة نصر

٠١٠٠٠٨٠٤٠٤١
٠١٠٠٠٨٠٤٠٤٢

أخصائي٨٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القاھرة محافظة 
أطباءعالج اآلالم

٦٢٢٥٦٥٤٢٣ أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجدیدةكمال رفعت سلیم
٠١٢١٢١٣٩١٢٣

استشارى أ١
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مستشفي دمشق التخصصي
Damascus Hospital - Cairo

نخبة ممتازة من أساتذة الطب

C يرحب باستقبال أعضاء المهن الطبية وأسرهم

C وتقدم العالج الالزم طبقًا ألحدث أساليب العالج

C يوجد بالمستشفي أقسام للجراحة العامة وجراحات 

األطفال والتجميل واألوعية الدموية والعظام واألنف 

واألذن والحنجرة وأمراض النساء والتوليد

C المستشفي مجهزة بأحدث غرف العمليات والتي تم 

تجديدها حديثًا والرعاية المركزة وحضانات األطفال

1 ش دمشق - المهندسين
تليفون: 49107433 - 89107433 - 7113372210 - 10003222210 - 

92151112210 - فاكس: 28096433
E-mail: damascushospital@yahoo.com
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مستشفى
عمرو بن اخلطاب

مركز جراحة املناظير واجلراحة العامة والنساء والتوليد
حتـــــــــــــــت إشـــــــــراف

د. عمــــــرو علوانـــــــــى
زميل كلية اجلراحيني امللكية

استشاري اجلراحة العامة واألوعية الدموية
واجلهاز الهضمى وجراحة املناظير

< عمليات جراحة املناظير:
اسـتئصال املـــرارة باملــنظـار                 اسـتئصال الزائـــــدة باملـــنظار
استئصال دوالي اخلصية باملنظار                جراحـــــة الـفتق بأنواعــــــــــــــــــه

جراحات املعدة واحلجاب احلاجز باملنظار
< عمليات جراحة السمنة : )خارج التعاقد(

)sleeve( حرام املعدة - حتويل املعدة -  التدبيس الطولى للمعدة
< عمليات اجلراحة العامة بأنواعها.

< عمليات جراحة األوعية الدموية )شرايني - أوردة(

< جراحات النساء والتوليد
وحــــــــــــدة مناظير اجلهــــــــــــاز الهضـــــــمى

وحدة الكشف باملواجات الصوتية : معمل التحاليل الطبية
مستشفي: 42 ش عمر بن اخلطاب - أمام نادي الصيد - املهندسني ت: 37616822

عيادة: 62 ش عدلي -- ناصية ش شريف- عمارة فيليبس ت : 23926412
عيادة : 1 ميدان احلجاز -- برج الصفا -- املهندسني ت: 37482560 - 33366134
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مستشفي مصر الجديدة التخصصي

العنوان: 11 شارع محمد والي متفرع من شارع الحجاز ـ خلف فندق هليو بارك بجوار مسجد 
الجويرية مصر الجديدة:

ت:0226363643-01000884682

المستشفي تضم نخبة من أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات وتقدم خدمة 
متميزة يشهد بها رواد المستشفي يوجد بالمستشفي األقسام الطبية التالية:
C ثالث غرف عمليات مجهزة بأحدث األجهزة الطبية »جراحة عامة/ نساء وتوليد/ 

»mrac« جراحة مخ وأعصاب/ أنف وإذن وحنجرة/ جراحة مسالك/ جراحة عظام/ جهاز
C قسم تعقيم مركزي

وحدة رعاية مركزة لخدمة العمليات الجراحية وأمراض القلب

C رعاية مسنين

قسم الطب الطبيعي والروماتيزم

»4D« قسم الموجات فوق الصوتية C
C قسم األشعة التشخيصية

C معمل التحاليل الطبية: يتم عمل جميع أنواع التحاليل بأحدث األجهزة المعملية 
والكمبيوتر تحت إشراف نخبة من األطباء المتخصصون علي مدار 24 ساعة يوميا

C فحص طبي شامل
C قسم الطوارئ والصيدلية يعمالن علي مدار 24 ساعة يوميا

C قسم عالج األطفال
C العيادات الخارجية: جميع التخصصات الطبية
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 مستشفى الزیتون التخصصى
عزیز أحمد عبد العزیز. د.أ  

عالج عقم،استاذ امراض نساء والدة    
 غرف اقامة درجات 

 موجات صوتیة 
ملون دوبلر دوبلر  

 تحالیل طبیة

وارئــة طــخدم  
اعةــس ٢٤  

االتــتقبال حــأس  
والدةــال  

 عمـلیات جراحیة
نایة مركزةـع  

انات اطفالـحض  
م أشعةـقس  

ستشاریینذة وأعیادات خارجیة تحت اشراف أسات  
جراحة .وامراض الذكورة .عالج العقم. أمراض نساء ووالدة  

.أنف وأذن .جھاز ھضمى وكبد.قلب وأوعیة دمویة. باطنة وكلى  
.نفسیة وعصبیة. عظام.وتناسلیةجلدیة.صدریةأمراض   

معمل تحالیل طبیھ.عیادات التخاطب  
 ٢ میدان العزیز باللة.الزیتون.امام قسم شرطھ الزیتونت:٢٢٥٨٤٣٤٨- ٢٤٥٣٥٤٤٠-٠١٢٢٢٩٦٩١٨٣
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التلیفونالعنوان اإلسم م

طابع خاص ٧٠%االسرة ٤٠%الوالدین

القاھرةمحافظة

٢٢٢٦٧٣٦٥٧ ش طریق المطار امام الكلیة الحربیة مصرالجدیدةالجالء العسكرى للعائالت ١

٢٢٤١٢٠٣٣حلمیة الزیتونالحلمیة العسكرى للعظام والتكمیل
٢٦٣٧٤٤١٩

٢

من٣٧٢٦٤٢٤٩٨١ ش اسكندریة میدان الجامع مصرالجدیدةالرحمة التخصصى بمصر الجدیدة
حتى ٢٦٤٢٤٩٨٦

٣

٢٢٨٤٧٠٠٠-٢٢٨٤٦٠٠٠ش عمر المختار تقاطع ش المصانع االمیریة القاھرةالزیتون التخصصى (  األمیریة )
٢٢٨٤٩٠٠٠

٤

السالم الدولى 
(  شركة االمیدا فاینانشیال لیمتد )

٢٥٢٤٠٢٥٠كورنیش النیل المعادى ٥

طریق مدینة ٦ اكتوبر الحى االول الشیخ زاید التخصصى
المجاورة االولى مدینة الشیخ زاید

٢٨٥٠٠٩٢١
٢٨٥٠٠٩٢٢

٦

القصر العینى 
(  الفرنساوى  )

٢٧ ش نافذة شیم الشافعى كورنیش النیل 
السیدة زینب

٢٣٦٥٤٠٦٠ ٧

المركز الطبى التخصصى 
(  وزارة الداخلیة )

٢٢٦٣٥٩٣٢-٢٢٦٣٥١٧٤ش جمال سالم امتداد ش الطیران الحى السابع مدینة نصر
٢٢٦٣٥٩١٧

٨

المركز الطبى للمقاولون العرب
(  حاالت العالج الداخلى فقط )

٢٣٤٢٦٠٠٠طریق االتوستراد الجبل االخضر مدینة نصر ٩

٢٣١٣١٨٠٤ ش التسعین الرئیسى التجمع الخامس القاھرة الجدیدةالمستشفى الجوى التخصصى
١٩٤٤٨

١٠

٢٦٨٢٥٦١٦ش احمد سعید -  العباسیةالمستشفى الجوى العام
  ٢٦٨٣٢٣٢١
٢٦٨٣٢٣٢٨

١١

٢٦٢٥٢٤٠٠ / ٩٩ش جوزیف تیتو النزھة الجدیدة مصر الجدیدةالمستشفى السعودى األلمانى
خط ساخن١٦٢٥٩

١٢

٢٣٦٥٩٠٥٨ش عبدالعزیز ال سعود المنیل القاھرةالمنیل الجامعى التخصصى ١٣

٣٤٢٥٧٥٠١٦٠ ش رمسیس بجوار قسم االزبكیةالھالل
٢٥٧٥٠١٦٨

١٤

 ٩ / ٣٨٣٦٢٤٨٣/٧مدینة ٦ اكتوبر المحور المركزىجامعة ٦ اكتوبر
٣٨٣٦٣٠٧٠

١٥

٢٧٩٤٤٧٨٢القصر العینى المنیلجامعة القاھرة الحاالت الحرجة
٢٧٩٤١٤٥٩

١٦

 ٣٨٢٤٧٤٤١ ١٦١١١الحى المتمیز مدینة السادس من اكتوبرجامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا
٣٨٢٤٧٤٣٨

١٧

 ١٠٢٦٧٣٩٠٥٠ ش دمحم حسنین ھیكل من ش عباس العقاد مدینة نصردار الحكمة
٠١٠٢٦٢٤٢٤٢٤

١٨

٣٨٣٥٦٠٣٠امتداد ٢٦ یولیو المنطقة السیاحیة مدینة ٦ اكتوبردار الفؤاد
٣٨٣٥٦٠٤٠

١٩

دار الفؤاد -  مدینة نصر
الشركة الطبیة العربیة الدولیة

٢٠ الخط الساخن ١٦٣٧٠تقاطع طریق النصر مع شارع یوسف عباس مدینة نصر

شركة بینتامید مصر للخدمات الطبیة
(  الجولف الدولى )

٢ ش سمیر المختار متفرع من ش نبیل الوقاد ارض 
الجولف

١٩٥٥٢ ٢١

٢٢٦١٨١٨٧ش الخلیفة المامون العباسیةعین شمس التخصصى
٢٢٦١٨١٨٩

٢٢

٢٢٥٨٢١٧٦-٤٦٢٢٥٨٠٤٦٢ ش نزیھ خلیفة مصرالجدیدةمركز القلب ھلیوبولیس
٢٢٥٨٢٩٤٠

٢٣

صفحة ١ من ١٢٨

طابع خاص 60٪ املهندس وأسرته 30٪ الوالدين
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طابع خاص ٧٠%االسرة ٤٠%الوالدین

القاھرةمحافظة

مستشفى أمراض و جراحات القلب و 
األوعیة الدمویة جامعة عین شمس

 ٢٤٨٥٣٧٦٥ ٣٩٢٢٦٨٤٥١٧٤ ش رمسیس العباسیة القاھرة
٢٤٨٢٣٣٦٢

٢٤

مستشفى العبور الجامعى التخصصى 
(  مستشفیات جامة عین شمس )

مدینة العبور الحى الثانى المحلیة األولى بجوار كنیسة 
القدیس بولس الرسول

٤٤٧٩٩٠١٤
٤٤٧٩٩٠١١

٢٥

الشیخ زاید المحور المركزى بجوار مستشفى الشیخ زاید مستشفى جلوبال كیر
و التوحید و النور

٣٨٥١٢٩٢٠
٣٥٨١٢٩٢٨

٢٦

٢٤٣٣٠٢٧٣٥٠/٥١/٥٢ ش النیل االبیض -  میدان لبنان -  المھندسینمستشفى محمود ٢٧

صفحة ٢ من ١٢٨

طابع خاص 60٪ املهندس وأسرته 30٪ الوالدين
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صيدلية عمارة
التجمع الخامس - الحي الرابع
خلف جهاز المدينة عمارة 109

معاملة خاصة لكبار السن
توفر كافة األدوية المحلية والمستوردة

نسعد بخدمتكم

01005656880 - 25414428

خصم خاص ألعضاء النقابة
متخصصون في أدوية: األورام - فيروس سي - أدوية التبويض - النحافة

22878036 - 26716563
خدمة الواتس آب: 01009818087

شاهد أحدث منتجات األطفال والتجميل علي موقعنا
www.EgyptianDrugstore.com

خدمة توصيل متميزة

صيدلية د.عمر شلبي

الفرع الرئيسي: 60 امتداد عباس العقاد بجوار إنبي للبترول - مدينة نصر
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

الھانوفیل الدرایسة (٦:٢ ) یومیا احمد البدوى دمحم سرى
٢٦ ش الغرفة التجاریة محطة الرمل من١.٣:١٠.٣ عدا 

الخمیس والجمعة

٤٣٧٧٨٣٣
٤٨٣٥١٠٧

استشارى ب١

٣٢٤٨٧٩٨٣٩ ش استامبول امتداد السلطان حسینجمال الدین بدر احمد بدر استاذ٢

دینا نعیم الھاللى 
(تخصص تغذیة عالجیة )

١٦٠ ش احمد شوقى عمارات المعمارى ج  -  رشدى 
االحد و االثنین و االربعاء من ٥:٢

٥٢٢١٦٣٥ أخصائي٣

٧٦ ش محرم بك الرئیسىسامح سعید عبد الرحمن سعودى
من ٧.٣:  ١٠.٣ عدا الجمعة

٠١٠٠٧٨٢٤٣٩٠ استشارى أ٤

١٨٤ ش جمال عبدالناصر سیدى بشر من١٠:٧.٣ عدا سعید احمد شحاتة على
الخمیس و الجمعة

٥٧١٠٣٣٤ استشارى أ٥

سمیر على عبد القادر الشیخ 
(شھرتھ سمیر الشیخ )

١٣ ش مصطفى دمحم حافظ من كلیة الطب محطة الرمل 
بجوار صیدلیة اكسفورد

٤٨٥٩٥٨١ استاذ٦

٤٧٧ طریق الحریة -  بولكلى من٩:٥ ماعدا الخمیس و طارق شفیق حافظ
الجمعة

٥٤٢١٤٨٦ استاذ٧

١٠٥ ش اسنا االبراھیمیة شقة ٣ عادل دمحم على الدمرداش
١٠.٣٠:٧.٣٠ عدا الجمعة

٥٩١٩٣٧٠ استشارى أ٨

١٢٧ ش ھیرودوت من ش االسكنر االكبر الشاطبىعبیر محمود على ابراھیم
السبت واالثنین والثالثاء و االربعاء من :١٢.٣ حتى :٣

٠١١١٢١٧٠٤٨١ استاذ٩

٥٩ ش فیكتورعمانویل سموحة امام الشھرالعقارى فؤاد دمحم دمحم النجار
 ٧:٤ عدا الجمعة

٤٢٨٩٠٦٠ استشارى ب١٠

٤٣٨ ش ملك حفنى بحرى محطة قطار العصافرة٨:٦ فاخر دمحم البنا
عدا االحد ، االربعاء و الحجز مقدما

٥٥٧٤٥٧٠ 
٠١٢٢٩٣٣٩٧١٩

استشارى أ١١

١٢ ش دمحم توفیق الدمنھورى كلیوباترا ماجدة دمحم رشاد السید ابوعمیرة
حمامات ٩:٦ عدا الجمعة

٥٤٥٩٩٧٦ استشارى أ١٢

٤٧ ش فیكتور عمانویل سموحة امام زھران مولمجدى احمد مرسى درویش
من١١:٧ عدا الجمعة

٤٢٩٣٣٩٨ استشارى ب١٣

دمحم مؤمن سعد عبد الفتاح عاشور 
وشھرتھ (  مؤمن سعد عاشور )

٦٦ ش على ھیبة من شارع جمال عبد الناصر سیدى 
بشر بحرى ١١.٣:  ٢ظھرا -  ٧:  ١٠.٣ م عدا الجمعة

٣٥٩١٠٢٠ استشارى أ١٤

دمحم محى الدین موسى
و شھرتھ محى مخلوف

(  باطنة عامة و شیخوخة )

٤٢ ش عبد الحمید العبادى بجوار مسجد الھدایا بولكلى
من السبت الى الثالثاء من ٦:  ٩ م  االربعاء من ٢:  ٥   

الحجز بمیعاد مسبق

٥٨٦١٢١٣
٠١١٢٤٢٥٠٠٠٦

استاذ١٥

دمحم نصر الدین دمحم االخطابى
 ( تغذیة عالجیة )

١٤ ش خضر التونى كلیوباترا الصغرى 
٩:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٢٦٤٨٥ استشارى أ١٦

١١٧ ش السید دمحم كریم بحرى الدور االول ٦ : ٩ عدا مصطفى حلمى النجار
الجمعة

٤٨٠٣٧٢٦ استشارى أ١٧

٤٢ ش االسكندر االكبر االزاریطة من ٢:١٢ ماعدا نبیل احمد الحلوانى
الخمیس و الجمعة (  الحجز مسبقا )

٤٨٦٩٥٠٥ استاذ١٨

نیفین مھند محمود
(  باطنة عامة و روماتیزم )

٨٠٥٢٣٤٠٦٥ ش سیدى جابر كلیوباترا حمامات استاذ١٩

٤٣ ش الجالء فیكتوریاھدى مصطفى اسماعیل الملكى
من :  ٩:٦ السبت و االحد و االربعاء

٠١١٢٩٣٧٧٥١
٠١٢٨٤٠٨٠٤٩٦

استشارى أ٢٠

١ ش عزیز كحیل -  سان استیفانو من٩:٦ و من٢:١٢ ھشام عمر غاربو
االثنین و االربعاء

٥٨٥١٢٨١ استشارى أ٢١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢ ش حسن ھاشم بك من ش ابو قیر امام قسم الرمل  عمرو حسنى عبد السمیع ابو الفتوح
 ١٢ : ٣ و من ٧:  ١١ عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٤٨٦٥٤
٠١٠٩١٦٢٦١٣٩
٠١٢٨٢٢٠٧٢٦٣

استشارى أ١

٤١٤ طریق الحریة رشدى امیرة حسین شمس الدین
٣:١٢ یومیا

٥٢٢٠٦١٠ استاذ٢

٤٧٧ طریق الحریة بولكلى امام لیزابال  السبت و ایھاب احمد مصطفى عبدالعاطى
االربعاء من ٦:٢ باقى االسبوع من ١٠:٧ عدا الخمیس 

و الجمعة

٥٤٤٥٢٩٠ استاذ٣

٤٨٨ طریق الحریة بولكلى الدور االدارى  سبت و اثنین تارى عبدالحمید سلمان
و اربعاء من ٤.٣:١٢

٥٨٤٠٥١٧ استاذ٤

٣٨٩ طریق الحریة مصطفى كاملخالد محمود محى الدین دمحم
 ( ٥:٢ السبت و االربعاء -  ٨:  ١٠ االحد و االثنین و 

الثالثاء

٥٤٥٧٢٣٢ استاذ٥

رباب رفیق امین فكرى
و شھرتھا رباب رفیق الدیب

٨ ش عبد السالم عارف بولكلى
من ٦:  ٩ عدا الخمیس و الجمعة

٥٤٤٠٤٨
٠١٠٦٤٢٨٢٢١٤

استشارى ج٦

عمارة الخلیج ٢ خلف ٢٠٠ ش عبد السالم عارف ثروتصالح احمد بدر الدین
٦.٣:  ٩ عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٥٣٣١٦
٠١٢٢٢٨٧٥١٣١

استاذ٧

١٠ ش سوتر شقة ١١ الدور االول علوى فاطمة دمحم عبدالعزیز الغرباوى
االزاریطة (  ٩:٤ السبت واالثنین واالربعاء )

٤٨٣١٦٥٥ استاذ٨

١٧٠ طریق الحریة االبراھیمیة برج سالملك الدور األولمجدى حسن مھدى عبدالمجید
 ٣.٣:١ و من ٨:  ١٠ م عدا الخمیس الجمعة

٥٩٣١٤٧١ استشارى أ٩

٥٧٥٢٩٠٧٤٣ ش دمحم امر هللا سیدى بشر قبلىمحمود عمرو عبدالبارى استشارى ب١٠

٢٢ ش الحلبى -  سابا باشا ھدى عبد الحلیم الرفاعى
٥:  ٨ م عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٥٢٩١٢ استاذ١١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الباطنة وأمراض دم أطباء

احمد دمحم لطفى على بدیوى 
(وشھرتھ  احمد بدیوى )

٢٢٨ طریق الحریة -  االبراھیمیة اخر سورنادى 
سبورتنج 

االحد من ٥ : ٨الثالثاء من ١٢:  ٣الخمیس من ١:  ٤

٥٩٢٩٥٦٠
٠١٢١١٤٥٥٥١٤

استاذ مساعد١

٢٢٧ ش بورسعید بجوار قصر االمیرات اشرف حسین الغندور
سبورتنج (  ٥ : ١٠ الحجز مسبق )

٥٢٢٥٠٠١ استاذ٢

٣٣ ش زھران  رشدى  جلیمفاطمة دمحم عبد الفتاح
من ١ : ٤ یومیا ما عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٥٥٣١١
٠١٠٢٦٤٠٣٠٧٠

استشارى ج٣

٢٢٧ ش بورسعید سبورتنج عمارة قصر االمیراتمنال عبد الستار الصردى
 من١:  ٤ ماعدا الثالثاء و الخمیس و الجمعة

٥٢٢٥٠٠١ 
٠١٢٢٨٦٨٥٠٧

استشارى أ٤

٣ ش ھیبوقراط خلف بنزینة سوتر بجوار المجمع نادیة السید زكى دمحم
من ١ : ٣االحد واالثنین واالربعاء

٤٨٧٥٢٥٢ استاذ٥

١٧٢ ش عمر لطفى سبورتنجھاشم دمحم نعینع
١١:  ٤ السبت و االثنین و االربعاء

٥٩١٦٣٣٢ استاذ٦

أطباء الباطنة والجهاز اهلضمى والكبد واملناظير
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

٦ ش طمازین فلمنج دور٢شقة٢ من١٠:٦ عدا الخمیسامل دمحم متولى زعلوك
 و الجمعة

٥٨٣٧٨٤٤ 
٠١٢٠٢٢٢٩٤٠٩

استشارى أ١

ش بورسعید میدان كلیوباترا برج كلیوباترا كالس امام ایمان عزت متولى الجوھرى
حلوانى مرزوق

من ١٢:  ٣ السبت واألحد و الثالثاء  -  من ٥:  ٧ األحد

٥٤١١٣٠٨٨
٠١٠٠٩٠٧٨٩٤١

استاذ٢

٤٣ ش الجالء فیكتوریا ثروت خمیس دمحم سلمونة
٧ : ١٠ السبت و الثالثاء -  ٦:  ٩ االحد و الخمیس بحجز 

مسبق

٥٢٥٥٥٥٩
٠١٢٢٣٣٣٧٢٢٥

أخصائي٣

٢٧٧ ش بورسعید عمارة قصر االمیرات صبرى زخارى جونى طوبیا
سبورتنج (  ٦ : ١٠ عدا الخمیس والجمعة)

٥٢٣٣٨٨٤
٠١٢٢٢٢٤٤٥٣٠

استشارى ب٤

٣٨٥ طریق الحریة مصطفى كامل صالح سعید نجا
٨:٤ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٦٦٧٦٠ استاذ٥

٨ ش الجالء فیكتوریا دمحم مجدى عبدالقادر
٧ : ١٠ عدا الخمیس و الجمعة

٥٧٣٢٥١٦ استاذ٦

١٤ ش سیف خلیفة میدان كلیوباترا ش بورسعید دمحم دمحم عبدالبارى
١٦ ش النصر

(  من ٦:  ٨ ماعدا الخمیس و الجمعة )

٥٢٣٠٩٣٣
٤٨٤٠٠٤٤

استشارى أ٧

٤٢ طریق ٢٦ یولیو الكورنیش الجمرك ھیام عبدالمجید العجان
١ : ٣  السبت ، االثنین ، االربعاء

٤٨٠٨٣٧٢ 
٠١٢٧٦٨٦٧٢٧١

استاذ٨

٩١ ش احمد شوقى مصطفى كامل  ١٩ ش ٦٦ سیدى یاسر احمد نعینع
بشر قبلى  ٣:١ ، ٩:٧ السبت و االثنین و االربعاء 

 ٩:٦ االحد والثالثاء و الخمیس

٥٤٤١١١٣ استاذ٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الباطنة والغدد الصماء والسكر أطباء

١٧٢ ش ملك حفنى سیدى بشر بحرى ابراھیم عبدالرحمن دمحم عاشور
٧ : ٩ سبت واثنین واربعاء

٥٥٦٥١٥٥ استاذ١

٤٩ ش الشھید دمحم السید حفنى كلیوباترا احمد كمال سویدان
المحطة برج االمیرات ٤:٢ ظ  االحد واالربعاء الخمیس 

(  ٩:٦ م السبت والثالثاء )

٥٢٣٠٦٩٦
٠١٢٠٠٨٤٧٧٨٩

مدرس٢

١١ ش عبدالقادر الغریانى الرصافة اسامة احمد صالح
محرم بك (  ١٠:٧)  عدا الخمیس و الجمعة

٠١١٤١١٢٠٥٤٧ استشارى أ٣

٣ ش مسجدالقبانى متفرع من ش مصطفى كامل السید منیر على یونس
١٠:٦ عدا الجمعة

٥٨٥١١٣٣ استشارى أ٤

٢٧ ش طلعت حرب محطة الرمل سمیر حلمى اسعد
١٠:٧ عدا االحد والجمعة

٤٨٣٤٢٠٤ استاذ٥

٧ ش االذاعة برج االذاعة محطة ترام باكوسصبرى عبدهللا ابو شعیشع الجوھرى
 الدورالثانى شقة٣  ( ٥:  ٩)  عدا الخمیس والجمعة

٥٨٥١٧٦٦ استشارى أ٦

ش ٦اكتوبرخلف اوالد نیثان عصافرة بحرى طلعت عبدالفتاح عبدالعاطى
   ١٠:٤ السبت واالربعاء

٥٤٠٠١٧١ استاذ٧

١٦٩ ش بورسعید سبورتنج الصغرى عزة عبد الكریم اسماعیل
من ١:  ٣ االحد و الثالثاء و االربعاء    من ٦:  ٩ السبت 

و الخمیس  (  الكشف بمیعاد سابق )

٥٩٢٦١٩٦
٠١٢١١٢٢٩٨٩٤

استاذ مساعد٨

٢٢٧ ش بورسعید سبورتنج عصام دمحم انور والیة
٧:٤ السبت و االثنین و االربعاء

٥٢٢٥٠١٨ استشارى أ٩

٣٠٦ ش بورسعید امام شركة بیع المصنوعات سیدى عالءالدین عبدالسالم داود
جابر٥ : ٨

٥٤٤٥٢٨٩ استشارى أ١٠

مجدى دمحم رشاد ابوعمیرة
(یوجد جھاز رسم قلب عادى)

خلف ٥ ش الفتح محطة ترام الوزارة 
٦ : ٩ عدا الخمیس والجمعة

٥٨٥٤٢٢٨ استشارى أ١١

ش بھاء الدین الغتورى من ش فوزى معاذ بجوار البنك محسن السید سلیمان القاضى
االھلى سموحة من١٠:٦م ماعدا الجمعة

٤٢٤٤٦١٤
٠١٠٢١٨٩٢٤٣٣

استشارى أ١٢

دمحم عبد الرؤوف قرنى السید
و شھرتھ دمحم عبد الرؤوف

٢١١ ش بورسعید سبورتنج
من ٦.٣ : ٩.٣ یومیا ما عدا الخمیس و الجمعة

٥٢٢٤٧٣٨
٠١٢٨٢٥٠٩٦٦٨

استاذ١٣

١١ ش دمحم امین شھیب مصطفى كامل امام دمحم فوزى عوده
كلیة ریاض االطفال (٧:٤ عدا الخمیس والجمعة )

٥٤٤٧٤٤١ استشارى ب١٤

٩١ ش احمد شوقى ابراج االشراف محطة ترام دمحم نبیل حسن بركات
مصطفى كامل الدور االول ٩:٦ عدا الخمیس والجمعة 

الحجز مسبق

٥٤٤٣٤٠٩ 
٠١٢٧٦٣٣٣٨٢١

استشارى أ١٥

امام ٣١ ش بن عقیل متفرع من ش الجالء فیكتوریا ھند حسن عبدالمنعم على
السبت،  االثنین، االربعاء من ٦.٣ : ٨.٣ م

٠١٢٢٧٣٩٩٨٨٣ استشارى ب١٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

اشرف سالم ابراھیم (  یوجد بالعیادة 
جھاز إیكو و رسم قلب بالمجھود )

٥ ش خالد بن الولید سیدى بشر الترام 
٧ : ١٠.٣٠ عدا الجمعة

٣٥٨١٤٨٠ 
٠١٢٧٠٨٧٤٨٥٣

استاذ١

١٩ ش الفتح -  فلمنججیھان مجدى یوسف
من ١٢:  ٣ ظھرا یومیا ماعدا الجمعة

٥٨٤٣٥٢٠
٠١١١٠٩٠٠٤٧٨

استاذ مساعد٢

١٤ ش كلیة الطب محطة الرمل رضا امین امین سلیم
١٠:٨ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٣٧٦٦٤ استشارى أ٣

سمیر مرقس رفلة (  یوجد بالعیادة 
جھاز إیكوفقط )

١٧٢ ش عمر لطفى سبورتنج 
٦.٣:١١ یومیا -  ١٢:  ٤ الخمیس (اجازة االحد و الجمعة

 ( 

٥٩١٠١٧٠ استاذ٤

على ابراھیم عطیة   (  یوجد بالعیادة 
جھاز إیكو و رسم قلب بالمجھود  )

١١ ش فیكتور عمانویل امام نادى سموحة 
من  ١ : ٨

٤٢٤٢٠١٢ استشارى أ٥

٨ ش كلیة الطب امام صیدلیة اكسفورد محطة الرمل من على السید زیدان
٣:١٠ یومیا و من ٧:٢ م الخمیس

٤٨٦٥٦٠٠ 
٠١١١٤١٢٢٨٧٧
٠١٢٢٣٩٢٠٩٠٥

استاذ٦

٥ ب ش المھندس دمحم شوقى -  زیزینیا   من ١٠:٧ عمرو دمحم صبرى
ماعدا الخمیس و الجمعة

٥٧٦٦٧٧٠ 
٠١٢٧٣١٦٨١٦

استشارى ب٧

٢٣٢ ش بورسعید سبورتنج (  ١:  ٣.٣االحد كمال محمود احمد
والثالثاء والخمیس )  

١٧٢ ش محطة السوق باكوس (  ٩:٦ السبت و االحد و 
الثالثاء و االربعاء)

٥٤٦٩٦٨٥
٥٧٤٣٤٦٤

استاذ٨

٢٧١ ش ملك حفنى سیدى بشر  من١٠ص :١٠ م ماعدادمحم صبحى دمحم ابراھیم
 الجمعة

٥٣٣٠٣٣٠ استشارى أ٩

١٠٥ تقاطع شارعى سیدى جابر والمشیر دمحم نصر الدین السید حسنین
احمد اسماعیل سیدى جابر 
٥ : ٨ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٤٧٩٨٦
٠١٢٢٧٥٨٩٣٩٦

استاذ١٠

٢٦٥ ش بورسعید كلیوباترا مدحت دمحم محمود محرم
١٠:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٥٨٠٢٠ استشارى أ١١

ھانى دمحم كامل السبع
یوجدجھاز رسم قلب بالمجھود وایكو

٣٧ م ش خالیل الخیاط مصطفى كامل   من ١٠:٦ یومیا 
عدا الخمیس و الجمعة

٥٤٣١٠٤١ 
٠١١٤٣٠٨٥٧٧٤

استشارى أ١٢

٤ ش مصطفى اسماعیل خلف ٢٢ شامبلیون وفاء صابر عبدالحلیم
االزاریطة

٧ ش دار السالم العصافرة قبلى ٧ : ١٠ عدا الخمیس و 
الجمعة

٤٨٦٣٠٧٦ 
٠١٢٢٤٤٢٥١٨٦

استشارى أ١٣

ش مسجد الھدایة عمارات الخلیج مدخل أ بولكلىیاسر مرسى احمد حسن
٧ : ١٠ عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٤٦٧٩٢ استشارى أ١٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءالصدریة

١١ ش د /  دمحم رأفت محطة الرمل سھام على حافظ
١ : ٤ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٤٨٤٢٣ 
٠١٢٢٢٨٣٤٧٨٧

استاذ١

عمارة الخلیج محطة ترام الھدایا عبدالمنعم كامل ربیع
٧ : ٩

٥٨٥٣٢٤٥ استاذ٢

٣٥٢ طریق الحریة سیدى جابر شقة ٣   ٩:٧ یومیا عدا عمرو عبد المنعم درویش
الخمیس و الجمعة (  الكشف بمیعاد سابق )

٥٢١٧٣٨٨ استاذ٣

٣١٦ طریق الحریة سیدى جابر لیلى عبدالحلیم بنوان
٧ : ٩ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٥٧٤٢٨ استاذ٤

٢٣٧ ش بورسعید كلیوباترا الصغرى مجدى على ابو ریان
٩ : ٢ عدا الخمیس والجمعة  الكشف بموعد سابق

٥٤٣٠٠٩٠
٠١٢٨٦١٥٧٢٥٠

استاذ٥

٨٠ ش سیدى جابر كلیوباترا حمامات دمحم اھاب دمحم عطا
٧ : ١٠ عدا االثنین والخمیس والجمعة

٥٤٢٠٢٧٤ استاذ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٥ ش سعدات مرزوق متفرع من ش شعراوى حسام الدین محمود حسنى الشوباشى
لوران ٣ : ٨ عدا الخمیس والجمعة

٥٨٥٦١١٨ استشارى أ١

٩ ش احمد شوقى مصطفى كامل رامز نجیب بدوانى
٣ : ٥ عدا الجمعة واالحد

٥٤٢٨٧٢٥ استاذ٢

٢٩٤٢٨٤٤٥٥ ش دمحم بھاء الدین الغتورىسامح محمود احمد سعید
٠١٠١٩٦٣٤٥٥٠

استشارى أ٣

١٥٨ ش بورسعید میدان االبراھیمیة غادة عبدالھادى عثمان عشماوى
١ : ٥ عدا الخمیس والجمعة

٥٩٣٢٥٨٩ استاذ٤

٨ ش ٢٨٥ من الجواھر الحضرة ماجد موریس ابراھیم
١١ :  ١ السبت و االثنین و االربعاء -  ٥:  ٩ یومیا عدا 

الجمعة عدا الجمعة

٤٢٨٥١٠٥
٠١٠١٠١١١٠٩٦

استشارى أ٥

٢٥ ش خالد بن الولید سیدى بشر ممدوح على ابوریان
 ٩:٦ السبت و االحد و الثالثاء و االربعاء -٣:  ٥ االثنین

٣٥٨٩٩٦٤ استاذ٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

احمد حسن ابراھیم
(  باثولوجیا الجلد )

٥٠ ش سیدى جابر محطة ترام كلیوباترا 
٨٠ ش العبدانى خلف مسجد الجمل -  خفاجھ

 سبت اثنین اربعاء من ٥:٢
  جمیع ایام االسبوع ٩:٦ عدا الخمیس و الجمعة

٠١١٤١٣٤١٤٧٥
٠١٢١٢٠١٤٠٥٠

أخصائي١

٧٦ ش ممتاز باشا فیكتوریا برج الشباب احمد عادل عزت عیاد
الدور الرابع فوق صیدلیة المرام 

٤ : ٧ عدا الخمیس والجمعة
عمارات الضباط عمارة ٦ - مصطفى كامل امام ابو فارس

٨:  ١٠

٥٢٧١٢٥٠ أخصائي٢

٨٩ ش ٤٥ العصافرة قبلى برج شھد احمد دمحم زیدان على
(  ناصیة ش ١٩ شمال )  بجوار صیدلیة ماریوت 

٧ : ١٠ السبت واالثنین واالربعاء

٠١١٥٠٥٠١٢٣٨
٠١٠٠٠٣٨٦٦٧٦

أخصائي٣

٣٣٥٨٥٣٦٩٣ ش الفتح فلمنج (٦.٣ : ٩.٣ ) اسامة حسین عبدالرحمن رشدى استاذ٤

٩١ ش احمد شوقى ابراج االشراف محطة ترام مصطفىاشرف محمود دمحم حمزة
 كامل 

٩:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٤٧٥٧٤ استاذ٥

٥١٤ طریق الحریة اعلى معمل البرج الوزارة انیسة دمحم عبدالسالم
ش ابوقیر ٩.٣٠:٧.٣٠ عدا الجمعة

٠١٢٢٧١٠٤٣٥٥ استشارى ب٦

٤٦ ش محرم بك  الترام برج المرام مدرسة العروى ایھاب ودیع حبیب
الوثقى

٧.٣ : ١٠ عدا الخمیس

٤٩٥٣٠١٦ أخصائي٧

١٠٢ ش االسكندرانى محرم بك خالد دمحم عبدالرحیم
١٠:  ١٢ االحد و الثالثاء و الخمیس

٤٩٤٦٨٥٦ استاذ٨

١٦٩ ش بورسعید  سبورتنجكارمن ابراھیم فرید دمحم
السبت ٦:  ٨ - االثنین و الثالثاء ١٢.٣٠:  ٢.٣٠ - 

الخمیس ٣:  ٥

٥٩٢٦١٩٦ استاذ مساعد٩

١١ ش الوزیر من ش الرصافة محرم بك كامیلیا جمال الدین الركایبى
٧ : ٩.٣٠ عدا الخمیس و الجمعة

٤٩٧٠٣٥٥ استشارى أ١٠

ش ٤٥ ناصیة ش ٢٢ العصافرة قبلى ماھر احمد الدردیرى
 ( ٦ : ٩  )

٥٣٥٨٦٠١ استشارى أ١١

١٠٥٩٠٢٥١٥ ش قنا االبراھیمیةمجدى محمود عشماوى استشارى أ١٢

١٧٢ ش عمر لطفى سبورتنج دمحم حامى مصطفى امبابى
١٢ : ٤یومیا  عدا الخمیس و الجمعة

٥٩١٤٩٦٣ استاذ١٣

١٧٨ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج نجالء فتحى عجمیة
٣١ ش جمال عبد الناصر فیكتوریا

السبت واالحد و االربعاء من ٥:  ٨ م  -  االثنین ١٢:  ٢ ظ
 - الثالثاء ٥:  ٨

٥٩٠٧٦١٢
٣٥٩٨٥٣٥

٠١٠٢١٢٦٦٨١٩

استاذ مساعد١٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
األطفال أطباء

٩٣ ش صالح ذھنى ترام االبراھیمیة من ٨.٣٠:٧ م عدا احمد ثابت محمود
الجمعة

٥٩٠٩٩٠٦ استاذ١

١١ ش عبدالقادر الغریانى (  برج الفتح )  احمد عبدالمنعم عبدالفتاح
امام مدرسة دار الحكمة محرم بك 

٦ : ١٠ عدا الخمیس والجمعة

٣٩١٠٤٣٩ استاذ٢

٨٨ ش عبدالسالم عارف عمارة رودى جلیم ٧:٥   اسامة عبدالمنعم محمود
   ٥ ش الجالء فیكتوریا (  ١٢ : ٦ ) 

٥٨٢٤٧٨٦ استشارى أ٣

١٨٢ ش عمر لطفى امام نادى سبورتنجمن ٣:١٢ ظ امیرة رمضان دمحم
سبت و اربعاء و خمیس ، من ٩:٦.٣٠ االحد و االثنین و

 الثالثاء

٥٩٣٢١٧٩
٠١٠٠٥٩٤١٨٥٢

استشارى ب٤

٢٣ ش االعش متفرع من ش جواد حسنى امیرة عبدالفتاح على
كوبرى االبراھیمیة (  ٨:٥ ) 

٠١٠٠١٦٧٠٥٢٢ استشارى ج٥

٣٨٥ طریق الحریة مصطفى كامل بیومى على غریب
١٢ : ٣ عدا االربعاء والخمیس والجمعة

٥٤٦٦٩٨١ استاذ٦

٩١ ش احمد شوقى مصطفى كامل حسین حسنى عبدالدایم
١٢ظھرا االحد و االثنین و االربعاء  ــ  ٥ مساء السبت و

 الثالثاء

٥٢٢٨٢٨١ استاذ٧

میامى ش ٤٥ قبلى ناصیة ش ١١  من ١١:٨ ماعدا حكم دمحم عبدالحمید الشحات
الجمعة

 ٢١١ ش بورسعید امام فودافون سبورتنج  من ٢.٣:  ٤
 عدا الجمعة

٥٣٥١٠٤٠
٠١٠٩٠٦٢٠٧٦٠

استشارى أ٨

٥ ش وینجت عمارة زھراء وینجت بولكلى خالد مصطفى عبدالحمید سعد
٧.٣٠ : ٩.٣٠ عدا الخمیس والجمعة

٥٢٢٨٣٢٥ استشارى أ٩

٣١٥٩١٧٠٢٦ ش شیدیا االبراھیمیة (  ٦ : ٩ ) رفعت حسن زاید استشارى ج١٠

٩١ ش احمد شوقى ترام مصطفى كامل من ١:  ٥ عدا سنا حسنى بركات
الخمیس و الجمعة

٥٤٤٣٤٠٩ استاذ١١

٣١١ طریق الحریة اسبورتنج بجوار كوبرى سناء عبدالحمید توفیق حسن
كلیوباترا (  ٧ : ١٠ عدا الجمعة )

٤٢٠٨٥٧٥
٠١٠٠٩٤١٩١٢٨

استشارى أ١٢

الحضرة الجدیدة ١٠ ش بدر متفرع شھیرة عبدالجلیل عبدالعظیم
من اول الزھور (  ٢:١٢ ــ ٨:٥ ) 

٣٨٣٢٥٦٨ استشارى ج١٣

 خلف ٣٣٠ طریق الحریة میدان سیدى جابر المحطة عزیز سلیمان فلفل
خلف البوستة ٤:١٢ عدا األحد

٥٤٢٢٩٠٦ استشارى أ١٤

١٣٣٠٨٣٨٧٢ ش البیطاش العجمىفاطمة احمد فھمى استشارى أ١٥

١٧٢ ش عمر لطفى سبورتنج مجدى عمر عبده
٦:٢ عدا االحد والجمعة

٥٩٦٢٦٩٣ استاذ١٦

٣ ش سوریا رشدى دمحم توفیق عبداللطیف
١.٣٠ : ٦.٣٠ عدا الجمعة

٥٤٦٦٩٧٣ استاذ١٧

عمارة ١٦ مساكن الضباط مصطفى كامل دمحم فاخر حسن على
 ٦.٣٠:٢.٣٠   ما عدا الجمعة

٥٤٣٥١٤٤ استشارى أ١٨

دمحم مؤمن سعد عبد الفتاح عاشور (  و
 شھرتھ مؤمن سعد عاشور )

٦٦ ش على ھیبة من ش جمال عبد الناصر  سیدى  بشر
 بحرى 

   ١١.٣٠:  ٢ظ -  ٧:  ١٠.٣٠  عدا الجمعة

٣٥٩١٠٢٠ استشارى أ١٩

مصطفى احمد سعید سالمة 
(  استشارى امراض دم )

٢١٧ ش عمر لطفى كلیوباترا 
یومیا ٨:١ ــ  الخمیس ١:  ٥  عدا الجمعة

٥٢٣٠٦٤٠ استاذ٢٠
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
األطفال أطباء

٣٤ ش المشیر -  سیدى جابر امام فندق المدینة المنورةمنال دمحم صبرى السعدى
من ٢:  ٧ ماعدا الجمعة

٥٤٤٥٢٨٩
٠١١١٦٩٨٥٥٤٦

استشارى ب٢١

٣١٥٩١٧٠٢٦ ش شیدیا االبراھیمیة (  ٩:٦ ) منى حسنى عبدالسالم استشارى ب٢٢

٥٠ ش خالد بن الولید سیدى بشر من ٤:١ ظھرا یومیا نادیة لطیف حاتم
ما عدا الجمعة

٣٥٨٧٦٦٠ استاذ٢٣

٢٩٤٢٨٤٤٥٥ ش دمحم بھاء الدین الغتورى سموحةنیفین بدر الدین دمحم حمودة
٠١٠١٩٦٤٣٥٥٠

استشارى ب٢٤

ھالة ابراھیم دمحم بشر
(  تغذیة أطفال و حدیثى الوالدة )

ش سید فھمى بجوار مستشفى اندلسیة -  سموحة قصر 
كلیوباترا

١:  ٤ عدا الخمیس و الجمعة

٠١٠٦٤٥١٤٩٠٣
٠١١٤٠٩١١٤٧٨

استشارى ب٢٥

ھبة دمحم محمود عبدالعزیز الجمل 
(  حساسیة صدر وروماتوید )

١٢٥ ش عزیز فھمى برج السرایا 
سیدى جابر الشیخ (  ٥:١ عدا الخمیس والجمعة )

٥٤٤١٩٣٦ أخصائي٢٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

احمد ابراھیم احمد طلحة  (  جراحة 
مناظیر )

١٧٨ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج  
٣١ ش جمال عبد الناصر فیكتوریا 

السبت و االحد و االربعاء من ٧:  ٩ و االثنین  من ١:  ٣ 
و الثالثاء من ٧:  ٩

٥٩٠٧٦١٢
٣٥٩٨٥٣٥ 

٠١٠٢١٢٦٦٨١٩

استاذ مساعد١

احمد سراج الدین حبیب
(  جراحة الید و الوجھ و الفكین 

والحروق و التجمیل)

 ٢٢٥٤٢٢٧٥٦ ش سوریا الدور الثالث رشدى ٥:٢
٠١٠٠٠٦٠٠٢٦٥

استاذ مساعد٢

٣٩ عمارات العبور مصطفى كامل (٩.٣٠:٦.٣٠)  الحجزاحمد فھمى ذكرى
 مسبق

٥٤٦٣١٧٧ استاذ مساعد٣

١٩٩ ش طیبة كلیوباترا السید ابراھیم الخشاب
سبت و اثنین و اربعاء من ١.٣ : ٣.٣ ظ

٥٤٣٧٩٨٦ استاذ٤

حاتم فوزى احمد الوجیھ 
(  جراحة الراس والعنق والغدد )

١١ ش طاغور االزاریطة اول ش من شامبلیون 
امام كلیة الطب (  ٥:٢ ـــ  ٩:٧ عدا الجمعة )

٤٨٣٥٨٨٧
٠١٢٢٣٧٤١٨٢٥

استاذ مساعد٥

١٤ ش بورسعید كامب شیزار خالد السید دمحم سلیمان
٦ : ٩ عدا الخمیس والجمعة

٥٩١٢٨٤٠ مدرس٦

٥٢ ش االھوازى الوردیان مینا البصلطارق دمحم كمال الدین دمحم الغمراوى
سبت و اثنین و اربعائ من ٨:  ١٠ م

٠١٠٠٥٤٧٤٦٩٢ أخصائي٧

عبداللطیف عبدالمولى دمحم ابوجنوب
(  جراحة مناظیر )

٥٩ ش فیكتور عمانویل امام الشھر العقارى 
الدور االول سموحة ٦:٣

٤٢٧٧٨٧١
٠١٠٩٧٧٩٤٤١٣

استشارى أ٨

٤٧ ش النبى دانیال محطة الرمل ٨:٥ االحد و الثالثاء و عمرو محمود محمود الجوھرى
الخمیس ١٨١ ش ملك حفنى سیدى بشر ١١:٩ االحد و 

الثالثاء و االربع بحجز مسبق

٤٨٦٩٧٧٠ استشارى ب٩

٩ ش مارك انطون خلف سینما مترو فاروق عباس مكى
٧:٥ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٦٨١٤٢
٠١٢٢٣٤٩١٠٣١

استاذ١٠

٢٢٧ ش بورسعید سبورتنج  من ٧:٥ السبت و االثنین كمال امین شكرى
و الثالثاء و االربعاء

٥٢٣٣٨٨٤ استشارى أ١١

٦٠١ طریق الحریة زیزینیا عمارات الدلتا دمحم ابراھیم على ابودیبة
(الفیروز)  ٤:٢ عدا الخمیس والجمعة

٥٧٤١١٦٦ استاذ١٢

٣٩ ش عمر لطفى كامب شیزار بجوار دمحم السید الشحات ابراھیم
سینما اودیون (  ٩:٦ عدا الخمیس والجمعة )

٥٩٢٤٥٧٠ أخصائي١٣

٤٩ ش صفیة زغلول مدخل بوتیك سانیو  دمحم السید رشید دمحم
٦:٣عدا الخمیس والجمعة

٤٨٥٧٥٠٥ استاذ١٤

دمحم امین دمحم الفقى 
(  جراحة اورام واوعیة دمویة )

٧ ش اللواء احمد على من ط الحریة عمارة برج 
البركة كلیوباترا (  ٧:٤ عدا الجمعة )  

ناصیة ش الجیش الدخیلة ط اسكندریة مطروح ١١:٨ 
عدا الجمعة

٥٢٣١٨٥٤ 
٠١٢٢٣٧١٧٦٦٧

استشارى أ١٥

١٧٠ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج دمحم توفیق الروینى
٥:٢ عدا الخمیس والجمعة

٥٩٢٤٨٩٠ استاذ١٦

٣٠ ش الجالء فیكتوریا من ٨.٣:٥.٣ عدا الخمیس و دمحم دمحم عبدالحمید ابوالعال
الجمعة

٥٧٤٨٧٤٤ استشارى أ١٧

٤٩ ش اسكندر ابراھیم میامى من ٩:٦ عدا الخمیس و مصطفى حسن الدقاق
الجمعة

٥٥٦٩٨٩١ استشارى أ١٨

طریق الحریة خلف ٤٠٥ ب ش خلیل الخیاط من ٩:٧ نادر دمحم سالم
عدا الخمیس و الجمعة

٥٤٥٨٣٠٨ استشارى أ١٩

١٠٦ ش مصطفى كامل باكوسھاجر حسن احمد حنفى
االحد و الثالثاء و الخمیس من ٦:  ٩ م

٥٨٥٨٥٦٤
٠١٢٨٩٠٠٨١٢٠

أخصائي٢٠
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

١٠ ش الجالء -  فیكتوریا ھانى یوسف لطیف
من ٧:  ٩ عدا الجمعة

٥٧٦٧٤٣٥
٠١٢٢٣٤٦٣٤٩٤

استشارى أ٢١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

احمد یحیى مصطفى مصطفى عمر
 ( كشف فقط )

٧ ش على رامز محطة الرمل یومیا ٢:  ٧ - السبت ٧:  ٩
 عدا الخمیس و الجمعة

٤٨٣٨٧٥٠ استاذ١

اسالم السید عبد المجید سرور
و شھرتھ اسالم سرور

طریق ١٤ مایو ابراج السرایا امام جرین بالزا برج ٣ 
سموحة

من ٦:  ٩م السبت و االثنین و الثالثاء -  من ٢:  ٤ 
الخمیس

٤٢٨٣٣٠٣
٠١٠٠٢٥٢٦٩٥١

مدرس٢

٣٩٨ طریق الحریة مصطفى كامل دمحم ناجى علوانى
٥:٢ السبت و االثنین و االربعاء فقط

٥٤٣٩٩٩٤ استاذ٣

٧ ش على رامز محطة الرمل مدحت ممتاز دمحم الصاوى
١٠:١ السبت و الثالثاء و الخمیس   ١١:٦ االربعاء

٤٨٣٣٣٠٩
٤٨٣٣٣٦٥

استشارى أ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة االوعیة الدمویة

٢٧ ش د /  دمحم دمحم الفحام االبراھیمیة  من ١٠:٧ عدا احمد فاروق احمد حماده
الخمیس و الجمعة

٥٩٣٣٣٦٠ 
٠١٠٠٥١٨١٢٤٢

استشارى أ١

احمد دمحم المھدى دسوقى (  و شھرتھ 
احمد المھدى )

٤ ش عباس الحلوانى محطة ترام االبراھیمیة  من 
٦.٣:٣.٣ السبت و االحد و االربعاء -  ٦.٣٠:  ٩.٣٠ 

الثالثاء

٥٩١٥٦٦٠ مدرس٢

٤٠ ش بورسعید تقاطع كوبرى الجامعة الشاطبى  من احمد ممدوح دمحم قطب
٨:٦ سبت و اثنین و اربعاء

٥٩١٤٠٦٦ أخصائي٣

سامى السید دمحم ابراھیم
(  جراحة االورام و الثدى )

٣٦ ش االسكندر االكبر االزاریطة
من ١ : ٣ ظھرا السبت و االثنین و االربعاء بمیعاد سابق

٤٨٤٧٤٣٥
٠١٠٠٦٦٧٥٦٧٨

استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة االورام

احمد ابراھیم احمد طلحة 
(  جراحة االورام و الثدى )

١٧٨ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج 
 ٣١ ش جمال عبد الناصر -  فیكتوریا 

السبت و االحد واالربعاء ٩:٧-  االثنین من ١:  ٣ - 
الثالثاء ٧:  ٩

٥٩٠٧٦١٢
٣٥٩٨٥٣٥

٠١٠٢١٢٦٦٨١٩

استاذ مساعد١

سامى السید دمحم ابراھیم  
(  جراحة االورام و الثدى )

٣٦ ش االسكندر االكبر االزاریطة  السبت و االثنین و 
االربعاء من٣:١ ظھرا بمیعاد سابق

٤٨٤٧٤٣٥ 
٠١٠٠٦٦٧٥٦٧٨

استاذ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة قلب وصدر

١٨٤٨٦٣١٤٤ ش كلیة الطب محطة الرمل (  ٩:٦)احمد صالح ابوالقاسم استاذ١

ش مسجد الھدایا عمارة الخلیج ترام الھدایا من ٣:١ دمحم االمیرالشاذلى
االربعاء و الخمیس فقط

٥٨٢١٣٧٣
٠١٢٢٣٦٠٩٣٣٩

استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة االطفال

٢٢٥٤٢٦٣٤٢ ش سوریا الدور الرابع شقة ٤٠٩دمحم احمد سامى الفقى
٠١٠١١١٨٢٧٤٧

أخصائي١

٧ ش اللواء احمد على من طریق الحریة برج البركة دمحم امین دمحم الفقى
كلیوباترا ٧:٤ ناصیة ش الجیش الدخیلة طریق اسكندریة

 مطروح ١١:٨

٥٢٣١٨٥٤ 
٠١٢٢٣٧١٧٦٦٧

استشارى أ٢

٥٦ ش خالد بن الولید سیدى بشر بحرى دمحم عبد العظیم شمس الدین
١٧٠ طریق الحریة -  االبراھیمیة

 من ٧:  ٩عدا الجمعة

٣٥٨٧٦٦٠  
٥٤٤٩٨٤٠   

٠١٢٢٧٣٨٦٨٢٢

استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

٢٥ ش فوزى معاذ سموحة جمال الحسینى عطیة احمد
بجوار م /  الشرق االوسط (  ٦:٢من السبت الى الثالثاء -

 االربعاء ١٠:  ٤ ظ عدا الخمیس و الجمعة

٤٢١١٨٩٧ استاذ١

٢٠٣٦١٠٠٠٣ ش الیعقوبى من ش محسن محرم بك ٨:٦سامح ابراھیم حسین زكى استاذ٢

١٥٦٥٩٠٤٦٤٤ ش عمر لطفى سبورتنج الصغرىسعید احمد النویعم استاذ٣

االزاریطة خلف حى وسط ١:  ٣ االحد و الثالثاء و شعبان دمحم العسال
الخمیس

القبارى ١٢٠ ش المكس قبل الترسانة 
 ٥:  ٧ یومیا عدا الخمیس و الجمعة

٤٨٥٥٤٤٠
٤٤٤٢٣٢٥

استاذ٤

٤٨ ش عبدالسالم عارف محطة ترام البستان صالح الدین عبدالمنعم ابراھیم
٥:٣ عدا الخمیس والجمعة

٥٨٥٢٢٥٨ استاذ٥

١٥٦٥٩٠٤٦٤٤ ش عمر لطفى سبورتنج الصغرىھناء  دمحم عبدالعزیز كحیل استاذ٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٢ ش استامبول تقاطع النبى دانیال محطة الرمل ابوالفتوح مصطفى عید
٦:١ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٧٨٨٣٥ استاذ١

١٥٤ ش بورسعید االبراھیمیة احمد فؤاد شمس الدین مصطفى
٨.٣٠:٥ یومیا عدا الجمعة

٥٩٠٨٢٨٣ استشارى أ٢

١٤٣ ش جمال عبدالناصر سیدى بشراسامة احمد مصطفى
السبت و االثنین و االربعاءمن ٦:٣  االحد و الثالثاء من

٦:  ٩ 

٥٤٩٣٨٦٥ استشارى أ٣

١٧٢ ش عمر لطفى سبورتنج الترام  ١:  ٤ السبت و السباعى فرج على
االثنین و االربعاء

٥٩٠١٩٦٠ استاذ٤

٥٥٨٤٧٤١٥ ش عبدالسالم عارف الھدایا (من ٢:  ٥)ایھاب عبدالوھاب بدوى استاذ٥

١٢٧ ش االسكندر االكبر الشاطبى حسن احمد الحسینى
٩:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٩٢٣٣٢٧ استاذ٦

٢٦٦ جمال عبد الناصر میامى من ٩:٥ عدا الخمیس و حسن على حسن دمحم
الجمعة

٥٤٨٧٠١٥ استشارى أ٧

حنا فكرى حنا عبدالملك 
(مناظیر ركبة )

١٧٠ طریق الحریة االبراھیمیة 
مستشفى الفراعنة بالعجمى من ١٢:٥ عدا الجمعة

٤٣٦٠١١٦
٥٩٢٥٥٧٧

استشارى ب٨

٢٤ ش ادونیس من ش البطاریات االبراھیمیة یومیا من طارق انور محمود الفقى
٦:٣ ما عدا الخمیس و الجمعة

٥٩٣١٩٠٧ استاذ مساعد٩

٤٩ ش دمحم السید حفنى -  كلیوباترا المحطةالسبت و دمحم احمد سمیر على قاسم
االثنین و االربعاء من ٥:  ٧

٥ ش عبد الحمید بدوى بجوار مسجد القائد ابراھیم
 و االحد و الثالثاء من ٣:  ٥

٥٢٢٨٧٦٠
٤٨٧٨٠٢٠

٠١٠٢٧٣٨٨٦٢٢

استاذ مساعد١٠

٣٧٥٨٥٨٨١٨ ش الفتح محطة ترام فلمنج من ٦:  ٩مصطفى محمود دمحم عبد العزیز أخصائي١١

١ ش عزیز كحیل سان استیفانو من ٩:٧ عدا الخمیس و نبیل عمر دمحم غاربو
الجمعة

٥٨٤٠٧٢٠ استاذ١٢

ھشام فتحى غنیم 
(تقویم اطفال)

٢٨ ش الجالء امام قسم المنتزه فیكتوریا سبت و اثنین و 
اربعاء من ٨.٣:٦ أحد و ثالثاء من ٥:٣

٥٧٨١١٩٧ استاذ١٣

یسرى عمادالدین دمحم احمد عید 
(مناظیر ركبة وتقویم اطفال )

٩٣ ش احمد شوقى المدینة الطبیة عمارة ج  ٥.٣٠:  ٨ 
عدا الجمعة

٥٢٢٥٩٧٥ استاذ١٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

ابراھیم عبدالسالم مخلص
(  كشف فقط )

٢١ ش امین فكرى محطة الرمل 
٩:٦ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٧٣٣٦٦ استاذ١

١٨٥ ش احمد شوقى بولكلى الترام حسام الدین حجازى زیادة
٩:٦  عدا الخمیس والجمعة

٥٢٣١٢٩٠ استاذ٢

عمارات الخلیج (  ج )  محطة ترام الھدایا دمحم اشرف یوسف قریطم
 ٦:  ٨.٣٠ السبت و االثنین و االربعاء -  ١:  ٣ االحد و 

الثالثاء

٥٨٤٢٦٧٤ استاذ٣

١٧٠ ش محطة السوق باكوس مدحت لبیب حنا
٢٠ ش وینجت بولكلى (  ٩:٦ عدا االحد )

٥٧٦٣٩٨٤
٥٤٦٧٩٨٥

استشارى أ٤

   ٨ ش كلیة الطب محطة الرملمصطفى عبدالمنعم صقر
من ٢:  ٦ عدا الخمیس و الجمعة

٤٨٦٦٤٤٧
٠١٠٠٠٣٧٠٦٩١

استاذ٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٤٥٢ طریق الحریة رشدى فوق صیدلیة صبرى من احمد رافت مشالى
١٠:٧ سبت و اثنین و اربعاء

٥٤٢٥٥٥٧ استشارى ج١

١٦٠ ش احمد شوقى ابراج المعمارى ج رشدى احمد فوزى جالل
٢:  ٥ عدا الخمیس و الجمعة

٥٢٢١٦٣٥ استاذ٢

٢٧٠ ش عبدالسالم عارف السرایا  من ١٠:٧ عدا احمد مختار مرسى
الخمیس و الجمعة

٣٥٨٧٣٦٧ استشارى أ٣

٢٢ ش جمال عبدالناصر فیكتوریا من ١٠:٧.٣ عدا احمد یسرى محمود سلیمان
الجمعة -  الخمیس ١.٣٠:  ٤م

٣٥٨٣١٨٦ استشارى أ٤

٥٦ ش اسكندر ابراھیم میامى بلقیس حسن الدقاق
٩:٦ عدا الجمعة

٥٥٧٨٤١٥ استشارى أ٥

٢٠٢٥٧٢٠٤٥٥ ش جمال عبد الناصر سیدى بشرجیھان عبد الحلیم خضر استشارى ب٦

محطة ترام السرایا خلف ٢٧٠ امام استودیو حسن منصور حسن حجاب
غزال (  ٤:١٢ عدا الخمیس و الجمعة )

٣٥٩٥٩٧٩
٠١٠٠٢٧٥٥٥١٣

استاذ٧

حلمى عبد الستار راضى
(  یوجد جھاز ٤d بالعیادة)

١١ ش عبد القادر الغریانى  الرصافة محرم بك من 
٦:١٢ عدا الجمعة

٣٩٢٥٥٢٦ 
٠١٠٦٢٨٣١٢٣١

استاذ مساعد٨

٩ ش ابراھیم الشریف مصطفى كامل ابراج كایرو سیزحنان السید قاسم
 من ٩:٧ عدا االثنین  و الخمیس من ٢:١٢

٥٤٦٢٠٠٤  
٠١٠٩٢٢٧٠٠٥٥

استشارى ب٩

٢١١ ش بورسعید امام فودافون -  سبورتنجسامح شعبان حسن دغش
من ٢.٣:  ٤ سبت و احد و اثنین

٤٥ قبلى امام مجوھرات االسطورة ش ١١ شمال
٧:  ٩.٣٠ السبت و االحد و االثنین و االربعاء

٥٢٢٥٥٨٧ استشارى أ١٠

٣ ش مسجد القبانى فلمنج امام المسجد سلوى دمحم عزت
متفرع من ش مصطفى كامل (١٠:٦ عدا الجمعة )

٥٨٥١١٣٣ استشارى أ١١

٣٩٥٨٢٨٥٦٨ ش عبدالسالم عارف سابا باشاشریف صالح الدین جاویش استاذ١٢

١٧٨٥٩٣٣١٦٣ ش عمر لطفى امام محطة ترام سبورتنجشریف على دمحم على موسى
٠١٠١١٨٠٧٠٨٠

أخصائي١٣

٢٢ ش الغرفة التجاریة محطة الرمل طارق عبدالظاھر قرقور
٥٦٩ طریق الحریة جلیم  من ٦:٢ ماعد الجمعة

٤٨٠٣٤٢٩
٥٤٦٧٣٦٣

استاذ١٤

٢٤٤٨٥١٤٣٢ ش النصر المنشیة (  ١:  ٦ عدا الجمعة )عبد الفتاح احمد عبد الفتاح ابراھیم استشارى أ١٥

٤٧ ش بھاء الدین غتورى سموحة عزة صالح حنفى
١ : ٤ عدا الخمیس والجمعة

٤٢٧٨٦١٠
٤٢٠٣٠٠٢

استشارى أ١٦

عزیزة دمحم السید صالح 
 ( كشف فقط )

٥٨٣٩٠٧٠٤٩ ش بوالینو محرم بك  من ٩:٦ عدا الجمعة استشارى ج١٧

٢٩٤٢٧٩٩٣٣ ش بھاء غتورى میدان ١٥ مایو سموحةمجدى دمحم جمال یوسف استشارى أ١٨

٤٠٣٩٣٤٥٣٣ ش الرصافة محرم بك (١٠:٦)دمحم حسین حسن خلیل استاذ١٩

دمحم زكى شعبان مرسى
(  یوجد جھاز ٤d بالعیادة )

٦٥٦ طریق الحریة -  جناكلیس 
من ٥:  ٩ عدا الجمعة

٥٨٠٥٢٠
٥٨٠٥٠٢١

٠١٢٢٣٩٩١٨٢٣

أخصائي٢٠

دمحم سمیح متولى السمادیسى 
  ( الحقن المجھرى )

برج العمدة ناصیة ش الشرقاوى من ش القنال -  
المحمودیة الحضرة الجدیدة  من ٩:٧ عدا الجمعة

٠١٠٠١٩٣٠٣٧٧ استاذ٢١

٤٠ ش الشھید على صالح میدان كابو من ٦:٢ یومیا دمحم شحاتھ شعبان
ماعد الجمعة

٤٢٥٢١٢١ استشارى ب٢٢

١٧٧٤٢٨٢٧٤١ طریق الحریة االبراھیمیة (١٠:٦)دمحم عبدالمعطى السمرة استاذ مساعد٢٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
النساء و التولید أطباء

١٥٨٥٩١٧٥٩٨ ش بورسعید برج النعمھ بجوار دوران االبراھیمیةدمحم محمود ھاشم أخصائي٢٤

دمحم مصطفى العریان
(  یوجد جھاز ٤d بالعیادة)

ش ٤٥ العصافرة ناصیة ش ١٧ الدور األول من ١٠:٥
 یومیا  ما عدا الجمعة

٥٣٥٠٣٠١  
٠١٠٠٧٢٦٨١٦٨

استشارى ج٢٥

١٢٤٨١٥٣٤٤ ش النصر المنشیةنادیة ابراھیم دمحم عثمان أخصائي٢٦

٣٤ ش المشیر احمد اسماعیل سیدى جابر امام فندق نجالء دمحم لبیب احمد
المدینة المنورة من ١٠:٨ عدا الجمعة و السبت

٥٤٤٥٢٨٩ استشارى ب٢٧

٦٣٤٢٤٦٤٠٠ ش فیكتور عمانویل سموحة (١٠:٧)نجوى احمد عبداللطیف شعبان استشارى أ٢٨

٤٥٢ طریق الحریة رشدى  فوق صیدلیة صبرى  نسرین احمد حسام الدین
٤:١ عدا الجمعة والسبت

٥٤٢٥٥٥٧ استشارى ب٢٩

ابراج القطن میدان فیكتور عمانویل سموحة من ٧:٤.٣ نیرمین عبدالخالق السید
عدا الجمعة

٤٢٨١٧٦٥ استشارى ج٣٠

٥٥ ش اسماعیل صبرى فوق مكتبة المستقبل الجمرك ھانى عاطف عبدالوھاب ابراھیم
من ٤:١٠ عدا الخمیس و الجمعة

٤٨٣١٩٦٦ استشارى ب٣١

ھند دمحم حمدى دمحم الحمامى  (حقن 
مجھرى و اطفال انابیب )

١٨٢ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج من ٤:١٠ 
یومیا عدا الخمیس و الجمعة

٠١٠٩٣١٧٧٣٣٣ أخصائي٣٢

٣٤٩ ش جمال عبدالناصر العصافرة بحرى برج اللوتس وائل سعید دمحم ابراھیم
الدور الثانى من ٦:  ٨ عدا الخمیس و الجمعة

٠١١٤٢٦٢٣٤٢٥
٠١٢٢٤٤٥٩١٦٧

أخصائي٣٣

١٩٠ طریق الحریة االبراھیمیةیاسر سعد الكسار
السبت و االثنین و االربعاء من٧:  ٩ - االحد و الثالثاء 

٢:  ٤ - الخمیس و الجمعة اجازة

٥٩٢٠٦٥٣ استشارى ب٣٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢ ش استامبول محطة الرمل احمد عبدالرحمن سعادة
١٠:٧ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٦٢٢١١ استشارى أ١

١٩ ش سوریا رشدىاحمد على ابراھیم السید
من ٩:٦م   الحجز بمیعاد سابق

٥٢٢٨٢٦٢ استاذ٢

٥٤١ طریق الحریة جلیم السبت و االثنین و االربعاء٨:٦احمد ممدوح طلعت
 مساءا

٥٨٣٧٧٨٠ استاذ٣

تقاطع ش الجواھر واالمیر حسین احمد یوسف دمحم شعلة
امام باب الوكالة ١٠:٦

٤٢٠٦٣٥٥ استشارى أ٤

١١ ش محمود حسن فھمى االبراھیمیة  یومیا من ٦:٢ ایمن مصطفى المدنى (  كشف فقط )
مساءا و السبت من ١٠:٦ مساءا الكشف بمیعاد سابق

٤٢٧٧٧١١ 
٠١٢٧٨٤٠٠٧٩٣

استاذ٥

٢٤ ش الشھید دمحم السید حفنى محطة عماد حمدى دمحم اسماعیل
ترام كلیوباترا المحطة (  ٩:٦ عدا الجمعة )

٥٤٢١٥١٨
٠١٠٠٢٠٠٩٩٢٠

استشارى أ٦

٧ ش د/  على رامز محطة الرمل دمحم سامى صالح الدین علوانى
٤:١٢

٤٨٧٢٦٦٥ استاذ٧

٢٢٥٤٣٩٩٣٥ ش سوریا رشدى ٨:٥ سبت و اثنین و اربعاءدمحم دمحم دمحم ابو غازى استشارى أ٨

١٧ ش میدان سعد زغلول محطة الرمل دمحم مصطفى كمال بدرالدین
٩:٦ عدا االربعاء والخمیس

٤٨٧٢٦٦٥ استاذ٩

٢ ش البانى متفرع من ش ابو قیر بجوار كوبرى محمود رضا محمود
كلیوباترا

من ٥:  ٨ یومیا و الخمیس من ١:  ٤

٤٢٠٣٦٢١
٠١٢٢٧٥٦٥٦٦٥

استشارى أ١٠
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

شركة أوبرا للسماعات الطبیة
(  خصم٢٠%على جمیع السماعات 

الطبیة)

١٦٥٥٩٠٠٢٠٨ ش بورسعید سبورتنج الصغرى
٠١٠٠٠٨٧٤٩٠٩

أخصائي١

شركة االركان للسماعات الطبیة
(  خصم١٠%على جمیع السماعات 

الطبیة)

٤٤٠٥٤٥٨١٣٧ طریق الحریة  رشدى بجوار الدیب مول أخصائي٢

شركة امبلیفون الشرق االوسط 
(  خصم ١٠%  على جمیع السماعات 

الطبیة )

٣٦١ طریق الحریة سیدى جابر  ٦٩ ش خلیل حمادة   
میامى عمارة دیار الصفا مدخل أ الھانوفیل العجمى

٥٤٦٤٠٦٠ 
٠١٢٧٥٦٦٦٢٢٦
٠١٢٢٠٣١٩٩٩٨

أخصائي٣

شركة میدیكو للسماعات الطبیة 
(  خصم ٢٥%  على جمیع السماعات 

الطبیة )

٣٩٨ طریق الحریة بجوار بنك فیصل االسالمى مصطفى
 كامل

٥٢٣١٠٠٤
٥٢٣١٠٠٨

٠١٠٢٣٠٤٠٥٤٤

أخصائي٤

مركز مالتى كیر للسماعات و االجھوة 
الطبیة

(  خصم ٢٠%  )

٥٠١١١٦٩٧٢٢٥ ش ٣١٣ من ش مصطفى كامل -  سموحة أخصائي٥

مركز ھیرنج للسماعات الطبیة 
(خصم٢٥%  على السماعات الطبیة)

٤٥٢٥٤٦٢٤٤٩ طریق الحریة -  رشدى أخصائي٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
التخاطب أطباء

 نھى مصطفى رسالن مصطفى 
(  مركز النطق والكالم للتخاطب )

٢٩ ش الفردوس تعاونیات سموحة امام نقطة سموحة 
٧٠ ش ابن منقذ فیكتوریا من ٨:٤

٤٢٤٤٠٤١ 
٥٧٤٥٦٩٥

أخصائي١

٧ ش احمد االدھم برج االنوار الدور الثالث سان استیفانومؤسسة السحاب الخیریة
من ٩:  ٩ م عدا الخمیس و الجمعة

٥٨٦٣٠٢٦
٠١٠٩٧٣٠٣٢٤٧

استاذ٢

مركز آى كان للنطق و الكالم(دعاء دمحم
 دمحم سعد الدین )

 ٦٦٠١٢٨٢٣٥١٧٧٠ش مرتضى باشا جناكلیس
 ٠١٠٩٧٥٦٣٤١٧

أخصائي٣

٨٤ ش عمر لطفى عمارة اراك اعلى محالت تمر حنة مركز اشراق الشمس
االبراھیمیة

٣٧ ش البیطاش الرئیسى ش الحى العجمى
من ٩ ص حتى ٧ مساءا عدا الجمعة

٥٩٠٩٥٧١
٠١٢٠٧٤٠٦٨١٨

٣٠٩٠٦٣٠
٠١٢٠٤٧٧٨٣٥٠

استاذ٤

مركز اشراق النھار
د/  نادیة دمحم حسن

٦٦٠١٠٦٧٧١٩١٠٥ ش ممفیس كامب شیزار برج الضحى
٠١٢٠٦٢٢٦١٥٩

أخصائي٥

مركز الشروق للنطق والكالم (  د ریم 
دویدار )

٣٦ ش الفتح فلمنج (٥:٩ عدا الجمعة )  
٣ ش المشیر احمد بدوى محرم بك 

٥:٩ عدا الجمعة

٥٨٣٦٢٦٧ 
٤٩٧١٩٧٨ 

٠١٢٢٧٢٧٧٦٥٨

أخصائي٦

 ٤٩٦٠١٠٠خلف ٣٠ ش لومومبا الشالالتمستشفى االسكندریة لالذن
٤٩٦٠١٠٢

استاذ٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

حازم مصطفى القرباتى 
(  مركز االبراھیمیة )

٣ ش النیل عمرو ابراھیم االبراھیمیة من ٥:٢ و من 
١١:٨.٥ عدا الجمعة

٥٩٢١٦٠٩ استاذ١

٩١٥٤٣٠٣٢٣ ش احمد شوقى مصطفى كامل ٨:٥حسین المغازى سلطان استاذ٢

 ١٤٤٨٧٩٤٣٧ ش كلیة الطبرباب عبد القوى محجوب
٠١١٤٠٣٠٥٣٤٤

استشارى ج٣

٧٢٣٥٧٥٧٦٦٧ طریق الحریة لوران  من ١١ص :  ٥م عدا الجمعةرماح سالمة احمد البھى طایل أخصائي٤

طارق سعد عبد الرازق شفشق و 
شھرتھ طارق سعد شفشق

برج الزراعیین طریق الحریة بولكلى من٨:٥ شتاء  ٩:٦
 صیفا

٥٨٣٨٩٠٨ استاذ٥

٢١٥ ش بورسعید سبورتنج  من ١٢:١١ ص و من دمحم حسن امام حسن
٩:٧ م ٤٥ ش اسكندر ابراھیم میامى  من ١١:٩.٣ م 

یومیا  و من ٢.٣:١ ص االحد

٥٢٢٥٥٨٧
٠١٢١١٩١٠٨١٨
٠١٢٨٠٤٤٤٢٤١

استاذ٦

مركز كلیوباترا  د.  حسام الدین 
الدسوقى

٣٢٥٤٣٧٢٤٥ ش سیدى جابر كلیوباترا الصغرى ١٠:٦ استاذ٧

١٤٢٤٣٨٢٤ ش جواد حسنى االبراھیمیة ٢:١٢     ١٠:٦یسرى حسن حماد
٤٢٧٦٦٦٩

استاذ٨

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٣٦ ش خلیل مطران عمارة القصر الملكى بجوار مجلس احمد عبده عبد الحمید القاضى
الدولة جلیم

من ٩.٣٠ص :  ١٠ م عدا الجمعة

٥٨٦١٥٨٩
٠١٠٢٧١١٩٩٧٢

أخصائي١

اشرف احمد دمحم 
(  مركز فیكتوریا للعالج الطبیعى )

٢٨ ش الجالء -  برج الغنیمى -  امام قسم المنتزة
٦:  ٨ عدا الجمعة

٢٧٧٨١٩٥ أخصائي٢

فیكتوریا میدان الساعة امام مركز التدریب المھنىدمحم عبد البارى عبد الحلیم
محطة ترام الھدایا رویال

(  من ١١ص :  ٩ م عدا الجمعة )

٥٢٦١٤٣١
٥٨٤٨٨٥٢

استشارى أ٣

مركز البیطاش للعالج الطبیعى   د/  
احمد دمحم عبد الغنى

٣٣ ش اسكندریة مطروح امام جراج النقل العام   من 
٩:١١ عدا  الجمعة

٤٣٧٨٨٠٠ أخصائي٤

١٧٥ ش بورسعید سبورتنج الصغرى  العجمى میدان مركز سبورتنج للعالج الطبیعى
الكیلو ٢١ طریق اسكندریة مطروح من ٩:١٢ عدا الجمعة

٤١١٧٠٣٦
٥٩١٩٣٢٣

استاذ٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
العیون أطباء

ش فوزى معاذ امام مسجد على بن ابى طالب احمد السید دمحم شامة
سموحة (السبت والثالثاء ٩:١ واألحد واالربعاء من١١:

(٥ 

٤٢٣٠٤٨٤
٤٢٣٠١٩٦

استاذ١

٢٢ ش الغرفة التجاریة محطة الرمل احمد حسام عبدهللا
٥:١ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٠٥٠٢٣ استاذ٢

٢٤٠ ش مصطفى كامل غبریالاحمد عبد المنعم محروس
 یومیا من ٩:٧ عدا الجمعة

٠١٠٦٣٣٢١٤٦٦ 
 ٠١٢٧٣٣٠٧٥٨٨

أخصائي٣

احمد دمحم لطفى خطاب و شھرتھ احمد
 خطاب

سموحة خلف ٢٩ ش فوزى معاذ برج العلمین امام البنك 
األھلى المصرى

السبت و الثالثاء و االربعاء من ١:  ٤ السبت و االحد من
 ٨:  ١٠ و االثنین من ٥:  ٩ و الخمیس من ٣:  ٥

٤٢٨٣٧٣١ 
٠١٠٢٠٠٠٢٩٢٩

استاذ٤

٢ ش شعراوى مع تقاطع ش ابو قیر لوران ٩:٦ عدا اسامة فاروق على
الجمعة

دمنھور -  برج عرابى ١ ش عرابى  السبت و االثنین و 
االربعاء ١٢:  ٤ عصرا

٥٨٣٨٨١٣
٠١٢٢٨٢٧٧٨٣٧

استاذ٥

٩١ ش احمد شوقى ابراج االشراف مصطفى كامل من السید السید رشید
السبت الى االربعاء من ٩:٥ مساءا سبت و اثنین و 

اربعاء و خمیس من٢:١١ صباحا

٥٤٤٣٦٩٧ 
٠١٢٢٢٦٥٠٤٥١

استشارى أ٦

٥٩ ش عمر لطفى االبراھیمیة من ٢:١٢ و من ٩:٧ السید جابر السید
سبت و اربعاء  من ٢:١٢ االحد و االثنین و الثالثاء

٥٩٢٢٥٠١ استاذ٧

٨ ش كلیة الطب بجوار صیدلیة اكسفورد القدیمة محطة امیر على الدین حسن ابو سمرة
الرمل

١٤ ش سلمان الفارسى بجوار مبرة العصافرة

(  الحجز مسبقا تلیفونیا )

٠١٠٦٨٠٥٣٠٢٠ استاذ٨

١٦٨ ش احمد شوقى رشدى اعلى مجوھرات داماس  منایھاب دمحم دمحم عثمان
 ١٠:٧ عدا الخمیس و الجمعة

٥٢٢١٩٢٤
٠١٢٨١٣٥٩٦٤٩

استاذ مساعد٩

٢١ ش ٥٦ طریق جمال عبد الناصر امام شھد الملكة -  تامر اشرف دمحم البیجاوى
میامى

٧:  ٩ عدا الجمعة

٥٤٩١٤٣٥
٠١٢٢٧٦٢٣٨٩٠

أخصائي١٠

العصافرة بجوار اسواق الشریف من ٨:٥ عدا الخمیس وحاتم عبدالحلیم عجور
 الجمعة

٥٤٩١١٨٨ استشارى أ١١

٥٦٨ مكرر طریق الحریة میدان جلیم حازم دمحم وحید قندیل
٩:٦ یومیا  ـــ  ٢:١٢ الخمیس

٥٨٣٨٣٨٢ استاذ١٢

٢ ش سراج منیر من السلطان حسین محطة الرمل ٩:٦ حسام عبدالحلیم الدیب
عدا الخمیس و الجمعة

٤٨٦٩٤٢١ استشارى أ١٣

١٠ ش المشیر احمد اسماعیل سیدى جابر خالد دمحم حسن دمحم
المحطة (  ٩:٦ عدا الجمعة )

٠١١١١١٨٤٨٨٨ استاذ١٤

١٤ ش كلیة الطب محطة الرمل خالد دمحم رشاد
٥:  ٧ السبن و االحد و االثنین و االربعاء

٤٨٤٠٤٢١ استاذ١٥

٥٠ ش دمحم فرید ونجت -  بولكلى رفیق عبد الحلیم بركات
من ١:  ٣ یومیا ماعدا الجمعة

٥٢٤٤٠٨٧
٠١٠٠٢٤١٣٥٨٠

استشارى أ١٦

٨٠ ش الشھید دمحم السید حفنى طارق سمیر حمیدة
سیدى جابر (  ١٠:٥ ) 

٥٤٤٦٠٢٠
٥٢٢٧٠٦٠

استشارى ب١٧

عبد الحمید شاكر الحوفى  و شھرتھ 
عبد الحمید الحوفى

برج بانوراما الشرق محطة ترام سیدى جابر الشیخ  من 
٥:١٢ عدا الخمیس و الجمعة

٥٢٢٩٧٢٢  
٠١٢٢٦٢٤٨٩٩١

استاذ مساعد١٨
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٢١١٥٧٤٨٢٢٦ ش الفتح ترام شدس ٥:  ٧ عدا الخمیس و الجمعةعالء صالح الدین دمحم عباس استشارى ب١٩

١٠ ش كنیسة االقباط محطة الرمل ٤:١ عدا الخمیس عالء دمحم دمحم فاضل
والجمعة

٤٨٦٤٣٥٣ استاذ٢٠

 ٣٣٥٨٣٤٤٧٧ ش زھران رشدى جلیم خلف مصر للطیرانعمار یاسر ابو بكر
٠١٢٢٣٣١٢٠٩٣

أخصائي٢١

١٨٦٥٨٣٩٠٦٦ ش عبد السالم عارف سان استیفانوعمرو دمحم الحادى
٠١١١٥٠٥٢٥٢٢

استشارى ج٢٢

١٧٠ ش السوق باكوس مجدى لبیب حنا
٢٠ ش دمحم فرید بولكلى (١٠:٧)  عدا الجمعة

٥٧٦٢٠٥٦ 
٥٤٦٩١٤١

استشارى أ٢٣

١٤٥٤٤٠٩٠٦ ش مدحت سیف الیزل الدور الثانى كلیوباترامحسن احمد على ابو شوشة مدرس٢٤

٤٩٤٨٠٦٤٧٣ ش النبى دانیال محطة الرمل ٢:١٢دمحم سعد دمحم مرسى استاذ٢٥

٢٩ ش فوزى معاذ -  سموحةدمحم سعید احمد جمعة
السبت و الثالثاء من ١٢:  ٣  االربعاء و االثنین من ٦:  ٩

٤٢٩١٦٥١
٠١١٥٥٩٩٣٨٣٨

أخصائي٢٦

٥ ش اسماعیل الفنجرى (  ماندیس )  دمحم عبدالحمید رجب
ترام كامب شیزار (  ٤:١ ـــ  ٨:٦ ) 

 ٥٩٠٧٦٩٩ 
٥٩٢٥٩٦٧

استاذ٢٧

٢٢ ش سوریا رشدى دمحم عالء ابوالیزید السمادونى
١٠:٧ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٦٧١٢٠ استاذ٢٨

٢ ش االمیر عمر -  محرم بك متفرع من ش قناة السویسدمحم فتحى دمحم عمر
السبت و الخمیس من٤:  ٧ ، األحد و األربعاء من ٦:  ٩

٤٢٩١١٤٣
٠١١١٩٩٩٥٠٠٦

أخصائي٢٩

٦١٥٢٧٠٦٦٣ ش الجالء فیكتوریا٧.٣٠:  ١١ عدا الجمعة و السبتدمحم ماھر الجوینى استشارى أ٣٠

٣٩٨ طریق الحریة مصطفى كامل من ٤:١ ظھرا و من دمحم محسن عبدهللا سرحان
٩:٦ مساء و الخمیس من ٤:١ فقط

٥٤٥٤٦٠٩ استشارى أ٣١

١٨١ ش جمال عبد الناصر سیدى بشردمحم یسرى دمحم
سبت و االربعاء من ٩:٦ الخمیس من٦:٣

٥٥٥٧٧٧٨
٠١١١١٦٢٦١٧٠

أخصائي٣٢

٤٨٨ طریق الحریة -  أمام محطة الوزارة فوق خیر زمانمحمود حامد صبرى السناوى
 ٩.٣:٦.٣ ما عدا الجمعة

٥٨٣٤١٠٦ 
٠١٠٦٦٦١٢٥٦٦

استاذ٣٣

١٩٧ ش عبدالسالم عارف لوران ٥٩ ش جمیلة بوحریدمحمود حسن مرسى احمد
 میدان المطافى السیوف من ٦:٣ مساءا

٥٨٤٧٤٥٨ 
٠١١٠٠٥٠٠١٦١

استاذ٣٤

٥٨٥٧٨٢٨عمارة الخلیج محطة ترام الھدایا (٩:٦)محمود دمحم توفیق الطباع استشارى أ٣٥

ھانى  احمد زكى ھاللى  و شھرتھ 
ھانى ھاللى

٤٨٨ طریف الحریة بولكلى فوق سوبر ماركت خیر زمان
  من٩:٦ االحد و الثالثاء  ٤:٢ االربعاء

٥٨٤١٠٢٧ 
٠١١١٢٢٤١٢٢٩

استاذ مساعد٣٦

١٨ ش عزیز فھمى (  زنانیرى )  سبورتنج ٨:٥ عدا ھشام فؤاد الجوینى
الجمعة

٥٤٣٥٦٣٣ استاذ٣٧

٨ ش درویش متفرع من ش مصطفى كامل غبریالھند فاروق على ادریس
من ٧.٣:  ١٠ عدا الجمعة

٥٧٦٦٨٢٣ استشارى أ٣٨
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 شریف ابراھیم فكرى سعد
(الماسة لطب االسنان )

٤ ش تاج الرؤساء سابا باشا
من ١٠:  ١٠ عدا الجمعة

٥٨٤٩٣٧٣
٠١٠٠٨٦٣٢٣٥٦

استشارى ب١

 مركز القاھرة لطب االسنان
 ( دمحم حسن أبو الفتوح   )

٥٥٥٠١٧١٠ ش مسجد سیدى بشر امام حى المنتزة من ١ ظ:  ١٠ م أخصائي٢

(مركز ستار دنت)
د/  محمود احمد فوزى

المندره ٤٢١ ش جمال عبد الناصر بجوار شركة غزل 
المحلة

میامى تقاطع ش العیسوى مع اسكندر ابراھیم

٥٤٩١٧٢٧

٥٥٢١٢٣٢

أخصائي٣

١٧٨ ش عمر لطفى سبورتنجاحمد  حلیم خلیل ایوب
١١:  ٤ ،٥:  ٩ عدا الجمعة

٥٩١٠٨٤٣ استشارى ج٤

٢٧٤ ش بورسعید كلیوباترا حمامات احمد حسن الدقاق
٣:١  ــــ ١٠:٦ السبت واالثنین واالربعاء

٥٤٤١٤٤٩ استشارى أ٥

١٤٤٥٥٤٠٦٨٨ ش جمال عبد الناصر سیدى بشراحمد عبد العزیز بركات
٠١٢٧٥٥٧٢٩١٩

استشارى أ٦

٣٣٢٣٧٥٦السیوف شماعة ش ادیب معقد -  برج الھدىاحمد عدلى دمحم
٠١٢٠٦٧٤٠٣٣٦

أخصائي٧

١١٨ ش جمال عبد الناصر بجوار دوران دمحم نجیب نفقاحمد محسن مندور
 سیدى بشر

٥٥٦٩٠١١ 
٠١١٢٢٦٤٥٤٩٣

أخصائي٨

١٢ ش حسن امین -  سیدى بشر التراماحمد دمحم احمد ابراھیم
من ٦:  ٩ عدا الخمیس و الجمعة

٣٥٨٣٠٤٧
٠١٠٠١٦٣٣٥٠٠

أخصائي٩

احمد محمود مشالى 
(مركز فیكتوریا لألسنان )

١٠ش جمال عبد الناصر فیكتوریا  ١٢-٤ ظ ،٦-٩ م 
یومیا عدا الجمعة

٣٥٨٢٦٢٠ أخصائي١٠

٤٦٠٥٥٠٠١٤٤ ش ملك حفنى العصافرة بحرى ٦:  ٩عدا الجمعةاحمد یحى محمود ابراھیم أخصائي١١

ابراج كاندى ش المحاسبة فوق صیدلیة الفیزون-  بولكلىاسامة جابر السید جابر
من ٦ : ١٠ عدا الخمیس و الجمعة

٥٢٤٥٨٠٠
٠١٠٩٤٨١٨٤١٣

استاذ١٢

اسماعیل عبد المطلب اسماعیل عبد 
القادر

٧ ش االمیر عمر  محرم بك غیط صعیدى
١٢:  ٣ و من ٦:  ١٠ عدا الجمعة

٤٢١١٠٤٤ أخصائي١٣

٢٦ ش صالح الحدینى محرم بكاكرم عبد الرحمن حسین
من٩:  ٥ یومیا  -  السبت و الثالثاء من ١٠.٣ص :  ١ ظ

٤٩٥٦٦٠٦
٠١٠٠١٠٠٨٦٨٠

أخصائي١٤

امانى اسماعیل دمحم
(  مركز د امانى اسماعیل )

١٨ ش ابن یونس االسكندرانى -  محرم بك
من ٣:  ١٠م عدا الجمعة

٣٩٠٢٣٠٢
٠١٢٧٠١١٥٨١١

استشارى ج١٥

امنیة دمحم فوزى محمود سعد
(  و شھرتھا امنیة فوزى)

٨٠ ش الشھید دمحم حفنى امام محطة ترام سیدى جابر
من ٣:١٠ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٦١٥٢٢
٠١٢٢٤٣١٩١٥٥

استشارى أ١٦

١٢٤٨١٣٣٧٣ ش شامبلیون االزاریطة (  ٥:١٢)  عدا الجمعةایمان سعد عبدالرزاق شفشق استشارى أ١٧

ایمان عامر شوقى على انور 
(  مركز المستقبل لطب االسنان )

١٢ ش ٣٠٢ تقسیم القضاة برج البسام سموحة 
١١:١٠ م عدا الجمعة

٤٢٥٨١٦٥
٠١٢٠٧٣٣٣٤٠٧

أخصائي١٨

الفلكى السیوف الجدیدة ش ١٦  برج الصفاامام كافیتریا ایمان منیر غالب
دھب (  ١٠:٦.٣٠ ) 

٩٥٦٣١٨٩
٠١٠٠٩٣٥٠٧٩٧

استشارى ج١٩

٤٢ ش الشھید دمحم حفنى سیدى جابر المحطة جابر ابراھیم مسعود
٩:٦ عدا الجمعة

٥٤٣٨٢٥٠ استاذ٢٠

٢٠٤٨٦٤٩٥٦ ش أمین فكرى خلف سینما رادیو محطة الرملحامد  ابراھیم صبرى أخصائي٢١

فلمنج برج االطباء ٥٨ ش مصطفى كامل ١٢ : ٣ظ ٦ : حسن احمد االبیارى
١٠م عدا الجمعة

٥٨٤٠٣٣٦  
٠١٠٠٧٢١٥٣٧٧

أخصائي٢٢

١٠ ش حسن المصرى لوران من ٩:٦ عدا الخمیس و حسن محمود حسن
الجمعة

٥٨٢٧٨١٠ استشارى ب٢٣
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٥ ش الجالء میدان الساعة امام محالت التمساح فیكتوریاحسین رشدى حسین عبد الظاھر
   ٧ : ١١ مساء عدا الجمعة

٥٢٧١٤٥٥ 
٠١٠٠٥٣٩٤٤٧٤

استاذ٢٤

٨ برج بركة ٢ ش بدوى موازى ش محسن خلف كلیة دانیة دمحم عبد العزیز دمحم
علوم -  محرم بك

من ٦:  ٩ عدا الخمیس و الجمعة

٣٩٢١٦٢١
٠١١٢٨٨٩٦٦٠٤

أخصائي٢٥

٢١ ش مسجد القصبجى الرصافة محرم بك من ٩:٦ عدا دعاء سعید خلیل
الجمعة

٤٩٥٦٧٤٦ أخصائي٢٦

دینا اشرف ابراھیم ادھم
(  مركز اى سمایل )

٢٠١٥٨٤٤١٨٥ ش عبد السالم عارف  -  لوران
٠١٢٠٦٩٩٩٢٢١

أخصائي٢٧

٤٧ ش البیكباشى العیسوى -  سیدى بشررامى نصر دمحم الروبى
من ١٢ ظ:  ١٠م

٥٧١٣٣١١
١٢٧٩٩٠٠٤٨٩

أخصائي٢٨

١٤ ش عبدالسالم عارف امام محطة ترام رانیا احمد حنفى احمد حسین
الھدایا بولكلى من ٩:٧ عدا الخمیس و الجمعة

٥٤٥١٣٠٧ أخصائي٢٩

٧١ ش النبى دنیال محطة الرمل رانیة سمیر الجزایرلى
من ١٢:  ٣ االحد و االربعاء و من ٨:٥ االثنین و الثالثاء

٤٨٧٩٥١٨
٠١٢٢٣٤٧٠٥٤٤

أخصائي٣٠

راویة شاھین على شاھین 
(  اسنان اطفال )

٢٧٤ ش بورسعید كلیوباترا حمامات 
٧:٤ یوم االحد و من ١٢:  ٨ م عدا الخمیس

٥٤٤١٤٤٩ استشارى ب٣١

٤١٤٢٥٤٢٧٦ ش المحطة البحریة الحضرة البحریة ٩:٦رضا عبدالحمید نعمان استشارى أ٣٢

رفیقة ھوارى عمارى
(  اطفال و سیدات فقط )

١٨ ش زكى رجب -  عمارة ھاى كالس الدور الثالث 
سموحة

من ١٠ ص:  ٢ ظ و من ٥م:  ٩م

٤٢٢٥١٨٤
٠١٠٩٣٩٣٧٧٣٤

أخصائي٣٣

٩٧ ش جمال عبد الناصر -  سیدى بشرریھام على حسن على محفوظ
من ٧:  ١٠ االحد و الثالثاء

٣٥٩١٧٧٣ استشارى ج٣٤

٢٣٣ ش الفتح -  جناكلیسسارة حمدى دمحم عجمیة
من ١١:  ٩م عدا الجمعة

٥٧٦٥٧٥٦
٠١٠٠٠٧٢٦٦٧٧

أخصائي٣٥

١٦٤٨٠٧١٠٣ ش الشھداء محطة الرمل (١٠:٧)سامح احمد درویش استاذ٣٦

١٢ ش شامبلیون االزاریطة سامح صفوت دمحم شفیق
٥:١٢ عدا الجمعة

٤٨١٣٣٧٣ أخصائي٣٧

١٨٢ ش احمد شوقى رشدىسمیر ابراھیم دمحم بكرى
 من ٩:٦ عدا الخمیس و الجمعة

٥٤٥٥٢٣٣ استاذ٣٨

٤٨٧ طریق الحریة بولكلى سناء سلیمان عجالن
١٠:٤ عدا الخمیس والجمعة

٥٨٢٣٣١١ استشارى أ٣٩

٥٣ ش فیكتور عمانویل سموحة سھام عبدالفتاح عمارة
١٠ : ١ص ٩:٦م

٤٢٥٩٠٤٤ 
٠١١١٥٣١٥٩٠٠

استاذ٤٠

شركة تاج میدیكال كیر للخدمات الطبیة
 (  حسام الدین تاج الدین عامر)

٥ ش دمحم صبرى محطة ترام جناكلیس ٧٥ ش فوزى 
معاذ  سموحة١٠ص:  ١٢م  عدا الجمعة من ١٢:٤   

١٠ص:١٠/  عدا یوم الجمعة من ٤ : ١٠م

٥٨٤٦٨٢٠
٠١١٤٤٤٧٧٣٠

٩٥٧٩٤١٦

استاذ٤١

٩ امام ٩ ش مسجد الھدایا عمارة الخلیل ج صالح دمحم خلیفة شعبان
٢:١١ ــــ  ١٠:٦

٥٨٥٣٢٩٢ استشارى ج٤٢

٨ ش المالزم سامح قاسم -  بولكلىطارق صدقى صالح دمحم
من ١٢:  ٢ ظھرا و من ٦:  ٩ مساءا

٥٤٤١٨٥٧ استشارى ب٤٣

٢٢ ش سوریا رشدىطارق دمحم فیاض
 من٩:٥عدا الخمیس والجمعة من  ٥.٣:١.٣السبت

٥٢٣٣٠٠٢
٠١٢٢١١٧٥١٥٣

استشارى أ٤٤

٢٨ ش امیر البحر برج الوسام محرم بك طارق منیر على محمود توفیق
١٠:٦ عدا الخمیس والجمعة

٤٩٤١٦٠٣
٠١٢٢٣٨٧٤٤١٣

أخصائي٤٥
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٤٨ ش عبدالسالم عارف محطة ترام سابا باشا عادل جمال الدین دمحم
٩:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٨٥٢٢٩٩
٠١١١٦٥٢٩٩٢٢

استشارى ب٤٦

١٤١٥٤٢٩٠٢٨ ش الفیزون بولكلى (  ٩:٥)عادل دمحم الصادق استشارى أ٤٧

١٧٨ ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنجعبدالعزیز فھمى خلیل
 من٨:٤ عدا االثنین و الخمیس و الجمعة

٥٩١٤٩٤١ استاذ٤٨

٦٠٤٢٨٧٧٢٥ ش الجواھر الحضرةعبدالمنعم مصطفى الختام استشارى أ٤٩

٢١ ش امین فكرى محطة الرملعزیزة خمیس عبد هللا عرابى
من ١٠ص :  ١٠ م عدا الجمعة

٤٨٠٥٤٠٤
٠١٢٨٥٢٠٢٢٨٦

أخصائي٥٠

٥٩ ش عمر لطفى كامب شیزار عمارة قبنور الدور الثالثعالء حسین حسین خاطر
من ٦:  ١٠ م ما عدا الجمعة

٠١٢٢٣٣٠٧٧٠٢ استشارى ب٥١

٧٢٤٥٨٣٧٠١٣ طریق الحریة لوران (  ١٠:٥ عدا الجمعة )عمرو سعد دمحم احمد فرج أخصائي٥٢

عمرو على عبد العاطى
 ( مركز جلوبال لطب االسنان )

٣٧٥ طریق الحریة مصطفى كامل 
١٠-٢ ظ ،٦-١٠م

٥٤٢١٨٨٧ استشارى ب٥٣

٩ ش بورسعید الشاطبىعیادات الحمادى لآلسنان
من ٨ : ١٢ عدا الجمعة

٥٩٠٢٦٣٤ أخصائي٥٤

عیادات خطاب لالسنان 
(  د/  دمحم مصطفى خطاب )

العجمى اول ش الھانوفیل الرئیسى عمارة دار االشعة 
جمیع االیام من ٤:١ و من ١١:٧ عدا الخمیس و الجمعة

٤٣٩٩٨٦٣  
٠١١٢١٢٨١١١٤

أخصائي٥٥

لؤى دمحم السید عوض
(  عیاة اشراقة )

٢٣٧ ش بورسعید كلیوباترا امام مركز الحیاة سكان
من ٦:  ٩ عدا الجمعة

٥٤٤٢٣٦٧
٠١١٥٩٥٤٤٥٥٩

أخصائي٥٦

٣٢٥٨٢٢٣٣٥ش عبد الحمید الدیب  ثروت ٦-٩مجدى عبد المجید عوض هللا استاذ٥٧

١٨ ش امین فكرى عمارة سینما رادیو محطة الرملمجدى وھیب منقریوس شنودة
من ٣:  ٩ عدا الجمعة

٠١١٥٦٧٣٤٤٣١ أخصائي٥٨

٣٠ ش االذاعة ترام باكوس دمحم عزت موسى
٢:١٢ ـــ ٩:٦

٥٨٤١٩٩٩ استشارى ب٥٩

٤٤٩٦٦٧٤٧ ش یوسف میدان الرصافة محرم بك ٩:٦دمحم فتحى دمحم عبدالحلیم استشارى أ٦٠

٣٢٨٥٤٦٨٢٩٠ طریق الحریة سیدى جابر من ١١:٧.٣ عدا الجمعةدمحم دمحم الشاذلى الشاذلى استشارى ب٦١

١٦٩٥٧٨١١٥٠ ش مصطفى كامل باكوس ٦:  ١٠ عدا الجمعةدمحم مصطفى دمحم السید استشارى أ٦٢

٧٥٨٢٢٥٠٣ ش عبد الحمید الدیب ثروتدمحم مصطفى دمحم سالم أخصائي٦٣

ش اسكندر ابراھیم بجوار كنتاكى میامى دمحم وجدى دمحم
٩:٦ عدا الجمعة

٥٥٧٨٤١٥ أخصائي٦٤

٣ ش تكال بولكلى محمود احمد محمود حمودة
من ١٠:١ ظ ما عدا الثالثاء و االربعاء و من ٤:١١ م 

یومیا ماعدا الجمعة

٥٤٥٤٥٦٣
٠١٢٢٨٢٥٥٩٧٠

أخصائي٦٥

٢٤ ش احمد تیسیر تقاطع جمال عبدالناصر محمود احمد محمود عبدالباقى
میامى (  ١٠:٥ عدا الجمعة )

٥٥٧٦٤٢٨
٠١٠٠٥٢٢٩٩٦٦

أخصائي٦٦

٤٩٥٢٣١٤٧١ ش دمحم السید حفنى كلیوباترا المحطةمحمود جمال محمود سلوم مدرس٦٧

محمود جودة دمحم شحاتھ 
  ( مركز اسنان )

٣٤٥٢٥٥٤٨٤ ش جمیلة بوحرید السیوف شماعة أخصائي٦٨

٤ ش بدوى محرم بك الشرق أمحمود دمحم صباح
من ٤:  ٨ عدا الجمعة

٤٩٦٧٦٨٨ استشارى أ٦٩
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٣٧ ش الجالء فیكتوریا مدحت محمود دمحم على العسیوى
١٠:٦ عدا الخمیس والجمعة

٥٢٧٥٢٢٥ استشارى أ٧٠

مركز الیكس دنت
(  د/  سحر دمحم ابراھیم سالمة )

٣٧٤٥٨٥٥٠٣٠طریق الجیش الدور الرابع جلیم
٠١٢٢٦٩٠٠٢٨٥

أخصائي٧١

مركز اورانج 
(  د/  مصطفى نبیل ابو شنب

٢٣١٤٢٩٣٥٩٠ طریق الحریة امام نادى سبورتنج استاذ٧٢

٢٣٧٥٥٦٦٢٤٠ ش جمال عبدالناصر میامىمركز مشالى لألسنان استشارى ج٧٣

مركز یحى لطب االسنان
(  د/  احمد شعبان العصره )

٦٩٦٥٨٢١٢١٨ طریق جمال عبد الناصر لوران أخصائي٧٤

٧٤٨٦٢٥٣٥ ش سعد زغلول المنشیةمروة خمیس سعد (  اسنان اطفال ) أخصائي٧٥

٩١ ش احمد شوقى ابراج االشراف عمارة ٣ الدور االولمروة سمیر سعید نجا
 مصطفى كامل من ١٠:٦ عدا الجمعة

٥٤٢١٤٢٤ أخصائي٧٦

٥٢٥٧٤١٦٦٦ ش الجالء فیكتوریا من ١٠:٧ عدا الخمیس و الجمعةمصطفى احمد رشاد الشین استشارى ب٧٧

٤ ش نجیب الریحانى من صفیة زغلول محطة الرمل مصطفى دمحم الدیبانى
٥.٣٠ : ٨.٣٠ عدا الخمیس والجمعة

٤٨٧٢٨٤٨ استاذ٧٨

٤٠١ ش ملك حفنى العصافرة قبلى معتز دمحم نبیل بازینة
١١ : ٢ صباحا ـــ ٥ : ١١ مساء عدا الجمعة

٣٢٢٠١٥٠
٠١٠٠١٨٤٦٠٤٠

أخصائي٧٩

٤٧٥ طریق الحریة بولكلى اعلى صیدلیة موندیالمنى السید دمحم جابر
من٥:  ٩.٣٠ عدا الجمعة

٥٤٣٢٧١٤
٠١٢٢٢٧٩٠٦١٩

أخصائي٨٠

٤٩ ش بھاء الدین غتورى سموحة   ش الزھور الحضرةناجى البرنس حسن
 الجدیدة

٤٢٨٩٧٩٧
٠١٢٢٧٣٠٣٥٩٠

استاذ٨١

٧ ش سعد زغلول المنشیة من ٣:١٢.٣ سبت و اثنین و نادیة صبحى احمد سعید
اربعاء

٤٨٦٢٥٣٥ استشارى ج٨٢

١١ ش محمود رضا متفرع من ش خالد بن الولید -  نجالء دمحم  محمود مرسى
سیدى بشر ترام

من ١١:  ٢ ظ و من ٦:  ٩ م

٠١٢٢٤٦٥٥٠٧٩ أخصائي٨٣

٦٧ ش عبدالمحسن الحسینى سیدى بشر نرمین نبیل حسن على
٦ : ٩ عدا الخمیس والجمعة

٥٤٨٥٧٠٠
٠١٢٠٢٥٨٠٨٤٦

أخصائي٨٤

٢٣ ش الصاغ دمحم عبدالسالم  من ش العیسوى نورا السید عبدالمجید مشالى
سیدى بشر

٩٦١٠٦٨٨ استاذ٨٥

٦ ش عبد الكریم الخطابى خلف خروب سامى االبراھیمیةنیفین شوقى عبدهللا
من ١:  ٤ عدا الخمیس و الجمعة

٤٢٤٨٩١٠ استاذ٨٦

٩٧ ش جمال عبد الناصر سیدى بشرھانى محمود دمحم شاكر
من٦:  ١٠ یومیا عدا الجمعة

٣٥٩١٧٧٣ استشارى ج٨٧

٥٤٨١٠٣٧برج النور میدان شرق المدینة سیدى بشروجیھ دمحم ابوزید استشارى أ٨٨

ش الجالء میدان الساعة فیكتوریا برج سلسبیلوالء احمد عبد الكریم حمزاوى
من ٥:  ١٠ عدا الجمعة

٠١٠٢٢٢٧٥٠٦٦
٠١٠٢٢٢٧٥٠٨٨

أخصائي٨٩

١٢ ش سیف النصر البیطاش العجمىولید حسنى ابراھیم دمحم
من ٥:  ١٠ یومیا عدا الجمعة

٣٠٨٨٧١٩
٠١٢٢٥٢٨٤٨٠٨

أخصائي٩٠
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 سیجما الیكس الب
(د/  ولید ریاض البندارى)

ش ٤٥ ناصیة ش ٢٢ یمین فوق مجوھرات عبد الكریم 
العصافرة قبلى

٥٣٣٢٨٦٧
٠١٠٠٦٥٣٦٤٣٨

أخصائي١

 مصطفى محمود مھدى عبدالرحمن
 ( معمل الفنار )

٩٤٨١٥٧٤٧ ش النصر الجمرك أخصائي٢

٢١ ش امین فكرى محطة الرمل  ٢٠ ش دمحم سعید من  معامل حساب للتحالیل الطبیة
ش عبد الحمید الدیب ثروت  ١٨ ش كلیة الطب محطة 

الرمل

٤٨٧٠١٣٨  
٤٨٦٦٠٣٨

استاذ٣

٢٥ ش فوزى معاذ معامل سموحة للتحالیل
 صفوة رجال االعمال(١)  سموحة

٤٢٦٦٠٢٠
٤٢٦٦٠٧٠
٤٢٦٨٠٨٨

أخصائي٤

احمد زكى احمد الكعكى
(  معمل الرصافة )

٢٥٤٩٦٠٣٩٨ میدان الرصافة -  محرم بك
٤٩٦٠٣٩٥

استشارى ب٥

٢٠١ ش بورسعید امام استودیو غزال سبورتنج اكرم عبدالمنعم احمد الدغیدى
٢٢ ش امین فكرى محطة الرمل

٥٩١٦٩٥٧
٥٩٣٣٤٧٦

٠١٢٠٠٠٢٥٧٣٣

أخصائي٦

االنصارى الب
(  د/  میرفت دمحم االنصارى )

٨٤٨٠٦٤٤٢ ش كلیة الطب محطة الرمل شقة ٥٠٤
٠١٢٨٦٥١١١٢٣

أخصائي٧

٥١٤ طریق الحریة ترام الوزارة البرج
١٤ ش كلیة الطب محطة الرمل ٨٤ ش عمر لطفى برج 

ارب تاور بالزا االبراھیمیة

٥٨٥٠٤٢٥
٤٨٤٥١٠٦ 
٥٩٠٨٦٤٦

أخصائي٨

الشاطبى للتحالیل الطبیة
/  د/منى دمحم طلبة)

٣٧٧ ش قنال السویس تقاطع ش بورسعید امام مستشفى
 الشاطبى

٥٩٣٠٦٢٧
٠١١٠٠١٠١٠٨٨

استشارى ج٩

الشرق االوسط للتحالیل الطبیة
(  د/  دمحم عبد الجواد الصافى )

ش المشیر احمد اسماعیل سیدى جابر برج دایت بالزا 
الدور االول

ش مساكن الحدید و الصلب برج دبى الدور االول ابو 
یوسف

ش الھانوفیل الرئیسى عمارة ٢ الدور األول

٥٤١٠٩٤٥
٤٣٥٤٠٥٢

٠١١٥٤٨٤٤٤٩٢
٤٣٥٤٠٥١

أخصائي١٠

المختبر 
(  د /  مؤمنة كامل )

٢١ ش امین فكرى محطة الرمل 
٢١٢ ش عبدالسالم عارف لوران

٤٨١٢٣٠٦
٥٨٤٤٥٣٢

أخصائي١١

اندلس البرج
(  ابراھیم دمحم ابو شتا )

٤٥٩٩٧٧٥برج العرب الجدیدة اول ش الجھاز امام المسجد العتیق
٠١٠٠٩٠١٠٣٤٤

استشارى ج١٢

٣٠٢٠٧٨٩العجمى الدرایسة بجوار ناتالىتوكل دمحم مسعود أخصائي١٣

حسین دمحم غرابة
(  تحالیل باثولوجى )

میدان جلیم ناصیة ش احمد باشا یحي باكوس امام قھوة 
البطل ش السوق

٥٨٤٤١٤٢ 
٥٧٤٢١٧٦

٠١٢٨٣٦٨٠٥٢

استاذ١٤

دار الفحوص للتحالیل الطبیة
(  د/  نادر وھبة  د/  نھى ابو السعود )

٢٣٢ ش بورسعید سبورتنج  ١٦٥ ش جمال عبد الناصر
   ١٠٣ محطة ترام سیدى جابر الشیخ

٥٢٣٥٥٥٨  
٥٥٠٥٧٨٩  
٥٤٥١٣٣٢

أخصائي١٥

رانیا رشدى على حسنین 
(  الجامعة )

١٤٤٥٥٤٨٩٦٥ ش جمال عبدالناصر أول نفق سیدى بشر أخصائي١٦

٢٩٤٢٤٠٦١٤ ش بھاء الدین غتورى سموحةسالمة دمحم صدقة أخصائي١٧

١٠٥٤١٠٩٤٥ ش المشیر احمد اسماعیل سیدى جابر المحطةسمیة حسین عبدالقادر أخصائي١٨

٤٣٤٨١٤٥٤١ ش اسماعیل صبرى الجمركصفاء عبدالمنعم الشیمى أخصائي١٩

٥٩ ش عمر لطفى االبراھیمیة  ٨ ش كلیة الطب محطة صالح احمد مرزوق
الرمل

٥٩١٠٠٦٦ 
٤٨٥٣٤٨٤

استاذ٢٠
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عبدالفتاح حمودة
(  ترست الب )

١٠ ش محرم بك   ٥ ش عبدالسالم عارف الھدایا  ٨.٣
 : ١٠م

٣٩٣١١٣١
٥٨٢٩٦٥٠

أخصائي٢١

٧٢٥٨٣٦٣٢٧ ش مصطفى كامل فلمنج برج التحریرعبلة عزت المرسى أخصائي٢٢

عال دمحم كامل رزق
(معمل د.الھام عبدالكریم رزق)

 ٨١٣٩٢٨٣٣١ ش مسجد العطارین امام حلوانى اثینا
٠١٠٩٩٦٦٤٠١٩

أخصائي٢٣

٤٠٤٨٠٥٨٤٤ ش االسكندر االكبر االزاریطةفاروس الدولى
٤٨٤٥٩٤٢

أخصائي٢٤

٣٢٥٦٠٥٠اول ش المعھد الدینى عصافرة القبلیة برج االطباءمؤمن نبیھ البدراوى
٥٣٥٤٩١١

أخصائي٢٥

٧٢ ش احمد شوقى مصطفى كامل     ٣٧٨ طریق مجدى ممدوح حسن البردینى
الحریة مصطفى كامل

٥٢٢٣٨٨٠ 
٥٢٢٠٠٨٢

استاذ٢٦

٣٠٥٤٣٥٤٦٥ أ ش سیدى جابر كلیوباترا الصغرىدمحم مصطفى دمحم احمد رزق
٠١٢٢٢٢٢٠٩٧٦

استاذ٢٧

١٠ ش الفتح محطة الوزارة بولكلى دمحم نجیب دسوقى
٣٨ ش الشیخ سعدى الحضرة البحریة  

خلف خروب سامى

٤٢٧٦٨٢٩
٥٨٥٠٧٢١

أخصائي٢٨

 ٢٨٤٨٠٥٩٧٥ ش الغرفة التجاریة محطة الرملمریم ابوسیف حلمى
٠١٢٢٣٩٤٠٢١١

أخصائي٢٩

مصطفى ابراھیم مراد 
(معمل الیكس الب )

٦٤٤٨٦١٦١٦ ش صفیة زغلول محطة الرمل أخصائي٣٠

١٧٥٤٤٨٦٤٩ ش سوریا رشدى  -  و جمیع الفروعمعامل الشمس
١٩٤٤٥

أخصائي٣١

١٥ ش میدان سعد زغلول محطة الرؤملمعامل الفا
٢٥ میدان فیكتور عمانویل سموحة

٤٨٨٤٠١٢٣
١٦١٩١

أخصائي٣٢

معامل الفنار الب
د/  ماھر امین تادرس

١ ش مسجد سیدى بشر امام حى المنتزة
٣٢ شارع االذاعة باكوس

٥٥٤٨٣٧
٥٨٥٦٦٨٠

٠١٢٧٧٨٨١٨٨٣

أخصائي٣٣

معامل زكریا  للتحلیالت  
(  د.  دمحم زكریا حسین )

بولكلى ش مسجد الھدایة عمارات الخلیج برج (  ج )  
الوردیان ٢١ ش االسناوى برج القدس

٥٨٥٤٢٩٤ 
٤٤٤٦٨٨٥ 

٠١٢٠٨١٣١٣٣٣

أخصائي٣٤

معامل مبرة العصافرة
(  الئحة أسعار خاصة )

٤ ش سوریا رشدى  ١٧ ش فیكتوریا عمانویل سموحة 
 ٢٥ ش شامبلیون االزاریطة ٥٦٧ طریق الحریة جلیم

٥٤٦١٠٣٠ 
٤٢٦٧٧٠٠ 
٥٧٥٣١٨٢ 
٤٨٧٥٤٢٧

أخصائي٣٥

معمل االبراھیمیة للتحالیل الطبیة 
(  د.  ھانى رفیق صدقى )

  ١٥٩١٧٣٩٧ ش المھندس حسین رمضان ترام االبراھیمیة
٠١٠٠٥٤٠٩٩٩٨

أخصائي٣٦

معمل القدس الحدیث 
(دمحم ابراھیم سید)

١٨٤٩٦٣٧٧٠ ش ابن خطاب محطة مصر أخصائي٣٧

معمل النخیل
د/  امجد خیرى توفیق

٦٥٩٦٠٠٣٥٠ ش النخیل بجوار نقطة شرطة غیط العنب
٠١٢٧٢٢٨٠٣٣٧

أخصائي٣٨

معمل ایفا للتحالیل الطبیة 
(  د.  لیلى فوزى فرج )

٤٢٨٣٣٢١میدان كوبرى االبراھیمیة سموحة
٠١٢٢٨١٩٥٦١٤

أخصائي٣٩

٨٦ ش سیدى جابر الشیخ بجوار سنترال سیدى جابرمعمل د/  بدیوى
٦٥٦ طریق الحریة اعلى ایھاب سنتر -  جناكلیس

٥٢٢٢٦٠٢
٥٨٠٥٧٥٧

أخصائي٤٠

معمل د/  مسعد مبارك
(  تحالیل باثولوجى )

٤٦ ش محرم بك ابراج المرام بجوار مدرسة 
العروة الوثقى

٩٤٥٥٧٢٢ أخصائي٤١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
التحالیل أطباء

معمل كیور الب
(  مروة ابراھیم عبد الحلیم خضر)

تعاونیات سموحة عمارة ٢٨ اول ش خیر زمان خلف 
زھران مول

٤٢٩٨٣١٠
٠١٢٠٢٦٧٣٦٧٢

أخصائي٤٢

١٣٤٨٦٨٨٧٦ ش د /  دمحم رافت محطة الرململك محمود عبدالحى أخصائي٤٣

منى رمضان صالح 
 ( فیوتشر الب )

٣٠٥ ش بورسعید اعلى شركة بیع المصنوعات  
سیدى جابر الشیخ

٥٤٥٥٦٣٣
٠١٠٢٢٠٣٦٦٢٦

أخصائي٤٤

١٣٦٤٢٥٢٢٤٠ تعاونیات سموحةناصر فتحى حسن أخصائي٤٥

٤٩ ش الشھید دمحم السید حفنى كلیوباترا المحطة اعلىنھال دمحم نجیب مكاوى
 صیدلیة عبد الرحمن

٥٤٤٠١٠١
٠١٢٧١٤٤٦٦٦٢

استاذ٤٦

خلف ش ٤٠ بجوار البان حجازى ھالة دمحم عبدالبارى
ش جمال عبدالناصر سیدى بشر

٠١٢٧١٢٢٩١٢٢ أخصائي٤٧

٥٤٦٨٥٩٨ش سیدى جابر كلیوباترا الصغرىھمام دمحم شرشیرة أخصائي٤٨

 ١٦٨٥٤٦٠٦٠٩ ش طیبة سبورتنجوحید عزیز الدلجاوى
٠١٢٢٢٧٨٦٣٠٣

أخصائي٤٩

١٢٣٥٩٢١٤٨١ ش بورسعید االبراھیمیةوسام دمحم الجندى أخصائي٥٠

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسكندریة محافظة 
أطباءاالشعة

 امل دمحم رشاد حجازى
(  مركز لیدى سكان )

٢٩٤٢٨٨٨٣٧ ش فوزى معاذ  سموحة
٠١١٥٤٤٥٩٠٠٤

استاذ١

٢٥ ش فوزى معاذ صفوة رجال االعمال  مركز سموحة لألشعة
(  ١ ) سموحة

٤٢٦٦٠٢٠
٤٢٦٦٠٧٠

استاذ٢

٢٣٦٥٤١٣٧٠٠ ش بورسعید سبورتنجالحیاة سكان
٥٤١٣٨٠٠

استاذ٣

٤٢٥٩٥٥٧ابراج السرایة سموحة جرین بالزاالسرایة سكان استاذ٤

المدینة لألشعة التشخیصیة 
(المدینة سكان )

٥ ش د /  على ابراھیم خلف سینما رادیو 
محطة الرمل

٤٨٠٠٠٣٠ استاذ٥

٤ ش امین فكرى محطة الرمل دار االشعة
٨ ش كلیة الطب 

اول ش الھانوفیل الرئیسى 
كوبرى ١٤ مایو ابراج السرایا ستایل

٤٨٥٥٠٩٩
٤٨٧٨٠٢٧
٤٣٩٠٠٢٢

٠١١٤٦٤٦٦٧٦٧

استاذ٦

دار االشعة 
(  للرنین المغناطیسى )

٠١٠٦٦٦٢٣٦٣٦ش الرصافة امام معھد الخدمة االجتماعیة استاذ٧

درویش سكان
(  الئحة خاصة -  خصم ١٥%  و 

االسترداد من  المشروع )

٣٩٤٨٤٨٩٦٠ ش السلطان حسین
٤٨٤١٥١٥

استاذ٨

٢٨٤٨٠٥٩٧٥ ش الغرفة التجاریة محطة الرملشادیة ابوسیف حلمى استاذ٩

٩١٥٤٣٦٤٢٥ ش احمد شوقى مصطفى كامل ابراج االشرافعادل دمحم احمد رزق استاذ١٠

٣١٤٨٦٨٢٥٨ ش االسكندر االكبر االزاریطةمركز الجامعة لالشعة استاذ١١

مركز جرین سكان لألشعة
تامر دمحم عبد الحلیم

٨٢٣٩٣٦٦٠٢ ش محرم بك -  امام مسجد اوالد الشیخ القدیم
٣٦٣٦٥٩٦

استاذ١٢
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التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات  مؤسسة عالجیة

االسكندریةمحافظة

االیطالى 
(  قوات مسلحة )

٤٢٢١٤٥٧الحضرة
٤٢٢١٤٥٨

١

الحضرة الجامعى (  عظام )
(  الناریمان عظام )

٤٢٩١٨٥١الحضرة
٤٢٩٥٦٢٦

٢

٤٢٩٣١٤٣الحضرةالحمیات
٤٢٩٣١٤٢

٣

الرئیسى الجامعى 
(  العالج باالجر )

٤٨٥٥٩٨٣المجمع الطبى میدان الخرطوم االزاریطة
٤٨٥٥٩٨٢

٤

القبارى العام
(  خصم ١٠% ) عدا وحدة الغسیل الكلوى

 و االورام و یقوم العضو باسترداد 
المساھمة من المشروع )

٤٤٠٨٦٠٧ش االمیر لؤلؤ القبارى
٤٤٠٨٥٩٩

٥

٥٥٦٣٥٥٤ش خلیل حمادة سیدى بشرشرق المدینة
٥٥٨٢٦٨٢

٦

مستشفیات جامعة االسكندریة 
(  الجامعى الجدید )

٤٨٥٥٩٨٣المجمع الطبى میدان الخرطوم االزاریطة
٤٨٥٥٩٨٢

٧

٥٤٣٧٤٤٥محطة ترام سیدى جابر الشیخمصطفى كامل للقوات المسلحة
٥٤٦٦٨٠٥

٨

١٦٥٤٢٨٥٤٥٥ طریق الحریة الحضرةمعھد البحوث الطبیة
٤٢٨٢٣٣١

٩

صفحة ٤٣ من ١٢٧
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مرسى مطروح
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

مرسى مطروح محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٢٧٤٩٣٠٥٥٧ ش اسكندریة مطروحصالح حمد عطیة استشارى أ١

محافظة مرسى مطروح

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

مرسى مطروح محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٤٩٣٤٠٨٠برج سطحیة ش اسكندریةمالك عبید جید استشارى أ١

محافظة مرسى مطروح

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

مرسى مطروح محافظة 
العیون أطباء

٦٤٩٣٦٥٠٠ ش القاضى من ش اسكندریة مطروحمفتاح عبد اللطیف موسى االطرش استشارى ب١

محافظة مرسى مطروح

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

مرسى مطروح محافظة 
التحالیل أطباء

معامل الشفاء
 ( د.  جمعة متموح ھارون )

٠١٠٠٤٨٤٦٦٣٥ش اسكندریة امام صیدلیة صالح  مطروح أخصائي١

معامل الصفا 
(  د.  منى عبد الغنى السید عبد االغفار )

٤٩٤٠٠٢٢برج رشید ش عمر المختار مطروح أخصائي٢

محافظة مرسى مطروح
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البحيرة
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

ش مستشفى الحجاز كوم حمادةحمدى فتحى زھران استشارى ب١

٠١٢٢٧٩٤٣١٢١ش الرشیدیة بجوار استودیو دیدى المحمودیةریم احمد دمحم عبد الغفور طاھر أخصائي٢

٠١٠٦١٣٦٠٨٤٤دمنھور برج الھدایة الدور الثالثعبدهللا دمحم حبیش استشارى ب٣

٣٣٢٢٦٥١دمنھور ش السودانعالء كمال عبدهللا رحال استشارى أ٤

٣٣١٠٧٣٧دمنھور ش الجیشدمحم یسرى دمحم النبوى بلبع استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٠١٢٢٢٩٠٣١٧٦دمنھور  خلف السنترال القدیمایمن دمحم عبده شمسیة استاذ١

٠١٠٠٣٩٠٨٠٦١دمنھور اول ش الرحبایةعادل دمحم المغربى أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٣٨٠٠٨٩٢شبراخیت ش محمود ابو شلوعاحمد حافظ خضر النكالوى أخصائي١

٠١٢٧٢٢٩٩٧٧٧دمنھور االبراج اعلي سجاد دمنھوردمحم سعید التحفھ أخصائي٢

٣٣٣٥٣٠٦دمنھور برج عرابى باشا امام عمر افندى  الدور االولیاسر السید بھنسى
٠١٠١٦٠٨٧١٧٤

استشارى أ٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٣٣٢٢٧٨دمنھور ارض المیرىدمحم دمحم عمرو استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءالصدریة

٣٦٠٣٥٥٣الدلنجات ش الجمھوریةرجب بسیونى على أخصائي١

٠١٠٠٦٨٨٠٦٤٢ش جمال عبد الناصر مركز بدررجب دمحم عبد السالم شكر أخصائي٢

٠١٢٢٥٣١٢٠٣٤كفرالدوار ش لواء االسالمعبدالفتاح موسى بدر أخصائي٣

٣٣١٢٩٣١دمنھور خلف بیع المصنوعاتعبدالمحسن وھبى العصار استشارى ب٤

٠١٠٢٨٨٨٦٤١٠ش رمسیس ایتاى البارودكامل عبد الغفار حسن الشحات أخصائي٥

٠١٠٠٥١٥١١٣٣دمنھور ش عرابي اعلي صیدلیة د /  سعیددمحم احمد عمارة أخصائي٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٠١٠٠٤١٥٧٣٨٩ش المدارس مركز بدراحمد سعید رضوان الشناوى
٠١٠٠٣٩٠٠١٦٦

استشارى ج١

٣٣٠٠٨٢٠میدان الساعة ش االنصارى امام بیانتودالیا محسن عبده
٠١١٤٠٤٤٠٢٣٤

أخصائي٢

٣٢١٩١٠٠دمنھور میدان النافورة برج الزھراء بجوار فتح هللازینب احمد عبد الحمید كشك
٠١٠٩٢٠٥٠٧١٦

أخصائي٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
األطفال أطباء

٠١٢٨٨٤٦٩١٨٣بجوار مصنع المكرونة المحمودیةاحمد السید عبد النبى الرفاعى استشارى ج١

٠١٠١٢٢١٧٧٧دمنھور برج عرابى باشا امام عمر افندى الدور االولایمان دمحم سلمان
٠١٠٩٨٠٣١٧٥٨

أخصائي٢

٢٥٦٠٠٤٤ابوحمص ش النصرخالد رجب زبادى استشارى ج٣

٩٥٧١٢٤٠المحمودیة امام المستشفي العامصالح عوض الشرنوبي استشارى ب٤

٢٦٨٧٢٨٠كوم حمادة ش الموقف القدیمعالءالدین دمحم نصار أخصائي٥

٠١٠٠٥٧٣٩١١٩مركز بدر امام موقف األتوبیسكمال راشد عبد القادر عثمان استشارى ج٦

٣٣٠٠٨٢٠دمنھور میدان الساعة ش االنصارى اعلى استدیو الفىدمحم السید معروف
٠١١١٢٣٤٥٨٨٧

استشارى ج٧

٣٣١٨٣٩٨دمنھور  میدان الساعةدمحم عبدالرحیم ابوالنور استشارى أ٨

٠١٢٢١٦٧٨٣٣٣دمنھور بجوار بیع المصنوعاتدمحم علي مندور أخصائي٩

٠١٠٠٦٥١٠٢٩١ش مستشفى الحجاز -  كوم حمادةمحمود السید عبد الصمد مسعود أخصائي١٠

٠١٠٠٥٠٨٤٥٤٠كفر الدوار  المحكمة الجدیدةیاسر دمحم دمحم الجوھرى استشارى ج١١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

دمھور ش عرابى باشا امام عمر افندىسامح عبد الرحمن حبیب
ابو حمص -  ش البحر -  بجوار صیدلیة احمد و دمحم

٣٣٠٠٠٠٣
٠١٢٢٧٥٥٥٧٠١

٢٥٦٩٣٦٥

استشارى ج١

٢٥٦٣٥٥٥ابو حمص ش البحرسمیر سعد السقا استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

دمنھور میدان النافورة برج طیبة اعلى الصردى الدور اسامة قنطوش
الثانى

٣٣٣٣٢٧٢
٠١٢٨٠٤٠٢٠٨٨

استشارى ب١

٢٢١٦١٦٦كفرالدوار ش احمد عرابىالحسن دمحم موسى مرعى استشارى ب٢

٣٣١٣٠٣١دمنھور امام مركز خدمة الھدایةایمن على ابوشمیلھ
٠١٠٠١٦٩٢٩٤٣

استشارى ج٣

٣٣١٤٤٦٩دمنھور -  ١٥ ش سیف الدین الكاتب -  امام السنترالطارق یوسف دمحم قریطم
٠١٠٠٦٥٦٥٦٤٤

استاذ مساعد٤

٣٦٠٣٠٢٠الدلنجاتعاصم ابراھیم نجم استشارى ب٥

دمنھور میدان النافورة برج طیبة اعلى فتح هللا  الدور عبد الحمید عبد الشافى
الثالث

٣٣٣٧٧٥٧
٠١٠١٣٢٤٥٢٠٤

استشارى ب٦

٣٦٨٠٥٣٥كوم حماده امام السكة الحدیدمبروك دمحم سعد استشارى ب٧

٣٣١٧٤٥٨دمنھور بجوار سینما النصردمحم نبیل الوكیل استشارى أ٨

٠١٠٦٧١٥٧١٢٥دمنھور ش عرابي اعلي صیدلیة د /  سعیدمحمود عبد المنعم السكنیدي أخصائي٩

٣٤٤٠٣٦٩ایتاي البارود بجوار نادي المعلمینمدحت دمحم عزت الزمراني استشارى ج١٠

٠١٢٢٢٨٦٥٤٩٩برج عرابى باشا  امام عمر افندىھشام یونس زاید
٠١٠٩٨٠٣١٧٥٨

استشارى أ١١

٠١٠٠٥٠٢٥١٣٥دمنھور ارض المیريولید دمحم عالم أخصائي١٢

٣٢٩٣٣٣٢دمنھور شارع نقابة المحامینیاسر سعد  البردان استشارى ج١٣



313

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٣٣٢٣٨١٤دمنھور ش احمد عرابىدمحم السعید احمد غانم استشارى ب١

٣٣٢٢٨٨٩دمنھور میدان التوبةدمحم رافت خروب استشارى ب٢

٣٦٢٠١٤٤كفرالدوارمركز بدردمحم سعد دمحم ناصف
٠١٠٠١٠١٨١٠٣

أخصائي٣

دمنھور -  ش المركز الطبى متفرع من ش عبد السالم دمحم یوسف عبد الحمید ابو كبشة
الشاذلى

٤٥٧٠٠٦٦١
٠١٠٢٧٨٠٤٢٤٠

أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

٤٨٦٤٢٢١ابو حمص خلف بنك مصرماھر دمحم صابر سلیمان استشارى ب١

٠١١١٩٦٦٦٥٦٨دمنھور بجوار تحسین الصحةیاسر عبد القادر على أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

ش عرابى دمنھورحسین نور زكى شعبان أخصائي١

٢٥٦٠٣٥٥ابو حمص -  ش بورسعیدحمدین جویده القصاص استشارى أ٢

٣٣١٧٥٣٥دمنھور  میدان الساعةصالح الدین مصطفى رأفت استشارى ب٣

٠١١٤٥١٦١٩٩٩ش احمد عرابى عمارة الشروق الدور االول علوىفایز احمد العسكرى أخصائي٤

ش احمد عرابى امام جامع التوبة -  اعلى صیدلیة احمد مصطفى المسیرى
یحى

٠١٢٦٥١٦٢٦٢٣
٣٣٠٦٢٦٢

استاذ٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٣٥١١٣٦دمنھور اول ش الرحبایةامل صبحى  العباسى أخصائي١

٣٣٣٣٢٧٢میدان النافورة برج طیبة اعلى الصردى الدور الثانىایمان دمحم عمارة
٠١٢٨٠٤٠٢٠٨٨

استشارى ج٢

دمنھور میدان النافورة  برج طیبة  اعلى فتح هللا  الدور حنان البحیرى
الثالث

٣٣٣٧٧٧٥٧
٠١٠١٣٢٤٥٢٠٤

استشارى ب٣

٣٤٤٠٣٦٩ایتاي البرود بجوار نادي المعلمینحنان حسني یوسف شلتوت استشارى ج٤

٣٦٨٠٥٣٥كوم حماده ش الثورةزینات دمحم طھ الحازق استشارى ج٥

٣٣١١٩٣٨ دمنھور بجوار السنترال القدیمسھیر دمحم متولى عمارة استاذ٦

٠١٢٢٠٧٦٨٦٩٦دمنھور ابرج شارع الجیشدمحم احمد بحر أخصائي٧

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٠١٠١٧١٨٣٧٣٧دمنھور برج عرابيدمحم بھجت الفقى أخصائي١

٢٢١٥١٢٣كفر الدوار ش الجمھوریةدمحم حسن زھرة استشارى ج٢

٠١٠٠٦٥٣٨٥٤٦امام بنك التنمیة الزراعیة -  كوم حمادةمحمود كمال خضر أخصائي٣

٠١٢٧٨٠٢٠٧٣٤ش الرشیدیة  المحمودیةمختار السید عبد الجلیل أخصائي٤

٣٣٠١٢١٢دمنھور خلف عمر افندىیاسر عوض جابر شویل استشارى ب٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

احمد عبدالستار 
مركز رعایة للعالج الطبیعى

٢٣٩٤٩٣٥دمنھور ش الراھبات أخصائي١

٣٤٦٠٠٧٣شبراخیت خلف بنك التنمیةاحمد دمحم محمود عبدالجواد أخصائي٢

٠١٢٢١٩٥٤٣٦٣المحمودیة ش ترعة الرشیدیة  ش یونسخضرة دمحم على الشفى أخصائي٣

٠١٠٩١٧٠٢٧٢٩ایتاى البارود خلف بنك مصرسیف الدین احمد رجب أخصائي٤

٢٢٣٠٤٣٠كفرالدوار المیزانة الجدیدةعمر بن الخطاب على عبدالمقصود أخصائي٥

دمنھور اول ش ٢٣ یولیو امام المحكمة القدیمة بجوار دمحم دمحم البسونى
شبكة الكھرباء

٠١٠٠٢٩٨٧٨٠٦ أخصائي٦

مركز الحیاه للعالج الطبیعى
الشیماء مصطفى قندیل خضر

٠١٢٢٨٧٧٢١٣٧كوم حماده -  ش المبره -  بجوار الشئون
٠١٠٠٥٨٥٩٤٣١

أخصائي٧

ــــــــــــــــــــدمنھور شارع خلف بنك مصرمصطفى ولید مجدى عبدالعال أخصائي٨

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
العیون أطباء

٠١٠٠٣٣٥٨١٠٠دمنھور -  برج عرابى ١ ش عرابىاسامة فاروق على
٣٣٣٢٥٤٤

استاذ١

٣٣١٦١٤١حوش عیسى ش الجمھوریةاشرف عبدالعزیز بركات استشارى ج٢

٣٣٢١٥٥٦ابراج ش الجیش امام الصردى الدور االولسمر ابراھیم ابو علو
٠١٢٢٢٣١٥٦٩٠

استشارى ب٣

٣٦٨٠٨١٤كوم حماده ش الجیشدمحم فھمى عبدالغنى موسى استشارى ج٤

٣٣٣٩١٦٩برج األطباء ش عرابى دمنھورھشام احمد عبد القادر عتمان استشارى ب٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءاألسنان

٣٣١٢٨٩٤دمنھور خلف ابراج الجیشایمان مصطفى البنا استشارى ب١

٠١٠٠٢٦٥٠١١٤ش رمسیس برج األطباء ایتاى البارودربیع عبد الھادى رشوان حرب أخصائي٢

٠١٠٠٠٤٤٢٦٢٧دمنھور ارض المیريرحاب عبد العاطي ابراھیم استشارى ب٣

٣٦٨٣٣٩٠كوم حماده خلف مجلس المدینةزكریا دمحم اللمصى استشارى ج٤

٠١١٤٠٢٦٥٦٥٧دمنھور -  ابراج الجیش -  امام نبوى للمشویاتسلمى محمود السنھورى أخصائي٥

٠١٠٠٠٥٨٤٧١٤میدان النافورة اعلى فتح هللا ماركتطاھر انصارى على السید أخصائي٦

٣٦٨٣١٢١كوم حمادة ش مدرسة ناصردمحم عبد السید حافظ أخصائي٧

٣٢٢٥٣٠٨دمنھور دوران افالقةدمحم على فھمى شمة استشارى ب٨

مركز المصطفى لألسنان
(  یاسر صبرى عبد الفتاح )

٣٦٩٢٦٦٠ش التحریر كوم حمادة أخصائي٩

٣٣٠٢٨٨٨دمنھور بجوار معمل المختبرمركز لوران دنتال كیر أخصائي١٠

٠١٠٠٠٧٧٦٦٩٨دمنھور الكوبرى العلوى امام النساجون الشرقیونمى سمیر شعراوى أخصائي١١

٠١٢٢٣٤٠٠٩٥٥دمنھور ش المعھد الدیني بجوار محطة الغازنھي خالد منصور الشامي أخصائي١٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
التحالیل أطباء

٣٨٠٣٤٦٦شبراخیت ش محمود ابو قلوعاحمد فؤاد  الرجیلى أخصائي١

٣٣١٦٨٢٧دمنھور ش احمد عرابىاشرف بسیونى شلبى أخصائي٢

٣٣١٧٤٧٣دمنھور امام عمر افندىالبرج أخصائي٣

٣٦٨٩٥١٥كوم حماده ش التحریرالدار للتحالیل الطبیة أخصائي٤

٠١٠٩٦٨٧٨٤٨١ابو حمص  ش متولى المھاجرینالروینى عبد الستار دمحم الروینى أخصائي٥

٠١٢٢١٨٦٨١٢٩دمنھور -  ش عرابى -  بجوار محالت الجاویشالعبد للتحالیل الطبیة أخصائي٦

٣٢٩٢٠٨٣دمنھور امام مباحث امن الدولة سابقاالمختبر أخصائي٧

المنار 
د /  ھبة احمد الجندى

٣٣٣٨٤٠٨دمنھور ش المعھد الدینى أخصائي٨

بن النفیس 
د/  اشرف ابوزیتحار

٠١٠٠٢٢٢٤٥٠٤دمنھور ش  احمد عرابى أخصائي٩

٢٥٠٠١٩٩المحمودیة ش التحریرجمال عبدالعظیم شعالن أخصائي١٠

حساب
  د/  امینة حساب

٣٢٩٣٠٩١دمنھور ش  احمد عرابى أخصائي١١

٠١٠٢٨٠٠٤٥٢٢دمنھور ارض المیريدار الطب أخصائي١٢

٣٣١٤٧٠٨دمنھور ش ٢٣ یولیوزینب ھانم دمحم ادریس أخصائي١٣

٢٥٠٢٥٧٥المحمودیة ش البحرعبدالوھاب على مندور أخصائي١٤

٠١٢٣٥٢٦٥٨٤ابو حمص بجوار الموقفكامل كامل الدیب أخصائي١٥

٢٢٤٠٠٥١كفر الدوارمصر للتحالیل أخصائي١٦

٠١٢١١٦١٠٣٦٨دمنھور ش سلیم البشريمعامل الشمس أخصائي١٧

٣٣٣٩٣٠١دمنھور ش عرابي امام عمر افنديمعامل الفا أخصائي١٨

معمل الحیاة
(دمنھور )

دمنھور -  ش ٢٣ یولیو -  عمارة األمل أخصائي١٩

معمل الحیاة
(كوم حمادة)

٠١٠٦١٢٤١٤٤٤كوم حمادة -  ش المبرة أخصائي٢٠

٢٥٦٣١٨٠ابو حمص ش البحرمعمل تحالیل ساس أخصائي٢١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
التحالیل أطباء

٠١٠٦٢٨٩٠٠٠٠شبراخیت ش محمود ابو شلوعمعمل د/  اسماء المزین أخصائي٢٢

دمنھور -  ش ابراج الجیش -  عمارة ١معمل زیدان
دمنھور -  ش عرابى -  عمارة السالم

٣٣٣٨٨١٧
٣٣٣١١٧٣

أخصائي٢٣

٢٢١٩١٥٠كفر الدوار برج المدینة المنورةمھدى عبدالحمید قرشم أخصائي٢٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحیرة محافظة 
أطباءاالشعة

٣٦٨٩٥١٥كوم حماده ش التحریر  الدار لالشعة (منى عباس ) أخصائي١

٠١٢٢٥٧٦٩٢٩٣ش االدكاوى المحمودیةاحمد دمحم عبد اللطیف أخصائي٢

٠١٠٠٩٧٧٤٢٠٤ش االسكندریة  ابو المطامیرشعبان عبد الھادى عبد المولى أخصائي٣

فوزى مسعد الفحام (البحیرة سكان 
لالشعة)

٣٣١٢٧٢٧دمنھور امام برج البنا أخصائي٤

٠١١٢٠٨٢٦٨٢٠ش المدارس اعلى الضرائب  رشیدماجد دمحم عبد العزیز غانم أخصائي٥

٢٢٤٠٠٥١برج المدینة المنورة كفر الدوارمركز اشعة مصر سكان أخصائي٦

٣٣٣٣٥٠٧دمنھور دوران افالقةمركز المدینة سكان أخصائي٧

٣٣٤٠٠٩٩دمنھور امام المحافظة بجوار مطعم ابو كریممركز المستقبل
٣٣٤٠٠٦٦

أخصائي٨
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كفر الشيخ
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٢٥٦٦٧٢٣ش التحریر دسوق  كفر الشیخحاتم دمحم لیمونة استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٠١٠٢٦٥٦٤١٨٠ابراج الصیانة -  كفر الشیخ -  مخل ب -  الدور االول علوىمى معروف طلحة غانم أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
الباطنة العامة أطباء

كفرالشیخ امام مزلقان االنشاء و النعمیر برج فینیسیا ٢ احمد دمحم ابو عمر
أعلى البنك القطرى

٠١٠٩٧٨٥٨٠٥٢ أخصائي١

٣٢٣٢٤٧٨كفرالشیخ ٤ ش الخلفاء الراشدینرشدى دمحم السید خلف هللا استاذ٢

٠١٠٦٣٥١٣٣٤٤كفر الشیخ ش النقراشى ع االودن بجوار جامع الفالحینعاطف السید البرقى
 ٣٣٢٤٣٠٤٠

أخصائي٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٣٢٣٤٥٣١كفر الشیخ ٤ ش الخلفاء الراشدیناحمد دمحم بسیونى الشامى استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٤ ش الخلیفة المأمون اعلى مطعم ابو اسماعیل كفر اسماء عباس مصطفى عباس
الشیخ

٠١٠٩٨٠٣٦٣٦٣
٠١١٢٣٩٧٧٧٣٩

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
األطفال أطباء

 ٣٢٢٥١٠٨كفر الشیخ ٨ ش الخلفاء الراشدین أعلى صیدلیة الشعباسامة عبد الفتاح على العجمى
٣٢٣٢٥٣٢

استاذ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
أطباءجراحة العظام

٣٢٥٨٤٥٤ش مستشفى العبور امام مركز شرطة كفرالشیخالھامى سعد الدمرداش ابوعاصى استشارى ب١

كفر الشیخ ش الجمھوریة برج اللؤلؤة امام االسعاف و امجد محمود فتح هللا الدكرورى
معھد الكبد

٠١٠١٤٠١٠٦٧٥ أخصائي٢

٢٥٦٤٩٤٦دسوق ش الشركاتجمعة عبدالرحمن بلتاجى حسن استشارى ب٣

٠١٠٠٩٣٦٣٦٨٣برج العدالة امام جمعیة االنشاء و التعمیر كفر الشیخدمحم بسیونى عبد الواحد عامر
٠١٠٠٧٠٩٥٨٩٢

أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

كفرالشیخ عمارات االوقاف امام المستشفى العاممحمود سامى المتیت
باطیم الموقف الشرقى برج ابراھیم ضیف هللا

٣٢٤٤٤٣٩
٢٥١٩٠٢٩

استاذ١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
العیون أطباء

المزلقان الوسطانى -  برج التوحید و النور -  بجوار اصیلة نشأت یوسف حسن
الرشیدى للعصیر

٠١٠٦١٠٠٠٤٩٥
٠١٠١٩٦٣٣٧٧٧

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
أطباءاألسنان

 ٢٥٥٥٥١١دسوق ش السینما اعلى صیدلیة الشعب الدور االولاحمد عبد السید غانم
٠١٠٩٣٥٥٥٥١٧

أخصائي١

٣٢٤٣٠٣٧كفر الشیخ ش النقراشى ع االودن بجوار جامع الفالحیناحمد دمحم عبده عبد هللا النحراوى
٠١٠٠٩٤٦٦٩٤٢

أخصائي٢

 ٣٢١٢٤٤١كفر الشیخ ش الخلیفة برج مجلس المدینةدمحم احمد توفیق حسن
٠١٠١١٠٦٦٩٩٧

أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٢٢٧٧١٧كفرالشیخ  ٢ ش ابراھیم مغازىعبدالقادر عبدالقادر حجازى یوسف استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٥٦٤٢٣٢دسوق ش المركزاسامة عبدالعزیز دردیر أخصائي١

٢٥٦٣٧٩٧دسوق ٦ ش سعد زغلولحمدى دمحم لیمونة استشارى ب٢

٣٢٢٤٥٨٤كفرالشیخ ش الجیش عمارة ٥ امام البنك االھلىسامى عبدالمنعم كلبوش استاذ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٢٧٠٦٦١٥مركز االیمان للعالج الطبیعى  سیدى سالم  كفر الشیخایمان عبد الفتاح دمحم عبد العظیم أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
التحالیل أطباء

٦٣٢١٢١٢٥ ش دمحم عبده امام المستشفى العامالبرج أخصائي١

كفر الشیخ -  میدان صالح سالم -  برج الشرطة -  اعلى الفا الب
التوحید و النور

٣٠٩٠٤٤٤
٠١٢٢٨٥٥٥٣٠١

أخصائي٢

٣٢١٢٥٣٧كفرالشیخ فوق شركة بیع المصنوعاتالمختبر أخصائي٣

ش المحطة برج فینسیا بجوار البنك العربى االفریقى امامحساب
 مزلقان الشرعیة كفر الشیخ

٠١١١٧٦٦٧٧٢٥ أخصائي٤

٣٢٤٤١٧٥عمارات االوقاف خلف سینما الجمھوریة برج الدستوردمحم خضر أخصائي٥

كفر الشیخ ش الثورة مقابل نقابة أطباء كفر الشیخ و معمل عاشور
استقبال المستشفى العام

٣٢٣٢٩٩٩
٠١٠٨٨٩٨٨٨٠

أخصائي٦

الحامول ش عثمان بن عفان بجوار موقف الحجر -  كفر معمل عاشور
الشیخ

٣٨٠١٩٦٣
٠١٠٠٩٩٧٢١٥٥

أخصائي٧

ش الجمھوریة عقار ٥ برج الكوثر امام مستشفى الرمد معملى
كفر الشیخ

٣٢١٦٥٩٩
٠١٠١٦٩٠٠٦٩٩

أخصائي٨

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

كفر الشیخ محافظة 
أطباءاالشعة

٣١٦٢٢٧٧بجوار مركز الكبد بالمستشفى العام  كفر الشیخطنطا سكان (  بكفر الشیخ )
٠١٢٠٣٤٣٠٠٣٠

أخصائي١

٣٢٢٣٦٩٥كفرالشیخ ٣٠ ش الجمھوریةماجد ابراھیم سلیم استشارى ج٢

٣٢٢١١٩٩مزلقان اإلنشاء و التعمیر الدور الثانى  كفر الشیخمركز الزیتون لألشعة أخصائي٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٠١٢٢٣٢٣٦٨٦٠دمیاط ش الجالء فوق محل شومانابراھیم محمود صبرى استشارى أ١

٣٣٢٧٥١میدان سرور خلف محمصة شاھینسامى السید طھ العزب استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
أطباءالصدریة

٢٢٣٢٧٥١دمیاط ش الجالء میدان الكباس امام محطة االتوبیسدمحم عبدهللا دمحم
٠١٠٠٦٧٨١٥٦٥

استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٣٢٠٤٧٠دمیاط ٨ ش الجالءعبدالفتاح مرسى والى
٠١٠٠١٥١٣١٩٠

استشارى أ١

٠١٢٧٤٦٣١٢٧٤دمیاط میدان الكباسمعتزة محمود عبده دمحم الغزاوى استشارى ج٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠٦٢٦٩٢٦٦٩دمیاط  -  ش ٢٣ یولیو الشرباصي امام حلواني خالدحسن كامل احمد عبد الصمد استشارى أ١

٢٢٢٦٣٣٧دمیاط ش االستاد الریاضىدمحم مجدى ابوالخیر
٠١٢٢٣١٥٤٠٨٤

استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
أطباءجراحة العظام

٢٢٢٧٣٧٦میدان سرور -  بجوار صیدلیة دراھم خلف تصاریح العملاسامھ خلیل دمحم خلیل أخصائي١

٢٣٢١٠٦٦دمیاط ش ابوالوفا مسجد الرحمةدمحم طلعت حسین الھندى
٠١٢٢٣٢١٣٨٣٣

استشارى أ٢



328

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٣٢٦٦٠٩دمیاط ش فكرى زاھرالحسینى الحسینى شریف
٠١٢٢٣٢٧٥٠٨٨

استاذ١

٢٣٢٥٠٧٠دمیاط سوق السمك امام المطافىدمحم احمد الباز استشارى ج٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٢٣٢٨٥ دمیاط ش صالح الدینسھیر على امین شلبى استشارى ب١

٢٢٢٥٠٣٦دمیاط ش المستشار نافع امام مسجد المظلومعبدالسالم على العشماوى استشارى ج٢

دمیاط السنانیة اول طریق رأس البر برج االطباء الدور مركز الفیروز
الثانى

٢١٨٣٠٨١ أخصائي٣

٢١٢٠٨٢٥دمیاط ش الجالء بجوار بنك ناصرمنى عوض حمزة استشارى ب٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٠١٢٢٣٥٨٥٦٥٣دمیاط -  ش الجالء اعلي شركة النیل للصرافةاحمد محمود احمد زوف النیل
 ٠١٠٩٤١١٩٨٣٣

أخصائي١

٣٦٠٢٥٩٠كفر سعد   -  دمیاطایمن على عبدالرحمن البطھ
٠١٠٠٢٧٥٠٣٠٥

أخصائي٢

 ٠١٠٠٠٥٦٣٠٦١عزبة البرج اول المراجوه بجوار صیدلیة ایھابفاطمة دمحم دمحم الفوال
٠١٢٢٨٨١٢٥٣٥

أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
العیون أطباء

٢٢٨٣٩٩٠دمیاط  -ش البندرحسام عبده السعید الصعیدى أخصائي١

٣٤٤٩٧٠٤فارسكور دمیاطمدحت محمود عبده عطوه خلیل
٠١٠٠٤٧٠٩٤١٤

استشارى ج٢

٠١٠٠٦٠٤١٦٩٤دمیاط ش ابوالوفاھالل دمحم ھالل استشارى ب٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
أطباءاألسنان

٢٣٢٣٠٢٩ دمیاط ش الجالء فوق محل حلواني الجملشریف یوسف دمحم النجدي
٠١٢٢٤٤٢٢٥٤٣

أخصائي١

٢٢٢٦٨٩٦دمیاط ش الجالء فوق محل شومان للنظاراتعبدالمجید طھ زاھر أخصائي٢

٠١٢٢٧٧١٧٨٢٤ دمیاط   الشارع الحربيعمرو دمحم رشدي دمحم ھالل أخصائي٣

٠١٢٢٩٧٠٩٤٤دمیاط ش فكرى زاھردمحم عبدالسالم فوده أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
التحالیل أطباء

٠١٢٠٠٢٢٠١٣٧ش الجالء  میدان الكباس -  خلف محطة بنزین موبلمعامل سیتى استشارى ج١

٢٢٤٤٧٠٠الصفوة مول كورنیش النیلمعمل البرج أخصائي٢

٢٢٢٦٠٦٣ دمیاط برج التطبیقیین امام عمر افندىمعمل المختبر أخصائي٣

٢٣٥٢١٥٠ش الجالء -  بجوار محل النورس للحلویا تولید بحیري أخصائي٤

٠١٠٦١٤٩٤٩٥٦دمیاط -  سوق الحسبة خلف محل الفارولید جابر الدرس أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

دمیاط محافظة 
أطباءاالشعة

٢٣٦٨٨٦٨دمیاط -  االعصر امام بوابة المستشفي التخصصيالحیاة اسكان أخصائي١

٣٥٥٥٨٨دمیاط ش صالح سالمدمیاط سكان أخصائي٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٢٣٧٨٠٠٥برج الصفا ش دمحم فتحي امام صیدلیة ستیناحمد ربیع احمد دمحم العربجي استاذ١

حمزة دمحم سعد دمحم قابیل 
وشھرتھ حمزة قابیل

 ٢٢٣٤٦٣٦عمارة بنك الدقھلیة السكة القدیمة
٠١٠٠٦٢٢٦٢٧٦

استاذ٢

شوكت طھ یسن حجازى  وشھرتھ :
 شوكت حجازى

٢٠٠١٠١٨٨٠٥٤٦٩ ش السكة الجدیدة أمام محالت القناوى للریاضة استشارى أ٣

٢٧٢٣١٧٥٨٢ ش بنك مصرفردوس عبدالفتاح رمضان استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٠٠١٠١٨٨٠٥٤٦٩ ش السكة الجدیدة امام محالت القناوى للریاضةشوكت طھ یس حجازى استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

دمحم كمال عماد الدین سالمة نصار
(  و شھرت دمحم كمال نصار )

٢٣١١٣٢٢المنصورة میت حدر ٤٥ ش فھمى النقراشى برج الحسین
٠١٠٦١٧٠٥٠٦

مدرس١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الباطنة والغدد الصماء والسكر أطباء

٥٨٠١٠١٠٢٢٢٠٢٨ ش جمال الدین االفغانى (  االتوبیس الدولى )دمحم یاقوت عبدالعزیز استاذ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

طلخا -ش  صالح سالم -  برج صالح سالم -  امام مكسیمالسید ابراھیم یوسف ابراھیم
 - الدور السابع

٢٥٣٥٢٠٢
٠١٠٠٥١٠٤٢٥٤

أخصائي١

السید رزق رزق سعده 
(  القلب والحاالت الحرجھ )

٢٤٠١٠٦١١٨٢٦١١ش قناة السویس المنصورة استشارى أ٢

٢٢٣٤٦٣٦عمارة بنك الدقھلیة ش السكة القدیمةحمزة دمحم سعد دمحم قابیل
٠١٠٠٦٢٢٦٢٧٦

استاذ٣

٢٩٤٤٤٤٥ش جیھان برج النور الدور الرابع امام بوابة الجامعةشادى حسین دمحم سعد استاذ٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

السكة الجدیدة برج الصفوة بجانب مكتبة القاھرة احمد عبدالخبیر احمد ابراھیم
للصوتیات و المرئیات

٢٢٥٩٥٨٩ استاذ١

٢٢٤٤٥٤٧السكة الجدیدة اعلى محالت السالباشرف حسن دمحم حسن استاذ٢

دمحم عبدالغفار الھوارى 
وشھرتھ دمحم الھوارى

٢٣٢١٣٧٧ش بنك مصر برج االنوار المحمدیة استشارى ب٣

٢٣٣١٨٨١ش بنك مصردمحم على ھانى البكرى استشارى أ٤

مصطفى عبدالمعطى احمد زغلول 
وشھرتھ مصطفى زغلول

٢٢٥٣١٥٧السكة الجدیدة برج خاطر بجوار صیدلیة قندیل استشارى أ٥

نورة دمحم مصطفى درویش 
وشھرتھا نورة درویش

٢٢٤٩٩٣٥السكة الجدیدة برج الرفاعى استاذ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءالصدریة

٢٢٣٧٨٩٨المنصورة ش الثورة السكة الجدیدة برج الصفوةاحمد یونس السید بدوى استاذ١

٢٢٥١٥١٩السكة القدیمة عمارة بنك الدقھلیةامنیة محمود عبدالمقصود استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
األطفال أطباء

الحسن دمحم رشاد الموجى 
وشھرتھ حسن الموجى

٢٥٢٤٩٥٧ش صالح سالم طلخا استشارى أ١

٤٩٠٩٠٥٩میت غمر-شارع شكر هللا -  برج الرحمةحسن دمحم سالمة
٠١٠٢٠٨٤٤٩٥٩

استشارى ج٢

سمیة دمحم دمحم تحلب 
(  استشارى دولى رضاعة طبیعیة )

٢٢٢٣٥٢٥میدان مشعل ش الجالء برج المامون استشارى ب٣

٢٣٠٧٨٧٣ش قناة السویس امام النادي الناصري برج البقالويعبد الوھاب دمحم السید السعدني استاذ٤

٢٢٦٧٣٠٠السكة الجدیدة برج الرفاعىعلى على شلتوت استاذ٥

٢٢٥٨١٠٨ش حسین بك بجوار مسجد حسین بكدمحم رضا بسیونى استاذ٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

تامر صابر عبدالجواد حسن القشالن 
و شھرتھ تامر صابر

٥٦٢٢٢٤٩٣٥ ش حسین بك بجوار مسجد حسین بك استشارى أ١

٠١٠٩٨٠٠٦٥٣٤المنصورة ش بنك مصر برج على خلیفةسامي احمد محمود شھاب الدین استاذ٢

عبدالمنعم احمد دمحم على 
وشھرتھ (  عبدالمنعم احمد على )

میدان الجمعیة الشرعیة امام مدرسة فریدة حسان 
التجاریة

٢٣٦٤١١٨ أخصائي٣

عید دمحم دمحم رزق 
وشھرتھ عید رزق

٢٢٦٤١٤١میدان مشعل اول ش الجالء استشارى ج٤

٢٢٦٦٥٥٠السكة الجدیدة برج الرفاعىمختار فرید ابوالھدى استاذ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

دمحم على حسین قاسم 
وشھرتھ دمحم على قاسم

٩١٠١٦٦٤ش بنك مصر برج الصحابة الدور الرابع استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

 ٢٢٥٧٣٤٤ش بورسعید امام عمر افندىالشناوى مصطفى على الشناوى
٠١٠٠٤٨٥١٠٩٣

استشارى أ١

مجدى دمحم احمد السید 
وشھرتھ مجدى السید

 ٢٢١٦١٥٥السكة القدیمة عمارة بنك الدقھلیة    ش المركز دكرنس
٧٤٨٠١٧٨

استاذ٢

یسرى على حسین زیادة 
وشھرتھ یسرى زیادة

٢٣٨٦٨٦٩ش بورسعید بجوار الجمعیة الشرعیة استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

المنصورة -  میدان المحطة -  اعلى صیدلیة سالى -  الدور دمحم سعد العشرى
الثامن

٠١١١٩٢٥٥٥٩١
٠١١٥٧١٧٧٧٢٩

مدرس١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

ش الترعة بعد ش مستشفى الصدر اعلى صیدلیة اسالماحمد صبحى السید الحفناوى
 صبحى

٢٣٨٣٥٤٤ استشارى ج١

٥١٢٣١٥٥٥٣ ش النقراشى میت حدرعادل نبیھ دمحم استاذ٢

     ٥٩٢٣١٠٤٩٥ ش النقراشى میت حدرمحمود انیس بازید
٠١١١٨٤٢٢٠٠

استاذ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٠١٠٠٢٤١٤٧٨٥ناصیة السكة القدیمة مع ش بورسعیدامانى ماھر احمد دمحم حسن استشارى ب١

حامد دمحم یوسف عبداللطیف 
وشھرتھ حامد یوسف

       ٩٠٢٢٣٠١٤٣ ش الجمھوریة "  البحر "  برج السوسن
٢٣٦٠٠٥٥

استاذ٢

٢٢٣٢٧٥٣ش الخلفاء الراشدین (  الترعة )زیزى محرز احمد خفاجى استشارى ب٣

٦٩٠٠٢٠٢میت غمر ش بورسعیددمحم زاھر النادى استشارى ج٤

 ٢٢٤٠٠٦٤ش بورسعیدمصطفى مصطفى الزیات
٠١٠٠٢٥٩٩٧٣٢

استاذ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

باسم فؤاد میخائیل و شھرتھ:  باسم 
فؤاد

١٧٢٣١٦٧٠٠ ش بنك مصر استاذ١

٢٢٦٣٦٠٣ش العباسى خلف احمد امین الحلوانىدمحم رشاد غنیم استاذ٢

دمحم عبدالمنعم عید 
وشھرتھ عبدالمنعم عید

١١٢٣١٥١٥٥ ش قناة السویس بجوار مدیریة االمن القدیمة استشارى ب٣

٣٨٢٣٥٠٠٣٥ ش بنك مصر برج بدریوسف كامل شبانة استاذ مساعد٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

ش بورسعید امام صیدلیة الطرشوبى الجدیدة و مدرسة دمحم مصطفى عبد التواب ابراھیم
جاد الحق االعدادیة

٢٣٥٢٧١٦ استشارى أ١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

ابراھیم عبدهللا المرسى البغدادى 
وشھرتھ ابراھیم البغدادى

٢٢٤٠٦٩٩الحسنیة ش سور المحطة استاذ١

٢٥٢٠٩٥٠طلخا ش صالح سالم بجوار حلواني مكسیمسیف الدین دمحم على فرج استاذ٢

صالح الدین عبدالعزیز حواس 
وشھرتھ صالح الدین حواس

٢٢٤٧٥٨٤ش الجالء امام احمد امین الحلوانى استاذ٣

عادل عبد السالم حسین شبانھ
 و شھرتھ عادل شبانھ

٢٣٧١٤٦٤ش بنك مصر برج ماكین استاذ٤

مركز القمة للروماتیزم و امراض 
المفاصل

٠١١٥٢٦٥٢٥٢٠امام بوابة استقبال المستشفى الدولى المنصورة أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٤٧٢٥٢١٩٣١ ش عبد الوھاب -  امام مصنع الكوكا كوالمركز جنة للعالج الطبیعى
٠١١١٤٩٠٧٧٠٣

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
العیون أطباء

اجالل دمحم السعید 
وشھرتھا اجالل السعید

٢٢٤٧٩٦٦السكة الجدیدة ناصیة ش بنك مصر استاذ١

ثروت حسانین مقبل احمد و شھرتھ:
 ثروت حسانین

٢٢٥١٨٨٥السكة القدیمة عمارة بنك الدقھلیة استاذ٢

ھشام ابراھیم السروجى 
وشھرتھ ھشام السروجى

٢٢٦١٥٠٢ش حسین بك بجوار مسجد حسین بك استاذ٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
أطباءاألسنان

٢٢٥٩٧٨٩ش بورسعید برج ابو السعود الدور الثانى  المنصورةاحمد ابراھیم عبد المجید أخصائي١

٠١٠٠٤٨٥١٠٩٣برج السوسن بجوار مجمع المحاكماحمد الشناوى مصطفى على الشناوى أخصائي٢

٢٢٣٣٥٢٢ش حسین بك برج النھىاشرف حلمى جبر أخصائي٣

٥٧٠١١٢٣٢٣٩٧٤٦ ش الدراسات امام كلیة الدراسات االسالمیةالسید عثمان السید عبد الجواد أخصائي٤

٢٥٢٨١٠٦طلخا ش التامینات خلف مشحمة اسوالسید دمحم عبدالغنى عابدین استشارى أ٥

٢٢٥٩٢٤٥ش بورسعید امام كوبرى طلخاحسین عبدالرحمن احمد استشارى ب٦

١٢ ش الشیخ صالح متفرع من المستشفى العام -  طارق دمحم السید دمحم
المنصورة

٢٩٤٩١٠٠
٠١٠٠٤٦٥٧٧٢٥

استشارى أ٧

٢٢١٦٦٢٢السكة القدیمة عمارة بنك الدقھلیةعلى حامد الشقوقى استاذ٨

      ٥٩٢٣١٠٤٩٥ ش النقراشى میت حدردمحم محمود انیس بازید
٠١٠٠٥٦٤٤٤٩٠

مدرس٩

٥٢٣٦٦٢٥٠ ش عمر المختار من ش احمد ماھرمحمود عبد العظیم شلبى أخصائي١٠
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الدقھلیة محافظة 
التحالیل الباثولوجي أطباء

 ٢٣١٨٤٤٥ش بنك مصر اول ش صیام ناحیة میت حدرابراھیم الدسوقى عبدالعال
٠١٢٢٣٤٣٥٧٩٧

استاذ١

المنصورة -  برج البرنسیات بجوار السكة الحدید -  امام خالد شوقى على خالد
مسجد سعد الدور الخامس

٢٣٠٠٢٣١ استاذ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

الدقھلیةمحافظة

االیمان التخصصى بسندوب 
ا.  د /  عایدة عبدالفتاح السید زبیب

٢٢٤٤١٤٢سندوب سكة سندوب ١

٢٧٥٠٨٤٦ش الجیش امام استاد المنصورة الریاضىالزراعیین ٢

الصفا التخصصى  مصطفى محمود 
المسلمانى

٦٩٠٢٦٨٨میت غمر ش دمحم الحفنى من ش الجیش ٣

المروة التخصصى
د/  السید شلبى كبشة

٧٤٨٤٦٦٦دكرنس  مقابل مدرسة مبارك الثانویةش مجلس المدینة
٠١٠٦٣٨٤٣٧٧٧

٤

٢٣٣٢٦٦٨ش الجیش برج تبارك بجوار االتوبیس الدولىتبارك لالطفال ٥

د /  مصطفى مصطفى الزیات 
للنساء والتولید

٢٢٤٠٠٦٤ش بورسعید ٦

صفحة ٥٥ من ١٢٨

التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

الدقھلیةمحافظة

المنصورة -  ناصیة ش جیھان من ش الترعة اعلى مطعممركز االكادیمیة للعیون و اللیزك
 كاتشب

٠١٠٠٣٠٠٤٦٤٦ ١

مستشفى الحیاة
طب و جراحة العیون و اللیزك

برج العمرو ش الجمھوریة امام متحف الدقھلیة القومى 
المنصورة

٢٩٤٩٠٠٠٢٩٤٩٠٠١
٠١٠٠٨٣٩٣٠٠١

٢

صفحة ٥٦ من ١٢٨

التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

الدقھلیةمحافظة

د /  دمحم رشاد غنیم 
مركز غنیم لألذن والجراحات الدقیقة

برج االطباء بجوار حلوانى راندبلو 
 ش سیدى حالة

٢٢١٠٢١٩ ١

د/  دمحم زاھر النادى 
(االم للوالدة )

٦٩٠٠٢٠٢میت غمر ش بورسعید ٢

٢٩٤٠٦٦ش جیھان امام مستشفى الطوارىء داخل مستشفى الدلتامركز الدلتا لقسطرة القلب
٠١١٠٠٩٠٢٣٦٤

٣

مركز المنصورة لتفتیت حصوات 
الكلى و المسالك البولیة

٢٢٠٠١٩٤ش الجمھوریة امام مستشفى الجامعة
٠١٠٦١٧٨٦١٧٠

٤

٢٣٠٤٢٥٠جدیلھ ش الجرن بجوار مسجد الرضوانمركز النور للجراحة العامة و نساء و تولید
٠١٠٠٧٦٤٢٤٥

٥

المنصور مبنى مركز المنصورة الطبى بجوار مدارس مركز جلورى للقسطرة و القلب
الھدى و النور الدور األرضى علوى

٢٢٣٠١٢٣   
٠١٢٧١٩١٥١٨٢

٦

مركز حضانات القدس
مستشفى الزراعیین

أول ش مجمع المحاكم داخل مستشفى الزراعیین الدور 
الثانى

٢٧٥٠٨٤٦
٠١٠١٣١٤٥٠٢٦
٠١٢٠١٩٨٠٩٣٤

٧

مركز سیتى لألورام 
د/  دمحم سعد عثمان العشرى

المنصورة میدان المحطة  برج األطباء -  اعلى صیدلیة 
سالى الدور الثانى

٢٣٠٥١٩١
٠١١١٩٢٥٥٥٩١

٨

٢١٦٦٠٩٦ش احمد ماھر برج خطاب -  المنصورةمركز نیو الیف لألورام
٠١٠٩١٨٣٨٦٨

٩

صفحة ٥٧ من ١٢٨
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الغربية
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٣٣٤١٦٨١عمارة االوقاف میدان المحطةمكرم فھمى سیدھم استاذ٢٢

٢٧٥٠٠٤٠قطور المحطة اول طریق الشینناصر كمال الھمشرى استشارى ج٢٣



344

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءالصدریة

٣٣٣٨٧٨٧میدان المحطة عمارة البشبیشىابراھیم السید خلیل استشارى أ١

٠١٤٠٤٦٠٢٧٥ش طھ الحكیم امام مستشفى الحمیات -  طنطاجیھان حسن على ابوالمجد مدرس٢

سمنود سماحة بجوار مسجد سیدى عبدهللا عادل عبدالتواب الشناوى
امام صیدلیة ھبة

٠١١٤٢١٢٧٨٩ مدرس٣

٠١٢٧٢٦٦٠٨٠٨طنطا مستشفي ام القري ش االستاد امام حدیقة الطفلعبد العزیز خیري النصیري
 ٣٣٤٠١٢١

أخصائي٤

٣٣٥٦٣٤٠طنطا ش عمر زعفان امام مسجد القصبىدمحم جابر على رضوان استشارى أ٥

٢٢٣١٩٤٠المحلة ش البحر فوق محالت حسن وممدوحدمحم عبدالفتاح بلحة استشارى ب٦

٢٢١٠٨٨١المحلة الكبرى موقف طلعت حربھدى مختار بحر استشارى ج٧

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

طنطا میدان ستوتة بجوار التوحید والنوراحمد حسن دمحم الشیشیني أخصائي١

برج المعز امام محطة السكة الحدید جمال ابراھیم طھ شمھ
كفر الزیات ش الجالء

٣٤٠١٢٣٨
٢٥٤٨٧٣٧

استاذ٢

٣٣٤٠٠٢٣ش عزیز فھمى تقاطع عبدالحلیم بجوار سینما مصرحسن جمال الدین نصار استاذ٣

٠١١١٣٣٤٢٤٤٣طنطا تقاطع عبد الحلیم دمحم حسن كاملمي عبد الرؤوف عیسي استاذ٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

١٥٠١٠١٤٤٣١٣٦٦ ش االسماعیلیة  من الحكمةابتسام زیدان عبد العاطى أخصائي١

ش عمر زعفان متفرع من میدان السید البدوى السید عبدالعزیز الھنداوى
عمارة عواره طنطا

٣٣٤٩٩٥٤ استشارى أ٢

٩٣٣٤٣٢٤١ ش طھ الحكیم تقاطع ش عزیز فھمىایمن الزغبى السعید استشارى ج٣

٥ش عبد هللا عبد الواحد المتفرع من طریق نادي سوزان عادل مسیحھ
الشرطة المحلة الكبري

٢٢٣٩٨٠٠ استاذ٤

٣٤٠٣٢٢١ش المدیریة عمارة الست مباركة مدخل بشوقى محمود الفرارجى استاذ٥

٦٣٣٥٤٣٤٤ ش المدیریة بجوار بنزینة التعاونفتحى شفیق سعید استشارى ب٦

١٢ ش درب االبشیھى من المدیریة طنطا                   مھند عبد الجواد ابراھیم حسن
 برج الفالح الدور الثالث  قویسنا

٣٣٥٢٢٦ 
٠٤٨٢٥٨٦٦٩

استشارى ب٧

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
األطفال أطباء

٣٣٥٨٦٦٢ش عثمان دمحم فوق صیدلیة خالد وخالد طنطااحمد دمحم نعیم عبدالعال استاذ١

طنطا تقاطع ش سعدالدین مع ش القنطرة خلف مسرح حامد دمحم الشرقاوى
المدینة

٣٤٠١٣٩٩ استاذ٢

١٣٢٢١٣٩٥٧ ش عدلي حكیم السبع بنات المحلةرافت ابراھیم یوسف عبد الملك أخصائي٣

٣٤١٨٢٨٣تقاطع ش سعدالدین والقاضى طنطاعبدالرحمن دمحم المشد استاذ٤

٢٢٣٧٧٢٢عمارة االوقاف المحلة الكبرىدمحم احمد ابوموسى استشارى ب٥

١٠ ش بطرس تقاطع ش فتحى باشا طنطادمحم بیومى عبد الوھاب فرج أخصائي٦

٣٣٥٦٠٣٠میدان المحطة عمارة االوقاف الجدیدة الست مباركةمصطفى دمحم عونى الحسینى استاذ٧

٣٣٥١٢٣٩اول ش المدیریة عمارة االوقافناجى دمحم السید ابوالھنا استاذ٨
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٢٨٤١٢٧٨٨٩المحلة الكبري امام موقف زفتياحمد دمحم اسماعیل توفیق استشارى أ١

٣٣٤٢٢٩٧میدان البدوى ناصیة االبشیھى طنطاالسید زكى دمحم حسب هللا استاذ٢

٣٣٥٤٧٦٤برج المحطة میدان المحطةامل عبد التواب حشیش استشارى ج٣

٩٨٣٣١٤١٠٥ ش االمبابى طنطاحسن احمد عویس استشارى أ٤

٢٢٠١٢٢٧٢٢٦٦٣٢ امتداد ش محب المحلة الكبرىعادل رشاد المصرى استشارى ج٥

٣٣١٠١٨٥ش البحر عمارة األوقاف أعلى البنك الوطنى للتنمیةدمحم عبد العزیز شوقى عامر استشارى ج٦

٢٠٣٣٣٧٠٢٧ ش المدارس امام سجل مدنى اولدمحم عبدالعزیز المحالوى استاذ٧

١٠٢٤٢٤٠٧١ ش الصواف المحلةدمحم دمحم دمحم  البلیھي استشارى أ٨

میدان المحطة برج الریاض الزجاجي امام محطة القطار ھشام فیاض على
الدور ٢

٠١٢٢٧٧٤٤١٠٩ 
  ٣٣٥١١٢١

استاذ٩

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

٣٤٠٥٨٥٩ش درب االبشیھى متفرع من ش المدیریة -  طنطااحمد عاطف جنة مدرس١

طنطا ٤٩ش الجالء تقاطع من حسن العتال امام بوابة السید الرفاعي السید جاب هللا
قسم ثان

٠١٠٠٦١٦١٦٧٢ 
٣٣٣٣٧٦٠

استشارى ب٢

٠١٢٨٥٩٤٣٠٩٠اول ش البحر امام لھالیبومحمود زكى استشارى ج٣

٠١٢٢٧٨٨٣٨٨٩المحلة الكبري ش الدلتا برج الرجیي امام السنترال الجدیدوائل خالد زكریا استاذ٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءجراحة االورام

احمد دمحم ملیجي الدباوي (عالج اورام
 سرطانیةو اورام الدم )

طنطا میدان الجمھوریة اول ش الجالء عمارة االوقاف 
مدخل (  أ )

٠١٠٠٩٠٠١٨١
٣٣٤٩٥٩٣

أخصائي١

طنطا برج صفوة عثمان ش عثمان دمحم امنیة عبدالفتاح جاد
امام مصر والسودان

٣٤١٥٩٦٣ استاذ٢

٢٣٣٣٤٩٥٧ ش درب االبشیھى من المدیریة طنطاسمیر دمحم ابراھیم الخولى أخصائي٣

٣٤٠٠٩٤٩ش عمر زعفان برج المصریة -  طنطاطارق مصطفى حبلص استشارى ب٤

طنطا ش درب االبشیھي من ش المدیریة برج حامد دمحم على احمد ملیس
االشبیھي

٣٤٠٦٠٦٢ استشارى أ٥

٣٣٤٩٧٦٣طنطا برج المدیریةنبیل محمود میدان استشارى أ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٣٣٣٢٨٦٤میدان المحطة عمارة االوقاف ٢٤احمد البدوى محمود شاھین استاذ١

ش الجالء اعلى معرض الخیال للسیارات الدور الثانى احمد فؤاد احمد الشاعر
علوى

٠١٠٩٧٤٧٢٩٩٣ أخصائي٢

٥٦٢٢٣٣٩٨٨ش التحریر المحلة الكبريحسین مختار عبد القادر بحر استشارى أ٣

١٤٣٤١٠٠٢١ ش عمر زعفان برج عبدالحكم جمیل طنطاخالد حسن عیسى استاذ٤

٢٢١١٢٨٥برج الدلتا  امام موقف طلعت حرب  المحلة الكبرىطارق السید عبد الخالق استشارى ب٥

٣٣٣٠٧٧٠اول ش الفاتح طنطامصطفى حسین حجازى استاذ٦

٨٣٣٤٦٦٥٥ ش عمر زعفان بجوار مسجد القصبىممدوح فؤاد الشین استاذ٧

٦ ش القاضى طنطا نجیب عفیفى صحصاح
ش ٢٣ یولیو بسیون

٣٣٥١٧٨٦
٢٧٣٠٦٨٨

استشارى أ٨

٣٣٥٥٨٠٠طنطا  تقاطع ش المدیریة  برج الریاض  میدان المحطةولید دمحم عویس استاذ مساعد٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

المحلة الكبري اول حي الجمھوریة خلف الشئون  دمحم ابو العینین عبد القادر
االجتماعیة منزل ابو العنین

٠١٢٧١٨٥٣١٢٣ استشارى أ١

ش المدارس امام السجل المدنى طنطا اسامة مصطفى الجمل
كفرالزیات ش السینما امام صیدلیة النوسانى

٣٤٢٠٨٠٩ 
٣٤٠١٩٤٩

استاذ٢

٢٠٨١٦٢٨سكة زفتى امام بوابة حدیقة الطفلعادل دمحم ابوالفضل المسیرى استشارى ب٣

٠١٢٨٢٣٠٥٠١٦٦برج اللؤلؤة میدان سعد زغلول الدور الثامنمایكل مجدى عوض هللا أخصائي٤

٧٥٣٣٠٩٠٢٠ش الجیش امام مستشفي الجامعي طنطادمحم عبد العاطي راضي البقري استشارى أ٥

٣٣٥٩٦٣٠اول ش عثمان دمحم طنطادمحم محمود رشید طھ استاذ٦

٢٦٣٤٠٠٦٤٢ ش عثمان دمحم طنطامحمود سامى مرسى المتیت استاذ٧

٣٤٠٢٦٢٦ش المدیریة فوق شركة طنطا موتورزھشام احمد حلمي شحاتھ استاذ٨

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٣٤٦٦٦٩ش المدیریة ناصیة االبشیھى طنطاالسید فتوح رخا استاذ١

٣٢٣٣٠٧٠٢٨ ش لقمان الحكیم طنطاجمیلة دمحم عبدالھادى خلیل استشارى ب٢

٤٨ ش احمد ماھر ش الطباخین (  البھلوان )  سامیة زكریا عبدالحمید محفوظ
المحلة الكبرى

٢٢٣٩١٨٧ استشارى ب٣

١١٣٣٣٥٠٩٧ ش المدیریة برج عباد الرحمن طنطاعبیر على الشباسى استشارى ج٤

٣٤١٩٢٢٥برج طیبة ش المدیریة طنطا اعلي صیدلیة الشركةعبیر دمحم عبد المنعم العوضي أخصائي٥

طنطا ش المدیریة برج طیبةعصام عبد المنعم ابراھیم استشارى أ٦

٣٣٠٢٩٧٠اول ش الجالء مع ش البحر عمارة االوقافدمحم دمحم عبدالرحیم البقرى استشارى ب٧

٣٣٣٦٥٦١میدان المحطة عمارة المحطة طنطامدحت شعبان ھویدى استاذ٨

٣٣١٩٠٤٦طنطا تقاطع الحلو مع شوقىمصطفى عبدالحمید الشافعى استشارى أ٩

٣٤٢٠٧٥٠میدان االسكندریة اخر ش النحاس برج زھرة المیداننانى دمحم دمحم ھاشم استشارى ب١٠

١٣٥٠٣٨٣٥ ش عبد هللا المكاوى من الحكمة طنطانشات حلمى لطیف استشارى أ١١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٣٣٥٨٣٨٠ش المدیریة ناصیة عثمان دمحماحمد سامى دمحم دمحم الجندى استاذ١

٤٦٢٢٣٦٨٢٩ ش الخدیوى توفیق المحلة الكبرىاحمد دمحم الدخاخنى استشارى ب٢

٣٣٣٧٤٠٦ش عثمان دمحم طنطااحمد معوض جامع استاذ٣

٥ ش درب االبشیھى من ش المدیریة السید مصطفى عبدالرازق جابر
عمارة االوقاف الجدیدة الدور الثالث

٣٣٤٧٨٠٧ استشارى أ٤

٧٢٢٣٢٠٦ ش عبد الحلیم صبري السبع بنات المحلةعاطف واصف عبد الملك استشارى أ٥

٣٤٠٦٦٦٦ش عبدالحلیم تقاطع عثمان دمحمفتحى على عرفان استشارى أ٦

٣٣٤٤٤١٠تقاطع ش النحاس مع ش االلفى برج الطوخى طنطامجدى عیسى سعفان استاذ مساعد٧

٢٦٣٣٥٥٨٣١ ش عثمان دمحم من ش المدیریةدمحم ھشام على حمد استاذ٨

٣٤٠١٢١٣میدان المحطة عمارة الشیتى طنطامحمود فؤاد عبدالعزیز استاذ٩

٢٦٣٣٥٦٥٣١ اول عثمان دمحم میدان الساعةیاسر ابراھیم عجالن استاذ١٠

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

٣٣٤٤٨٨٧برج الحرم ش عمر زعفان طنطاایناس احمد قلقیلة استاذ١

٢٣٢٢٥٢٨٨٤ ش یولیو برج النیل المحلة الكبرىتقوى عدلى جبر استشارى ج٢

٣٣٤٩٣٢٥طنطا اول ش البحر من ش الجالء برج مكةعفاف احمد یوسف عمارة استاذ مساعد٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

١٤٣٣٤٤٤٤٤ ش المدیریة میدان الساعة امام سینما امیر مركز الدكتور على عید عید الدیب استاذ مساعد١

 مركز الدكتور دمحم عزالدین ابراھیم 
موافى

٣٤٠٢٠٩٠میدان المحطة بجوار االسعاف طنطا استاذ٢

ش التكیة برج طنطا بالازا امام المنشاوى أول البحر عبیر احمد اسماعیل سلیمان
میدان الجمھوریة برج االوقاف

٣٣٢٤٥٥٥ 
٣٣٥١٢٧٣

استشارى ب٣

مركز الفا 
 د /  سامیة احمد حلمى صادق

٥ ش جامع الجندى طنطا 
میدان الساعة ش القصراوى خلف سینما امیر

٣٣٢٧٨٦٤
٣٤١٠٧٠٦

أخصائي٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
العیون أطباء

٣٣٣٣٤٥٠طنطا ش المدیریة امام میتوالسید سمیر عرفة استاذ١

٣٣٤١١٤٧ش عمر زعفان امام مسجد القصبىایمن عبدالتواب حشیش استاذ٢

١٣٤١٤٤٧٧ ش عمر زعفان من المدیریةحسن سلیمان احمد داود استشارى أ٣

١٠١٠٠٣٦٨١٢٩٥ش الثورة امام مستشفي السالم المحلة الكبريسامح ابراھیم دمحم استاذ٤

تقاطع ش عزیز فھمى مع طھ الحكیم طارق رجائى دمحم حسین
اعلى صیدلیة حجاج ونصیر

٣٣٥٦٤٢٨ استاذ٥

٣٣٤٧٥١٩میدان المحطة عمارة البشبیشىعصام الدین على عزقول استشارى أ٦

٣٥٣٣٤١٣٤٦ ش المدیریة اعلى صیدلیة حسن الشیخعلى السید ھاشم استشارى أ٧

٣٣٤١٨١٧ش الموصل (  درب االبشیھي )  طنطاعیسي حمیم ابو الیزید عیسي استشارى أ٨

٥٤٧٦٦٥٥ش الجمھوریة السنطة امام التأمینات اإلجتماعیةكریمان دمحم طھ حمدة
٠١٠٠٥٢٥٩٠٤٠

أخصائي٩

١٣٢٢٣٣٥٨٠ش شكري القوتلي المحلة الكبريمحب باسیلي عبد الملك استشارى ب١٠

٣٤٠١٠٤٤ش حامد صالح متفرع من ش المدیریة میدان الساعةدمحم سامح عبدالحمید الشوربجى استاذ١١

٨ ش عمر زعفان بجوار جامع القصبى دمحم طھ حمودة
ش الجمھوریة السنطة

٣٣٤٦٦٥٥
٥٤٧٦٦٥٥

استشارى أ١٢

٣٤٠١٧٥٥ش المدیریة عمارة الست مباركة طنطادمحم محمود الجوھرى استشارى ب١٣

١٤٣٣٤١٩١١ ش میدان الساعة اعلى الدلتا للتأمین بطنطامصطفى حمزة مازن استشارى أ١٤

٣٤١٧٠٣١ش طھ الحكیم امام مستشفى الحمیات طنطانفین عزیز مرقص استشارى ج١٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٢٢٤٨٥٦٥نھایة ش الحنفى امام جراج شبل المحلة الكبرىاحمد ابراھیم الجیار أخصائي١

٢ ش درب االبشیھى مع المدیریة اعلى سامیة احمد الماحى
صیدلیة د /  حسن الشیخ

٣٤٠٢٩٨٢ أخصائي٢

٣٣١٨٧٦٧ش المنشاوى مع سعید اعلى صیدلیة نوحمركز د/  احمد ابراھیم دراز
٠١٢٨٥٦٥٤١٠٠

أخصائي٣

٣٤٠٢٣٠٢ش احمد على (  نادى المعلمین سابقا )  طنطامركز رویال كیر أخصائي٤

٠١٢٢٣٨٧٩٨٦٣ش ٢٣ یولیو بجوار شركة نور االیمانھشام عبد المتجلي أخصائي٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءاألسنان

٣٣٠١٣١٤ش المدیریة اعلى میتو لألالت الزراعیةاحمد عطیة السید الزناتى
٠١٠١٨٦٤٠٦٦٦

أخصائي١

٢٠٣٣٤٥٠٨٣ ش القاضى طنطااحمد دمحم على الجندى أخصائي٢

٩١١٥٢٥٥برج الطوخى تقاطع ش االلفى مع ش النحاس  طنطاایھاب احمد ابو المكارم الصاوى أخصائي٣

ش المدیریة امام الرقم القومى خلف مجمع المحاكم حاتم دمحم الصاوى
عمارة االمراء الدور السابع

٠١٠٦٤٣٩٩٥١١ أخصائي٤

٣٣٤٨٤٨٨برج لؤلؤة عثمان مع حارة السید نجم طنطاخالد مصطفي دمحم غازي أخصائي٥

١٨٣٤٠٤٩٤٩ ش یوسف الصدیق من عثمان بن عفانرنسي احمد على أخصائي٦

٣٢٣٣٤١٥٩٩ ش درب االبشیھى طنطاعاطف محمود احمد مراد استشارى ب٧

٧٢٢٢٢٣١١ ش رمسیس السبع بنات المحلةمحب مجدي باسیلي أخصائي٨

١٠٢ ش عثمان دمحم برج جوھرة عثمان الدور االول دمحم احمد على قرینة
علوى

أخصائي٩

٠١٠١٧٥٧٧١١٠ش الجدندى من ش عمر بن عبد العزیزدمحم عز الدین حودة عباس
٠١٠١٥٧٥٧٨٢٢

أخصائي١٠

٢٢٢٣١٥٨المحلة الكبرى خلف عمر افندىدمحم دمحم حسین استشارى أ١١

٠١٠٠٦٦١٩٣٣٠اول ش المدیریة میدان الساعة فوق صیدلیة حسن الشیخدمحم دمحم عریبي أخصائي١٢

٠١٢٢٢٧٧٧٣٥٠تقاطع ش محب مع بورسعید الدور األول طنطادمحم مدحت شعبان ھویدى أخصائي١٣

٣٣٥٣٤٦٠ش عمر زعفان امام مسجد القصبىدمحم مدحت دمحم خضر أخصائي١٤

میدان المحطة ش عبد المنعم ریاض الدور الثامن شقة محمود اسامة محمود عبد الغنى
٣٦

أخصائي١٥

٣٣٣٣٥٩٩برج مصریة اول ش عمر زعفان مع ش المدیریةمحمود سید بھجت استشارى أ١٦

٢١٣٣٣٤١٥٧ ش المدیریة طنطانبیل دمحم دمحم سالم استشارى ب١٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
التحالیل أطباء

١٣٣٣٣٨٢٢٤ ش المدیریة امام المحطةمعمل ساریدار أخصائي٢٢

٠١٢٧٧٨٨٨٩٤٣طنطا برج المعز امام محطة القطار الدور الرابعمعمل مارفى الب أخصائي٢٣

ش الجیش اعلي مستشفي المغربي معمل مصر الدولي
اول ش عمر سعفان من ش المدیریة

٠١١٥٤٠١٤٧٧٠-
٣٣٤٧٦٠٤

أخصائي٢٤

٣٣٤٥٣٢٨ش طھ الحكیم خلف صیدناوىنبیھ ھالل الفضالى أخصائي٢٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الغربیة محافظة 
أطباءاالشعة

٢٥٣٤١٤٢٨٦ ش النادى امام نادى طنطا الریاضىالمركز االستشارى لالشعة أخصائي١

طنطا ش الدكتور نجاتى متفرع من ش البحر بجوار سما سكان
صیدلیة جمعة امام معھد االورام

٠١٠١٠٠٧٨٢٨٢
٠١٢١١٥٠٩٩٨٣

أخصائي٢

شركة مستشفى العباس
للخدمات الطبیة

٣٣٠٧٦٢٧ش الجیش ناصیة الرفاعى برج العین
٣٣٠٦٠٧٧

أخصائي٣

١٨٣٢٨٠٣٧١ش تكیة المنشاوى طنطامركز  االندلس لألشعة
٠١٢٢١٤٧٢٩٨٠

أخصائي٤

 ٣٣٣٤٠٤٥طنطا ٦ش طھ الحكیم امام مستشفى الحمیاتمركز الرزیق لالشعة
٣٣٤٥٨٢٥

استشارى ج٥

مركز المصرى لتشخیص القلب 
واالوعیة الدمویة

٧٣٣٣١٩٦٢٠ ش الجیش امام صیدلیة د /  ھالة توفیق أخصائي٦

مركز النخبة
(الشركة الوطنیة لألشعة و السونار )

ش المدیریة البرج الزجاجى
الجالء اعلى النساجون الشرقیون امام قسم ثان

٣٤٠٥٤٨٨
٠١٢٧١٠٧٠٢٠٠

أخصائي٧

٣٠٣٤٠٧٢٥٤ ش درب االثر من البورصة طنطامركز د /  مرفت فاید لالشعة أخصائي٨

٣٣١٩٧٣٤ش المدارس اعلى معرض الشریفمركز د /  ھشام نوح لالشعة
٣٣٤٠٨٣٢

أخصائي٩

مركز طنطا لالشعة 
(  طنطا سكان )

 ٣٣٤٥٥٤٨طنطا امتداد ش النادى الریاضى
٣٣٣٩٤٩٤

أخصائي١٠

ش مدحت متفرع من ٢٣ یولیو مركزالمنصورة لالشعة الحدیثة
خلف بنزایون المحلة الكبرى

٢٢٢٦٥٦٦ أخصائي١١
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المنوفية
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٠١٠١٨٧١٩٤١٩منوف :  ش بورسعید بجوار قھوة یحیي (برج السالم)خالد دمحم امین عبد القوي الزرقا ني استشارى أ١

٢٥٧٤٤٦٥قویسنا ٥١ ش یونس الصالحمجدى دمحم عبدالمقصود استشارى أ٢

٣٨٩٠٧٠٧الباجور الشارع القدیم عمارة یونس عطیةمحسن دمحم الخیاط استشارى أ٣

----------شبین الكوم بجوار السكة الحدیددمحم عبدالمنعم شاھین استشارى أ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٢٢١٩٩٥شبین الكوم ش الملعب من الشبان المسلمیناحمد السید عطیة أخصائي١

٠١٢٠٧٧٨٥٨٥الباجورعبدالمعطى عبدالخالق عودة أخصائي٢

٢٢٣٩٦٢٦شبین الكوم البر الشرقى فوق صیدلیة فتحى المصیلحىعصام دمحم زاید استشارى ب٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٣٨٨٩٦٨٧الباجور ش بنى حسین خلف السنترالفرج ابراھیم عبدالوھاب بیومى استاذ١

ـــــــــــــــشبین الكوم ش الملعب من الشبان المسلمینمحمود كامل احمد جبر أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءالصدریة

٢٣١١١٥١شبین الكوم البر الشرقى فوق جلھوماحمد عامر عبدالوھاب خمیس استشارى ب١

٢٧٩١٣٠٦تال بجوار المطافىمحمود عبدالقادر خالف استشارى ب٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٠١٠٠٥٢٥٥٥٦٥قویسنا ش /  النھضة امام معمل كونیكاكامل محمود ھویدي استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٧٩١٣٠٦تال بجوار المطافىجماالت فتحى الدجوى أخصائي١

٣٦٦٢٢٢٧منوف بجوار قھوة یحیىفتحى عبدالحمید الجندى استشارى أ٢

٢٣٠١٣٠٢شبین الكوم ش المدارس بجوار استودیو قشقوشنجوى عبدالحمید الشایب استشارى ب٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠٩٧١٦٥٣٧٢شبین الكوم برج االطباء من الشبان المسلمیناحمد دمحمى عبدالمجید أخصائي١

٢٥٧٧٠٤٢قویسنا ش الجیشاسامة دمحم العادل شعالن استشارى ب٢

٢٢٢٢٠٤٠شبین الكوم میدان شرف بجوار البنزینةحمدى احمد الشافعى استشارى أ٣

شبین الكوم البر الشرقى ش سعد زغلول امام رجاء حامد سالمان
صیدلیة الشفاء

٢٣١٦٧٠٦ استشارى ب٤

٢٢٢٢٦٨٠شبین الكوم ش بن سینا من ش المدارسدمحم عصام الدین الشافعى استشارى أ٥

-----------------منوف ش بورسعید امام مجلس المدینة عمارة قشطتىمھدى السید الملیجى استشارى أ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٢٣٤٣٠٥٥اشمون فوق السجل المدنىعبدالھادى عبدالعظیم سماحة استاذ١

٢٣٢٩٧٦٠شبین الكوم /  میدان شرف عمارة العمدة ش ابوالخیرمحمود عبداللطیف بھرام استشارى ب٢

٣٤٤١٨٤٢/٣٤٠٦اشمون فوق مجلس المدینة /سنتریس برج الصفاھشام عجمي دمحم
٤٠٠

استشارى ب٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءجراحة االورام

٢٢٣٣٥٥٤شبین الكوم فوق صیدلیة المنوفیةعلى جمال الدین العرینى استاذ١

٢٢٣٠٢٠٣٩ش طلعت حرب شبین الكومناصر عبدالبارى محمود أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٠١٠٠٢٠٣٤٠٤٢تال  شارع الحریة بجوار صیدلیة الشعباحمد دمحم فوزى البحیرى أخصائي١

شبین الكوم ش صبرى ابو علم بجوار السكة الحدیددمحم عبد التواب المغربى استشارى ب٢

ـــــــــــــــــــــاشمون ش صالح الدین بجوار صیدناوىدمحم عبدهللا شخبة استشارى ب٣

٠١٠٩٩٢٨٢٣٢٠٠شبین الكوم میدان شرف برج الكوثرمحمود دمحم ھدھود استشارى ب٤

٢٣٤١٩٠٤اشمون ش حسن محسن دمحمیونس عبدالسمیع عواد أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٢٥٧٣٨٥٩قویسنا ش غراب بجوار السكة الحدیدسمیرة عبد المعطى عالم استشارى أ١

٢٥٧٣٨٥٩قویسنا ش الجیش عمارة القدس امام المحكمةعادل حافظ حسن الفالح استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٠١٠٦٥٨٠٨٠٤تال ش الجناینى بجوار مكتب التموینعبدالمنجى عطیة علیمى استشارى ب١

ـــــــــــــــــــــشبین الكوم فوق صیدلیة المنوفیةیاسر عبدالوھاب خلیل استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٠١٠٥٢٤٥٨٢شبین الكوم  برج الفیروزسعید عبدالمعطى صالح أخصائي١

٢٢٢٦١٣٥شبین الكوم ش السلطان  حسین فوق ابو شوشھعفاف مختار السید استشارى ب٢

٢٢٢١٩٩٥شبین الكوم میدان شرف عمارة اللیثىفكرى فھیم فضل حسینى أخصائي٣

٢٣٢٨٤٧٠شبین الكوم قبلىدمحم السید عبد الحى أخصائي٤

٢٢٢٤٠٧٦شبین الكوم بجوار حمام السباحةنجوى فؤاد عاشور أخصائي٥

٢٧٩٣١٢٣تال ش اللمعىنسرین دمحم امان استشارى ج٦

٠١٠١٦٠٣٤٣٥٦میت ابو شیخة امام كوبرى العطف قویسناوالء حمادة عبد العزیز أخصائي٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

تقسیم الشرطة بحري االستاذ خلف مسجد المغفرة -  احمد جا بر بیبرس
شبین

٠١٠٠١١١٤٦ استاذ١

٢٥٤٣٩٤٩میت بره قویسنااحمد حسن عفیفى أخصائي٢

شبین الكوم البر الشرقى ش محمود ابو السعود متفرع ریھام صالح محمود
من ش سعد سلمان

٠١٠٦٧٢٧٥٠٣٤ أخصائي٣

٣٨٨٧٧١١الباجور ش المحطةعبدالمنعم السید یوسف أخصائي٤

عمرو حسین دمحم جودة
(  مركز الصفوة )

شبین الكوم برج الیسر امام مستشفى القصر التعلیمى 
بجوار الطیبات

٢٢٢٩٣٧٠
٠١٠٢٠٨٢٥٠٨٣

أخصائي٥

٢٥٧٣٥٧٦قویسنا ش حسن البنامركز جاما احمد مصطفى القایانى أخصائي٦

٠١١١٧١٠٠٧٢٠تال شارع ھندسة الرى بجوار مسجد ابو سعدةمھا دمحم عبد العزیز ماضى أخصائي٧

٠١٠٦١٧١١٨١الشھداء امام المستشفى العامموسى عبدالرؤوف سلیمان أخصائي٨

٢٩١٠٦١٦بركة السبع ش عبد المنعم ریاضھانم السید البدرشینى أخصائي٩

میدان شرف برج الكوثر دور (٥)  فوقالبنك االھلي ھاني رزق حنا عبد المالك
سوستیھ

٠١٠٩٠٠٩٧٤٠١ أخصائي١٠

٢٢٣٧٧٨٨شبین الكوم برج المھندسین تقاطع احمد ماھرولید طلعت منصور استاذ مساعد١١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
العیون أطباء

٢٢٣٣٧٧٥شبین الكوم ش االستاداحمد دمحم حبیب استشارى ب١

٢٢٣٣٣٨٣شبین الكوم ش المدارس بجوار استودیو قشقوشاشرف عبدالحمید الشایب استاذ٢

شبین الكوم ش االمین بجوار مسیحة للكاوتشحاتم دمحم جاد مرعى استشارى ج٣

٢٢٣٠٥٤٦شبین الكوم میدان شرفحسن جمال الدین فرحات استشارى أ٤

ش/  جمال عبد الناصر میدان شرف برج الحكمة الدور فرید دمحم وجدى
الرابع

استشارى ب٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءاألسنان

احمد مجدى مصطفى الشایب
و شھرتھ احمد الشایب

ش ھارون الرشید متفرع من ش المدارس امام بنك 
اسكندریة -  شبین الكوم

٢٣١٠٣٠٣
٠١٠٠٥٠٣٧٠٢٢

أخصائي١

٠١٠١٤٦٧٢٩٢٤شبین الكوم میدان شرف برج الكوثر  الدور الرابعاحمد دمحم سامي ملیجي
٠١٠١٤٦٧٢٩٢٤

أخصائي٢

ــــــــــــــــــمنوف ش الجالءاحمد دمحم عبدهللا أخصائي٣

٢٢٢٠١٩٩شبین الكوم ٤٤ ش محمود من الجالء البحرىسھا احمد عبدالصمد أخصائي٤

٢٢٣٠٢٠٠شبین الكوم ش المدارس بجوار استودیو قشقوشسوزان دمحم قطب أخصائي٥

٢٢٣١٥٥٠شبین الكوم میدان شرفصالح دمحم قشقوش أخصائي٦

٠١١١٧٧٥٨٨٩٢الشھداء ش بورسعید میدان مصطفى عمارة االنوارعماد عبد الجلیل سلیمان الخولى أخصائي٧

٠١٠٠٨٥٠٨٥٩٥منوف -  برج مكة -  امام شارع الزراعةدمحم فوزى داود أخصائي٨



365



366

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنوفیة محافظة 
أطباءاالشعة

٢٥٧١١٧٢قویسنا ٨٤ ش صالح سالم مركز الفجر أخصائي١

٢٣١٢٤٤٤شبین الكوم بجوار محالت صف صفاسامة خلیل أخصائي٢

الرحمة لألشعة 
د/  ھشام عبد الخالق طنطاوى

٠١٠١٠٩٩٢٦٦٧قویسنا -  ش غراب -  امام السلكاوى -  اعلى الفالح للجملة أخصائي٣

٣٨٦٥٥٥٦اسطنھا بجوار المرورالفؤاد لألشعة أخصائي٤

النخبة 
د /  حازم دمحم محمود

٢٣٣٣١٩١شبین الكوم ش االمین بجوار مسیحة للكاوتش أخصائي٥

٢٢٣٣٧٧٥شبین الكوم ش االستادد/  محمود دمحم حبیب أخصائي٦

٣٦٦٩٥٤٥منوف ش الجدید عمارة قمیحةفاتن دمحم سالم أخصائي٧

٠١٠٩٩٣٦٦٢٣٨شبین الكوم بجوار مستشفي الجامعةكیر اسكان (  د/  احمد عطیھ ) أخصائي٨

مركز الھدى 
د /  سامح مصطفى عزب

بركة السبع ش الكوبرى من 
عبدالمنعم ریاض

ــــــــــــــ أخصائي٩

مركز میجا لألشعة
ابو الیزید بدر باسم ابو الیزید

٠١٠٣٠٢٢٢٩٩٤قویسنا -  برج عبد المطلب االدارى أخصائي١٠

١٧٢٧٥١١٣٩ ش المحكمة الشھداء  المنوفیةنبیل عبد المنعم سعد
٢٧٥٤٧٧٧

استشارى أ١١

طابع خاص 60٪ املهندس وأسرته 30٪ الوالدين
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الشرقية
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

الزقازیق میدان احمد عرابي برج نجود االطباء-  ٢ش  ابراھیم دمحم عبداالحمید عبد الھادي
الجیش -  ابو حماد

٢٣٥٦٧٩  
٣٤٠٠٧٧٥

استشارى ب١

منیا القمح میدان الصاغة امام مسجد المغربىاحمد ماھر محمود السید
ش سعد زغلول امام كوبرى المحافظة الزقازیق

٣٦٦٦٩٦٧
٠١٠٢٤٧٨٨٣٣٩

مدرس٢

٢٣٨١٨٩٨ش البوستة برج الصباغ الزقازیقعاطف احمد على ابراھیم استاذ٣

ش مدرسة الشربیبى بنات متفرع من ش سعد زغلول -  غادة دمحم سمیر احمد مصیلحى
منیا القمح

٣٦٦٩٦٤٣
٠١٠٠٥٨٥٧١٠٣

مدرس٤

١٤٢٣٠١٥٢٣ ش ابوالذھب المنتزه بجوار مستشفى المنتزهدمحم ابراھیم مجدى دمحم مدرس٥

١٠ ش عمر شاھین امتداد كوبرى العبور -  بجوار نیفین شفیق شكرى سكال
صیدلیة العبور

٢٣٦٠٥٠٢
٠١٢٢٥٠٨٢٧٧٥

استاذ مساعد٦

الزقازیق المنتزه عمارةالعاقدین-  دیرب نجم ش النصر ھانى سعد مغاریوس اقالدیوس
اما  م صیدلیة النصر

٢٣٢٩٩٩٥    
٣٧٦٠٦٢٧

أخصائي٧

ھشام احمد امین فراج
(  و شھرتھ ھشام فراج )

٢ ش برج الزھراء تقسیم ابو عاشور اعلى مركز 
الصفوة بجوار اسواق الشریف

٠١١١٧٦٨٥٩٤٣ استشارى أ٨

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٣٥٠٧٥٢الزقازیق المنتزه عمارة العقادیناحمد دمحم محمود ابراھیم استاذ١

الزقازیق ش البوستة خلف صیدلیة فرید حامد عبدالعزیز دراز
منیا القمح امام محطة السكة الحدید

٢٣٥٠٩٣٣
٣٦٦١٤١٣

استاذ٢

٢٣٦٠١٧٦الزقازیق  ش شاھین امام صیدلیة الصحةسامى عیسى عبدهللا استاذ٣

الزقازیق المنتزه برج مكاوى سالمة دمحم شعبان الغنیمى
دیرب نجم ش النصر

٢٣٦٠١٥٩
٣٧٦١٣٩٥

استاذ٤

٢٣٦٨٢١٠میدان التحریر امام استودیو سفنكسعصام نصر دمحم السید الزرقاني استاذ٥

٢٣٦٤٤٤٣الزقازیق المنتزة برج الھدي الدور الثانيعلى مرسي على مرسي شاھین استاذ٦

ش مدرسة الشربینى متفرع من ش سعد زغلول -  منیا غادة دمحم سمیر احمد مصیلحى
القمح

٢٦٦٩٦٤٣ مدرس٧

٢٣٥٢١٨٩برج الصفا میدان القومیة الزقازیقمحمود دمحم الشافعى ابراھیم استاذ٨

٢٣٨١٦٨٣امام المصریة بالزا بجوار مؤمن -  الزقازیقمصطفي حسین على الشامي استاذ٩

٥٢٣٦٠٣٣٥ش الدیب میدان المنتزة -  الزقازیقیاسر عبد المنعم عبد السالم الھندي استاذ١٠

٣٦٦٤٢٠٤شارع سعد زغلول بجوار موقف االتوبیس منیا القمحیحیى السید ابراھیم عبید استاذ١١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءالصدریة

٢٣٥٨٨٨٠برج نجود میدان عرابى الزقازیقاشرف السید على عبد المجید الشورى استاذ١

٢٣٠٣٥١٦ش الشھید احمد اسماعیل بجوار صیدلیة أشرفامانى فوزى مرسى استاذ مساعد٢

٢٣٠٠٣٥٧ش الجالء امام عمر افندى الزقازیقدمحم صبح حسنى الجمال استاذ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٢٣٨٠٧٩١برج الجالء امام عمر افندى  الزقازیقدمحم ابراھیم مصطفى العوضى استاذ١

٣٥٢٣٢٥٥٥٥ ش السادات المنتزة -  الزقازیقمصباح طھ حسنین احمد استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٣٦٤٦٦٠كوبرى الممر عمارة الجمھوریةاحمد جالل سلیم استاذ١

خالد دمحم دمحم عبد هللا غریب
(و شھرتھ خالد فریب )

ش طلبة عویضة بجوار كنتاكى القومیة
كفر صقر موقف الزقازیق الجدي

٠١١١٢٤٩٨٦٩٦
٣١٨٥٥٠٠

مدرس٢

٢٣٧٠٠٧٨برج الصف فرن الدھب میدان القومیةعنایات دمحم السید عطوة استاذ٣

٢٣٥١٥٠٣الصاغة ٥٢ ش الجالء الزقازیقمحمود یسرى محمود عبدالمولى استاذ٤

٣٦٥٧١٣٧شارع سعد زغلول موقف االتوبیس منیا القمحمنال ابراھیم حلمى ابراھیم استشارى أ٥

٢٣٤١٢٤٢الزقازیق میدان المنتزه -  امام مستشفى المنتزهھشام سعد عبدالسمیع
٢٣٨٥٥٥٧

استاذ٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
األطفال أطباء

میت غمر امام مستشفى االمیرهاسامة طھ عطیة عامر
ش المحافظة امام كوافیر لمسات -  الزقازیق

٠١٠٦٦١٢٤٧٤٨
 - ٦٩١٢٧١٦

استاذ١

٢٣٧٢٦٦٥االشارة اول ش ابو نضارة الزقازیقخالد دمحم صالح عبدالمجید استاذ٢

٣٢٣٠٧١٨٦ش شیخ الكفر قسم الجامع-  الزقازیقسعد السید احمد منصور استاذ٣

ش وادى النیل اعلى ستودیو عصام بجوار مسجد سعید دمحم مرسى حسنى مبارك
الحجازى

٢٢٦٦٧٨٩ استاذ مساعد٤

٣٦٦٠٧٤١منیا القمح ش بورسعیدطارق عبدالرحمن دمحم عطیة استاذ٥

٢٢٨٧٦١١الزقازیق -القصر االبیض اول شارع فاروقعلى عبدالحمید عبده حسن استاذ٦

٢٦٢٣٠٠٦٣٢ش الجالء ش٩ امام عمر افندي -  الزقازیقعلى دمحم دمحم ابوزید استاذ٧

 ٢٢٧٥٥٧٦الزقازیق النحال ش خالد بن الولید        برج عنتر المنتزةدمحم حسین دمحم االسد
٢٣٣٥٥٧٦

استشارى ب٨

٢٣٠٣٥٤٩ش الشھید عمر شاھین تقاطع ش ابو نظارة -  االشارةھناء طلعت احمد عماد الدین
٠١١١٥٩٩٧٥٩٦

أخصائي٩

٠١٥٣٥٣٣٩٠العاشر من رمضان مجاورة ٤٥ عمارة ٥وجدى ابراھیم عبدهللا بدوى استشارى ب١٠

وجدى احمد عطیة السید 
وشھرتھ وجدى سعادة

٢٣١٨٩٩٩ش البوستة برج الصباغ الجدید -  الزقازیق
٠١١١٤١٠٣٣٠٤

أخصائي١١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٠٢٢٨٩٦٤٥١شارع الرى منیا القمحاحمد دمحم البیومى ابو الفتوح أخصائي١

٢٣٥٤٤٣٥ش عمر شاھین االشارةعادل عبدالرحمن عبده استاذ٢

٢٣٤٧٠٩٥الزقازیق الكوبرى الجدیدعمادالدین دمحم جمال استاذ٣

دمحم ابراھیم عبد الحمید السید 
وشھرتھ دمحم ابراھیم منسى

طریق موقف المنصورة برج الرحاب امام بنزینة بیومى 
ھھیا منزل حیان

٢٣٦٢٠٣٠
٢٥١٠٠٦٨

استاذ مساعد٤

٢٣٢٢٢٠٦الزقازیق اعلى صیدلیة القنالدمحم سعید عبدالرحمن استاذ٥

٢٣٨٠٠٤میدان الصاغة برج النھى اعلى صیدلیة عرابىمصطفى دمحم عبد الھادى خطاب استاذ٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءجراحة االوعیة الدمویة

٢٣٥٠٧٠٤شارع البوستة -  عمارة الحدیدي -  الزقازیقدمحم فرید عبد هللا عیسي استشارى أ١

٢٣١٠٥٢٧شارع البوستة برج الصباغ الدور األول علوى الزقازیقولید عبدالبدیع سرور استاذ مساعد٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءجراحة االورام

٢٣٥١٧٨٧برج الصفا -  میدان القومیة -  الزقازیقدمحم عبد الوھاب دمحم بدوى استاذ١

اول شارع االمن الغذائي امام مخبز الطابونة دمحم على دمحم دمحم الھربیطي
ش مصطفي كامل -  میدان التحریر -  بجوار المحطة

٢٣٣٥٠٨٠
٠١٠١٥٥٥١٦٠٦

استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءجراحة االطفال

٢٨٢٣٧٤٤٢٢ش االمام على مساكن الزقازیقاحمد عبد الصمد الحوالھ مدرس١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٢٢٩٦٧٩٣الزقازیق -  برج القصر االبیض امام محطة السكة الحدیدخالد ادریس عبدالرحمن استاذ١

٢٨٢٣٠٤٨٥٣ ش االمام على -  مساكن الزقازیقطارق عبد الصمد الحوالھ مدرس٢

٢٣٦٢٣١٣الزقازیق ش الجالء امام مجلس المدینةعادل دمحم دمحم احمد سالمة استاذ٣

٢٣٦١٢٢٩الزقازیق امام مجلس المدینة برج مكاوىعبدهللا عطیة دمحم استاذ٤

٠١١٤٤٥٦٦٢٤٧ش الجالء عمارة الحریرى امام بنزینة على زكىدمحم خالد صالح دمحم مدرس٥

٤٢٣٧٤٠٦٠ ش زید بن ثابت فلل الجامعة الزقازیقدمحم منصور الزھیرى استشارى ب٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

٢٣٥١٧٨٧برج الصفا میدان القومیة الزقازیقدمحم عبد الوھاب دمحم بدوى استاذ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

برج الناھى میدان الصاغةاعلى صیدلیةعرابى الزقازیق احمد رجب على على مراد
 ش بورسعید امام صیدلیة عاطف ابو حماد

٢٣٣١١٢٢ 
٣٤٠٨٦٦٥

مدرس١

٣٦٦٢٣٨٠ش القیساریة -  حارة االصفر -  منیا القمحاسماعیل عبد الشافي عطیھ محمود
٠١٠٠١٩٣٢١٩٦

استشارى أ٢

٢٣٦٣٥٢٦برج الجالء امام عمر افندى فوق بنك بیریوس  الزقازیقخالد دمحم عبد الوھاب مدرس٣

ش الجالء -  عمارة االوقاف -  مدخل ٢ امام عمر افندى -  عارف دمحم معروف عید
الزقازیق

٢٣٠٦٤٢١ استاذ٤

٢٣٢٢٤٧٠ش البوستة -  عمارة الحدیدي -  الدور الثانيمجدي دمحم اسماعیل استشارى أ٥

الزقازیق ١٠٢ ش الجیش امام كوبرى الممر منیا القمحدمحم الجندى احمد محمود
 ش سعد زغلول موقف االتوبیس

٢٣٢٧٩٣٧ 
٣٦٦٠٦١٢

استاذ٦

٢٣٥٥٥٥٦الزقازیق ٦ ش شاھین المنتزهمحمود دمحم العدل استاذ٧

٢ ش الحریرى -  ناصیة ش مولد النبى -  بجوار عمر مدحت قمحاوى عبد العزیز سلیمان
افندى

٢٣٦٢٠٢٠
٠١٠٠٠٠١٤٦٠٠

استاذ٨
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٥٥٢٣٥٧٥٢٧ش طلت حرب -  المنتزه -  الزقازیقاحمد مختار دمحم عبد لھادي استشارى أ١

٢٣٤٠٧٢٩برج المني ش الشھید احمد اسماعیل -  القومیة -  زقازیقالسید عبد اللطیف النجار استاذ٢

٣٢٣٥٢١٦١ ش عمر خمیس منشبة الفتح الزقازیقامل سعید احمد حمودة استاذ مساعد٣

٢٣٠١١٤٦ش بور سعید -  ابو حماد -  اعلي التامینات االجتماعیةایمان موسي احمد ذردق أخصائي٤

٢٣٠٧٤٠٥المنتزة ٦ ش عنانى الزقازیقجالل ابراھیم حسین حرب استشارى أ٥

٢٣٢٣١٠٢میدان طلعت حرب عمارة الشملى الزقازیقحسن احمد مسلم شلتوت استشارى ب٦

 ٢٣٨٣٠٣٨ش طلبة عویضة -  برج الصفوه -  زقازیقخالد بیومي السید سلیمان
 ٠١١١٢٢٦٦٥٩٠

استاذ٧

٢٣٦٠١٧٥برج الحدیقة ش طلبة عویضة امام المصریة بالزا زقازیقشیرین عطیة شاذلي عیسي استاذ مساعد٨

٢٢٣٦٩٤٢٢ ش الشھید احمد اسماعیل میدان القومیة -  الزقازیقطارق دمحم عبدالحمید البھیدى استاذ٩

١٢٣١٧٦٢٢٧ ش المعلمین اعلي صیدلیة رزیق -  الحسنیة -  زقازیقعبد العزیز ابراھیم امین ابراھیم
٠١٢٨٠٥٦٠٤١٩

مدرس١٠

١٠٢٣٥١٧٩٦ ش القومیةعبدالمجید محمود حسین استاذ١١

٢٣٢٢٧٨٠الكوبري الجدید امام مسجد النھضة خلف صیدلیة االھراممجدي رجب السید استاذ١٢

٢٢٤١٢١٥الزراعة ش المحطة الغاز امام مدرسة الصنایعمجدى عبد النبى احمد المصرى
٠١٢٢٤٤٦٢٤٧٩

استشارى ج١٣

٦٥ میدان الكوبرى الجدید -  اعلى صیدلیة امر هللا -  مني احمد عبد هللا
الزقازیق

٢٣٥٤٩٥٥ أخصائي١٤

٢٣٤٧٩٩٩الزقازیق ٤٣ ش الجالء امام مجلس المدینةنجوى بھجت عبدالعزیز استاذ١٥

٢٣٤٠٤٠٠الزقازیق امتداد ش المشیراحمد اسماعیل برج الفردوسوائل حسین عثمان البرمبلى استاذ١٦

٢٣٦٣٤٣٤ش الشھید احمد اسماعیل القومیة الزقازیقولید عبد هللا دمحم عبد السالم
٣٧٧٧٨٠٢

مدرس١٧

ش الجالء برج زیزینیا امام بنزینة على زكىولید دمحم سید احمد زیدان النجار
دیرب نجم خلف نادى المعلمین

٢٣٦٣٤٣٤
٣٧٧٧٨٠٢

مدرس١٨

١٤ ش االسیوطى المتفرع من ش الفاروق بجوار مسجد یاسمین سعید عبد الحمید صیام
الجمعیة الشرعیة الزقازیق

٢٢٨٢٨٤٩
٠١٠٠٦٨٤١٦٢٢

أخصائي١٩
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءسمعیات و اتزان

(  االیمان للسمعیات  د /  ولید نوح )
 د/  ولید دمحم ابراھیم البوھى

 میدان الصاغة  الزقازیق  االشارة بجوار صیدلیة صالح 
الدین

٢٣٥٤٧١٧ 
٢٣٧٣٧٣٥

أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

احمد جھاد حسن محمود العسال 
(  مركز العسال للعالج الطبیعى )

٤٤٠١٠٠٧٩٠١٩٠٤ ش القومیة بجوار مستشفى السالم الزقازیق
٠١٠١١١٢٤٤٩٩

أخصائي١

ایمان حسن خالد ابو طالب (مركز 
االیمان للعالج الطبیعي )

٢٣٤٣٢٠١برج الرضوان اعلى الیابانیة للدش  الصاغة  الزقازیق
 ٠١١١٦٦٧٨٠٠٧

أخصائي٢

تیسیر صابر عبدالدایم  
(  مركز الوفاء للعالج الطبیعى )

برج مكاوى امام مجلس المدینة الدور الرابع الزقازیق-  
برج بدوي بجوار الطب البیطري اعلي صیدلیة عتریس

٢٣٥٧٢٣١
 ٢٢٦٠٤٣٠

أخصائي٣

د /  احمد حسن محمود دمحم (  مركز 
الھالل للعالج الطبیعي )

٢٢٣٨٢٢٢٠ش الھدایة -  بجوار مستشفي التیسیر الدولي أخصائي٤

د /  امانى ابوالسعود 
(  مركز الحكمة )

الزقازیق فلل الجامعة بجوار مستشفى الجامعة -  خلف 
استاد الشرقیة

٢٣٠٩٥٦٣ استاذ٥

د /  مجدى الحسینى علیوة 
(  مركز الشرقیة للعالج الطبیعى )

٢٣٠٣٠١٩الزقازیق ٣ ش عثمان بن عفان المساكن التعاونیة استاذ٦

دالیا عماد الدین عبدالبارى 
(  مركز مسك للعالج الطبیعى )

میدان القومیة ش عمر بن الخطاب بجوار 
مستشفى الحرمین الزقازیق

٢٣٦٨٩٠٠ أخصائي٧

ش الجالء برج زیزینیا ٣ امام بنزینة على زكى محسن محمود مرواد
ابو كبیر میدان المحطة اعلى صیدلیة فكرى

٢٣٨٣٥٠٣ 
٣٥١٦٠٥٣

أخصائي٨

دمحم احمد حافظ یوسف
مركز األمل للعالج الطبیعى

٢٣٨٠٥١١ش المحافظة امام المحاریث و الھندسة
٠١١٤٩٨٨٩٣٣٣

أخصائي٩

٢٣١١٥٢٣بعدعمارة ماشاء هللا -  القومیة -  الزقازیقدمحم سمیر عبد المعطى أخصائي١٠

دمحم مرسى السید مرسى 
(  مركز تبارك للعالج الطبیعى )

ش القاضى متفرع من ش الجالء-  اعلى صیدلیة االسالم 
(  الدور االول )

٠١١٤٢٣٢٥٦٧٦
٠١١٢٢٠٢٨٦٦٦

أخصائي١١

مركز الجاویش للروماتیزم و الطب 
الطبیعى

٢٣١٤٩٣٣الزقازیق ش فلل الجامعة امام مدرسة اللغات الزقازیق
٠١٠٩٧٩٧٩٦٦٧

استاذ١٢

یاسر فتحى دمحم عبدالمنعم 
(  مركز سلمى التخصصى للعالج 

الطبیعى )

٣٠ ش مسجد الرحمن خلف بنزینة بیومى طریق 
موقف المنصورة

٢٣٤٧٧٥١ أخصائي١٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
العیون أطباء

٢٣٤٢٨٠٠ش البوستة اعلى صیدلیة فرید الزقازیقاحمد توفیق على ابراھیم استاذ مساعد١

شارع الجالء عمارة الشرقاوى بجوار اجزاخانة مصر اشرف عبد الصبور عبد العظیم
الزقازیق

٢٣٠٢٠٣٨ استاذ٢

٢٣١٤٠٥٠برج الجالء میدان طلعت حرب امام عمر افندى-الزقازیقایمن احمد دمحم القواص استاذ٣

 شارع الجالء برج زیزینیا امام بنزینة على زكى القومیة ایمن دمحم عبدالرحمن السید
الزقازیق

٢٣٢٩٠٩٠ استاذ مساعد٤

٢٣٧٦٧٣٠ برج ماشاء هللا الدور االول علويایمن دمحم لطفى احمد اسماعیل مدرس٥

٢٣٥٥٥٣٨الزقازیق برج الجالء امام عمر افنديحاتم امین عبد هللا خطاب استاذ مساعد٦

٢٣٥٧٠٨٠ش طلبة عویضة امام عصیر توتة القومیةخالد عز الرجال دمحم داود أخصائي٧

٢٣٠٧٢٩٩میدان عرابى برج االطباء الزقازیقخالد دمحم فوزى استاذ٨

٢٢٣٠٤٥٤٠ ش الدیب المنتزه الزقازیقسامیة ابراھیم معوض مدرس٩

٥٢٢٣٥٦٦٤٦ ش مسجد السالم القومیةطارق حسین عثمان البرمبلى استاذ١٠

٢٣٢٣٩٢٨الكوبرى الجدید اعلى صیدلیة النصر الزقازیقعادل عبدالرازق فرج استاذ١١

٢٣٥٧٦٠٠ش البوستة عمارة الحریرى الزقازیقعادل كمال دمحم عابدین استاذ١٢

المساكن التعاونیھ -  القومیة -  م القومیھ برج المني خلفعالء دمحم حمدى عبدالحمید
 الحزب الوطني -  دیرب نجم

٣٧٦٩٥٨٤
 ٢٣٦٨١٩٢

استشارى أ١٣

٢٣٠٠٧٣٤الكوبر الجدید برج الظواھرى الدور الثالث الزقازیقدمحم ابراھیم احمد سالم أخصائي١٤

٢٣٠١٥٨٦الزقازیق -١٠٢ ش الجیش -  امام كوبرى المروردمحم محمود عبدالقادر استاذ١٥

٤٧٢٣١٠٧١٠ میدان القومیة امام مستشفى الحرمین الزقازیقھالة وھبة لبیب وھبة استشارى أ١٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءاألسنان

برج الھدى (١)  حتحوت سابقا امام المحكمة الدور الرابعیوساب ابراھیم ثابت ابادیر
 المنتزة

٠١٢٠١٣٠٣٦٥٣ أخصائي٢٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
أطباءاألسنان

 ٢٢٦٩٥٢٠ش فاروق بجوار مسجد بكر الزقازیق مصطفى متولى أمین
٠١٢٨٦٥٣٥٥٧

أخصائي١

١٤ ش االسیوطى قسم النحال -  امام مسجد الجمعیة احمد سعید عبد الحمید صیام
الشرعیة -  ش فاروق

٢٢٨٢٨٤٩ أخصائي٢

٠١٢٢٧٧٦٩١٨١مجاورة ٢٦ ش ٢٦ فیال ٢٤٣ العاشر من رمضاناحمد عبد المالك حسن الطاروطى استشارى أ٣

احمد فتحي عرفھ دمحم 
(  مركز دنت الشعة االسنان )

٠١١١٩٨٧٠٠٢٠برج مكاوي -  امام مجلس المدینة -  الزقازیق استشارى أ٤

٢٣٥٢٤٢١ ش میدان عرابى  -  برج االطباءالدور السابع  -الزقازیقاحمد دمحم احمد الشوربجى أخصائي٥

٢٣٨٦٦٩ش احمد اسماعیل -  برج الرحمة -  القومیة -  الزقازیقالسید عبد الحافظ دمحم سعید استاذ٦

٢٣٠٠٦٦٩برج مكاوى المنتزه الزقازیقاوزوریس عبدالملك مسیحة أخصائي٧

امتداد المنتزة -  بالج حتحوت سابقا -  برج عنتر الدور طارق دمحم فوزى المرجاوى
الرابع

٢٣٥٨٣٠٥
٠١١١٢٤١٤٤٨٨

أخصائي٨

٠١٠٩٩٢٣٩٢٨٤الصاغھ -  برج االنوار -  الزقازیقعاطف دمحم دمحم الفرحاتي أخصائي٩

٢٣٢٧٧٩الزقازیق بجوار مستشفى العبور اعلى السالم شبنج سنترعبد البدیع عبد هللا عبد المعبود أخصائي١٠

٢٣٢٠٢٨٩كوبرى العبور الزقازیقعالء الدین سعید دمحم عزب أخصائي١١

عمرو دمحم عبد الفتاح الدمرداش
و شھرتھ عمرو دمحم الزھیرى

٢٣٣٩٢٩٥میدان الكوبرى الجدید امام مسجد النھضة برج أمر هللا أخصائي١٢

٢٣٦٠٣٢٠برج على زكى -  الدور الثالث – الزقازیقمجدى عبد المنعم عبد السالم استشارى أ١٣

٢٣١٦٢٦٧القومیة  -  برج اسماء -  امام مستشفى جاویشدمحم احمد سعید توفیق أخصائي١٤

١٨٢٣٢٢٢٩١ ش ابوبكر الصدیق المساكن التعاونیةدمحم احمد صقر مدرس١٥

٢٣٨٢٢٦٥ش الجالء امام برج مكاوي امام مجلس المدینةدمحم محمود السید حافظ أخصائي١٦

ش الجالء برج زیزینیا ٣ امام بنزینة على زكى الدور دمحم محمود دمحم مرواد
الرابع

 ٠١٠٠٧٤٤٥٣٤٥ أخصائي١٧

میدان الصاغة -  برج النھى-  اعلى صیدلیة عرابى -  دمحم مصطفى عبد الھادى
الزقازیق

٢٣١٨٠٠٤ أخصائي١٨

٦٢٣٥٢٣٥٤ ش سلیم شدید -  المنتزة -الزقازیقنائل احمد  رأفت عبد الجواد أخصائي١٩

٢٣١١١١٤الزقازیق -  القومیة -  برج الماجد الدور الرابعوائل محمود عبد الخالق
٠١٠٦٦٦٥٦٢٦٣

استاذ مساعد٢٠

٢٣٠١٣١٢طریق موقف المنصورة اعلى كافیھ العندلیب -  االشارةولید احمد عبد هللا یوسف
٠١٠٩٣٢٠٩٩١

استاذ٢١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الشرقیة محافظة 
التحالیل أطباء

عمارة ٤٩ تقسیم جمعیة المھنیین الدور االرضى -  میتاالب للتحالیل الطبیة
القومیة -  الزقازیق

٨٨٨٨٩٩٧ استشارى ج٢٢

١٢٣٢٨٦٦٦ ش البوستة عمارة الحریرى الزقازیقمیرفت دمحم بھجت عبدالعزیز استاذ٢٣

٢٣٦٠٣١٦الزقازیق امام مدیریة االمنھشام دمحم عمر مدرس٢٤

ھیثم كمال احمد محروس
(  معامل مصر (  تحالیل باثولوجى ))

٠١٠٠٣٥٣٥٩٠٥مول الدوحة العاشر من رمضان
٠١١١٢٤٢٤٥٢٧

مدرس٢٥
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385

القليوبية
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
الباطنة العامة أطباء

ایمن دمحم ابراھیم البدوى
(  و شھرتھ ایمن البدوى )

٣٢٦٥٨٢٦بنھا  سنتر حجازى امام المحكمة
٠١٢٢٤٧٠٨٢٧٧

مدرس١

٣٧١١٤٠٠شبین القناطر ش بور سعیدعادل احمد فؤاد عبد السالم أخصائي٢

٣٢٥٤٨٨٨بنھا ش الكوبرىعبدالشافى دمحمى طبل استاذ٣

٢٤٦٢٢٤٠طوخ ش مصرف الحصةدمحم رفعت على العشماوى استشارى ج٤

٣٢٣٣٣٨١بنھا ٤٣ ش فرید ندا امام جامعة بنھانبیل السید عطیة خطاب استاذ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٣١٨٩١٢٣بنھا -  اخر شارع كلیة التجارة او امتداد الموقف الجدیداحمد دمحم احمد حجاج
٠١٠٠٨٧٧٠٧٧٩

أخصائي١

  ٢٤٦٥٩٦٣طوخ  ش بورسعیدالسید سعید السید ابو خشبة
٠١٢٢٠٠٢٠٢٣٥

استشارى أ٢

٣٢٢٤٦٦٥بنھا ابراج المصنع الحربى ش كلیة التجارةفاطمة دمحم عبدالسالم استاذ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

٠١٠٠٨٧٧٠٧٧٩بنھا -  اخر ش كلیة التجارة او امتداد الموقف الجدیداحمد دمحم احمد حجاج
٣١٨٩١٢٣

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٤٦٩٦٣٦١ابوزعبل البلد ش الریاض ارض ماریاعلى عزوز استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٣٢٢٩٥٢٢بنھا ١٣ ش وھبى المنشیةاسامة سند عرفة استاذ١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
أطباءالصدریة

٣٢٥٣٢٥٧بنھا  ٢٣ ش جمیل امام سینما حرفوششریف احمد عیسى استاذ١

٣٢٦٦٤٠٠بنھا سنتر حجازى امام المحكمةطارق سامى عبد الغنى عیسوى مدرس٢

٣٢٥٢٢٣٣بنھا ش الكوبرى برج رانیا مول الدور الثانىدمحم عبدالمحسن السید المھدى مدرس٣

٠١٠٩٣٠٠٨٨٥٥شبین القناطر بجوار مركز الشرطةولید حسین سالم عوض أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٠١١٤٤٤٩٢٩٧٧بنھا-  ش الكوبرى -ستار سنترالدور الثالثرانیة احمد زكریا رضوان استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٠١٠١٢٠٧٧٧٨٧بنھا ش فرید ندا بجوار كنتاكى اعلى المكتب الحدیثاحمد دمحم حامد محمود عبد الكریم مدرس١

٣٢٥٣٣٥٩بنھا ش جمیل امام المحكمةرؤوف فؤاد عبدهللا استشارى ب٢

غاده عبد الھادى ابراھیم عبد الھادى 
العرضى

٤٠١٢١٠٠٧٧٦٨٩ ش فریدا ندا -  امام النجده فوق األسرالمنتجة استشارى ج٣

٢١٨١١٥٠القناطر الخیریة ش مصطفى كاملدمحم رفعت عبدالرحمن استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
األطفال أطباء

بنھا ش فرید ندا برج طیبة أعلى كنتاكى  كفر شكر أول اكرم الشافعى الصادق الشافعى
جمال عبد الناصر فوق صیدلیة كمال

٣٢٢٢٥١٠  
٢٥٢٧٧٧٠

استاذ مساعد١

٣٢٥٤٣٧٥بنھا ش ارنب من ش جمیلالسید دمحم النجار استاذ٢

٣٢٦٢٤٣٤بنھا ش صالح الدینعبدالرحمن مغاورى السعدنى استاذ٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

 ٣٢٥٥٥٢٥بنھا ٧ ش المدیریة امام مدیریة االمن القدیمةالبیر ابراھیم مؤنس
٠١٢٢٣٤١٦٠٨١

استشارى أ١

٣٢٢٣٠٦٤بنھا االشارة خلف قصر الثقافةعمرو سالم السید الجزار استاذ مساعد٢

بنھا میدان المنشیة امام موقف االتوبیس دمحم علیوه عبدالنبى سعد
شبین القناطر الوكالء طریق طوخ

٣٢٥٣٢٧٢
٢٧٠٠٢١٥

استاذ٣

٠١١٢٢٤٢٢١٢٢بنھا أتریب بجوار مجمع المواقف امام مسجد الصحابةدمحم عنتر دمحم مصلحى مدرس٤

٣٢٦١٣٦٩بنھا ش سعد زغلول امام السنترالھانى مسیحة لطفى استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
الجراحة العامة أطباء

بنھا  الجدیدة -  ١٦   ا ش  مدیریة االسكان  خلف مباحثسید حسین جودة المقدم
 امن الدولة

٠١٠٦٥٤٦٦٠٩٠ استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

 ٣٢٦٦٦٦١بنھا ش الكوبرى رانیا مول  الدور الخامسخالد سالم مصیلحى سالم
٠١٠٠٥٢١٠٢١٧

استاذ١



389

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٢٢٣٥٣٦ینھا االھرام ش فرید ندا امام مستشفى الجامعةاحمد صابر سلیمان عطیة
٠١١١١٢٠٠٩٥٩

مدرس١

٣٢٣٠٤٣٠بنھا الجدیدة ٣ ش مستشفى االملسامى عبدالعظیم سعد استاذ٢

بنھا ش سعد زغلول العمارة المثلثة اعلى مركز د/  فرید عایدة فرحات فرید بشارة
لألشعة

٠١٠٠٣٠٤٨٤٤٢ استشارى ب٣

٣٢٧١٧٠٢كفر مناقر -  ش صھاریج المیاه عمارة بورسعیدمنى احمد دمحم بغدادى أخصائي٤

٢٧٢٠٨٣٢ش الشھید امام الوكیل -  شبین القناطرنجالء مصطفى دمحم عمار أخصائي٥

 ٣٢٦٨٠٩٠بنھا -  كورنیش النیل -  امام بنك فیصلھویدا یوسف عفیفى الباجورى
٠١٢٢٣٧٨٨٠٨٢

استشارى ب٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢١٨٧٩٦٦القناطر الخیریة ش سوق الثالثاءابراھیم عبدالھادى ابراھیم استشارى أ١

٣٢٦٣٨٣٨بنھا میدان سعد زغلول عمارة المثلثاحمد اشرف دمحم صالح الدین الھمشرى استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

 مركز العجائبیة
 ( نایر ناجى سلیمان ابراھیم)

٠١٠٥١٣٠٠٥٢بنھا ش جمیل بجوار بنك القاھرة أخصائي١

مركز الرومانى 
(د بیشوى مالك كمال فرید)

عمارات خلف االستاد -  خلف مسجد ابو قمر -خلف 
صیدلیة مسعود

٠١٢٠٧٦٠٠١٨٦
٠١٢٧٣٣٧٣٠٥٩

أخصائي٢

مركز رویال للعالج الطبیعى و 
التخاطب   د/  الرا جورج فخرى

٠١٢٢٨٢٥١٧٢٧بنھا تقسیم عیاد امام النادى الریاضى ببنھا أخصائي٣

مركز مكة للعالج الطبیعى
د/  وائل على سلمان معروف

٣٢٤٦٢٩١بنھا الجدیدة خلف مستشفى الكویتى بنھا
٠١٢٢١٢١٩٤٢٣

أخصائي٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

القلیوبیة محافظة 
أطباءاألسنان

٢٥١٣٢٣٦كفر شكر ش المسرى من ش جمال عبدالناصرابراھیم ابوالعینین دمحم استشارى ب١

٣١١٠٨٧٧بنھا ١ ش جمیل برج مكةبھاءالدین عبدربھ توفیق استاذ مساعد٢

٢٤٦٢٤١٩طوخ ٢ ش مصرف الحصة اعلى حلوانى رومانسسمیر دمحم عبدالسمیع حالوة استشارى ب٣

٢١٧١١٢٧القناطر ٦ ش دمحم یوسف تقسیم غنیمعاطف سعید دمحم سید احمد استشارى ب٤

٣٢٥٧٢٠٨بنھا  شارع المدیریةعبد الصمد الدسوقى دمحم استشارى ب٥

٠١٢٠٠١٧٠١٤٠بنھا ش فرید ندا امام الرقابة االداریةفھمى سامى لطفى
٠١٢٧٨٠٣٦٢٨٠

أخصائي٦

٠١٠٠٢٨٦٢٧٥٧المنشیة  خلف محطة القطار  امام محالت السبیلىمایكل منصور سالمة شاندوى
٠١٢٧٥١٨٨٢٠٩

أخصائي٧

٣٢٥٣٦٤٣بنھا ٢١ ش سعد زغلولدمحم حسن لبیب استشارى ب٨
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اإلسماعيلية
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
الباطنة والغدد الصماء والسكر أطباء

٠١٢٢٢٣٦٩٥٥٠ش شبین الكوم -  امام تحكم الكھرباءدمحم خالد عبد الحمید غازى أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

٩٩ ش الحریة – بجوار مستشفى الطلبة و مؤسسة دمحم مصطفى دمحم ابراھیم
عثمان

٠١٠٢٥٨٤٣٤٩١ استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٣٣٦٦٥٥٥برج طیبة حى السالم ش الغابة  و ھدى شعراوىاحمد صالح  سالم
٠١٠٦٩٩٦٦٥٦٥

استشارى ج١

٨٣٩١٢٣٥٠ ش عمر والتحریردمحم عبدالمنعم االلفى استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءالصدریة

١٤٦٣٩١٦٥٧٥ ش سعد زغلول وحسن درویشاسامة اسحاق میخائیل استشارى ب١

٣٣٤٥٣٢٥ش البحرى والثالثینى اعلى صیدلیة ریمونجمال حامد دمحم البحیرى
٠١٢٨٣٤٧٧٨٥٨

استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٣٩١٩٧١٩ ش شریف وعمر من میدان عرابىخلیل على خلیل استشارى أ١

٣٣٦٠٤٤٧عراشیة مصر خلف مدرسة صفیة زغلولدمحم حسن یوسف استشارى أ٢

أطباء الباطنة واجلهاز الهضمى والكبد واملناظير



395

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

ارض الجمعیات خلف مسجد الرحمن صباح عبدالغنى
المرحلة السابعة

٣٩٢٢٨٤٤ استشارى ب١

٢٢٣٩٢٢٠٩٦ ش الجمھوریة االسماعیلیةعصام بكر عبدالعال استاذ٢

١٢٠١٠٢٥١٧٠٠١٠ ش دمحم فرید خلف ماركت مترودمحم ثروت طھ عبد الرحمن
٠١١٥٤٧٤٥٤٠٢

أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
األطفال أطباء

٣٣٥١١٨٠شارع شبین الكوم -  امام نادى المعلمیناسامة على دمحم ذكرى استاذ١

١١٣٣٤٢٢٦٦ش شبین الكوم اعلى صیدلیة شراقىحسینى دمحم حسینى امام استشارى أ٢

٤٤٣٩٣١٤١٤ ش دمحم على اعلى صیدلیة اسالمسمیر دمیان اندراوس صلیب استشارى ب٣

٣٣٥١١٨٠ ش شبین الكوم امام نادى المعلمینسوزان سمیر احمد جاد استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءجراحة العظام

٣١١١١١٥امام مسجد الخیر و البركةاحمد على دمحم طریح
٠١٢١١٣٦١١٣٣

استشارى أ١

٣٩١٣٨٠٠ش اسكندریة وحسن درویشاحمد فرج عبدالمجید صقر استاذ٢

 ٣٣٧٨٠٠٠ش شبین الكوم برج ستارز امام بوابة مجمع المحاكمایمن توفیق حناوى
٠١٢٠٠٠٥٨٨٨٥

استاذ مساعد٣

٥٥٣٩٣٠٧٤٩ ش سعد زغلول  میدان عباسدمحم صالح مصطفى استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٣١١٨٤٠برج الجندول -  ش شبین الكوم  امام نادى المعلمینعصام عبد المنعم على جاد
٠١٢١٠٧٨٧٦٤٦

استشارى أ١

٣٣٣٩١١٣برج الشروق امام الموقف الجدیدمختار عبد السالم مطاوع استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
النساء و التولید أطباء

٢٤٣٣٢١٢٦٣ ش رضا عراشیة مصراحمد سلیمان سالم استشارى أ١

٣٣٥٩١٣٤خلف نقابة التطبیقیین متفرع من ش شبین الكومامل سید احمد ماضى استشارى ب٢

٣٣٧٣٠٣٣ش دمنھور والسكة الحدید بجوار مكتبة القرعلىخالد احمد عطوة استشارى ب٣

١٠٩٣٩١٠٩٩٦ش التحریر بجوار صیدلیة طلعتذكیة مھدى ابواللیل استاذ مساعد٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

 ٣٣٧٨٠٠٠ش شبین الكوم برج ستارز امام بوابة مجمع المحاكمریھام زیتون
٠١٢٠٠٠٥٨٨٨٥

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

المركز التخصصى للعالج الطبیعى
د/  نادیة رمضان السید

٤١٠١٢٢٨٠٨٢٥٩٨ ش الزھور ارض الجمعیات خلف مسجد الرحمن أخصائي١

غنیمى امام ابراھیم
(  مركز الغنیمى للعالج الطبیعى)

١٤٠١٢٠٣١٩٣٧٢٦ ش النیل و القلیوبیة عرایشیة مصر -  االسماعیلیة
٠١٢٢٣٥٦٢٤٠٠

استشارى ج٢

مركز الحافظ للعالج الطبیعى
د/  دمحم حافظ دمحم خریبة

٥٠١١٤١٧٥٢٠٢٠ ج التملیك الشیخ زاید امام مدرسة التكنولوجیا
٠١٢٠١١٧٠٧٧٠

أخصائي٣

مركز رعایة العالج الطبیعى
د/  خلیل دمحم احمد خلیل فاید

١٤٠١٢٠٣١٩٣٧٢٦ش النیل و القلیوبیة عرایشیة مصر االسماعیلیة
٠١٠٠٣٥٦٢٤٠٠

استشارى ج٤

مركز فتیح للعالج الطبیعى
د/  عبد الوھاب عبد المحسن فتیح

ارض المعلمین ٢ ش عزالدین  متفرع من شبین الكوم 
خلف مستشفى الخیر و البركة

٠١٠٠١٨٣٥١٤٣ أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
العیون أطباء

١٤١٣٣٧٠٣٥٤ ش عرابى و التحریر االسماعیلیة برج العزاحمد انور عبدالغنى
٠١٠٢٢٢٥٣٩٢٤

استشارى ب١

٣٢٠٧٣٧٣طریق المرحلة الخامسة مركز العیون الدولىعلى خلیل عوض هللا استاذ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءاألسنان

٣٣٢٧٤١١میدان الممرابراھیم مھدى ابواللیل
٠١٠٩٩٤١١١٨٩

استشارى ب١

١٠٣٣٢٢١٦١ ش المستشفى العام عراشیة مصرزكریا حسن زكریا أخصائي٢

١٩١٠١٠٠٤٩٢٠٠٦٦ش الحریة االسماعلیةعمرو فیصل رشاد غنیم أخصائي٣

االسماعیلیة المرحلة ٧ عمارة ٦٤ شقة ١ خلف التأمین عمرو محمود دمحم ابراھیم
الصحى

٠١١٢٢٦٣٨٨٥٥ أخصائي٤

٣٩١٠٣٢عمارة الشیماء -  شبین الكوم بجوار كنتاكىمایكل الفونس رزق هللا
٠١٢٢٤٣٠٧٩٦١

أخصائي٥

ش حسن درویش و سعد زغلول بجوار الزرعى محمود عبد الكریم
 ١١٧ ش المستشفى االمیرى امام  ممفیس حى السالم

 ٣٩١٢٢٨٤ 
٣٣٦٣٠١٣

استشارى ب٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االسماعیلیة محافظة 
أطباءاالشعة

االمل لالشعة
د.  احمد تھامى احمد جاھین

٣٩١٩٠٣٦ ش اسكندریة المتفرع من عرابى
٣٩١٩٠٤٦

أخصائي١

٠١٢٨٧٤٧٠٥٤٣برج الجوھرة بجوار الموقف الجدید باالسماعیلیةمركز االیمان لألشعة
 ٣٢٢٨٩٨٤

أخصائي٢

٣٣٣١٣٣٤ش الخیر و البركة المتفرع من ش شبین الكوممركز الخیر و البركة لألشعة
٠١٠٦٠٩٠٣٠٩٥

أخصائي٣

٣٢٢٨٦٨٠مجمع ھالة ابو زید الطبىمركز تكتو سكان لألشعة أخصائي٤

٥٨٣٩٣٠٦٧٥ ش دمحم -  برج القرعلى -  الدور الثانىمركز د.  یسرى عبد هللا
٠١٢٨٠٩٦٥٩٦٧

أخصائي٥
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السويس
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
الباطنة والغدد الصماء والسكر أطباء

٥٢ ش احمد عرابى اعلى ستودیو زھرة االربعین عبیر مصطفى مصطفى بكرى
(  من ٦ م الى ١٠ م ماعدا الجمعة )

٣٣٣٣١٩٢ أخصائي١

ش مظلوم امام جمعیة القلعة االربعیندمحم دمحم حفنى
(  من ٧ م الى ١٠ م ماعدا الجمعة )

٣٣٤٥٧٠٠ استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
الباطنة العامة أطباء

ش احمد عرابى امام ستودیو الدمرانى االربعینعادل صالح عبد الرشید
(  من ٧ م الى ١١ م ماعدا الجمعة  )

٠١١١٠٤٥٥٢٧٢ استشارى أ١

١١ ش سعد زغلول السویس بعد حلوانى سوسومحمود دمحم على جمعة
(  من ٩ الى ٦  سبت أحد أثنین )

٣٣٤١٦٦٧ استشارى أ٢

١٠٦ ش احمد عرابى برج األطباء االربعینھانى الضوى
(  من ٧ م الى ١٠ م ماعدا الجمعة )

٠١٠٢٢٤٥٣٣٣٩ أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٣٠٢ ش الجیش برج النور السویس (  مساء )حمدى المغربى
المحروسة جوارمستشفى القناةالجدیدة برج النوبى(  نھار)

٣٣٤٠٣٤٣
٠١٠٦٣٥٧٥٩٥٩

استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءالصدریة

ش احمد عرابى عمارة الجوھرة االربعین احمد حسین احمد شادى
(  سبت ،احد،اربعاء،خمیس من١١-٢ظھرو ٥-١٠مساء

٠١٠٠١٦٩٢١٤٣ استشارى أ١

ش احمد عرابى امام صیدلیة االربعینحنان رمضان محمود
(  من ٧-١٠.٥ ما عدا الجمعة )

٣٣١٣٥٠٠ استشارى ج٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

برج النادر امام قسم األربعین القدیم اسماء عبد الوھاب المھدى
(  من ٧م -١٠م  ما عدا الجمعة )

٠١١١٥٢٥٨٥٧٧ استشارى ج١

میدان الكسارة الغریب السویسخلیل حامد الفار
(  من ٧م -٩م  ما عدا الجمعة )

٣٣٣٤٤٨٩ استشارى أ٢

عمارة بنزایون امام مطافى السویسرضا صالح دمحم خلیفة
(  من ٨م -١٠.٥م  ما عدا الجمعة )

٣٣٢٦٤٤٤ استشارى أ٣

ش احمد عرابى -  ناصیة شارع الدندراوىشیماء نبیل الشافعى
من ٦.٣٠ الى ٩.٣٠ ما عدا الجمعة

٠١٢٢٣٤٨٤١٤٦ أخصائي٤



402

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
األطفال أطباء

٩ ش المعادى میدان االربعینعادل بشیر عبد العزیز
من ٧.٥م الى ١١.٥ ماعدا الجمعة

٠١١٤٢٤٦٨٣٧٠ استشارى ب١

بجوار مستشفى الحمیات دمحم فنحى دمحم خیر
(  من ١٢ - ٢ظھرا و ٨الى ١٢م  )

٠١٠٠٧٥٧٦٥٤٣ أخصائي٢

امام بنك مصر٣٧٠ ش الجیش السویسدمحم محمود عبدالرحیم
(  من ١٢ - ٣ ظھر ما عدا الجمعة )

٣٣٤٠٩٥٩ استشارى أ٣

شركة السجایر٣ ش عتاقة االربعینممدوح حسن محمود
(  صباحا )

٣٣٤١٤٤١ استشارى أ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
الجراحة العامة أطباء

احمد الدسوقى دمحمین
(  جراحة مناظیر )

ش احمد عرابى امام مقلة االخالص االربعین
(  من ٧:  ١١ما عدا الجمعة )

٠١٠٦٠٦٣٠٨٠٤ أخصائي١

ش احمد عرابى عمارة جوھرة االربعین(  من ٧.٥:  احمد دمحم عبدالكریم
١١.٥ما عدا الجمعة )

٠١٠٦٠٣٩٤٩٥٢ استشارى أ٢

عباد الرحمن (  االثنین و الثالثاء و االربعاء )  وعین جمال كامل دمحم
الحیاه األحد(  من ٨:  ٩م )

٠١٠٠٣١٣٤٠٤٣ استشارى ب٣

عادل حسن عبد الفتاح
(  جراحة مناظیر )

٥١ ش صالح الدین بجوار االمام الشافعى
(  یوم الخمیس من ٣م:  ٩م )

٣٢٢٩١٣١ استاذ٤

٢٣ اول ش احمد عرابى من الترعة  االربعینعبد المنعم سالم
(  من ٧.٥:  ١١.٥ما عدا الجمعة )

استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

ش ماھر میدان الترعة اعلى صیدلیة د/منىاحمد دمحم عبد المنعم
(  من ٦:  ٨الثالثاء و االربعاء و الخمیس )

٠١١٥٠٢٧٨٧٥٣ أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءجراحة االطفال

٤١٩ ش ٢٣ یولیو برج الدوشىدمحم انس عبد المحسن
(  من ٥:  ١١م السبت و االثنین و االربعاء )

٠١١٢٩٤٥٥٤٥٥ أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءجراحة العظام

عمارة ابو الحسن امام صیدلیة الطیبرجب مصطفى
(  من ٧م:  ١٠مما عدا الجمعة )

٣٢٢٤٥٠٠ استشارى أ١

ابو الحسن بجوار صیدلیة ایھابمجدى خمیس رجب
من ٧.٣٠ الى ١٠.٣٠ ماعدا الجمعة

استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

میدان االربعین بجوار صیدلیة االسعافھشام محمود حسن الوكیل
(  من ٤:  ٦ مساء یوم األربعاء)

٠١١١١٣٠٢٢١٢ استاذ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

١٠٦ ش احمد عرابى برج االطباء األربعینحمدى احمد عامر
(  من ٧م -١٠م  ما عدا الجمعة )

٠١١١٥٢٥٨٥٧٧ استشارى ب١

عمارة ابوالحسن امام صیدلیة الطیب على السید ابراھیم موافى
(  من ١٠ص:٢ظھر و من٧م :  ١٠م  ما عدا الجمعة )

٣٣٣٣٩٩٦ استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
النساء و التولید أطباء

١٢٠ ش احمد عرابى بجوار ستودیو الدمرانى االربعینالسید البدوى راشد موسى
(  من ٧م -١٠م  ما عدا الجمعة )

٣٢٢٨٨١٢ استشارى أ١

عمارة ابوالحسن امام صیدلیة الطیب زینب عبدالعاطى عبداللطیف
(  من١٠ ص -٣.٥ظھرا  )

٣٣٣٥٨١٠ استشارى ب٢

٣٣ ش احمد عرابى امام مقلة االخالص االربعیندمحم عبد العاال
(  من ١٠ص :  ٢ ظھرا ومن ٧م -١٠م )

٣٣٠٩٥٧
٠١٢٢٦٦٥٣٣٥

استشارى ج٣

برج النادر امام قسم االربعین القدیمنجاة ھنداوى دمحم
(  من ٧ م الى ١٠  ما عدا الجمعة )

٠١٠٢٠٢٣٦٣٦٣ استشارى أ٤

١٠١ برج المصطفى بجوار مكتبة الجناینىھالة حامد السید حامد
(  من ٢م -٤.٥م  )

٣٣٣٠٩٦٦ استشارى ج٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

من ٦م :  ١٠م ماعدا الجمعة و السبتاحمد بدوى دمحم بدوى أخصائي١

٤٢٣ ش یولیو امام قسم االربعین القدیمالسید سامى احمد
من ٢:  ١٠.٥ ص و من ١٠ : ٦ م ماعدا الجمعة

٣٣٣٣٢٣٧ استشارى أ٢

٥٢ ش احمد عرابى اعلى ستودیو زھره  االربعینغریب محمود عبدالمقصود
(  من ١٢.٥:  ٣ص و من٦م:١٢م   ما عدا الجمعة )

٣٣٣٣١٩٢ استشارى ب٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
العیون أطباء

١٢٨ ش احمد عرابى امام مجوھرات الھدى االربعینایناس ابراھیم عزام
(  من ٧:  ١٠.٥  ما عدا الجمعة )

٠١١١٩٩٥٦١٢ استشارى ب١

ش مظلوم امام جمعیة القلعة االربعینصفیة دمحم الوراقى
(  من ٦:  ١٠.٥ ما عدا الجمعة و الخمیس و االثنین )

٣٣٤٥٧٠٠ استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءاألسنان

الغریب ١٦ ش عدلى یكنتھانى الجمل
(  من ٦:  ١٠.٥م   ما عدا الجمعة )

٠١٢٨١٨٠٧٣٤٣ أخصائي١

٣٥ ش ابو النور -  حلقة السمك القدیمة -  الغریبزكریا انور دمحم
من ١:  ٣ ظھرا و من ٧:  ١٠ مساء

٠١٠٢٨٨٨٦٩٥٤ استشارى ج٢

١ ش سعید الشامى المتفرع من ش احمد عرابى امام عیادة خلیج السویس لطب االسنان
مقلة االخالص كل یوم من ٥ م الى ١٢م

٠١٠٢٣٥٥٨٧٧٥ أخصائي٣

١٤ ش التحریر السویسدمحم عبد الحفیظ
من ٦ الى ١٠.٥ ماعد الجمعة

٣٣٣٣٣٧٤ استشارى ج٤

االربعین بجوار مكتبة الجناینىمصطفى منتصر
من ٦ الى ١.٥ ما عدا الجمعة

استشارى ج٥

١٢٤ ش احمد عرابى -  االربعیننبیل الشافعى
من ٧م:  ١٠م عدا الجمعة

٣٢٢٠١٦٥ استشارى ج٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

السویس محافظة 
أطباءاالشعة

ش احمد عرابى بجوار مستشفى دار الشفاء الحیاة لألشعة و الرنین
(  من ١٠ص:  ١١م  )

٣٣١٠٢٥٨ أخصائي١

٤٣ ش الشھداء امام نادى الشرطة السویسالسویس لالشعة
(  من ٩ص:  ١١م )

٣٢٢٥٤١٤ أخصائي٢

٨ ش خالد بن الولید السویسالیوسف لالشعة
(  من ١٠ص:  ٣م و من ٥م:  ١٠م ما عدا الجمعة )

٣٣٣٤٢٠٥ أخصائي٣

تامر دمحم البوھى 
(  البوھى لالشعة التشخیصیة )

٣ ش الشھداء السویس
(  من ٩ص:  ١٠م ما عدا الجمعة )

٣٣٠٨٦٩٩ أخصائي٤



406



407

بورسعيد
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٦٣٣٥١٧٧٧ ش عرفاتایمن ابراھیم الجندى
٠١٢٢٧٣٥١١٠٠

استشارى أ١

 ٣٦١٣٥٠٠برج السندس امام مستشفى النصر الزھورایھاب على الحنفى اسماعیل
٠١٠٠٥٢٧١٥٢٣

استاذ مساعد٢

ش دمحم على و أوجینا عمارة النشار الدور الرابع فوق حسین حسین دمحم بدران
صیدلیة أبو الغیط

٣٣٤٠٦٣٤  
٠١٠٠٥١٦٥٥٨٠

أخصائي٣

٣٢٣٠٢٩٨ش سعد زغلول والشھید الجیارسعد یوسف العلمى استشارى ب٤

٧٣٣٣٣٩٥٠٠ ش سعد زغلول برج الحریةشریف شحاتھ ابوجندى
٠١٢٢٣١٦٣٩٢٩

استشارى أ٥

بور فؤاد عمارات الھیئة قناة السویس رقم٤شریف دمحم شعبان
بجوار كافتیریا الجزیرة الدور االرضي

٣٤٢٧٢٥٢
٠١٠٦٤٨٧٧٩٢٧

أخصائي٦

٢١٣٣٣٨٠٣٨ ش صالح سالم برج االطباءدمحم ابراھیم شعیر
٠١٠٠٢٤٩٢٤٧٤

استشارى أ٧

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٣٧٢٩٧٣٢بنك االسكان عمارة ٨ الدور االولالسید دمحم صالح دعیھ
٠١٠٠٥١٥٥٢٧٢

استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءالصدریة

 ٣٢٤٥٢٤٢ش الثالثینى و نبیل منصورھشام دمحم مسعد ابراھیم
٠١٠٠٤٢٥٥٢٥٨

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٣٢٢٧٩٦٦ش صفیة زغلول ٥٠امیل عزیز عیسى استشارى ج١

أرض العزب ش النصر و أسوان فوق النساجون دمحم دمحم سلیمان فراج
الشرقیون

٣٣٣٦٦٥١
٠١٢٢٤٤٦٤٤٢٣

أخصائي٢

٣٤٠١٢٩٢ش الجزائر و١٢ ملك عالمنھى صالح الدین شكرى
 ٠١١٢١٢٠٤٨٠٣

استشارى ج٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
األطفال أطباء

٣٤٠٠١٥١بور فؤاد  مساكن اشتوم الجمیل  عمارة ٧عصام الدین عبد الحلیم حسن استشارى ج١

٢٢٣٢٢٣٧٧٢ ش صالح الدین امتداد البازاردمحم اسامة حسین استشارى ب٢

٣٢١١٤٩١قشالق السواحل برج المھدى اخر سور كلیة تربیة نوعیةدمحم جمال دمحم مشالى
٠١٠٦٧٦٨٣٠٨٠

أخصائي٣

 ٣٢٣٦٤٥٦ش صالح سالم  وسعد زغلول برج االطباءالدور الخامسدمحم نجیب ابوالفتوح
٠١٢٢١٨٤١٦٨٥

استشارى أ٤

٣٦٤٧٧٠١عیادة مكة التخصصیة امام نادى الرباط -  الزھورمصطفى مصطفى السعید
٠١٠٠١٠٥٨٠٧٥

استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
الجراحة العامة أطباء

  ٨٣٣٣٤١٦٤ ش سعد زغلول و الشھید مختار سعید  برج الدایماحمد فرغلى ابراھیم
٠١٢٢٦٣٦٢٥١٧

استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءجراحة العظام

٠١٠١١٠٠٤٤١٤ش الثالثینى ١٠٦ برج االسالمیةحسام الدین دمحم ابو النورالحدیدى استشارى ج١

٣٣٥٢٢٠٥برج النھى ٧٥ ش الثالثینى امام مجمع ابو اسماعیلزكى السید زكى صالح
٠١٢٧٩٤٤٩٥٦٩

استشارى ج٢

    ٢٩٣٢٢٢١٦٦ ش الجمھوریة امام غرابدمحم التابعى الجریتلى
٠١٢٢٢٨٦٩٠٣٠

استشارى أ٣

بورسعید -  قشالق السواحل -  اخر سور تربیة نوعیة -  دمحم السید احمد ھمام
برج المھدى

٣٢١١٤٩١ أخصائي٤

ش عبد الھادى و الحدیدى برج الرحاب اعلى معمل سیتىدمحم السید حسن
 سبید

٣٦٨٩١١١ استشارى ب٥

٣٣٣٢٢٠برج الفردوس ٣٧ ش سعد زغلول اعلى البھائىدمحم كامل دمحم عبد الصمد
٠١٠٠٤١٤١٣٤٠

استشارى أ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

٣٢٣٥٩٤٣ش سعد زغلول برج الحریة ٧٣احمد كمال مصطفى الزواوى استاذ١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٣٣٤٤٤٧ش الثالثینى و اسوان برج تباركرؤوف زخارى عبد الملك
٠١٠٠٥١٥١٨٩٠

استشارى ج١

٣٣٢٧٧٥٣برج الیمامة ش دمحم على وسعد زغلولدمحم السید قابیل استشارى ب٢

٥٦٣٣٣٣٤٣٠ ش سعد زغلولنصر السید حسن عاشور
٠١٢٢٣٨٢٠٤٨٦

استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
النساء و التولید أطباء

٣٣٤٨٨٦٦ش صالح سالم برج طیبھ الدور االولایمان عزت احمد غنیم
٠١٠٠١٠٠١٧٣٩

أخصائي١

٣٣٢٤٧٤٧ش الجمھوریة ودمحم محمودحسن عبده االسناوى استشارى ب٢

٣٢٠٣٠٧٣مساكن ٦ اكتوبر -  ع ٥٠ - شقة ١عالء صدیق واطسن
٠١٢٢٣٥٢٠٣٥٨

استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٩٠١٢٧٨٥٣٦٨٨٢ ش رمسیس و النھضة برج احد بجوار محل الغریبىابراھیم حسن ابراھیم السید استشارى أ١

٣٣٤٣٥٣٩شارعى الثالثینى و المقدس بجوار الجامع التوفیقىعبد هللا حسب النبى الصادق استشارى أ٢

عصام احمد محمود ابراھیم
و شھرتھ عصام ریحان

٣٣٤٧٣٤٨ش دمحم على و اوجینا اعلى صیدلیة ابو الغیط الدور الثالث استشارى أ٣

١١٣٢٢٩٠٦٨ ش دمحم محمود بجوار الشابورىعالءالدین عبدالرحمن الدغیدى استشارى ج٤

 ٣٢٢٢١٦٦فوق بنك مص -  برج الخلیجیاسر طھ محمود مدین
٠١٠٠١٨٤١٥٤٢

استاذ مساعد٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

برج قناة السویس  ش الثالثینى و دمحم الموجى امام حجازى مجاھد التمیمى
سینما مصر

٣٣٣٨٠٨٦ 
٠١٠٩٩٦٦٥٥٧٥

استشارى ج١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

(  مركز كیدز )
حازم عطیة على على

 ٧٢٣٣٢٢٧٨٨ ش سعد زغلول و دمحم على
٠١١١٩٩٩٩٣٦٩

أخصائي١

٥٠٠٠٣٦٠٣٩١٨ وحدة ع ٣٤ امتداد ش النصرالسمان للعالج الطبیعى أخصائي٢

الصالح للعالج الطبیعى 
د /  صالح على محسن صالح

٣٤١٥٩٢٠بورفؤاد م المھندسین مدخل ب امام مسجد الشعرواى أخصائي٣

جمعیة التاھیل االجتماعى 
(  مركز العالج الطبیعى )

٣٢٣٧١٠٤امتداد ش االمین أخصائي٤

دمحم السید حسن
(  مركز بورسعید لالصابات )

ش عبد الھادى الحدیدى برج الرحاب امام مستشفى 
النصر

٣٦٨٩١١١ أخصائي٥

مركز جودة التخصصى للعالج الطبیعى
(  د دمحم عادل طھ جودة )

ش الثالثینى و عزمى برج درویش  بجوار المعھد الفنى 
التجارى القدید و امام محل بورى الدور الثانى

٣٣٢٢٣٧٠ أخصائي٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
العیون أطباء

١٠ ش سیزوستریس و سعد زغلول امام مدرسة ابو النور دمحم ابو النور الحدیدى
الیونانیة الثالثینى

٣٢٤٠٩١٦ استشارى ج١

٥٠٣٣٢٨٧٠٤ ش صفیة زغلول بجوار سینما الشرقاشرف زكریا دمحم البیومى استشارى ج٢

٣٤٠٧٢٦٦بورفؤاد الحزب الوطنى االسر الجدیدة ع ١جاسر عبدالمنعم الشاعر استشارى ب٣

٣٢٢٢٨٥٩ش ریاض والعجرودىعالءالدین دمحم جمعة استشارى ب٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءاألسنان

٣٤٠٥٥٢٢ش سعد زغلول والمغرب امام بورىابراھیم شبیب زھیرى أخصائي١

ابراج خان الخلیلى برج زمردة تقاطع ش النصر و احمد عبد هللا احمد غنیم
ستالنجراد -  الدور االرضى

٣٢٠٣٣٤٩
٠١٢٨٥٤٧٤١٢٦

أخصائي٢

٣٣٢٠٣٢٠اوجینا و البازار برج ریالتواحمد عماد مسعد مراد
٠١٠٠٥٣٥٩١١١

أخصائي٣

 ٣٦٠٧٤٧٦مكة التخصصیة امام نادى الرباط الزھورتمیم دمحم تمیم عبد اللطیف
٠١٠٠٥٧١٧٠٧٦

أخصائي٤

٠١٢٨٦٣٩٠٢٣٠ش دمحم على مساكن الموظفین ع ٢٦حسن مصطفى احمد مصطفى شسلبى أخصائي٥

٥٣٣٣٨٨٣٥ ش الصباح تعاونیات ھیئة قناة السویسدمحم عبد الحمید دمحم
٠١٠٩٧٩٩٧٩١٩

أخصائي٦

٣٣٥٠٦٥٠ش ٢٣ یولیو امام مسجد لطفى شبارةھیثم محمود سالم
٠١٢٢١٥٥٨٢٢٤

استشارى ج٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
أطباءاالشعة

مركز االشعة الحدیثة
الرخاوى

٣٢٢٥٦٦٩ش دمحم على امام مدرسة التیموریة استاذ١

٣٣٥٧١٥٩ش ٢٣ یولیو و بنى سویفمركز االیمان لألشعة المقطعیة أخصائي٢

٣٣٣٠٨٩٥ش سعد زغلول واالمینمركز بورسعید لالشعة المقطعیة أخصائي٣

٣٤١٥٨٥٢ش ١٥سبتمبر خلف عمارات الھیئة بالسوقمركز بورفؤاد سكان لالشعة
٠١٢٧٣٣٩٥١٨٦

أخصائي٤

٣٢٣٠٤١١ش اوجینا خلف المستشفى العاممركز سمارت سكان اند الب
٣٢٣٠٤١٢

أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بورسعید محافظة 
التحالیل أطباء

٣٣٥٥٧٦٥ش سعد زغلول  ومظلوماحمد عبده اللواح استشارى أ١

مركز الرباط الطبى ش التعمیر البرج
ش الجیش واوجینا

٣٧٢٥٩٩٠ أخصائي٢

٣٢٤٤٥٦٥مجمع البرید  ش الجمھوریةالمختبر أخصائي٣

٤٥٣٣٣١٠١٠ ش سعد زغلول والمشرقجراند الب أخصائي٤

٣٣٤٤٨٣٣برج الیمامة ش الثالثین ودمحم علىسحر ابراھیم عبدهللا أخصائي٥

٣٢٢٤٩٦٥ش شھداء القنال وصفیة زغلولطاھر ابراھیم الصیرفى استشارى أ٦

٣٢٣٠٤١١ش اوجینا خلف المستشفى العاممركز سمارت سكان اند الب
٣٢٣٠٤١٢

أخصائي٧

٣٣٣٤٢٨٤ ارض العزب ش النصر و الدقھلیة  بورسعیدمعامل سیتى للتحالیل الطبیة أخصائي٨

  ٣٦٠٠٠٦٥معمل استرا للتحالیل الطبیة
٣٣٣٣٣٠٥

أخصائي٩

٣٣٢٦١١١شارع دمحم على و صفیة زغلول ع النشارمعمل البیان للتحالیل أخصائي١٠

١٦١٩١تقاطع ش الجمھوریة مع ش اوجینىمعمل الفا أخصائي١١

ش صالح سالم صیدلیة البرج برج طیبة الدور االولمعمل سجما الب
الزھور مجمع االطباء التخصصى امام مستشفى النصر

٣٢٤١٨٠٠  
٠١٠٦٦٠٨٥٦٤٩

أخصائي١٢

  ٣٤٠٠٠٠٦شارعى دمحم التجارى برج نوراالیمانمعمل میترا
٣٦٣٣٣٨٣

أخصائي١٣
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العريش
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠٢٢٨٦٨٣١٣العریش -  ش الجیشدمحم العبد الشوربجى أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٢٢٣٧٢٩٣٩٠العریش -ش ٢٣ یولیومصطفى محمود دمحم ادم استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

٠١٠١٦٤٨٧٠٨٩العریش -  ش ٢٣ یولیوامل دمحم حسن سالمة أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
أطباءجراحة االوعیة الدمویة

العریش ش ٢٦ یولیوصبحى رمضان عبد الخالق أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٠١٠٠٨٤٢١٣٤٥العریش -  ش ٢٦ یولیوممدوح عبد الرحمن عمار جودة أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٠١٠٢٥٧٤٤٩٤٢العریش -١٤ ش الجیشوائل العبد جودة أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
العیون أطباء

٣٣٥٣٧٩٧ش ٢٣ یولیو بجوار فندق الصفادمحم حسین سالم استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٠١٠٦٧٨٧٧٨٨٨العریش -  ١٧ش الشھید مصطفى الفارحاسم حمدى على فخر الدین أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

العریش محافظة 
أطباءاألسنان

٠١٢٢١٤٦٤٦٢٦العریش -  ش ٢٦ یولیوسیف الدین سعید بدوى أخصائي١
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الفيوم
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٦٣٣٢٠٠٦ش الحریةجمال اسكندر عبدالملك استشارى أ١

٠١١١٣٥٥١٣٦٦ش بطل السالم بجوار عرفة اخوانسراج الدین احمد معوض دمحم استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

ش الحریة برج السالم أعلى النساجون الشرقیون بجوار عادل سعید دمحم ابراھیم
معمل المختبر

٦٣٧٧٣٠١ استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

حاتم دمحم جمال الدین عبد الخالق
و شھرتھ حاتم جمال او ھجار

٠١١٤٥٨٩٢٢٥٤ش مصطفى كامل بجوار االف جرام أخصائي١

٠١٠٠٩٩٤٧٤٦٤المسلة االصالح الزراعى اعلى ھایبر ماركت البركةعمرو قرنى سلطان أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
أطباءالصدریة

٠١٠٦٠٠٠٥٦٥٣الفیوم ش مضرب االرز امام مستشفى الندى برج الحیاةاالء مصطفى كمال فتحى احمد
٠١١٤٤٧٧٢٧٥٦

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠٢٥٢٢٧٤٥٤السھرایة -  ش ابن خلدون -  قرب مسجد الصباحیةاشرف مكرم فھیم فرج
٠١٢٠٧١٩٠٥٧٢

استشارى أ١

٦٣٧١٠٤٤برج الوفاء مزلقان بھجت القدیم ش السد العالىدمحم عبدالمنعم عبدالعزیز احمد استشارى ب٢

٦٦٣١١٩٧٩ ش البوستة امام مكتب برید الفیومممدوح احمد دمحم حسن استشارى ب٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٢١١٠٤١٧امام باب مرور الفیوم الرئیسىحسن امین حسن دمحم الطیب استشارى أ١

عماد حامد محمود احمد السید یونس
(  مركز جراحة عامة )

٢٠٦٥٧٧٥برج النساجون الشرقیون بجوار السنترال
٠١٠٩١٦٩٩٠٢٣

أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
أطباءجراحة العظام

٦٣٠٦٥١٢ش البوستةشریف عبد العاطى دمحم الشیخ استشارى ب١

٦٣٣٨٢٣٨ش مصطفى كاملعادل عمر لطفى االبیارى استشارى أ٢

٦٣٣١٣٥٨ ش خالج باشا العریاننبیل شحاتة وھبة السویفى استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
النساء و التولید أطباء

٢١٦٨٢٤٩ دلھ ش مسجد الرحمنخدیجة دمحم  عبد العزیز دمحم النحاس
٠١٠٠١٩٣٥٣٦٩

استشارى ب١

٢٣٥٣٢٢١مساكن التعاونیات عمارة ٧٤ شقة ٢سمیرة عابدین السید الرحیم استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٣٠٩٠٢٠عمارة عرفھ ش المحمدیةعصام عبدالھادى عبدالھادى قدوس استشارى أ١

٢٣١١١٢١ش المحمدیة امام محل كتكوتدمحم فراج سلیمان حلوه استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٢٣٥٦٥٠٠ش بحر ترسا بجوار مسجد الصباحیةاحمد عمر حماد دمحم
٠١٠٠٥١٩٧٧٥٧

أخصائي١

د /  ایمان دمحم السید مرسى 
(  مركز االیمان للعالج الطبیعى)

٠١٠٠١٩٠١٨٩٤بجوار مسجد المعلمین النویرى الفیوم أخصائي٢

ش بورسعید (  الرملة سابقا )  ش عمر بن الخطاب مجدى احمد عرفة عثمان
باغوص الفیوم

٩٢٠١٢٢٢  
٠١٠٠٧١٦٢٢١٠

أخصائي٣

دمحم حسن دمحم دمحم 
(  مركز رعایة للعالج الطبیعى )

٠١٠٠٥٦٥٨٨٥٠ش احمد شوقى امام فیال المحافظ بجوار كوك دور أخصائي٤

المسلة العبودى امام مركز االیمان لالشعة نجم الدین رجب دمحم طلب
بجوار مستشفى الندى

٩٢٠١٢٢٢
٠١٠٠٧١٦٢٢١٠

أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
العیون أطباء

٠١٠٢٠٤٧٤٦٦٦میدان المسلة برج البراء الدور الثالثآسر احمد احسان عبد الحمید
٠١٠٢٠٤٧٤٥٥٥

استشارى أ١

٢٠٦١٢٠٧ش امین خلف عمارة االوقافارنست امین شنودة فانوس استشارى أ٢

٢٣٤٤٨٤٥ش سعد زغلول امام مسجد دارمادشریف حسن تراضى واصل استشارى أ٣

٢٣٥٧١١٧ش الفتح بجوار الغرفة التجاریةصالح على  دمحم مخلوف استشارى ب٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
أطباءاألسنان

الحادقة ش اسماعیل الدورى اعلى حلویات سفیرأالء عبد التواب رمضان جودة
میدان المسلة برج األمیرة اعلى تاى ھاوس

٠١٠٢٠٤٣٦٩٦٩
٠١٠٢٧٢٤٨٤١٧

أخصائي١

٠١٠٢٠٧٩٨٠٤٢الفیوم ش السنترال امام مدرسة الراھباتحازم محمود دمحم أخصائي٢

٦٣٣٦٤٧٤تقاطع ش عدلى یكن و مصطفى كاملسامى عوض رزق هللا أخصائي٣

دمحم السید البدوى معوض (  مركز 
األمل لألسنان )

ش جنینة الرى امام صیدلیة الجالء بجوار مخبز أخر 
ساعة برج الجبالى الدور الثانى

٠١٠٠٠٢٠١١٥٣ 
٢١٦٤٦٥٤

أخصائي٤

 ٢١١٢٤٩٨ الفیوم ش احمد شسوقى امام فیال المحافظدمحم دیھوم شاكر علوانى
٠١٠٦٩٩٥٢٥٩٢

استشارى ج٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
أطباءاالشعة

 أول الكوبرى العلوى بجوار عمارة مصر للتأمین برج مركز البرج لألشعة
الشروق

٠١١١٧٧٩٢٤٧٩
٠١٢٠٥٣٨٣٩٩٩

أخصائي١

مركز النھار لألشعة و الرنین 
المغناطیسى

٢٧٦٠١٨٠ابشواى ش المركز بجوار المستشفى العام
٠١٠٠٤٠٩٤٩٥٢

أخصائي٢

٨٠ ش صبرى البكباشى برج الصفوة  الفیوم خلف نادى مركز نور الفؤاد لألشعة
المحافظة

٢٣٣٠٣٧٥ 
٠١١٥٢٠٠٠١٠٩

أخصائي٣

٢٣٤٤٨٥٠ش النبوى المھندس برج الزھراء بجوار المطحنمركزالفیوم سكان
٢٣٤٤٨٢٠

أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

الفیوم محافظة 
التحالیل أطباء

خالد شعبان عبد العلیم سید
 ( معمل طیبة للتحالیل الطبیة )

٣ ش احمد شوقى منشأة لطف هللا بجوار موبینیل أعلى
 صیدلیة فتیح الدور الثانى

٢٢٠٤٢٢٣ 
٠١٠٠٥٥٨٨٤٤٠

أخصائي١

عبد الرحمن محمود عطوه
(  معمل عباد الرحمن )

٠١٠٦٤٤٥٦٤٢٧كوبرى مرزبان بجوار مخیمر للدھب اعلى صیدلیة االھلیة أخصائي٢

٢٣٠٩٦٧٢الحریة بجوار االوقاف اعلى محالت دعاءعبدالحمید عبدالتواب صالح صبرى استاذ٣

٢٣٣٥٨٣٣دحدورة ھدى ش مصطفى كاملعبدهللا طھ الشریف أخصائي٤

٢٠٦١٢٩٠ش خالد باشا امام مدرسة الراھباتمحمود دمحم على دمحم نصر
٠١١١٥٥٢٦٣٩٦

أخصائي٥

٢١٤٨٢٨٤البارودیھ برج االیمان خلف جمعیة الشبان المسلمینمرفت میالد عبدهللا أخصائي٦

٢٣٥٧٠٧١الفیوم ش الحریة عمارة مخلوف اعلى البنك االھلىمعامل رعایة للتحالیل الطبیة أخصائي٧

٢١٥٠٧٩٨المسلة برج البشیر بجوار شركة الغازمعامل فرست الب للتحالیل الطبیة
٠١١١٧٦٠٣٦٥٣

أخصائي٨

٢١٥٠٢٦٧المسلة ش النبوى المھندس امام مستشفى الندى الفیوممعمل الفا الب أخصائي٩

٢٣٧٨٨١٨منشاة لطف هللا امام نادى الشبان المسلمیننیوبیوالب للتحالیل الطبیة أخصائي١٠
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بنى سويف
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٠١٠٠٩٣٠١٦٨٥ش عبد السالم عارف -  امام البرید العمومىالزھراء دمحم فھمى استشارى ب١

٢٣٣٧٠٨٨ش صالح سالم امام التامین الصحىجمال طھ دمحم على استشارى ب٢

٢٣٥٢٠٢٠ش صالح سالم اعلى محالت ابوالدھبعلى حسین حسن الدھروطى استشارى أ٣

٠١٠٠٥١٧٩٧٣٣ش طوسون امام مستشفى السالم الخیرى بنى سویفدمحم دمحم جمال الدین أخصائي٤

٢٣١١٢١٣ش ابوبكر المنزالوى ش اسالممواھب جمال محمود عبد اللطیف استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٠١١٠٠١٦٢٨٠٩برج التوحید ش المدارسھشام دمحم جمعة عبدالحمید أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

برج الندي اعلي صیدلیة البرجخالد رفعت دمحم عبد المجید استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
أطباءالصدریة

٠١٢٢٧٦٠٠٥١١برج القدس  میدان المدیریةافرام ماجد فكرى استشارى ج١

میدان حارث اول ش الدیرىمحمود فخرى البراوى استشارى أ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٣٦٦١٥٣ش الریاضى اعلى محالت  maامیمة سید دمحم صبره استشارى ب١

٠١٠٠٥٢٢٢٠١٨برج الزھراء المبني االداري -  الدور الثالثرحاب دمحم نجیب استشارى ج٢

٠١٠١٣٤٦٥٧٤٩ش عبد السالم عارف بجوار مدیریة التموین بنى سویفعبیر ابراھیم دسوقى استشارى ج٣

٠١٢٢٧٦٠٠٥١١برج القدس میدان المدیریة بنى سویفمنال جرجس شحاتھ أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
األطفال أطباء

٠١١٢٨٠٤٤٣٨٣برج الحریة ارض الحریةایمان دمحم منجود أخصائي١

٠١٠٦١١٣٠٦٠٥امام صیدلیة الحرمین ش صالح سالم بنى سویفثناء حسین طھ اللیثى استشارى أ٢

٢٣٣٣١٣٣ش السیدة حوریة -  بنى سویفعبد العظیم عبد هللا عبد العظیم استشارى ب٣

٠١٢٠٦٨٢٨١٧٣برج القدس میدان المدیریةدمحم عادل عبد التواب استشارى ج٤

٠١٠٢٤٨٩٨٧١٢برج اسماعیل الجندى مزلقان المدیریة بنى سویفدمحم محمود عبد العظیم الشوربجى استشارى ب٥

٢٣٢٦٧٦٥ش المدارس امام مكتبة النجاحمحمود شعبان رضوان استشارى أ٦

٠١٠٩٩٤٧٥٠٢٧عمارة برج الزھراء -  ش احمد عرابى -  بنى سویفمصطفى الجمل استشارى أ٧
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٠٩٠٢٠٩٥٥٨ارض الحریة اعلى توكیل ماى واىاحمد سمیر على سید استشارى ج١

٠١٠٠٣٣٠٨١٦٨ش احمد عرابى بجوار الصالون االخضر بنى سویفحمدى مصطفى عبد الحسیب استشارى أ٢

٢٣٦٦٧٧ش المدارس اعلى االیمان لالشعةعلى دمحم على لبیب استشارى ب٣

٠١١٥٧٧١٠٠٦٦برج التوحید ش المدارسدمحم احمد قرنى استشارى ج٤

٠١٠٠١٢٧٥٥٣٢ش الریاضى اعلى محالت MAھشام احمد نفادى استشارى أ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
أطباءجراحة العظام

٠١٠١٢١١١٣١٣ش المدارس برج التوحیداحمد دمحم دمحم شعب استشارى ب١

٠١١٤٣٥٤٠٢٥٩ش احمد عرابي اعلي معامل الفاایمن عبد الباسط عبد الصمد استشارى ب٢

٠١٢٧٦٥٤٠٠٧٥برج القدس  میدان المدیریةعمرو سید حسنى استشارى ج٣

٠١٠٠٣٠٥٥٨٧٧برج مزایا میدان الزراعییندمحم سید جودة استشارى ج٤

٠١٢٧٠٠٤٩٤٩٤امام مستشفى السالم -  بنى سویفنادر فتحى ریاض استشارى ج٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
النساء و التولید أطباء

٢٣٢٢٩٢٣میدان حارث -  بجوار مقھي الزجاجابراھیم شریف دمحم حجاب استشارى أ١

٢٣٢٥٣١٢ش احمد عرابى امام محالت باریس سنتراسامة احمد خلیل جمعة استشارى أ٢

٠١٠٠٦٧٠٧٣٣٩ش ٢٣ یولیو بجوارالمصریة للصرافةاكمل حسین مرسى رزق أخصائي٣

٠١٠٠٦٥٩٦١٩٩ش صالح سالم -  امام مطعم الشعبتامر عاطف شكرى استشارى ج٤

٦٥٢٣١٣٠٠٠ ش ٢٣ یولیوعال ابراھیم عبد المحسن استشارى ب٥

٠١١٢٨٠٤٤٣٨٣برج الحریة ارض الحریةعلى عید مبارك أخصائي٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٣٢١٦٤٧ش الریاضى اعلى  ابوالدھبدمحم عاطف احمد ابراھیم استشارى أ١

٠١٠٦١١٣٠٦٠٥امام صیدلیة الحرمین ش صالح سالم بنى سویفمى دمحم حسام استشارى ج٢

٠١١٤٦١٤١٤٢١میدان المدیریة برج القدسھشام دمحم جنیدى استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

٢٣٢٩٦٤٩طریق السادات بجوار مصنع الثلجسھا حسن سید دمحم سنارة استشارى ب١

٢٣٣٣٧٣٩برج الحریة ارض الحریةمنال دمحم سید احمد أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٠١٠١٦٢٥٢٢١٢برج الرحاب -  ش عبد السلم عارفاحمد ربیع مرزوق دمحم استشارى ب١

٢٣٦٠١٣٠ارض الحریة  مركز الظاھرحسن عبدالظاھر دمحم زیدان استشارى ب٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
العیون أطباء

٢٣١٠٦٨٩ش الریاضى -اعلى بنك القاھرةسلوى ریاض دمحم الكامل استشارى أ١

٢٣٢١١٨٨ش احمد عرابى اعلى محالت ابوالدھبنادر فانوس سعید داود استشارى أ٢

٠١٠٠٣٣٠٨١٦٨ش احمد عرابى بجوار الصالون االخضر بنى سویفھدى رجب احمد عبد التواب استشارى أ٣

١٧١٢٣٣٩٩٩٢ ش احمد عرابي -  اعلي محالت باریسوفیق فارس سكلھ قلتھ استشارى أ٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
التحالیل أطباء

٢٣٢٦٨٩١ عمارة النیابة االداریة خلف عمر افندىالبرج استشارى أ١

٢٣٥٠٠٩٨میدان حارث اول ش الجبالىالمختبر استشارى أ٢

٢٣٥٢٢٢١ش احمد عرابي امام برج الزھراءمعامل الفا أخصائي٣

٠١٠٢٢٥٤٤٢٤٥برد التوحید -  ىش المدارسمعمل اطلس أخصائي٤

٠١١١٩٠١٦٦٢٧   ش الریاضي امام بنك القاھرةمعمل الشمس أخصائي٥

ش سعد زغلول خلف السكة الحدیدمعمل رویال الب أخصائي٦

 ٢٣٢٨٠٨٨  ش المدارس برج التوحید امام مسجد السنیةمعمل صحتي
٢٣١٨٠٨٨

أخصائي٧

٢٣٥٠١٥٠برج الندى بنى سویفمعمل طیبة استشارى ج٨

٢٣٥٠٣٥١ش احمد عرابى -  اعلى كشرى الجوھرةمعمل كایرو الب استشارى أ٩

٢٣٣٣١٧٢٧برج الزھراء  ش اسالممعمل مصر أخصائي١٠

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
أطباءاألسنان

٠١٠٠٣٠٥٥٨٧٧برج مزایا میدان الزراعیینمایسة لطفى سالم أخصائي١

٢٣٤٩٠٩١المبنى االدارى برج الزھراءمجدى دمحم دمحم على استشارى ب٢

٠١٢٨٢٤١٣١٢٢ش صالح سالم -  امام مطعم الشعبدمحم عمر محمود قطب استشارى ج٣

٢٣١٠٣١٥میدان المحطة امام مساكن السكة الحدیدوسیم فارس سكلھ قلتھ استشارى أ٤
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

بنى سویف محافظة 
أطباءاالشعة

٢٣٦٧٤٧١ش المدارس بني سویفمركز االیمان أخصائي١

٠١١٢٣٠١٢٧٧٢برج مزایا -  میدان الزراعیینمركز البرج لألشعة التداخلیة استشارى ب٢

٠١٠١٥٤٥٢١٤٤ش المدارس برج التوحید بنى سویفمركز الدكتور دمحم ابراھیم لألشعة استشارى ج٣

٢٥٠٧٩٠٠ش احمد عرابي طریق المحكمة الوسطي -  بني سویفمركز الوادي لالشعھ أخصائي٤

٠١٠١٢٩٩٥٢٢٢میدان الزراعیین بنى سویفمركز جاما أخصائي٥

٢٣٣٩٩٢١ش احمد عرابي بنى سویفمركز رویال سكان أخصائي٦

٢٣٥٠١٥٠برج الندى   كورنیش االبراھیمیةمركز طیبة استشارى ج٧
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المنيا
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٣٠١٠٠٦٩٣٩٨٦٣ ش المحكمة -  المنیابولس اسحاق اسطفانوس أخصائي١

٩ ش الجمھوریة برج میامى المنیاسامح امین حنا أخصائي٢

٨٧٢٣٧٦٩٩٩ ش سعد زغلول المنیاطارق احمد عبد الرحمن استاذ مساعد٣

٣٢٠١٢٢٧٩٣٥٤٤٩ ش بین الشوانى عزبة الخشابةعادل رمزى رزق هللا أخصائي٤

٠١٠٠٥٠١٨٥٤٤ش الصفصافة -  برج الصفوة -  سمالوطعبد الرحمن سید توفیق أخصائي٥

٢٣٥٠٩٥٥ ٤٤ ش حسیب باشا المنیافوزى رزق عیاد استشارى ج٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

٢٤٨٨٣٣٥ابو تیج ش اسیوط سوھاج بحرىمحسن دمحم شاكر أخصائي١

٠١٠٠٢٧٧٢٤٦٤ش الثورة اعلى كشرى عرفة   مطاىمصطفى عبد الحلیم فتحى أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٧٠١٢٢٣٤٩٠٦١٨ ش حمد بك جاھین  المنیااشرف لویس دانیال استشارى أ١

٢٣٥٣٣٥٥میدان الساعة امام بیع المصنوعات المنیاایمن امیل ینى استشارى أ٢

٢٧٠١٢٢٤٢٢٢٨٨٧ ش سعد زغلول المنیاعالء دمحم ابراھیم استشارى ج٣

٨٤٠١٢٨٦٨٣٦٢٤٣ ش مصطفى فھمى  المنیاعماد جاب هللا برسوم استشارى ج٤

ملوى المنیاعمرو صالح امین أخصائي٥

١٠٥٢٣٥١٥٤٤ ش محمود عبد الرازق المنیاكیرلس یوسف عبد النور استشارى ج٦

٨٧٠١٠٦٢١١٢٠٠٠ ش سعد زغلولماجد لمعى حنس أخصائي٧

 ٠١٠٩٥٧٨٦٢٦٢المنیا میدان المحطة أعلى صیلیة ریھامدمحم عبد القادر عبد الوھاب
 ٠١٠٠٠٩٧٤٥٨٦

استشارى ج٨

أطباء الباطنة واجلهاز الهضمي والكبد واملناظير
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءالصدریة

ش الجیش میدان الساعةسامح وھبة میخائیل استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

١٧٠١٠٩٦٤٩٨٦٦٨ ش ھدى شعراوى الغربى -  المنیامھا حسین رجائى دمحم أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
األطفال أطباء

٠١٦٢٨٤٨٥٢٤برج أ ش طھ حسین ابراج الجامعةعفاف بھاء الدین كیالنى أخصائي١

٦٤٢٣٦٤٧٧٩ ش مصطفى فھمى -  المنیامنال ماھر حبیب استشارى ج٢

١٩٢٣٦٦٨٦١ ش جامع الحاج فارس  المنیانبیلة عبد العظیم الصفطى استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
الجراحة العامة أطباء

میدان الساعة عمارة دمحم فتحى المنیاجمال سید صالح استاذ١

٦٤٠١٠٠٢٤١٦٨٩٣ ش مصطفى فھمى -  المنیاجورج لطفى راشد استشارى ج٢

٠١٠٠٧٩٧١٥٤٣سكة تلة عمارة الرى أمام صیدلیة المصطفىجیھان عادل صادق أخصائي٣

٢٣٦٧٧٢١ ش احمد ماھر البحرى المنیاعادل نصیف یعقوب استشارى ج٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

٤٥٠١٢٢٣٤٦٣٠٣٠ ش نفرتیتى ارض سلطان المنیابیشوى ودیع عبد السید أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءجراحة العظام

٦٢٠١٠٢٤٧٧٩٦٢٦ ةش مصر اسوان الزراعى المنیاعاطف سامى زكى أخصائي١

٠١١٢١٣٧٥٢١٣ش طارق بن زیاد متفرع من ش الثورة -  مطاىعبد الغنى اسماعیل عبد الغنى أخصائي٢

٧ ش حمد بك جاھین المنیاعماد حنا لبیب استشارى ج٣

٠١١٤٩٩٩٢٩٩٣ش بورسعید  بنى مزارمصطفى محمود دمحم انور أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٢٣٦١٨٥٠برج الكوثر   ش سعد زغلول  المنیادمحم احمد ابو الدھب استشارى ج١

٦٢٠١٢٠٢٠٢٩٩٠٨ ش ابن خصیب امام البان الكرمة المنیامینا جمیل انیس أخصائي٢

٢٣٦٢٣٩٨ش الخلفاء بجوار مسجد الجھاد المنیانادى منیر برسوم استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
النساء و التولید أطباء

٦٢٣٦٥٧٣١ش حسن البنا المتفرع من ش التجارة  المنیاعفاف رفعت على فارس أخصائي١

٢٣٢٣٩٨٧٢٠ ش سعد زغلول  المنیاعالء الدین عبد الحمید یوسف استاذ٢

١٧٠١٠٩٦٤٩٨٦٦٨ ش ھدى شعراوى الغربىمؤمن دمحم دمحم حسن أخصائي٣

١١٦٢٣٥٢١١٨ ش بن خصیب المنیامیرى مسعود ایوب غطاس أخصائي٤

٠١٢٢٦١٠٦٥٠٦سكة تلة برج المھندس امام شركة االتوبیسنجالء محمود عبد الحمید أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٤٥٢٣٣٤٧٤٧ ش مصطفى فھمى قبلى نقابة الزراعیینسامح سابا انجلى أخصائي١

٢٣٤٣١١٨ش سویفى خلف محطة االتوبیس السریععبدالرحیم احمد سنجر استاذ٢

٦٢٠١٠٩٢٩٠٣٥٧٢ ش ابن خصیب امام البان الكرمة المنیاعماد جمیل انیس أخصائي٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٠١٠٦٦٨٨١٥٤٨ش الجیش میدان الساعة بجوار جاد المنیافاتن اسماعیل دمحم استاذ١

٠١٠٠٥٢٩٤٦٧٧١ش بن خصیب برج قصر المنیامصطفى عبد الباقى عبد الحكیم أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
العیون أطباء

ش الجیش بجوار بنزینة الكوبى العالى  المنیارشا صفوت جمال الدین دمحم
ش الثورة امام ش المؤسسة مطاى

٠١٠٢٢٨٨٦٨٦ أخصائي١

٦٢٠١٢٠٧٣٥٤٤٦٥ ش ابن الخصیب امام البان الكرمة المنیافادى یحى ناشد أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءاألسنان

٠١٠٦٧٦١٨٨٨٦ش الحریة -  مطاىاحمد فیصل عبد الفتاح أخصائي١

١٢٠١٠٩٢٠٩٩٣١١ ش طریق البحر  بنى مزاراحمد دمحم دمحم على أخصائي٢

٢٣١٩٤٠٣ش الحسینى اعلى محالت  نوراالسالماشرف دمحم السید الدسوقى استاذ٣

٢٨٢٣٤٣٨٤٨ ش عبدالمنعم ریاضدمحم نصرالدین على أخصائي٤

٠١١٦٣٣٠٩٢٣٢ش زمزم متفرع من ش العھد الجدید سمالوطمیشیل سامى سید أخصائي٥

٢٣٥١٩٨٢حارة مالك متفرع من ش احمد ماھریاسر فتحى حسین أخصائي٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
التحالیل أطباء

١٩٢٣٣٦٣٦٣ ش سعد زغلول  المنیااشرف دمحم عثمان أخصائي١

المركز المصرى االمریكى للتحالیل
ایھاب محمود مجدى

٠١٠٠٦٢١١١١٣سمالوط -  المنیا استشارى ج٢

٥٦٠١٠٠١٦٥١٤١٨ ش عدنان المالكى المنیامركز الرحاب استاذ مساعد٣

مركز تحالیل المصطفى
مصطفى احمد السید ابو العال

٠١١٤٤٨٤٢٦٩٣میدان المحطة -  اعلى فرع اتصاالت -  المنیا أخصائي٤

١٠٥ ش سعد زغلول الدور االرضى قطعة ب بندر المنیامعامل الفا للتحالیل الطبیة
 - المنیا

٩٢٤٥٢٤٠ أخصائي٥

معمل المختبر الطبى
منى دمحم شقرانى جبر

٠١٠٦٩٣٩٤٥٠٠ش الثورة  مطاى أخصائي٦
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

المنیا محافظة 
أطباءاالشعة

١٧٢٣٦٠٧١٦ ش العزبى المنیاحسنى سید عبدالغنى استاذ١

٩٢٣٤٧٨٠٠ ش الفولى  امام مسجد الفولى المنیامركز الصفوة لألشعة أخصائي٢

مركز المنیا التخصص لفحوصات 
القلب و األوعیة الدمویة

٠١٠٩٥٧٨٦٢٦٢المنیا میدان المحطة استشارى ج٣

٢٦٢١٨١٦٠ش المجیدى ملوىمركز طیبة لألشعة أخصائي٤

مركز نور لألشعة
ھویدا مصطفى عبد الغفار

٣٩٢٠٠٦٩ش بورسعید  مطاى استشارى ج٥

٤٣٢٣٦٥٧٨٦ ش مصطفى فھمى المنیانبیل نصیف دانیال استشارى ج٦

التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

المنیامحافظة

مركز دار عیون مصر لفحصوات و 
حراحات العیون

٢٣٤٠٠٠٢ش بورسعید برج الشبان المسلمین
٠١٠٢٨٨٨٨٥٦٧

١

صفحة ١٠٥ من ١٢٧

التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

المنیامحافظة

الھیئة القبطیة االنجیلیة للخدمات 
االجتماعیة

١٥ ش النصر ارض سلطان المنیا
٠١٢٠١٥٢٤٤٦١

١

٦٤٠١٠٠٢٧٧٦٨٤٧ ش مصطفى فھمى -  المنیامركز الحكمة للجراحة العامة ٢

ش سعد زغلول امام الھالل االحمر المنیامركز المنیا للقلب و القسطرة ٣

٣٨١٤٨١٧بنى مزار بجوار المرورمستشفى مصر المحبة
٠١٠٠٦٥٩٤٤٠٩

٤

صفحة ١٠٦ من ١٢٧
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أسيوط
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
الباطنة العامة أطباء

اسیوط میدان اسما هللا الحسنى ١٠ سور جامعة االزھر ایمان دمحم نصر الدین قائد
برج د.  دمحم معروف

٠١٠٤٠١٦١٦٠٦ استشارى أ١

٢٤٨٨٣٣٥اسیوط -  ابو تیج -  الزیرةمحسن دمحم شاكر دمحم أخصائي٢

٠١٠٠٦٤٩٠٣٣٥منفلوط -  ش البستانمنال دمحم دمحم الشماع أخصائي٣

٢٣٣٤٦٣٢عمارة االوقاف رقم ١ شارع ٢٦ یولیو اسیوطنور الدین عبد العظیم الحفنى استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
الباطنة والجھاز الھضمي والكبد والمناظیر أطباء

١٠ ش سور جامعة االزھر -  میدان اسماء هللا الحسنى -ابراھیم فھمى دمحم الجمال
 برج د دمحم صفوت

٠١٠٢٣٧٤٥٨٣٧ استشارى أ١

ش ثابت اعلى محالت كشرى جالل والحمصانى ایھاب فوزى عبده مصطفى
الدور الثانى

٢٣٣٠٥٣٣ استشارى أ٢

٢٣٣٦٣٩٢ش دمحم توفیق خشبة امام اخناتونثروت یوسف بشاره استشارى ب٣

٢٣٦١٠١٥برج خالد بن الولید میدان المحطةحسام حسن على العربى استاذ٤

٤٧٥٣٨٣١شارع الجالء القوصیةخالد على عبد العال أخصائي٥

٢٣٢٩٩٠٨برج طیبة بجوار مجمع الصالحرفعت فتحى عبد العال استاذ٦

٢٣٧٤٦٠٧ش بین الجناین خلف صیدناوى المحطةصالح عبدالعظیم عرجون استاذ٧

أسیوط برج ابن سینا فوق بنزایونصالح مبروك خالف
القوصیة فوق مطعم بركة

٠١٠٩٩٦٩٦٩٣٧
٢٣٦٦٥٥٥

مدرس٨

١٤٢٣٢٢٤٧٦ ش المحافظة امام الشھر العقارىطارق رجائى الزردقى
٠١٠٥٢٦٣٧١٦

أخصائي٩

٢٣٥٠٥٤٠ابراج الھدى مول الدور الخامسعصام عبد المحسن دمحم استاذ١٠

٢٣٣٨٠٥٨برج معونة الشتاء شقة ٢٠٢دمحم زین الدین حافظ استاذ١١

أطباء الباطنة واجلهاز الهضمي والكبد واملناظير
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
النفسیة و العصبیة أطباء

٠١٢٢٢٤٣٨١٨٠ابراج التوحید برج ٣خالد احمد دمحم البیھ استاذ١

اخر ش ثابت بجوار محالت كشمیر اعلى عصام سعد درویش
الفرعونیة للصرافة

٢٣٣٨٤٦٤ استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءالصدریة

امتداد ش یسرى راغب بجوار سنتر اسیوط  صفاء مختار وافى
التجارى امام صیدلیة مھران

٢٣٦٥١٧١ استاذ١

٢٣٤١٤٢٨امتداد ش یسرى راغب امام بنك فیصل الجدیدعاطف فاروق القرن استاذ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

امتداد ش یسرى راغب امام عصیر العربى حاتم زیدان دمحم
بجوار السنتر

٢٣٤٢١٠٠
٢٣٣٥٠٢٤

استاذ١

٢٣٦٤٩٨٨شارع الھاللى امام صیدلیة بركاتعزه محفوظ عبدالمجید استاذ٢

٢٣٣٨٨٠٧عمارة االوقاف رقم (  ٥ ) شقة ٢١عالء عبدالعال مباشر استاذ٣

٢٣٣٠٥٣٥امتداد ش یسرى راغبكمال دمحم عبدالحافظ استاذ٤

٢٣٣٢٢١٦عمارة االوقاف رقم (  ١ ) الدور الثانىنجوى عیسى عبدالعظیم استاذ٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
األطفال أطباء

٢٣٤٥٠٠٩امام محطة االتوبیس بجوار فندق الحسینخالد ابراھیم عبد الرحمن السایح استاذ مساعد١

٢٣٣٢٣١٨برج الشیماء میدان المحطةعبداللطیف دمحم عبدالمعز استاذ٢

٢٣٤١٤٥٤برج الزھور شارع یسرى راغبعلم الدین دمحم عبد هللا استاذ مساعد٣

٢٣٣٣٦٠٤برج الشیماء میدان المحطة الدور االولكمال عبدالحلیم عبدالمجید استشارى ب٤

٢٣١٠٤٠٥ش ریاض امام نادى ناصردمحم حمدى غزالى استاذ٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٠٠١٦٩٦٥٢٦اسیوط برج المروة ش الجمھوریةاحمد بدرى محمود دمحم استاذ١

٠١٠٠٦٩٠٤٤٤٦ القوصیة خلف المعھد الدینى بجوار صیدلیة خالد ربیعىدمحم شاكر ابو العال أخصائي٢

٢٣٥١٩٩٠  عمارة االوقاف رقم ٥ الدور االولیاسر جالل الغرابلى استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

٠١١١٥٨٩١٦٠٨برج الزھور ش یسرى راغباحمد دمحم احمد الشنوانى أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءعالج االورام والطب النووي

أسیوط برج ابن سینا فوق بنزایونصالح مبروك خالف
القوصیة فوق مطعم بركة

٠١٠٩٩٦٩٦٩٣٧
٢٣٦٦٥٥٥

مدرس١

٠١١٥٧٠١١٨٥٤برج صبره امام  فندق اخناتوندمحم سلیمان جابر استاذ٢

٠١٠٢٥٨٩٠٥١٢برج االزھر امام حلوانى قصر نابولىمروة اسماعیل جابر استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءجراحة العظام

٣٧٣٤٣١اسیوط -  ش یسرى راغب -  برج الزھورخالد دمحم حسن استاذ١

٠١٠٠١٣٢٣٢٦٤امتداد یسرى راغب امام بنك فیصلعاطف ولیم نخلة استشارى أ٢

٢٣٤٠٠٥٠برج الصفا بجوار مستشفى الشاملةماجد دمحم مصطفى استاذ٣

٠١٠١٤٦٨٩٢٨٧ش جمال عبد الناصر منفلوطمایكل حنا باوى حنا أخصائي٤

٢٣٣٤٢٣٤امتداد ش یسرى راغب برج معونة الشتاءدمحم جمال حسن استاذ٥

٠١٠١٦٦٠١٥٢٦امتداد یسرى راغب امام بنك فیصلمحمود بدران استشارى أ٦

١١٢٣٢٨٩٥٧ ش الھاللى بجوار ثالثة الحرمین بأسیوطمصطفى حسنى النجار استشارى أ٧

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٢٣١١٦٠٠مستشفى الزھراء ش الجالء فریالدمحم احمد شلبى استاذ١

٢٣٣٨٥٥١برج معونة الشتاء ش یسرى راغبدمحم عبد هللا الجمال استاذ٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
النساء و التولید أطباء

٢٣٣٤٦٣٢عمارة االوقاف رقم ١ شارع ٢٦ یولیو اسیوطأمل ھاشم محمود یاسین استشارى ب١

٠١٠٠٩٣٩٣٣٧٤ش سور جامعة االزھراحمد دمحم عثمان أخصائي٢

٢٣٣٦١٤٠ش ٢٦ یولیو امام صیدناوى القدیمسعدالدین دمحم ابراھیم استشارى أ٣

٠١١٥١٩٠٩٧٨٤ش الصیاد منفلوطعادل جمال عثمان أخصائي٤

٤٧٥٣٨٣٠القوصیة ش الجالء أمام مجلس المدینةعبیر دمحم صفوت عثمان أخصائي٥

 ٢٣٦٠٣٤١ ابراج التوحید برج٣ الدور الرابع  الساداتكمال دمحم زھران
٠١٢٧٢٥٢٧٤٥٣

استاذ٦

اسیوط -  ش یسرى راغب -  برج الزھوردمحم سید عبد الاله
ش العشرین منفلوط

٢٣٧٣٤٣١
٠١٠٠٦٨٠١٠٣٦

استاذ٧

٠١٠٠٧٣٥٥٠٧٤ش الجناین بجوار بغدادى منفلوطمروة یس احمد أخصائي٨

٠١٠٠٦٥٧٤٧٨٨ش المستشفى المركزى منفلوطمصطفى دمحم احمد ابراھیم أخصائي٩

١٩٢٠٤٩٢٥ ش تقسیم البترول بجوار التامیناتمنال جابر عبدالعاطى مدرس١٠

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٠١٠٢٥٩٣٥٠٣٥برج الھدى مول الدور الخامساحمد ابو الوفا استاذ١

٠١٠٠٥٠٢٥١٠٥ش الجمھوریة -  برج المروةبسمة السید عبد اللطیف أخصائي٢

٠١٠٠٧٠٨٩١٠٠ ش المعھد الدینى القوصیةشیماء دمحم محسن على أخصائي٣

٢٣٤٨٩١٣برج معونة الشتاء ش یسرى راغبعزت دمحم صالح استاذ٤

٢٣٣١٦٩٩عمارة األوقاف رقم ٥ الدور الثالثعلى رجائى عبد الحكیم استاذ٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

٢٣٢٨٠٢٠برج الشرق للتامین الدور الثالث شقة ٦تیسیر دمحم محمود خضر
٢٣٤٩٣٣٩

استاذ١

٠١٠٠٦١٧٨٥٦٤٦ش سیتى ابراج الزراعیین برج دحازم عبد السالم احمد أخصائي٢

٢٣٥٢٥٣٠برج جیبكو بجوار بنك فیصل وسنتر اسیوطعصام احمد عابده استاذ٣

٤٧٦٢٢٤٤ القوصیة ش المركزدمحم منیر دمحم ریان مدرس٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
العیون أطباء

٢٣٣٨٤٧٤ش ثابت فوق الفرعونیة للصرافةعصمت اسحق تادرس استشارى أ١

٢٣٣٠٤٣٧عمارة االوقاف رقم ٤عمر دمحم على استاذ٢

٢٣٣١٤٤٥ش یسرى راغب امام بنك فیصل الجدیددمحم عباس الشلح أخصائي٣

٢٠١٢٣٣١٥٢٠ برج التجاریین ش دمحم توفیق خشبةھانى عمر محمود الصدفى استاذ٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءاألسنان

٠١٠٣٣٣١٥٦٤٤ابو تیج -  ش اوالد جمال ابو زیداحمد مھران احمد أخصائي١

حى السادات بجوار میدان مسجد الرحمن بجوار امانى رافت حلیم
صیدلیة شمس

٢٣٥٥٧٢٩ 
٠١٠٠٨٣٣٠٦٢٢

أخصائي٢

٢٢٨٨٨٢٢برج الحسن میدان المنفذ  أسیوطعصام ابراھیم محمود احمد الخیاط أخصائي٣

٢٢٨٤٤٢٥ش الجالء اعلى الضرائب العقاریة الدور ٤فرید عبدالوھاب عبدالرحیم استشارى ج٤

٢٣٣٦٦٠٦ش یسرى راغب اعلى محالت كنزدمحم سید ثابت أخصائي٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
التحالیل أطباء

٢٢٨٩٣٠٢ش ریاض برج المحافظة الدور٢احمد عبدالستار عبدالحكیم استاذ١

٢٢٩٩١٨٦ش الجمھوریةالبرج أخصائي٢

المختبر 
د /  مؤمنة كامل

٢٣٧٠٠٦١ش یسرى راغب عمارة االوقاف ٤ استاذ٣

القوصیة ش المركزامینة دسوقى دمحم أخصائي٤

١٩٢٢٩٨٣١٨ھـ ش الجمھوریة -  اسیوطمعامل الفا
٢٢٩٨٢٧٦

أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسیوط محافظة 
أطباءاالشعة

٢٣٠٣٢٠٠ش الجمھوریة ابراج عثمان بن عفاندمحم عبد العلیم دمحم نفادى
٢٣٠٢٨٠٠

استاذ١

٢٣٢٦٠٢٣ش الجالء شركة فریالمستشفى الزھراء (  قسم االشعة ) أخصائي٢

مستشفى جامعة اسیوط 
(  قسم االشعة )

٢٣٥٤٧٩٩جامعة اسیوط أخصائي٣
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سوهاج
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٠١١١١٦٤٦٢٦٦ش المحطة امام صیدلیة الشریفدمحم حسین احمد الرشیدى أخصائي١

٠١١٤٨٨٦٣٠٢١ش المحطة -  برج الرواد -  الدور الثانىدمحم مصطفى ملك أخصائي٢

٠١١٢٧٩٧٧٣٣٣میدان العروبة -  خلف المطافى -  سوھاجوائل السید فتوح النقیب أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
الباطنة والكلي أطباء

٠١٠٢٣٦٢٤٩٩١٤المدینة الطبیة -  برج احد طریق معھد االورام -  سوھاجنایل عبد الحمید زكى أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٠١٠٠٣٦٦٨٦٣ش الجیش -  المنشاةاحمد مرعى بدوى مغربى أخصائي١

١٢٠١٢٨٢٨٠٦٥٤٩ ش الشریف -  خلف مستشفى الھالل -  سوھاجدیفید ثروت حكیم االلفى أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠١٩٦٦٧٨٨٩میدان العارف اعلى معمل المختبر -  سوھاجعبد الرحیم احمد عبد الرحیم لكلوك أخصائي١

٢٣٣٣٥٥٥برج االطباء -  میدان الشھید -  سوھاجدمحم احمد حسم أخصائي٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٠١٠١٦٧٩٧٧١٧ش النیل بجوار بنك االسكندریة -  سوھاججوزیف رأفت فارس
٠١٢٠٧٢٧٧٤٧٦

أخصائي١

٢٣٤٨٨٠٠برج االطباء -  میدان الشھید -  سوھاجطارق السید فتوحى أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
أطباءجراحة العظام

٠١١٥٤٥٨٦١٤٤ش الجرجاویة بجوار جامع الشھید -  سوھاجھانى احمد كمال احمد شمخ أخصائي١

٠١٠١٥٢٨٢٠٤٢سوھاج -  خلف صیدلیة الشعبولید دمحم اسماعیل
٠١٠٦٤٤٩٦٥٠٤٠

أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

برج االصدقاء -  ش البحر -  سوھاج -  بجوار مسجد دیفید نبیل ودیع
انصار السنة

٠١٢٢٨٥٦٣٥١٥
٠١٠٩١٨٢١٢٠٠

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
النساء و التولید أطباء

٠١٠٩٠٢٥٠٢٠٢ش بورسعید -  برج الخلیفة -  سوھاجسعید عدلى عبد الرحمن ابراھیم أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٠١٠٠٦٠٠٦٠٤٧٤میدان الثقافة -  برج الخلیفة -  الدور االول -  سوھاجخالد عبد الرحمن على أخصائي١

٢٣٢٩٠٥٠ش الجھاد من میدان الشبان المسلمین -  سوھاجمصطفى لبیب على أخصائي٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
التحالیل أطباء

٢٣٢١٢٣٣ش كورنیش النیل سوھاجالبرج أخصائي١

المختبر 
د /  مؤمنة كامل

٢٣٣٧٧٥٣میدان العارف عمارة المدنى سوھاج أخصائي٢

٣٠٢٣٢٢٧٣٢ ش النھضة بجوار عمر افندى سوھاجالمعمل المصرى االمریكى أخصائي٣

٢٣٥٥٥٥١برج المھندسین میدان العروبة سوھاجمعمل الجامعة أخصائي٤

٢٣٤٥٠٣٠سوھاج -  امام المستشفى العاممعمل سیرا الب أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
أطباءاالشعة

٣ ش الجھاد خلف مستشفى الھالل -  سوھاجمركز الھالل لألشعة و التحالیل
١ ش الجمھوریة امام فودافون -  سوھاج

٠١٠١٧٠٠٣١١١
٠١٠١٧٠٠٤١١١

أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٢٤٢٣٠٩٩٠٨ ش المنشیة متفرع من ش الكاشف سوھاجبسمة جمیل جرجس
٢٣٠٥٤٣٤

أخصائي١

٢٣١٩٠١٤ش االرقم بسوھاجولید تمام خزیم أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

سوھاج محافظة 
العیون أطباء

٠١٠٦٨٥٥٥٩٨٤٠ش المحطة -  برج الرواددمحم اقبال حافظ أخصائي١
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قنا
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
الباطنة العامة أطباء

٦٥٨٠٨٨١نجع حمادى ش المحطةابوالمجد انسى الغزالى استشارى ب١

ش كوبرى دندرة دار الحیاة الطبى بجوار ىمستشفى قنا انجى خلف عبید
العام

٠١٢٢٢٢٤١٢٨ أخصائي٢

قنا ش ٢٣ یولیو امام مبنى المرور القدیمعبد الحكیم عریان مصطفى استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٥٣٢٤٤٩١قنا المنشیة البحریةحسنى دمحم عزمى استشارى ب١

قنا امام استراحة مھندسى الرىسید الكاشف استشارى ج٢

قنا شارع كوبرى دندرة امام المستشفى العام اعلى دمحم عبد البارى احمد ابراھیم
ماركت خیر زمان

استشارى ج٣

٥٣٢٦٣٠١قنا شارع الجمھوریة میدان الكمالمحمود احمد ابراھیم عویضة استشارى ج٤

شارع ٢٣ یولیو عمارة الخدیوى قناولید بسطاوى على أخصائي٥

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٥٣٤٨٨٣٤قنا ش ھاشم الدقینى خلف عمر أفندىأشرف كمال دمحم أخصائي١

٥٣٢٥١٣٢قنا عمارة االندلس ش ٢٣ یولیوجمال رمضان الطویل استشارى أ٢

٥٣٤٤٩٠٨قنا ش مصطفى كاملمحب جمیل جندى استشارى ج٣

٥٣٢٤٣٨٤قنا امام عمارات مساكن الرىموریس میالد عبید استشارى ب٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءالصدریة

٦٥٨٥٢٣٨نجع حمادى ش المحطةطلعت نعمان احمد أخصائي١
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
األطفال أطباء

٠١٠١٥٢٧٠٨٥٨قنا شارع الجمھوریة میدان الكمالابراھیم احمد عبد اللطیف أخصائي١

٥٣٣١٥٠٤قنا امام مدرسة الشھید عبدالمنعم ریاضجیھان ویفى على استشارى ج٢

ش كوبر دندرة دار الحیاة الطبى بجوار المستشفى العام نیفین دمحم عبد القادر
 قنا

٥٣٢٣٣١١ أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
الجراحة العامة أطباء

ش كوبرى دندرة امام مستشفى قنا العام اعلى ماركت عبد هللا دمحم طھ
خیر زمان

استشارى ج١

ش كوبرى دندرة دار الحیاة الطبى بجوار مستشفى قنا على السمان شیت
العام

٥٣٢٣٣١١ أخصائي٢

امام مصلحة االحوال المدنیة بقنادمحم حسن طایع أخصائي٣

٦٥٩٩٥١٧قنا نجع حمادى عمارة األوقافدمحم عثمان بدوى أخصائي٤

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

قنا شارع كوبرى دندرة امام المستشفى العم اعلى ماركتایمن جامع سلمان احمد
 خیر زمان

١٠١٨٧٦٠٠٤٥ استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءجراحة العظام

٦٥٨٣٥٩٨نجع حمادى بجوار بنك القاھرةالحسینى دمحم ابوصیصة استشارى ج١

٥٣٢٤٢٨٨قنا ش مصطفى كاملعبدالرحیم سید توفیق استشارى ب٢

قنا ش الشنھوریة امام المعھد األزھرى بنین قناكمال دمحم كمال
قنا امام مستشفى قنا العام اسفل مركز االفیونى لألشعة

٢٣٦٠١١٥ أخصائي٣

ش كوبرى دندرة دار الحیاة الطبى بجوار مستشفى قنا دمحم احمد عبد المجید الضبع
العام

٥٣٢٣٣١١ أخصائي٤



455

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٥٣٣٨٦٥٦قنا ش ٢٣ یولیو عمارة الخدیوىاحمد ابوالیسر دمحم استشارى أ١

٠١٢٢٢٩٣٤٨٠٧ش كوبرى دندرة قنادمحم احمد عالم أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
النساء و التولید أطباء

احمد دبش(  مركز االمومة و الطفولة 
للنساء و التولید )

٠١٠٠٦٢٤٠٨٦٥ش المیناء النھرى بقنا أخصائي١

٥٣٤٩٨٩٠قنا میدان مدیریة األمن ش عبیدعبیر عبد الرازق كریم أخصائي٢

٢٥١٤٨٦٩قنا امام نادى ضباط الشرطةمحمود عبد الرحیم داود أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٦٥٨٩٤٩٠قنا نجع حمادى ٢٠ ش دمحم حسنى مباركالظافر مصطفى احمد أخصائي١

٢٥١٣٥٥٥قنا ش ٢٣ یولیو -  امام جریدة الجمھوریةخالد محى الدین وشاحى استشارى ج٢

٥٣٢٣٩٦٦قنا حوض عشرةكمال الدین طایع استشارى ب٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
الروماتیزم والطب الطبیعي أطباء

نجع حمادى عمارة االوقاف  دمحم اسماعیل دمحم عبد الكریم
 قنا شار المستشارین بجوار صیدلیة ھالة موافى

٦٥٨٨١٨٨ استشارى ب١

٥٣٤٩٠٩٨قنا امام قاعة افراح بسمة الشمال بجوار مطعم عم ایوبدمحم صبرى الجمل استشارى ب٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٥٣٢٥١٤٤قنا عمارة األندلس ش ٢٣ یولیوسلمى محمود عبد هللا الھوارى أخصائي١

مركز األقصى للعالج الطبیعى
د/  یاسر احمد على

٥٣٤٩٠٩٨قنا امام قاعة افراح بسمة الشمال بجوار مطعم عم ایوب أخصائي٢

٥٣٣٠٠٥٩قنا خلف عمر افندىمركز الوفاء للعالج الطبیعى أخصائي٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
العیون أطباء

٠١١١٠٣٢٤٧١١ش ٢٣ یولیو عمارة الخدیوى امام مسجد التحریرشریف حلمى حسین أخصائي١

٥٣٣٣١٩٩قنا میدان ش المستشارین بجوار المستشفى العسكرىدمحم حسن حمزة مھنا أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءاألسنان

قنا ش كوبرى دندرة امام المستشفى العام اعلى ماركت رجاء محمود حسین
خیر زمان

أخصائي١

قنا المنشیة القدیمة امام مدرسة الزراعة بجوار ماركت شیماء ابو الحمد على
الخولى

٠١١٠٠٤٢٣٢٩٠ أخصائي٢

٥٣٣١٧٧٧قنا میدان الكمال ش بورسعیدصالح احمد حسین االفیونى استشارى ج٣

٠١١٤٥٨٣٢٥٥٢قنا الشئون امام محطة البنزین -  بجوار مبنى الجوازاتمحمود سالم محمود أخصائي٤

٦٥٨١٣٨٤نجع حمادى ش حسنى مباركمحمود عبدالھادى محمود استشارى ب٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
التحالیل أطباء

٥٣٤٨٨٩٩قنا شارع الجمیل  میدان الكمالمعمل ابن سینا أخصائي١

معمل البرج 
(  فرع قنا )

٥٣٤٦٣٧٦قنا ش الجمھوریة عمارة االوقاف الدور الثانى أخصائي٢

معمل البرج 
(  فرع نجع حمادى )

٦٥٧٤٣٢٧نجع حمادى برج التطبیقیین أخصائي٣

٢٥١٨٥٦٧قنا -  ش المستشارین -  برج زھرة المستشارینمعمل الحكمة أخصائي٤

معمل الشفاء للتحالیل الطبیة
د/  سید مھران

قنا -  امام المستشفى العام أخصائي٥

٠١٠٦٧٠٧٦٨٧٧بجوار مستشفى قنا العام اعلى مركز دار العیون بقنامعمل الصفوة للتحالیل الطبیة أخصائي٦

معمل المختبر 
(  فرع قنا )

٥٣٤٧٣٦٦قنا ش الجمھوریة برج سحیلھ الدور الثانى أخصائي٧

قنا  ش كوبرى دندرة امام المستشفى العام اعلى ماركت معمل النیل للتحالیل الطبیة
خیر زمان

٠١٠٢٢٧٢٧١٥٤ أخصائي٨

قنا ش النور المحمدى حوض ١٠معمل الھالل أخصائي٩

قنا  ش كوبرى دندرة امام المستشفى العام اعلى ماركت معمل جنوب الوادى
خیر زمان

أخصائي١٠

قنا ش االقصر بجوار المطافى امام مكتب البریدمعمل رویال الب أخصائي١١

٥٣٣٩٠٢٠قنا -  شارع مصطفى كاملمعمل صن رایز أخصائي١٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

قنا محافظة 
أطباءاالشعة

مركز الحیاة لألشعة
د/  دمحم عمر دمحم یونس

٠١٠٠٤٤٨٦٧٨٧قنا ش المستشفیات امام الرقابة األداریة أخصائي١

٥٣٢٧٧٠٠قنا -  شارع المستشارین -  برج زھرة المستشارینمركز الرازى لألشعة أخصائي٢

٥٣٢٧٧٠٠قنا شارع الجمھوریة   عمارة القرانمركز القران لالشعة التشخیصیة أخصائي٣
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األقصر
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
القلب واالوعیة الدمویة أطباء

٢٣٨٠٦٧٦ش عالء الدین االقصردمحم شھاب ابو زید أخصائي١

٠١٠٠٠١٦٧٨٥٤ش التلیفزیون االقصرمروة عبد الفتاح عبادى أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٢٥١٣١٩٩اسنا ش البحرأسامة دمحم التیجانى استشارى ب١

٠١١١٨٦١٥٩٨٦ش المحطة اعلى قھوة شعبان االقصرخالد  محمود عبد الحفیظ أخصائي٢

٣٨٠٢٠٩االقصر میدان الحوضدمحم حسن عمر استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
أطباءالصدریة

٢٥١٧٣٤٤اسنا ش احمد عرابىعبد المعز دمحم عبد الرحیم أخصائي١

٢٣٧٠٤٠٧االقصر المنشیة میدان صالح الدینعز الدین عبد الوھاب دمحم استشارى ج٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٣٧٢٠٢٨االقصر ش مدرسة الصنایعسلیم فخرى بشاى استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
األطفال أطباء

٢٣٧٥٠٢٥االقصر المنشیة ش عبد المنعم العدیسىابراھیم سید البالل استشارى أ١

٠١٠٩٧٩٠٢٤٠١ش المدینة المنورة -  األقصراحمد ابراھیم احمد حامد أخصائي٢

٠١٠٦١٨٤٦٦٤١ش التلیفزیون اعلى معمل المختبر االقصردمحم بدوى دمحم سالم استشارى ج٣



461

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٢٥١٠٢١٥اسنا ش احمد عرابىاحمد امین نور الدین استشارى ج١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
أطباءجراحة العظام

٢٣٦٠١١٥اسنا ش احمد عرابىسالم محمود دھمش استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٠١٢٢٢٩٣٤٨٠٧الشعاینة االقصرمجدى مجلع الیاس أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
النساء و التولید أطباء

٢٥١٤٨٦٩اسنا خلف مستشفى الرمدمدیحة ابو الحجاج عبد الرحیم أخصائي١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٥١٣٥٥٥اسنا ش البحرجالل دمحم عبد المغنى استشارى ج١

االقصر ش سیدى محمود المتفرع من ش معبد الكرنكزكریا عبده طانیوس أخصائي٢
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
العیون أطباء

٢٥١٢٥٠٥اسنا ش احمد عرابىاحمد ماھر حسن استشارى ب١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
التحالیل أطباء

معمل االیمان میدیكال
د/  ایمان عبد العزیز حسانین بدوى

٠١١١٤٧٤٩٦٦٦اسنا -  ش البحر -  بجوار ستودیو ابو رجیلھ
٠١٠٠٣٩٤٧٨٧٧

أخصائي١

٢٥١٨٥٦٧اسنا ش البحرھناء دمحم عبد الرحیم أخصائي٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

االقصر محافظة 
مراكز العالج الطبیعى أطباء

٢٣٨٥٥٧٠االقصر ش التلیفزیوناحمد امین حسین أخصائي١
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البحر األحمر
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

البحر األحمر محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٣٦٢٤٨٢٤ ٠٦٥ش الحریة رأس غارب  البحر األحمرصموئیل توفیق تادرس استشارى أ١

طابع خاص 60٪ املهندس وأسرته 30٪ الوالدين
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أسوان
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
الباطنة العامة أطباء

ـــــــــــاسوان -  كسر الحجر عمارة االسیوطىایھاب الضراب استشارى ب١

٢٣٠٤٨٩٠اسوان ش سعد زغلولصالح دمحم عبدالحافظ استشارى أ٢

٢٢٦٦٤٤٤اسوان ش الشملى متفرع من ش سعد زغلولطارق دمحم عباس استشارى ب٣

٢٣٠٦٣٦٠اسوان ش السیدة نفیسةعصمت اسماعیل میزو استشارى أ٤

٢٤٣٠٧٤٠اسوان ش كسر الحجر امام المستشفى الجامعىفیلیب برسوم عبدالمسیح استشارى أ٥

٢٣١٥٢٠٦اسوان ش السیدة نفیسةمصطفى عبدالرازق شاھین استشارى أ٦

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
الباطنة والحمیات أطباء

٢٤٥٤٢٠٠اسوان ش سعد زغلولمحجوب دمحم حمزة استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءجلدیة و تناسلیة

٢٣١٠٢٠٠اسوان ش سعد زغلولصالح مصطفى دمحم استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
األطفال أطباء

٢٣٠٣٦٠٣اسوان ش ابطال التحریربشاى نصیف بشاى استشارى أ١

٢٣١٣١٩٠اسوان ش ابطال التحریرفاطمة فوزى عطیة استشارى أ٢

٢٣١٥١٨٨اسوان ش ابطال التحریرمحى الدین راغب استشارى أ٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
الجراحة العامة أطباء

٢٣٠٩٤٢٤اسوان ش الحدادیندمحم عبدالمنعم خلیل استشارى أ١

اسوان ش كسر الحجر برج األطباءدمحم قندیل ابراھیم استشارى أ٢

٢٣١٢٣١٢اسوان ش العنانىموسى على احمد استشارى أ٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءجراحة المخ واالعصاب

اسوان ش كسر الحجر برج االطباءخالد اسماعیل عبد العزیز استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءجراحة العظام

استشارى أ١ اسوان ش البركةمجدى الدكتور سلیمان

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءالمسالك البولیة

٢٣٠٤٣٦٧اسوان ش المدراسعثمان دمحم الصغیر استشارى أ١

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
النساء و التولید أطباء

اسوان شارع كسر الحجر برج االطباءحسام عبد الفھیم السید استشارى ب١

٢٣١٩٠٣٨اسوان ش السیدة نفیسة عمارة ابوالنیلصباح حسن حلفاوى استشارى ب٢

٢٣٠٥٧٩٩اسوان النفق بجوار مسجد الشھیدناھد عبدالحمید عمر استشارى ب٣
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
انف واذن و حنجرة أطباء

٢٣٠٢٣٢٤اسوان ش السیدة نفیسةحسن فراج حسن استشارى أ١

٢٣٠٢٨٥٥اسوان ش كسر الحجر عمارة االسیوطىعصام على ابوالمجد استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
العیون أطباء

٢٣١٤٥٤٩اسوان ش مدرسة الحدیثةحسن عبدالمنعم الدالى استشارى أ١

٢٣١٣٠٤٥اسوان ش المدارسعبدهللا محمود احمد استشارى أ٢

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءاألسنان

٢٣١٤٤٧٣اسوان ش مدرسة الحدیثةاحمد دمحم الملوانى استشارى ب١

٢٣٠٣١٢١اسوان ش الحدادینخالد فتحى خلیل استشارى ج٢

٢٣١٠٥٥٠اسوان ش السیدة نفیسةشاھیناز دمحم بیومى استشارى ج٣

التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
التحالیل أطباء

أسوان كورنیش النیلالبرج استاذ١

٢٣١٦٨٣٣اسوان ش ھمیمى الجبالوىمعمل امانى دمحم عیسى أخصائي٢

٢٣٠٩٣٣٥اسوان امام مستشفى الجامعةمعمل عبدهللا محمود عبدهللا أخصائي٣

معمل مؤمنة كامل 
المختبر

ــــــــــاسوان كورنیش النیل أخصائي٤

٢٣١٧٠٧٨اسوان ش الشواربىمعمل ھشام حمدى أخصائي٥
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التلیفونالعنوان اإلسم الدرجة م
العلمیة

اسوان محافظة 
أطباءاالشعة

اسوان ش كسر الحجردار االشعة أخصائي١
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