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لعام 2022
المنظومة الطبية الذكية

دليـــــل

لالستفسارات والشكاوى خدمة العمالء )كول سنتر(

0235317300 

 www.eea.org.eg :الموقع اإللكترونى
medcare@eea.org.eg :البريد اإللكترونى

خدمة التحويالت بالواتس اب:

01062295330 - 01158337767
01118055844 - 01118050108

01062295311
تليفونات النقابة:

25747482-25747480-25747479
مواعيد العمل بالمشروع خالل فترة االشتراكات

من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء
مواعيد العمل باقى أيام العام

 من التاسعة صباحا حتى السابعة والنصف مساء 
عدا الخميس والجمعة والعطالت الرسمية
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الزميالت و الزمالء األفاضل
أعضاء مشروع الرعاية الصحية

كل عام وأنتم بخير وبكامل الصحة والعافية
نشكركم على ثقتكم الغالية ونعاهدكم على تقدمي أفضل وأجود خدمة ملشروعكم وبذل أقصى جهد 

حتى ننال رضاكم. 
اخلدمة  الداء  واستمراريته  والثالثون،  الثالث  عامه  للمهندسني  الصحية  الرعاية  مشروع  يدخل 
مهندس(  الف   205( حوالى   2021 عام  الحصائيات  وفقا  عددهم  جتاوز  والذين  العضائة  املتميزة 
باجمالى )500 الف مستفيد( من املهندسني واسرهم ليعبرعن حالة من النجاح ملشروع كانت بدايته 

عام 1989 بجهد ابناءه الذين ارسو دعائمه.
االم  من  له  يتعرضون  قد  ما  ومواجهة  أعضاءه  بني  التكافل  قيمة  يجسد  الصحية  الرعاية  ومشروع 
الزمالة والتكافل بني أعضاء املهنة مبا يحفظ للمجتمع توازنه ومتاسكه ورفع  وأمراض ليؤكد أهمية 

قدره ومبا يحفظ للمهندس واسرته كرامتهم.
واملشروع وهو على مشارف عامه اجلديد سوف يشهد تطويرا وحتسينا فى ادائه وذلك للتسهيل على 
السادة املهندسني وذويهم فى احلصول على خدمات املشروع بكل سهولة ويسر من خالل تطوير اخلدمات 
االلكترونية لتصبح كافة خدمات الرعاية الصحية للسادة املهندسني واسرهم تتم عن ُبعد باستخدام 

منظومة التحول الرقمى الشامل بواسطة تطبيق املوبايل والبورتال الطبي.
سائلني اهلل عز وجل العفو والعافية للسادة املهندسني وأسرهم ونسأل اهلل التوفيق والسداد.

وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحيةمقرر لجنة الرعاية الصحية

م/ محمد عبد العظيم عبد العال د.م/ فاروق الحكيم

نقيب المهندسيناألمين العام

م/ هانى ضاحىم/ حسن عبد العليم
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الخدمات اإللكترونية
www.eea.org.eg                       :الموقع االلكترونى 

medcare@eea.org.eg                   :البريد اإللكترونى

خدمات التحويالت واستخدام الواتس أب: ـ

 خدمة خاصة باصدار موافقات األشعة والتحاليل فقط 

أرقام الخدمة:

٠1٠٦22٩٥33٠ - ٠1٠٦22٩٥311 - ٠1118٠٥٠1٠8 
  ٠11٥833٠ - ٧٧٦٧1118٠٥٥844

 شروط الخدمة 

- ارسال صورة من كارنيه الرعاية الصحية.
 - روشتة من الطبيب املعالج بالفحوصات املطلوبة.
- حتديد اسم املعمل أو املركز وحتديد اسم الفرع. 

- يجب استخدام رقم واتس أب واحد فقط.
- صالحية االستمارة أسبوع من تاريخ االصدار 

 Mobile Application تطبيق الهاتف المحمول

Mobile Application من خالل البحث باسم «نقابة املهندسني  الهاتف احملمول  - ميكنكم حتميل تطبيق 
كامل  على  احلصول  ميكنكم  خالله  من  والــذى  الذكية  الهواتف  على  بالى  جوجل  فى  املصرية، 

خدمات املشروع بدون التوجه إلى مقرات املشروع على مستوى اجلمهورية.
 - خدمات التطبيق ودليل املستخدم متاح على املوقع االلكترونى بصفحة الفيسبوك.

 - دليل املستخدم التطبيق احملمول متاح على املوقع اإللكترونى الرسمى للنقابة وصفحاتها الرسمية 
على الفيس بوك.
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خطوات االستفادة من المنظومة الطبية الذكية للسادة 
المهندسين وأسرهم وقواعد مشروع الرعاية الصحية

المنظومة الطبية الذكية للسادة المهندسين وأسرهم
 )ESE-Neqabty( خطوات االستفادة للمهندس من تطبيق المحمول

أواًل: كيفية تحميل تطبيق الموبايل )Mobile Application( ألجهزة األندرويد

 يقوم املهندس بالدخول على جوجل بالى )Google Play( من خالل املوبايل نظام االندرويد 
والبحث عن)ESE-NEQABTY( أوالبحث باللغة العربيةعن )  نقابة املهندسني املصرية -نقابتي(

 يقوم املهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله .
 يظهر التطبيق برسالة ترحيبية )مرحبا بكم فى تطبيق نقابة املهندسني املصرية-نقابتي( 

 يقوم املهندس بإدخال رقم املوبايل للتسجيل والضغط على إرسال.

ثانيا: نظام )IOS( ألجهزة االيفون

والبحث   IOS نظام  املوبايل  خالل  من   )App Store( ستور  آب  على  بالدخول  املهندس   يقوم 
عن)ESE-NEQABTY( أوالبحث باللغة العربيةعن )  نقابة املهندسني املصرية -نقابتي(

 يقوم املهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله .

)Huwaei( ثالثا: نظام أجهزة االندرويد من نوع هواوى

 يقوم املهندس بالدخول على آب جاليرى )App Gallery( اخلاص باالجهزة من نوع هواوى البحث 
عن)ESE-NEQABTY(أوالبحث باللغة العربيةعن )  نقابة املهندسني املصرية -نقابتي(

 يقوم املهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله .

رابعا: الموقع اإللكترونى لمن يريد استخدام الحاسب الشخصي

ESE.NEQABTY. ملن يريد استخدام احلاسب الشخصى ميكن له الدخول على املوقع االلكترونى 
COM  والتعامل مع كافة خدمات املشروع.

خامسا: كيفية التسجيل على التطبيق وانشاء حساب 

 يقوم املهندس بفتح التطبيق وإدخال  رقم املوبايل للتسجيل والضغط على )إرسال ( فتظهر شاشة 
التطبيق الرئيسية بكامل خدماتها .

 اذا اراد املهندس احلصول على اى  خدمة من خدمات التطبيق التى تتطلب التحقق من رقم عضوية 
املهندس، ستظهر شاشة للمهندس الدخال رقم العضوية واخر أربع ارقام من الرقم القومي)كلمة 
املرور املبدئية وميكن تغيرها من قبل املهندس( للتحقق من صحة البيانات ثم يقوم بالضغط على 

زر االرسال
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 فى حالة صحة البيانات سيتم انشاء احلساب للمهندس برقم التليفون وكلمة السر وهى املكونة من 
اخر اربع ارقام من الرقم القومى   يشترط ان يكون الرقم القومى اخلاص بالعضو األصلى و ليس 

التابعني .
 ميكن فتح التطبيق على اكتر من جهاز بنفس احلساب اخلاص بالعضو األصلى على اجهزه التابعني 

لألستفاده بخدمه املوافقات الطبيه و خدمه الصيدلية اونالين 
 فى حالة عدم صحة البيانات سيتم تنبيه املهندس بالتوجه الى النقابة لتحديث بياناته حتى 

يتمكن من انشاء حساب وبالتالى احلصول على خدمات املهندس عن طريق التطبيق .
 ميكن للمهندس تغيير كلمة السر او اعادة تعيني كلمه السر فى حالة النسيان.

العمالء  الى مركز خدمة  الرجوع  التسجيل ميكنه  اثناء  أى مشاكل اخرى  املهندس  فى حالة مواجهة 
للمساعدة على رقم 0235317300

سادسًا: كيفية االشتراك او التجديد فى المنظومة الطبية الذكية

1- اشتراك مهندس ألول مرة فى املنظومة الطبية الذكية:-
 لبدء االشتراك يختار املهندس اشتراك الرعاية ستظهر بياناته .

االشتراك  فى  رغبته  سيؤكد  الرعاية  بخدمة  االشتراك  له  يسبق  لم  املهندس  ان  حالة  فى   
باملوافقة.

 يكون اشتراك العضوية إلزامى على املهندس قبل السداد للمنظومة الطبية الذكية عن طريق 
نفس التطبيق.

 يتابع املهندس ليظهر مبالغ السداد )سداد العضوية-و-سداد املنظومة الطبية الذكية(ويختار 
الطريقة املناسبة للسداد :--

- بطاقات بنكية ) فيزا - ماستر كادر( ويتم إدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد الدفع 
- قنوات دفع  )فورى -أمان -مصاري-سداد-ممكن -متام-Bee- Opay( يتم اختيار قنوات الدفع 
ويختار ) الدفع( سيظهر تنبيه بظهور كود الدفع الذى سيتم استخدامه داخل قنوات الدفع 

املتاحة  عند أى نقاط بيع فى أقرب مكان للمهندس.
 انتهى املهندس من االشتراك وستصل البطاقات على حسب اختيار املهندس

- االختيار  االول )استالم البطاقة من النقابه العامه/ الفرعيه(
- األختيار الثانى )يتم التوصيل للمنزل على العنوان الذى ادخله املهندس(

 فى حال احتاج املهندس الى إضافة أو حذف أو تعديل تابعني.
- يختار املهندس )تعديل/حذف إضافة تابعني (ثم يكمل التعديل املطلوب بواسطة إدخال بيانات 
التابعني املطلوبة مع إضافة الصور الشخصية ورفع املرفقات املطلوبة ثم حفظ بيانات التابعني  
ثم يختار إرسال ، ،عند هذه املرحله سيذهب الطلب للمراجعة من قبل اداراه الرعاية الصحية 

بالنقابة وعند املوافقة سيتمكن املهندس من استكمال طلب الدفع.
2- جتديد اشتراك املنظومة الطبية ملن مت اشتراكهم سابقا 

 لتجديد االشتراك يختار املهندس اشتراك الرعاية ستظهر بياناته .
 يكون اشتراك العضوية إلزامى على املهندس قبل السداد للمنظومة الطبية الذكية عن طريق 
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نفس التطبيق.
 يتابع املهندس ليظهر مبالغ السداد )سداد العضوية-و-سداد املنظومة الطبية الذكية(ويختار 

الطريقة املناسبة للسداد :-
- بطاقات بنكية ) فيزا - ماستر كادر( ويتم إدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد الدفع 

- قنوات دفع  )فورى -أمان -مصاري-سداد-ممكن -متام-Bee-- Opay( يتم اختيار قنوات الدفع 
ويختار ) الدفع( سيظهر تنبيه بظهور كود الدفع الذى سيتم استخدامه داخل قنوات الدفع 

املتاحة  عند أى نقاط بيع فى أقرب مكان للمهندس.
 انتهى املهندس من جتديد االشتراك وال يحتاج لطباعة بطاقة املنظومة الطبية الذكية اال بعد 

خمس سنوات من تاريخ الطباعة عند اول مرة اشتراك 
- االختيار  االول )استالم البطاقة من النقابه العامه/ الفرعيه(

- األختيار الثانى ) يتم التوصيل للمنزل على العنوان الذى ادخله املهندس(

سابعًا: كيفية استخدام الدليل الطبى المميكن للوصول للجهات العالجية 

 يختار املهندس اختيار الدليل الطبى ثم يختار مكان مقدم اخلدمة املناسب له من خالل احملافظة 
واملنطقة والتنقل بني أنواع اخلدمات الطبية ليختار اخلدمة املطلوبة واجلهة العالجية املطلوبة .

 تظهر اجلهة وعنوانها ورقم الهاتف بخاصية االتصال املباشر .
لالطالع على قواعد وشروط املشروع يختار املهندس رابط ) قواعد املشروع(

ثامنًا: كيفية الحصول على الموافقات الطبية من النقابة ) أونالين(

 يختار املهندس )املوافقات الطبية( من الشاشة الرئيسية ملشروع الرعاية الصحية.
يقوم املهندس بتسجيل الدخول على احلساب بواسطة رقم املوبايل املدخل سلفًا وكلمة السر   

ويختار )إرسال( .
 تظهر بيانات املهندس ثم يختار احملافظة واملنطقة واسم املستفيد سواء كان املهندس نفسه او احد 

التابعني ثم التالى الستكمال احلصول على املوافقة الطبية.
 تظهر بيانات مقدم اخلدمة ثم يختار التالى ليتم إضافة صور املرفقات واختيار إرسال .

 تظهر رسالة شكر وتأكيد استالم الطلب بنجاح ويتم حفظ الرسائل فى اإلشعارات..

تاسعا: كيفية طلب االدوية من خالل خدمة )الصيدلية اونالين ( 

يقوم املهندس بتسجيل الدخول على احلساب بواسطة رقم املوبايل املدخل سلفًا وكلمة السر   
ويختار )إرسال( .

 يختار املهندس ايقونه الصيدليه اونالين من خالل الرعايه الصحيه 
 يتم البحث عن الدواء عن طريق ) ارفاق صوره الروشته / البحث بإسم الدواء( 

 يتم املتابعه و  يظهر الطلب اخلاص باملهندس للمتابعه 
بيتم املتابعه الى صفحه اضافه العنوان و بيانات التواصل ملتابعه الطلب  يتم تسجيل العنوان   

املراد التوصيل عليه و رقم هاتف للتواصل 
 تظهر اخر خطوه وهى اختيار  طريقه الدفع ) الدفع عند اإلستالم - ماكينه سحب عند االستالم(
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عاشرا : التواصل مع خدمة العمالء ) الكول سنتر( لالستفسارات والمقترحات والشكاوي

 ميكن للمهندس االتصال بخدمة العمالء )كول سنتر0235317300 ( لالستفسار عن كل ما يخص 
مشروع الرعاية الصحية على مدار اليوم .

 ميكن للمهندسني تسجيل مقترح أو شكوى من خالل التطبيق ايقونه ) الشكاوى و املقترحات( و 
بيتم األختيار تصنيف الشكوى / االستفسار على حسب استفسار املهندس و بيتم توجيها للقسم 

املختص وسيتم الرد عليها من خالل فريق خدمة العمالء خالل ساعات العمل الرسمية .

احدى عشر:: كيفية الحصول على موافقه طبيه من خالل البورتال الطبى   

 البورتال الطبى هو نظام يوفرالصالحية ملوظف اجلهة العالجية لكى يستخرج املوافقة الطبية 
من خالل سيستم مفعل يربط بني النقابة و اجلهة العالجية و يخصمها من رصيد املستفيد

 يتوجه املهندس للجهة العالجية املفعل بها البورتال الطبى و يتم تسليم اصل الروشته للموظف 
الرقم  بطاقه  و  الذكية  الطبية  املنظومة  بطاقة  مع  األسبوعني  يتعدى  ال  تاريخها  تكون  بشرط 
اجلهه  خالل  من  حلظيآ  طبيه  موافقه  على  احلصول  يتم  ثم  اخلدمه  يريد  مبن  اخلاص  القومى 

العالجيه 
مع متنياتنا جلموع املهندسني وأسرهم بتمام الصحة وموفور العافية.
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قواعد االشتراك فى المشروع
من لهم احلق فى االشتراك:

عضو أصلى: املهندس أو املهندسة
عضو تابع:

 الزوج أو الزوجة
 األبناء )الذكور( حتى التخرج أو سن 26 سنه، أيهما أقرب.

 األبناء )البنات( حتى الزواج أو العمل، أيهما أقرب.
 الوالدين للعضو األصلي، باخلدمة أو باملعاش.

مالحظات:

 اشتراك العضو األصلى شرط الشتراك األعضاء التابعني.
 فى حالة وفاة العضو األصلى يحق لألعضاء التابعني اإلشتراك مع مراعاة الشروط املوضحة عاليه.

 ال يجوز ألى عضو االشتراك بأكثر من كارنيه لعدم ازدواجية االستفادة من اخلدمة.
 ال يجوز تكرار اشتراك أحد الوالدين أو كليهما فى أكثر من بطاقة عالجية لألبناء املهندسني.

بالنقابة  العالج  الى مشروع  الزوج/الزوجة يتمتع بنظام تأمني آخر، فال يتحتم اضافته   إذا كان 
ويكون اشتراكه اختياريا مع احضار ما يثبت ذلك.

الوالدين مرة اخرى مع  اعادة قيد أحد  او  او كليهما الول مرة  الوالدين   بالنسبة الشتراك احد 
السادة املهندسني بداية من دفعة 2012 وما قبلها يتم سداد 500ج لكل فرد من الوالدين باالضافة 

الى مصاريف االشتراك املتعارف عليها حسب كل شريحة.

مدة االشتراك وتوقيته:

 يتم االشتراك اجلديد أو جتديد االشتراك خالل الفترة التى يتم االعالن عنها فى وسائل االعالم 
املقروءة باجلرائد اليومية وموقع النقابة االلكترونى وتبدأ االستفادة من بداية العام اجلديد أو 

بداية تاريخ االشتراك )فى حالة مد فترة االشتراك( وتنتهى بنهاية هذا العام.
 فى حالة فتح باب االشتراك بعد انتهاء فترة االشتراكات احملددة مبوافقة وشروط حتددها االدارة 
العليا للنقابة وتكون االستفادة من تاريخ االشتراك وبنسبة من احلد األقصى  تتناسب مع الفترة 

املتبقية من العام.
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اإلضافات التى يسمح بها طوال العام:

السنة االولى  التخرج: اشتراكه باملشروع اجبارى وفقا لقرار املجلس األعلى فى   مهندس حديث 
فقط.

 مولود حديث الوالدة: خالل 4 أشهر من تاريخ الوالدة. »يشترط شهادة امليالد أو إخطار الوالدة«
 زواج حديث: خالل 3 أشهر من تاريخ وثيقة الزواج. »يشترط وجود وثيقة الزواج او الرقم القومى 

للزوجة«.
- الزوجات غير األولى يحق لهن اإلشتراك بنفس الشروط كالزوجة األولى.

- فى حالة طالق اإلبنة بعد حذفها يتم إعادتها مع تقدمي بطاقة الرقم القومى أو وثيقة الطالق 
لإلطالع عليها.

 االبن فوق 26 سنه: وما زال بالدراسة او من ذوى االحتياجات اخلاصة - يجب تقدمي املستندات 
الدالة على  ذلك.

 االبنة فوق 26 سنة: وغير متزوجة وال تعمل - يجب تقدمي املستندات الدالة على ذلك )صورة 
بطاقة الرقم القومى - خطاب من التأمينات االجتماعية يفيد بعدم العمل(

قواعد الحذف: »ال يتم حذف أى عضو مشترك بعد بدء السنة المالية لإلشتراك«

 زواج اإلبنة: يتم الغاء اإلشتراك اخلاص بها بعد الزواج مباشرة وال يتم استرداد اإلشتراك حتى لو 
لم تتم اإلستفادة.

 الوالدين: يجوز حذف أحد الوالدين او كالهما خالل  فترة االشتراكات.

كذلك ال يتم حذف أى عضو مشترك بالمشروع خالل فترة التجديد السنوى اال بالشروط المذكورة 

بالدليل وهى:-

1- الذكور حتى سن 26 سنة أو التخرج.
2- االناث للعمل أو الزواج.

3- الزوج أو الزوجة اذا كان له تأمني آخر مع تقدمي ما يثبت ذلك.
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الحد االقصى للخدمات العالجية

: الحد االقصى لألشعة والتحاليل:
ً

أوال

 يشمل جميع أنواع التحاليل واالشعات الواردة بالئحة املشروع.
 احلد االقصى 2000 جنية سنويا شاملة نسبة العضو واملشروع.

الوالدين العضو / الزوجه / الزوج / االوالد

40 %  )800  جنيه( 50 % )1000 جنيه( نسبة حتمل املشروع

ثانًيا: الحد األقصى األساسى:

 يشمل اخلدمات العالجية بالعيادات والعالج الطبى والعمليات اجلراحية باملستشفيات واألشعات 
املفطعية والرنني واملسح الذري وجلسات العالج الطبيعى والتخاطب....... إلخ.

 احلد االقصى األساسى حتى 17000 جنيه شاملة نسبة العضو واملشروع.

الوالدين العضو / الزوجه / الزوج / االوالد

50 %  )8500 جنيه( )13600( % 80 نسبة تحمل المشروع

ا: الحد االقصى التكميلى:
ً
ثالث

الكيميائى  والعالج  والكبد(   )الكلى  االعضاء  وزرع  املفتوح  القلب  وعمليات  املركزة  العناية   يشمل 
واألشعاعى وجاما نايف والشلل الدماغى.

األساسى  االجمالى  االقصى  احلــد  )ليصبح  االساسى  االقصى  احلــد  إلــى  يضاف 8000 جنيه   
والتكميلى معا 25000 جنيه( شاملة نسبة العضو واملشروع.

الوالدين العضو / الزوجه / الزوج / االوالد

50 %  )12500 جنيه( 80 %  )20000  جنيه( نسبة تحمل المشروع

 نسب حتمل املشروع فى الشلل الدماغي )جلسات فقط( وأدوية االيبريكس للفشل الكلوى وأدوية 
األلبومني للفشل الكبدى هى 50% للمهندس وأسرته و40% للوالدين من احلد األقصى التكميلى 



11

مالحظات:

االستفادة باحلد االقصى للمشروع شخصية وغير متبادلة )أى عند استفادة عضو - 
أفراد  أحد  نصيب  من  إضافى  مبلغ  بأى  يستفيد  أن  ميكن  ال  للمشروع  االقصى  باحلد 

اسرته(.
فى حالة استنفاد العضو للحد األقصى تستمر الهيئات املتعاقدة فى تقدمي خدماتها - 

لألعضاء بنفس أسعار تعاقد املشروع على ان يتحمل العضو تكلفة العالج بنسبة 100 %.
 - %60( اخلاصة  اللوائح  ذات  املستشفيات  مع  املختلفة  املشروع  مساهمة  نسب  يراعى 

للعضو واسرته - 30% للوالدين(.

مساهمة المشروع 
فى خدمات الصفقة الشاملة

1- خدمات يتم املساهمة فيها بنسبة 50% من الفاتورة »للمهندس والزوجة واالبناء« - ونسبة 40% من 
الفاتورة »للوالدين« -بحد أقصى املبالغ االتية )باجلنيه(:-

الوالدين المهندس  الزوجة 
– االوالد اسم الخدمة م

2000 2500
التردد الحرارى الورام الكبد

)شامل المركز واتعاب الطبيب والتخدير(
1

1500 2000 التردد الحرارى لجذور اعصاب العمود الفقري 2
800 1000 حقن جذور اعصاب العمود الفقري 3
3200 4000 شفط غضروف 4
1500 2000 تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية 5
450 600 حقن افاستن  6
800 1600 حقن ايليا / لوسنتس / ازوردكس 7
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من   %50 ونسبة  واالبناء«-  والزوجة  »للمهندس  الفاتورة  من   %80 بنسبة  املساهمة  يتم  خدمات   -2
الفاتورة »للوالدين« -بحد اقصى املبالغ االتية )باجلنيه(:-

طبيب 
ومستشفى 
غير متعاقد

طبيب 
متعاقد

مستشفى 
متعاقد

طبيب 
ومستشفى 

متعاقد
اسم الخدمة م

1200 1200 1200 1200 الوالدة الطبيعية 1

1250 1250 1250 2500 الوالدة القيصرية 2

بحد أقصى 2000ج حضانة المولود 3

500 500 500 1000 كحت وتوسيع )زوجة( 4

350 350 350 700 كحت وتوسيع )للوالدة( 5

0 125 125 250 طهارة مخدر موضعي 6

0 225 225 450 طهارة مخدر عام 7

0 450 450 900 اللوزتين واللحمية 8

0 325 325 650 اللوزتين فقط 9

0 325 325 650 اللحمية فقط 10

0 600 600 1200 اللوزتين واللحمية وتركيب انابيب 11

0 450 450 900 اللحمية وتركيب انابيب 12

0 450 450 900 شق طبلة االذن وتركيب انابيب 13

0 1500 1500 3000 استئصال المرارة بالمنظار للمهندس 
/ الزوجة / االوالد 14

0 1250 1250 2500 استئصال المرارة بالمنظار للوالدين 14

0 1100 1100 2200 كتاركت وزراعة عدسة للمهندس / 
الزوجة / االوالد 15

0 850 850 1700 كتاركت وزراعة عدسة للوالدين 16

بحد أقصى 1400 للمهندس وأسرته وبحد أقصى 875 جنيهًا للوالدين قسطرة تشخيصية عن طريق الساق 17

بحد أقصى 1900 للمهندس وأسرته وبحد أقصى 1150 للوالدين قسطرة تشخيصية عن طريق الساعد 18

بحد أقصى 11.000 للمهندس وأسرته وبحد أقصى 6.850 للوالدين قسطرة عالجية مع تركيب دعامة واحدة 19

بحد أقصى 13.000 للمهندس وأسرته وبحد أقصى 8.100 للوالدين قسطرة عالج مع تركيب أكثر من دعامة 20
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الكشف الطبى
طبيعة الخدمة:

الكشف الطبى لدى االطباء واملستشفيات واجلهات املتعاقدة مع املشروع.

خطوات االستفادة:

1- التوجه إلى أى طبيب متعاقد سواء فى عيادته اخلاصة أو يف املستشفي املتعاقد .
مسبق  ميعاد  وحجز  التعاقد  واستمرار  الطبيب  وجود  من  للتأكد  الذهاب  قبل  االتصال  يفضل   -2

للكشف.
3-تقدمي كارنيه العالج وكوبون الكشف.

4 - ادفع القيمة احملددة نقدا حسب جدول قيم الكشف املوجود بالدليل مع مراعاة اسعار اجلهات ذات 
الالئحة اخلاصة والتى قد تكون اعلى سعرا من اسعار املشروع.

5- يصرف لالشتراك عدد )6( كوبونات بقيمة 120 جنيه للكشف بها لدى اجلهات العالجية املتعاقدة 
مع املشروع

6- فى حالة استنفاذ الرصيد يتم دفع قيمة الكشف املتعاقد عليه كامال نقدا.
7- فى حالة استنفاذ الرصيد  يتم شراء كوبونات أخرى من إدارة املشروع بنفس سعر الكوبونات.

8- استوف البيانات بكشف املترددين بدقة.
9- انتظر دورك فى الكشف واسال عن االستشارة حسب نظام العيادة.

10- ميكن احلجز من خالل التطبيق للجهات املتعاقدة خلدمة احلجز املسبق.

مالحظات :

ال يجوز للطبيب املعالج معاملتك معاملة تختلف عن باقى املرضى.

فى حالة وجود أى مخالفة يرجى تقدمي شكوى لدى ادارة املشروع.
فى عيادات االمراض النفسية والطب الطبيعى والتخاطب واالشعاعي واالسنان تقدم تذكرة الكشف 

عند أول مناظرة فقط، ثم تكون املتابعة بنظام اجللسات حسب خدمات الدليل.

خارج التغطية

 الكشف لدى طبيب غير متعاقد أو مستشفى غير متعاقد باستثناء احلاالت االسعافية
 الكشف لدى اخلبير االجنبي.

 الكشف خارج القطر املصري.
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جدول قيم الكشف

على الجهات العالجية التى تتعامل بأسعار أقل من األسعارالمذكورة االلتزام باالسعار األقل.

ما يدفع من ما يدفع نقداقيمة الكشفالدرجة  العلمية
كوبونات

1509060 استاذ ـ استشارى أ
1206060 استاذ مساعد – استشارى ب

1005050 مدرس – استشارى ج
804040 أخصائي

قيمة الكشف تشمل االستشارة أو حسب نظام العيادة.

قيمة الكشف بعيادات األسنان:

تسدد عند أول مناظرة فقط

ما يدفع من ما يدفع نقداقيمة الكشفالدرجة  العلمية
كوبونات

804040 استاذ ـ استشارى أ
603030 استاذ مساعد – استشارى ب

503020 مدرس – استشارى ج – اخصائي
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خدمات القسم الداخلى بالمستشفي
طبيعة الخدمة:

هى  عبارة عن اإلقامة باملستشفى إلجراء العمليات اجلراحية واملناظير والعالج الطبى والرعاية املركزة 
واحلضانات وعالج األمراض النفسية والعالج الكيميائى باملستشفيات واملراكز املتعاقدة.

درجة اإلقامة بالمستشفى:

- اإلقامة بالغرفة حسب التعاقد مع املستشفى  بغرفة مكيفة )مستقلة أو مشتركة( بحمام مستقل 
حسب التعاقد مع املستشفي.

-  يتحمل العضو فرق الدرجة عند االنتقال من غرفة التعاقد إلى غرفة أعلى.
-  عند رغبة العضو فى االنتقال جلناح يتحمل فرق الدرجة وكامل فروق اخلدمات العالجية.

خطوات االستفادة

أواًل: فى الظروف العادية لدخول المستشفى:

البورتال  خالل  من  واملوافقات  االجراءات  كامل  تنفيذ  وسيتم  بالكارنيه  فقط  املستشفى  إلى  توجه.. 
الطبى لدى اجلهات املتوفر بها البورتال الطبى اخلاص بنقابة املهندسني. أو توجه.. إلى إدارة املشروع 

بتقرير الطبيب املعالج او تقرير طبى من املستشفى موضحاً  به اآلتى:
- اسم املستشفي  -نوع العملية: )لوز .. فتق... إلخ(

ـ موعد إجراء العملية   ـ كيفية حتصيل الطبيب ألتعابه )من املشروع أو من املستشفى أو متنازل(
تذكر.. احضار بطاقة العالج معك إلى إدارة املشروع والفحوصات الدالة على التشخيص.

ادفع.. نسبة األتعاب الطبية باملشروع فى حالة حتصيل الطبيب املعالج ألتعابه من املشروع
تسلم.. خطاب دخول املستشفى من املشروع

قدم.. خطاب الدخول الصادر من إدارة املشروع للمستشفي، وسلم اشعار العمليةباألتعاب إلى اجلراح.

ثانيا: فى حالة دخول المستشفى الطارئ أو االسعاف:

اذهب.. إلى املستشفى ببطاقة العالج وسيتم تنفيذ كامل االجراءات واملوافقات من خالل البورتال الطبى 
لدى اجلهات املتوفر بها البورتال الطبى اخلاص بنقابة املهندسني. أو اذهب.. إلى املستشفى ببطاقة العالج 
املشروع وقدمه للمستشفى فى خالل  املستشفى من  التأمني وسارع باستخراج خطاب دخول  وسدد مبلغ 

ثالثة أيام أو فى أول يوم عمل بعد اإلجازة الرسمية لتسوية حسابك باملستشفي.

ثالثا: الوالدة 

بالنسبة للوالدات الطبيعية أو القيصرية يراعى اآلتى:
ـ إصدار خطاب دخول املستشفى حلاالت الوالدة يكون بعد دخول االم ومعرفة نوع الوالدة )طبيعية ـ قيصرية(

ـ يتم دفع اشتراك املولود لسنة الوالدة مع إصدار خطاب دخول املستشفى فى حالة حدوث الوالدة.
املشتركة  املهندس  زوجة  أو  للمهندسة  الطبيعية  الوالدة  حاالت  فى  املشروع  الطبيعية:يساهم  الــوالدة 

بنسبة 80% من قيمة الفاتورة بحد أقصى 1200ج
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الوالدة القيصرية: يساهم املشروع فى حاالت الوالدة القيصرية للمهندسة أو زوجة املهندس املشتركة 
على النحو التالى:

- فى حالة مستشفى متعاقد وطبيب متعاقد– يساهم املشروع بنسبة 80% من الفاتورة بحد أقصى 
2500جنيه

- فى حالة مستشفى متعاقد وطبيب غير متعاقد– يساهم املشروع فى املستشفى بنسبة 80% من 
الفاتورة بحد أقصى 1250 جنيه

- فى حالة مستشفى غير متعاقد وطبيب متعاقد – يساهم املشروع بنسبة 80% بحد أقصى 1250 
جنيه.

- فى حالة مستشفى غير متعاقد وطبيب غير متعاقد–يساهم املشروع بنسبة 80% من الفاتورة 
بحد أقصى 1250 جنيه.

مالحظات:
- يسمح باصدار خطاب حتويل للوالدة بعد حدوثها  او قبل حدوثها )استثناء(بشرط احضار تقرير 

طبى يفيد نوع الوالدة وتاريخ حدوثها.
- فى حالة حتصيل أتعاب الطبيب املتعاقد مع املشروع – يقوم املهندس بتوريد قيمة حصته بخزينة 

املشروع ويتم اصدار اشعار باتعاب الطبيب كاملة.
- فى حالة استرداد قيمة مساهمة املشروع فى الوالدة البد من احضار فاتورة اصلية مرقمة ومختومة 
من املستشفى،أو ايصال مهن غير جتارية من الطبيب اصل ومرقم ومختوم، وصورة من شهادة امليالد

- يلزم اشتراك الزوجة قبل احلصول  على مساهمة املشروع 
- يلزم اضافة املولود لالستفادة من مساهمة املشروع فى الوالدة

رابعا: الحضانات

- يساهم املشروع  بنسبة 80% من فاتورة احلضانة بحد أقصى 2000 جنيه
- ال يغطى املشروع اقامة األم إلرضاع املولود املقيم باحلضانة.

- يتم اشتراك الطفل للمساهمة ومساهمة املشروع بداية من تاريخ اشتراك املولود.

عند الخروج من المستشفى:

- راجع قبل السداد فاتورة املستشفى واألدوية املنصرفة بالقسم الداخلى وجميع اإلجراءات العالجية 
والفحوصات وال يتحمل املشروع أدوية اخلروج أو أدوية العمليات الشاملة.

ـ على العضو التمسك بحقه كاماًل وعدم دفع أى مبالغ خارج التعاقد سواء للطبيب املعالج أو للمستشفى 
وعند حدوث أى جتاوز اتصل بإدارة املشروع ومدير املستشفي.

ـ تواصل معنا تليفونيا أو البريد االلكترونى أو على صفحتنا على الفيس بوك عند وجود اى شكوى.

مالحظات:

- ال يتم استرداد نفقات العالج مبستشفى غير متعاقد اال فى احلاالت االسعافية فقط
- يجب أال يدفع العضو عند خروجه من املستشفى أى مبالغ إضافية غير متعاقد عليها ويتصل بإدارة 
املشروع حلل اخلالف قبل الدفع ـ بخالف املصروفات الشخصية )بوفيه ـ تليفونات ـ خدمة ـ دمغة.
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ضريبة مضافة. فرق الدرجة ومايترتب عليها... الخ(
- ميكن االستفادة بتغطية مالية تكميلية من املشروع إذا كان العضو يعالج حتت رعاية هيئة التأمني 
الصحى أو على نفقة الدولة أو أى نظام عالجى أخر بعد تقدمي املستندات الالزمة.)وهى خطاب من 
اجلهة التامينية التى قامت بتغطية احلالة املرضية للمهندس وذويه وصورة من الفاتورة مختومة 

طبق االصل(
- مشروع العالج له مسئولية مالية وإشرافية على مستوى اخلدمات العالجية املقدمة للمريض فقطـ 
املهنة  آداب  )جلنة  املختصة  اجلهات  أمام  فيها  التحقيق  يكون  أخطاء  أو  مضاعفات  حدوث  وعند 

بنقابة األطباء(
الكيماوى  والعالج  األعضاء  زرع  أو  القلب  عمليات  إجراء  أو  املركزة  بالعناية  املريض  إقامة  حالة  فى   -

واإلشعاعى يتمتع العضو باحلد األقصى األساسى والتكميلى الوارد بخطاب دخول املستشفي.
- فى حالة إقامة املريض بالعناية املركزة او الغرفة العادية يجب فصل تكاليف العناية املركزة )اقامة، 
االقصى  احلد  ومراعاة  العالج  بفاتورة  العادية  الغرفة  تكاليف  عن  الخ(  أشعات..  حتاليل،  ادوية، 

الوارد بخطاب دخول املستشفي.
- فى حالة الدخول إلى املستشفى أكثر من مرة إحرص على إحضار صورة من بيان التكاليف السابقة من 

املستشفى حتى ميكن معرفة املتبقى من احلد األقصى لتحمل املشروع.
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خدمات خارج التغطية
)خدمات ال يساهم فيها المشروع(

التابعني باستثناء احلاالت اإلسعافية فقط  أو  العضو  املساهمة مع  املشروع ال يتم  املتعاقدة مع  - اجلهات غير 
والتى يقررها طبيب املشروع بناءا على التقارير والفحوصات الطبية املقدمه من العضو.

- كل ما لم يرد نصه بالتغطية داخل الدليل فهو غير مغطى )ال يساهم فيه املشروع( ومن تلك اخلدمات 
على سبيل الذكر ال احلصر.

الكشف الطبى:

 الكشف لدى طبيب غير متعاقد أو مستشفى غير متعاقد.
 الكشف لدى اخلبير االجنبي.             الكشف والعالج خارج اجلمهورية.

الخدمات الطبية بالعيادات:

 وسائل تنظيم األسرة مبا فيها اللولب )تركيب ومضاعفات(
 عالج السمنة واإلبر الصينية وعالج سقوط الشعر وإزالة الشعر الزائد.

 جلسات التقييم واختبارات الذكاء.
 اجلبسونا البالستيكية.

 تقومي وزرع األسنان واإلجراءات و اخلدمات غير املوجودة فى قائمة خدمات األسنان.
 تطعيم األطفال والكبار

.)PRP( حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية 
 أى أدوية تستخدم فى العيادات.

 العالج الطبيعى بأجهزة ذات نوعية خاصة )مثل  العالج املائى...(
 ال يساهم املشروع فى عالج االطفال الذين يعانون من اللثغة والتأخر اللغوى بعد سن 6 سنوات.

الفحوص الطبية

 ال يساهم املشروع فى أى فحص لم يرد ذكره فى الدليل.
 ال يساهم املشروع فى طلب العضو فحوص لنفسه أو لذويه بدون روشتة الطبيب املعالج 

 أى حتاليل إضافية يطلبها املريض يتحملها العضو بالكامل بأسعار املشروع.
األنسجة  حتاليل  ذلك  من  يستثنى  متعاقد  غير  مركز  فى  فحوص  إجراء  فى  املشروع   اليساهم 
الباثولوجية بنظام الدفع املسبق واسترداد نسبة املساهمة من املشروع.)بايصال مهن غير جتارية 

وصورة من نتائج التحاليل(
 ال يساهم املشروع فى )فحوص التأهيل املهنى  فحوص ما قبل العمل والزواج والسفر ـ حتاليل إثبات 

النسب ـ برامج الفحص الشامل ـ حتاليل برامج التخسيس والسمنة.... أو ما شابه ذلك(
 ال يساهم املشروع فى تكلفة صبغات االشعة.
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خدمات القسم الداخلي

 املناظير اجلراحية الستئصال الزائدة الدودية. »جراحيا فقط«
 استخدام الليزر فى استئصال اللوزتني وعالج الشخيروالبواسير و عالج السمنة الدوائى واجلراحى 

وما يسبقها أو يتبعها من فحوص
 اإلقامة باملستشفى للعالج النفسى للوالدين

 عالج اإلدمان.
 عمليات تصحيح عيوب النظر باجلراحة أو الليزك وما يسبقها أو يتبعها من فحوص

 ثمن العدسة داخل أو خارج العني ومحاليل العدسات وقياس العدسة وسمكها
 العمليات ذات الصبغة التجميلية مثل )عمليات تصغير أو تكبير الثدى أو األنف، شفط الدهون، زرع 

الشعر، شد ترهالت البطن........ الخ.
 تكاليف املرافق والتليفون والبوفيه واخلدمةوضريبة القيمة املضافة  واالنتقال لدرجة أعلى )وما 

يترتب عليها من فروق اسعار( والدمغة وأى خدمات ال يشملها املشروع.
 التردد احلرارى لدوالى الساقني )جراحيا فقط(

 جميع املستلزمات اجلراحية  )ومنها املفاصل الصناعية - الشرائح  - املسامير - العدسات - الدعامات 
- الشبكات اجلراحية - ثمن القرنية - منظمات القلب -..... الخ(

األدوية

 جميع األدوية اخلارجية والتى تصرف خارج املستشفى أو بالعيادات اخلارجية أو بعد اخلروج من 
املستشفى.

 األدوية التى يصفها الطبيب للعمليات النهارية )دخول وخروج فى نفس اليوم(
 ادوية االمراض املزمنة )الضغط – السكر – القلب – املناعية –.....(

 االدوية احلادة مثل أدوية البرد واملسكنات واملضادات احليوية و.......
 أدوية عالج الهشاشة وتقوية املناعة.

 العالج باألعشاب والوسائل الغير تقليدية

ال يساهم المشروع فى األدوية إال المنصوص عليها صــ3٩

األجهزة والمساعدات الطبية التكميلية والتعويضية

سماعات األذن والنظارات والعدسات الطبية
الرقبة واجلبائر البالستيك وأحذية القدم والكراسى والعكاز وأجهزة شلل األطفال واألطراف الصناعية 
واألجهزة الطبية )مثل:جهاز غسيل الكلى – جهازالنيبوليزر – مضخة األنسولني – جهاز قياس السكر 

– أجهزة العالج الطبيعي-.... إلخ(
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االسترداد النقدي
المستندات المطلوبة لصرف مساهمة المشروع بعد اداء الخدمة الطبية.

1- الكارنيه الطبي.
وأدوية  وأشعة  الفاتورة من )حتاليل  بيان تفصيلى مبحتويات  بها  2- فاتورة أصلية مرقمة ومختومة 

ومستلزمات وأتعاب اطباء......(
3- ايصال مهن غير جتارية بالنسبة الجور االطباء املتعاقدين.

والعالجية  اجلراحية  اإلجراءات  وتسلسل  احلالة  بتشخيص  تفصيلى  ومختوم  أصلى  طبى  تقرير   -4
التى متت للمريض وتاريخ الدخول واخلروج.

5- صور الفحوصات الدالة على التشخيص.

خطوات االستراد
1- التوجه الى ادارة املشروع )قسم طلبات االسترداد( للمراجعة االدارية

2- االطباء للمراجعة الفنية
3- املراجعة واالعتماد املالي

4- اخلزينة للصرف
مالحظات

1- يتم الصرف حسب لوائح وأسعار املشروع
ويستثنى   – اخلدمة  فيها  متت  التى  املالية  السنة  خالل  فى  املشروع  الدارة  املستندات  هذه  تقدم   -2

اخلدمات التى متت  فى شهر ديسمبر بتقدمي املستندات حتى اخر يناير من السنة اجلديدة.
البطاقة  رقم  ــ  عنوانها  ــ  تليفوناتها  ــ  اجلهة  )إسم  اجلهة  بيانات  جميع  توافر  يجب  الفاتورة  فى   -3

الضريبية وامللف الضريبي- رقم الفاتورة – ختم اجلهه(.
4- ال يسمح بالتعامل بصورة الفاتورة مهما تكن االسباب بخالف املستشفيات احلكومية )يسمح بقبول 

صورة كربونية من ايصاالت سداد القسم اخلارجى فقط مختوم من املستشفى(.
5- االعتذار عن صرف أى خدمات أو فحوصات غير مدرجة بالئحة املشروع.

6- بالنسبة لدخول املستشفيات ذات االئحة اخلاصة )طوارئ( يتم احملاسبة باسعار املستشفى وليس باسعار املستشفى.

أجر الطبيب

إيصال مهن غير جتارية اصلى مختوم )بالنسبه ألجر الطبيب املتعاقد فقط(.

األسنان:

مساهمة املشروع مع السادة األعضاء فى حالة الطبيب املتعاقد من خالل اآلتى:
املتعاقد  املستشفى  او  املركز  من  مرقمة  مختومة  فاتورة  او  الطبيب–  من  جتارية  غير  مهن  إيصال   -1

)مذكورا به تكاليف كل خدمة(.
2- أو روشتة من الطبيب مختومة من مصلحة الضرائب.

3- أو املوافقة على اخلدمات من إدارة املشروع قبل حدوثها.
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الوالدة: فى حاالت الوالدة يلزم:-

- تقدمي صورة من شهادة امليالد للمولود او اخطار والدة الضافة املولود.
- اشتراك املولود.

- فاتورة أصلية مرقمة ومختومة.
- ايصال مهن غير جتارية )اصل مرقم ومختوم( من الطبيب متعاقد او غير متعاقد.

- تقرير طبى بنوع الوالدة.
االشعة أو التحاليل:

التى  واألشعات  التحاليل  تقارير  من  صور  احضار  يجب  التحاليل  أو  االشعة  مساهمة  طلب  حالة  فى 
ُأجريت مع توصية طبية بالتحاليل او االشعة املطلوبة وفاتورة املعمل أو املركز أصلية مرقمة ومختومة. 

بشرط اشتراك املركزاو املعمل مبشروع العالج.
األدوية: 

فى حالة طلب مساهمة لألدوية املسموح بها فى املشروع يلزم:-
- فاتورة شراء األدوية )أصلية - مرقمة و مختومة بختم ضريبى وسجل جتارى  مدونه بإسم املريض ــ 

تاريخ الشراء - بها اسم كل نوع وتركيزه وسعره(. 
- روشتة من الطبيب املعالج املتخصص ببروتوكول العالج املطلوب إجراؤه )أسماء األدوية ــ تركيزها ــ 

عدد اجلرعات ــ مدة العالج ــ تاريخ بدء وانتهاء الكورس(.
- تقرير طبى مفصل بالتشخيص وبروتوكول العالج.

التخصيب المجهرى: 
والزوجة  )الــزوج  من  عملية ICSI لكل  بعد  جنية   2750 أقصى  بحد   %50 بنسبة  املشروع  يساهم   -
فاتورة  طبي +  تقرير  تقدمي  بعد  واالسترداد  الدفع  بنظام  سنوات   3 كل  واحدة  مرة  املشتركني( 

أصلية مرقمة ومختومة.
- يلزم اشتراك الزوج والزوجة للحصول على مساهمة املشروع

استخدام سيارة اإلسعاف:

يساهم املشروع مببلغ 100جنية 

العالج الكيميائى واالشعاعى:

يصرف املشروع نسبته من جلسات العالج اإلشعاعى باملستشفى وأدوية العالج الكيميائى فقط حتى وإن 
مت االستخدام بالعيادة اخلارجية أو املنزل )دون حتمل املشروع املستلزمات أو األدوية املرفقة وكذلك أدوية 
أصلية  فاتورة  طبي +  تقرير  تقدمي  بعد  واالسترداد  الدفع  بنظام  الكيميائى(  العالج  مضاعفات  عالج 

مرقمة ومختومة بختم ضريبى مدون بها إسم املريض ــ تاريخ الشراء - بها اسم كل نوع وتركيزه وسعره(. 

ملحوظة:

)يقوم املشروع بتغطية العالج الكيميائى واالشعاعى  فى حدود  احلد االقصى املسموح به وهو)8٠% من مبلغ ٢٥٠٠٠ 
جنيه بالنسبه للعضو والزوجة واالبناء( - و )٥٠% للوالدين(.
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األتعاب الطبية
طبيعة الخدمة:

العمليات  لتوصيف  طبقا  اجلراحية  العمليات  فى  املشروع  مع  املتعاقدين  األطباء  السادة  أتعاب  هى 
باملشروع.

خطوات االستفادة:

- يحدد الطبيب املعالج العمليات اجلراحية املطلوبة للمريض.
- يتقدم العضو إلى إدارة املشروع بالتقرير الطبى موضحاً  به العمليات املطلوبة.

- يدفع العضو نسبته من األتعاب الطبية باملشروع مبوجب إيصال.
- يسلم العضو اشعار االتعاب للطبيب املعالج ليحصل مبوجبه على كامل أتعابه من املشروع.

ال يسمح بأى تعامل مالى بني العضو والطبيب املعالج

التغطية العالجية:

ـ يتحمل املشروع نسبته حسب جدول األتعاب )80 % للعضو/الزوجة/الزوج/األبناء و50 %للوالدين(

خارج التغطية: )ال يساهم فيها المشروع(

- أتعاب الطبيب الغير متعاقد
- أتعاب التخدير واملساعد للجراح الغير املتعاقد
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الخدمات الطبية بالعيادات
طبيعة اإلجراء:

اخلارجى  والقسم  املتعاقدين  األطباء  بعيادة  تتم  والتى  بالدليل  الـــواردة  الطبية  اخلدمات  هى 
باملستشفيات دون احلاجة للتخدير الكلي.

خطوات االستفادة:

 استوف البيانات بكشف املترددين لسهولة املراجعة واملتابعة.
 ادفـع نسبتك باجلهة العالجية حسب أسعار التعاقد. والتوقيع بكشف املترددين.

مالحظات

واملراكز ذات  بالدليل. )املستشفيات  املعتمدة  للوائح األسعار   ً املشروع فى اخلدمات طبقا   يساهم 
الالئحة اخلاصة يتحمل العضو فرق األسعار بها(.

 على اجلهات العالجية التى تتعامل بأسعار أقل من املذكورة االلتزام باالسعار األقل.
 أى اجراء لم يرد ذكره فى الدليل يتحمله العضو بالكامل بعد منحه اخلصم املتفق عليه.

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

14070705684مالحظة حتى 6 ساعات »طوارئ« اشراف واقامه

7035352545تركيب Nasogastric انبوب انفى معدي

تركيب قسطرة أو توسيع مجرى البول »غير شاملة 
10050504060المستلزمات«

8040403050استنشاق اكسجين مرطب )بالساعة(

)D.C( 180909072108صدمة كهربائية

10050504060غسيل معدة

1055010تحليل سكر  »بالشريط«

20010010080120خياطة جرح )غرز جراحية( من 1-3 غرزة

250125125100150خياطة جرح )غرز جراحية( أكثر من 3 غرزة

6030302436فك غرز جراحية

أدوية الطوارئ فقط )وليست العالجية( يتحمل املشروع نسبة 50% مع املهندس واسرته و 40% مع الوالدين

عيادة الطوارئ
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اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

10050504060تركيب قسطرة أو توسيع مجرى البول
Uroflowmetry14070705684قياس قوة اندفاع البول

Cystometrogram16080806496رسم المثانة
Cystometry16080806496ضغط مثانة اثناء التبول

16080806496رسم ضغط مجرى البول
Urodynamic testing750375375300450فحوص ديناميكية التبول كاملة

300150150120180أتعاب غسيل مثانة / حقن مواد كيميائية بالمثانة

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
20010010080120خياطة جرح )غرز جراحية( من 1-3 غرزة

250125125100150خياطة جرح )غرز جراحية( أكثر من 3 غرزة
250125125100150غرز ثانوية تحت مخدر موضعي

300150150120180فتح خراج )كبير( تحت مخدر موضعي
15075756090فتح خراج )صغير( تحت مخدر موضعي

15075756090خلع ظفر / استئصال جزئى للظفر
300150150120180استئصال ظفر غائر تحت مخدر موضعي

300150150120180استئصال جسم غريب سطحى تحت مخدر موضعى
350175175140210استئصال كيس دهنى بمخدر موضعي

15075756090استئصال اى كيس دهنى آخر
--450225225عملية طهارة

20010010080120فك التصاق خلقى باللسان تخدير موضعي
6030302436غيار بعد عملية صغرى او جرح صغير

10050504060غيار بعد عملية متوسطة او جرح متوسط
15075756090غيار بعد عملية كبرى او جرح كبير او قدم سكري

300150150120180غيار + تنظيف قدم سكري
خدمة يتحملها العضو بالكامل400ازالة ندبة مشوهة تحت مخدر موضعي

** جميع الغيارات اجلراحية شاملة املستلزمات

عيادة المسالك البولية

عيادة الجراحة العامة
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اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
22011011088132رسم مخ ملون بالكمبيوتر عادي

400200200160240رسم مخ ملون بالكمبيوتر لمدة ساعة
22011011088132رسم اعصاب أو عضالت )ناحية واحدة(

330165165132198رسم اعصاب أو عضالت )ناحيتين(
320160160128192رسم عضالت وعصب )ناحية واحدة(

460230230184276رسم عضالت وعصب )ناحيتين(
570285285228342رسم اعصاب وعضالت كامل
600300300240360رسم عضالت وأعصاب الشرج

10050504060حقن تيبس العضالت )بخالف األدوية(
حقن تيبس العضالت تحت جهاز الموجات الصوتية)بخالف 

300150150120180األدوية 

Evoked potential )22011011088132جهد مثار)حسي/سمعي/بصري
Tilt-Table Test 300150150120180اختبار المنضدة المائلة

الجلسات العالجية )عالج طبيعى – تخاطب – نفسى(
طبيعة الخدمة:

احضار توصية طبية من الطبيب املختص املعالج بها تشخيص احلالة وعدد ونوعية اجللسات.
يقوم العضو بالدفع لدى الهيئات ذات الالئحة اخلاصة ويسترد نسبة مساهمة املشروع بتقرير طبى 

وفاتورة أصلية مرقمة ومختومة 
ال يساهم املشروع فى اجراء اجللسات عند األطباء أو املراكز الغير متعاقدة.

يساهم املشروع فى اجللسات طبقاً  للوائح األسعار املعتمدة بالدليل)املستشفيات ذات الالئحة اخلاصة 
يتحمل العضو فرق األسعار بها(.

عيادة العالج الطبيعي

بحد أقصى  25 جلسة سنوياً  للعضو الواحد وبحد أقصى 12 جلسة شهريا.
العالج الطبيعى باملنزل )حاالت الشلل فقط( مع تقدمي ما يثبت ذلك.

عيادة المخ واألعصاب
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اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
5025252030جلسة عالج محدودة )ثالث نوعيات( لعضو واحد
6030302040جلسة عالج متكامل )أكثر من ثالث نوعيات( لعضو واحد
8040403050جلسة عالج محدودة )ثالث نوعيات( الكثر من عضو
12060604872جلسة عالج متكامل)أكثر من ثالث نوعيات( الكثر من عضو

10050504060جلسة عالج طبيعى لحاالت الشلل
Shock Wave Therapy15075756090عالج بالموجات التصادمية
Hyperbaric Oxygen10050504060جلسة أكسجين مضغوط

مالحظات:
نوعية اجللسات تشمل كل نوعيات العالج الطبيعى من )التمرينات العالجية –الليزر– املوجات الصوتية 

– العالج الكهربى –IR– الشمع – التسخني -.....( تعتبر احدى النوعيات التى تشملها اجللسة.
يساهم املشروع فى جلسات العالج الطبيعى باملنزل حلاالت الشلل فقط( بنظام الدفع املسبق واسترداد 

نسبة املساهمة من املشروع.
ال يساهم املشروع فى العالج الطبيعى بأجهزة ذات نوعية خاصة )مثل العالج املائى(

بحد أقصى  30 جلسة سنوياً  للعضو الواحد وبحد أقصى 8 جلسات شهريا.

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
15075756090جلسة نفسية استاذ او استشارى أ

12060604872جلسة نفسية استاذ م او مدرس / اخصائي
400200200160240عالج بالصدمات الكهربائية تحت تأثير مخدر

ال يتحمل المشروع االقامة بالمستشفى للوالدين فى العالج النفسى 

احلاالت  دراسة  ويتم  شهريا  أقصى 12 جلسة  وبحد  الواحد  للعضو   ً جلسة سنويا   100 أقصى   بحد 
االستثنائية حسب التقرير الطبى املقدم.

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
Speech therapy session   502525050درس تخاطب

502525050تنمية مهارات او عالج وظائفي
جلسة شاملة لحاالت )الشلل الدماغي-التوحد-متالزمة داون...( وتشمل«تخاطب+تنمية 

15075750150مهارات+عالج طبيعى +تعديل سلوك«

جلسات التقييم واختبارات الذكاء يتحملها العضو بالكامل
يساهم المشروع فى عالج االطفال الذين يعانون من اللثغة والتأخر اللغوى حتى سن 6 سنوات

عيادة النفسية

عيادات التخاطب
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عيادة أمراض النساءء والتوليد

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

90 60 75 75 150 كى عنق الرحم
40 20 30 30 60 مسحة مهبلية من عنق الرحم
84 56 70 70 140 عينة من عنق الرحم
60 0 30 30 60 موجات صوتية للحمل )بالعيادة( بحد اقصى مرتين فقط
60 40 50 50 100 موجات صوتية المراض النساء عن طريق المهبل

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

80 قياس نبض الجنين مع انقباضات الرحم 2/1 ساعة
180 متابعة التبويض )لجميع المرات(

برنامج متابعة الحمل )يشمل الزيارات والسونارات طوال فترة الحمل(

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

1000 استاذ أو استشاري
900 استاذ مساعد
800 مدرس/أخصائي

عيادة الحساسية

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

44 66 55 55 110 االختبارات الجلدية )بنكارد او ما يماثلها(

عيادة الحروق

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
8040403248غيار حروق صغير

12060604872غيار حروق متوسط
20010010080120غيار حرق كبير

** جميع الغيارات الجراحية شاملة المستلزمات

عيادة الصدر

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
300150150120180وظائف التنفس

550275275220330بذل صدر او بللوري
4020201525عالج باالستنشاق )جلسة واحدة(
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عيادة األنف واألذن والحنجرة

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
5025252030بذل الجيوب االنفية )جهة واحدة(

8040403050بذل الجيوب االنفية )جهتين(
7035352545كى االنف لعالج النزيف

7035352545حشو انف امامى أو خلفي
7035352545فتح خراج باالنف 

7035352545منظار الياف ضوئية لالنف تشخيصي
9045453654استئصال الزوائد االنفية )جهة واحدة(

7035352545اخذ عينة تحت مخدر موضعى من االنف
7035352545استخراج جسم غريب من االنف

5025252030غسيل اذن واحدة
8040403050غسيل االذنين

3015151020شفط اذن واحدة
5025252030شفط اذنين

8040403050استخراج جسم غريب من االذن
7035352545اخذ عينة تحت مخدر موضعى من االذن
3015151020فحص االذن / األذنين بالميكروسكوب

4020201525وضع فتيل باالذن - تنظيف خراج
20010010080120حقن األذن الواحدة

180909072108ازالة جسم غريب من البلعوم
20010010080120منظارالياف ضوئية للبلعوم والحنجرة

عيادة أمراض السمع واالتزان

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

اختبارات السمع االساسية
220 0 110 110 220  Pediatric ABRفحص سمعى شامل لالطفال
60 40 50 50 100 PTA–Speech فحص سمع بالنغمات
40 20 30 30 60 Tymp.- AR ضغط االذن
90 60 75 75 150 PTA-Speech-Tymp-ARفحص سمع وضغط اذن
50 30 40 40 80 اختبارات وظائف قناة استاكيوس
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مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

اختبارات السمع بالجهد المثار
132 88 110 110 220 اختبارات السمع بالجهد المثار
132 88 110 110 220 ABR جذع المخ بالجهد المثار
132 88 110 110 220 cortical evoked فحص القشرة المخية بالجهد المثار
132 88 110 110 220 Echo G فحص الصدى الصوتى للقوقعة

االتزان
180 120 150 150 300 )V.N.G(اختبار االتزان لرقرقة العين
132 88 110 110 220 VEMP

اختبارات اخرى
150 100 125 125 250 Tinnitus Protocolفحص طنين
132 88 110 110 220 اختبار السمع المركزي
50 30 40 40 80 )O.A.E( االنبعاث الصوتى للقوقعة

50 30 40 40 80  Vestibular)جلسة دوار حركى حميٌد )عالجيٌة
Rehapilitation

 خدمات يتحملها العضو
بالكامل

90 ضبط وتركيب سماعة
80 Hard )قالب اذن )عمل وتركيب
100 Soft )قالب اذن )عمل وتركيب

عيادة طب العيون

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
23011511592138فحص مقطعى للشبكية أوالعصب البصرى )عين واحدة(

340170170136204فحص مقطعى للشبكية أوالعصب البصرى )عينين(
340170170136204فحص مقطعى للشبكية والعصب البصرى )عين واحدة(

500250250200300فحص مقطعى للشبكية والعصب البصرى )عينين(
24012012096144تصوير قاع العين بالفلوريسين )عين واحدة(

360180180144216تصوير قاع العين بالفلوريسين للعينين
9045453654تصوير قاع العين بااللوان )عين واحدة(

13065655278تصوير قاع العين بااللوان )عينين(
12060604872موجات فوق الصوتية على العين الواحدة

180909072108موجات فوق الصوتية على العينين
13065655278فحص مجال االبصار بالكمبيوتر لعين واحدة

20010010080120فحص مجال االبصار بالكمبيوتر للعينين
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اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
ERG / VEP22011011088132رسم الشبكية الكهربائي/ رسم عصب بصري
330165165132198رسم الشبكية الكهربائي/ رسم عصب بصرى للعينين

350175175140210اتعاب الطبيب فى جلسة الليزر
170858568102رسم استخدام جهاز الليزر )ارجون(

170858568102رسم استخدام جهاز الليزر )ياج(
170858568102رسم استخدام جهاز الليزر )دايود(
10050504060كى شعرة بالكهرباء )عين واحدة(

12060604575كى شعرة بالكهرباء )عينين(
10050504060حبوب بالجفن بالعين الواحدة

15075756090حبوب بالجفن بالعينين
24012012096144استئصال كيس دهنى )عين واحدة( )كالزيون(
360180180144216استئصال أكياس دهنية متعددة )عين واحدة(

10050504060فتح دمل بالجفن
8040403050ازالة جسم غريب بالعين)خارجي(

8040403050فك غرز بالعين
201010812كشف نظارة

90قياس قوة العدسة )لعين واحدة(

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

Biometry 150قياس قوة العدسة للعينين
120عد الخاليا المبطنة أو فحص القرنية بالميكرسكوب)عين واحدة(
180عد الخاليا المبطنة أو فحص القرنية بالميكرسكوب )عينين(

160رسم طوبوغرافيا القرنية +سمك القرنية )عين واحدة(
240رسم طوبوغرافيا القرنية +سمك القرنية )عينين(
80سمك القرنية بالموجات فوق الصوتية )عين واحدة(
120سمك القرنية بالموجات فوق الصوتية )عينين(

**األسعار تشمل المستلزمات
**كشف العيون يشمل فحص قاع العين + قياس ضغط العين

** عند اجراء فحص انجيو لـ OCT يضاف مبلغ 100ج للعين الواحدة و200ج للعينين ويتحملها العضو **
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عيادة الغسيل الكلوي

للفرد  جلسات   10 اقصى  بحد  النقدى  االسترداد  بنظام  الكلوى  الغسيل  جلسات  فى  املشروع  يساهم 
سنويا حلني اصدار قرار نفقة الدولة.

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
550275275220330جلسة غسيل دموي

600300300240360جلسة غسيل بريتونى 30 لتر
500250250200300تركيب قسطرة وريد مركزى«فخذ« )بدون ثمن القسطرة(

تركيب قسطرة وريد مركزى«ترقوة« /هكمان/ ماهوكر
600300300240360)بدون ثمن القسطرة(

عيادة العظام

اسم الخدمة
مستلزمات 

وجبسونا

اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
012060604872رد كسر

12012060604872جبس تحت الكوع
8010050504060جبيرة تحت الكوع
14015075756090جبس فوق الكوع
10012060604575جبيرة فوق الكوع
20015075756090جبس تحت الركبة
11012060604575جبيرة تحت الركبة
190180909070110جبس فوق الركبة
28022011011085135بنطلون الجبس

180160808060100جبس نصف الفخذ الى نصف الساق
05025252030رفع الجبس بالعيادة

7010050504060بذل للركبة
010050504060حقنة داخل المفصل بدون ثمن الدواء
8010050504060تصليح تشوه بقدم واحدة بالجبس

306030302040تصليح تشوه خلقى بقدم واحدة )بالبالستر(
010050504060حقن تيبس العضالت )بخالف األدوية(
05025252030رباط ضاغط الصق )بدون ثمن الرباط(

** المستلزمات)جبس وقطن وأدوية وخالفه( يتحملها العضو بالكامل

** االطفال أقل من 8 سنوات تخصم 50% من قيمة المستلزمات
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 عيادة الجلدية

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
7035352842جلسة اشعة فوق بنفسجية

6030302040كى سنطة واحدة / عين سمكة / كاللو
8040403248كى سنطة بباطن القدم

3015151020كى كل سنطة بعد االولى )فى جلسة واحدة(
8040403248حقنة داخل الجلد/الكورتيزون)بدون ثمن الدواء(
12060604575حقنة داخل الجلد )بدون ثمن الدواء(اكثر من مكان

15075756090عينة من الجلد
6000060استئصال زائدة جلدية

100000100استئصال أكثر من زائدة جلدية
20010010080120استئصال ورم حميٌد بالجلد جراحيٌا
60جلسة اكسيٌمر ليٌزر لحاالت البهاق

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل 800جلسة زرع خاليٌا لحاالت البهاق 10 سم × 10 سم

130شد جلدى بالعيادة

عيادة القلب والصدر واألوعية الدموية

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
6030302436رسم القلب العادي
22011011088132رسم قلب بمجهود

22011011088132هولتر مونيتور )رسم قلب 24 ساعة(/ قياس ضغط الدم
24012012096144موجات صوتية على القلب

فحص القلب بالموجات الصوتية بالمجهود الدوائى شامل 
650325325260390المستلزمات واالدوية

500250250200300فحص القلب بالموجات الصوتية عن طريق المرئ
Tilt-Table Test 330115115132198اختبار المنضدة المائلة
12060604872فحص شرايين االطراف بالدوبلر بالعيادة
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عيادة االورام

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين
500250250200300اشراف طبى على جرعة عالج كيماوى اقل من 3 ساعات
700350350280420اشراف طبى على جرعة عالج كيماوى اكثر من 3 ساعات

300150150120180أتعاب غسيل مثانة / حقن مواد كيميائية بالمثانة
50002500250020003000التردد الحرارى الورام الكبد )شامل المركز واتعاب الطبيب والتخدير(

                                PET – CT 40001500250010003000المسح البوزيترونى المقطعى
عينة بالموجات الصوتية)شاملة األتعاب

U.S Guided Biopsy)700350350280420وغير شاملة ثمن االبره

أخذ عينة باألشعة المقطعية)شاملة االتعاب وغير شاملة 
CT Guided Biopsy)1250625625500750ثمن االبره

** الجلسة تشمل االشراف الطبى والتمريض 
** ثمن ابره الموجات الصوتية 300 ج المقطعيه 400 ج العظام )يتحملها العضو(

** الجلسة غير شاملة االدوية والمستلزمات

عيادة الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي

مساهمة 
المشروع 
للوالدين

مساهمة 
المشروع 
للمهندس 

واسرته

اجر 
الطبيب

المستشفى 
والتخدير 
والمنظار

اجمالى 
التكلفة

اسم الخدمة
»شاملة االقامة النهارية وفتح غرفة 

المناظير واالتعاب والمستلزمات والتخدير«

40 50 - - 100 موجات صوتية على البطن أو الحوض )بالعيادة(
60 75 - - 150 موجات صوتية على البطن والحوض )بالعيادة(
104 130 - - 260 موجات صوتية عن طريق الشرج
120 150 120 180 300 منظار شرجى حديدى معدني
300 375 300 450 750 منظار المرئ والمعدة واالثنى عشر
400 500 400 600 1000 منظار المرئ والمعدة واالثنى عشر+ عينة
560 700 450 950 1400 منظار علوى وتوسيع مرئ باستخدام موسعات سفاري
560 700 450 950 1400 منظار علوى وتركيب انبوبة بالمرئ
520 650 450 850 1300 منظار علوى وحقن دوالى )بدون مستلزمات(
600 750 500 1000 1500 منظار علوى وربط دوالى  )بدون مستلزمات(
640 800 600 1000 1600 ومنظار علوى وتركيب انبوبة تغذية بالمعدة  
640 800 600 1000 1600 منظار علوى وتركيب دعامة بالمرئ )بدون ثمن الدعامة(
800 1000 700 1300 2000 منظار علوى وتركيب دعامة بالمعدة
920 1150 800 1500 2300 منظار علوى وتركيب دعامة باالثنى عشر
400 500 400 600 1000 منظار علوى الزالة بالون أو دعامة 
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مساهمة 
المشروع 
للوالدين

مساهمة 
المشروع 
للمهندس 

واسرته

اجر 
الطبيب

المستشفى 
والتخدير 
والمنظار

اجمالى 
التكلفة

اسم الخدمة
»شاملة االقامة النهارية وفتح غرفة 

المناظير واالتعاب والمستلزمات والتخدير«

640 800 600 1000 1600 منظار + كى معدة أو اثتى عشر أو قولون باالرجون
520 650 450 850 1300 منظار + استئصال لحمية من المعدة أو االثنى عشر أو القولون 
200 250 250 250 500 استئصال أكثر من لحمية اضافية من معدة او اثنا عشر او قولون
400 500 400 600 1000 استخراج جسم غريب من المعدة بالمنظار 
320 400 300 500 800 منظار قولون قصير 
480 600 400 800 1200 منظار قولون طويل 
560 700 450 950 1400 منظار قولون طويل + عينة
760 950 700 1200 1900 منظار وتركيب دعامة بالقولون
840 1050 750 1350 2100 منظار قنوات مرارية )تشخيصي(
1100 1375 1100 1650 2750 منظار قنوات مرارية )تشخيصي(+شق القناة 
2200 2750 2200 3300 5500 منظار قنوات مرارية +تركيب دعامة
300 375 350 400 750 تركيب دعامة اضافية بالقنوات المرارية
1040 1300 1000 1600 2600 منظار قنوات مرارية + رفع دعامة
2200 2750 2200 3300 5500 منظار قنوات مرارية واستخراج حصوات+تركيب دعامة
2560 3200 2600 3800 6400 منظار قنوات مرارية وتفتيت  حصوات+تركيب دعامة
1440 1800 1400 2200 3600 منظار وتوسيع القناة المرارية بالبالون
1800 2250 1400 3100 4500 موجات صوتية على البنكرياس بالمنظار
1920 2400 1500 3300 4800 موجات صوتية على البنكرياس بالمنظار مع اخذ عينة
320 400 350 450 800 أخذ عينة باستخدام الموجات الصوتية
200 250 200 300 500 بذل استسقاء/ خراج/ سائل   من   الكبد / البطن /حول الرئة
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عيادة األسنان

العيادة مع  عليه  املتفق  اخلصم  منحه  بعد  بالكامل  تكاليفها  العضو  يتحمل  مذكورة  غير  خدمة   أى 
احلد األقصى للمساهمة فى املشروع

احلد األقصى لتحمل املشروع فى خدمات األسنان لفرد واحد )400 جنيه( سنويا.
احلد األقصى لتحمل املشروع فى خدمات األسنان للوالدين )300 جنيه( سنويا.

احلد األقصى لتحمل املشروع فى خدمات األسنان لألسرة )800 جنيه( سنويا.
بشرط تعاقد الطبيب أو اجلهة العالجية مع املشروع.

وتتم املساهمة بنسبة 50% للعضو األصلى والزوجة واألوالد و بنسبة 40% ألحد الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

التشخيص
15 25 20 20 40 اشعة اسنان
40 60 50 50 100  Panoramic X-Ray اشعة بانوراما على االسنان

الحشو
80 120 100 100 200 حشو ضرس مملغم
140 210 175 175 350 حشو كومبوزيت
140 210 175 175 350 حشو جالس ايونيمر
140 210 175 175 350 حشو الجذور بدون حشو مملغم لالسنان االمامية
220 330 275 275 550 حشو الجذور للضروس االمامية أوالخلفية
80 120 100 100 200 ازالة عصب السنة اللبنية
50 50 60 60 100 تغطية العصب بكالسيوم هيدروكسيد

الجراحة
60 90 75 75 150 خلع الضرس او جذر عادي
140 210 175 175 350 خلع ضرس جراحيا
100 150 125 125 250 خلع ضرس العقل العادي
140 210 175 175 350 خلع جراحى لضرس مدفون فى اللثة فقط
200 300 250 250 500 خلع ضرس عقل مدفون جزئيا فى العظام
300 450 375 375 750 خلع ضرس عقل مدفون كامال فى العظام
220 330 275 275 550 استئصال كيس صغير بالفك بدون خلع
300 500 400 400 800 استئصال كيس كبيربالفك بدون خلع

عالج اللثة
60 90 75 75 150 جراحة اللثة الصديدية لكل جزء من 6 اجزاء 
280 420 350 350 700 عملية ازالة ورم من اللثة
60 120 100 100 200 ازالة الرواسب الجيرية بالفكين )كافيترون(

خدمات يتحملها العضو بالكامل 100 تلميع األسنان
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مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

التركيبات
300 2700 400 2600 3000 طقم اسنان كامل اكريل بالمعمل
300 1300 400 1200 1600 نصف طقم اسنان اكريل بالمعمل
100 150 125 125 250 تركيب سن او ضرس اكريل )االول(
60 90 75 75 150 تركيب سن او ضرس )التالي( بحد اقصى نصف طقم علوى سفلي
80 120 100 100 200 تركيب طربوش اكريل )للوحدة(
300 600 400 500 900 طربوش بورسلين سيراميك للوحدة
160 240 200 200 400 تركيب طربوش معدن غير نفيس بدون وجه
100 150 125 125 250 تبطين الطقم علوى او سفلي
80 120 100 100 200 تصليح طقم اكثر من 6 اسنان
300 500 400 400 800 هيكل ضرس فيتاليوم بدون أسنان
300 1400 400 1300 1700 هيكل فيتاليوم كامل للفك الواحد بدون اسنان

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

5500 طقم كامل مرن
4500 طقم فوقى كامل بدون حشو عصب
1800 وصالت محكمة مصنعة )بالوصلة الواحدة(
2000 وصالت محكمة جاهزة )بالوصلة الوحدة(
4500 طقم تلسكوبى بدون الطرابيش
3000 طقم جزئى مرن للفك الواحد بدون اسنان
2000 استخدام بار مصنع بدون الوصالت
6000 طقم جراحى للفك الواحد
700 عضة ليليه
700 عضلة لعالج مفصل الفك
2000 طربوش كامل بورسلين بدون معدن يدوى 
2500 طربوش كامل بورسلين بدون معدن كومبيوتر 
2000 طربوش زيركونيم يدوى الصنع
2500 طربوش زيركونيم بالكومبيوتر
200 طربوش مؤقت مصنع بالعيادة
300 طربوش مؤقت مصنع بالمعمل
400 طربوش مؤقت مصنع بالكومبيوتر
2000 قشرة اسنان للسنة الواحدة بورسلين يدويا
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مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

اجمالى 

التكلفة
اسم الخدمة

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

2500 قشرة اسنان للسنة الواحدة بورسلين كومبيوتر
3000 هوليود سمايل للفك الواحد
500 دعامة فايبر جالس
600 دعامة مصنعة بالمعمل
450 دعامة جاهزة
3500 تبيض اسنان
1200 عملية اطالة اللثة للفك الواحد
1200 اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة للفك الواحد
2000 اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة والعظم 
9000 تقويم اسنان
5000 زراعة اسنان للزرعة الواحدة
1000 زراعة عظم صناعى بودرة )بالنصف جرام(
1500 زراعة عظم صناعى بلوك )بالنصف جرام(
1000 زراعة عظم طبيعى من الفك
1000 استخدام غشاء صناعي
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األدوية
األدوية التى يساهم فيها المشروع

– و50% بالنسبة للوالدين من احلد االقصى  يساهم املشروع بنسبة 80% للمهندس والزوجة واالوالد 
االساسى والتكميلى لالدوية االتيه:-

الكيماوى ملرضى السرطان فقط. 
االدوية الهرمونية املكملة للعالج الكيماوى ملرضى السرطان فقط.

ويساهم املشروع بنسبة 50% للمهندس والزوجة واالوالد – و40% بالنسبة للوالدين من احلد االقصى 
االساسى والتكميلى لالدوية االتيه:-

األلبومني )او بدائله( فقط ملرضى الفشل الكبدي.
االيبركس )او بدائله( فقط ملرضى الغسيل الكلوي.

أدوية منع الرفض املناعية فقط ملرضى زراعة الكلى أو الكبد.
األدوية الفيروسية فقط ملرضى فيروس سى فقط.

األدوية املثبطة املناعية فقطلمرضى الروماتويد والزئبة احلمراء والتصلب املتناثر فقط.

األدوية التى ال يساهم فيها المشروع:مثل

من  اخلروج  بعد  أو  اخلارجية  بالعيادات  أو  املستشفى  خارج  تصرف  والتى  اخلارجية  األدويــة  جميع 
املستشفى.

األدوية التى يصفها الطبيب للعمليات النهارية )دخول وخروج فى نفس اليوم(
األدوية املزمنة )الضغط – السكر – القلب – املناعية –.....(

االدوية العادية )مثل املسكنات واملضادات احليوية وااللتهابات واحلموضة و.......(
أدوية عالج الهشاشة وتقوية املناعة

العالج باألعشاب والوسائل الغير تقليدية.

طبيعة الخدمة 

واملؤسسات  واللقاح  واملصل  لألدوية  املصرية  الشركة  وهى  املعتمدة  اجلهات  بأسعار  واسترداد  دفع 
احلكومية بالفواتيرالرسمية.

قواعد صرف نسبة المساهمة

يلزم فاتورة شراء األدوية )أصلية - مرقمة و مختومة بختم ضريبى وسجل جتارى  مدونه بإسم املريض 
ــ تاريخ الشراء - بها اسم كل نوع وتركيزه وسعره(. 

ويتطلب وجود روشتة من الطبيب املعالج املتخصص ببروتوكول العالج املطلوب إجراؤه )أسماء األدوية 
ــ تركيزها ــ عدد اجلرعات ــ مدة العالج ــ تاريخ بدء وانتهاء الكورس(.
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الفحوص الطبية
 طبيعة الخدمة:

مع  املتعاقدة  واملستشفيات  األشعة  ومراكز  املعامل  فى  تتم  التى  واألشعات  الطبية  التحاليل  تشمل 
املشروع فقط.

تقدم هذه اخلدمات بعد إحضار روشتة الطبيب املختص عليهاخامت الطبيب وتخصصه.

تغطية المشروع للفحوص الطبية:

يقوم املشروع بتغطية جميع الفحوص املدرجة بالدليل بحد اقصى الفان جنيه شاملة نسبة العضو واملشروع.
التحاليل الالزمة لنقل الكلى أو الكبد يتحمل املشروع نسبته )مرة واحدة فقط( وال يتحملها للمتبرع.

خارج التغطية:

ال يساهم املشروع فى أى فحص لم يرد ذكره فى الدليل.
ال يساهم املشروع فى طلب العضو فحوص لنفسه أو لذويه بدون روشتةالطبيب املعالج.

أى فحوصات إضافية يطلبها املريض يتحملها العضو بالكامل بأسعار املشروع.
الفحص الطبى الشامل.

األنسجة  حتاليل  ذلــك  من  يستثنى  متعاقد  غير  مركز  فى  فحوص  ــراء  إج فى  املشروع  اليساهم 
الباثولوجية بنظام الدفع املسبق واسترداد نسبة املساهمة من املشروع.

ال يساهم املشروع فى )فحوص اخلدمات الغير مدرجة بالدليل -فحوص التأهيل املهنى  فحوص ما قبل 
العمل والزواج والسفر- صبغات االشعة - حتاليل إثبات النسب ـبرامج الفحص الشامل ـ حتاليل برامج 

التخسيس والسمنة.... أو ما شابه ذلك(.



41

فحوصات محدودة العدد واملبلغ
حتليل )PCR( الكيفى أو العددى )مرتني فى العام(

حتليل ) H Pylori( )مرتني فى العام(

اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

صورة الدم الكاملة
 Complete Blood Count)C.B.C(4321.521.525.817.2

 HB% & Hct 2110.510.512.68.4نسبة هيموجلوبين وهيماتوكريت الدم
تحليل كهربائى للهيموجلوبينات الغيرطبيعية 

Hb.Electrophoresis7035354228

Blood Indices2110.510.512.68.4
مرونة كرات الدم الحمراء

 Osmotic Fragility 16889.66.4

Sickle Cells 115.55.56.64.4عد الخاليا المنجلية
عد الخاليا الشبكية

 Reticulocyte Count )Retics(2110.510.512.68.4

عد كرات دم بيضاء)كلي(
 Total Leucocytic count )T.L.C(115.55.56.64.4

عد كرات دم بيضاء)كلى ونوعي(
 Total Leucocytic count & Differential2110.510.512.68.4

)Iron Fe(  3718.518.522.214.8حديد فى الدم
 Ferritin 64323238.425.6فيريتين

Transferrine7035354228
اجمالى طاقة ارتباط الحديد

 Total Iron Binding Capacity )T.I.B.C(3718.518.522.214.8

اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس
 ABO group + Rh2713.513.516.210.8

اختبار كومب مباشر
 Anti Rh )Direct Coomb’s(3718.518.522.214.8

اختبار كومب غير مباشر
 Anti Rh )Indirect Coomb’s(3718.518.522.214.8

G6PD-Assay )Quantitative(9145.545.554.636.4
 E.S.R 2110.510.512.68.4سرعة الترسيب

التحاليل
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
Platelet Count 16889.66.4عد صفائح الدم

Platelet Adhesion32161619.212.8
Coagulation time )C.T(115.55.56.64.4 سرعة تجلط الدم

Bleeding time )B.T)115.55.56.64.4 سرعة نزف الدم
)aP.T.T( 32161619.212.8سرعة الثرومبوبالستين

32161619.212.8(P.T & P.C & I.N.R)زمن وتركيز البروثرومبين
Thrompine Time32161619.212.8

D. Dimer203101.5101.5121.881.2
Fibrinogen level64323238.425.6
Anti Thrombin III8040404832

Ham’s test32161619.212.8
.Bone Marrow Exam فحوص نخاع العظام

B.M Aspiration )Dr fees(219109.5109.5131.487.6
B.M Biopsy )Dr fees(476238238285.6190.4

Microscopic ex. for B.M144727286.457.6
Pathological ex. for B.M Biopsy273136.5136.5163.8109.2

التحاليل الكيميائية
Glucose fasting )16889.66.4سكر )صائم

Bl. Glucose p.p )16889.66.4سكر فى الدم )فاطر
رسم بيانى للسكر )5 عينات(

 Bl. Sugar curve)5samples(5929.529.535.423.6

الهيموجلوبين السكري
 Glycosylated Hb. )HbA1c(48242428.819.2

D-Xylose48242428.819.2
Liver Function وظائف الكبد

Bilirubin 2110.510.512.68.4بيلروبين كلى
بيلروبين )كلى & مباشر(

 Bilirubin )Total&Direct(32161619.212.8

)Alkaline Phosphatase )ALP  2713.513.516.210.8فوسفاتيز قلوى
SGOT )AST(2713.513.516.210.8
SGPT )ALT(2713.513.516.210.8
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Gama GT )GGT(32161619.212.8
Total Proteins 2110.510.512.68.4بروتينات الدم

Albumin 2713.513.516.210.8البومين
التهريب الكهربائى للبروتين

 Protein Electrophoresis7035354228

Kidney Function وظائف الكلى
Bl. Urea / BUN 2110.510.512.68.4بولينا الدم

Creatinine 2110.510.512.68.4كرياتنين
Uric Acid 2713.513.516.210.8حمض البوليك

Urea Clearance 2713.513.516.210.8تخليص بولينا
Creatinine Clearance 32161619.212.8تخليص كرياتينين

eG.F.R3718.518.522.214.8
Minerals

(Calcium total )Ca 32161619.212.8كالسيوم
كالسيوم ايوني

 Ionized Calcium )CaH(3718.518.522.214.8

Magnesium )MgH32161619.212.8( ماغنسيوم
Phosphorus )PI32161619.212.8( فسفور

Electrolytes
Na32161619.212.8 صوديوم
K32161619.212.8 بوتاسيوم

Cloride32161619.212.8 كلوريد
NH8040404832 امونيا او نشادر

Bl. Bicarbonates4321.521.525.817.2 بيكربونات الدم
غازات الدم

 Bl. Gases )O & CO(48242428.819.2

Lipids قياسات الدهون
Lipid Profile )Chol, Trig, HDL, LDL,….(7537.537.54530

Cholestrol2110.510.512.68.4 كلسترول
HDL2110.510.512.68.4 كلسترول عالى الكثافة

LDL2110.510.512.68.4 كلسترول منخفض الكثافة
HDL &LDL32161619.212.8 كلسترول كلى ونوعى
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Triglycerides3718.518.522.214.8 الدهون الثالثية
Total Lipids2713.513.516.210.8 دهنيات الدم الكلية

Lipid Electrophoresis7035354228 التهريب الكهربائى للدهون
Enzymes االنزيمات

LDH3718.518.522.214.8
CPK3718.518.522.214.8

CPK )MB(3718.518.522.214.8
Acid phosphatase32161619.212.8 الفوسفاتيز الحمضى

Amylase3718.518.522.214.8 االميالز
Lipase8040404832 ليبيز
Troponin118595970.847.2

Hormones الهرمونات
TSH54272732.421.6
T33718.518.522.214.8
T43718.518.522.214.8
fT348242428.819.2
fT448242428.819.2

Free Thyroxin Index )FTI(54272732.421.6
ACTH9145.545.554.636.4

Cortisol )plasma( )AM(5929.529.535.423.6
Cortisol )plasma( )PM(5929.529.535.423.6

Cortisol )urine(5929.529.535.423.6
Insulin )fasting(5929.529.535.423.6

Insulin )pp(5929.529.535.423.6
C-Peptide )fasting(219109.5109.5131.487.6

C-Peptide )pp(219109.5109.5131.487.6
Testosterone )total(54272732.421.6
Testosterone )free(64323238.425.6

LH54272732.421.6
FSH54272732.421.6

Prolactin54272732.421.6
Estradiol )E2(7537.537.54530
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Progestrone5929.529.535.423.6
17 Alpha Hydroxy Progestron54272732.421.6

Parathormone )PTH(7035354228
Growth Hormone7035354228
17 Ketosteroids4321.521.525.817.2

DHEA10753.553.564.242.8
DHEA-s7035354228

Gastrin Hormone289144.5144.5173.4115.6
Thyroglobulin257128.5128.5154.2102.8

Catecholamine in blood514257257308.4205.6
VMA8040404832

Pregnancy Test in Urine2110.510.521-
Pregnancy Test in Blood )B-HCG(4321.521.543-

B-HCG titre5929.529.535.423.6
Drugs / one sample

Depakene7035354228
Digoxin7035354228

Epanutin7035354228
Lithium7035354228

Phenobarbital7035354228
Tegretol7035354228

Virology
HCV Ab. )+(or)-(32161619.212.8
HCV Ab. )ELISA(9145.545.554.636.4

HCV RNA PCR )Quantitative(375187.5187.5225150
HCV RNA PCR )Qualitative(369184.5184.5221.4147.6

HBsAg )ELISA(5929.529.535.423.6
HBsAb )ELISA(5929.529.535.423.6
HBeAg )ELISA(5929.529.535.423.6
HBeAb )ELISA(5929.529.535.423.6
HBcAb )ELISA(5929.529.535.423.6

HBV DNA PCR )Quantitative(642321321385.2256.8
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

HAV IgG5929.529.535.423.6
HAV IgM5929.529.535.423.6

EBV )EBNA IgG(8040404832
EBV IgG8040404832
EBV IgM8040404832
CMV IgG5929.529.535.423.6
CMV IgM5929.529.535.423.6

Rubella IgG5929.529.535.423.6
Rubella IgM5929.529.535.423.6

Toxoplasmosis IgG5929.529.535.423.6
Toxoplasmosis IgM5929.529.535.423.6

Herpes simplex 12/ )IgG(54272732.421.6
Herpes simplex 12/ )IgM(54272732.421.6

ToRCH )IgG(214107107128.485.6
ToRCH )IgM(214107107128.485.6

Rota Virus Antigen in stool112565667.244.8
Microbiology

H-Pylori Ab )blood(9145.545.554.636.4
H-Pylori Ag )stool(1989999118.879.2

Widal test4321.521.525.817.2
Brucella test4321.521.525.817.2

Monospot test2713.513.516.210.8
Hydatid Cyst3718.518.522.214.8

Tuberculin Test4321.521.525.817.2
Immunology

ANCA219109.5109.5131.487.6
Anti-Cardiolipin IgG102515161.240.8
Anti-Cardiolipin IgM102515161.240.8

ASOT “semi-quantitative”32161619.212.8
C-Reactive Protein )CRP(2713.513.516.210.8
CRP )semi Quantitative(32161619.212.8

CRP )Quantitative(48242428.819.2
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Rheumatoid Factor )Qualitative(2713.513.516.210.8
Rheumatoid Factor )Quantitative(3718.518.522.214.8
Rheumatoid Factor )Rose-waaler(7035354228

Anti-CCP219109.5109.5131.487.6
Anti Nuclear Antibody )ANA(54272732.421.6

ANA Titre96484857.638.4
Anti DNA54272732.421.6

Anti DNA Titre96484857.638.4
Platelet Antibody )Direct(3718.518.522.214.8

Platelet Antibody )Indirect(7035354228
Anti-Smith102515161.240.8

Anti Mitochondrial Antibody )AMA(54272732.421.6
Anti-RNP144727286.457.6

Anti Thyroid Antibody )Anti TP Oxidase(5929.529.535.423.6
Anti Thyroglobulin5929.529.535.423.6

Anti Smooth Muscle Antibody )ASMA(54272732.421.6
Anti Liver Kidney Microsomal Antibody )ALKM(54272732.421.6

Anti Bilharzial Antibody48242428.819.2
Complement C354272732.421.6
Complement C454272732.421.6
Cold Agglutinins32161619.212.8

Cryoglobulin32161619.212.8
Haptaglobin48242428.819.2

HLAB-27209104.5104.5125.483.6
La )ss-B(112565667.244.8

Lupus Anticoagulant219109.5109.5131.487.6
Protein C219109.5109.5131.487.6
Protein S209104.5104.5125.483.6
Ro )ss-A(112565667.244.8

Tacrolimus )FK(375187.5187.5225150
Serolimus375187.5187.5225150

Cyclosporine /one sample16180.580.596.664.4
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Microscopic Examination /Culture & Sensitivity
Helicobacter Biopsy134676780.453.6

Microscopic Ex. for body Fluid Samples4321.521.525.817.2
Microscopic Ex. for Ascitic Fluid4321.521.525.817.2
Microscopic Ex. for Pleural Fluid4321.521.525.817.2
Microscopic Ex. for Arthritic Fluid4321.521.525.817.2

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid4321.521.525.817.2
Microscopic Ex. for Sputum4321.521.525.817.2

 فحص ميكروسكوبى وكيميائى للسائل النخاعى
Microscopic Ex. for C.S.F64323238.425.6

Microscopic Ex. for T.B film )one sample(2713.513.516.210.8
Microscopic Ex. for T.B film )3 succ. samples(5929.529.535.423.6
Blood Film for Malaria2110.510.512.68.4 فيلم دم للمالريا

Fungi in )Hair,Skin, Nail,…(2110.510.512.68.4
Body Sample for C&S54272732.421.6
Urine Sample for C&S54272732.421.6

Vaginal Secretion for C&S54272732.421.6
Semen Sample for C&S54272732.421.6

Throat Swab for C&S54272732.421.6
Pus for C&S54272732.421.6

Buccal Swab for C&S54272732.421.6
Sputum for C&S54272732.421.6

Conjunctival Swab for C&S54272732.421.6
Stool for C&S5929.529.535.423.6

Prostatic Secretion for C&S5929.529.535.423.6
C.S.F for C&S86434351.634.4
T.B Culture7035354228

Blood Culture118595970.847.2
Anaerobic Culture7035354228

Fungus Culture3718.518.522.214.8
Rectal Swab2713.513.516.210.8
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Urine & Stool تحاليل البول والبراز
Complete Urine Analysis 2110.510.512.68.4تحليل بول كامل

 Complete تحليل براز كامل وميكروسكوبى للطفيليات
Stool Analysis2110.510.512.68.4

Occult Blood in stool2110.510.512.68.4
Sugar in Urine52.52.532

Acetone in Urine52.52.532
Albumin in Urine52.52.532

Total Protein )Albumin( in 24h Urine32161619.212.8
Albumin / Creatinine ratio64323238.425.6

Microalbuminuria64323238.425.6
Bence Jones Protein in Urine2713.513.516.210.8

Calcium in Urine32161619.212.8
Bilirubin in Urine52.52.532
Fructose in Urine2713.513.516.210.8

Stool Fat3718.518.522.214.8
Tumour Markers دالالت األورام

Alpha Feto Protein )AFP(7035354228
CEA7035354228

CA 19.9118595970.847.2
CA 125118595970.847.2
CA 15.3118595970.847.2

MCA )Mucin-like Carcinoma-associated Antigen(112565667.244.8
PSA )total(7537.537.54530
PSA )free(118595970.847.2

B2-Microgloblin )blood(8040404832
B2-Microgloblin )urine(8040404832

Pathological Tests التحاليل الباثولوجيه
Cytology for Body Fluid 10753.553.564.242.8فحص سائل خلوى

PAP smear10753.553.564.242.8
Fine Needle Aspiration )FNAC()fee+sample(268134134160.8107.2
Slide Consultation 15- slides10753.553.564.242.8 مراجعة شريحة
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Slide Consultation 610- slides16180.580.596.664.4 مراجعة شريحة
Slide Consultation more than 10 slides214107107128.485.6 مراجعة شريحة
)2cm<( Small Sized Specimens 16180.580.596.664.4فحص عينة صغيرة

Medium Sized Specimens )210-cm(268134134160.8107.2 فحص عينة متوسطة
Large Sized Specimens )<10cm(375187.5187.5225150 فحص عينة كبيرة

Frozen Section1070535535642428 تحليل فورى بالتجميد لعينة
 Radical Resection )all تحليل استئصال جذرى مع الغدد

radicals é Lymph(535267.5267.5321214

Estrogen Receptor )ER(268134134160.8107.2
Progesteron Receptor )PR(268134134160.8107.2

HER-2268134134160.8107.2
Each Immuno Histo Chemistry )CD117, 

CD15,Ki67,….(268134134160.8107.2

Prostatic biopsy )6 Samples(535267.5267.5321214
Other

Osmolality32161619.212.8
Stone Analysis48242428.819.2

Vitamin D )25-hydroxy-cholecalcifelol(396198198237.6158.4
تحاليل يتحملها العضو بالكامل 

Fructosamine80

تحاليل يتحملها
 العضو بالكامل

Aldolase219
Aminogram )plasma or urine(246

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto 
citin193

5H.I.A.A144
ASCA )IgG(203

ASCA )IgG-IgA(391
Ceruloplasmin144

ACE396
Interlukin 28 B )IL-28B(439

Post Coital test96
Semen Analysis48
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اسعار البرج والمختبر والفا لعام 2022 )القاهرة(

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Semen Processing144

تحاليل يتحملها
 العضو بالكامل

Fructose in Semen48
T.B- DNA by PCR439

CASA144
Quantiferon Gold968

Shebo test )M2-Pk fecal tumour(679
Calprotectin572

AMH )Anti-mullarian hormone(428
VDRL /RPR /TPHA37

IgG or IgA or IgM or IgE59
ASA )anti spirm antibody(112

Islet cell Ab144
Aldosterone144

Estriol E3144
T3 Resin Uptake54
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

تحاليل أمراض الدم
 )Complete Blood Count)C.B.C 3718.518.522.214.8صورة الدم الكاملة

 HB% & Hct 16889.66.4نسبة هيموجلوبين وهيماتوكريت الدم
تحليل كهربائى للهيموجلوبينات الغيرطبيعية 

Hb.Electrophoresis5929.529.535.423.6

Blood Indices16889.66.4
 Osmotic Fragility 16889.66.4مرونة كرات الدم الحمراء

 Sickle Cells 115.55.56.64.4عد الخاليا المنجلية
عد الخاليا الشبكية 

)Reticulocyte Count )Retics( 16889.66.4

))Total Leucocytic count )T.L.C )115.55.56.64.4عد كرات دم بيضاء)كلي
عد كرات دم بيضاء)كلى ونوعي(

Total Leucocytic count & Differential 16889.66.4

))Iron )Fe 32161619.212.8حديد فى الدم
Ferritin 5929.529.535.423.6فيريتين
 Transferrine5929.529.535.423.6

اجمالى طاقة ارتباط الحديد
 Total Iron Binding Capacity )T.I.B.C(32161619.212.8

ABO group + Rh 2713.513.516.210.8اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس
اختبار كومب مباشر 

)Anti Rh )Direct Coomb’s( 32161619.212.8

اختبار كومب غير مباشر
 Anti Rh )Indirect Coomb’s(32161619.212.8

)G6PD-Assay )Quantitative8040404832
 E.S.R 16889.66.4سرعة الترسيب

 Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
 Platelet Count 115.55.56.64.4عد صفائح الدم

Platelet Adhesion2713.513.516.210.8
 )Coagulation time )C.T( 115.55.56.64.4سرعة تجلط الدم
 )Bleeding time )B.T( 115.55.56.64.4سرعة نزف الدم

 activated Partial سرعة الثرومبوبالستين
 Thromboplastin aP.T.T2713.513.516.210.8

)P.T & P.C & I.N.R( 2713.513.516.210.8زمن وتركيز البروثرومبين
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Thrompine Time2110.510.512.68.4
D. Dimer17185.585.5102.668.4

Fibrinogen level54272732.421.6
Anti Thrombin III7035354228

Ham’s test 2713.513.516.210.8
 Bone Marrow Exam فحوص نخاع العظام

)B.M Aspiration )Dr fees18793.593.5112.274.8
)B.M Biopsy )Dr fees407203.5203.5244.2162.8

Microscopic ex. for B.M12361.561.573.849.2
Pathological ex. for B.M Biopsy235117.5117.514194

التحاليل الكيميائية
 )Glucose )fasting )16889.66.4سكر )صائم

 )Bl. Glucose )p.p )16889.66.4سكر فى الدم )فاطر
)5samples(Bl. Sugar curve 48242428.819.2رسم بيانى للسكر)5 عينات

 )Glycosylated Hb. )HbA1c( 4321.521.525.817.2الهيموجلوبين السكرى
D-Xylose4321.521.525.817.2

 Liver Function وظائف الكبد
Bilirubin 2110.510.512.68.4بيلروبين كلى

)Bilirubin )Total&Direct )2713.513.516.210.8بيلروبين )كلى & مباشر
)Alkaline Phosphatase )ALP 2110.510.512.68.4فوسفاتيز قلوى

)SGOT )AST2110.510.512.68.4
)SGPT )ALT2110.510.512.68.4

 )Gama GT )GGT2713.513.516.210.8
 Total Proteins 2110.510.512.68.4بروتينات الدم

Albumin 2110.510.512.68.4البومين
 Protein Electrophoresis 5929.529.535.423.6التهريب الكهربائى للبروتين

 Kidney Function وظائف الكلى
Bl. Urea / BUN 2110.510.512.68.4بولينا الدم

 Creatinine 2110.510.512.68.4كرياتنين
Uric Acid 2110.510.512.68.4حمض البوليك

 Urea Clearance 2110.510.512.68.4تخليص بولينا
 Creatinine Clearance 2713.513.516.210.8تخليص كرياتينين
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

eG.F.R32161619.212.8
Minerals

 )Calcium total )Ca( 2713.513.516.210.8كالسيوم
كالسيوم ايونى 

Ionized Calcium )Ca++(32161619.212.8

 Magnesium )Mg++( 2713.513.516.210.8ماغنسيوم
Phosphorus )P+(  2713.513.516.210.8فسفور

Electrolytes
 Na 2713.513.516.210.8صوديوم
 K 2713.513.516.210.8بوتاسيوم

 Cloride 2713.513.516.210.8كلوريد
NH3  7035354228امونيا او نشادر

 Bl. Bicarbonates 3718.518.522.214.8بيكربونات الدم
 Bl. Gases )O2 & CO2( 4321.521.525.817.2غازات الدم

Lipids قياسات الدهون
Lipid Profile )Chol, Trig, HDL, LDL,….(64323238.425.6

 Cholestrol 2110.510.512.68.4كلسترول
HDL 2110.510.512.68.4كلسترول عالى الكثافة

LDL 2110.510.512.68.4كلسترول منخفض الكثافة
)HDL &LDL( 2713.513.516.210.8كلسترول كلى ونوعى

 Triglycerides 32161619.212.8الدهون الثالثية
 Total Lipids 2110.510.512.68.4دهنيات الدم الكلية

 Lipid Electrophoresis 5929.529.535.423.6التهريب الكهربائى للدهون
Enzymes االنزيمات

LDH32161619.212.8
CPK32161619.212.8

CPK )MB(32161619.212.8
 Acid phosphatase 2713.513.516.210.8الفوسفاتيز الحمضى

 Amylase 32161619.212.8االميالز
 Lipase 7035354228ليبيز

Troponin102515161.240.8
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Hormones الهرمونات
TSH48242428.819.2
T332161619.212.8
T432161619.212.8
fT34321.521.525.817.2
fT44321.521.525.817.2

Free Thyroxin Index )FTI(48242428.819.2
ACTH8040404832

Cortisol )plasma( )AM(48242428.819.2
Cortisol )plasma( )PM(48242428.819.2

Cortisol )urine(48242428.819.2
Insulin )fasting(48242428.819.2

Insulin )pp(48242428.819.2
C-Peptide )fasting( 18793.593.5112.274.8

C-Peptide )pp( 18793.593.5112.274.8
Testosterone )total(48242428.819.2
Testosterone )free(54272732.421.6

LH48242428.819.2
FSH48242428.819.2

Prolactin48242428.819.2
Estradiol )E2(64323238.425.6
Progestrone54272732.421.6

17 Alpha Hydroxy Progestron48242428.819.2
Parathormone )PTH(5929.529.535.423.6

Growth Hormone5929.529.535.423.6
17 Ketosteroids3718.518.522.214.8

DHEA9145.545.554.636.4
DHEA-s5929.529.535.423.6

Gastrin Hormone246123123147.698.4
Thyroglobulin219109.5109.5131.487.6

Catecholamine in blood439219.5219.5263.4175.6
VMA7035354228
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Pregnancy Test in Urine2110.510.521-
Pregnancy Test in Blood )B-HCG(48242448-

B-HCG titre54272732.421.6
Drugs / one sample

Depakene5929.529.535.423.6
Digoxin5929.529.535.423.6

Epanutin5929.529.535.423.6
Lithium5929.529.535.423.6

Phenobarbital5929.529.535.423.6
Tegretol5929.529.535.423.6

Virology
HCV Ab. )+(or)-(32161619.212.8
HCV Ab. )ELISA(9145.545.554.636.4

HCV RNA PCR )Quantitative(358179179214.8143.2
HCV RNA PCR )Qualitative(305152.5152.5183122

HBsAg )ELISA(5929.529.535.423.6
HBsAb )ELISA(5929.529.535.423.6
HBeAg )ELISA(5929.529.535.423.6
HBeAb )ELISA(5929.529.535.423.6
HBcAb )ELISA(5929.529.535.423.6

HBV DNA PCR )Quantitative(546273273327.6218.4
HAV IgG5929.529.535.423.6
HAV IgM5929.529.535.423.6

EBV )EBNA IgG(7035354228
EBV IgG7035354228
EBV IgM7035354228
CMV IgG5929.529.535.423.6
CMV IgM5929.529.535.423.6

Rubella IgG5929.529.535.423.6
Rubella IgM5929.529.535.423.6

Toxoplasmosis IgG5929.529.535.423.6
Toxoplasmosis IgM5929.529.535.423.6
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Herpes simplex 12/ )IgG(5929.529.535.423.6
Herpes simplex 12/ )IgM(5929.529.535.423.6

ToRCH )IgG(214107107128.485.6
ToRCH )IgM(214107107128.485.6

Rota Virus Antigen in stool96484857.638.4
Microbiology

H-Pylori Ab )blood(7537.537.54530
H-Pylori Ag )stool(166838399.666.4

Widal test3718.518.522.214.8
Brucella test3718.518.522.214.8

Monospot test2110.510.512.68.4
Hydatid Cyst3718.518.522.214.8

Tuberculin Test4321.521.525.817.2
Immunology

ANCA18793.593.5112.274.8
Anti-Cardiolipin IgG9145.545.554.636.4
Anti-Cardiolipin IgM9145.545.554.636.4

ASOT “semi-quantitative”32161619.212.8
C-Reactive Protein )CRP(2713.513.516.210.8
CRP )semi Quantitative( 32161619.212.8

CRP )Quantitative( 48242428.819.2
Rheumatoid Factor )Qualitative(2713.513.516.210.8

Rheumatoid Factor )Quantitative(3718.518.522.214.8
Rheumatoid Factor )Rose-waaler(7035354228

Anti-CCP18793.593.5112.274.8
Anti Nuclear Antibody )ANA(54272732.421.6

ANA Titre96484857.638.4
Anti DNA54272732.421.6

Anti DNA Titre96484857.638.4
Platelet Antibody )Direct(32161619.212.8

Platelet Antibody )Indirect(5929.529.535.423.6
Anti-Smith9145.545.554.636.4
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Anti Mitochondrial Antibody )AMA(54272732.421.6
Anti-RNP12361.561.573.849.2

Anti Thyroid Antibody )Anti TP Oxidase(5929.529.535.423.6
Anti Thyroglobulin5929.529.535.423.6

Anti Smooth Muscle Antibody )ASMA(54272732.421.6
Anti Liver Kidney Microsomal Antibody )ALKM(54272732.421.6

Anti Bilharzial Antibody4321.521.525.817.2
Complement C348242428.819.2
Complement C448242428.819.2
Cold Agglutinins2713.513.516.210.8

Cryoglobulin2713.513.516.210.8
Haptaglobin4321.521.525.817.2

HLAB-2717788.588.5106.270.8
La )ss-B(96484857.638.4

Lupus Anticoagulant18793.593.5112.274.8
Protein C17788.588.5106.270.8
Protein S96484857.638.4
Ro )ss-A(18793.593.5112.274.8

Tacrolimus )FK(316158158189.6126.4
Serolimus316158158189.6126.4

Cyclosporine /one sample134676780.453.6
Microscopic Examination /Culture & Sensitivity

Helicobacter Biopsy112565667.244.8
Microscopic Ex. for body Fluid Samples 3718.518.522.214.8

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid3718.518.522.214.8
Microscopic Ex. for Pleural Fluid3718.518.522.214.8
Microscopic Ex. for Arthritic Fluid3718.518.522.214.8

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid3718.518.522.214.8
Microscopic Ex. for Sputum3718.518.522.214.8

فحص ميكروسكوبى وكيميائى للسائل النخاعى 
 Microscopic Ex. for C.S.F54272732.421.6

)Microscopic Ex. for T.B film )one sample2110.510.512.68.4
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Microscopic Ex. for T.B film )3 succ. samples(48242428.819.2
 Blood Film for Malaria 16889.66.4فيلم دم للمالريا

 Fungi in )Hair,Skin, Nail,…(2110.510.512.68.4
Body Sample for C&S48242428.819.2
Urine Sample for C&S48242428.819.2

Vaginal Secretion for C&S48242428.819.2
Semen Sample for C&S48242428.819.2

Throat Swab for C&S48242428.819.2
Pus for C&S48242428.819.2

Buccal Swab for C&S48242428.819.2
Sputum for C&S48242428.819.2

Conjunctival Swab for C&S48242428.819.2
Stool for C&S54272732.421.6

Prostatic Secretion for C&S54272732.421.6
C.S.F for C&S7537.537.54530
T.B Culture5929.529.535.423.6

Blood Culture102515161.240.8
Anaerobic Culture5929.529.535.423.6

Fungus Culture32161619.212.8
Rectal Swab 2713.513.516.210.8

Urine & Stool تحاليل البول والبراز
Complete Urine Analysis 2110.510.512.68.4تحليل بول كامل ىى

 Complete تحليل براز كامل وميكروسكوبى للطفيليات
Stool Analysis2110.510.512.68.4

Occult Blood in stool2110.510.512.68.4
Sugar in Urine52.52.532

Acetone in Urine52.52.532
Albumin in Urine52.52.532

Total Protein )Albumin( in 24h Urine 2713.513.516.210.8
Albumin / Creatinine ratio5929.529.535.423.6

Microalbuminuria5929.529.535.423.6
Bence Jones Protein in Urine2110.510.512.68.4
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Calcium in Urine2713.513.516.210.8
Bilirubin in Urine52.52.532
Fructose in Urine2110.510.512.68.4

Stool Fat32161619.212.8
Tumour Markers دالالت األورام

Alpha Feto Protein )AFP(5929.529.535.423.6
CEA5929.529.535.423.6

CA 19.9102515161.240.8
CA 125102515161.240.8
CA 15.3102515161.240.8

MCA )Mucin-like Carcinoma-associated Antigen(96484857.638.4
PSA )total(64323238.425.6
PSA )free(102515161.240.8

B2-Microgloblin )blood(7035354228
B2-Microgloblin )urine(7035354228

Pathological Tests التحاليل الباثولوجيه
Cytology for Body Fluid9145.545.554.636.4 فحص سائل خلوى

PAP smear9145.545.554.636.4
Fine Needle Aspiration )FNAC()fee+sample(219109.5109.5131.487.6
Slide Consultation 15- slides 9145.545.554.636.4 مراجعة شريحة
Slide Consultation 610- slides 128646476.851.2 مراجعة شريحة

Slide Consultation more than 10 slides 16180.580.596.664.4 مراجعة شريحة
 )2cm<( Small Sized Specimens 128646476.851.2فحص عينة صغيرة

)10cm-2( Medium Sized Specimens 214107107128.485.6فحص عينة متوسطة
 )10cm>( Large Sized Specimens 310155155186124فحص عينة كبيرة

Frozen Section 856428428513.6342.4تحليل فورى بالتجميد لعينة
 Radical Resection )all تحليل استئصال جذرى مع الغدد

)radicals é Lymph428214214256.8171.2

Estrogen Receptor )ER(214107107128.485.6
 Progesteron Receptor )PR(214107107128.485.6

HER-2214107107128.485.6
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Each Immuno Histo Chemistry )CD117, 
CD15,Ki67,….(214107107128.485.6

Prostatic biopsy )6 Samples(428214214256.8171.2
Other

Osmolality2713.513.516.210.8
Stone Analysis4321.521.525.817.2

Vitamin D )25-hydroxy-cholecalcifelol(326163163195.6130.4
تحاليل يتحملها العضو بالكامل

Fructosamine70

تحاليل يتحملها العضو 
بالكامل

Aldolase187
Aminogram )plasma or urine(209

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto citin166
5H.I.A.A123

ASCA )IgG(171
ASCA )IgG-IgA(332
Ceruloplasmin123

ACE337
Interlukin 28 B )IL-28B(375

Post Coital test80
Semen Analysis43

Semen Processing123
Fructose in Semen43
T.B- DNA by PCR375

CASA 123
Quantiferon Gold968

Shebo test )M2-Pk fecal tumour(578
Calprotectin487

)AMH )Anti-mullarian hormone364
VDRL /RPR /TPHA32

IgG or IgA or IgM or IgE54
ASA )anti spirm antibody(96

Islet cell Ab123
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أسعار التحاليل فى معامل البرج والمختبر والفا )المحافظات(

إجمالي اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Aldosterone123
تحاليل يتحملها العضو 

بالكامل
Estriol E3123

T3 Resin Uptake48
Homocystine187
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أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

تحاليل أمراض الدم
 )Complete Blood Count)C.B.C( 3316.516.519.813.2صورة الدم الكاملة

 HB% & Hct 157.57.596نسبة هيموجلوبين وهيماتوكريت الدم
تحليل كهربائى للهيموجلوبينات الغيرطبيعية 

Hb.Electrophoresis5929.529.535.423.6

Blood Indices157.57.596
 Osmotic Fragility 115.55.56.64.4مرونة كرات الدم الحمراء

 Sickle Cells 8444.83.2عد الخاليا المنجلية
 )Reticulocyte Count )Retics 157.57.596عد الخاليا الشبكية

عد كرات دم بيضاء)كلي(
 Total Leucocytic count )T.L.C(8444.83.2

عد كرات دم بيضاء)كلى ونوعي(
 Total Leucocytic count & Differential 157.57.596

)Iron )Fe  3015151812حديد فى الدم
Ferritin 5527.527.53322فيريتين
Transferrine 56282833.622.4

اجمالى طاقة ارتباط الحديد
 Total Iron Binding Capacity )T.I.B.C(3115.515.518.612.4

اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس
 ABO group + Rh22111113.28.8

اختبار كومب مباشر
 Anti Rh )Direct Coomb’s( 2914.514.517.411.6

اختبار كومب غير مباشر
 Anti Rh )Indirect Coomb’s(2914.514.517.411.6

G6PD-Assay )Quantitative(78393946.831.2
 E.S.R 14778.45.6سرعة الترسيب

 Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
 Platelet Count 94.54.55.43.6عد صفائح الدم

Platelet Adhesion26131315.610.4
 )Coagulation time )C.T 8444.83.2سرعة تجلط الدم

 )Bleeding time )B.T 8444.83.2سرعة نزف الدم
سرعة الثرومبوبالستين

 activated Partial Thromboplastin )aP.T.T(26131315.610.4

)P.T & P.C & I.N.R( 26131315.610.4زمن وتركيز البروثرومبين
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أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Thrompine Time26131315.610.4
D. Dimer1748787104.469.6

Fibrinogen level5326.526.531.821.2
Anti Thrombin III66333339.626.4

Ham’s test 26131315.610.4
 Bone Marrow Exam فحوص نخاع العظام

B.M Aspiration )Dr fees(1889494112.875.2
B.M Biopsy )Dr fees(415207.5207.5249166

Microscopic ex. for B.M12562.562.57550
Pathological ex. for B.M Biopsy237118.5118.5142.294.8

التحاليل الكيميائية
 )Glucose )fasting )115.55.56.64.4سكر )صائم

 )Bl. Glucose )p.p )115.55.56.64.4سكر فى الدم )فاطر
)5samples(Bl. Sugar curve )4723.523.528.218.8رسم بيانى للسكر)5 عينات

 )Glycosylated Hb. )HbA1c 4120.520.524.616.4الهيموجلوبين السكرى
D-Xylose4120.520.524.616.4

 Liver Function وظائف الكبد
Bilirubin 16889.66.4بيلروبين كلى

)Bilirubin )Total&Direct )2311.511.513.89.2بيلروبين )كلى & مباشر
)Alkaline Phosphatase )ALP 189910.87.2فوسفاتيز قلوى

)SGOT )AST189910.87.2
)SGPT )ALT189910.87.2

 )Gama GT )GGT24121214.49.6
 Total Proteins 16889.66.4بروتينات الدم

Albumin 189910.87.2البومين
 Protein Electrophoresis 56282833.622.4التهريب الكهربائى للبروتين

 Kidney Function وظائف الكلى
Bl. Urea / BUN 178.58.510.26.8بولينا الدم

 Creatinine 178.58.510.26.8كرياتنين
Uric Acid 189910.87.2حمض البوليك

 Urea Clearance 189910.87.2تخليص بولينا
 Creatinine Clearance 26131315.610.4تخليص كرياتينين
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أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

eG.F.R3115.515.518.612.4
Minerals

 Calcium total )Ca( 2311.511.513.89.2كالسيوم
Ionized Calcium )CaH( 3115.515.518.612.4كالسيوم ايونى

Magnesium )MgH( 24121214.49.6ماغنسيوم
Phosphorus )P+( 2311.511.513.89.2فسفور

Electrolytes     
 Na 2311.511.513.89.2صوديوم
 K 2311.511.513.89.2بوتاسيوم

 Cloride 2311.511.513.89.2كلوريد
NH6934.534.541.427.6 امونيا او نشادر

 Bl. Bicarbonates 36181821.614.4بيكربونات الدم
 Bl. Gases )O2 & CO2( 4120.520.524.616.4غازات الدم

Lipids قياسات الدهون
Lipid Profile )Chol, Trig, HDL, LDL,….(64323238.425.6

 Cholestrol 178.58.510.26.8كلسترول
HDL 178.58.510.26.8كلسترول عالى الكثافة

LDL 178.58.510.26.8كلسترول منخفض الكثافة
)HDL &LDL( 2311.511.513.89.2كلسترول كلى ونوعى

 Triglycerides 3015151812الدهون الثالثية
 Total Lipids 189910.87.2دهنيات الدم الكلية

 Lipid Electrophoresis 5929.529.535.423.6التهريب الكهربائى للدهون
Enzymes االنزيمات

LDH2914.514.517.411.6
CPK3115.515.518.612.4

CPK )MB(3115.515.518.612.4
 Acid phosphatase 26131315.610.4الفوسفاتيز الحمضى

 Amylase 2914.514.517.411.6االميالز
 Lipase 66333339.626.4ليبيز

Troponin10050506040
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أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Hormones الهرمونات
TSH4522.522.52718
T33115.515.518.612.4
T43115.515.518.612.4
fT34120.520.524.616.4
fT44120.520.524.616.4

Free Thyroxin Index )FTI(4522.522.52718
ACTH7939.539.547.431.6

Cortisol )plasma( )AM(4723.523.528.218.8
Cortisol )plasma( )PM(4723.523.528.218.8

Cortisol )urine(4723.523.528.218.8
Insulin )fasting(4723.523.528.218.8

Insulin )pp(4723.523.528.218.8
C-Peptide )fasting( 1889494112.875.2

C-Peptide )pp( 1889494112.875.2
Testosterone )total(4522.522.52718
Testosterone )free(52262631.220.8

LH4522.522.52718
FSH4522.522.52718

Prolactin4522.522.52718
Estradiol )E2(6331.531.537.825.2
Progestrone5025253020

17 Alpha Hydroxy Progestron4522.522.52718
Parathormone )PTH(56282833.622.4

Growth Hormone56282833.622.4
17 Ketosteroids3316.516.519.813.2

DHEA8944.544.553.435.6
DHEA-s58292934.823.2

Gastrin Hormone249124.5124.5149.499.6
Thyroglobulin223111.5111.5133.889.2

Catecholamine in blood447223.5223.5268.2178.8
VMA66333339.626.4



٦٧

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Pregnancy Test in Urine168816-
Pregnancy Test in Blood )B-HCG(3316.516.533-

B-HCG titre5025253020
Drugs / one sample

Depakene58292934.823.2
Digoxin58292934.823.2

Epanutin58292934.823.2
Lithium58292934.823.2

Phenobarbital58292934.823.2
Tegretol58292934.823.2

Virology
HCV Ab. )+(or)-(2914.514.517.411.6
HCV Ab. )ELISA(88444452.835.2

HCV RNA PCR )Quantitative(363181.5181.5217.8145.2
HCV RNA PCR )Qualitative(308154154184.8123.2

HBsAg )ELISA(5527.527.53322
HBsAb )ELISA(5527.527.53322
HBeAg )ELISA(5527.527.53322
HBeAb )ELISA(5527.527.53322
HBcAb )ELISA(5527.527.53322

HBV DNA PCR )Quantitative(556278278333.6222.4
HAV IgG5527.527.53322
HAV IgM5527.527.53322

EBV )EBNA IgG(66333339.626.4
EBV IgG66333339.626.4
EBV IgM66333339.626.4
CMV IgG5527.527.53322
CMV IgM5527.527.53322

Rubella IgG5527.527.53322
Rubella IgM5527.527.53322

Toxoplasmosis IgG5527.527.53322
Toxoplasmosis IgM5527.527.53322



٦8

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Herpes simplex 12/ )IgG(5527.527.53322
Herpes simplex 12/ )IgM(5527.527.53322

ToRCH )IgG(217108.5108.5130.286.8
ToRCH )IgM(217108.5108.5130.286.8

Rota Virus Antigen in stool9346.546.555.837.2
Microbiology

H-Pylori Ab )blood(74373744.429.6
H-Pylori Ag )stool(1688484100.867.2

Widal test36181821.614.4
Brucella test36181821.614.4

Monospot test189910.87.2
Hydatid Cyst36181821.614.4

Tuberculin Test42212125.216.8
Immunology

ANCA1889494112.875.2
Anti-Cardiolipin IgG88444452.835.2
Anti-Cardiolipin IgM88444452.835.2

ASOT “semi-quantitative”2713.513.516.210.8
C-Reactive Protein )CRP(22111113.28.8
CRP )semi Quantitative( 2914.514.517.411.6

CRP )Quantitative( 48242428.819.2
Rheumatoid Factor )Qualitative(22111113.28.8

Rheumatoid Factor )Quantitative(36181821.614.4
Rheumatoid Factor )Rose-waaler(66333339.626.4

Anti-CCP1889494112.875.2
Anti Nuclear Antibody )ANA(52262631.220.8

ANA Titre94474756.437.6
Anti DNA52262631.220.8

Anti DNA Titre94474756.437.6
Platelet Antibody )Direct(3015151812

Platelet Antibody )Indirect(5929.529.535.423.6
Anti-Smith88444452.835.2



٦٩

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Anti Mitochondrial Antibody )AMA(52262631.220.8
Anti-RNP12562.562.57550

Anti Thyroid Antibody )Anti TP Oxidase(58292934.823.2
Anti Thyroglobulin58292934.823.2

Anti Smooth Muscle Antibody )ASMA(52262631.220.8
Anti Liver Kidney Microsomal Antibody )ALKM(52262631.220.8

Anti Bilharzial Antibody4120.520.524.616.4
Complement C34522.522.52718
Complement C44522.522.52718
Cold Agglutinins26131315.610.4

Cryoglobulin26131315.610.4
Haptaglobin38191922.815.2

HLAB-27180909010872
La )ss-B(9346.546.555.837.2

Lupus Anticoagulant1889494112.875.2
Protein C18994.594.5113.475.6
Protein S1788989106.871.2
Ro )ss-A(9346.546.555.837.2

Tacrolimus )FK(323161.5161.5193.8129.2
Serolimus323161.5161.5193.8129.2

Cyclosporine /one sample136686881.654.4
 Microscopic Examination /Culture & Sensitivity

Helicobacter Biopsy11356.556.567.845.2
Microscopic Ex. for body Fluid Samples 3316.516.519.813.2

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid3316.516.519.813.2
Microscopic Ex. for Pleural Fluid3316.516.519.813.2
Microscopic Ex. for Arthritic Fluid3316.516.519.813.2

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid3316.516.519.813.2
Microscopic Ex. for Sputum3316.516.519.813.2

Microscopic Ex. for C.S.F 5326.526.531.821.2 فحص ميكروسكوبى وكيميائى للسائل النخاعى
Microscopic Ex. for T.B film )one sample(189910.87.2
Microscopic Ex. for T.B film )3 succ. samples(48242428.819.2



٧٠

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Blood Film for Malaria 157.57.596 فيلم دم للمالريا
 Fungi in )Hair,Skin, Nail,…(178.58.510.26.8

Body Sample for C&S4522.522.52718
Urine Sample for C&S4522.522.52718

Vaginal Secretion for C&S4522.522.52718
Semen Sample for C&S4522.522.52718

Throat Swab for C&S4522.522.52718
Pus for C&S4522.522.52718

Buccal Swab for C&S4522.522.52718
Sputum for C&S4522.522.52718

Conjunctival Swab for C&S4522.522.52718
Stool for C&S5025253020

Prostatic Secretion for C&S5025253020
C.S.F for C&S72363643.228.8
T.B Culture58292934.823.2

Blood Culture9949.549.559.439.6
Anaerobic Culture56282833.622.4

Fungus Culture2914.514.517.411.6
Rectal Swab 22111113.28.8

Urine & Stool تحاليل البول والبراز
Complete Urine Analysis16889.66.4 تحليل بول كامل

Complete Stool Analysis16889.66.4 تحليل براز كامل وميكروسكوبى للطفيليات
Occult Blood in stool16889.66.4

Sugar in Urine4222.41.6
Acetone in Urine4222.41.6
Albumin in Urine4222.41.6

Total Protein )Albumin( in 24h Urine 24121214.49.6
Albumin / Creatinine ratio5527.527.53322

Microalbuminuria5527.527.53322
Bence Jones Protein in Urine189910.87.2

Calcium in Urine24121214.49.6
Bilirubin in Urine4222.41.6



٧1

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Fructose in Urine189910.87.2
Stool Fat3115.515.518.612.4

 Tumour Markers دالالت األورام
Alpha Feto Protein )AFP(56282833.622.4

CEA56282833.622.4
CA 19.99949.549.559.439.6
CA 1259949.549.559.439.6
CA 15.39949.549.559.439.6

MCA )Mucin-like Carcinoma-associated Antigen(94474756.437.6
PSA )total(6331.531.537.825.2
PSA )free(9949.549.559.439.6

B2-Microgloblin )blood(66333339.626.4
B2-Microgloblin )urine(66333339.626.4

Pathological Tests التحاليل الباثولوجيه
Cytology for Body Fluid88444452.835.2 فحص سائل خلوى

PAP smear88444452.835.2
Fine Needle Aspiration )FNAC()fee+sample(223111.5111.5133.889.2

Slide Consultation 15- slides 88444452.835.2 مراجعة شريحة
Slide Consultation 610- slides 132666679.252.8 مراجعة شريحة
Slide Consultation more than 10 slides 16582.582.59966 مراجعة شريحة

Small Sized Specimens )>2cm( 132666679.252.8 فحص عينة صغيرة
Medium Sized Specimens )210-cm(209104.5104.5125.483.6 فحص عينة متوسطة
Large Sized Specimens )<10cm( 311155.5155.5186.6124.4 فحص عينة كبيرة

Frozen Section825412.5412.5495330 تحليل فورى بالتجميد لعينة
Radical Resection )all radicals é Lymph(435217.5217.5261174 تحليل استئصال جذرى مع الغدد

Estrogen Receptor )ER(22011011013288
 Progesteron Receptor )PR(22011011013288

HER-222011011013288
Each Immuno Histo Chemistry )CD117, CD15,Ki67,….(22011011013288

Prostatic biopsy )6 Samples(440220220264176
Other

Osmolality2713.513.516.210.8
Stone Analysis3919.519.523.415.6



٧2

أسعار التحاليل بالقاهرة

اجمالى اسم الخدمة
التكلفة

مساهمة 
العضو

مساهمة 
المشروع

مساهمة 
الوالدين

مساهمة 
المشروع

Vitamin D )25-hydroxy-cholecalcifelol(330165165198132
تحاليل يتحملها العضو بالكامل

Fructosamine69

تحاليل يتحملها العضو 
بالكامل

Aldolase188
Aminogram )plasma or urine(212

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto citin166
5H.I.A.A125

ASCA )IgG(174
ASCA )IgG-IgA(336
Ceruloplasmin125

ACE342
Interlukin 28 B )IL-28B(379

Post Coital test80
Semen Analysis40

Semen Processing125
Fructose in Semen40
T.B- DNA by PCR379

CASA 125
Quantiferon Gold990

Shebo test )M2-Pk fecal tumour(591
Calprotectin498

AMH )Anti-mullarian hormone(372
VDRL /RPR /TPHA31

IgG or IgA or IgM or IgE50
ASA )anti spirm antibody(94

Islet cell Ab125
Aldosterone125

Estriol E3125
T3 Resin Uptake45

Homocystine188



٧3

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
تحاليل أمراض الدم

Complete Blood Count)C.B.C( 3015151812 صورة الدم الكاملة
HB% & Hct 13777.85.2 نسبة هيموجلوبين وهيماتوكريت الدم

Hb.Electrophoresis5528283322تحليل كهربائى للهيموجلوبينات الغيرطبيعية
Blood Indices13777.85.2

Osmotic Fragility 9555.43.6 مرونة كرات الدم الحمراء
Sickle Cells 7444.22.8 عد الخاليا المنجلية

Reticulocyte Count )Retics( 13777.85.2 عد الخاليا الشبكية
)Total Leucocytic count )T.L.C 7444.22.8عد كرات دم بيضاء)كلي

عد كرات دم بيضاء)كلى ونوعي
Total Leucocytic count & Differential 13777.85.2

Iron )Fe(27141416.210.8 حديد
Ferritin5025253020 فيريتين
Transferrine 51262630.620.4

اجمالى طاقة ارتباط الحديد
Total Iron Binding Capacity )T.I.B.C(28141416.811.2

ABO group + Rh19101011.47.6 اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس
Anti Rh )Direct Coomb’s( 26131315.610.4 اختبار كومب مباشر

Anti Rh )Indirect Coomb’s(26131315.610.4 اختبار كومب غير مباشر
G6PD-Assay )Quantitative(71363642.628.4

E.S.R 12667.24.8 سرعة الترسيب
 Coagulation فحوصات كفاءة التجلط

Platelet Count 8444.83.2 عد صفائح الدم
Platelet Adhesion24121214.49.6

Coagulation time )C.T( 7444.22.8 سرعة تجلط الدم
Bleeding time )B.T( 7444.22.8 سرعة نزف الدم

سرعة الثرومبوبالستين
activated Partial Thromboplastin )aP.T.T(24121214.49.6

P.T & P.C & I.N.R(24121214.49.6( زمن وتركيز البروثرومبين
Thrompine Time201010128

D. Dimer132666679.252.8
Fibrinogen level49252529.419.6



٧4

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Anti Thrombin III61313136.624.4

Ham’s test 24121214.49.6
 Bone Marrow Exam فحوص نخاع العظام

B.M Aspiration )Dr fees(1738787103.869.2
B.M Biopsy )Dr fees(385193193231154

Microscopic ex. for B.M11558586946
Pathological ex. for B.M Biopsy22011011013288

التحاليل الكيميائية
fasting( 9555.43.6( Glucose )سكر( صائم

p.p( 9555.43.6( Bl. Glucose )سكر فى الدم( فاطر
5samples(44222226.417.6(Bl. Sugar curve )رسم بيانى للسكر(5 عينات
Glycosylated Hb. )HbA1c( 38191922.815.2 الهيموجلوبين السكرى

D-Xylose38191922.815.2
 Liver Function وظائف الكبد

Bilirubin13777.85.2 بيلروبين كلى
Total&Direct(201010128( Bilirubin )بيلروبين( كلى & مباشر
Alkaline Phosphatase )ALP(179910.26.8 فوسفاتيز قلوى

SGOT )AST(179910.26.8
SGPT )ALT(179910.26.8

Gama GT )GGT( 23121213.89.2
Total Proteins 14778.45.6 بروتينات الدم

Albumin179910.26.8 البومين
Protein Electrophoresis 51262630.620.4 التهريب الكهربائى للبروتين

 Kidney Function وظائف الكلى
Bl. Urea / BUN158896 بولينا الدم

Creatinine 158896 كرياتنين
Uric Acid179910.26.8 حمض البوليك

Urea Clearance 179910.26.8 تخليص بولينا
Creatinine Clearance  24121214.49.6 تخليص كرياتينين

eG.F.R28141416.811.2
 Minerals

Calcium total )Ca(  201010128 كالسيوم



٧٥

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Ionized Calcium )Caᶧᶧ(28141416.811.2 كالسيوم ايونى

Magnesium )Mgᶧᶧ( 23121213.89.2 ماغنسيوم
Phosphorus )Pᶧ(201010128 فسفور

 Electrolytes
Na 201010128 صوديوم
K 201010128 بوتاسيوم

Cloride 201010128 كلوريد
NH263323237.825.2 امونيا او نشادر

Bl. Bicarbonates 33171719.813.2 بيكربونات الدم
Bl. Gases (O2 & CO2) 38191922.815.2 غازات الدم

Lipids قياسات الدهون
Lipid Profile )Chol, Trig, HDL, LDL,….(59303035.423.6

Cholestrol 16889.66.4 كلسترول
HDL16889.66.4 كلسترول عالى الكثافة

LDL16889.66.4 كلسترول منخفض الكثافة
HDL &LDL(201010128( كلسترول كلى ونوعى

Triglycerides 27141416.210.8 الدهون الثالثية
Total Lipids 179910.26.8 دهنيات الدم الكلية

Lipid Electrophoresis 5528283322 التهريب الكهربائى للدهون
Enzymes االنزيمات

LDH26131315.610.4
CPK28141416.811.2

CPK )MB(28141416.811.2
Acid phosphatase 24121214.49.6 الفوسفاتيز الحمضى

Amylase 26131315.610.4 االميالز
Lipase 61313136.624.4 ليبيز
Troponin92464655.236.8

Hormones الهرمونات
TSH4020202416
T328141416.811.2
T428141416.811.2
fT338191922.815.2



٧٦

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
fT438191922.815.2

Free Thyroxin Index )FTI(4020202416
ACTH72363643.228.8

Cortisol )plasma( )AM(44222226.417.6
Cortisol )plasma( )PM(44222226.417.6

Cortisol )urine(44222226.417.6
Insulin )fasting(44222226.417.6

Insulin )pp(44222226.417.6
C-Peptide )fasting( 1738787103.869.2

C-Peptide )pp( 1738787103.869.2
Testosterone )total(4020202416
Testosterone )free(48242428.819.2

LH4020202416
FSH4020202416

Prolactin4020202416
Estradiol )E2(58292934.823.2
Progestrone46232327.618.4

17 Alpha Hydroxy Progestron4020202416
Parathormone )PTH(51262630.620.4

Growth Hormone51262630.620.4
17 Ketosteroids3015151812

DHEA82414149.232.8
DHEA-s53272731.821.2

Gastrin Hormone231116116138.692.4
Thyroglobulin207104104124.282.8

Catecholamine in blood415208208249166
VMA61313136.624.4

Pregnancy Test in Urine147714-
Pregnancy Test in Blood )B-HCG(30151530-

B-HCG titre46232327.618.4
Drugs / one sample

Depakene53272731.821.2



٧٧

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Digoxin53272731.821.2

Epanutin53272731.821.2
Lithium53272731.821.2

Phenobarbital53272731.821.2
Tegretol53272731.821.2

Virology
HCV Ab. )+(or)-(23121213.89.2
HCV Ab. )ELISA(69353541.427.6

HCV RNA PCR )Quantitative(363182182217.8145.2
HCV RNA PCR )Qualitative(308154154184.8123.2

HBsAg )ELISA(42212125.216.8
HBsAb )ELISA(42212125.216.8
HBeAg )ELISA(42212125.216.8
HBeAb )ELISA(42212125.216.8
HBcAb )ELISA(42212125.216.8

HBV DNA PCR )Quantitative(517259259310.2206.8
HAV IgG42212125.216.8
HAV IgM42212125.216.8

EBV )EBNA IgG(61313136.624.4
EBV IgG61313136.624.4
EBV IgM61313136.624.4
CMV IgG44222226.417.6
CMV IgM44222226.417.6

Rubella IgG44222226.417.6
Rubella IgM44222226.417.6

Toxoplasmosis IgG44222226.417.6
Toxoplasmosis IgM44222226.417.6

Herpes simplex 12/ )IgG(44222226.417.6
Herpes simplex 12/ )IgM(44222226.417.6

ToRCH )IgG(1768888105.670.4
ToRCH )IgM(1768888105.670.4

Rota Virus Antigen in stool86434351.634.4
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أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Microbiology

H-Pylori Ab )blood(69353541.427.6
H-Pylori Ag )stool(156787893.662.4

Widal test33171719.813.2
Brucella test33171719.813.2

Monospot test179910.26.8
Hydatid Cyst33171719.813.2

Tuberculin Test33171719.813.2
 Immunology

ANCA1738787103.869.2
Anti-Cardiolipin IgG81414148.632.4
Anti-Cardiolipin IgM81414148.632.4

ASOT “semi-quantitative”201010128
C-Reactive Protein )CRP(179910.26.8
CRP )semi Quantitative( 23121213.89.2

CRP )Quantitative( 38191922.815.2
Rheumatoid Factor )Qualitative(179910.26.8

Rheumatoid Factor )Quantitative(28141416.811.2
Rheumatoid Factor )Rose-waaler(51262630.620.4

Anti-CCP1738787103.869.2
Anti Nuclear Antibody )ANA(4020202416

ANA Titre74373744.429.6
Anti DNA4020202416

Anti DNA Titre74373744.429.6
Platelet Antibody )Direct(27141416.210.8

Platelet Antibody )Indirect(5528283322
Anti-Smith81414148.632.4

Anti Mitochondrial Antibody )AMA(4020202416
Anti-RNP11558586946

Anti Thyroid Antibody )Anti TP Oxidase(46232327.618.4
Anti Thyroglobulin46232327.618.4

Anti Smooth Muscle Antibody )ASMA(4020202416



٧٩

أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Anti Liver Kidney Microsomal Antibody )ALKM(4020202416

Anti Bilharzial Antibody38191922.815.2
Complement C34020202416
Complement C44020202416
Cold Agglutinins24121214.49.6

Cryoglobulin24121214.49.6
Haptaglobin3518182114

HLAB-271678484100.266.8
La )ss-B(86434351.634.4

Lupus Anticoagulant1738787103.869.2
Protein C1768888105.670.4
Protein S16583839966
Ro )ss-A(86434351.634.4

Tacrolimus )FK(300150150180120
Serolimus300150150180120

Cyclosporine /one sample126636375.650.4
Microscopic Examination /Culture & Sensitivity

Helicobacter Biopsy104525262.441.6
Microscopic Ex. for body Fluid Samples 3015151812

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid3015151812
Microscopic Ex. for Pleural Fluid3015151812
Microscopic Ex. for Arthritic Fluid3015151812

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid3015151812
Microscopic Ex. for Sputum3015151812

فحص ميكروسكوبى وكيميائى للسائل النخاعى
Microscopic Ex. for C.S.F 49252529.419.6

Microscopic Ex. for T.B film )one sample(179910.26.8
Microscopic Ex. for T.B film )3 succ. samples(4523232718
Blood Film for Malaria 13777.85.2 فيلم دم للمالريا

 Fungi in )Hair,Skin, Nail,…(158896
Body Sample for C&S4020202416
Urine Sample for C&S4020202416
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أسعار التحاليل بالمحافظات

اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
Vaginal Secretion for C&S4020202416

Semen Sample for C&S4020202416
Throat Swab for C&S4020202416

Pus for C&S4020202416
Buccal Swab for C&S4020202416

Sputum for C&S4020202416
Conjunctival Swab for C&S4020202416

Stool for C&S46232327.618.4
Prostatic Secretion for C&S46232327.618.4

C.S.F for C&S68343440.827.2
T.B Culture53272731.821.2

Blood Culture91464654.636.4
Anaerobic Culture51262630.620.4

Fungus Culture26131315.610.4
Rectal Swab 19101011.47.6

Urine & Stool تحاليل البول والبراز
Complete Urine Analysis14778.45.6 تحليل بول كامل
           تحليل براز كامل وميكروسكوبى للطفيليات

Complete Stool Analysis14778.45.6

Occult Blood in stool14778.45.6
Sugar in Urine3221.81.2

Acetone in Urine3221.81.2
Albumin in Urine3221.81.2

Total Protein )Albumin( in 24h Urine 22111113.28.8
Albumin / Creatinine ratio5025253020

Microalbuminuria5025253020
Bence Jones Protein in Urine179910.26.8

Calcium in Urine23121213.89.2
Bilirubin in Urine3221.81.2
Fructose in Urine16889.66.4

Stool Fat28141416.811.2
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اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
 Tumour Markers دالالت األورام

Alpha Feto Protein )AFP(51262630.620.4
CEA51262630.620.4

CA 19.991464654.636.4
CA 12591464654.636.4
CA 15.391464654.636.4

MCA )Mucin-like Carcinoma-associated Antigen(91464654.636.4
PSA )total(58292934.823.2
PSA )free(91464654.636.4

B2-Microgloblin )blood(61313136.624.4
B2-Microgloblin )urine(61313136.624.4

Pathological Tests التحاليل الباثولوجيه
Cytology for Body Fluid81414148.632.4 فحص سائل خلوى

PAP smear81414148.632.4
Fine Needle Aspiration )FNAC()fee+sample(207104104124.282.8
Slide Consultation 15- slides 81414148.632.4 مراجعة شريحة
Slide Consultation 610- slides 104525262.441.6 مراجعة شريحة

مراجعة شريحة
Slide Consultation more than 10 slides 127646476.250.8

Small Sized Specimens )>2cm( 11558586946 فحص عينة صغيرة
فحص عينة متوسطة

Medium Sized Specimens )210-cm(1738787103.869.2

فحص عينة كبيرة
Large Sized Specimens )<10cm( 289145145173.4115.6

                                           تحليل فورى بالتجميد لعينة
Frozen Section770385385462308

 Radical Resection )all تحليل استئصال جذرى مع الغدد
radicals é Lymph(404202202242.4161.6

Estrogen Receptor )ER(1879494112.274.8
 Progesteron Receptor )PR(1879494112.274.8

HER-21879494112.274.8
Immuno Histo Chemistry  )CD117, CD15,Ki67,….(1879494112.274.8

Prostatic biopsy )6 Samples(404202202242.4161.6
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اسم الخدمة
اجمالى 

التكلفة

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالدين

مساهمة 

المشروع
 Other

Osmolality22111113.28.8
Stone Analysis36181821.614.4

Vitamin D )25-hydroxy-cholecalcifelol(308154154184.8123.2
تحاليل يتحملها العضو بالكامل

Fructosamine63

تحاليل يتحملها العضو 
بالكامل

Aldolase173
Aminogram )plasma or urine(196

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto citin154
5H.I.A.A115

ASCA )IgG(161
ASCA )IgG-IgA(312
Ceruloplasmin115

ACE317
Interlukin 28 B )IL-28B(352

Post Coital test74
Semen Analysis37

Semen Processing115
Fructose in Semen37
T.B- DNA by PCR352

CASA 115
Shebo test )M2-Pk fecal tumour(550

Calprotectin462
AMH )Anti-mullarian hormone(346

VDRL /RPR /TPHA28
IgG or IgA or IgM or IgE46

ASA )anti spirm antibody(88
Islet cell Ab115
Aldosterone115

Estriol E3115
T3 Resin Uptake40

Homocystine173
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أى أشعة غير مذكورة بالدليل يتحملها العضو بالكامل بعد منحه نسبة خصم 30% من أسعار مركز األشعة
االسعار شاملة اتعاب الطبيب واستخدام الصبغة واملستهلكات

فحوصات محدودة العدد والمبلغ

األشعة املقطعية )4 مرات فى العام(.
اشعة مقطعية ثالثية املراحل )Tri-phasic( مرة واحدة فى العام.

الرنني املغناطيسى )مرتان فى العام(.
املسح الذرى بجميع انواعة )مرة واحدة فى العام(.

فحص هشاشة العظام )مرتان فى العام(.
فحص فيبروسكان )مرتان فى العام(.

دوبلر على اجلنني ثالثى أو رباعى األبعاد )مرة واحدة فى العام(.
سونار احلمل بطن أو مهبل )مرتان فى العام(.

األشعة املقطعية على الشرايني التاجية:- )800ج للمهندس والزوجة واألوالد( )400ج للوالدين(.

االسم
اجمالى 

السعر

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالين
MRI الرنين المغناطيسى

MRI Brain or MRA or MRV 600300300240360رنين على المخ أو أوردة أو شرايين المخ
MRI Brain + MRA or MRV 900450450360540رنين على المخ + شرايين أو أوردة المخ

MRA + MRV 900450450360540رنين على أوردة وشرايين المخ
 MRI Brain + MRA + MRV 1000500500400600رنين على المخ + شرايين المخ + أوردة المخ
MRI Brain C.S.F Flowmetry 1000500500400600رنين على المخ مع قياس السائل النخاعى
)MRI Brain Spectroscopy )MRS 1300650650520780رنين على المخ طيفى

MRI Brain stereo 1300650650520780رنين مغناطيسى مجسم على المخ
رنين على المخ + تشبع )يضاف ثمن الصبغة(

MRI Brain + Diffusion800400400320480

 MRI)رنين على المخ إرتوائي+تشبع)يضاف ثمن الصبغة
Brain+Diffusion+Perfusion1000500500400600

رنين على المخ طيفي+إرتوائي+ تشبع)يضاف ثمن الصبغة(
Brain MRI Spectro+Perfu.+Diffu17008508506801020

رنين على المخ +طيفي+إرتوائي+تشبع)يضاف ثمن الصبغة(  
MRI Brain+Spectro.+Perfu. +Diffu2250112511259001350

      )MRI Brain DTI( Tractography 1300650650520780رنين على المخ للمسارات العصبية

األشـــــعـــــة  
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السعر

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالين
      )MRI Brain + DTI( Tractography 1600800800640960رنين على المخ+ المسارات العصبية للمخ

MRI Pituitary 600300300240360رنين على الغدة النخامية
MRI Dynamic Pituitary or Sella 900450450360540رنين ديناميكى على الغدة النخامية

MRI Skull 600300300240360رنين على الجمجمة
                                                              MRI Maxillo Facial 600300300240360رنين على الوجه
                                                                              MRI Orbit 700350350280420رنين على العين

MRI Petrous Bone 700350350280420رنين على األذن
 MRI Mastoid 600300300240360رنين على عظام األذن الوسطى

600300300240360رنين على الفكين 
MRI TMJ Open & Closed Mouth )950475475380570رنين على الفكين )الفم مفتوح و مقفول

  MRI P.N.S 600300300240360رنين على الجيوب األنفية
    MRI Nasopharynx 600300300240360رنين على البلعوم األنفى

MRI Salivary Glands 600300300240360رنين على الغدد اللعابية
MRI Mouth &Tongue 600300300240360رنين على الفم واللسان
MRI Scapula / Lower Ribs 600300300240360رنين لوح الكتف أو الضلوع
 MRI Cervical 600300300240360رنين على الفقرات العنقية
  MRI Dorsal 600300300240360رنين على الفقرات الصدرية

MRI Lumbo-Sacral 600300300240360رنين على الفقرات القطنية عجزية
 MRI Whole Spine 1500750750600900رنين على العمود الفقرى بالكامل

 MRI one Joint 600300300240360رنين على مفصل واحد
MRI Both Joint 1000500500400600رنين على مفصلين

MRI Shoulder 600300300240360رنين على الكتف
MRI Both Shoulders 1000500500400600رنين على الكتفين

MRI humerus 600300300240360رنين مغناطيسى على العضد
MRI Elbow 600300300240360رنين على الكوع

MRI forearm 600300300240360رنين مغناطيسى على الساعد
MRI Wrist 600300300240360رنين على الرسغ
MRI Hand 600300300240360رنين على اليد

MRI Hip joint 600300300240360رنين على مفصل الحوض
MRI Femur 600300300240360رنين مغناطيسى على الفخد

MRI Knee 600300300240360رنين على الركبة
MRI Both Knees 1000500500400600رنين على الركبتين

MRI Ankle 600300300240360رنين على الكاحل
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االسم
اجمالى 

السعر

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالين
MRI leg 600300300240360رنين مغناطيسى على  الساق

MRI Foot 600300300240360رنين على القدم
                     )MRI Arthrography( Dr fee 300150150120180أتعاب حقن الصبغة داخل المفصل

MRI one Limb Upper or Lower 600300300240360رنين على طرف واحد علوى أو سفلى
MRI Both Limbs 1000500500400600رنين على طرفين

 MRI Neurography 600300300240360رنين على األعصاب
MRI Neck 700350350280420رنين على الرقبة

MRA Carotid 600300300240360رنين مغناطيسى على الشريان السباتى
MRI Cardiac 1600800800640960رنين على القلب
 MRI Chest 700350350280420رنين على الصدر

 MRI Abdomen 700350350280420رنين على البطن
                  MRI Pelvis 650325325260390رنين على الحوض

MRI Abdomen & Pelvis 1050525525420630رنين على البطن والحوض معا
 MRI Breasts 700350350280420رنين على الثديين

 MRI Breasts Dynamic  )1000500500400600رنين على الثديين ديناميكي)يضاف ثمن الصبغة
MRI Liver Dynamic -Triphasic )900450450360540رنين ديناميكى على الكبد )يضاف ثمن الصبغة

 MRCP 800400400320480رنين على القنوات المرارية
MRI Enterography 600300300240360رنين على االمعاء

MRU 800400400320480رنين على المسالك البولية
MRI Dynamic Renal 900450450360540رنين ديناميكى على الكلى

MRI Dynamic of Prostate 1000500500400600رنين ديناميكى على البروستاتا
 MRI Fistula 700350350280420رنين الشرج/ناسور

MRI Fistula Dynamic 1500750750600900رنين ديناميكى على عضلة الشرج
MRI Vascular Chest/Abdomen/Renal900450450360540 )يضاف ثمن الصبغة(

MRI Vascular one Upper/Lower Limb900450450360540 )يضاف ثمن الصبغة(
MRI Vascular both Upper/Lower Limb1500750750600900 )يضاف ثمن الصبغة(

20010010080120استخدام شاشة التشبع
300150150120180أنعاب ومستلزمات تخدير لالشعة 

MRI Conrast يتحملها العضو بالكامل450صبغة الرنين
MRI Perfusion )400200200160240رنين ارتوائى شامل الصبغة )يضاف ثمن الصبغة

 C.T االشعه المقطعية
 CT Brain 250125125100150أشعة مقطعية على المخ

 CT Neuro:Brain stereo 350175175140210اشعة مقطعية مجسمة على المخ
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السعر

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

العضو

مساهمة 

المشروع

مساهمة 

الوالين
250125125100150أشعة مقطعية على الغدة النخامية/العين/األذن/ الفك/ الرقبة والحنجرة/البلعوم

CT Pituitary  300150150120180أشعة مقطعية على الغدة النخامية
)CT both Eyes )Occular-Orbit 300150150120180أشعة مقطعية على العينين والحجاج

23011511592138فحص مقطعى للشبكية أوالعصب البصرى )عين واحدة(
340170170136204فحص مقطعى للشبكية أوالعصب البصرى )عينين(

340170170136204فحص مقطعى للشبكية والعصب البصرى )عين واحدة(
500250250200300فحص مقطعى للشبكية أوالعصب البصرى )عينين(

أشعة مقطعية على األذن
)CT Ear( Inner ear+ Petrous+Mastoid bone300150150120180

)CT Both Ears( Inner ear+ Petrous+Mastoid 450225225180270أشعة مقطعية على األذنين
CT Salivary Glands 300150150120180أشعة مقطعية على الغدد اللعابية

 CT Temporal one view250125125100150
 CT Temporal Two views370185185148222

CT Facial Bones300150150120180
CT Neck & Larynx 300150150120180أشعة مقطعية على الرقبة والحنجرة

CT Pharynx 300150150120180أشعة مقطعية على البلعوم
CT P.N.S  one view 250125125100150أشعة مقطعية على الجيوب األنفية وضع واحد

)CT P.N.S( all views 350175175140210أشعة مقطعية على الجيوب األنفية كل األوضاع
CT Mandible 250125125100150أشعة مقطعية على الفك

CT TMJ 250125125100150أشعة مقطعية على مفصل الفك
CT both TMJ 370185185148222أشعة مقطعية على مفصلى الفك

CT Palate one view250125125100150
CT Palate two views370185185148222

 CT Skull 370185185148222أشعة مقطعية على الجمجمة
أشعة مقطعية على)الصدرأوالبطن أوالحوض(

CT)Chest or Abdomen or Pelvis450225225180270

CT Chest 450225225180270أشعة مقطعية على الصدر
CT Abdomen 450225225180270أشعة مقطعية على البطن

CT Pelvis 450225225180270أشعة مقطعية على الحوض
CT Abdomen&Pelvis 620310310248372أشعة مقطعية على البطن والحوض معا

750375375300450أشعة مقطعية ثالثية المراحل على البطن والكبد معا
 CT Urinary Tract 450225225180270أشعة مقطعية على المسالك البولية
600300300240360أشعة مقطعية متعددة المقاطع على المسالك البولية )يضاف ثمن الصبغة(
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 CT Enterocolonography )600300300240360مقطعية تخيلية على الجهاز الهضمي)قولون وأمعاء

CT Cervical Spine 400200200160240أشعة مقطعية على الفقرات العنقية
CT Dorsal Spine 400200200160240أشعة مقطعية على الفقرات الصدرية

CT Lumbo-Sacral Spine 400200200160240أشعة مقطعية على الفقرات القطنية عجزية
أشعة مقطعية على الفقرات العنقية والصدرية

CT Cervico-Dorsal Spine600300300240360

أشعة مقطعية على الفقرات الصدرية والقطنية
CT Dorso-Lumbar Spine600300300240360

اشعة مقطعية على الفقرات العجزية و العصعصية
C.T SACRUM AND CACYX400200200160240

 CT One Joint 400200200160240أشعة مقطعية على مفصل واحد
أشعة مقطعية على مفصلين

 …CT Both Joints)Knees/Shoulders/Ankles600300300240360

 CT One Limb 350175175140210أشعة مقطعية على طرف واحد
 CT Both Limbs 500250250200300أشعة مقطعية على طرفين

اشعة مقطعية لقياس اطوال االطراف
C.T FOR MEASUREMENT OF LIMB LENGTH400200200160240

 CT Clavicle400200200160240
 CT Shoulder 400200200160240أشعة مقطعية على الكتف

 CT Humerous 400200200160240أشعة مقطعية على العضد
 CT Elbow 400200200160240أشعة مقطعية على الكوع

 CT Forearm 400200200160240أشعة مقطعية على الساعد
 CT Wrist 400200200160240أشعة مقطعية على الرسغ
 CT Hand 400200200160240أشعة مقطعية على اليد

CT Both Hands 600300300240360أشعة مقطعية على اليدين
 CT Hip joint 400200200160240أشعة مقطعية على  مفصل الحوض
CT Both Hip joints 600300300240360أشعة مقطعية على  مفصلى الحوض
 CT Hip bones 400200200160240أشعة مقطعية على  عظام الحوض
CT Sacroiliac joint 400200200160240مقطعية على  المفصل الحرقفى
CT Both Sacroiliac joints 600300300240360مقطعية على المفصلين الحرقفى

  CT Thigh 400200200160240أشعة مقطعية على الفخذ
  CT both Thighs 600300300240360أشعة مقطعية على الفخذين

 CT Knee 400200200160240أشعة مقطعية على  الركبة
CT Both Knees 600300300240360أشعة مقطعية على  الركبتين
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 CT Leg 400200200160240أشعة مقطعية على الساق

 CT Ankle 400200200160240أشعة مقطعية على  الكاحل
CT Both Ankles 600300300240360مقطعية على  مفصلى الكاحل

 CT Heel 400200200160240أشعة مقطعية على الكعب
CT Both Heels 600300300240360أشعة مقطعية على الكعبين

 CT Foot 400200200160240أشعة مقطعية على القدم
CT Both Feet 600300300240360أشعة مقطعية على القدمين
أخذ عينة باألشعة المقطعية )شاملة االتعاب
CT Guided Biopsy )1250625625500750و غير شامله ثمن االبره

تفريغ خراج بواسطة االشعة المقطعية )شاملة االتعاب(
CT Body: Abscess drainage1250625625500750

أشعة مقطعية على اوعية المخ/الكلى/الرقبة/الرئة )جانبين(
CT Angio Brain/Renal/Pulm/Carotid600300300240360

  “CT Angio “Cerebral Vessels 600300300240360أشعة مقطعية على اوعية المخ
T)أشعة مقطعية على اوعية الرقبة)جانبين

 “Angio “Carotid Vessels 600300300240360

مقطعية على اوعية الرئتين)جانبين(
  “CT Angio “Pulmonary Vessels 600300300240360

أشعة مقطعية على الشريان األورطى )صدرو بطن(
 CT Aortography600300300240360

اشعة مقطعية على الشرايين التاجية والقلب وقياس نسبة التكلس
180080010004001400)يضاف ثمن الصبغة(

أشعة مقطعية على اوعية الكليتين                                                   
  “CT Angio “Renal Vessels600300300240360

600300300240360أشعة مقطعية على االوعية )شرايين و أوردة(  طرف واحد 
600300300240360أشعة مقطعية على الوريد األجوف العلوى والسفلى معا

  CT Portal Vein 650325325260390أشعة مقطعية على الوريد البابى للكبد
350175175140210أشعة مقطعية لقياس نسبة التكلس فى شرايين القلب

                                                              PET – CT 40001500250010003000المسح البوزيترونى المقطعى
300أمبول الصبغة غير المتاينة 

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل 400ابره اخذ عينه بالمقطعيه 

500ابره اخذ عينه عظام بالمقطعيه 
U.S الموجات الصوتية

20010010000موجات صوتية على المخ لألطفال 
12060604872موجات فوق الصوتية على العين الواحدة
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180909072108موجات فوق الصوتية على العينين

 Neck U.S 12060604872موجات صوتية على الرقبة
 U.S Thyroid 12060604872موجات صوتية على الغدة الدرقية
Echo Cardiography 24012012096144موجات صوتية على القلب

Trans-Esophgeal Echo Cardiography 500250250200300موجات صوتية على القلب من المرئ
Debutamine Echo Cardiography 650325325260390ايكوعلى القلب بالمجهود الدوائى

 U.S Abdomen 12060604872موجات صوتية على البطن
 U.S Pelvis 10050504060موجات صوتية على الحوض

U.S Abdomen & Pelvis 20010010080120موجات صوتية على البطن و الحوض
 U.S Testicles 11055554466موجات صوتية على الخصيتين

)U.S Breast( one side 11055554466موجات صوتية على الثدى جانب واحد
)sides 2( U.S Breasts 170858568102موجات صوتية على الثدى جانبين

اشعة على الثدي+موجات صوتية)جانب واحد(
)side 1( Mammography+ U.S250125125100150

اشعة على الثديين+موجات صوتية )جانبين( 
)sides 2( Mammography + U.S370185185148222

اشعة على الثدي+ موجات صوتية )جانب واحد(
Digetal Mammography+U.S400200200160240

Digetal Mammography + U.S )600300300240360اشعة على الثديين + موجات صوتية )جانبين
1105555066موجات صوتية للحمل

18090900108دوبلر على الجنين + سونار حمل
U.S Trans-Vaginal 22011011088132موجات صوتية عن طريق المهبل

         U.S Trans-Rectal 260130130104156موجات صوتية عن طريق الشرج
4202102100252موجات صوتية ثالثية األبعاد)3D(  او رباعية )4D( مرة واحدة فى العام

 U.S Joint 24012012096144موجات صوتية عل مفصل
 U.S Two Joints 360180180144216موجات صوتية عل مفصلين

موجات صوتية على أنسجة أو عضالت                                      
)U.S )soft tissue - Musceles250125125100150

عينة بالموجات الصوتية)شاملة األتعاب 
 U.S Guided Biopsy)وغير شامله ثمن االبره

700350350280320

خدمات يتحملها العضو بالكامل300ابره اخذ عينه بالموجات الصوتيه
 Doppler الدوبلر الملون

Venous Dupplex one side )22011011088132دوبلكس على األوردة )ناحية واحدة
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Venous Dupplex Two sides )310155155124186دوبلكس على األوردة )الناحيتين
Arterial Dupplex one side )330165165132198دوبلكس على الشرايين )ناحية واحدة

Arterial Dupplex two sides )440220220176264دوبلكس على الشرايين )الناحيتين
Venous & Arterial Dupplex one side)440220220176264دوبلكس اوردة وشرايين)ناحية واحدة
 Venous & Arterial )دوبلكس اوردة وشرايين )الناحيتين

Dupplex two sides660330330264396

250125125100150دوبلكس على شرايين الرقبة 
360180180144216دوبلكس على أوعية الرقبة )اوردة و شرايين( )ناحيتين(

360180180144216دوبلكس االورطى وشرايين البطن 
300150150120180دوبلكس اوعية الكبد )اوردة و شرايين(

دوبلكس على أوعية الكلى)الناحيتين( )اوردة و شرايين(
Dupplex Renal Vessels360180180144216

 Dupplex Pelvic Veins 22011011088132دوبلكس أوردة الحوض
 Dupplex Pelvic Arteries 330165165132198دوبلكس شرايين الحوض
360180180144216دوبلكس اوعية )أوردة وشرايين( الحوض 

Dupplex & U.S Varicocele 270135135108162دوبلكس دوالى الخصية + موجات صوتية
18090900108دوبلكس على الجنين + سونار حمل

خدمات يتحملها العضو بالكامل350دوبلر على اوعية القضيب
الرسم الكهربي

6030302436رسم القلب العادي
22011011088132رسم القلب بالمجهود

22011011088132هولتر مونيتور )رسم قلب 24 ساعة(/ قياس ضغط الدم
22011011088132رسم مخ ملون بالكمبيوتر عادي

400200200160240رسم مخ ملون بالكمبيوتر لمدة ساعة 
22011011088132رسم اعصاب أو عضالت )ناحية واحدة(

330165165132198رسم اعصاب أو عضالت )ناحيتين(
320160160128192رسم عضالت وعصب )ناحية واحدة(

460230230184276رسم عضالت وعصب )ناحيتين(
570285285228342رسم اعصاب وعضالت كامل
600300300240360رسم عضالت وأعصاب الشرج

Isotopic Scan  مسح ذرى
 Isotopic Bone Scan 680340340272408مسح ذرى للعظام

)MIBI( 620310310248372مسح ذرى للمخ أورام
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 )HAMPO( 880440440352528مسح ذرى للمخ

                                                 Brain Gallium Scan1450725725580870مسح ذرى للمخ بالجاليوم
                                              Isotopic Thyroid Scan 460230230184276مسح ذرى للغدة الدرقية

Isotopic ParaThyroid Scan 880440440352528مسح ذرى للغدة الجار درقى
 Cardiac Thalium Scan 1100550550440660مسح ذرى للقلب بالثاليوم
 .Lung Scan vent. Or perf 660330330264396مسح ذرى للرئة جانب واحد

 .Lung Scan vent. Or perf 900450450360540مسح ذرى للرئة جانبين
 Isotopic Liver Scan 680340340272408مسح ذرى على الكبد
 )Gall Bladdar( HIDA 520260260208312مسح ذرى للقنوات المرارية
 )Renal Scan )Dtap or Dmsa )1( 550275275220330مسح ذرى للكليتين
 Renal Scan)800400400320480مسح ذرى للكليتين )3مراحل

االشعه العادية
880440440352528مسح ذرى للغدد الليمفاوية

 X-Ray Extra view 4020201624وضع اضافى لألشعة العادية
)X-Ray Skull )one view )8040403248أشعة عادية على الجمجمة )وضع واحد

)views 2( X-Ray Skull )12060604872أشعة عادية على الجمجمة )وضعين
)view 1( X-Ray Facial bones )8040403248أشعة عادية على عظام الوجه )وضع واحد
)views 2( X-Ray Facial bones )12060604872أشعة عادية على عظام الوجه )وضعين

)view 1( X-Ray Orbits8040403248
)views 2( X-Ray Orbits12060604872

 X-Ray Nasal )أشعة عادية على عظام األنف )وضع واحد
 )1view( Bones8040403248

أشعة عادية على عظام األنف )وضعين(                                             
 )2views( X-Ray Nasal Bones12060604872

أشعة عادية للجيوب االنفية كلها وضع واحد                                     
)view 1( X-Ray Paranasl Sinuses8040403248

)views 2( X-Ray Paranasl Sinuses 12060604872أشعة عادية للجيوب االنفية كلها وضعين
)X-Ray Adenoids )one view 8040403248أشعة عادية على اللحمية وضع واحد

)view 2( X-Ray Adenoids 12060604872أشعة عادية على اللحمية وضعين
 X-Ray Salivary Glands 8040403248أشعة عادية على الغدد اللعابية
 )view 1( X-Ray Mandible )8040403248أشعة عادية على الفك )وضع واحد
)views 2( X-Ray Mandible )12060604872أشعة عادية على الفك )وضعين

)view 1( X-Ray Temporomandibular Joint8040403248
)views 2( X-Ray Temporomandibular Joint12060604872
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4020201624اشعة اسنان

 Panoramic X-Ray 11055554466اشعة بانوراما على االسنان
Cevalometric 120سيفالوميتريك

خدمات يتحملها العضو 
بالكامل

Quadrant CBCT400
Single Arch CBCT500
Both Arches CBCT700

Full Skull CBCT800
 )view 1( Cervical X-Ray )8040403248أشعة على الفقرات العنقية)وضع واحد

)view 2( Cervical X-Ray )12060604872أشعة على الفقرات العنقية )وضعين
)view 1( Dorsal X-Ray )8040403248أشعة على الفقرات الصدرية )وضع واحد

)view 2( Dorsal X-Ray )12060604872أشعة على الفقرات الصدرية )وضعين
أشعة على الفقرات القطنية عجزية)وضع واحد(

)1view(Lumbo-Sacral X-Ray8040403248

Lumbo- )أشعة على الفقرات القطنية عجزية)وضعين
)2view( Sacral X-Ray12060604872

)view 1( X-Ray SacroCoccygeal8040403248
)views 2( X-Ray SacroCoccygeal12060604872
Plain Coccyx 8040403248أشعة على العصعص

 X-Ray Full Spine 400200200160240أشعة عادية على العمود الفقرى بالكامل
 )X-Ray Spine )Dynamic )22011011088132اشعة ديناميكية على الفقرات )اربع اوضاع

)view 1( X-Ray Scapula8040403248
)views 2( X-Ray Scapula12060604872
)view 1( X-Ray Shoulder8040403248

)views 2( X-Ray Shoulder12060604872
)view 1( X-Ray Both Shoulder12060604872

)views 2( X-Ray Both Shoulders180909072108
)view 1( X-Ray Acromio-Clavicular Joint8040403248

)views 2( X-Ray Acromio-Clavicular12060604872
)view 1( X-Ray Clavicle8040403248

)views 2( X-Ray Clavicle12060604872
)view 1( X-Ray Sterno-Clavicular Joint8040403248

)views 2( X-Ray Sterno-Clavicular12060604872
)view 1( X-Ray Humerus8040403248
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)views 2( X-Ray Humerus12060604872

)view 1( X-Ray Elbow8040403248
)views 2( X-Ray Elbow12060604872

)view 1( X-Ray Both Elbow12060604872
)views 2( X-Ray Both Elbows180909072108

)view 1( X-Ray Forearm8040403248
)views 2( X-Ray Forearm12060604872

)view 1( X-Ray Wrist8040403248
)views 2( X-Ray Wrist12060604872

)view 1( X-Ray Both Wrist12060604872
)views 2( X-Ray Both Wrists180909072108

)view 1( X-Ray Scaphoid8040403248
)views 2( X-Ray Scaphoid12060604872

)view 1( X-Ray Hand8040403248
)views 2( X-Ray Hand12060604872

)view 1( X-Ray Both Hands12060604872
)views 2( X-Ray Both Hands180909072108

)view 1( X-Ray Pelvis8040403248
)views 2( X-Ray Pelvis12060604872

)view 1( X-Ray Hip Joint8040403248
)views 2( X-Ray Hip Joint12060604872

)view 1( X-Ray Both Hip Joints12060604872
)views 2( X-Ray Both Hip Joints20010010080120
)view 1( X-Ray Sacroiliac Joint8040403248

)views 2( X-Ray Sacroiliac Joint12060604872
)view 1( X-Ray Both Sacroiliac Joints12060604872

)views 2( X-Ray Both Sacroiliac Joints180909072108
)view 1( X-Ray Femur8040403248

)views 2( X-Ray Femur12060604872
)view 1( X-Ray Knee Joint8040403248

)views 2( X-Ray Knee Joint12060604872
)view 1( X-Ray Both Knee Joints12060604872

)views 2( X-Ray Both Knee Joints20010010080120
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)view 1( X-Ray Tibia/Fibula8040403248

)views 2( X-Ray Tibia/Fibula12060604872
)view 1( X-Ray Ankle8040403248

)views 2( X-Ray Ankle12060604872
)view 1( X-Ray Both Ankles12060604872

)views 2( X-Ray Both Ankles180909072108
)view 1( X-Ray Foot8040403248

)views 2( X-Ray Foot12060604872
)view 1( X-Ray Both Feet12060604872

)views 2( X-Ray Both Feet180909072108
)view 1( X-Ray Heel8040403248

)views 2( X-Ray Heel12060604872
)view 1( X-Ray Both Heels12060604872

)views 2( X-Ray Both Heels180909072108
)1view( X-Ray Larynx )8040403248أشعة عادية على الحنجرة )وضع واحد
 )2views( X-Ray Larynx وضعين)12060604872أشعة عادية على الحنجرة
 view 1 Chest X-Ray )11055554466اشعة عادية على الصدر )وضع واحد
 views 2 Chest X-Ray )16080806496اشعة عادية على الصدر )وضعين
 Plain Chest &Heart with Ba 14070705684اشعة على الصدر بالباريوم

8040403248أشعة على البلعوم االنفى 
 )1view( .Plain Pharynx with Ba )14070705684أشعة على البلعوم بالباريوم )وضع واحد

 )2views( .Plain Pharynx with Ba )21010510584126أشعة على البلعوم بالباريوم )وضعين
أشعة على المرئ )6 اوضاع(

 )views 6( Plain Oesophagus400200200160240

8040403248اشعة عادية على البطن )وضع واحد(
12060604872اشعة عادية على البطن )وضعين(

9045453654اشعة الزائدة الدودية
Ba. Meal Upper G.I.T 650325325260390أشعة على المعدة بالباريوم 6 اوضاع

أشعة على المعدة واالثنى عشر بالباريوم6 افالم
)Ba. Meal )follow through750375375300450

 )Ba. Enema )Small Intestine )820410410328492أشعة على االمعاء الدقيقة )5 افالم
)Ba. Enema )double contrast 850425425340510أشعة على القولون بالباريوم

 Fistuolography 400200200160240اشعة ناصور بالصبغة
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 T. Tube Cholangiography 450225225180270أشعة على القنوات المرارية عن طريق انبوبة

 Plain U.T 10050504060اشعة عادية على المسالك البولية بدون صبغة
 I.V.P 460230230184276اشعة بالصبغة على المسالك البولية 5 أفالم
أشعة على المثانة وقناة مجرى البول بالصبغة شاملة

Cysto-Urethrography480240240192288

Antegrade Pyelography 480240240192288اشعة صاعدة على الكلى بالصبغة عن طريق القسطرة
 HysteroSalpingography خدمات يتحملها العضو 400أشعة بالصبغة على الرحم

بالكامل  Vasography 660أشعة على الحوالب المنوية
 DEXA 22011011088132قياس هشاشة العظام

Fibro scan 450225225180270فيبروسكان
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باطنة عامة

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

1824843222أ ش السرجانى بجوار مستشفى الطيران العباسيةاستاذاحمد فؤاد محمد فهمى الغبارى  1

ابراج بيت العز ميدان بن الحكم الدور استاذاحمد محمود صالح شريف  2
26359417الخامس- شقة 323 مدخل أ الزيتون

2501001907992 ش البصرة المهندسيناستشارى أاسامة محمد رشاد التونى 3

4125881178 ش الظاهر القاهـرةاستشارى أاسحق انور رومان حناش 4

عيادات اكتوبر كلينك بأجياد فيو - الحى استشارى جاشرف ابراهيم احمد عبد الرحمن 5
01033433061العاشر - بجوار بنده - 6اكتوبر

55 ش النادى الرياضى برج األطباء اول استشارى أاشرف محمد محمد عبد الله 6
فيصل بجوار كوبرى فيصل

 35738826
01025375347

9623950045 ش محمد فريد عابديناستاذاشرف محمود بيومى عقبة 7

13937606706 أ ش التحرير الدقىاستشارى أامين الصادق عثمان 8

6226365755 ش السيد ابوالنجا االلف مسكن عين شمس الشرقيةاستشارى أجمال محمود انور ابراهيم  9

624535348 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستشارى أحامد احمد حامد محمد 10

4428182112 ش المراغى حلواناستشارى أحامد على محمد الصياد 11

4723626168 ش المنيلاستشارى أحسام الدين عبداللطيف طه 12

1733859477 ش محمود الخيال من ش زغلول محطة مشعل الهرماستشارى أحمدى على حامد ابراهيم 13

 2024545045 ش سليم االول - برج مصر للطيران - الزيتون - القاهرةاستشارى أرضا سعيد عبد الغنى 14

36601000142310 ش سيد البربرى متفرع من ش الشيخ غراب حدائق القبةاستاذ مساعدزينب احمد على الدين 15

01127799337ش فيصل الطوابق جنينة مول اعلى مطعم الشبراوىأخصائيسحر محمد محمد طلبة 16

21968955 16 ش ابوطاقية محطة متروانفاق سانت تريزا شبرااستشارى أسالمة واصف سالمة واصف 17
01201966939

سناء لطفى البان  18
129 ش الميرغنى ميدان السبع عمارات استشارى أاسكاروس

22919603مصرالجديدة

527738583 ش مصطفى شوقى من ش البعثة جزيرة بدران شبرااستاذشذا عبدالوهاب احمد القرشى  )امراض دم ـ زرع نخاع( 19

33068243شارع المدرسة مساكن الشباب بالمنيب الجيزةاستاذشريف اسماعيل عطيه نجم 20

3727941774 ش البستان باب اللوقاستاذشريف مدحت محمود نجيب  21

22011813 121 ش شبرا دوران شبرا برج الراعى الصالح فوق ماكدونالدزاستاذشريف منير محمد فرج 22
01094161816
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الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

 60 ش الملك الصالح الروضة استشارى أصالح امين محمد نافع 23
13 ش دمشق المهندسين

 23683580 
33447515

 235684783 ش المدرسة العمرانية الشرقية الجيزةاستشارى أصبرى سيزار اسكندر بخيت 24
01200744766

59 أ زهراء المعادى الشطر السادس الدور الثانى استاذضياء الدين عبد العزيز محمد عبد الله 25
01068441228شقة 23 بعد المسجد الكويتى مباشرة  المعادى

26432300ميدان بن الحكم ابراج بيت العز شقة 303 الزيتوناستشارى أعادل عبدالرحيم السيد عارف 26

12222590790 ش جسر السويس الزيتوناستشارى أعادل كمال فرج شحاتة 27

01015459677المعراج العلوى خلف كارفور المعادى ش احمد بدوى قطعة 4018استشارى أعاطف محمود عبد المقصود الكردى 28

55 ش النادى الرياضى برج األطباء أول فيصل الجيزة - المول الطبى MC سنتر - استاذعالء محمود عبدالحميد حسن 29
الحى االول ش 36 متفرع من ش التسعين امام مدرسة المستقبل التجريبية

35700524 
01020861385

622589378 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستاذعلى احمد على وهيب 30

 على احمد لطفى حسن الكفراوى  31
523626376 ش مسجد د / حافظ بهجت الباشا المنيلاستشارى أوشهرته على الكفراوى

6033041841 ميدان لبنان فوق بنك عوده المهندسيناستاذعلى ممدوح على العشماوى  32

عماد محمود احمد  33
6 ش التحرير امام محطة مترو البحوث استشارى أحفناوى

الدقى
  33386214
01223672921

 923785556 ميدان الحرية  الدور الرابع شقة 8 - المعادىاستاذعمرو عبدالهادى ابراهيم المليجى 34
01022637383

2133386832 ش جابر بن حيان بجوار المدرسة األلمانية الدقىاستاذعنايات عزت عثمان احمد 35

32901225874034 طريق الشروق مساكن ال100 متر - مدينة الشروقاستشارى أفكرى احمد مصطفى سليمان 36

625764459 ش البعثه اول شبرا محطة مترو مسرةاستشارى أكرم فهمى عجايبى 37

 5801146486003 ش الحجاز برج أمون  مصر الجديدةاستشارى أكوثر عبد المنعم محمد جندية 38
01207788769

 21837402726 ش الملك فيصل -  التعاون - الهرماستشارى جمجدى رفعت عثمان عبد الرحمن 39
0123566053

823807370 ش 9 ثكنات المعادى  المعادىاستشارى أمجدى مظهر عبد المحسن 40

1524055147 ميدان رابعة العدوية طريق النصر مدينة نصراستشارى أمجدى موريس عبدالسيد المصرى   41

324933792 ش صعب صالح من احمد عصمت الف مسكن عين شمس الشرقيةاستشارى أمجدى ميخائيل عوض الله 42

1633368959 ش ايران الدقىاستاذمحمد احمد احمد شعبان وشهرته محمد شعبان 43

301004773161 ش الحصن - العمرانية الشرقيةاخصائيمحمد حامد محمد على عثمان 44



محافظة القاهرة  واجليزة

٩8

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

 37604380ش نوال برج الشرطة فوق قسم شرطة العجوزةاستاذمحمد على شحاته على 45
01113301340

23922727ا مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوقاستشارى أمحمد فتح الله ابراهيم 46

6024553132 ش الخليفة المامون كوين سنتر روكسى مصرالجديدةاستاذمحمد كامل صبرى )حساسية ومناعة( 47

 محمد كريم عبدالفتاح سعد  48
92ش عبد العزيز فهمى سانت فاتيما عمارة استاذوشهرته  محمد كريم عزمى

التأمينات االجتماعية مصر الجديدة
27756166 

01005191686

1824732366 التعاونيات افريقيا )امتداد مصطفى النحاس( فوق مكتب بريد االندلس مدينة نصراستشارى أمحمد محمد ابراهيم البلتاجى   49

3123909362 ميدام السيدة زينباستشارى أمحمد ناجى محمد سعيد 50

1737107436 ش السودان برج الكيت كات امبابة الجيزةاستشارى أمحمد يحيى عبدالفتاح احمد الشاذلى 51

4525080249 ش 19 المقطماستشارى أمحمد يوسف محمد احمد يوسف 52

3823580043 ش 68 المعادىاستشارى أمحمود عزت ابراهيم ابراهيم 53

5125583712 ش الرياض فوق الشريف للبالستك ميدان المحطة  حلواناستشارى أمختار عبدالرحمن محمود على 54

9401141526770 ش جسر السويس عمارة المحمل - الدور الثالث شقة 209 مصرالجديدةاستاذ مساعدمعتز محمد سيد عبدالموجود 55

624916273 ش عين شمس اول عزبة النخل بعد مزلقان عين شمساستشارى أنادر اسكندر انطون بطرس 56

424570550 ش مدرسة التوفيقية من ش شبرااستشارى أنادر حبيب ابراهيم عياد 57

3 ش الحصن العمرانية الشرقية  بجوار نفق الهرم استشارى أنيرة محمود زكى سليم 58
خلف سوبر ماركت خير زمان

35681771 
01005026250

 53 ش روض الفرج دوران شبرا استاذهانى على رفعت على 59
عمارة كامل ملك الدور األول

 24592054
01222831215

هشام مجدالدين سيد  60
12 ش المماليك البحرية منيل الروضة أمام سوبر استاذمحمد سليم

ماركت مترو بجوار صيدلية بدران
23631545 

01221206117

 هوادة محمد نجيب السعدنى   61
23896593 60 ش ذاكر حسين الحى السابع مدينة نصراستشارى أوشهرتها  هوادة السعدنى

01099282966

4425792205 ش جزيرة بدران شبرا بعد توشيبااستشارى أوحيد قدس الصغير نصر الله 62

24189748 91 ش عثمان بن عفان مصرالجديدةاستاذوسام احمد ابراهيم محمد 63
01063992934

 والء وسام على محروس 64
)طب و صحة المسنين(

استاذ 
 13227758272 ش النزهة - ميدان تريومف - مصر الجديدةمساعد

01016602396



محافظة القاهرة  واجليزة

٩٩

باطنة وجهاز هضمى وكبد

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

73 ش ربيع الجيزى برج سوتير الدور الخامس استاذابراهيم عبدالغنى محمد مطاوع 1
امام محكمة الجيزة

35737089 
01097362228

3523929460 ميدان السيدة زينب عمارة الطاهرةاستشارى أاحمد ابراهيم عبداللطيف جاد   2

 6 ش التحرير الدقى أمام أخوان مقار استاذ مساعداحمد فؤاد محمد سليمان 3
فوق مترو البحوث

 37601324
37601348

22625926064 ش الجيش ميدان الجيشاستشارى أاشرف احمد محمود السيدر 4

اشرف محمد محمود  5
2 ش رشدى من عثمان بن عفان  ميدان مدرسالبريدي

سفير مصر الجديدة
  24173306
01158058300

8901007325579ش مصر والسودان - حدائق القبة - القاهرةاستاذاميرة احمد سالم محمد 6

7 ش جسر السويس شقة 3-بجوار مدرساميرة رشدى محمد األنصارى 7
24540179مستشفى منشية البكرى – الزيتون

 97 ش التحرير الدور الثامن امام استشارى أايمن ربيع عبدالقادر احمد 8
37489366مسجد اسد بن الفرات الدقى

5324535335 ش المقريزى برج االطباء عيادة 501 مصر الجديدةاستشارى أايناس محمود طه فودة 9

7 أ ش مكرم عبيد عمارات الهيئة العربية استاذايهاب حسن نشات عالم 10
22742352للتصنيع بجوار سيتى سنتر مدينة نصر

 13 ش عثمان بن عفان - الدور االرضى - االميريةاستاذجمال سعد محمد الديب 11
463 ش سكة الوايلى  حدائق القبة

26038805 
26010292   

12225740323 ش الجالء رمسيساستاذحسام الدين عبدالعزيز محمود محمد 12

5324535335 ش المقريزى برج االطباء عيادة 501 مصر الجديدةاستاذخالد عبد الحميد محمد 13

880101664601ش الميرغنى - عمارة جاد - امام محطة مترو كلية البنات - مصر الجديدةاستشارى جرامى سعيد محمود عامر 14

146 ش النصر اعلى صيدلية البقالوى المعادى استاذرائد السيد حامد السيد منصور 15
الجديدة - 6 ش 155 امام تاون سنتر المعادى

27549394 
25261935

6 أكتوبر المحور المركزى سيال مول بجوار استشارى أربيع فتحى عباس 16
شرطة النجدة و شركة الغاز

01021730283 
01090128100

2024545045 ش سليم االول - برج مصر للطيران - الزيتون - القاهرةاستشارى أرضا سعيد عبد الغنى 17

36601000142310 ش سيد البربرى متفرع من ش الشيخ غراب حدائق القبةاستاذزينب احمد على الدين 18

 53 ش المقريزى برج االطباء الدور األول استاذسامح محمد فهيم احمد غالى 19
عيادة 108 منشية البكرى مصرالجديدة

22564054 
01001597647

 86 ش شبرا  استاذسامى زكى السيد سيد 20
27 ش الخشاب روض الفرج

24592156
01069045406



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠٠

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

166 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس - استشارى أسعيد حسين على عبد الله 21
01279302237القاهرة الجديدة امام صيدلية الطرشوبى

9422838376 ش المطرية العمومى ابراج الهنا الدور الثالثاستشارى أسلوى محمد فهمى كمال 22

901033061957ش 9 المقطم - ميدان النافوره - بجوار كنتاكىاستشارى أسمير احمد كامل على 23

سمير عبدالحميد  24
9 ش البوسطة من ش االهرام خلف استاذعبدالجواد غيط

24148258مالهى ادهم روكسى مصرالجديدة

23822046673 ش شبرا الخلفاوى شبرااستشارى أسهام محمد محمود الدح 25

 2 ب عمارات الصفا ش الفردوس امتداد احمد سعيد استاذسهير محمد عبدالغنى احمد 26
بجوار المستشفى الجوى العام العباسية

24839630 
26841070

14237626423 ا ش السودان بجوار السالم شوبنج سنتر المهندسيناستشارى بشريف ابراهيم عبدالمقصود عباس  27

 121 ش شبرا دوران شبرا برج الراعى الصالح استاذشريف منير محمد فرج 28
فوق ماكدونالدز

 22011813
01094161816

طارق شعبان مرسى  29
26824520عمارات الشرطة  بجوار عمر افندى عمارة رقم 2 العباسيةاستشارى أالغرباوى

01066511544التجمع الخامس -اليف مول -بجوار سعودى ماركتاستشارى أطارق ماجد احمد السقطى 30

8701146426258 ش 9 المعادىاستشارى أعبدالحميد عمر صادق اباظة 31

 ش بدوى عساكر من سيد عيسى الفردوس االميرية استاذعبدالعزيز محمد احمد محمد  32
9 ش األشجار خلف العبودى روكسى مصرالجديدة

22565576 
24536269

4722022000ش واصف ناصية 394ش الترعة البوالقيةاستشارى أعلى حسن على سيد احمد 33

 41401125163707 ش الملك فيصل أمام كلية التربية الرياضية الجيزةاستشارى أعلى عبد الرحيم على عبد الرحيم 34
37801276

 124186446 ش ابراهيم باشا ميدان الكوربة  مصرالجديدةاستشارى أعماد احمد عوض حسين 35
01118672779

187 ش التحرير – باب اللوق – عابدين – مدرسعمر احمد ابراهيم عشوش 36
بجوار مترو محمد نجيب

  01024212606 
01110764753

25 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون استشارى أفريال حسين ابراهيم السقعان 37
22675629امام النساءجون الشرقيون

2701123534777 ش 9 - قطعة 501 - الوحدة 102 الدور االول فوق االرضى -المقطماستشارى أمحمد احمد سامى ابو العز 38

4023504580 ش ابو داود الظاهرى - مكرم عبيد - المنطقة السادسة - مدينة نصراستشارى بمحمد شاكر محمد عبدالعليم 39

22833851251شارع الملك فيصل محطة التعاون -الهرماستشارى أمحمد شريف احمد فتحى مبارك  40

3 ش محمد توفيق من ش الشيخ منصور المرج أخصائيمحمد صبحى محمد محمد 41
الغربية امام محطة مترو المرج

01222582643 
01278872455



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠1

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 02 6327951789ش نوبار - امام بنزينة اسو - باب اللوقاستاذمحمد صالح محمد عبد الباري 42
01000147534

225254872ش 100المعادى - ميدان الحريةاستاذمحمد عبدالحكيم محمد ابو شادى 43

44 
محمد عبدالرشيد عبد 

 272 ش  الملك فيصل المطبعة اعلى مطعم الشبراوياستاذ مساعد الخالق عالم
108 ش التحرير الدقى

01124173878 
01002045520

 19 ش  بن الحكم - ميدان حلميه الزيتوناستاذمحمد عبدالفتاح قاسم حسن 45
قطعة 79 بمركز خدمات التجمع الخامس اليف مول خلف سعودى ماركت القاهرة الجديدة

22408381 
01004639737

11520674640 ش سليم األول حلمية الزيتون بجوار مستشفى الحلمية العسكرى للعظام أعلى معمل البرجاستشارى أمحمد عز العرب رمضان 46

 633365604 ش بطرس غالى مصرالجديدةاستشارى أمحمد على محمد حداد عز العرب 47
01275111306

2ش 7 عمارة ركن المعادى بجوار محطة استشارى أمحمد كمال زغلول محمد 48
مترو المعادى

25246727 
01006487324

 محمد مجدى عبداللطيف صالح  49
5 عمارات هيئة التدريس ش لطفى السيد استاذوشهرته مجدى عرفة

امام محطة مترو الدمرداش
24346449 

01115444359

35715384برج االطباء فيصلاستاذمحمد محمد عامر عفيفى 50

401067938010 عمارات مايو طريق النصر ميدان الساعة مدينة نصراستشارى أمحمد محمد عزب عبد الحافظ 51

 48101222763551 ش فيصل برج السالم  - امام مطلع كورى فيصلاستاذمحمد محمود نبيل يوسف شلبى 52
01091953304

201158627772 ش احمد الزمر الحى العاشر  مدينة نصراستاذ مساعدمحمد محيى رياض البدرى 53

25597612ابراج دهب مول - ش شريف تقاطع ش حيدر الدور األولاستشارى أمحمود احمد فؤاد عبدالعزيز 54

2901112713063 ش الملك فيصل برج سما - الهرم - جيزةاستشارى أمحمود عبد الرشيد عبد الخالق 55

837481159 ش محمد شكرى من ش شاهين العجوزةاستشارى أمصطفى حسين ابراهيم محمد 56

922059443 ش المنتزة الرئيسى محطة سينما التحرير شبرا مصراستشارى أمنى محمد كمال ابراهيم  57

 15222045255أ ش شبرا الدور االول شقة 3استشارى أنانسى ناجى شنودة فانوس 58
01210717741

 11520674577 امتداد سليم االول بجوار معمل البرج النعام حلمية الزيتوناستشارى أهشام الشبراوى احمد موسى 59
01222511801

825265566 ش 154  المعادىاستاذهشام على يحيى على 60

 127703841أ ميدان التضحية تريومف مصر الجديدةاستاذهناء مصطفى حسن بدران 61
01122253151

525322590 ش القصر العينى  الدور السابع امام معهد االوراماستاذوائل محمد عارف عبدالتواب 62



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠2

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 9733387987 ش التحرير الدقىمدرسياسر حمادة احمد على الطباخ 63
01099519122

35821112اول ش فيصل برج النصر الدورالثانى شقه 208استشارى أياسر محمد عبدالحليم شحاته 64

01098898685 42 ش متولى الشعراوى ابراج عفيفى الحى العاشر مدينة نصراستاذيسرى عبد الرحمن محمدامين 65
23577026

25246406اول ش 154بجوار محطة مترو المعادىاستاذيسرى عبدالخالق محمد هاشم 66

باطنة وحميات

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

2627428752ش حسن االنور ميدان  نفق الملك الصالح - مصر القديمةاستشارى أحسن احمد يس احمد رزق1
9133114104 ش توفيق عثمان  متفرع من ش الوحدة امبابةاستشارى أعبدالمنعم حجازى محمد حجازى2
424545946 ش على ابراهيم متفرع من ش العقاد حمامات القبةاستاذكريم فتوح عبدالله3
10223494878 ش مكرم عبيد امام سيتى سنتر مول مدينة نصراستشارى أمحمد زكى محمد الديب 4
12637615352 ش محى الدين ابوالعز المهندسيناستاذمحمد محمد توفيق السيد 5



1٠3



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠4

باطنة وغدد صماء وسكر

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

 12 ش الشماع من ش احمد سعيد بالعباسية استشارى أاحمد انور ابراهيم منصور 1
92 ش مصطفى النحاس الدور األول

26837405
01005107346 

 6733455355ش وادى النيل فوق بن اليمنى المهندسيناستشارى أاحمد شريف العشرى محمد 2
33474982

ش د / محمود فتحى المركز الطبى 2 عيادة استشارى أاحمد عالء الدين منصور ابو عوف 3
 51601010500399 المنطقة التاسعة - مدينة نصر

 6920802018 عمارات عثمان من ش أفريقيا الحى السابع -مدينة نصراستاذاحمد محمد سعد الدين سالمة 4
01005096500

01001907992 25 ش البصرة  المهندسيناستشارى أاسامة محمد رشاد التونى 5
33385541

عمارات اول مايو عمارة 1بجوار قسم أول مدينة نصر مدينة استاذألفت احمد فوزى 6
الشروق مبنى رقم 1 شقة 5 بانوراما مول أعلى مترو ماركت

22708860 
01061212756

26350321  29 ش بن الحكم حلمية الزيتوناستاذايناس محمد صبرى محمد النبراوى 7
01011129460

4123692698 ش حسين حسنى - حدائق حلواناستشارى أبدر عبد الحميد اسماعيل زايد 8
5537765227 ش النادى الرياضى اول ش فيصل برج األطباء  الجيزةاستاذجمال على ابراهيم بدر  وشهرته جمال على بدر 9

 3 شارع زكريا بن بخنس من ش مراد بجوار استشارى أجمال لطفى على األنصارى 10
مركز االتصاالت الدولى ميدان الجيزة

35721041 
01001415698

استاذ حسن سمير محمد عفت 11
8925327494 ش المنيل فوق كشرى االمبراطور  - منيل الروضةمساعد

  7 ش ناصر الثورة متفرع من شارع الهرماستشارى أحسين عبدالهادى محمد عبدالعزيز 12
 فوق صيدليىة أل سالمة

 01005453989 
33978146

2246054400 ش ناصر محطة مترو انفاق شبرا الخيمة مدينة التعاوناستشارى أالحسينى السيد حسينى النمر 13
6222568236 ش بن سندر بجوار صيدلية منشية البكرى  - كوبرى القبةاستشارى أرافت سيدهم عوض سيدهم 14
01153117489المركز الطبى بالمعادى كورنيش النيل استاذراندة  فايز عبد السالم عبدة  15

 3927955987 ش مجلس الشعب السيدة زينباستشارى أسامى عمر السيد عبد الله 16
01001413834

 11ش محمد محمود أمام المدرسة األلمانية  استاذ صبحى احمد صبح احمد   17
بجوار سنترال باب اللوق

27941956 
27920424

ضياء الدين عبد العزيز  18
59أ زهراء المعادى الشطر السادس الدور الثانى استاذمحمد عبد الله

01068441228شقة 23 بعد المسجد الكويتى مباشرة  المعادى

 25 ش سليمان جوهر ناصية محمد على استشارى أعبدالرحيم احمد مسلم وهبى 19
فوق فرن طيبة والحلبى لأللبان الدقى

33370600
01119330052

 26263816810ش صعب صالح من منشية التحرير - عين شمساستشارى أعبدالعزيز القاضى محمد إبراهيم 20
01001557521

4433352350 ش محى الدين ابوالعز الدقىاستشارى أعقيلة محمود احمد ابوالسعد 21



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠٥

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

 4227952874 ش خيرت فوق جاد  دور أول شقة 4 الظوغلىاستاذعمراحمد مختار السعدنى 22
01060041135

4 مكررابوالعتاهية امتداد عباس العقاد امام الحديقة استشارى أعمرو على محمد الشرملسى 23
الدولية ووندرالند بجوار عمارة مصرللطيران م. نصر

22701901 
01061222241

 2101022224050ش الطيران -امام كنتاكى -الدور االول -مدينة نصراستشارى أليلى محمود على هنداوى 24
24056100

6935718237 شارع ربيع الجيزى امام محكمة الجيزةاستاذمحمد احمد عيسى عبدالرحمن 25

 335681771 ش الحصن - العمرانية الشرقية - الجيزةأخصائيمحمد حامد محمد على 26
01004773161

522562208 ش دار السعادة من جهة ش نصوح  - حدائق الزيتوناستاذمحمد يحيى صديق النبوى 27
6001119659111 ش الخليفة المأمون برج كوين سنتر شقة 19 الدور الثانى مصر الجديدةاستشارى أمصطفى كامل محمد عطية نجدى 28

 منى محمد كمال ابراهيم  29
922059443 ش المنتزه الرئيسى محطة سينما التحرير شبرا مصراستشارى أوشهرتها منى كمال سيف النصر

01090446827 5 ش محمود حافظ ميدان سفير  مصر الجديدة القاهرةاستشارى أمينا واصف جرجس 30
22596062

 نجالء انور السعيد ابراهيم    31
1426327876 ش عثمان بن عفان ميدان صالح الدين  - مصر الجديدةاستشارى أوشهرتها نجالء القبانى

 نشوة سعيد محمد عبدالمجيد غانم  32
وشهرتها  نشوة سعيد غانم

استاذ 
 4101006495572 ب ش مصطفى المراغى تقاطع ش راغب  حلوانمساعد

01115241366

 1 ش متحف المنيل اول المنيل استاذهبة مراد يوسف بهجت 33
عمارة الهامى حسين شقة  57

23642000
01151698297

 1223631545 ش المماليك البحرية منيل الروضةاستاذهشام مجدالدين سيد محمد سليم 34
01221206117



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠٦

باطنة وكلى

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 29 ش احمد ذكى المعادىاستشارى أاحمد نبيل ابراهيم سند  1
401010329061 ش الجزائر الشطر العاشر - المعادى الجديدة

 عمارة 246 شقة 3أ  بالحى الرابع استشارى أاسماعيل منصور ابراهيم مطر2
بالتجمع الخامس بجوار سنتر الرحباية و مسجد التقوى

 25416902
01005094844

35845675 1 ش شريف محطة المساحة فيصل الجيزةاستشارى أباسم جمال فوزى ببا وي3
01005042028

 254 ش الملك فيصل برج االمراء التعاوناستاذحاتم عبدالحميد درويش4
1 ه مدينة لفردوس امام دريم الند 6 اكتوبر

01017204270 
01066608292

33475544 6 ش جامعة الدول العربية المهندسين  الجيزةاستشارى أدينا احمد عبد اللطيف ابو زيد5
01276566633

1324507014 ش البدر روكسى مصر الجديدةاستشارى أدينا ادوار فهمى الديك6
2622024999 ش جامع ابوالفضل  الساحل شبرااستشارى أسامى المنياوى نصيف سركيس7
2824824425 ش المحروسة متفرع من مصر والسودان  - حدائق القبةاستاذصفوت فراج احمد احمد8
41437801276ش الملك فيصل برج الياسمين  - امام كلية التربية الرياضيةاستشارى أعصام نبيل نجيب حنا9

 801211748833 ش مسرة روض الفرجاستشارى أعماد عادل وليم بطرس10
24603131

1000873232 22 ج ش جاردينيا - هضبة االهرام - البوابة االولى - الهرم جيزةاستشارى أ غادة عبد الوهاب على محمد11
1627548760 ش البحث الجنائى صقر قريش المعادى الجديدةاستشارى بماجد فوزى غبريال جرجس 12
16233476765  ش 26 يوليو بجوار حلوانى سفنكس ميدان سفنكس المهندسيناستشارى أمحمد صالح الدين زكى احمد13

 1135704287 ش عيد مصطفى بجوار برج االطباء اول ش الملك فيصلاستشارى أمصطفى عبدالعزيز مصطفى محمد14
01284667720

3201202601412 ش امتداد ذاكر حسين  بجوار التوحيد والنورالحى العاشر  مدينة نصراستشارى أمها عبد المنعم بحيرى سعيد15

160 ش النزهة سانت فاتيما فوق اوالد استشارى أهناء احمد عوض الله الشعرواى16
رجب  - الدور الثالث شقة 11 مصرالجديدة

27752738 
01228114894

01090446827 5 ش محمود حافظ  ميدان سفير مصرالجديدةاستاذواصف جرجس نقوال17
22596062

باطنة وامراض دم

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

التجمع الخامس ش التسعين  خلف المستشفى الجوى استاذهالة محمود حمدى اباظة1
01001916416مبنى HCC الدور الثالث عيادة رقم 333

2801221974411 ش عثمان بن عفان - ميدان االسماعلية  - م الجديدةاستاذ مساعدفادى صبحى كمال حناوى2



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠٧

قلب واوعية دموية

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

 18601113040370ش فيصل - مقابل العريش - فيصل - جيزةأخصائيابراهيم محمد عبد المجيد ابو رزق 1
01001268144

2ش قورش المتفرع من كابول مكرم عبيد استاذابو بكر الصديق تمام حسين 2
22877438مدينة نصر

12723937967ش محمد فريد ميدان البستان محطة مترو محمد نجيب باب اللوقاستاذاحمد اشرف رضا احمد  3
1201289000027ش التحرير الدقىاستشارى جاحمد جالل عبد الفتاح فهمى 4
935693333 برج  مراد االدارى شقة 909 الجيزةاستشارى أاحمد حسين احمد سيد الشريف  5
01553402182عمارة 203 شارع 10 - الحى الثالث - التجمع امام المركز الطبى استشارى أاحمد محمد احمد ابو عوصه  6

1021210301531 ب ش الميرغنى - شقة 409 - عمارة رزق الله - مصر الجديدةاستشارى أاحمد رضا هاشم توفيق

 10524147754 ش النزهة - ميدان تريومف - مصر الجديدةاستشارى باحمد محمد انسى ابراهيم عطية 7
01159856837

 3 عمارات التوفيق ش يوسف عباس استشارى أاحمد محمد عبدالسالم بسيبس 8
22638115امام المركز الطبى الرياضى مدينة نصر

10033375299 ش التحرير ميدان الدقىاستاذاحمد محمد كمال محمد مطاوع 9

25ش الحسين بن على ميدان هليوبوليس  استشارى أاحمد هاشم احمد فايق 10
مصرالجديدة

27773449 
01001571268

14326844989 ش مصر والسودان حدائق القبةاستشارى أاخالص على عبدالواحد وافى 11

ادهم احمد عبد التواب  12
62ش الحجاز مصر الجديدة امام مستشفى استشارى أمحمد

هليوبلس الدور االرضى شقة4
26338288 

01090534453

 404 أ ش فيصل  محطة ناصر الثورة امام التوحيد و النور الجيزةاستشارى أاسامة احمد امين 13
21 ش النصر شقة 6 الدور الثالث المعادى

01001135915 
01023632361

14625203170 أ ش النصر فوق صيدلية البقالوى المعادىاستاذ مساعداسالم شوقى عبدالعزيز سيف اليزل 14
635615212 ش الجهينى من ش الثالثينى العمرانية الغربية الجيزةاستشارى باشرف رياض وصفى رياض 15
51135720471 ش األهرام عمارة النصر فوق بنك اسكندرية وبنك مصر ميدان الجيزةاستشارى أاشرف شكرى فريد بولس 16

 2820800746 ش على امين المنطقة االولى مدينة نصراستاذايهاب السيد الحفنى ابوالمجد 17
01009688038

1922913458ش الخليفة المأمون روكسى مصر الجديدةاستشارى بايهاب داوود حنا داود 18

24159825 73ش عثمان بن عفان ميدان سفير مصر الجديدةاستشارى أايهاب مكين نخلة ابراهيم 19
01223346810

 2801221989011 ش عثمان بن عفان - ميدان االسماعلية - م الجديدةاستشارى أبسام صبحى كمال حناوى 20
601119220177ش الدقى التحريراستشارى أتامر مسعد رجب 21



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠8

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

224530520 أ ش الخليفة المامون - منشية البكرى - روكسىاستشارى أجمال محمد مدحت زكى شعيب   22

 89 ناصية شبرا وروض الفرج فوق شركة محمود دوران شبرا  استشارى أجمال نجيب عطية شنوده 23
3601001508258 ش د / عبدالرازق السنهورى من مكرم عبيد مدينة نصر

 جميلة محمد على احمد نصر  24
13ش تاج الدين السبكى متفرع من ش استاذوشهرتها جميلة محمد نصر

24180293النزهة ارض الجولف مصر الجديدة

 3401104898012 ش الحجاز - الدور الرابع - مصر الجديدةاستشارى أحازم محمد عبد المنعم محمد منصور 25

25193277   3 ش 262 المعادى الجديدةاستشارى أحسام الدين حامد محمد الخطيب  26
23655701

4723623738ش المنيل الدور الثانى شقة 8 المنيلاستشارى أحسام الدين غانم عبدالغفار الحصرى 27
9737626566 ش التحرير ميدان الدقى أمام مسجد اسد بن الفرات عمارة مطعم جاداستشارى أحسام الدين محمد محمد منصور  28
20333451898 ش السودان المهندسين الدور السابع  الجيزةاستشارى أحسن محمد عبيد 29
20010067827258ش البطل احمد عبد العزيز - المهندسيناستشارى أخالد رفعت عبد المجيد 30

خالد عبدالعظيم  31
81 ش الملك فيصل بجوار ترعة المريوطية استشارى أعبدالحميد شكرى

جيزة
37447888 

01223285262
211205267672 ش اسماعيل رمزى ميدان الجامع مصرالجديدةاستاذخالد عبداللطيف فاروق محمود  32

 خالد محمد يحيى محمود  33
86 ش المنيل محطه الغمراوى أمام كشرى استشارى بوشهرته خالد النادى

االمبراطور  21 ش الخليفة المأمون مصر الجديدة
 23624979
24150545

خالد مصطفى حسن  34
 77 ش الشهيد احمد حمدى متفرع  استشارى أالجندى

من ش العشرين مدكور فيصل
01001546845 

37215220
5627765192 ش محمد رمزى  بجوار مدرسة األورمان اإلبتدائية تريومف مصرالجديدةاستشارى أرامز سام باسيليوس اسحاق 35
2101099293025 ش احمد امين - ميدان سانت فاتيما  مصر الجديدةاستشارى أرامى ريمون الياس 36
8524199935 ش عثمان بن عفان سفير مصر الجديدةاستشارى أرؤوف محمد  احمد مهران 37
5226391110 ش المنتزه اخر متروعبدالعزيز فهمى مصرالجديدةاستشارى أسامح اميل صادق زكى 38

 14 ميدان بقطر ألف مسكن  نهاية استشارى أسيف كمال ابوسيف 39
متروعبدالعزيز فهمى مصرالجديدة

21800770 
01112108074

201013004231 ش الفيوم من ش كليوباترا - الكربه - مصر الجديدةاستشارى أشريف حسين محمد كامل 40

 19 ش الطاقة  مشروع 29 عمارة  موازى  استاذشريف سمير مصطفى الزهوى 41
لحسن مأمون خلف النادى األهلى مدينة نصر

24729558 
01273232002

 60 ش الملك الصالح الروضة  استشارى أصالح امين محمد نافع 42
 13 ش دمشق المهندسين

 23683580   
33447515

4124859788أ ش السماع ناصية ش محمد رفعت   امام قسم الوايلى العباسيةاستشارى أصموئيل لويس عزمى 43
5201023133233 ش ابوالعتاهية امام الحديقة الدولية مدينة نصراستشارى أطارق حسن سمير عساف 44

 47ش رمسيس تقاطع عبدالخالق ثروت عمارة فايزراستشارى أطاهر عبدالفتاح طاهر القاضى 45
22ش الفواكه الدورالثالث مستشفى الرسالة المهندسين

25751412 
37622555

5501224412515 ش الحجاز مصر الجديدةاستشارى أعادل جمال حسنين حسن 46



محافظة القاهرة  واجليزة

1٠٩

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

36 ش امتداد ولى العهد برج عباد الرحمن استشارى أعبد الرحمن حسن سليمان البقيرى 47
امام التوحيد و النور حدائق القبة

 26024083
01023327334

 9637602071 ش التحرير الدقى الجيزةاستاذعبدالله مصطفى كمال عبد الله 48
01154333693

 1623933695 ش شريف الدور الثامن  بجوار البنك االهلى المصرى الرئيسىاستشارى أعبدالمجيد عبد الفتاح محمد الجندى  49
01023050310

 1125766836 ميدان الفلكى باب اللوقاستشارى أعبدالمنعم محمد على مشعل 50
23955411

3624521561 ش جسر السويس امام مستشفى منشية البكرىاستشارى أعالء الدين على حسانين حطبة   51
101152942828 ش محمد متولى من شارع ترعة الزمر العمرانيةاستشارى أعمرو حنفى محمود 52

 9 ش كرم بجوار عمارة 148 استاذعمرو عادل السيد 53
ش الترعة البوالقية شبرا

24308512 
01067156349

 3001004048560 ش المبتديان - سعد زغلول - السيدة زينباستشارى جفاروق مصطفى فارس عبد الله 54
27961613

1024531140ميدان بن سندر امام محطة مترو منشية البكرىاستشارى أفايق فهيم صليب 55

 1ب ش اإلدريسى خلف نادى هليوبوليس مصرالجديدة استشارى أفكتور حكيم جرجس شحاته 56
82 ش الحجاز مصرالجديدة

24198070 
26373096

22411178 25 ش احمد فؤاد امام نادى الطيران مصرالجديدةاستشارى أماجد رمسيس فهيم 57
722915495 ش مراد ميدان االسماعيلية  مصرالجديدةاستشارى أماجد عبدالله اسكندر 58
6422579218 ش الخليفة المأمون روكسى مصر الجديدةاستشارى أمجدى الفونس توفيق 59
8024580116 ش طوسون أمام مستشفى الراعى الصالح شبرااستشارى أمجدى كمال انطون 60

3 ش صعب صالح من احمد عصمت الف استشارى أمجدى ميخائيل عوض الله واصف 61
01223458826مسكن عين شمس الشرقية

146 ش 26 يوليو بجوار مسرح البالون فوق استشارى أمحسن عاطف ابوالنصر الفار 62
33033889موبيليات القصر جيزة

  1222022343ش روض الفرج شبرااستشارى أمحمد ابراهيم محمد خيرى   63
4937499735 ش جامعة الدول العربية المهندسيناستشارى أمحمد السيد مصطفى الجبلى   64

 45 ش احمد عرابى - المهندسيناستشارى أمحمد رشدى على بدران  65
4 أ ش ترعة الزمر مزلقان ارض اللواء بجوار صيدلية اللواء

01120011330 
01120011331

11737615962 ش التحرير فوق السبكى الجزار ميدان الدقىاستاذمحمد سالم الباز 66
4233379745 ش الدقى عمارة مصر للتامين بجوار شركة صيدناوىاستشارى أمحمد سليم محمد سليم 67
9433364191 ش التحرير ميدان الدقى بجوار برج ساريداراستشارى أمحمد صالح الدين عبدالسالم 68
14701067192188ش النزهه ميدان سانت فاتيما استشارى أمحمود ضياء سمير محمود 69

35722222 8 ش مراد برج مراد االدارى الدور الخامس شقة 508استشارى أمحمد عبد الهادى مرسى ابو احمد 70
01001475292



محافظة القاهرة  واجليزة
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 201227520424 ش 100 ميدان الحرية المعادىاستشارى أمحمد عبدالمنعم على البردى 71
01114777567

1822976603ش عمربن الخطاب اول مصطفى حافظ جسر السويساستشارى بمحمد على غريب  72

 91 ش مصر والسودان برج المحمودية  حدائق القبة استشارى أمحمد محمد فريد الجندى 73
38 ش رمزى مسعد ارض الجنينه الزاوية الحمراء

26857329 
24260735

771110108580ش مساكن عين الصيرة استشارى أمحمد سعد امين الجمال  74
1125246425 ش 162 من ش 105 حدائق المعادىاستاذمحمد هشام حسن عزت 75

مصطفى محمد محمد 
102 ب ش الميرغنى - شقة 409 - عمارة استشارى أعبد المنعم

1210301531رزق الله - مصر الجديدة

 24ش الفريق على عامر من مكرم عبيد مدينة نصر استشارى أمصطفى محمد حلمى مصطفى 76
27ش الشهيد مختار سعيد ارض الجولف من نبيل الوقاد مصر الجديدة

01111104406 
24150342

 معتصم محمد سمير محمد محمود 77
 23ش برج كالسيك تقسيم الرقابةاالداريةمعادى جديدةأخصائيو شهرته معتصم  سمير

23 برج كالسيك ش 503 تقسيم الرقابة االدارية -المعادى الجديد - البساتين
27028402 

01009283422

25172702 8/2 ش النصر  الدور الرابع المعادى الجديدةاستاذمنصور محمد مصطفى عبد الغنى 78
01145545505

 نوال شوقى مترى   79
 25 ش المحطة ميدان المحطة  حلوان  استشارى أ)قلب أطفال(

 11 ميدان الفلكى  باب اللوق
 01060376939
01227461147

 1001224106651 ش الصحه محطة مترو عزبة النخل - الشرقيةاستشارى أهاله نمر محمود ديب 80

 22049000 107 شارع شبرااستشارى أهانى حلمى خليل 81
01223715145

27866442 229 ش رمسيس القاهرةاستشارى أهانى محمد امين البسطويسى 82
01141403787

روكسى - مصر الجديدة - 54 ش رمسيس - استشارى أهانى محمد فخرى محمود 83
تقاطع بطرس غالى

01002554916 
01010403789

هشام احمد رضا  84
 15 ميدان رابعة العدوية  فوق صيدلية استشارى أعبدالمقصود نصر 

على ايمج مدينة نصر
 22617618

01147900049
9833369654 ش التحرير البرج االدارى  ميدان الدقىاستاذهشام صالح الدين طه عبدالحليم 85
5626387114 ش محمد رمزى ميدان تريومف مصر الجديدةاستاذوائل محمود مرسى الكيالنى 86

6 ش محمود حافظ ميدان سفير ربيع سنتر استاذوجدى عبدالحميد جالل 87
26357462مصرالجديدة

300 ش الهرم عمارات االتحادية عمارة 6 استشارى بوسيم سنادة حنين 88
الدور الثانى شقة 201 الهرم

33970439 
01018630077

30 ش المبتديان - سعد زغلول - مدرسوليد محمد كامل احمد 89
السيدة زينب

27961613 
01111632486

635868249 ش حسن محمد الهرماستاذياسر عبدالعظيم عبدالحفيظ شرف 90

 127 أ ش مصر والسودان بجوار معمل الفا استشارى جياسر محمد عبدالمجيد حزين 91
حدائق القبة

24342728
0105222855
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ياسر يزيد عبدالمنعم  92
 96 ش محمد فريد عمارة برج القاهرة استشارى أالدسوقى

الدور الثانى بجوار التوحيد والنور عابدين
23903450 

01097919454

صدر

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

ابراهيم عبد الفتاح  1
1 ش مصطفى النحاس عمارة نصر سنتر تقاطع استاذاسماعيل محسن

22723760عباس العقاد مع مصطفى النحاس مدينة نصر

 727472955 ش الصرح المطرية امام محطة مترو االنفاقاستشارى أابراهيم عودة كامل عمران 2
01227210903

 5025587950 ش رياض ناصية شريف خلف سينما ماجدة حلواناستاذاحمد عبدالرحمن على عبد الرحمن 3
01005197274

 7223623719 ب ميدان الباشا - ش المنيلاستشارى أاشرف عادل جمعة على 4
01129454216

123922545 مكرر ش صبرى ابو علم  باب اللوق  القاهرةاستاذ مساعداشرف مختار مدكور 5

13 عمارات رابعة االستثمارى ش النزهة ميدان استاذ مساعدحسام الدين محمد عبد الحميد 6
24181992الساعة امام الجامعة العمالية مدينة نصر

523922636 ش شريف باشا باب اللوقاستشارى أحسن محمود محمد أمين عبده 7

01116005800 128 ش السودان  المهندسيناستشارى أحسين وجدى المصرى 8
01113332755

 عمارات اول مايو بجوار ج . العمالية عمارة 4 م. نصر استشارى أخالد فهمى محمود سيد 9
مدينة السالم القاهرة 2بلوك 45محطة الدواجن

22708539 
22804713

2501001402726 أ ش احمد سعيد بجوار سنترال العباسيةاستشارى أرفيق عدلى فتحى سعد 10
26826620

 زينب محمود السيد ابراهيم  11
9 ش البوستة  من ش االهرام  بجوار استشارى أوشهرتها زينب محمود المطرى

24148258مالهى ادهم روكسى مصر الجديدة

 2726439467 ش بن الحكم برج المرمر حلمية الزيتوناستاذسيد لبيب حسين العطارى 12
01065464240

1224538534 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستاذطاهر عبدالحميد احمد النجار 13

18 ش زغلول فوق صيدلية محمود فريد  استشارى أعادل البكرى البسيونى حسين 14
مشعل الهرم

01020885703 
01122249456

15022638406 ش الطيران مدينة نصراستاذعادل صالح احمد حسن 15

 9123300166ش مصر والسودان برج المحمدية حدائق القبةاستاذعبدالصادق عزيز حامد األعرج 16
01270775651
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الدرجة االسمم
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1026394989ش على باشا الالال بجوار محطة مترو أنفاق المطريةاستشارى أعماد ادوارد سيف 17

 1 مساكن ايجيكو بلوك1 مدخل1امتداد ش 9 استاذعيسى إبراهيم عفيفى ابوزيد 18
01100309957 بالمقطم بجوار كشرى ابو حنفى

3201005276398 ش احمد عرابى المهندسيناستاذغانم عبداللطيف محمد غانم 19
6001205287927 ش مصر والسودان حدائق القبة ناصية ش دير المالكاستشارى أفريد فايز منقريوس 20
301126070203 ش الرملة من اسماعيل رمزى ميدان الجامع مصر الجديدةاستاذمجدى محمد محمد خليل 21
19927950101ش التحرير باب اللوقاستاذمحمد فتحى حسن حسين 22
3227942296 ش الفلكى شقة 18 -  باب اللوقاستاذ مساعدمحمود محمد عبدالرحمن الزرقانى 23

 01023078804ابراج العز 2 - ميدان المطرية الدور الثالثأخصائيهشام صالح الدين مرتضى 24
01127222712

28729941شارع  عبد الحميد مبدى من ش البترول المرج الشرقيةاستشارى أهشام عبدالله قاسم احمد 25

نفسية وعصبية

الدرجة االسمم
التليفونالعنون العلمية 

 99 ش العباسية - الدور الثالث - فوق صيدلية العزبى -  بجوار قسم الوايلىاستاذاحمد عادل محمد جمال المسيرى 1
24 ش جامعة الدول العربية - امام بوابة نادى الزمالك - الدور األول

24822080 
33451407/8

 احمد عبدالعزيز عبدالقادر ابوحجر 2
835725551 ش مراد ميدان الجيزةاستاذ امراض عصبية فقط

23ش الطاقة -خلف النادى االهلى بجوار استشارى باحمد فتحى احمد الشاطر 3
فرحات الدور الثالث

24710281 
0102927492

 30 ش محمد عز العرب )المبتديان( الوحدة 53 تقاطع ش الفلكى مدرساسماعيل سيد محد صادق 4
66 ش مؤسسة الزكاة - المرج - مدينة الصفا

27932684 
01117614086

 اشرف عبدالوهاب مصطفى سليم  5
 33848845 128ش الهرم الجيزةاستاذوشهرته اشرف سليم

33856719
5111004122696ش االهرام - عمارة النصر - الجيزةاستشارى بامجد احمد مشرف جبر

7526712374 ش مصطفى النحاس شقة 2 مدينة نصراستاذامانى احمد عبده محمود 6

 خالد احمد انورعبدالرحمن   7
24ش األهرام بجوار سينما نورماندى مصر استشارى أوشهرته خالد انور عمر

22582029الجديدة

عالء الدين بدوى طه  8
42ش النزهة مشروع رابعة بجوار دار الدفاع استشارى أفرغلى

22912263الجوى مدينة نصر
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 13522504431 ش المطراوى المطريةاستشارى أماجد ارنست رياض متى 9
01221528070

3 ش غيث أمام باب مستشفى العجوزة    24 المحور استشارى أمحمود احمد فرج 10
المركز بمدينة 6 أكتوبر الحى الثانى

 01111636700
01150473111

 مرقس فايز بشاى عوض  11
 601004736774 أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجديدةاستشارى أوشهرته مرقس عوض

01270653232
2122911389 ش احمد تيسير امام كلية البنات مصرالجديدةاستشارى أهويدا شكرى عبدالعال احمد 12

1101120281180شارع محمد محمود -بجوار سنترال باب اللوقأخصائيوليد محمد ابو الفتوح ابراهيم 13
01018801712

جلدية 

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية

 52 ش مصطفى النحاس ناصية مكرم عبيد استاذاحمد صادق محمد سالم 1
أمام التوحيد و النور مدينة نصر

22758953 
01224957728

5527959829 ش نوبار - باب اللوقاستاذاحمد عطية عطية عواد  )ذكورة( 2

 احمد محمد عبدالحليم عبدالعال  3
10 ش العريش  برج الباشا - اسباتس - استشارى أوشهرته احمد عبدالحليم ابوطالب

الهرم
33858660 

01208865760

160ن حدائق االهرام البوابة الرابعة امام استشارى أاحمد محمد على حسانين 4
خزان المياه الهرم جيزة

33798590 
01112123976

احمد محمدعبد العظيم محمدعمر و  5
 263 ش الملك فيصل محطة التعاون امام بنزينة التعاون الجيزةاستشارى أشهرته احمد محمد عمر

01112511369 6 أكتوبر بجوار مسجد الحصرى برج 1 برعى بالزا فوق معمل المختبر  الدور الرابع

226ش بورسعيد السيدة زينب بجوار مجلس استشارى أاسامة بهاء الدين حسن حسن 6
الشعب

23908294 
23904286

7401068045916 ش طلعت حرب - مدينة التحرير - إمبابةاستشارى أأسامة راشد على هالل 7

المعادى كلينك - كورنيش المعادى - بجوار الفا استشارى أاسماء سعيد 8
02 25263290ماركت - ابراج عثمان - المعادي

 44915424مدينة العبور الحى األول سنتر الؤلؤة الدور الثالثاستشارى أامانى مصطفى الهادى عوض الله 9
01155187954

1424520770 أ ش شريف امام الحرية مول مصرالجديدةاستشارى أايمان عبدالغفار عبداللطيف ليله 10

 ايمان محمد احمد عبد الفتاح 11
 3522736512 ش محمد النادى المنطقة السادسة مدينة نصراستشارى أو شهرتها ايمان محمد صالح

01001446969

 ايمن عبدالحميد مصطفى السيسى    12
عمارات بيت العز مبنى أ الدورالخامس طومانباى امام استشارى أوشهرته ايمن السيسى

26375368نادى 6اكتوبرميدان بن الحكم الزيتون

19722352153 ش الترعة البوالقية - شبرااستشارى أايهاب نجيب اخنوخ سدره 13

تيمور مصطفى ابراهيم  14
 54 ش عثمان بن عفان  ميدان سفير استاذابوهنيدى

26356779عمارة التوحيد والنور مصرالجديدة
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14123902232 ش محمد فريد ناصية ش الساحة عابديناستاذجالل عبدالمقصود مسلم العنانى 15
824232905 ش عبدالعزيز الطحان - مدينة النور - الزاويه الحمراءاستشارى أجميل مصطفى درويش جعفر 16

 حاتم ابوالوفا زهدى محمد  17
10637495002 ش مصدق من ش السودان - الدقىاستاذوشهرته  حاتم زهدى

28022510652 ش ترعة الجبل اعلى صيدلية الذهبى - الزيتوناستشارى أحسن محمد حسن محمد 18

2ش السالم - امام كلية التربية الرياضية - استشارى أحنان ربيع ابراهيم ندا 19
فيصل - جيزة

  35839378
01114276600

01551990964مجمع ماجدة ميدان الحصرى       استشارى أدعاء ابراهيم الدسوقى امين فؤاد 20

25263342 2 ش 100 متفرع من ش 105 المعادىاستاذرانيا محمد منير محمد عبدالحى 21
01010829900

ش الملك فيصل عماره 446 الدور السادس شقه 601أخصائيرحاب السعيد عبد الفتاح محمد فرج 22

01200563894  5ش ابن سندر - حمامات القبه - القاهرةاستشارى أزينب على االمام محمد ربيع 23
22567652

3 ش احمد العوامرى الخلفاوى شبرا بجوار استشارى بسامية عدلى راغب خليل 24
24313761محطة مترو الخلفاوى   القاهرة

 سحر السيد احمد محمد 25
 91 ش العباسية  برج الزينى الدور الثامناستاذ)جلدية فقط(

1 ش احمد قاسم جودة مدينة نصر القاهرة
24670126 

01111516399

 سمر عبدالله محمد سالم  26
42 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون استاذوشهرتها سمر عبدالله سالم

22691656امام النساءجون الشرقيون

 سميحة حسن حسنين على  27
9601005692088 ش مصطفى النحاس الحى الثامن برج االطباء مدينة نصراستشارى أوشهرتها سميحة حسن

01062225613المقطم - 5ش 9 عمارات التجاريين -فيال13 بلوك 9استشارى جسهير طه كامل العشماوى 28

 56 ش محمد رمزى بجوار مدرسة األورمان استشارى أسوزان كمال زكى ديمترى 29
27765192االبتدائية ميدان تريومف مصر الجديدة

133925592 ش القدس الشريف ناصية فيصل  محطة المساحةاستشارى أشدوى جميل غبروس شرابى 30

1060848921محور الشباب مول exit 14 - بجوار حلوانى البوار اعلى بنك القاهرة الشيخ زايداستشارى أشيرين فاروق سيد جمعة 31

 5442205120 ش 15 مايو منشية الحرية - شبرا الخيمةاستشارى أصبحى كمال حناوى ارمانيوس 32
01223446192

9123300613 ش مصر والسودان - حدائق القبةاستشارى أصالح الدين بدوى عيسى 33

11737484240 ش التحرير - ميدان الدقىاستاذطارق محمد توفيق محمد 34

 طاهر محمد ابوالغيط زاهر    35
35685659 ميدان الجيزة عمارة النصر الدور الرابع شقة 3استشارى جوشهرته طاهر ابوالغيط

01000419413

 عادل ابراهيم عمر مسعود   36
24182738 17مشروع رابعة االستثمارى ش النزهة  مدينة نصراستشارى أوشهرته  عادل مسعود
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 عادل بطرس عوض الله زغلول  37
243 ش جسر السويس امام عمو حسنى  استشارى أوشهرته  عادل بطرس زغلول

بجوارصيدلية العزبى
26346370 
22404741

50 ش الخليفة المأمون عمارة سوق العصر استاذعبدالخالق حسن يونس حسن 38
24553359الدور الثالث روكسى مصر الجديدة

1333052633 ش النيل االبيض ميدان لبنان المهندسيناستاذعبدالرحمن محمود دسوقى  محمد النشار 39

 عبدالشكور عبدالحفيظ عبدالواحد عبدالعال  40
 9 ميدان الحرية المعادى استاذوشهرته عبدالشكور عبدالحفيظ المحمدى

برج األطباء حدائق المعادى
25237416 
23597609

 عبدالعزيز عبدالسالم احمد الرفاعى   41
وشهرته  عبدالعزيز الرفاعى

استاذ 
4027191660 ش الفيوم - دار السالممساعد

7833273215 شارع ابوبكر الصديق تقاطع شارع ناهيا   -  بوالق الدكروراستشارى أعبدالفتاح عبداللطيف محمد عبدالباقى 42

 عبد المقصود محمود عبد المقصود عزب  43
 ش منشية الجمل بلوك 180مدخل 4 الدور الثانى  استشارى أوشهرته عبد المقصود عزب

24252692خلف قسم الزاوية الحمراء امام منزل الكوبرى الجديد

 عبير عمر حسنين الصباحى   44
1522614327 ميدان رابعة العدوية  الدور الثالث مدينة نصراستشارى أوشهرتها عبير الصباحى

 5033360361 ش محى الدين ابوالعز ناصية عمان - المهندسيناستاذعزمى احمد عبداللطيف عطية 45
0106140867

92 أ ش محمد فريد تقاطع البستان بجوار محطة استاذعطية عبدالله عطية حسن 46
مترو أنفاق محمد نجيب عابدين

23931519 
01009540716

 1733020304 ش لبنان - المهندسين - الدور الرابعاستشارى أعال محمد محمود رأفت 47
01118555456

24595521     53 ش روض الفرج عمارة كامل ملك دوران شبرااستشارى أعالء عبدالمجيد محمد خليل 48
01066625844

 على مرغنى على عبدالله  49
601113603602 أكتوبر المحور المركزى الحى العاشر أمام الكنيسةاستشارى أوشهرته على مرغنى

 623625706 ش شرف من ش متحف المنيل - المنيلاستاذعمر احمد محمد عزام 50
23689119

8 عمارات اول مايو بجوار الجامعة العمالية استاذعمرو محمد زكى على 51
مدينة نصر

22754675 
01002984057

 11722031334 ش جسر البحر الساحل شبرااستشارى أفكرى محمود على مصطفى 52
21962105

1733156667 ش السودان برج الكيت كات - امبابةاستشارى أماجد فريد بطرس فريد 53

 9124677674 ش العباسية الدور 6 شقة 68استاذمأمون السيد مامون شلبى 54
01005092415

 مجدى زايد عبدالله عيد   55
45 ش 9  بجوار محطة مترو حدائق المعادى استشارى أ)مركز المعادى لألمراض الجلدية(

23807572 10074 المجاورة العاشرة مدينةالمعراج الدور الثالث شقة 34 - البساتين

1123920888 ميدان الفلكى - عمارة البدراوى - باب اللوقاستاذمحسن محمد سليمان ابراهيم 56



محافظة القاهرة  واجليزة

11٦

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية

3227942296 ش الفلكى  شقة 18 - باب اللوقاستاذمحمد ابراهيم عبدالرحمن الزرقانى 57

 محمد اسامه سيد فرغلى  58
35693524برج األطباء اول فيصلاستشارى أوشهرته اسامة سيد فرغلى

 محمد عثمان محمد البنهاوى 59
3 ش المعهد االشتراكى خلف سينما استشارى أ)من12 ظهرا  حتى 5 مساءا(

22587389روكسى - مصر الجديدة

 محمد فكرى على سليم هالل  60
16633855959 ش الملك فيصل سعودىاستشارى أوشهرته محمد فكرى هالل

4233355855 ش الدقى عمارة مصر للتأميناستاذمحمد قطب ابراهيم محمد 61

 محمد محمد حلمى عبدالعزيز  62
58 ش الحجاز برج أمون امام مستشفى استشارى أوشهرته محمد حلمى

26373509هليوبوليس - مصر الجديدة

01153348989  27 ش 9 ميدان النافوره - المقطماستشارى أمحمد محمد على النمر 63
01089231762

168شارع النزهه-مصر الجديدةاستاذ مساعدمحمد اسماعيل محمد كامل حمودة 64
1825740359 نفق السبتية - فوق اتوبيس بورسعيد - القللىاستشارى أمحمود عبدالرحيم عبدالرحيم البنا 65

مروه صالح الدين المسيدى  66
 8423688838 ش المنيلاستشارى أوشهرتها مروه المسيدى

01095704566

 مصطفى احمد محمود همام  67
424535458 ش السيد الميرغنى روكسى مصرالجديدةاستاذوشهرته مصطفى همام

  114 ش المحطة الشرقى المرج  استشارى أمصطفى سعد طه قنديل 68
14 ش الحرية امام مترو الدراسة - ميدان المطرية

26623545 
22515291

533360044 ش عيسى حمدى - العجوزةاستاذمصطفى محمود ابوالعال محمود 69

13 ش الخليفة المأمون - مصر الجديدة - استشارى أمنى عبد الحليم ابراهيم 70
عمارة هارديز و تكا

   01283838284
01024728060

 منى محمد احمد سليمان  71
334 ش السودان مدينة الطلبة نهاية ش استاذوشهرتها منى سليمان

33454459احمد عرابى المهندسين

 مهيرة حمدى محمود السيد 72
3 ش المروة عمارة الصفا  روكسى  مصر استاذ)فترة صباحية فقط(

الجديدة
 22583646

01008445274

5 ش الغرفة التجارية من ش مراد ميدان استشارى أمى فاروق محمدالسيد 73
الجيزة

 01125810030
35711719

1722566395ش بيروت قبل ميدان الجامع مصر الجديدةاستاذنادر فؤاد محمد رجب 74
624542534 ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدةاستاذنجوى محمد يوسف حسن 75

 نشوى محمد ابوزيد عسكر 76
179ش جسرالسويس امام بوابة )5(لنادى استشارى جوشهرتها نشوى عسكر

22947103الشمس

3 ش توفيق جرجس من ش احمد عصمت - عين شمس الشرقية استاذنهال محمد ذوالفقار عباس 77
 3 عمارات كلية البنات خلف دار الدفاع الجوى مدينة نصر

   24943778 
01155753073

 هالة عصام الدين ابوالنهى 78
 7 اسكان شباب المهندسين امام قسم اول استشارى أو شهرتها هالة عصام الشيخ

مدينة نصر طريق النصر
23050677 

01017004583
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22525901241 ش الجيش  ميدان الجيش - القاهرةاستاذهانى ابراهيم الشافعى 79

17 ش ابى تمام - الملك فيصل - محطة استشارى جهانى احمد فريد الزمزمى 80
المطبعة بعد الشبراوى

3384722 
01092959675

3625573533 ش راغب عمارة بى تك أمام خير زمان - حلواناستشارى أهانى عبد العال الزيات 81

23595029 71 ش 9 المعادىاستاذهدى احمد محمد منيب 82
01220123344

 هشام على على عسل  83
 2426014395 ش عشرة الوايلى الكبير حدائق القبةاستشارى بوشهرته هشام عسل

01005154229

ابراج العز 2 الدور الثالث - ميدان المطرية استشارى جهناء رمضان صادق محمد 84
- القاهرة

01091748498 
01017176045

استشارى هند ياقوت محمد شعبان 85
 23067415مول ترافيوم  423/422 الدور الثانى -ب

01555078706

132ش النزهه ميدان تريومف- اعلى أخصائييوسف اسعد عبد السيد ميخائيل 86
صيدلية العزبى - مصر الجديدة

01010387327 
01211380337

اطفال 

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية 

25241353ش مصر حلوان الزراعى ناصية ش زهير العتال دارالسالماستشارى أاحمد حسين محمود حسين 1

123932719ش شريف باب اللوق امام وزارة االوقافاستشارى أاحمد خليل عبدالهادى مراد 2
010066881018

 احمد رضا محمود 3
41 ش النزهة عمارات رابعة االستثمارى بجوار استشارى أو شهرته احمد رضا الديب

دار الدفاع الجوى مدينة نصر
22914722 

01121136692

8237613535 ش السودان بجوار مرورالعجوزة المهندسيناستشارى أاحمد رؤوف احمد محمد 4

4127963030ش نوبار باب اللوقاستاذاحمد نبيه عبدالرحمن الشاذلى 5

201002263957ش طة حسين - الشروقاستشاى أبسيونى عرفة رضوان  6

4037601259 ش مصدق الدور األول الدقىاستشارى أاسامة صالح الدين عبدالحكيم 7

استاذ اسامة عزت بطرس بولس 8
 123/11101121049142 ش طومان باى الزيتونمساعد

01223542912

1201027277545ميدان ابن سندر - مدخل 2 - منشية البكرىاستشارى أاسامة محمود احمد عويشة 9

531099998767ش المريى - برج االطباء - مصر الجديدةاستشارى أاسامه محمد احمد قاسم 10

628450778 ش 9 ميدان النافورة بجوار فودافون أمام البوار المقطماستشارى أاشرف السيد على شومان 11

3426386626 ش المنتزه مصر الجديدةاستشارى أاشرف جرجس وهبى جرجس 12



محافظة القاهرة  واجليزة

118

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية 

16001065891555 ش النزهة - سانت فاتيما - امام  بنك مصر - الدور الثالث - مصر الجديدةاستشارى بامل عبد العظيم احمد لطفى 13

3322500995ش الحرية المطرية استشارى أانسى نجيب سوريال 14

 11 ميدان الفلكى   شقة 45 - باب اللوقاستاذايمان احمد احسان عبدالمجيد 15
446 ش الملك فيصل اول فيصل  الجيزة

23933777 
35846660

 ايمان عبدالرحيم محمد على 16
 28 ش على امين امتداد مصطفى النحاس استاذ)حساسية(

بجوار سوبر ماركت المحمل مدينة نصر
20800670 

01118054560

1225260322 ش 153 بجوار بنزايون المعادىاستشارى أايناس رافت عبدالحميد محمود 17

33889329 111ش المللك فيصل برج مصر الخليج محطة الكوم األخضراستشارى أبهاء بديع رمسيس خريصة 18
01006179336

8422914881 ش العروبة - مصر الجديدةاستاذجليلة محمد مختار  - امراض دم 19

 جمال عبد الناصر حسن محمد يمامة   20
635680810ش مراد - ميدان الجيزةاستشارى أوشهرته  جمال عبد الناصر يمامة

 جميل جرجس حنين المليح  21
86ش  حسنين دسوقى الدور الثالث فوق استشارى أوشهرته جميل المليح

23800788صيدلية الجمال - حدائق المعادى

1201111700179 ش 155من ش 151 المعادى فوق لفلىاستاذجيهان حسين احمد عبدالجليل 22

 حاتم السيد محمد عبدالعزيز   23
60525902918 ش بورسعيد بجوار ميدان الظاهراستاذوشهرته  حاتم عبدالعزيز

 2122570665 ش المقريزى منشية البكرى مصر الجديدةاستاذ مساعدحاتم رفعت عبد الحميد حبلص 24
0122542388

 حسام الدين حسين حسن   25
11ش كمال رسالن - ميدان المحكمة - استشارى أوشهرته  حسام الدين االسناوى

27712355مصر الجديدة

مدينة العبور - الحى االول - سنتر الحجاز - أخصائيحسام عدلى كامل عبد الحميد 26
امام المركز االسالمى

01279580234 
01205236115

 4936864243ش 10 الحى العاشر 6اكتوبراستشارى أحسين عيسى محمد عبد الرحمن 27
01113317164

 حكمت محمد السيد الغضبان  28
 6733448651ش وادى النيل - المهندسيناستاذوشهرتها حكمت الغضبان

01002334461

 حلمى امين محمدعبدالواحد  29
21برج الصفا ش عز الدين عمر امام النيابة استشارى أ)حديثى الوالدة + حساسية صدر(

العسكرية - اسباتس الهرم
35859841 

01222762963

 حنان امام عمر جمعة 30
كايروميديكال سنتر الدور الثانى رقم 48  - امتداد المحور استشارى ب)اطفال و اطفال حديثى الوالدة(

المركز - 6 اكتوبر - بين ميدان فودافون و ميدان النجدة
01117326089 
01553586967

2123646932 أ ش عبدالعزيز آل سعود منيل الروضةاستاذخالد صالح عواد حسين 31

8022569799 ش الخليفة المأمون - روكسى مصر الجديدةاستاذخليل مصطفى الديوانى 32

 دالل احمد محمد صالح العفيفى    33
13ش الدويدار محطة المحافظ - استشارى أوشهرتها  دالل احمد العفيفى

23304046حدائق القبة
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القاهرة الجديدة التجمع الخامس مول ميديكال بارك استاذرأفت عبد الرءوف محمد خطاب 34
01064362000االول امام المحكمة عيادة 1 الدور االول

55 ش ابو داود الظاهرى من مكرم عبيد استشارى أراوية اسماعيل محمد  النويهى 35
مدينة نصر

22718237 
01006563004

101066608292 ه مدينة الفردوس امام دريم الند 6 اكتوبراستشارى أرشا عبد الرؤوف عبد العزيز 36

822582774 ش القبة روكسى امام ابو غالى موتورز مصرالجديدةاستشارى أرؤوف اديب سليمان ميخائيل 37

 زياد عبدالحكيم احمد محى الدين  38
2237493673 ش التحرير أمام محطة البحوث الدقىاستشارى أوشهرته زياد محى الدين

36922567044 تقسيم جمعية القبة  - حدائق القبةاستشارى أزينب حامد على ندا 39

 زينب محمد السيد رضوان   40
2835736312ش مراد عمارة مالكو سنتر - الجيزةاستاذوشهرتها زينب رضوان

35720580برج األطباء  الدور الثامن - اول فيصل - الهرماستشارى أسامح توفيق محمد عامر 41

زهراء مدينة نصر الحى العاشر المرحلة األولى استشارى أسامح كرم سمعان فرج 42
عمارة14بجوار مجمع المحاكم العسكرية مدينة نصر

24103246 
01226363701

223587171ش عبد المنعم رياض ميدان العرب المعادىاستشارى أسحر محمد عبدالحليم النحاس 43

92 ش مصطفى النحاس - الدور االول - استشارى أسمير عبد الفتاح هالل 44
مدينة نصر

22729999 
01091770308

 25657263التجمع الخامس خلف مجمع المحاكم دانا مول 1استاذسنية عبدالحليم فهمى مصطفى 45
01223372816

3301222213259ش الدويدارأمام مدرسة السالم االعدادية بنات  - حدائق القبةاستشارى أسنية عيد خليل بهدور 46

 سهام صالح ادريس محمد  47
27538463د 4 ابراج طيبة الشطر االول - زهراء المعادىاستشارى أوشهرتها سهام ادريس

 4623593583 ش 7 المعادى - امام محطة المعادىاستشارى أسهام عبدالمنعم عوض سالمة 48
01005621057

 16 ش البحث الجنائى صقر قريش استشارى بشهيرة لويز رزق الله عبدالنور 49
المعادى الجديدة

27548760 
01275574553

17 ش الشهيد احمد زكى   عمارات خلف استشارى أشهيرة محمد زاهر عبدالرحمن 50
العبور- مصر الجديدة

22622233 
01006063110

 60ش السودان عمارة التوحيد والنور المهندسين استاذطارق احمد عبدالجواد شاهين 51
4 ش السيد الميرغنى عمارة كنتاكى روكسى م جديدة

33367810 
22567200

233830237 ش فوزى فهيم من ش األشول - مشعل الهرم الجيزةاستشارى أطاهر ابراهيم مرسى على 52

624323003ش البشير ميدان الخلفاوى شبرااستشارى أعادل شفيق رياض  53

 عائشة محمود خيرى المرصفى  54
7137483221 ش جامعة الدول العربية عمارة الكوثر المهندسيناستاذوشهرتها عائشة المرصفى
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 عبد الناصر حسين محمود عبد الناصر 55
96 ش مصطفى النحاس  برج االطباء شقة استاذ)حساسية  و صدر(

201 الحى الثامن مدينة نصر
 22719184

01099677653

 عبدالرحيم محمد عبدالصمد   56
7323590120 ش 9 فوق بيتزا هت المعادىاستاذوشهرته عبدالرحيم سعدالدين

 عبدالقادر عبدالعال احمد شعيب   57
2824905224ش احمد عصمت عين شمس الشرقيةاستشارى أوشهرته عبدالقادر شعيب

عبدالمجيد السباعى  58
ش احمد الزمر بلوك 81 عمارة 3 مدخل ب استشارى أعبدالمجيد الديب

امام مسجد السالم و بنزينة وطنية
22874550 

01223579145

921810503ش ابن الوردى ميدان الحجاز مصر الجديدةاستشارى أعزالدين احمد يوسف 59

4001221840145 ش الدقىاستشارى أعزه عصام الدين ابوالنهى على الشيخ 60

 عالءالدين مصطفى محمد   61
 241 ش بورسعيد السيدة زينب  استشارى أوشهرته عالء المسلمى

22 ش مصدق الدقى
23906944 
37616217

 7226326237 ش الحجاز مصر الجديدةاستاذعلياء آمال قطبى 62
01061253741

8433479601 ش شهاب المهندسيناستشارى أعمادالدين عزت سالمة 63

 عمرو ابراهيم على سعيد 64
5537766697 ش النادى الرياضى برج األطباء أول  فيصل الهرماستشارى أ)حساسية و صدر و مناعة و تغذية(

 عمرو ابراهيم مصطفى   65
2326345379ش عبد الله ابوالسعود تريومف مصرالجديدةاستشارى أوشهرته عمرو مندور

 فاطمة محمد مختار الهنيدى  66
 735723234ش خفرع ميدان الجيزةاستاذوشهرتها فاطمة الهنيدى )حساسية(

01015848908

سنتر اجياد فيو - الحى العاشر المحور استشارى أفؤاد حسن حنفى حسن 67
المركز - بجوار بندا - 6 اكتوبر

38324389 
01064595959

 لمياء مختار صبح عبد القادر 68
 1325253131 ش 103 المعادىاستشارى أوشهرتها لمياء مختار الرافعى

01068163238

7037457837 طريق المريوطية ابراج النيل فيصل الهرم  )صباحا ومساءا(استشارى أمجدة محمد السيد العيوطى 69

 مجدى عبداللطيف سعيد الشيحى   70
33523828طريق بشتيل محطة العمارة فوق صيدلية صديقاستشارى أوشهرته مجدى الشيحى

20ب جسر السويس - امام مستشفى استشارى أمحسن محمد شلبى العبد 71
منشية البكرى - سراى القبة القاهرة

01222154521 
24143931

124516388أ ش رفاعة منشية البكرىاستاذمحمد اشرف عبدالواحد السيد 72

623630063 ش المسلمانى ناصية البوم المنيلاستشارى أمحمد جمال احمد شومان 73

محمد حسام محمد شوقى الصباغ   74
35690380برج االطباء الدور الخامس اول فيصل الهرماستشارى أ)اعصاب(
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24 ش شكرى نصر الدين أول ش الهرم استشارى أمحمد عبد الفتاح عبد المجيد فرج 75
خلف محل جولد

 35867220
01148676747

محمد عبد الكريم محمد الكيالنى  76
32837825350 ش الملك فيصل حسن محمد  الجيزةاستشارى أالشرقاوى )وشهرته محمد الكيالنى(

3201014120607ش احمد الزمر بجوار التوحيد والنور الحى العاشراستشارى أمحمد عبد المجيد عبد الرحيم 77

 محمد عبدالرحمن عبده شبانة  78
6323696212 ش الحسينى قرب صيدلية د/رضا حدائق حلواناستشارى أوشهرته محمد عبدالرحمن شبانة

 محمد عبدالعدل عبدالفتاح  79
 عمارات اول مايو عمارة 1بجوار قسم أول مدينة نصراستاذوشهرته محمد عبدالعدل الصاوى

م. الشروق مبنىى1شقة5بانورامامول اعلى مترو ماركت
  22708860
01061212756

 1423634722ش محمد زغلول ميدان الباشا - المنيلاستشارى أمحمد عبدالفتاح محمود االبجى 80
01001160636

 محمد على عبدالحى حجازى  81
9733353105 ش التحرير امام مسجد اسد بن الفرات الدقى الجيزةاستاذوشهرته محمد على حجازى

35713157برج االطباء اول فيصل الهرماستاذمحمد محمد عبدالسالم محمد 82

2923587574 ش مصطفى كامل برج التوفيق ميدان محطة المعادىاستشارى أمحمد محمد عبدالمنعم عباس 83

622528820ش المشروع عين شمس الغربيةاستشارى أمحمد محمد على مصطفى شحاتة 84

81 ش سليم االول برج الفهيم - فوق صيدلية استشارى أمدحت محرم صادق 85
26374508الفهيم - الدور الرابع حلمية الزيتون

222980875 ش ابوالفتوح عبدالله ناصية العشرين عين شمس الشرقيةاستشارى أمعتز انور محمد عبدالعزيز 86

4/1123524589 عمارات مصر للتعمير ح السفارات  -  مدينة نصراستاذممدوح عبدالمقصود محمدعبدالرحمن 87

1826013240 مساكن القبة الجديدة بجوار رئاسة حى حدائق القبةاستشارى أمنال فاروق جاد كندس 88

 منى عبدالبارى حسن زهران  89
3323681420 ش القصر العينى القاهرةاستاذوشهرتها  منى زهران

3124521649 ش سليم االول الزيتوناستشارى أمنى ميخائيل بدوى يوسف 90

927027220 ش 300 المعادى الجديدةاستاذمها فتحى شيبة الحمد 91

 139 ش احمدعصمت تقاطع العشرين ع. شمس شرقيةاستشارى أمهدى محمد عبدالعزيز مهدى 92
63 ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد مدينة نصر

01115976614 
22746664

7624513587 ش جسر السويس الزيتوناستشارى بنبيل نعيم رفلة ميخائيل 93

 نهلة عطية عطية سيد احمد  94
 54 ش فلسطين من ش خاتم المرسلين استشارى أ)حساسية ومناعة(

35629448امتداد ش فاطمة رشدى الهرم الجيزة

 25 ش المحطة ميدان المحطة حلوان استشارى أنوال شوقى مترى زكى 95
11 ميدان الفلكى باب اللوق

01060376939
01227461147
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الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية 

7ش محمد رشيد السبعاستشارى جهادية ابراهيم سليمان األعصر 96
عمارات مصر الجديدة

01222949736 
24193645

224582621ب ش نشاطى متفرع من ش شبرا روض الفرجاستشارى أهانى ليون سند ساويرس 97

 5826362463 ش الحجاز - مصر الجديدةاستاذهدى عبد العظيم سعود 98
01222188055

 هشام حسن محمد صالح    99
2223649818ش المنيل الروضةاستشارى أوشهرته هشام شرابى

322710061ش طه الدينارى الحى السابع مدينة نصراستشارى بهشام صالح الدين محمد بهجت 100

 هشام مصطفى مصطفى حميد  101
 المقطم ش 9 مربع 9125 بجوار استشارى أوشهرته هشام حميد

مستشفى المقطم التخصصى
26670980 

01061651215

2 ش السيد ابوشادى خلف مدرسة ليسيه استشارى أهويدا محمد عبدالماجد خويصة 102
24186018الحرية تريومف مصرالجديدة

386 ش الملك فيصل فوق حلوانى البوم استاذوائل عرفات المنسى سليمان 103
مدكور الهرم

37795253 
01153899339

10ش محى الدين ابوالعز استشارى أوجدى عبدالقادر محمد هاشم 104
33377637امام ابو ذكرى الدقى

وجيه محمد صابر معوض   105
 25541275عمارة سينما ماجدة ميدان المحطة حلواناستشارى أ)صدرية  و سؤ تغذية(

22566654

121 ش رمسيس بجوار جريدة الجمهورية امام استشارى أوليم ميخائيل مرقس ميخائيل 106
25793448مستشفى الهال ل االحمر

 ياسر رؤوف محمد محمد  107
 2/5  ش العروبة   تقاطع ش الجزائر استشارى أوشهرته ياسر الهوارى

امام كارفور المعادى الجديدة
 25187903

01224429500

37600582 40ش مصدق الدقىاستشارى أيوسف حسن جابر المالح 108
01001688827

24 ش شبرا عمارة البنك االهلى بجوار استشارى أيوسف زكى خليل يوسف 109
سينما دوللى

25752369 
01223772265

5027958560 ش الشيخ ريحان عابديناستاذيوسف على فريد عطية 110



محافظة القاهرة  واجليزة
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جراحة عامة 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

ابراهيم محمد يحيى مهدى عبد 1
3035732220 ش مراد برج االهلى االدارى الجيزةاستاذالجليل فخر وشهرته ابراهيم فخر

 22625478                                             سما كلينيك 79 ب طريق النصر - مدينة نصر استشارى ج ابتسام فاروق طه محمد2

 9723652814 ش المنيل القاهرةاستشارى أاحمد اسماعيل عبدالحميد محمد3
01001165274

7133359322 ش جامعة الدول العربية عمارة الكوثر الملحق االدارىاستاذاحمد محمد فهمى عمر4
535710055 ش مراد الجيزةاستاذاحمد يحيى احمد فريد5
725751887 ش جزيرة بدران شقة 24 شبرااستشارى أاسامة سيد عبد الخالق عوض6
225263838 ش 100 ميدان الحرية المعادىاستشارى أاسامه محمد جالل الدين فهمى7

 اشرف الخولى احمد محمد عثمان 8
21 ش القصر العينى امام المعهد القومى استشارى أوشهرته اشرف الخولى

للكبد
23631421 

01005226686
5625254664 ش طريق مصر حلوان الزراعى - المعادىاستشارى أاشرف محمد ابو العينين الخولى9

2أ ش الخليفة المأموناستاذاشرف الزغبى السعيد10
 بجوار مدرسة المقريزى

24536852 
01207523370

استاذ اشرف فاروق ابادير11
مساعد

174 ش النزهة ميدان سانت فاتيما 
مصرالجديدة

27768717 
01206977076

5222712119 ش عباس العقاد مدينة نصراستشارى أاشرف محمد احمد محسن12

 اشرف محمد على هدايت 13
5833383009 ش سوريا المهندسين - الدور السابعاستاذوشهرته اشرف هدايت

115 ش سليم األول النعام  فوق معمل استشارى أأمجد احمد محمد أبو العال14
البرج  القاهرة

 26397107 
01008386429

استاذ امنية محمد حسن على ربيع15
مساعد

18 مكرر ش افريقيا امتداد مصطفى 
النحاس مدينة نصر

 24728079
01116675370

3801007567558شارع راغب حلوان اخصائياسالم عبد الرحمن عبد المنعم16
 20101224581342 ش السودان - المهندسين -جيزةاستشارى أامير منير هنرى ميخائيل17
1523909649 ش رشدى عابديناستاذايمن ايهاب نافع18
23822046673 ش شبرا ميدان الخلفاوىاستشارى أبهاء محمود احمدالوكيل19

 19822045201 ش الترعة  شبرا مصراستشارى ججرجس رءوف امين20
01223578826

125237416 ش مسجد الدعاة من ش 9 حدائق المعادىاستشارى أجمال فؤاد محمد  محمد شريف21
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

2527948765 ش البستان ميدان الفلكى باب اللوقاستاذجمال مصطفى محمد على سعيد22

 91 ش العباسية برج األطباء الدور الرابعاستاذحازم عبد السالم محمد عامر23
24858525)السبت، االثنين، االربعاءمن)8-10مساء فقط(

 حسام الدين سعد ابراهيم عبدالجواد 24
4022419486 ش الحجاز مصرالجديدةاستشارى أوشهرته حسام سعد االية

 حسان دسوقى ابراهيم الدسوقى 25
4ش السباق  شقة 6 خلف الميريالند استشارى أوشهرته حسان الدسوقى

26335699مصرالجديدة

4026356521 ش الحجاز ميدان المحكمة مصرالجديدةاستاذحسن سيد سيد طنطاوى26

 2033351006 ش البطل احمد عبد العزيز المهندسيناستشارى جحمدى عبد الغفار عبد الرازق27
01028100031

324313761 ش احمد العوامرى بجوار محطة مترو الخلفاوى  شبرااستشارى أدانيال جاد الرب بشاى ابراهيم28

 126389284 ش طلخا - صالح الدين - مصر الجديدةاستشارى أرأفت حبيب سيحه29
01223410380

 سامح محمد رفعت الحموى 30
 12837489614 ش التحرير الدقىاستشارى أوشهرته سامح الحموى

01222196803
9622744830 ش مصطى النحاس - مدينة نصراستاذسامى احمد عبدالرحمن سليمان31

162 ش ابراهيم عبدالرازق تقاطع صعب استشارى أسامى عازر جورجى قلينى32
صالح - عين شمس الشرقية

24936540 
01210566400

3725917880 ش عماد الدين ناصية رمسيساستاذسمير شفيق شلبى33

1 ش عبد اللطيف المكباتى متفرع من المنتزه خلف مستشفى استشارى أشريف مراد جرجس34
01211919280هليوبوليس  ميدان هليوبوليس مصر الجديدة

401222853641شارع العزيز بالله –طومان باى -الزيتوناستشارى أشريف بطرس اخنوخ 35

36 ش محمد رضوان تقاطع عبدالمنعم رياض استشارى أصالح سالم فرج الشيخ36
46131696مدينة التعاون شبرا الخيمة

601010358420شارع بطرس غالى - روكسياستشارى أطارق ابوزيد عثمان ابوزيد37

برج فودافون تقاطع  ش صالح سالم مع استشارى أعادل جودة حسين دعبس38
01144506625ش جامع عمرو الملك الصالح

12424822341 ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةاستاذعادل حسن على عبدالفتاح39

 421 ش رمسيس ابراج الملتقى الدور السادس استاذعاطف عبدالغنى يوسف سالم40
24049196امام برج مصر للسياحة أ ميدان العباسية

35699200عمارة النصر الدور الرابع شقة 11 ميدان الجيزةاستشارى أعاطف عمر عبدالفتاح البهائى41

18 ش الفريق محمود شكرىاستاذعاطف محمد المهدى حامد42
حدائق القبة

01222128333 
24442404

 عبدالرحمن محمد بخيت  43
9426396006 ش عبدالعزيز فهمى سانت فاتيما مصرالجديدةاستاذوشهرته عبدالرحمن المراغى

422504076ش عزت باشا المطريةاستاذعبدالله محمد على الشيخ44
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

133377416 ميدان الحجاز برج الصفا الطبى المهندسيناستشارى أعثمان عبدالكريم عثمان45

35 ش محمد توفيق دياب من مكرم عبيد استشارى أعلى ممدوح سليمان الباسل46
مدينة نصر

22707607 
01006239901

91 ش مصر والسودان برج المحمدية  استشارى أعلى يحيى عبدالمجيد على47
26832303حدائق القبة

446 اول ش الملك فيصل - برج النصر - اخصائيعمرو عبد الرؤوف عبد المجيد48
01001027792الدور السادس شقه 601

 عمرو عبدالمنعم محمود شريف 49
1222585025 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستاذوشهرته عمرو شريف

 306 ش السودان المهندسين بجوار كوبرى احمد عرابىاستشارى أعمرو كمال محمد يونس50
210 ط حدائق االهرام - الجيزة

 01002892908
01023414442

عيادة 443 مركز القاهرة الطبى )CMC(استشارى أعبد الرافع عطية محمد القاق51
1061222241ش التسعين الشمال – التجمع الخامس

129 ش  التحرير - الدور الثالثاستشارى أعمرو محمد على محمد بخيت52
 شقة 4 - الدقى

33351127 
01551084573

92 ش عبد العزيز فهمى بجوار قسم النزهة استشارى أمحب شرابى اسكندر53
مصر الجديدة

01224075113 
01113076441

51101146334461ميدان الجيزة - عمارة النصر - الجيزةاستشارى أمحمد احمد صابر سلطان54

المعادى - المعراج العلوى - بجوار البنك استشارى أمحمد السيد حسن عبدلى55
اآلهلى - قطعه 10064

01011155178 
01027622444

 7401013151960شارع النزهه استشارى أمحمد جمال الدين لطفى فولى56
0112070170

201015444388ش 100 - ميدان الحرية - المعادياستشارى بمحمد سعيد اياتى سيد57
 11901000406076 ش التحرير - الدور السادس - الدقى - جيزهاستشارى أمحمد سعيد محمد ابو حدايه58

محمد صالح الدين 59
85 ش الملك فيصل - المريوطية - فوق استاذعبدالحميد حسن

مول دمياط  - فيصل
01150065745 
01150065974

 محمد عصام طه احمد  60
317 ب شارع الهرم امام عمارات منتصر استاذوشهرته عصام القوصى

35861280الطالبية 

 4101115241366 ب ش المراغى تقاطع ش راغب  حلواناستشارى أمحمد محمد حامد مجاهد61
01006435572

محمد محمد عبدالرحمن 62
 62ش العباسية بجوار مدرسة الحسنية استاذنجم الدين الكردى

محطة مترو عبده باشا
01144443472 

24848888

محمد مسعد سيد محمد وشهرته  محمد مسعد 63
3 ش الشيخ االمير من ش مصر والسودان بجوار استشارى أبليطى )عالج حروق و جراحة تجميل(

اجزخا نة الحياة حدائق القبة
 24649018

01222320300

 محمد مصطفى مصطفى محمد تاج الدين64
6 ش 77 المعادى امام البنك األهلى استشارى أ)و شهرته محمد تاج الدين(

المصرى الدور الثانى المعادى
01115697752 
01110099352
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2 ش عبدالحميد امام -ترعة السواحل استشارى أمحمد هشام طلعت احمد65
المحكمة امبابة

01001475585 
01225105855

50ش الخليفة المامون - برج سوق العصر استشارى أمحمد يحيى على ابراهيم66
01000942246الدور التاسع - مصر الجديدة

 محمود احمد محمد الشافعى 67
114 ش جسرالسويس- امام عمارات استاذوشهرته  محمود الشافعى

الميريالند
24550219 

01223801316

64 ش هارون الرشيد خلف مستشفى استشارى أمدحت محمد عبدالسالم ابراهيم68
هليوبوليس مصرالجديدة

26444259 
01001432731

 9925760088 ش رمسيس امام نقابة المهندسيناستشارى أممدوح سامى كيرلس ميخائيل69
01005185297

1423646207ش متحف المنيل القاهرةاستشارى أمنير مرقس بشاى عويضة70
823927558 ش البطل احمد عبدالعزيز باب اللوقاستاذنادرعبدالدايم ابوالعطا االنصارى71

64 ش هارون الرشيد خلف مستشفى استاذنبيل سيد محمد صابر72
26369397هليوبوليس مصرالجديدة

4428182998 هـ  ش مصطفى المراغى عمارة ويمبى  حلواناستشارى أنبيل وهبة متولى عمر73

73 ش عثمان بن عفان - بين ميدان تريومف استشارى أهانى عزيز كيرلس بباوى74
- وميدان سفير مصرالجديدة

24190779 
24195960

01065933698قطعه5216 الحى الرابع الهضبه الوسطىاستشارى أهشام  اسماعيل عبد النبى صالح 75
1/301017014918ش الالسلكى - فوق معرض نيسان - المعادياستشارى أهشام عبد الوهب عبد المحسن خليفة76

18 ش الطيران بجوار جامع رابعة العدوية  استاذهشام ماجد حسن عبد العال77
22606552مدينة نصر  القاهرة

423585322 ش151امام تاون سنتر المعادىاستاذهشام محمود صالح الدين عامر78

45 ش النصر ميدان الجزائر - فوق صيلية استشارى بياسر محمد عبدالواحد احمد حشاد79
العزبى - المعادى الجديدة

25167446 
01114315390

 يسرى رشدى السيد جبر80
عمارة برج االطباء ش محمد محمود ناصية استشارى أ)من1ال 4عصرا سبت اثنين خميس(

27956527عبدالعزيز جاويش باب اللوق
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

201065650993 أ ش مراد الشريعى من ش النزهة بجوار ميدان تريامف مصر الجديدةاستشارى أاحمد محمد عبد الرحيم السبع1

12724837084 ش مصر والسودان عمارة اولمبيك حدائق القبةاستشارى أاسامه حامد عبدالجواد حسن2
01001684115

4701033207048شارع الدقى - ميدان الدقىاستشارى بأيمن طارق محمود محمد 3
8701001923532شارع المنيل –ميدان الباشا  المنيل استشارى أاحمد محمد صالح الدين احمد4
7133357848 ش جامعة الدول العربية الدور الرابع فوق فرغلى المهندسيناستاذحسام ابراهيم محمد معاطى5
9626032674 ش الشيخ غراب بجوار القصر الجمهورى حدائق القبةاستاذحمدى مرسى فرحات شريف6

السيد عبدالرحمن ابراهيم عمارة 7
27962825عمارة برج االطباء ش محمد محمود باب اللوقاستاذوشهرته السيد المر

4022404240شارع الحجاز شقة 9 – مصر الجديدة استشارى أحازم عنتر فتح الله مشالى 8
01018874119

طارق حمدى عبدالخالق السرى 9
53 ش نخلة المطيعى عمارة البنك االهلى مدرسوشهرته )طارق حمدى السرى(

ميدان تريومف مصر الجديدة
26438811

01200001889

طارق عصام محمد قنديل 10
1523957074 ش رشدى برج سلمى عابديناستشارى أ)عمود فقرى(

01223344686
2301225336263ش القصر العينى امام معهد السكرمدرسعبد الرحمن عنايت عبد الحميد ثابت11
12801114075013 ش السودان قصر اإلليزيه المهندسيناستشارى جعبد العليم عبد الوهاب عبد العليم12

عصام الدين عبدالرحمن عبدالمجيد13
58 ش الحجاز امام مستشفى هليوبوليس استاذوشهرته عصام عمارة

26387080برج امون مصرالجديدة

02 28160318عمارة سينما ماجدة - 25ش المراغى - ميدان المحطة - حلواناستشارى جعمرو عبد المنعم الكتاتني14
6935703607 ش ربيع الجيزى الجيزةاستاذمحمد حسن عبدالعال نايل15
16801284651726ش النزهه - ميدان سانت فاتيما - عمارة بنك البركه - مصر الجديدةمدرسمحمد حلمى عبد الشفوق16

61 ش السودان المهندسين أمام استاذمحمد خالد سعدالدين17
33359411موقف أتوبيس بوالق الدكرور

201000551158 ش المنيل - الدور األول - ميدان الباشا - القاهرةاستاذ مساعدمحمد عمارة محمد الهوارى18
2133045446ش البطل احمد عبد العزيز المهندسيناستشارى أمحمد مصطفى كمال جاد الحق19

2126442125 ش اسماعيل رمزى ميدان الجامع مصرالجديدةاستاذمحمد وائل سمير محمود20
01223406139

9626703815 ش مصطفى النحاس برج االطباء شقة 405 - مدينة نصراستشارى أمصطفى كامل الفولى عمار21
5324598298 ش روض الفرج متفرع من  دوران شبرااستاذمنتصر معوض محمد احمد حجازى22

55 ش النادى الرياضىاستشارى بنبيل عبد السيد محمد عمار23
برج األطباء فيصل

 35726024
38473887

6425315539ش المنيل الدور االول - شقة 9مدرسهاشم محمد توفيق ابو العال24
23638385
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

9124188093 ش عثمان بن عفان ميدان تريومف مصرالجديدةمدرسهشام انور عبدالرحيم محمد25

هشام على السيد منتصر 26
97 ش التحرير امام مسجد أسد بن الفرات  استشارى أوشهرته )هشام منتصر(

37489296فوق مطعم جاد الدقى

30ش اسماء فهمى - تقاطع تبياللوقاد - ارض استشارى جهشام محمد ابو العال27
01120577776الجولف - مصر الجديدة

2201203003634 ش خيرت متفرع من ميدان الظوغلىاستاذ مساعدوائل عثمان محمد عبد الفتاح28

جراحة االوعية الدموية

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية 

7ش تفتيش الرى اغا خان شبرا - 96 ش مصطفى النحاس استشارى أاحمد عبد الستار مرسى سليمان1
برج االطباء - مدينة نصر

01127001007
01281884827

5301281324553ش المقريزى - برج االطباء - مصر الجديدةاستشارى باكمل فوزى مساك جوني2

223934512 ش شريف عمارة اللواء الدور الثالث باب اللوقاستاذحسين كمال الدين حسين محمد3

1224534595 ش الجبرتى الخليفة المامون منشية البكرىاستشارى أعلى مراد ابراهيم على سعد4

1 ميدان الحجاز الدور السادس استشارى أعمرو مصطفى علوانى كريم5
وحدة 605 المهندسين

33366134
37482560

2801092525207 ش مصدق - الدقىاستشارى أمحمود محمد احمد محمد ناصر6

7727929537 ش القصر العينىاستشارى أمصطفى محمد سامى محمد7

02 3027961613 ش المبتديان - سعد زغلول - السيدة زينب استشارى أوليد محمد كامل احمد8

جراحة االورام 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

11526397107 ش سليم األول النعام  فوق معمل البرج  القاهرةاستشارى أأمجد احمد محمد ابوالعال1
01008386429

المقطم - ش 9 - قطعة 8635 - بجوار استشارى أايمن محمد عبد المهيمن عبد الرحمن2
مشويات حسنى - المقطم

01  28440651
23430573

21ش النصر - فوق مطعم طأطأ - استشارى أعالء الدين حسين احمد عثمان3
المعادي

01014040332
01122443886

10  ش عبد المنعم رياض عرب المعادى استشارى أعلى زيدان تهامى محمد4
بجوار الشبراوى

 27508696
01006367475

306 ش السودان المهندسين بجوار كوبرى احمد استشارى أعمرو كمال محمد يونس5
عرابى -  210 ط حدائق االهرام - الجيزة

01002892908
01023414442
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التليفونالعنوانالعلمية 

المعراج العلوى بجوار البنك االهلى قطعة استشارى أمحمد السيد حسن عبدلى6
10064 - المعادى

01011155178
01027622444

37745419عمارة النصر الدور التاسع شقة 8 ميدان الجيزةاستشارى أمحمد محمد فخرالدين مصطفى7
01223657863

9925760088 ش رمسيس امام نقابة المهندسيناستشارى أممدوح سامى كيرلس ميخائيل8
01005185297

احمد فرج احمد محمد القاصد 9
9 ش البوستة من ش االهرام الدورالرابع استاذوشهرته احمد فرج القاصد

22904585شقة 42 روكسى مصرالجديدة

3323651420 ش القصرالعينىاستاذاحمد مرسى مصطفى فهمى10

25263342 - 201010829900 ش100 متفرع من ش 105 المعادىاستاذزياد سمير سيد جاد11

وائل عبد العظيم عبد الونيس 12
28 ش النزهة عمارات رابعة االستثمارى استاذجمعة  )و شهرته وائل جمعة(

مدينة نصر
  26901518
01000858145

401801021228989 ش احمد البدوى - المعراج العلوى - البساتين- خلف كارفور المعادىاستشارى جمحمد عاطف محمود الكردى13

501008090242ش النادى روكسى - القاهرةأخصائيمحمد عبد الستار عبدالحميد14

جراحة القلب والصدر 

الدرجة االسم م
التليفونالعنوانالعلمية 

حسن محمد عبدالله الصاوى 1
32 ش قدرى امام مجلس حى جنوب استاذوشهرته حسن الصاوى

23907094القاهرة السيدة زينب

2127961613ش امين سامى - القصر العينىاستشارى أحسن محمود عبد الرحمن السيسى2
01119777300

عزالدين عبدالرحمن 3
26 ش السرجانى امام مستشفى القوات استاذمصطفى احمد

24825471الجوية العباسية

8523593425 ش 9 - الدور االول - المعادىاستشارى أمحمد صالح الدين ابراهيم خطاب4
01005720069

801201093494 ش مراد برج مراد الجيزةاستشارى أمحمود حسين مازن متولى5
51101029901332ش االرهرام – م الجيزة –عمارة النصراستشارى أعبد الله محمد اسامة منصور 6
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جراحة اطفال 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية 

481 ش فيصل  بجواركوبرى فيصل - 60ش الشهيداحمد حمدى استاذخالد عبد الحليم حفنى احمد1
ش العشرين فيصل بوالق الدكرور

01159276919
35834970

2 ش النزهة من ميدان الجيش الظاهر  - 60 ش الطيران ناصية ش استاذسليمان محمد سليمان ابراهيم2
إسماعيل القبانى شقة 307 - المنطقة االولى

24454584
22625132

4401005001300 ش الدقى برج مصرللتامين الدورالسادس ميدان الدقىاستاذعمر عبدالعليم حسن سيد3
25712430عمارة النصر  شقة 9 ميدان الجيزةاستاذماجد محمد محمد اسماعيل4
1123920145ميدان الفلكى  باب اللوقاستاذمحمد عاصم محمود الفقى5

محمد قدرى عبدالمجيد وشاحى 6
9223912259 ش محمد فريد ميدان البستان باب اللوقاستاذوشهرته قدرى وشاحى

اشرف محمد ابو العينين 7
5625254664 ش طريق مصر حلوان الزراعى - المعادىاستشارى أالخولى

عيادة جراحة األطفال التخصصية

العنوان: 67 ش محمد حسين هيكل موازى 
لشارع عباس العقاد بجوار بنك عودة

محمول: 01026911069

أرشف حامد صديق
أستاذ ورئيس قسم جراحة األطفال

طب األزهر
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جراحة عظام

محافطة القاهرة واجليزة 

الدرجة االسمم
التليفون العنونالعلمية

701111191169 ميدان سفنكس احمد عرابى الدور الخامس – المهندسيناستشارى أابراهيم محمد الشحات جادو ابراهيم1

106 ش جامعة الدول العربية عمارة مصر استاذاحمد احمد نبوى مرة2
37615567لالسواق الحرة المهندسين

مدينة 6 أكتوبر قبل ميدان فودافون استشارى أاحمد الحسين احمد توفيق3
المحور المركزى كايرو ميديكال سنتر

01008908244
01148656010

1523787068 ش152متقاطع مع ش 7 المعادىاستشارى أاحمد حسنى احمد اسماعيل4
12801200053179 ش السودان المهندسين برج األطباء اعلى كنتاكى الدور التاسع شقة 1استشارى أاحمد سمير سيد القليوبى5
001100344344 ش داوود بركات  خلف مجمع الملك فهد التجريبى الحى السابع مدينة نصراستشارى أاحمد صالح حسن العدوى6
9801120546787 ش التحرير - الدقى - برج االطباءاستشارى أاحمد عبد العزيز حسن7
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26401201590011  ش التسعين الشمالى - بعد نادى بتروسبورت - القاهرة الجديدةاستشارى أاحمد عبد المنعم البردى8

احمد عبدالحميد السيد شما  9
8233362619 ش السودان نهاية جامعة الدول العربية المهندسيناستاذوشهرته احمد شما

5223636850 ش المنيل بجوارماكدونالدزاستشارى أاحمد عبدالرحمن احمد الخطيب10
8923636382 ش المنيل محطة الغمراوى األجازة )االثنين والجمعة(استشارى أاحمد فريد عبدالحميد نورالدين11
1123926007 ش جواد حسنى تقاطع ش رشدى مع جواد حسنى  - باب اللوقاستشارى أاحمد محمد احمد عمر12
3301201092893أش القصر العينى المنيلاستشارى أاحمد محمود محمد جاد13
7122621959 طريق النصر بجوار مرور مدينة نصر وسينما طيبة مولاستشارى أاحمد مصطفى احمد محمد14

احمد هانى محمد عزت15
6 ب ش بطرس غالى روكسى استشارى أ)و شهرته هانى عزت(

مصر الجديدة
22592659

01003508575
10201212955882شارع جامعه الدول بجوار االسواق الحرةاستشارى جاحمد يحى حسين الجندى16

156 ش المطراوى امام شجرة مريم المطريةاستشارى أاحمد يسرى زكريا احمد17
10 ميدان تريومف مصرالجديدة

22554904
27759106

استشارى اسامة رجب عبدالفتاح محفوظ18
ب

30 ش السودان برج السعادة امام صيدناوى 
المهندسين - ومستشفى المروة المهندسين

33357590
01223419818

اسامة عبدالوهاب محمد المنسى 19
7526706373 ش مصطفى النحاس مدينة نصراستشارى أوشهرته اسامة المنسى

6 ش محمود حافظ  عمارة البنك األهلى استشارى أاسامة محمد السيد فرج20
01020785151ميدان سفير مصر الجديدة

اسامة محمد محمود الهوارى 21
922509338 ش الحرية ميدان المطريةاستشارى أوشهرته اسامة الهوارى

2024730304 برج الظفر ش المنصورية - الدراسهاستشارى أاسامة مصطفى حسن محمد22

1 ميدان ابن الحكم  ش على رضا بجوار استشارى أاسامه يعقوب جرجس ميخائيل23
26381473نادى 6 اكتوبر - بابن الحكم

39 أ ش سليم االول الزيتون - برج االطباء امام محطة استاذاسماعيل احمد حمودة عيسى24
مترو انفاق حدائق المعادى

24555688  
25237009

13201012270503 ش النزهة ميدان تريومفاستاذ مساعدايمن فتحى منير25

ايهاب محمد احمد نجم 26
197ش 26 يوليو برج سفنكس االدارى استاذوشهرته ايهاب نجم

33047646ميدان سفنكس المهندسين

7920670680 ش عبد العزيز فهمى مصر الجديدةاستشارى أباهر عاطف قيصر غالى27

بهاءالدين على محمد على 28
90 د ش احمد عرابى فوق البنك المركزى استاذوشهرته بهاء الدين قرنة

33459906المهندسين

5422409973 ش عثمان بن عفان ميدان سفير مصرالجديدةاستاذبهاءالدين محمد السروى29

35 ش مصطفى النحاس – برج سان جورج - استشارى بجمال صالح الدين المرسى خليفة30
01223657439الدور االثالث  شقة 304 – مدينة نصر

6923781813 ش 9 بجوار قويدر المعادىاستاذحسن حسين احمد عبدالله31
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30001120027798 ش الهرم - ر-االريزونااستشارى أحسين سعد حسن  زهران32

خالد احمد محمد دسوقى الحوت33
236 ش الملك فيصل الدور األول بجوار استشارى أ)و شهرته خالد الحوت(

محطة بنزين التعاون
 01156339399
01020871088

12 ش 153 بجوار بنزايون المعادى ميدان استشارى أرضا محمد ابراهيم فيشار34
الحرية المعادى

25265406
01006744341

12722027076 ش شبرا دوران شبرا فوق كنتاكىاستشارى أزهير زاهر غطاس بولس35
227355523 ش الملك االفضل خلف سنترال الزمالكاستشارى أسوزان محمد حامد الغوابى36
123919214 ش قدرى امام مصانع الرشيدى الميزان السيدة زينباستشارى أسيد محمد محمد السيد37

2ش 100 خلف بنزايون المعادى - 29عمارات منتصر الطالبية استاذشرين احمد خليل38
البحرية ش الملك فيصل امام البنك االهلى

25254868
33928135

7222185057 ش العشرين زهراء عين شمساستشارى أشعبان عيسى حسين عبداللطيف39
010014893848

صادق مصطفى سيد مصطفى  40
127647262 أ ش المحطة خلف عمرافندى حلواناستشارى أوشهرته  صادق مصطفى عويس

01015921948

91 ش العباسية برج االطباءاستاذعادل حامد عوض الله سليمان41
 الدور التاسع

24831525
01006051226

51935704800 ش االهرام عمارة اركو ميدان الجيزةاستشارى أعادل عبده حسن الحداد42
535725539 ش مراد الجيزةاستشارى أعاصم بسطويسى احمد بسطويسى43

11 عمارات رابعة االستثمارىاستشارى جعامر محمد يوسف الفار44
 مدينة نصر

24142896
01222909445

302/30401097976634 ش بورسعيد السيدة زينب القاهرةاستشارى أعبد الرحمن عوض عبد العزيز البشبيشى45

عبد الرافع عطية محمد 46
عيادة 443 مركز القاهرة الطبى  cmc –استشارى أالقاق

01022265941 ش التسعين الشمالى – التجمع الخامس

123930136 ش جواد حسنى تقاطع ش صبرى ابوعلم باب اللوقاستشارى أعبدالسالم سيد جمعة الكتاتنى47
5029248489 ش الخليفة المأمون  - مصر الجديدةاستشارى أعالء احمد حسن الطحان48

14أ ش شريف باشا متفرع من ش االهرام - امام الحرية مول استاذعلى ابراهيم عبداللطيف حسين49
مصرالجديدة - 186 مكرر ش شركات البترول امام محطة الوايلى الكبير

22570890
24262932

على محمد رضا منصور على 50
27 أ ش بغداد الكوربة  سنترالكوربة استاذوشهرته على رضا

مصرالجديدة
22913864

01025440534

121 ش شبرا مبنى الراعى الصالح االدارى استشارى أعماد صموئيل بولس ساويرس51
22055694عمارة ماكدونالدز الدور السابع شقة 4

116 ش احمد عصمت عين شمس الشرقية أمام صيدناوى  - 224 ش الجيش ميدان الجيش استاذعمادالدين عصمت على ابراهيم52
أمام محطة مترو األنفاق - 27 ش الخليفة المأمون الدور الثانى - روكسى - مصر الجديدة

 24915113
25920870

4461091656734 اول ش فيصل - برج النصر - الدور السادس شقة 601 - الجيزةاستشارى أعمرو عبد الرؤوف عبد المجيد53
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10 ش يوسف عباس امام نادى الزهور استشارى أعمرو احمد عبدالرحمن حسن54
1112780335بجوار محطة بنزين موبيل مدينة نصر

11520674424 ش سليم االول برج منارة الزيتون ميدان النعام حلمية الزيتوناستاذعمرو عبدالقادر حماد ابوالعال55
14724645429أ ش مصر والسودان حدائق القبةاستاذعيسى راغب رفاعى56

3401021817877 ش سنان  حسن- جسر السويس - الزيتوناستشارى أفادى ميشيل فهمى ابراهيم57
01100379760

1226326618 ش نخلة المطيعى  مصرالجديدةاستشارى أفاروق احمد كامل عطية58
1924186266 أ ش الخليفة المأمون روكسى مصرالجديدةاستشارى أفايق فؤاد عبدالشهيد الشبيلى59

ماجد احمد محمدعمر60
291 ش عمر بن الخطاب تقسيم عمر بن استشارى أ)و شهرته  ماجد عمر(

الخطاب أخر جسر السويس
26633650

01004051176

40 ش المستشفى )شيكوالنى( الترعة استشارى أماهر ثابت واصف هارون61
البوالقية شبرا

01211428757
01002001169

1024185438تقاطع ش النزهة و النصر مدينة نصراستشارى أمحسن محمد السيد محمد62

27 ش الخليفة اآلمر مدينة نصر الحى استشارى أمحمد احمد صفى الدين محمد63
السابع خلف الحديقة الدولية

 23876271
01000850702

13 ش الدويدار حدائق القبة استاذمحمد اسامة حجازى محمد64
13 ش سالم سالم العجوزة

 26840473
33369144

محمد اشرف لطفى الوكيل65
78 ش جسرالسويس تقاطع روكسى برج استشارى أوشهرته اشرف الوكيل

الطاهرة
24516686

01009498584

18424314373 ش شبرا محطة مترو أنفاق سانت تريزااستشارى أمحمد السيد احمد شبانة66

35694877مجمع نصر الدين اول ش الهرم بجوار النفقاستاذمحمد المرسى النادى عاشور67

2701223443785ش محمد رضوان الحى العاشر م نصراستشارى أمحمد امين جندو68

6324833028 ش العباسية امام مدرسة الحسنية الثانوية قرب ميدان عبده باشااستاذمحمد رضا عبدالوهاب السيد69

601024714433ش 100 - عمارة زهرة المعادى - ميدان الحرية - المعاديمدرسمحمد رفعت عبد الشافى السيد والي70

محمد سامى حسن سليمان 71
1923956331ميدان السيدة زينباستشارى أوشهرته محمد سامى معالى

724546666 ش غرناطة روكسى مصر الجديدةاستاذمحمد سامى عيد رجب الزهار72

3501030025954شارع افريقيا المنطقة التاسعه –مدينة نصر استشارى ج محمود محمد محمود احمد عيسي73
01021222586

123930136 ش جواد حسنى - باب اللوق - القاهرةاستشارى أمحمد عبد السالم سيد جمعة74
01000436115

محمد على احمد فرغلى75
4 امتداد عباس العقاد بجوار عمارة مصر استشارى أ)عمود فقرى(

للطيران امام وندرالند  والحديقة الدولية
22701901

01061222241
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التليفون العنونالعلمية

4 مكرر - امتداد عباس العقاد - امام استشارى أمحمد على احمد فرغلى76
1061222241الحديقة الدولية - مدينة نصر

10633375708ش التحرير - الدور الثالث - الدقىاستشارى أمحمد عوض عبد الهادى شعبان77
01274249398

12724342677 ش مصر والسودان برج اللؤلؤة حدائق الفبةاستشارى جمحمد عيد حسن احمد78
01005294919

2226357100 ش احمد امين ميدان سانت فاتيما مصرالجديدةاستشارى أمحمد فؤاد محمد عبدالحميد79

01005133844الشيخ زايد محور 26 يوليو توين تاورز الدور الخامساستاذمحمد كمال عبد العزيز80
01003609984

12001143131990ش مصر والسودان حدائق القبة - الدور الرابع شقة 41 - القاهرةأخصائيمحمد كمال محمد نصرى المحالوى81

60 ش الخليفة المأمون برج كوين سنتر استشارى أمحمد محمد الكيالنى82
01099497498الدورالخامس شقة 601 الخليفة المأمون

27635826885 ش الملك فيصل محطة المطبعة  الهرماستشارى أمحمد محمد حلمى الديب83

8 ش رفاعة منشية البكرى استشارى أمحمد محمد عبدالمقصود سالم84
165 ش مصر والسودان  حدائق القبة

22570019
24858355

9601099771704 ش التحرير - الدقىمدرسمحمد مسعد معروف ناصف85
01273047555

16801068654165 ش الملك فيصل - الدور الثالث - فيصل- الجيزةاستشارى أمحمد يوسف عبد الستار86
4201001703070شارع مصدق- الدقى استشارى أياسر عاصم محمود حسين87

14أ ش شريف - امام مول الحرية مول استشارى أمحمود محمد عبد الوهاب88
01030066692الكوربة - مصر الجديدة

01122682714 146 ش النصر - المعادىاستاذ مساعدملهم محمود محمد محمود89
25203170 /

121 ش شبرا مجمع الراعى الصالح االدارى استشارى أنبيل وهيب سلوانس90
الدور السادس شقة 7

24327355
01005196437

هالة محمد عبد الصبور 91
عيادة 218 مجمع عيادات ميديكال بارك 2 امام محكمة القاهرة الجديدة التجمع الخامس  استشارى أمحمد صباح

12 تقسيم األوقاف القبة الجديدة رابع ش من ميدان السواح بجوار صيدلية أيمن وجيه
 26180022
26020101

73 عمارات صقر قريش شيراتون هليوبوليس بجوار استشارى أهانىء محروس مهنى عبدالملك92
فندق راديسون بلومصرالجديدة

22662482
01000110775

471010491993شارع جامعه الدول العربية –المهندسين -جيزةاستشارى أهانى سعد محى الدين93

9023655289 ش المنيل اعلى بنك عودة الدور الثالث القاهرةاستشارى أهشام شكرى على محمد94
01020890889

13ش السلحدار روكسىاستشارى جوائل سمير بدر95
 مصر الجديدة

01126030551
01555344930
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احمد السعيد البسطويسى عبدالجواد  1
33 ش نبيل الوقاد- الدور الرابع شقة 402- استاذ مساعدوشهرته احمد البسطويسى

01016757975ارض الجولف - مصر الجديدة

01010791813 2 ش القبة - روكسى - مصر الجديدة - القاهرةاستشارى أاحمد محمد جاب الله ابو الحسن2

201555065083 ش الهرم - مشعل - برج بانوراما بيراميدز - ناصية ش الجمهوريةاستشارى أانجى مسعد محمد ابو النجا3

 01207140606-عمارات الفردوس - الدور االول - مدينة نصراستشارى أحسن خالد حمدى محمد خالد4
23425623

2826367999 ش عثمان بن عفان روما سنتر ميدان االسماعيليةمدرسخالد الحسينى نصرصبيحة5

خالد محمد محمد تعلب 6
تكنولوجى مول الدور الرابع شقة 401 استشارى أوشهرته خالد تعلب

ش مكرم عبيد السراج مول مدينة نصر
 26706946

01094444076

2126427638 ش اسماعيل رمزى ميدان الجامع مصرالجديدةاستاذ مساعدخالد نجيب عبدالحكيم محمد7

رامى رفعت يوسف غالى 8
40 أ ش يغداد الدور األول بعد األرضى استاذ مساعدمركزد/ رامى غالى لعالج االورام

شقة 6 الكوربة مصر الجديدة
01060634949
01091571593

224191231ش رشدى - بجوار صيدلية ذكرى - ميدان سفير - مصر الجديدةاستشارى بريمون رمسيس انيس بطرس9

1 ش السباق مصر الجديدة بجوار اديداس مدرسشريف حسنين احمد10
جسر السويس خلف الميرالند

01122345933
01001924613

صالح الدين محمد مرسى المسيدى 11
9723631624 ش المنيل فوق كباب شاهيناستاذوشهرته صالح المسيدى

45 ش المقريزى روكسى مصرالجديدة استاذلبنى راشد عزالعرب عبدالرحمن12
87 ش المقريزى روكسى

22567760
01222702185

محمد محمد مرزوق البسيونى 13
1 أ ميدان التضحية خلف ميدان تريومف استاذ مساعدوشهرته محمد البسيونى

26367944مصرالجديدة

1/6 ش  الالسكلى  المعادى  بجوار استشارى جمحمد مشهور عبد العظيم14
مشويات  الرايق

   01060002055
25203302

مبنى)15ب( ش السباق استاذ مساعدناجى سامى جبران غطاس15
26428029خلف مؤمن الميريالند مصرالجديدة

47 ش ابراهيم الرفاعى خلف أوالد رجب - استاذنيفين محمود احمد جادو16
01000559072مصطفى النحاس مدينة نصر

وائل عبد الجواد طه عديسة17
30 ش الدقى - ميدان الدقى - عمارة استاذ)و شهرته وائل عبد الجواد عديسة(

01158886036بيومى الكنفانى

4237603201 ش الدقى عمارة مصر للتامين الدور 11 - ميدان الدقىمدرسوسام على عبدالله الشريف18

55 ش النادى الرياضى برج االطباء استاذوفاء محمد عبداللطيف عاشور19
01223186849اول الملك فيصل الهرم
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14727750935 ش النزهة سانت فاتيما مصر الجديدةاستاذاحمد صالح الدين حسن حجازى1

احمد عادل احمد محمد2
35723068عمارة النصر ميدان الجيزةاستشارى أوشهرته احمد ابوطالب

22585828 17 ش ابراهيم اللقانى روكسى مصرالجديدةاستشارى أاحمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالعال3
24504726

1333052633 ش النيل االبيض من ميدان لبنان المهندسيناستاذ مساعداحمد محمود دسوقى محمد النشار4

ادهم جمال جعفر مصطفى شعراوى5
121 ش محمد المقريفى الدور األول بجوار استشارى أو شهرته أدهم جمال شعراوى

مزارع دينا مدينة نصر
26772391

01144094940
324535548 ش بطرس غالى امام البنك االهلى روكسى مصرالجديدةاستشارى أاشرف عثمان على حسن عون6
10501020604844 ش النزهة ميدان تريومف مصرالجديدةاستشارى أايمن محمد جبر حسن7
4624604339 ش شبرا عمارة التامين الصحىاستشارى أباهر اديب حنا لبيب8

3ش دمنهور - ميدان الجامع - مصر الجديدة استشارى أجمال الدين احمد حسن محمد ابو رجيله9
ميدان المطرية - ابراج العز - برج أ الدور 2

01280576720
01053432743

44435846816 ش الملك فيصل برج النصراستاذحسين عبدالله محمد كامل جالل 10
01000900336

301020265266شارع شهاب - المهندسيناستشارى جخالد احمد حبيب11
30102026526ش شهاب - المهندسيناستشارى جخالد احمد رضا عبد الرحمن حبيب12
1824217775 ش الجهاد خلف مساكن الزاوية الحمراءاستشارى أخالد فتحى عليوه خليل13

خالد محى الدين محمد 14
2125173775 ش النص المعادى الجديدةاستشارى أعامر أ امراض ذكورة(

935827132 ش حسن محمد محطة حسن محمد الهرماستاذخالد مرسى محمد فوزى15
01204858723

40 ش الفالح موازى لشارع لبنان متفرع من استشارى أسامى شفيق عبده األسقف16
ش شهاب -المهندسين

33446404
01111146107

2127944391 ش فهمى باب اللوقاستاذسيف الدين عبدالله الكاتب17
401023552102 ش السيد المرغنى روكسى مصر الجديدةاستشارى أشريف احمد جبر صوار18
933380835 ش وزارة الزراعة الدقىاستاذشريف عبدالرحمن عبدالحى حفيظ19
50935689906 ميدان الجيزة فوق مطعم الشبراوىاستشارى أطارق رياض محمد عبدالعال20

طارق عبد المجيد عبد 21
42 ش متولى الشعراوى الحى العاشر استشارى أالعال فرحات

مدينة نصر
 23577026

01007640999

طارق مصطفى عبدالمجيد 22
9126858250 ش العباسية برج االطباءاستاذالزيات

عادل عبدالقادر سيد خليل 23
1425254773 ش 154 بجوار عمر افندى المعادىاستشارى أوشهرته عادل عبدالقادر حمص
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عبدالعظيم عبدالمقصود 24
15 ميدان سراى القبة بجوار محطة مترو استشارى أامبابى سالمة

24524745االنفاق

عبدالوهاب حامد محمد على 25
251 ش بورسعيد امام مصنع الرشيدى استشارى أوشهرته عبدالوهاب الصياد

عمارة مركز الطاهرة لالشعة السيدة زينب
23937297
23964005

318 ش الملك فيصل محطة حسن محمد برج االطباء استشارى أعزت سيد احمد الدرى26
35843684- بجوار كنتاكى فوق صيدلية الحسينى

20 ش الكوثر من ش جامعة  الدول العربية استشارى أعالء الدين عبد الحميد السيد27
01066225794- الدور السادس - المهندسين

4022407050 ش االمام على ميدان االسماعيلية مصر الجديدةمدرسمحمد اسماعيل شبايك28
01010275449

محمد اشرف على عبدالهادى 29
115 ش سليم االول اعلى معمل البرج عمارة استشارى أوشهرته اشرف الذهبى

20674487منارة الزيتون حلمية الزيتون

4824660777 ش العباسيةاستاذمحمد الطاهر عبدالرحمن حسن30
10333293711 ش ناهيا بوالق الدكرور الجيزةاستشارى أمحمد بكر السيد على31

20ش الملك فيصل  برج الهدى بجوار استاذمحمد جالل محمد الشيخ32
بريونى للمحجبات امام فندق دلتا

 37426664
01020857272

5225313990 ش المنيل بجوار ماكدونالداستشارى أمحمد سعد يونس محمد33

محمد عبدالرحمن محمد االتربى 34
24505751  36 ش جسر السويس امام مستشفى منشية البكرىاستشارى أوشهرته محمد االتربى

24503990

ش هشام لبيب من مكرم عبيد استشارى أمحمد عالء الدين عمر35
المنطقة الثامنة مدينة نصر

22728422
01002593466

4 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدة استاذمحمد كامل امام الخولى36
92 ش المطراوى ميدان المطرية

24510810
22527030

1 ش مسجد الدعاه من ش 9 برج األطباء استاذمحمد مبروك عبدالله بدر37
25237282امام محطة مترو حدائق المعادى

محمد نبيل محمد عبد العغزيز عليان38
3927952052 ش مجلس الشعب - السيدة زينباستشارى أ)و شهرته محمد نبيل عليان(

33377564 14 ش مصدق الدقياستشارى أمحمود شكرى العدوى نا صف39
01090041901

9 ش سعيد ذو الفقار عمارة الدمياطى - استاذمصطفى عبد المحسن محمد40
25321885ميدان الباشا - المنيل

422566320 ش النادى روكسى مصرالجديدةاستشارى أناير رفقى محمد زهران41

15 ش سليمان القاضى من ربيع الجيزى استشارى أنبيل محمد محى الدين الشاهد42
35712414ميدان ام المصريين

01111510591 4شارع عماد الدين كامل من عباس العقاداستشارى جوليد السيد محمد موسي43
01067628771

27524304150 ش شبرا ميدان الخلفاوىاستاذ مساعديوسف محمود قطب عامر45
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التليفونالعنوانالعلمية 

مبنى HCC- خلف المستشفى الجوى ش استشارى أاالء سيد عبد الحفيظ حسانين1
01018390090التسعين عيادة 315 الدور الثالث

2223806102 ش ابوريه متفرع من احمد زكى امام صيدلية الحرية حدائق المعادىاستشارى بابتسام محمد كامل يعقوب2

ابتهال محمد محمود 3
89 ش محمد حسين هيكل الدور الثانى - اخصائىالخطيب

 مدينة نصر

2124913081ش العزيز بالله الزيتون القاهرةاستشارى أاحمد ابراهيم محمد حليمة4
مدينة السالم مساكن اسبيكو شارع السوق بلوك2 مدخل 2استشارى جاحمد على عبد العزيز5
10501005202520شارع السودان الجيزةاستشارى أايمان سمير حسن عرابى6
1201091925791ش التحرير الدقىاستشارى أاحمد ابو الليل محمد نظيف7

احمد السيد عبد العال 8
124 ش صقر قؤيش الرئيسى فوق استشارى ج  )تأخر انجاب - حقن مجهرى(

فودافون المعادى الجديدة
 27474269

01147519111

احمد حسانين احمد حسانين 9
10 ش الفقى المرج الشرقية بجوار مسجد األربعين استشارى أوشهرته احمد حسانين الفقى

عمارة الحاج على موسى المرج
01063357746
01145132231

احمد حسينى سالمة فرج 10
60 ش الخليفة المامون كوين سنتر روكسى استاذوشهرته احمد الحسينى

01095332669مصرالجديدة

الدكتور مدحت لطفى
دكتوراة أمراض النساء والوالدة »جامعة القاهرة«

 عضو الجمعية األمريكية لمناظير أمراض النساء 

عضو الجمعية األمريكية للخصوبة وعالج العقم

عضو مؤسس لجمعية فالوب العالمية بالواليات المتحدة األمريكية

 استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم 

عالج جميع أنواع العقم أحدث األجهزة لمساعدة االنجاب 

تنشيط المبيض ومتابعة التبويض

 تلقيح صناعى أطفال أنابيب - حقن مجهرى

مركز عالج العقم وأطفال األنابيب 

٢ ش شريف عمارة  اللواء الدور الرابع
المركز:٢٣٩٢٤١١ - ٠١٢٢٢١٣٩٠٩٦ - منزل: ٢٣٦٣١١٦٢ - فاكس:٢٣٩٣١٨٠٨
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32 ش المراغى امام العصر الحديث حلواناستاذ مساعداحمد عبد المجيد عبد الله البلقاسى11
المعراج 10064 طريق كارفور  زهراء المعادى

29732160
01019544455

26708340   28 ش ابو داود الظاهرى مدينة نصراستاذاحمد عبد المجيد عطية12
01207113347

10 ش ابوبكرالصديق ميدان المحكمة هليوبوليساستاذاحمد محمد خيرى ابراهيم مقلد13
المركز الطبى - عيادة رقم 306 مدينتى

26336065
01111067000

احمد محمد عبد الرحيم رماح  14
96 ش مصطفى النحاس برج االطباء استشارى أو شهرته احمد رماح

المنطقة الثامنة مدينة نصر
 22759389

01099788876

احمد محمد فكرى محمود سيد االهل 15
401 أ ش الملك فيصل الرئيسى محطة استشارى جوشهرته احمد فكرى سيد االهل

الطالبية - امام كبابجى الفقير
33931563

01144999822
37745987برج االطباء اول فيصل  الدورالثالث شقة 10استاذاحمد محمد كمال على   وشهرته احمد فتى16

1101026001599ش عيد مصطفى من ش فيصل وشارع النادى -فيصلاستاذاحمد محمد ماجد محمد الجولى17
35688914

20101094040254ش السودان -ميدان لبنان -المهندسيناستشارى جاحمد محمد محب السيد عمر السنوسى18
01113706482

27046956عمارة 5 الشطر العاشر المعادى الجديدةاستشارى أاحمد محمد مصطفى الحلوجى19
5535697172 ش النادى الرياضى برج االطباء اول فيصل - ميدان الجيزةاستاذاحمد هشام محمد احمد شعيشع20

6 ش محمود عزمى ميدان الجيزةاستشارى أاسامة صالح الدين الطاهر سليم21
30 ش مراد الدور الثالث عيادة 212 الجيزة

35693242
35704884

4 ش حسن المامون -مشروع ال 29 عمارة استشارى أاسماء حسين عباس22
-الحى الثامن  - مدنية نصر

24719513
01119264279

01159043835ش عبد الناصر من فيصل المساحه - الهرماستشارى جاسماء عبد الفتاح فتح الله احمد23
33941494

20901005759874 ز هضبة حدائق االهرام - الجيزةاستشارى أاشرف عبدالمنعم محمد احمد24
01144449076

61ش البوابة الرابعة حدائق االهرام -  جيزة امام استاذالفت نوح رياض على25
01008073198الشبراوى فوق سوبر ماركت العبد

146.14425322740 ش السد البرانى السيدة زينباستشارى بامال عبدالعال سليمان احمد26

مستشفى مصر الجديدة التخصصى 11 ش محمد والى -1 ش استشارى أامل عليمى احمد27
احمد توفيق من احمد عرابى عين شمس الشرقية

26363643
22962472

425086365 شارع 9 ميدان النافورة المقطماستشارى أامية يوسف عبدالعال يوسف28

18امتداد طريق كارفور - دائرى المعادى - مدرسامير عربى جبر يوسف29
المعراج - ق10062 اعلى البنك األهلى

24471371
01029191550

4 أ عمارات أول مايو - طريق النصر بجوار الجامعة استشارى أايمان احمد السيد عامر30
العمالية و قسم أول مدينة نصر الدور الثالث عيادة 304

01022888278
1005145112

1501011511424 عمارات رابعة  - ميدان الساعة - مدينة نصراستشارى أايمان احمد محمد على31
1223955512 ش حسن االكبر عابديناستشارى بايمان صالح الدين ابراهيم محمد32
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203 ش السودان استشارى بايمان فاروق محمود محمد سالم33
امام  مزلقان أرض اللواء المهندسين

33457767
01007454070

6433118878 ش طلعت حرب مدينة التحرير امبابةاستشارى أايمان مصطفى محمد مصطفى34

ايمن عبدالرازق عبدالرحيم ابوالنور 35
5222708019 ش عباس العقاد مدينة نصراستاذوشهرته ايمن ابوالنور

40 ش المستشفى )شيكو النى سابقا( استشارى أايناس فرح ابراهيم نسيم36
بجوار مدرسة سانت كاترين للغات - شبرا

 22358112
01273978688

7223623719 ب ميدان الباشا - ش المنيلاستشارى أايهاب عادل جمعة37
01129454216

32233040432 ش السودان مساكن العرائساستشارى أايهاب محمد يسرى حسن38
01222191615

5301221331162ش المقريزى روكسى مصر الجديدة القاهرةاستشارى أباسل بولس عبد الملك39
3/101064872232 شارع الالسلكى   - امام القريه الذكيه  - المعادى أخصائيباهى عبد الحميد حسين محمد40

بهاء الدين محمد سعد حماد 41
13 ش مكة المكرمة امام  نادى الصيد استاذو شهرته بهاء حماد

)بوابة 5(  الدقى
01157556410

33386601

جمال جمال الدين يوسف محمود 42
10 ش بنى عامر من ش مراد  بجوار عمر افندى الجيزةاستاذوشهرته جمال الدين يوسف

372 ش الهرم امام سينما رادوبيس اعلى مستشفى جنة
35690677

01207675218

4623780407ش 7 المعادىاستشارى أجيهان فتحى عبد العزيز عبد الفتاح43
01013558290

21د  ش الدويدار محطة المحافظ  حدائق استاذحاتم سعد اسماعيل شلبى44
القبة

23304380
01117771100

3 ش محمد مهدى عرفة من ش احمد مدرسحسام محمد محمد حميدة45
الزمر - الحى العاشر مدينة نصر

24116147
29285721

3422411212 أ ش الحجاز عمارة التجاريين ميدان المحكمة مصرالجديدةاستاذحسن توفيق حسن خيرى46

8أ مشروع ال14عماره اخر ش مصطفى استشارى جحنان محمد سعيد عبد الرؤوف47
النحاس - م نصر

01007635292
24720438

137 ش عبد العزيز آل سعود بالمنيل  برج استاذخالد عبد الملك عبد المقصود48
الياسمين الدور األول

25325303
01116121177

خالد محمد حسين حسن غريب 49
37 ش ترعة السواحل محطة المحكمة استشارى أوشهرته خالد غريب

33143102الكيت كات امبابة

2801016879882 امتداد ش ولى العهد -  برج الصفوة امام سور المخابرات حدائق القبةأخصائيداليا محمود على شاهين50
3422404125 أ شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصرالجديدةاستشارى أديانا فارس بولس فانوس51

رغدة الحسينى مسعد ابو رية52
قطعة20 بلوك 6 ش احمد الزمر - الدور الثانى  استشارى جو شهرتها رغدة ابو ريه

شقة 4- مدينة نصر- القاهرة
01140008669
01063856566

01063394342ش 154 عمارة 2 المعادى - متفرع من ش 7استشارى أزهره محمود يوسف53
2126517388 ش ابادير من ترعة الجبل الزيتوناستشارى أسارة احمد على احمد54
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سارة محمد عبدالغفار مغازى 55
223800348 ش الشعار ارض البصرى المعادىاستشارى بوشهرتها سارة مغازى

01228356633

01092212000   262 ش الجيش البوابة الرابعة  حدائق األهراماستشارى جسامح عطية كامل عبد الله56
01144420620

5325797171 ش شبرا السعد مولاستشارى أسامى منير اسعد يوسف57

40ش المستشفي)شيكوالنى سابقا( بجوار استشارى أسامى نبيل داود58
مدرسة سانت كاترين للغات شبرا

22358112
01273978688

16124913081 ش عين شمس فوق كنتاكىاستشارى أسامية عبدالبر حجازى59

منشية السد العالى 1 ش 143 من ش الوطنية - مدينة استشارى جسامية لطفى جاب الله عبد الرحمن60
CMC السالم 162 ش التسعين الدور االول عيادة 127 مركز

  01001454562
01143434317

6 أكتوبر - المحور المركزى - برج األطباء الدور استشارى أسامية محمد رشيدى خليل61
الثالث عمارات الفتح فوق بنك عودة

38352515
01098384002

1222746298 شارع عبد القاهر الجرجانى - حى الزهور -مدينة نصراستشارى أسحر عبدالعزيز عبدالقوى عجور62

سحر محمد يحيى محمد البرادعى 63
35 ش محمد توفيق دياب من مكرم عبيد مدرس)كشف وسونار فقط(

مدينة نصر
01090099519

22707607

سعاد معوض محمد السنهورى 64
68 التعاونيات ش افريقيا امام التوحيد والنور استشارى أوشهرتها سعاد السنهورى

24728551الحى الثامن مدينة نصر

5ش د/ عبد العزيز حلمى منشية التحريرجسر السويس استشارى أسعيد محمد ابراهيم سيد65
1ش احمد توفيق من ش احمد عرابى ع. شمس

26325855
22962472

5024553359 ش الخليفة المامون عمارة سوق العصر الدور الثالث روكسى مصر الجديدةاستشارى بسلوى السيد يوسف عوض66

سلوى عبد الفغار حسن محمد الشاعر 67
6 أ ش بطرس غالى روكسىاستشارى أوشهرتها سلوى الشاعر

 مصر الجديدة
22588661

01118586207

75 ش الخليفة الظافر الحى السادس امام استشارى أسلوى محمد طلعت عبداللطيف68
مركز شباب مدينة نصر

 22609109
01223402857

01001227023ش الملك فيصل - بجوار كبابجى المنوفى - جيزةاستشارى جسناء محمد سعيد عوض69
17701223316866 ش الملك فيصل ناصية العريش  فيصل - الهرماستشارى بسهام حسين نجيب محمد70

160 ش النزهة سا نت فا تيما مصر الجديدة استشارى أسهير ابراهيم محمد مسعود71
فوق اوالد رجب

27752738
01128667013

225190573 شارع شفيق ناصية شارع 154 المعادى  استشارى أسهير عبد العزيز محمد المندورى72
01221816838

701285328049و11 ش الزهراء   عين شمس الشرقيةاستشارى بسوسن يوسف جاد الله عطية73

27022711 54 عمارات الشركة السعودية المعادى الجديدةاستشارى أشادية محمد على عبدالحميد74
01223486324

624542534 بطرس غالى الدور التاسع روكسى مصرالجديدةاستاذشريف احمد عبدالحميد عشوش75

1401095120990ش الخليفة المأمون - بجوار مصر لألشعة - مصر الجديدةاستشارى بشرين محمد مصطفى76
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73 ش مترو حلوان محطة سعد زغلول استشارى أشفيق شافعى محمد بدوى77
المبتديان - السيدة زينب

 23634720
01001592535

92  منطقة )ز( حدائق االهرام البوابة استشارى أشيرين عبد المحسن عبد الشافى على78
االولى امام مطلع المول التجارى

01012045076
01112417706

52شارع المشروع عين شمس الغربية استشارى أصابر زكى خليل 79

5324500552شارع المقريزى- مصر الجديدةاستشارى أصبرى سيد محمد حسن80
01224227779

42 ش متولى الشعراوى ابراج عفيفى دور 2 استشارى أصفاء صالح الدين الدكرورى ابراهيم81
شقة 3 مدينة نصر

 24712340
01140322000

1225254725 ش 154 بجوار عمر افندى المعادى - عمارة مصر للتامين ميدان الجيزةاستشارى أصفاء مصطفى محمد جمعة82

50 ش الخليفة المامون روكسىاستشارى أصالح سالم احمد محسن83
 مصر الجديدة

29248814
01222193501

39 ش بن الحكم ميدان حلمية الزيتون استاذصالح طه احمد فايد84
15 ش الخليفة المامون روكسى مصر الجديدة

 22403859
22903627

2301222754803 ش احمد الفيومى من ش الملك فيصل المساحة الهرماستشارى أصليب بولس يعقوب سعد85

01000197999المعادى الجديدة ش النصر تقاطع شارع 270استشارى بضياء احمد عبد الحليم86

17721812671 ميدان الحجاز امام االمن الصناعى مصرالجديدةاستاذطارق على مصطفى رأفت87

31 ش طومان باى ناصية مستشفى منشية البكرى استشارى أطه محمود يس االنصارى88
57 ش عرب الطوايلة عزبة النخل الغربية

22576926
24950128

01099203164مدينة 6 أكتوبر  ميدان الحصرى على الدين سيتى مول  مبنى والدور األول شقة 8استشارى أعادل انور محمد عبد الرحمن89

126433060 ش عمربن الخطاب امام تسيباس الحلوانى ميدان هارون مصر الجديدةاستاذعادل شفيق صالح الدين عبدالرازق90

عاصم محمد ابراهيم الليثى 91
14726328627 ش النزهة ميدان سانت فاتيما مصرالجديدةاستشارى أوشهرته عاصم الليثى

106 ش خلوصى - دوران شبرا - شبرا مصر - القاهرةاستشارى أعاطف محمد عزت عويضة92
82 ش السودان - المهندسين - بجوار مرور العجوزة - الجيزة

01113112115
01223112115

2622728422ش هشام لبيب من مكرم عبيد مدينة نصر - 4 ش السباق مصرالجديدةاستشارى أعاطف محمد محمود سالم93
1122568599 ش المحطة كوبرى القبة  القاهرةاستشارى أعايدة عوض ابو العال94
11226365415 ش سليم االول بجوار عمر افندى حلمية الزيتوناستاذعبدالفتاح محمد السيد السنيطى95
224253844 ش منشية الجمل عمارة العمدة الزاوية الحمراءاستشارى أعبدالمنعم عبدالفضيل احمد الروبى96

8عمارات اول مايو بجوار الجامعة العمالية استاذعبدالناصر محمد على حسن97
مدينة نصر

22701173
01222194791

835730939 ش مراد برج مراد بجوار جاد ميدان الجيزةاستشارى أعبير عمر محمود محمد قاسم98
201022667528 ش احمد الزمر الحى العاشر مدينة نصرأخصائيعبير كمال السيد عامر99

16 ش عبد الرحمن - تقاطع ش مصطفى استشارى أعبير محمد عبد الكريم مبروك100
27072077صفوت  برج التطبيقين - حلوان
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10233845604 ش فيصل  المريوطية  - الهرماستشارى أعرفة محمد حسين على101

20ش عز الدين عمر - برج المروة - محطة أخصائيعزة بيومى على مشعل102
العريش - الهرم

 33887183
35976333

7624590463 ش طوسون شبرااستشارى أعزة طلعت عثمان لطفى103

24 ش شكرى خلف مدرسة ام المؤمنين استشارى أعزة عبدالفتاح عبدالمجيد فرج104
35867220محطة نصرالدين اول الهرم

عزت عبدالوهاب عبدالحميد زهران 105
25 ش ابوالمحاسن الشاذلى خلف مسرح استشارى أوشهرته عزت زهران

33479181البالون العجوزة

97 ش خلوصى دوران شبرااستشارى أعزت محمد الصاوى106
203 الحى األول المجاورة الثانية 6 أكتوبر

 01223373494
22044537

24850003عمارة 13 اسكان رابعة االستثمارى  مدينة نصراستاذعصام الدين محمد احمد عمار107
24187872

3622024002 ش الترعة الغربى بجوار شركة القاهرة لالدوية الساحل شبرااستشارى أعصمت عزيز ابسخرون108

عفاف حلمى عبدالفتاح 109
برج االطباء اول فيصل الهرم  شقة 404استشارى أجمعه

الياسمين مول بجوار أوالد رجب 6 اكتوبر
35687712

01111366630

عفاف محمد موسى سيد احمد 110
7 ش جزيرة بدران عمارة العربى الدور الخامس  استشارى أوشهرتها عفاف موسى

25751887- شقة 24 روض الفرج

44535831113 ش الهرم امام قسم العمرانية الجيزةاستشارى أعالء عبدالقادر محمد سلطان111
1326365367 ش المنتزه عمارة صيدناوى ميدان هليوبوليساستاذعلى فريد محمد على112

عمرو عبدالخالق ابراهيم الشراكى 113
2722908890 أ ش بغداد ميدان الكوربة مصرالجديدةاستشارى أوشهرته عمرو الشراكى

ابراج برعى بالزا - الدور الرابع- الحصرى - أخصائيعمرو محمد على األنور114
6اكتوبر

38352855
01114010810

01033063105سلفر مول المحور المركزى الثانى –الحى العاشر اكتوبر اخصائى عمرو مدحت محمد محمد يونس115

3937620680 ش جامعة الدول العربية المهندسيناستشارى أعنايات احمد خضر عبدالجواد116
33381569

عمارة 100 صقر قريش - المعادى الجديدة- أخصائيغادة السيد مصطفى117
امام مسجد صقر قريش

27041970
01270283525

1123938883ميدان الفلكى فوق جاد  باب اللوقاستشارى أفائزة امين ابوالعال118

كامل عبدالحكيم محمد البدرى 119
83 ش عمارات عثمان تقاطع مصطفى استشارى أوشهرته كامل البدرى

النحاس - وعباس العقاد مدينة نصر
23828767
23828714

701020141445 ش احمد الزمر - الحى العاشر - مدينة نصراستشارى ألمياء محمد يسرى خالد البوهى120

73 ش عثمان بن عفان بين تريومف وسفير استشارى أليلى عزيز كيرلس بباوى121
24190779بجوار سلطان سنتر مصرالجديدة

9801553933234ب شارع الملك فيصل –المريوطية استشارى أمازن عبد الرشيد عبداللطيف السمدونى 122
01274811487

8623800788 ش حسانين دسوقى  الدور الثالث فوق صيدلية الجمال حدائق المعادىاستشارى بمارى يحيى توفيلس بشاى123
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ماهر عبدالرازق احمد عمران 124
1422586249أ ش شريف مصرالجديدةاستاذوشهرته ماهر عمران

برج الفاطميه  403شارع رمسيس امام استشارى أمايسه  يوسف عبدالرحمن غنام125
مستشفى الدمرداش  الدور الخامس 

 01110881885
01028168819

30 ش االمام على ميدان االسماعيلية  مصر الجديدة استاذمجدالدين مجدالدين محمد على126
99 أ  ش سليم االول امام عمر افندى

24177476
26388500

3626553699 ش منية مطر المطرية القاهرةاستشارى أمجدى محمد عبدالرحمن احمد127
924195756 ش البوستة بجوار ملهى ادهم روكسى مصرالجديدةاستاذمجدى محمد كمال يوسف128
2726606566 ش عبده ابوحسين تقاطع ش الفريد  مع الشيخ منصور عزبة النخلاستشارى أمجدى يوسف جورجى سالمة129

29 ش النصر - الدور االرضى - امام استشارى أمحمد احمد بهاء الدين محمد130
سيراميك كليوباترا - المعادى الجديدة

25194943
01143774452

محمد اشرف محمد عالء الدين  131
417 ب  ش 11 الحى الرابع التجمع الخامس بجوار  استشارى أوشهرته اشرف الجمال

مركز الشباب القاهرة الجديدة
 01005499004

25621019

مدينة الشروق بانوراما مول مبنى 5 شقة استشارى أمحمد السعيد محمد داود132
8أ القاهرة

01097697620
26307613

301201565117 ش محرح من ش مصر و السودان حدائق القبةأخصائيمحمد الصديق موسى رضوان133
44637799933 الملك فيصل برج النصر بجوار مسجد الحمد الجيزةاستاذمحمد حسن مصطفى محمد134

7022904115 ش الميرغنى كلية البنات مصرالجديدةاستاذمحمد رضا محمد احمد مراد135
01223122502

محمد سعيد الدين اسماعيل الصفتى 136
50 ش الخليفة المامون عمارة سوق العصر استشارى أوشهرته محمد الصفتى

الدور السابع مصرالجديدة
24504004

01018390023

محمد سمير عيد سويد 137
وشهرته محمد سويد

استاذ 
مساعد

22 عمارات رابعة االستثمارى ش النزهة مدينة نصر
هيلث كير سيتى ش التسعين خلف المستشفى الجوى ع316

01204800839
01276529260

 301006610031 ش بطرس غالى - ميدان روكسى - مصر الجديدةاستشارى أمحمد سيد زكى محمد رزق138

130ش جسر السويس امام سنترال مصر الجديدةاستاذمحمد سيد على سالم139
قطعة 12 خلف محكمة التجمع الخامس

 24540201
26167907

25081701ش 9  قطعة 7759 المقطماستشارى أمحمد صالح الدين سرحان اسماعيل140
7201277072737 ش المنيل الدورالرابع - ميدان الباشااستاذ مساعدمحمد عبد العزيز احمد الشرقاوى141
1524509484 ش السلحدار روكسى سنتر خلف بيبى النداستاذمحمد عبدالحميد محمد نصرالدين142
45637757182 ش الملك فيصل اول الهرماستاذمحمد هانى شحاتة السيد143
7422754141 ش عباس العقاد مدينة نصر القاهرةاستشارى أمحمود فوزى بيومى144
7825320824 ش المنيل محطة الغمراوىاستاذمحمود نشأت خلف عبدالسالم145
223924110 ش شريف عمارة اللواء باب اللوقاستشارى أمدحت سيد لطفى146
1935852704ش الجابر خلف كازينو الليل الهرماستاذمدحت مسعد مسعد التمامى147
01147718803 3 ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرةاستشارى أمروة محمد ابو بكر148
8126324478 ش سليم االول برج الفهيم ميدان حلمية الزيتوناستشارى أمصطفى عباس مصطفى سعد149
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41733929238 ش الملك فيصل مدكور ناصية ش ابو حازم الهرماستشارى أمصطفى محمد عبداللطيف سليمان150

مصطفى محمود عاصم 151
40 ش مصدق الدقىاستاذوشهرته مصطفى عاصم

أكتوبر المحور المركزى الخدمى-فوق خير زمان
33351604
38370880

01004010390 عمارات المروة - عمارة رقم 5 - الدور االولأخصائيمعتز بالله على ابراهيم الحلو152
01030320302

922509338 ش الحرية  ميدان المطريةاستشارى أمكارم محمد درويش سليم153

منال محمد على عبده 154
1222566524 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستشارى أوشهرتها منال محمد عبده

22 ش التكافل من ش التعاون امام شركة استشارى أمنى خليل ابراهيم الديب155
صوت الموسيقى الهرم

35854750
01001985141

منى عباس حسن الحسينى 156
20 ش البطل احمد عبدالعزيز المهندسين استشارى أوشهرتها منى الحسينى

عمارة النصر ميدان الجيزة
37619012
35721790

23723335برج الهدى ناصية ش 10مع  ش 32 وادى حوفاستشارى أمنى عبدالحميد عبدالحميد مجاهد157

60 ش الخليفة المأمون مصر الجديدة  40 ش استشارى أمها فريد محمد حسن158
01223151365محمود غنيم  المنطقة السادسة  مدينة نصر

3822913397 ش صالح الدين امام وحدة مطافى مصرالجديدةاستشارى أمها محمد توفيق مرسى159

ش سوبر ماركت فرح عمارة 1106استشارى جنادية عبد الشافى عبد الحميد160
زهراء مدينة نصر

24094847
01001482442

6 ش محمود عزمى ميدان الجيزةاستشارى أناهد عبدالنعيم احمد عمران161
30 ش مراد الدور الثالث عيادة 212 الجيزة

35693242
35704884

251 ش بورسعيد امام مصنع الرشيدى استشارى أنائلة محمد شفيق بدوى162
23937297عمارة مركز الطاهرة لألشعة السيدة زينب

601224787133 ش التحرير مام محطة متروالبحوث الدقىاستشارى أنبيل فكرى محمد163
9024608444 دوران شبرا برج اسماك االميراستشارى أنبيل مرزوق بشاى عبدالمسيح164

111 ش المدينة المنورة تقسيم الرقابة استشارى جنجالء  فتوح عبد الله رمضان165
االدارية الدور االول - حدائق القبة

01018730379
01014593039

31 ميدان يحيى شاهين التعاون الهرماستشارى أنجوى محمد عبدالودود داغر166
التجمع الخامس سنتر دانا 1 ش الطيب بجوار المحكمة

33876374
01223519722

835715966 ش مراد برج مراد ميدان الجيزةاستشارى أنعمت حسن يوسف167
01005533142

ش جسر السويس عمارات الفاروقية ب 1 استشارى أنهاد حلمى على ابراهيم168
النزهة الجديدة

 26204939
01143566006

67 ش الدويدار موازى لمصر والسودان استاذنهى حامد عبدالحميد ربيع169
حدائق القبة

01280544530
01227174996

برج االطباء الدور الثانى شقة 209اول فيصل 30ش الثورة استاذنوارة محمد عبدالمطلب حشيش170
من ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

37492402
01223372047
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نور الدين ابراهيم عشماوى 171
21423927942 ش بورسعيد السيدة زينباستاذابرهيم

1223471219

استشارى هالة مصطفى عبدالله حسن172
ب

3 ش احمد على حسين من جسر السويس 
التجنيد خلف اوالد رجب مصر الجديدة

 01001224213
01021021501

104 ش المنيل الرئيسى محطة الهلباوىمول بدر - الحى 16 استاذ مساعدهالة نبيل محمد العمدى173
الدور الثانى - مشروع حدائق زايد - الجيزة

25310579
01004947777

14035738828 ش المحطة من ش البحر األعظم الجيزةاستشارى أهانىء سيد محمد عناية174
01006030665

10633352032 ش مصدق ناصية ش السودان الدقىاستاذهانىء محمد احمد الديدى175
41001009537995 ش االهرام الدور الرابع الجيزةأخصائيهبة الله محمد ابراهيم176
8101022626277 أ ش سليم االول برج الفهيم ميدان حلمية الزيتوناستشارى جهبة سليم فؤاد يوسف177

1133881267 ش خوفو ناصية جلجلة اسباتس  الكوم االخضر الهرماستشارى أهناء احمد محمد رزق178
01001659194

624557272 أ ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدةاستشارى بوفاء محفوظ السيد شلبى179

والء محمد محمد سيد 180
901110346420 ش سيد زكريا - شيراتون - الدور االول - مصر الجديدةاستشارى جوشهرتها والء محمد منصور

5 ب شارع حافظ رمضان - العمار بالزا - برج ب استاذ مساعدوليد البسيونى محمد احمد خليل181
22704077خلف سيتى سنتر مدينة نصر  القاهرة

5535739968 ش النادى الرياضى برج االطباء اول فيصلاستشارى بياسر ابوالوفا محمد ابوالذهب182
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3229802460 ش مصطفى المراغى برج المحبة امام العصر الحديث حلواناستشارى بابراهيم يونس ابراهيم ابو رية1

9737622987 ش التحرير امام مسجد أسد بن الفرات  الدقىاستاذاحمد الفاروق عبدالفتاح فرج الصايغ2
01152366525

4933361271 ش السودان الدور الرابع شقة 4 الدقىاستاذاحمد شرقاوى درديرى حامد3

8 ش محمد صدقى الشافعى المنيل استاذاحمد عادل احمد المراغى4
1 عمارات منتصر االريزونا الهرم

23647098 
35868922

احمد عبدالرحمن عبدالحليم 5
9024511420أ ش بن سندر سراى القبةاستشارى أوشهرته احمد الخطيب

احمد عبدالعال حافظ  6
9 ش التحرير الدقى استاذوشهرته احمد السلماوى

52 ش عبدالرحمن ناصية ش منصور حلوان
33373425
25561900

193 ش الجيش امام مكتب بريد باب الشعرية استاذاحمد محمد احمد سليم7
13 ش محمد صدقى شافعى المنيل مصرالقديمة

27861330
23634801

احمد محمد حسين8
ش 6 عمارة 1 عمارات االوقاف بجوار نادى استشارى أوشهرته احمد الموصلى

33463012الترسانة اعلى نفق ش وادى النيل

احمد مصطفى عثمان 9
27950725عمارة استراند باب اللوقاستاذوشهرته احمد بسيونى

12324342588 ش مصر والسودان برج المحروسة حدائق القبةاستشارى أادم محمد ادم حسين10

24185438عمارة 13رابعة االستثمارى امام الجامعة العماليةاستاذاشرف محمود خالد11
231221033397 ش القبة - روكسى - مصر الجديدةاستشارى أاشرف لطفى ابراهيم فايق12
4026391040 ش منشية التحرير االلف مسكن عين شمساستشارى أالهامى انور حنا مكرم الله13

149 ش النزهة ميدان سانت فاتيما مصرالجديدة - 71 ش استشارى أاميل عدلى عبده شنوده14
احمد عصمت عين شمس

27750086
24935136

12/72 ش الحجاز امتداد غرناطة بجوار بنك استاذايمن محمد عثمان الكحكى15
االسكالن و التعمير روكسى مصر الجديدة

22562072
23910950

8126359542 ش سليم االول برج الفهيم ميدان حلمية الزيتوناستشارى أايهاب سمير عبده ميخائيل16

13201012270503 ش النزهة ميدان تريومف مصر الجديدةمدرسبيتر ميالد ميخائيل القمص داود17

6322746664 مصطفى النحاس من مكرم عبيد مدينة نصراستاذتامر على يوسف على18

عمارة النصر ميدان الجيزة استشارى أحازم محمد على صالح19
20 ش البطل احمد عبدالعزيز المهندسين

35722938
37482838

حسام عبدالحى جاد على 20
422581158 ش دمشق روكسى مصرالجديدةاستاذوشهرته حسام عبدالحى جادالحق

01276500033

حسين محمد حلمى 21
1826356874 ش المنصورة برج هارون ميدان الجامع مصرالجديدةاستاذوشهرته حسين حلمى
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16 ش الجبرتى من الخليفة المأموناستاذخالد السيد محمد الجندى22
 منشية البكرى

 22571953
01223592768

26 ش عطية الصوالحى  امام بوابة 2السراج استشارى أخالد محمد الصغير سالم23
مول مدنية نصر

01117148631
26718653

6 ش سيدى جابر مصرالجديدة استشارى أرافت صادق عبده المهندس24
3 ش احمد ماهر النعام

22406400    
26380808

22315648 16 ش احمد حلمى امام موقف احمد حلمى شبرااستاذرامز رضا بطرس سالمة25
01274331878

53 ش شبرا برج السعد عمارة البنك االهلى  استاذ مساعدرامز صبرى فهيم26
25779035- سوستيه جنرال شبرا

77 ش عثمان بن عفان عمارة سلطان سنتر استشارى أرفقى طلعت لطيف27
24193018عمارة سلطان سنتر  سفير مصرالجديدة

8033113485 ش طلعت حرب حجر االساس امبابةاستشارى أسامى فهمى نقوال28
01202838395

7301224359267 ش مجلس الشعب من ش بورسعيد السيدة زينباستشارى أسراج الدين احمد محمد29

18 ش صالح الدين مصطفى خلف محطة بنزين استشارى أسعيد شكرى محمد سعيد30
37603421موبيل بش البطل احمد عبد العزيز المهندسين

شريف على حسين 31
55 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين  برج استاذوشهرته شريف شعبان

33020713األطباء من البطل احمد عبد العزيز

شريف فاروق محمد صفوت 32
26 ش 26 يوليو الدور الرابع استاذوشهرته شريف صفوت

25744241خلف دار القضاء العالى القاهرة

12424873038 ش مصر والسودان محطة الجراج حدائق القبةاستاذصالح صالح احمد الحديدى33
7937717682 شس زغلول امام صيدلية النجدة مشعل الهرماستشارى أصموئيل جورجى عطية اسكندر34
10637605565 ش التحرير الدقىاستشارى أطارق اسماعيل محمد عيسى35

15ش عبدالغنى حسنى الزيتون الغربية استشارى أطارق حسن حسن ماهر36
70 ش خالد بن الوليد من ش مصطفى حافظ جسرالسويس

26522024
22940910

طارق محمد فتحى محمد عبدالمحسن 37
24665543  19ب ش محمد فهمى من القبة الفداوية العباسيةاستشارى أوشهرته طارق ابوالعزم

01221986630

طلعت على حسن 38
40 ش شبرا عمارة مصر للتامين امام محطة مسرة استاذوشهرته طلعت السمنى

3 ش فهمى باشا من الخليفة المامون روكسى
 24602726
24504511

25582314عمارات القاهرة تقاطع محمد سيد احمد وشارع راغب حلواناستشارى أعاطف مبروك عبدالمجيد39
49437751333 ش ترعة الزمر الغربى امام محطة مترو فيصل الجيزةاستشارى أعبد السميع عبد الغفار مصطفى جعفر40
235821945 ش أوالد غنيم  حسن محمد الملك فيصلاستشارى أعبدالعزيز احمد احمد سالمة41

28622065075 ش شبرا أغا خان المظالتاستشارى أعبدالله محمود عبدالله42
01229160548
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عبدالمنعم عبدالعليم عبدالمنعم 43
2024519118 ش سليم االول الزيتوناستشارى أوشهرته عبدالمنعم الموجى

14 ش عبد الله العربى امتداد الطيران استشارى أعصام الدين محمد انور محمود44
23878688مدينة نصر

على توفيق محمد 45
9923586504 ش 9 المعادىاستشارى أوشهرته على ترجم

22 ش زكى ابوالسعود متفرع من شارع شاهين استشارى أعلى محمد على مخلوف46
33454047خلف مستشفى الشرطة العجوزة

25927476 2 ميدان فخرى الظاهر القاهرةاستشارى أعماد حلمى لبيب47
01221002260

138 ش جسر السويس امام سنترال مصر استشارى أعمرو عبد المقصود دسوقى48
الجديدة شقة 1 الزيتون

26342578
01141229530

15 ش السودان - برج الضبع - الكيت كاتاستشارى جعمرو فتحى عبد الفتاح49
30 ش كنيسة المالك من ش االقصر - امبابة

33105305
01013315114

1524040124 ميدان رابعة العدوية مدينة نصراستشارى أفادى محمود محمد غريب50

9824327819 ش شبرا دوران شبرا الساحلاستشارى أكرم عبدالعليم محمد 51
01223183834

ماجد محمد مختار حسنين 52
7 ش ناصر الثورة - فوق صيدلية ال استشارى أوشهرته  ماجد مختار

سالمة- مكور - الهرم
37812666

01150200085
6625923764ش الظاهر امام المطافىاستشارى أمجدى فؤاد عياس53

138 ش الملك فيصل محطة الكوم األخضر  استشارى أمحمد ابوالفضل حسن54
33857422الهرم

محمد احمد الشرقاوى 55
221221919061 ش مصدق - الدقىاستشارى أابراهيم

51935705400 ش االهرام الجيزةاستشارى أمحمد حسنى عبدالعليم 56

محمد سيد محمد السيد57
30223933015 ش بورسعيد امام مستشفى احمد ماهراستشارى أوشهرته محمد السيد

35732729برج االطباء اول فيصل الدور الثالثاستاذمحمد صالح الدين حسن58

محمد عبد العزيز فهمى 59
14601006626377 ش النصر - المعادى الجديدة - القاهرةاستشارى أاحمد ابو عجيلة

 25199124
333360233 ش نوال الدقىاستاذمحمد عبدالرحمن محمد حجازى60

1ش مسجد الدعاة من ش 9 برج االطباء  استاذمحمد عبدالفتاح ابراهيم61
25237282أمام محطة المترو حدائق المعادى

محمد عبدالقادر على 62
623645269ش جامع قا يتباى المنيلاستاذالعيادى

محمد عبدالمنعم امين 63
35728559عمارة النصر ميدان الجيزةاستشارى أسعيده



محافظة القاهرة  واجليزة

1٥2

الدرجة االسمم
التيليفونالعنوانالعلمية 

35023950939 ميدان  باب الخلقاستاذمحمد على احمد64

محمد قمر محمد 65
14 ش النصر امام مسجد رابعة العدوية مدينة نصر - استاذالشرنوبى

12 ش بطرس غالى روكسى مصرالجديدة
22606529
22563737

محمود عبدالعليم محمد 66
261 ش جسرالسويس النزهةاستشارى أمن 7 م  :  10 م

26375678مصر الجديدة

مصطفى شمس الدين عبد 67
10 ش الجهاد و ميدان لبنان  خلف سوبر استاذالحليم خفاجى

33466728ماركت الهوارى المهندسين

مصطفى محمد احمد 68
64 ش الطيران مدينة نصر - 94 ش عبدالعزيز استاذالسيد

فهمى ميدان سانت فاتيما مصرالجديدة
 22631112
22417001

مصطفى محمد محمد 69
68 ش الجالء الدور الثالث - االزبكية - استشارى أالصايغ

رمسيس
 25776820

01111100374

14 ميدان بقطر اخر مترو عبدالعزيز فهمى - استشارى أناجى اميل جيد جاد70
21800560االلف مسكن مصرالجديدة

8724595537 ش روض الفرج دوران شبرااستشارى أناجى جورجى رزق الله71

27 ش شيكوالنى ناصية الترعة البوالقية استشارى أنبيل ثابت واصف هارون72
محطة مترو مسرة- شبرا مصر

22011018
01227035252

هشام محمد احمد 73
33380813برج الصفا الطبى ميدان الحجاز المهندسيناستاذوشهرته هشام نجم

176 ش احمد عرابى عين شمس الشرقية استشارى أهشام منير يوسف غبريال74
156 ش مصر والسودان حدائق القبة

20988603
24648107

528452820 ميدان النافورة المقطماستشارى أوجيه عباس محمود75
01001596449

5626708891ش احمد الزمر الحى الثامن مدينة نصراستاذوليد فرج عبدالعزيز عزت76

ياسر محمد فوزى البلتاجى 77
3124149335 ش حسن افالطون ارض الجولف مدينة نصراستاذو شهرته ياسر البلتاجى



محافظة القاهرة  واجليزة

1٥3

سمعيات 

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

5201222379834 ش الشيخ ريحان عابديناستشارى بامانى السعيد محمد فرج1

جمال محمد صالح الدين 2
8 ش يوسف عباس امام نادى الزهور استشارى أوشهرته جمال الصيرفى

22604027مدينة نصر

ع 13 اسكان رابعة االستثمارى تقاطع النصر مع استاذسمية توفيق محمد على3
النزهة امام الجامعة العمالية

 24187872
24197964

عادل ابراهيم عبدالمقصود 4
1 ش ابراهيم باشا ميدان الكوربة بجوار استاذنصار

24190380الشبراوى مصرالجديدة

محمد طارق عبدالعزيز محمد 5
42 ش الدقى عمارة مصر للتأمين فوق استاذوشهرته  طارق غنوم

صيدناوى
 33375882
37499056

23 ش محمد شفيق خلف مستشفى استاذمحمد عبداللطيف الجوهرى6
26361414هليوبوليس

28 ش عثمان بن عفان ميدان االسماعيلية استاذوفاء عبدالحى محمد الخولى7
22414416مصرالجديدة

تخاطب 

الدرجة االسم م
التليفون العنوان العلمية

12 ش 76 متفرع من ش دمشق من ش9 استشارى أرنا سعدالدين محمد ابراهيم1
ومن ميدان سوارس  المعادى

 01001067608
23804060

ماجد مجدى عبد المحسن2
33 ميدان سراى القبة امام سنترال سراى القبة أخصائي)مركز فرح للتخاطب والتكامل الحسى(

-113  ش بورسعيد ميدان السواح
01226139946
01004844850

محمد على سعد بركة 3
3 ش الرملة ميدان صالح الدين استاذوشهرته محمد بركة

22418531مصرالجديدة

1922406301 ش على فهمى كامل -مصرالجديدةاستشارى أوفاء على عبدالواحد وافى4



1٥4

أحدث جهاز كافيتيشن للقضاء على السمنة 
الموضعية وتفتيت الدهون بشكل تام

أحدث جهاز لتجميد الدهون 
والتخلص منها نهائيا

جهاز الراديو فريكوانسى للقضاء 
على الترهالت وشد الجلد

جهاز باور شيب )Power Shape( الحل األمثل 
للقضاء على السيلوليت والدهون الموضعية

أفضل جهاز التراهايفو لشد الوجه 
والجسم بدون جراحة من أول جلسة

أقوى طرق العالج اليدوى واالستيوباثى 
عالج خشونة المفاصل والعمود الفقري

أفضل برامج التغذية العالجية لعالج السمنة
 وأحدث برامج إنقاص الوزن العالمية ورجيم بدون حرمان أو أثار جانبية

كما يوجد بالمركز 
حقن إذابة الدهون الموضعية 

)الميزوثرابي( والكلية

دكتور 

هشام أمحد الوصيف
استشارى العالج الطبيعى والسمنة والنحافة 

دكتوراة العالج الطبيعى  جامعة القاهرة
E.M.A.S.O عضو الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة

L.A.S.O عضو الجمعية األمريكية لدراسة السمنة
باإلذاعة والتليفزيون والقنوات المتخصصة

المهندسين :    14 شارع األنصار فوق محطة مترو البحوث ـ الدقي

 01023799940/37619282

شبرا الخيمة : 1 شارع أحمد عرابى  برج األطباء  01112777815/46059927

المنيل : أول شارع محمد فريد بجوار ماكدونالدز أمام مستشفى الندي
01005504412/23635509

مدينة نصر : 15 شارع النصر ـ ميدان رابعة العدوية أمام مسجد رابعةفرع  جديد
01033356840/22617160



1٥٥



1٥٦

مركز الرحاب

للعالج الطبيعى والتأهيل

يقدم المركز
كافة الخدمات الطبية فى مجال العالج الطبيعى مع تطبيق

أحدث البرامج العالجية والتأهيلية وذلك بإستخدام أحدث األجهزة 
الطبية المجهزة ببرامج عالجية لعالج وتأهيل

مرض العظام/ األعصاب/ أصابات المالعب/ اآلم الجهاز الحركى
السبت/ األثنين/ اإلربعاء 10-2م

الجديدة شارع التسعين الشمالى  مركز CMC الطبى عيادة 9 

القاهرة2812800901020997785
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1٦1

مراكز النهار
للعالج الطبيعي

يتوفر بالمركز أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيس 

ويقدم المركز خصم 25% على جميع أجهزة التخسيس

*  فرع المعادى: 39 تقاطع ش الجزائر مع ش فلسطين 
 أمام بنزينة موبيل المعادى الجديدة ت: 01128412517

*  فرع فيصل2: نفق اللبينى فيصل - تانى نمرة 
من فيصل الرئيسى ت: 01210456956

*  فرع شبرا: 16 ش دولتيان - أعلى بنك bic بجوار محطة مترو 
الخلفاوى ت: 01210458945 - 01008873687

* فرع فيصل 1: 323 ش فيصل محطة حسن محمد أمام 
كنتاكى  ت: 01159263468

*  فرع الدقى: 4 ش سليمان جوهر من ش التحرير
 أعلى مترو الدقى ت: 01270188191

*  فرع حلوان: 41 ش المراغى من على راغب
 أمام دارك مول الدور األول 01211931491

مراكز النهار للعالج الطبيعي



1٦2



محافظة القاهرة  واجليزة

1٦3

عالج طبيعى 

الدرجة االسم م
التليفون العنوانالعلمية 

)مركز الصفا و المروة للعالج الطبيعى(1
59 ش االنصار الدقى - 16 ش الفتح االسالمى خلف أخصائيد/ محمد احمد على اسماعيل

مسجد خاتم المرسلين الهرم
01122300994
01117607093

12501002339876 شارع سعيد بن زيد / المجاورة الخامسة –الحى االول م. بدر اخصائياحمد عبد العزيز حسن )مركز الحياة(2
1001114566813 ش محمد ابراهيم - من ش احمد عرابى - المهندسينأخصائياحمد فتحى احمد عبد اللطيف3

احمد محمد ابراهيم 4
66 ش 9 المقطم الدور االول امام بنزينة أخصائيسليمان

توتال فوق رزق الله
28469522

01288113923
01156708688قطعة )8914( شارع 9 منطقة س المقطمأخصائياحمد ممدوح محمد عبد القادر5
5037428235 ش ترسا  اسباتس  الهرمأخصائياحمد يحى محمد الصادق6

اسامه محمد رشاد عبد العال7
5 ش 153برج الحرية ميدان الحرية المعادى استاذ)الذهبى للعالج الطبيعى(

- 96 ش التحرير ميدان الدقى
01015011274
01018112426

اسراء عبد المنعم جودة عطية)مركز 8
01005675784الحى األول امام جامعة 6 اكتوبر  مدينة 6 اكتوبرأخصائيصحة جريس للعالج الطبيعى(

اشرف جمال الدين دردير 9
24305347   27 ش عمر بن الخطاب الخلفاوى شبراأخصائيسويلم

01005166607

امل احمد حسن جبر 10
197 ش ابوبكر الصديق من ش الصفا أخصائيالنخبة للعالج الطبيعى والتخسيس

01000210223تقسيم عمر بن الخطاب جسرالسويس

40101222870292ب الملك فيصل طالبية -هرمااخصائيتامر ابراهيم ابو اليزيد11

9/2 ش النصر فوق بيتزا هت امام ام حسن أخصائيأمير محمد مرعى أبو زيد12
شقة 305

  01015559373
01015559272

استاذ أميرة حسين محمد دراز13
مساعد

32ش حسنى مبارك - خلف مخازن السالب - الدور االول - 
برج العدالة - الحى العاشر - مدبنة نصر

01010707039
22048353

امين عبدالجليل حسن 14
115 ش سليم االول الدور الثانى فوق أخصائيالتخصصى للعالج الطبيعى

كنتاكى  - حلمية الزيتون
01223703406

20674651

ش فيصل الرئيسى - محطة الطوابق - برج أخصائيايمن محمد ابو الميله15
جندية مول اعلى الشبراوى

35945463
01020405570

1226203856 ش قاسم فرحات متفرع من محمد رفعت النزهة الجديدةأخصائيايناس راجح احمد16

بكر سامى عبدالعظيم  االسراء التخصصى 17
336 ش السودان عمارات العرائس أخصائي)االحد الثالثاء الخميس نساءء فقط(

بجوارالجراج الصحفيين
 33456101

01223600317

02 10424190360ش عمر بن الخطاب - بجوار تيفولى - مصر الجديدةأخصائيبيتر مراد نجيب بولس )مركز تيفولى(18
01021310050

جمال ضياء الدين شاهين19
87 ش المقريزى - الخليفة المأمون - اعلى أخصائي)مركز الصفوة التخصصى للعالج الطبيعى(

مركز الطاهرة لألشعة - روكسى
     01221108034
01098556858

 ٥  شارع محمد مندور ـ رابعة العدوية مدينة نصر ت : ٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ 

  أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيسمركز مرص للعالج الطبيعى والتأهيل



محافظة القاهرة  واجليزة

1٦4

الدرجة االسم م
التليفون العنوانالعلمية 

جمعية الخدمات المتكاملة المركز 20
137604178 ش حافظ حسن  العجوزةأخصائيالنموذجى للعالج الطبيعى

جون عصام عصمت21
289 ب ش ترعة الجبل داخل الممر امام كريب الملك الدور األول أخصائي)مركز الجبل للعالج الطبيعى(

بجوار معمل بايوميدكا للتحاليل الطبية الزيتون
22838914

01224371909

127 أ  ش مصر والسودان برج اللؤلؤة أخصائيحافظ محمد شوقى حافظ22
فوق معمل الفا و المختبر حدائق القبة

4865256
0106045422

1437611906ش مصدق الدوراالرضى الدقىأخصائيحسام الدين حسن على سالم23
مركز امان للعالج الطبيعى حسام 

6 ش 77 من ش 9 - امام البنك االهلى - اخصائىالدين مصطفى مدبولى
1066799550بجوارمحطة مترو المعادى -المعادى

حسين احمد حسين طايع 24
153 ش الطيار فكرى زاهر مدينة التحرير أخصائيطايع للعالج الطبيعى والسمنة

37128878امبابة

حسام الدين مصطفى 25
4شارع محمود سامى البارودى امام اخصائيمدبولى 

المحافظة/شارع الجزائر امام البنزينة 
01153117003
01066799550

حسين فؤاد حسن النجار 26
4327958781 ش مجلس األمة ميدان الظوغلىاستشارى جالنجار للعالج الطبيعى

حنان ابراهيم السيد بلبع27
29ش جمال الدين قاسم - خلف السراج أخصائي)مركز طيبة للعالج الطبيعى(

مول -الحى الثامن - م.نصر
01063643680
01099013610

خالد السيد حامد عياد 28
68 ش خاتم المرسلين بجوار اكاديمية استاذوشهرته خالد عياد

الفنون  - أمام بنزيمة الريان الهرم
35617778

01006173954

خالد جميل هالل عمر  مركز 29
110 عمار بن ياسر خلف الكلية الحربية مصر أخصائيبونساءى للعالج الطبيعى

26230138الجديدة

30
خالد يوسف موسى 
)مركز الحياة للعالج 

الطبيعى(
90 ش جامعة الدول العربية من شهاب أخصائي

01280006691المهندسين - الجيزة

د/ محمد ابراهيم ابراهيم حسن 31
6 اكتوبر المحور الرئيسى ميدان فودافون أخصائي)المركز المصرى للعالج الطبيعى(

01090955569جولدن مول الدور الثالث شقة 5

ذهب للعالج الطبيعى32
601204455544 أكتوبر الحى 2 مجاورة 8 عمارة 2437 شقة 5أخصائي )احمد محمد عبد الفتاح ذهب(

عمرو سعدالدين محمد شلبى 33
33شارع مصطفى فهمى اعلى المليجى اخصائي)المركز المصرى للعالج الطبيعى(

-حلوان
9822679540 ش سيد زكريا  صقر قريش مساكن شيرلتون المطارأخصائيرأفت عز الدين عبد الحميد احمد34

رامى احمد رمزى بازيد موسى35
107ش الملك فيصل المريوطية بجوار أخصائي)مركز الحرية للعالج الطبيعى(

01019845555مقهى الملك فاروق - الهرم

راوية زكى محمد فرج رخا 37
30033970303ش الهرم عمارات االتحادية الدور الثالثأخصائي)و شهرتها راوية رخا(

01028297470

 ٥  شارع محمد مندور ـ رابعة العدوية مدينة نصر ت : ٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ 

  أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيسمركز مرص للعالج الطبيعى والتأهيل



محافظة القاهرة  واجليزة

1٦٥

الدرجة االسم م
التليفون العنوانالعلمية 

ش 15 مايو بجوار كافيتريا هاميس شبرا الخيمةأخصائيرشا سيد عبد الحميد توفيق38
01224955140ش 15 مايو محطة ترعة الشابورى شبرا الخيمة

701007087632ش احمد الزمر الحى العاشر مدينة نصر القاهرةأخصائيرضا قطب عبد الرازق39

رنا سعد الدين محمد ابراهيم 40
1201001067608 ش 76 متفرع من ش دمشق المعادىاستشارى أ)مركز الجنا(

01005111668

ريمون رزق لطيف 41
105 ش طومانباى برج التوفيقية الدور أخصائيابوسيفين للعالج الطبيعى

االدارى الزيتون
24529766

01222593668

الزاهد للعالج الطبيعى 42
15 ش رشدى برج سلمى الدور الثانى أخصائيد/ محمد المرتضى محمد االنور

23930801عابدين القاهرة

زايد عبدالرحيم محمد 43
6 ش عدلى ميدان االوبرا أخصائيالزايد للعالج الطبيعى

89 ش وادى النيل الزيتون
23957797

01026150005

سامح هنداوى هندى  )مركز سان 44
102 ش محمد فريد امام بنك مصر تقاطع ش أخصائيجوزيف للعالج الطبيعى(

محمد فريد مع ش رشدى وسط البلد
  23927289
01001746194

سامى عبد الصمد ناصف 45
15 أ ش 152 المعادى امام محطة مترو استاذعلى

المعادى بجوار دار المناسبات
25516131

01095785551

سلوى يحيى محمد محمد لطفى 46
123 ش مصر والسودان امام عمر افندى أخصائيالشامل للعالج الطبيعى

24834975حدائق القبة

31 ش احمد قاسم جوده موازى لعباس أخصائيسماح احمد محمد احمد47
العقاد خلف توكيل بيجو

24010081
01117026662

سمية مصطفى محمود قرين48
22 ش نجاتى سراج بلوك65 عمارة الشرفا الدور األرضى شقة ىىىى)مركز الصبا للعالج الطبيعى(

2 بجوار السراج مول امام مطعم تاكوبى مدينة نصر
22873138

01001470402

محمد احمد عبد العليم 49
1401208444031أ شارع 276 – المعادى اخصائي)مركز شفا(

سناء محى الدين محمد 50
24 ش احمد شفيق من مصر والسودان حدائق القبة استشارى جدار الشفاء للعالج الطبيعى

34 ش نصر حبيب منشية الحرية شبرا الخيمة
01221395373
01009308832

سها سامى عبد العزيز51
ابراج الحرية بالزا امام كريستال عصفور -ش أخصائي)مركز الحياة للعالج الطبيعى(

1501114022626 مايو  شبرا الخيمة

شريف محمد السيد العوضى52
1 ش 26يوليو وسط البلد الدور التاسعأخصائي)مركز العوضى للعالج الطبيعى

6 أكتوبر زمزم مول مدخل 2 الدور 3
01283357999
01090214999

صحة جريسى للعالج الطبيعى 53
CMC  كايرو ميديكال سنتر  - ش التسعين الشمالى - خلف أخصائي-فرع التجمع الخامس

1094114111المستشفى الجوى الدور الثالث عيادة 318 - عيادة 317

صفاء محمد السباعى على 54
5522740365 ش ابو داوود الظاهرى مدينة نصرأخصائي)مركز الكويت للعالج الطبيعى(

صفى الدين محمود اسماعيل 55
ش السوق امام مسجد الهداية المرج الشرقية أخصائيتوب ريهاب

35 ش عزت سالمة من عباس العقاد بجوارجاد م نصر
 24403695
26704337
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صموئيل نصيف صليب56
3 ش عبد المنعم الحسينى من ش يوسف عباس أخصائي)مركز سانت مارى للعالج الطبيعى(

مدينة نصر  236 ش فيصل الرئيسى - محطة التعاون
24030445

01001239338

عادل حسنى نصر57
28 ش متحف المطرية ميدان النعام  أخصائي)مركز النعام للعالج الطبيعى(

القاهرة
26389977

01005205972
401005000332ش سليمان جوهر فوق محطة مترو الدقىأخصائيعبد العظيم محمد العوادلى58

عبد الله اسامه عبد الله عبد المجيد 59
الشيخ زايد - 3 مول الحياة - عيادة 104 أخصائي)مركز حياه للعالج الطبيعى(

بجوار التوحيد والنور
01000043808
01093500330

75 /77 ش محمد حسين هيكل الموازى استشارى أعبدالعزيز احمد علما60
لعباس العقاد - مدينة نصر

01113131239
01223131239

عبدالعزيزعبدالله محمد ابوقورة 61
16 ش صالح صبحى تقاطع مصطفى أخصائيمكة للعالج الطبيعى

صفوت - حلوان
27075212

01011949493

عصام محمد احمد عبدالفتاح 62
166 ش فيصل عمارات سعودى أخصائيالتخصصى للعالج الطبيعى

عمارة 3 شقة 5
01142282525
01001274548

على حسن توفيق 63
3 ش رشدى باب اللوق عمارة الشرطة أخصائيالطبى للعالج الطبيعى

153 ش السودان المهندسين
23939440
33374833

عماد نادر رزق اللة كامل64
01223674998-24ش مراد فوق تكنوسكان الجيزةأخصائي)مركز البتول للعالج الطبيعى(

35699025
44601113304412 ش األهرام مجمع نصر الدين الهرم الجيزةأخصائيغادة رشيد سالمة65

فايزة يوسف ابراهيم 66
29 ش عين شمس حلمية الزيتون امام أخصائي)مركز قنديل للعالج الطبيعى(

محالت الفرجانى
26340679

01062953134

الفهد للعالج الطبيعى 67
52 ش نجاتى سراج برج الشاهد أمام مستشفى أخصائي)ايناس عبد السالم محمود الحباك(

الوفاء و األمل مدينة نصر القاهرة
 26704659

01140830302

923380560 ش جامعة الدول العربية المهندسينأخصائيقدرات للعالج الطبيعى و التأهيل68
0127777430

كريم  محمد نبيه حامد دربالة )عيادة 69
8 ش محمد رشاد من  ابراهيم عبد الرازق - أخصائيالنيل التخصصية للعالج الطبيعى(

عين شمش الشرقية
  01019083334
01005119720 

كيراندكيور كلينك70
31 ش احمد قاسم جودة من عباس العقاد أخصائيسماح احمد محمد

- مدينة نصر
22401081

01007305275

لمياء عبد الخالق فرحات 71
74ش النزهة - برج االمير - ميدان السبع أخصائيتاج الدين )مركز شفى(

عمارات - مصر الجديدة
01006551562
01207935103

ليلى لبيب اسكندر 72
13 ش حسن زايد بجوار جامع االخالص أخصائيالعالج الطبيعى التخصصى

قسم المطرية
  01004779859

26207121

ماجد عبد المقصود باشا 73
5 ش دنشواى امام مستشفى الساحل أخصائيمركزالشروق للعالج الطبيعى والسمنة

بجوار اوالد رجب
22007005

01011224180

 ٥  شارع محمد مندور ـ رابعة العدوية مدينة نصر ت : ٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ 

  أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيسمركز مرص للعالج الطبيعى والتأهيل



محافظة القاهرة  واجليزة

1٦٧

الدرجة االسم م
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1401007344833شارع 9ثكنات المعادى -المعادىاخصائيمركز بادى اند سول 74

ماجد مجدى عبد المحسن75
33 ميدان سراى القبة امام سنترال سراى القبةأخصائي)مركز فرح للعالج الطبيعى(

113 ش بورسعيد ميدان السواح
01226139946
01004844850

18ش بن ظافر من ش بن ما جد من ش أخصائيماجدة رمزى عزيز اسكندر76
الحجاز  خلف الوطنى للعيون مصر الجديدة

 26245804
01221120457

17ش محمد حسين هيكل - متفرع من عباس أخصائيمارينا انسى فهيم ادوارد فهيم77
01090129394العقاد الدور االول مدينة نصر

6923781813 ش 9 - بجوار قويدر - المعادىأخصائيماهيتاب حسن حسين احمد78
01060375903

13 ش محمد مرسى من اول فيصل برج أخصائيمجدى محمد على شبانة79
33939228زهرة المنشاة - الدوراالول شقة 4

محمد ابراهيم عبدالمجيد 80
16 أ ش ابوالسرورالبكرى من الخليفة الماموناستاذمصر للعالج الطبيعى

منشية البكرى مصرالجديدة
24532922

01006608528

384 ش الملك فيصل- الدوراالول - مكرر   محطة أخصائيمحمد ابراهيم فتح الله عبد الحى81
العشرين    مدخل حلوانى البوم

    01064994497
01111233466

233851401 ش عز الدين عمر - اسباتس الهرم - الجيزةأخصائيمحمد ابو بكر الصديق محمد الصديق82
01001666836

محمد احمد محمد حسانين 83
عوض

استاذ 
مساعد

ابراج البيت محطة ترعة الشابورىامام هايبر 
01224955140القدس مباشرة شبرا الخيمة

محمد الشافعى محمد الشافعى84
42 تقسيم حى الملتقى العربى النزهة القاهرةأخصائي)مركزة شجرة الحياة للعالج الطبيعى(

37ش ابو داود الظاهرى من ش مكرم عبيد - مدينة نصر
220644171

01011264969

محمد سمير محمد فراج )مركز الحياة 85
237 ش الحجاز اعلى توكيل نيسان للسيارات  أخصائيللعالج الطبيعى و اصابات المالعب(

مصر الجديدة
26229119

01011145866

محمد محمود محمد عبدالحى86
عمارات بتشو - زهراء المعادى - عمارة 6 - أخصائي)مركز كان للعالج الطبيعى(

01117170909المرحلة الثانية

60 ش محى الدين عبد الحميد امتداد أخصائيمحمد مسعد السعيد87
مكرم عبيد امام معهد األلسن

22750874
01113332029

محمد مصطفى محمد احمد88
ش عمر بن الخطاب من ش نادى باريس أخصائي)مركز المصطفى(

قليوب
 01017612174
01061816611

92 شارع التحرير ميدان الدقى برج ساريدار نهاية ش مكتبة جامعة 6 أخصائيمحمد نبيل السيد محمد البحراوى89
اكتوبر برج رويال تاور الدور الثالث بجوار مستشفى تبارك

37618186
01096962233

محمد نبيل عبد الفتاح احمد عسكر90
5ش محمد مندور رابعة العدوية - مدينة أخصائي)مركز مصر للعالج الطبيعى(

01022322884نصر القاهرة

محمود مصطفى ابوالفتوح 91
10837628330 ش التحرير الدقى الجيزةأخصائيمنة للعالج الطبيعى

01023300233

 ٥  شارع محمد مندور ـ رابعة العدوية مدينة نصر ت : ٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ 

  أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيسمركز مرص للعالج الطبيعى والتأهيل



محافظة القاهرة  واجليزة

1٦8

الدرجة االسم م
التليفون العنوانالعلمية 

المركز التخصصى للعالج الطبيعى 92
ليلة القدلر مجمع على الدين مبنى ب الدور أخصائيد/ عالء حسن محمد على

االول 113 6اكتوبر
01026302266
01005133040

مركز الحرية للعالج الطبيعى د/ 93
14أ ش شريف متفرع من ش اآلهرام - أخصائيعمرو احمد كمال محمود

01063449200الحرية مول - مصر الجديدة

مركز الحياة للعالج الطبيعى94
ش صفوت من ش المدينة المنورة - أخصائي)د/ منصور ايوب سعد عبد الشهيد(

01283605756بشتيل - اوسيم -الجيزة

المركز الدولى للعالج الطبيعى  95
أخصائي)ابراهيم بندارى سالم(

ابراج عثمان برج)1( روكسى مصرالجديدة 
ش التسعين - امتداد محور المشير طنطاوى من ش حسن 

المأمون عمارات مدينة نصر الجديدة رقم 9أ الحى العاشر

24537001
01221607160

مركز العربى للعالج الطبيعى د/ 96
الحى اآلول - المجاوره االولى  امام معهد الحصرى أخصائيامير العرب محمد ابو طاحون

بجوار الجامعة  عماره 193 -6اكتوبر
01069387999
01007027212

مركز العناية الملكية للعالج 97
107 ش الحجاز مصر الجديدة - 9 ش الحرية - امام أخصائيالطبيعى

مستشفى المطرية - المطرية
27717017

01008508883

مركز المستقبل للعالج الطبيعى 98
113ش مصر والسودان الدور االول حدائق أخصائيد/ هناء سعيد حامد عفيفى

01554149143القبة - القاهره

المركز المصرى للعالج الطبيعى99
13726525515 ميدان المسلة المطريةأخصائياسالم طارق ابو عميرة

01200224644

مركز النهار للعالج الطبيعى 100
39 تقاطع ش فلسطين مع ش الجزائر أخصائي)د/ احمد مصطفى السيد(

المعادى الجديدة
27038482

01066799550

159 ش  الملك فيصل  - محطة  الكوم أخصائيمركز الهالل للعالج الطبيعى101
01121122121االخضر - اعلى معمل الفا - الجيزة

6 ش احسان عبد القدوس - منشية البكرى أخصائيمركز جرين للعالج الطبيعى102
- دار الهيئة الهندسية

22620908
01068251919

مركز حسبو للعالج الطبيعى 103
7 أ عمارات بنك التعمير واالسكان أخصائي)د مدحت حسبو(

ش العمدة الجديد الكوم االخضر ش الهرم
01007412217
01007412218

مركز دلتا للعالج الطبيعىد/ عصام 104
4901017992140ش انور المفتى - مدينة نصرأخصائيعبد العظيم عبد الرحمن

مصطفى محمد عصفور 105
6123642333 ش المنيل - منيل الروضةأخصائيالعصفور للعالج الطبيعى

01222536325

ممدوح مصطفى محمود حسن 106
41 ش احمد الصاوى متفرع من ش مكرم أخصائيالجزيرة للعالج الطبيعى

عبيد مدينة نصر
 22747614

01004629423

منى احمد طه 107
622514537 ش الجوهرى خلف قسم المطرية القاهرةأخصائيالمصرى للعالج الطبيعى

منى سيد احمد )مركز 108
5024582999 أ ش شبراأخصائيالصفوه للعالج الطبيعى(
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التليفون العنوانالعلمية 

منى محمد منير عبدالله 109
302 ش بورسعيد امام مستشفى احمد أخصائيالدولى للعالج الطبيعى

23959006ماهر

مها محمد سعيد مصطفى110
10 ش 287 متفرع من ش الجزائر المعادى أخصائيإما للعالج الطبيعى

الجديدة
25190600

01019442923

مؤنس السيد محمد العزاوى 111
5 ش امتداد رمسيس ميدان العباسية ابراج أخصائيالرائد للعالج الطبيعى

01002505859الملتقى  - برج أ الدور الرابع شقة 2

4522363039 ش الترعة البوالقية  ناصية قسم شبراأخصائيميشيل صليب بشاى112

مينا مجدى فارس113
6 اكتوبر المحور المركزى  سنتر الفيرةز بجوار أخصائي)الفيروز للعالج الطبيعى(

01277008255مسجد الحصرى

ناهد حسينى طه )تحكم 114
2/4 ش انور المفتى امام مستشفى تبارك للوالدة أخصائيللعال الطبيعى(

اول عباس العقاد مدينة نصر
22601102

01111122530

نرمين عبد العزيز فتحى115
69 ش الجامعة الروسية - الحى االول - أخصائي)مركز يقين للعالج الطبيعى(

مجاورة 2 مدينة بدر
28609590

01119502510

نفين السيد عبد اللطيف 116
السراج مول مدخل 5 – امتداد مكرم عبيد اخصائي)مركز السراج(

01069894690–مدينة نصر

نسرين عفيفى عبدالرشيد 117
10 ش زين العابدين امام مدرسة طلعت أخصائيعفيفى

01224753913حرب  محطة مترو الخلفاوى شبرا

استاذ نصر عوض عبد القادر118
مساعد

-زهراء المعادى - ش  امتدار كارفور - قطعة 
10056 - اعلى البنك التجارى الدولى

     01101009090
24475072

النيل للعالج الطبيعى119
146 ش 26 يوليو ميدان سفنكس العجوزة أخصائي)صالح عبدالمنعم على صوان(

511 ش االهرام ميدان عمارة النصر الجيزة
 33474849

01111120054

هانزا ميديكا للخدمات 120
داخل نادى الزهور الرياضى - فرع التجمع الخامس - استشارى أالطبية

15268بوابة 8 - القاهرة الجديدة

طارق محمد عبد الحافظ 121
8شارع عبد العظيم راشد الدور االرضى من اخصائي)مركز عالجى(

01121884477شارع نوال – الدقى 

هشام احمد الوصيف 122
1 ش احمد عرابى برج االطباء اخر كوبرى عرابى شبرا الخيمة   أول أخصائي)البرج للعالج الطبيعى(

ش محمد فريد متفرع من المنيل امام مستشفى الندى المنيل
 33635509
46059927

6824527878 ش جسر السويس اشارة روكسىأخصائيهشام يحى مرزوق124
01223780271

وحيد حمدى محمد عباس125
42ش الهرم الرئيسى فوق بنك عودة امام قصر االهرام أخصائي)و شهرته وحيد السيسى(

353 ن هضبة االهرام البوابة الرابعة - الدور االرضى
01154998024
01154998022

 ٥  شارع محمد مندور ـ رابعة العدوية مدينة نصر ت : ٠١٠٢٢٣٢٢٨٨٤ 

  أحدث أجهزة العالج الطبيعى والتخسيسمركز مرص للعالج الطبيعى والتأهيل



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧٠

روماتيزم

الدرجة االسمم
التليفون العنوان العلمية

81 ش سليم االول ميدان الحلمية برج الفهيم الزيتوناستشارى أاحمد عبد اللطيف عبد القادر على1
5 ش موسى الكاظم - محطة الفيال - الحى السابع مدينة نصر

26322069
23894746

عمارات الدمرداش امام محطه مترو استشارى أاحمد محمد ذكى اليسقى2
01009181717الدمرداش -العباسيه

1324305233أ ش جمال امام سينما التحرير شبرااستاذاحمد محمد لبيب عبدالكافى3
01004479204

اسماعيل ابراهيماسماعيل ابراهيم 4
عمارة3 بلوك 63 الشطر العاشر - اعلى استشارى أ)اسماعيل ابراهيم  الخشاب(

02 23103720دهانات الجزيرة - زهراء المعادي

استشارى أاشرف اسماعيل مصطفى5
200 ش شبرا  الساحل بجوار خير زمان محطة 
سانت تريزا - 72 عمارات عثمان فوق معرض 

كير بالس مصطفى النحاس م.نصر

 22007575
01110625686
0100034555

3433386528 ش االنصار الدقى محطة مترو البحوثاستشارى أاكرام ادريس على احمد عليان6
45335849811ش االهرام جيزةاستاذاميرة عبد الصبور شاهين7

9033451373ب ش احمد عرابى اعلى عمر افندى المهندسيناستشارى أخالد عبدالحكيم عثمان على سرور8
01017622200

خالد عبدالمنعم زكى 9
623643564ش قيس ابن سعد امام مترو الملك الصالحاستاذوشهرته خالد زكى

1524552477 ب عمارة برج القبة امام مركزشباب سراى القبةاستشارى أسامح السيد على سالم10
10633378790ش التحرير الدقى شقة 10استاذسامية محمد محمد حسن فضه11
227355523 ش الملك االفضل الزمالكاستشارى بسعادات محمد حامد الغوابى12
3124149335 ش حسن افالطون ارض الجولف  مدينة نصراستاذسها الدسوقى ابراهيم محمد13
35706798عمارة النصر ميدان الجيزةاستاذسهام على محمد مطاوع14

استشارى طارق محمد عفيفى شاكر15
ب

1/1 ميدان فلسطين  المعادى الجديدة
المركز الطبى بجوار قسم اول العاشر من رمضان

  25175195
015387142

2701222351061ش هارون الرشيد ميدان الجامع مصر الجديدةاستشارى أعادل نبيه عوض16
22410854 

عبدالمجيد عبدالعاطى 17
53 ش المقريزى برج االطباء أمام محطة استاذمحى الدين العشماوى   

المعلمين روكسى
 24539840

01122296928

كلثوم محمد محمد 18
9ش وهدان بجوار موبيليات البرج االبيض  محطة المطبعة استاذعبدالحميد

فيصل - 422 ش 16أ البوابة األولى  حدائق األهرام  الهرم
33801774
35860497  

ش صالح سالم عمارات العبور القوات المسلحة   رقم 14 استشارى أمحمد حسنى حمزة19
مدينة نصر   - 14 ش د / حلمى حسين  محطة الغمراوى المنيل

24039744
23622654

محمد رجائى سعيد 20
8622023126  روض الفرج  دوران شبرااستاذوشهرته محمد رجائى الحلو



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧1

الدرجة االسمم
التليفون العنوان العلمية

3 ش زكريا بن بخنس خلف بنك القاهرة الجيزة  - 106 ش استشارى أمحمد رضا محمد عوض21
جامعة الدول العربية عمارة  االسواق الحرة المهندسين

35721807
37499424

1ش المماليك روكسى أمام البوابة الرئيسية لنادى استاذمحمد على علوى حنفى22
24545214هليوبوليس  مصر الجديدة

3323621280ش القصر العينى امام كلية الصيدليةاستاذمحمد محمد ابراهيم حنفى23
1327354216 ش البرازيل الزمالك القاهرةاستشارى أمحمد محمد السودة24
35721661عمارة النصر ميدان الجيزة الدور االول شقة 9استاذمحمد محمود عبدالباقى الوقد25
133358828ش فاروق نجم خلف سينما التحرير الدقىاستشارى أمحمود ربيع احمد الصايغ26

46 عمارات التوفيق متفرع من خضر التونى - مدينة نصر استاذمحمود محمد فتح الله27
1مكرر ش صبرى ابوعلم باب اللوق

01554596520
01001808355

28 ش عطية الصوالحى نهاية مكرم عبيد امام استشارى أمدحت محى الدين عبد اللطيف28
السراج مول عمارة استقبال م. نصر

26703089
01225522877

1627871201 ش المنصورية الدراسةاستاذمصطفى احمد حسن الدهان29

عمارات اول مايو 2 مدينة نصر بجوار قسم استاذممدوح احمد خيرى30
22708638شرطة مدينة نصر

3227948293ش الفلكى عمارة االوقاف  باب اللوقاستاذمنال محمد صدقى31

ياسر محمد سعدالدين 32
9025312810 ش المنيلاستشارى أوشهرته ياسر كراوية

يحى محمود محمد عبد 33
25123900044 ش بورسعيد السيدة زينبأخصائيالشافى

01015004942



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧2

العيون

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

8033384853 ش مصدق الدقىاستشارى أاحمد ابراهيم السيد حرحش1
01223480291

احمد سامر احمد 2
49 ش احمد عصمت عين شمس الشرقية استشارى أوشهرته سامر احمد

16 ش سيد عبدالواحد خلف سينما نورماندى روكسى مصرالجديدة
24933073   
22580295

423585820 ش 151 المعادىاستشارى أاحمد عاطف ابراهيم زكى3

احمد عبدالمنصف 4
1 ش عمر بن الخطاب ميدان هارون استشارى أعبدالحميد عبيد

26433060الرشيد مصرالجديدة

المقطم شارع 9 قطعه 8908اعلى اخصائياحمد سامى احمد عبد الحميد5
معرض السيارات المصرية

01221792489
01123503251

837743710 ش مراد برج مراد الدور االول الجيزةاستاذاحمد مصطفى حسن عبدالرحمن6
35728883

70ش المنيل عمارة االعظمية ميدان استاذاحمد منير محمود شلبى7
23631008الباشا المنيل

6224939535 ش عبدالهادى خطاب من ش ادم االلف مسكناستشارى أاحمد يحيى ثروت8
16127750666 ش النزهة سانت فاتيما مصر الجديدةاستشارى أادمون اسعد جيد9
14324645450 ش مصر والسودان حدائق القبةاستشارى أاسامة احمد عبدالله النجار10

اسامه محمد كمال الدين11
27771398  161 ش الحجاز - ميدان الحجاز - مصر الجديدةاستشارى أوشهرته اسامة كمال عبدالرحمن

01227020884

1425751765 ب ش زنانيرى شبرااستشارى جاسحق ادوارد شحاته عبد الملك12
01200791111

44635846660 اول فيصل برج النصرالهرماستاذاسر احمد احسان13

4926340371 ش الحجاز مصرالجديدةاستشارى أاشرف رياض ابراهيم سليمان14
26378608

224582621 ب ش نشاطى شبرااستشارى أاشرف ليون سند15
726443039 ش د/ احمد امين امام نادى الغابة مصرالجديدةاستشارى أاشرف منير مرقص16
37751877برج الجامعة 494 ش ترعة الزمر امام محطة مترو انفاق فيصلاستشارى أاشرف نعيم هجرس17
2233363056 ش التحرير الدور االول الدقىاستشارى أامجد محمد محمود العدوى18

74 /2 الشطر 7 مساكن الشركة السعودية استشارى أامين احمد معوض19
27024204امام مسجد صقر قريش المعادى الجديدة

6001205287927 ش مصر والسودان حدائق القبة ناصى دير المالكاستشارى أايمان صالح فريد20

201159444693 ش احمد الزمر ميدان الحى العاشر مدينة نصراستشارى أايمان عبد الرؤوف عبد المنعم21
01223314672

ايمان عبدالفتاح فهمى محمد 22
4 ش د / حافظ بهجت شقة 1 الدور األرضى استاذوشهرتها ايمان فهمى

23653464منيل الروضة المنيل

7920670680 ش عبد العزيز فمى  مصر الجديدةاستشارى أأيمن عبد المالك حنا ميخائيل23



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧3

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

ايمن عبدالمنعم السعيد جعفر 24
2126331026 ش اسماعيل رمزى ميدان الجامع مصرالجديدةاستاذوشهرته ايمن جعفر

01222422637
935833712 ش ترسا برج االحمدى الطالبية الهرماستشارى بايمن فوزى حسين25
1123921456 ميدان الفلكى باب اللوقاستاذايمن محمد فوزى الشيتى26

17326209135 ش الحجاز شقة 4 مصرالجديدةاستشارى أايهاب نبيل اسكندر جرجس27
01279473674

بهاءالدين عبدالله على28
26350159 40 ش الحجاز مصر الجديدةاستاذ)من : 3 عصرا  حتى : 8 مساء(

01143791155
4324664239 ش النزهة السكاكينى ميدان الجيشاستشارى أثروت فهمى ابراهيم عبدالمالك29
7335709547 ش ربيع الجيزى برج سوتير امام محكمة الجيزةاستشارى أجانيت بشرى شنودة بطرس30
33888917ش زغلول محطة مشعل الهرم الجيزةاستشارى أجرجس سليمان ميخائيل سالمة31
24185803عمارة 16 ش النزهة بجوار الجامعة العمالية مدينة نصراستاذجلزمين محمد راغب الهوارى32

عمارة 8 عمارات اول مايو بجوار استاذجمال يوسف على المشد33
22754672الجامعة العمالية مدينة نصر

323044951 ش الزيتون بجوار سينما الزيتوناستشارى أجوزيف حليم خلة ساويرس34
01206522883

حازم عبد الرحمن اسماعيل 35
14324645425 ش مصر و السودان - حدائق القبة  القاهرةاستشارى أاسماعيل سليمان

01005124949
9723645330 ش المنيل استاذحازم محمود حسن الفقى 36

24235875859 ش الملك فيصل برج النصر الجيزةاستشارى أحسام الدين عمر عبدالعزيز على37
01001400323

21020995526 جسرالسويس امام فندق السالماستشارى أحسام الدين محمود احمد فرج38
01099240221

2424029591 ش الطيران رابعة العدوية مدينة نصراستشارى أحسام الدين مصطفى كامل39
223934272 ش شريف عمارة اللواء باب اللوقاستاذحسن السماع يوسف عزالدين40

6 ش بطرس غالى روكسى استاذحسن السيد الباز41
مصرالجديدة

22565337
01119756505

حسين صالح الدين على 42
27751335 145 ش النزهة  سانت فاتيما  مصر الجديدةاستاذوشهرته حسين النحاس

01001404791
 17123906556 ش محمد فريد - عمارة ال طالب - تقاطع 26 يوليواستشارى أحمدى محمد عصام  الدين حمدى43

خالد احمد محمد على ابوسديرة 44
425259633 ش 100 المعادىاستشارى أوشهرته خالد ابوسديرة

خالد حمدى محمود 45
)و شهرته خالد حمدى البكليش(

استاذ 
مساعد

14 ش النزهة - عمارات رابعة 
24154313االستثمارى - مدينة نصر

321 ش الملك فيصل - حسن محمد - استشارى جخالد قطب عبد الله محمد46
01010009748عمارة النساءجون الشرقيون

133352984 ش يثرب ناصية ش السودان المهندسيناستشارى أخالد محمد السعيد مراد47



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧4

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

6122408887 ش الحجاز قرب محكمة مصرالجديدة - مصر الجديدةاستاذخالد محمد سليم48
5401001774827 ش ابن سندر - كوبرى القبةاستشارى بدعاء رمضان قاسم49
4924517810 ش جسر السويس روكسى مصرالجديدةاستشارى أرافت فهمى عريان50

رافت محمد محمد 51
6733453401 ش وادى النيل المهندسيناستشارى أالحناوى

24145843 102 ب ش الميرغنى مصر الجديدةمدرسرامى رياض فكرى رياض52
24146404

رفيق محمد فؤاد الغزاوى 53
44 ش جسر السويس امام مستشفى استاذوشهرته رفيق الغزاوى

24509260منشية البكرى

40033941616 ش الهرم بجوار المحافظةاستشارى أسعد حسن محمد القاضى54
33941835

11733372723 ش التحرير ميدان الدقىاستاذسعد محمد رشاد صبرى55
722909451 ش االهرام  روكسى مصرالجديدةاستاذسمير محمد محمد قاسم56

سهير محمد السيد 57
26014430 297 ش سكة الوايلى حدائق القبةاستشارى أوشهرتها سهير محمد نصار

01008062979

29 ش مصطفى كامل برج التوفيق استاذسوزان فوزى محمد السيد58
امام سوبر ماركت مترو المعادى

23599020
01223153774

عمارة النصر ميدان الجيزة استشارى أالسيد محمد السيد الطوخى59
109 ش التحرير عمارة االوقاف ميدان الدقى

35723916  
01118385875

52 ش مصطفى النحاس ناصية مكرم استشارى أالسيد مصطفى عليوة 60
22720600عبيد امام التوحيد والنور مدينة نصر

1826363623 ش فارسكور تريومف مصرالجديدةاستاذشريف زكى سيد احمد منصور61
2425767761 ش شبرا عمارة البنك االهلىاستشارى أصفوت حكيم يواقيم62

طارق عبدالعزيز مصطفى  63
75 ش محيى الدين ابوالعز ناصية استشارى أوشهرته طارق البلتاجى

37616363جامعة الدول العربية المهندسين

طارق محمد صالح احمد 64
106 ش جامعة الدول العربية استشارى أوشهرته طارق صالح

33350516المهندسين

147 ش النزهة ميدان سانت فاتيما استشارى جطلعت صمويل ساويرس65
مصر الجديدة

  01064487731
01226663992

4926386331 ش محمد فريد مصرالجديدةاستاذظافر محمد فهيم 66

2528160272 ش مصطفى المراغى عمارة سينما ماجدة حلواناستشارى بعادل السيد محمود فليفل67
01153580269

5535734104 ش النادى الرياضى برج االطباء اول فيصل الهرماستاذعادل محمد فتحى 68
823729660 أ ش الجامع امام محطة مترو حدائق حلواناستشارى أعادل محمود عبدالعزيز69

96 ش مصطفى النحاس برج األطباء استاذعبد الرحمن جابر سالمان70
مدينة نصر  القاهرة

 01115000979
01115000868

3323632925 ش القصر العينىاستاذعبدالعزيز على على سعد71



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧٥

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

2923804780 ش مصطفى كامل المعادىاستشارى أعبدالعزيز محمد امام72
6822054848 ش روض الفرج شبرااستشارى أعبدالعظيم يوسف محمد73
627951219 ميدان الفلكى بجوار الغرفة التجارية باب اللوقاستشارى أعبدالعليم محمود على74

35868662عمارات ابوالفتوح رقم 60 امام كازينو الليل الهرماستاذعصام عبدالغفار متولى75
35849042

2737616527 ش السودان فوق صيدناوى المهندسيناستاذعلى محمد طه 76

10437488388 ش التحرير الدقى استاذعماد عبدالعال  صوابى77
01020552812

26359542برج الفهيم ميدان حلمية الزيتوناستشارى أعماد فوزى جبران78
25237401199 ش فيصل التعاون الهرماستشارى أعماد محمد احمد رزق79

عمرو حسن بهى الدين 80
37619894 19 ش وزارة الزراعة الدقىاستشارى أوشهرته  عمرو حسن السمرة

33361026
1733361369 ش التحرير الدقى استشارى أعمرو عبدالعزيز عزب81

استشارى فادى ثروت  فهمى  ابراهيم82
3401100379760ش سنان  -متفرع من جسر السويسج

010021817877

فارس عزيز فوزى 83
17 ش محمود بسيونى متفرع من ميدان طلعت حرب استشارى أوشهرته فارس عزيز جرجس

25764825قصر النيل

عمارة 3  التعاونيات صقر قريش أمام استشارى أفكرى محمد فتحى زاهر 84
22674967صيدلية العزبى  - م. شيراتون

7 ش محمد عكاشة من ش منصور حلوان استشارى أكريم عبدالحميد فرج رزق85
6/1 ش الالسلكى المعادى الجديدة شقة 33

25596070
01006789761

1423632907 ش المقياس  شقة 6 الروضةاستشارى ألبنى محمد احمد86

107 ش النزهة  شقة 10ميدان استاذماجد ماهر صليب رشدى87
تريومف مصرالجديدة

  22900362
01202369888

7324190779 ش عثمان بن عفان مصرالجديدةاستشارى أمجدى عزيز كيرلس بباوى88

27 ش مصطفى النحاس الحى الثامن استشارى أمحسن نصيف جرس89
22725287مدينة نصر

9 ش النزهة  أرض الجولف الصف استاذمحمد احمد رشاد عبدالهادى90
24140005المقابل للرقابة االدارية مدينة نصر

69 ش ربيع الجيزى امام المحكمة الجيزة استشارى أمحمد احمد محمد المطراوى91
دار السالم ش الشين من ش الفيوم

35717538
27193080

محمد امين انور المصرى 92
2 ش هشام لبيب امام التوحيد والنور بجوار استاذوشهرته محمد انور المصرى

كمبيوتر مول فوق صيدلية السماحة مدينة نصر
 22870692

01112531529

استاذ محمد حامد على عبدالعال93
8122602226 ش النصر بعد طيبة مول مدينة نصرمساعد

9524146155د  ش الميرغنى برج الشمس مصرالجديدةاستشارى أمحمد حسن محمد حسن الزند94



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧٦

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

58ش القلعه - الدرب اآلحمر / قطعة 7063 استشارى جمحمد خليل محمد خليل95
مجاورة 7 مدينة المعراج - المعادى

01128322382
01099098064

38 ش ربيع الجيزى بجوار محكمة استشارى أمحمد سعد مصطفى البلقينى96
35709952الجيزة - الجيزة

محمد سعيد محمود يوسف 97
295 ش بورسعيد امام تقاطع مجلس االمة مع ش بورسعيد استشارى أوشهرته محمد بدوى

السيدة زينب  - 56 طريق مصر حلوان ا لزراعى برج بدر
23936968
23596674

13ش عيد مصطفى من شارع فيصل الرئيسى مدرسمحمد صبرى محمد قطب98
01205900332-برج بالزا الدور الثانى شقة 5 جيزة

محمد صالح الدين 99
2233384379 ش مصدق الدقىاستشارى أعبدالهادى

256 ش الملك فيصل امام مقهى استشارى أمحمد طالل عبدالرحمن100
33855790العبد التعاون الهرم

01149699222التجمع الخامس ميديكال بارك 1 عيادة 204استشارى أمحمد عبد الرحمن محمد عوض الله101

22626159 47ب ش عباس العقاد بجوار برجر كنجاستاذمحمد عبد المنعم السيد سليمان مهدى102
01091494296

17626376733 ش النزهة ميدان سانت فاتيما مصرالجديدةاستشارى أمحمد على بليغ103

01095291946الحى الثالث محور الكفراوى عمارة 1725-اكتوبر اخصائيمحمد ابو المعارف محمد مرسي104
01016190314

47 ش عثمان بن عفان ميدان استاذمحمد محمود السيد105
24174283االسماعيلية مصرالجديدة

شارع الشيخ الحصرى )الفلوجة(الدور استشارى أمحمد هانى عبد الحليم الحتو106
33041170االول -العجوزة

44شارع عبد المجيد اللبان –ميدان استشارى بمحمود احمد شفيق عبدالله107
01004588602السيدة زينب

37 ش احمد بدوى من ش رايل امام استشارى بمحمود حسين محمد عوض108
01006494634مسجد الدسوقى حلوان

269 ش بورسعيد عمارة لؤلؤة الخليج استشارى أمحمود عبدالمجيد الحديدى109
23954548السيدة زينب

2937614516 ش نوال نايل سنتر الدقى استشارى أمحمود نجيب عفيفى110
5225323588 ش المنيل الدور الثانىاستاذمصطفى على حسن الحلو111

146 أ ش النصر برج صيدلية العزبى استاذ مساعدمصطفى عمرو حسن الحسينى112
المعادى الجديدة

27544766
01155478538

مصطفى محمود احمد محمود احمد113
3001013561345 ش مراد بجوار عمر افندى الجيزةأخصائيو شهرته مصطفى محمود ابو سبيع

45 ش الدقى شقة 40 ميدان الدقى استاذمصطفى مصطفى بهجت114
401 ب الملك فيصل  الطالبية الجيزة

33371715    
35876325



محافظة القاهرة  واجليزة

1٧٧

الدرجة االسم م
التليفونالعنوان العليمة 

410 ش الهرم فوق مكتبة ألوان  نصر استشارى أمعتز حامد محمد على115
01110511006الدين  الهرم

معتز عصام زكى محمد 116
271 ش الملك فيصل برج الشرطة الجيزة استشارى بغيث

1/6 ش الالسلكى- المعادى الجديدة الدور االول
35833745

0122103668
3523929460 ميدان السيدة زينب عمارة الطاهرةاستشارى أمنال محمد حامد محمد امين117

11 ش تفتيش الرى امام سينما مودرن اغا خان شبرا استاذمنصور حسن احمد118
4 ش عيد نافع ناصية فيصل بجوار قصر زين المساحة

  22090845
22090359

16 ش النزهة ميدان الساعة أول مدرسمؤمن محمود حمدى ابراهيم119
24185803عباس

2401060299833شارع شبرا الدور الخامس- روض الفرجاخصائى نادر ممتاز داوود متياس120
1423646207 ش متحف المنيلاستشارى أنيللى راغب وهبى121

72 ش العباسية الرئيسى امام محطة استشارى أالهام احمد محمد التهامى122
مترو عبده باشا عمارة المختبر

24821530
01068622884

25 ش الخليفة المامون روكسى استاذالهام عبدالواحد حسن123
24152476مصرالجديدة

5 ش اسيوط عرب الجسر عين شمس استشارى أهانى فؤاد عزيز توما124
22944340الشرقية

4922617706أ ش عباس العقاد - مدينة نصراستشارى أهانى محمود بيومى سمور125
01001360420

3827507254 ش 77 المعادىاستشارى أهانىء عبدالله الجمال126
11633381730 ش التحرير الدقىاستاذهشام فتح الله الشيخ127

6 ش عبد الجواد عامر - محطة استشارى جهشام احمد فتحى كريم128
 35839722المساحة - فيصل

60 ش الخليفة المامون كوين سنتر استاذهشام فوزى خليل129
مصرالجديدة

24521360
01120962220

33037825707 ش الملك فيصل مدخل 3 شقة 26استشارى أهشام محمود حلمى خطاب130

1 ش محمد ابراهيم من ش ضياء استشارى أوجدى مجلى صموئيل131
37806878الهرم الجيزة

وديد الياس جرجس 132
27771121 1 ميدان الحجاز مصرالجديدةاستشارى أوشهرته وديد زهرة

01289444664

98 ش التحرير برج الدقى االدارى الدور استاذياسر سليمان محمد سليمان133
الثامن

33385568
01154443022

111 ش الملك فيصل الكوم األخضر استشارى أيس عبدالحكيم احمد عبد الله134
أول ش المستشفى

 37446205
37710398



1٧8

العنوان : 37 ش أسماء فهمى - بجوار   مبنى الرقابة اإلدارية- أرض الجولف
التليفون: 0224198765   المحمول : 01110101404

عيادة األسنان
د. غادة عالم

دكتوراة جراحة الفم واألسنان بالليزر - جامعة القاهرة
استشارى تجميل الفم واألسنان بأحدث أجهزة الليزر

*  الحشوات التجميلية وعالج جذور األسنان بدون ألم فى زيارة واحدة فقط
*  تركيبات البورسلين )إيماكس - زركونيم( وعدسات األسنان 

بأحدث تقنيات الديجيتال
*  جراحات اللثة وزراعة األسنان بدون ألم أو نزيف

*  تقويم األسنان- عالج األطفال بتقنية التخدير االستنشاقى
*  عالج التهابات اللثة وتخلخل األسنان بتقنية الليزر التحفيزي

*  عالج اآلالم المزمنة لمفصل الفكين بجلسات الليزر



1٧٩



18٠

دكتور  حممد صبحى أسعد

تركيبات ثابتة ومتحركة وتجميلية

العنوان : 17 شارع املأمون متفرع من شارع أمحد عرابى املهندسني
01128889396   /   33473338

استشارى طب  األسنان التجميلى - جامعة القاهرة

أسنان أطفال  -  تقويم  - حشو  -  حشو جذور

زراعة أسنان   /  جراحات األسنان



181

استشارى  »أ «  جراحة الفم والوجه والفكين
عضو الجمعية السويسرية و المصرية لجراحة الوجه والفكين

العنوان فرع روكسى : 21  ش القبة ـ روكسى بجوار العبودى   ت : 
فرع الجولف : 58  ش أسماء فهمى أرض الجولف بجوار الرقابة اإلدارية

 ت: 22901330 -  24149869

مركز أبو العينين لطب األسنان

جراحة الفم والوجه والفكينالخدمات العالجية

تجميل األسنان

دكتور /  هشام أبو العينين

>  حشوات األسنان بأنواعها المختلفة
 >  عالج اللثة وإزالة الطبقة الجيرية وكحت وعالج 

الجيوب السنية
 >  التركيبات المتحركة المرنة بدون معدن

 >  أحدث أنواع البورسلين بالتركيبات الثابتة
 >  تقويم األسنان باستخدام أحدث األجهزة

>  عالج أسنان األطفال
>  عالج الجذور  » عالج العصب« 

 >  زراعة األسنان باستخدام أحدث األنظمة
 >  جراحة تجميل اللثة

 >  تعويض عظام الوجه والفكين

 >  تفعيل األسنان باستخدام الزركونيوم
 >  تجميل األسنان باستخدام الفنير بأنواعه

 >  تبييض األسنان بأحدث وسائل الليزر
>  ابتسامة هوليود

01276443536
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* حشو الجذور فى جلسة واحدة
* تركيبات األسنان الثابتة والمتحركة

* تركيبات الزركون واإليماكس والبورسلين
* حشوات تجملية

* عالج اللثة وأنسجة الفم بالليزر
* عالج اإلبتسامة اللثوية

* أفضل وأحدث أجهزة التعقيم 
والتطهير

* عالج أسنان األطفال

* عالج ذوى االحتياجات الخاصة 

واألطفال تحت التخدير الكلى

* تبييض األسنان

* جراحات الفم واللثة

* تقويم األسنان
* زراعة األسنان

 ٣  عبدالحميد لطفى نهاية مكرم عبيد 
بجوار راية  » سامسونج «  مدينة نصر

 ٣ - 10  مساء  » بحجز مسبق «  ـ   يوجد مواعيد صباحية

   Art Dental Clinicد.أشرف عالم
ماجستير عالج الجذوروالحشو والتركيبات ـ جامعة عين شمس

01220907377
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Dr.Essam Sabala
ألول مرة ىف مرص مركز متخصص ىف وقاية وعالج أسنان الطفل

أساليب جديدة ىف هتيئة الطفل          غرفة ألعاب لرتفيه  الطفل
عالج تشوهات األسنان

عالج ذوى اإلحتياجات اخلاصة
حوادث األسنان - تأكل األسنان - تلوث األسنان

عالج اليوم الواحد

حشو ملون
ضد التسوستطعيم األسنان

التقويم
الشفاف

ش بدون 
طرابي

األسنان
تنويم

بدون حقن

اجلديد

قسم خاص لتجميل وعالج

أسنان الكبار
الرحاب : مبنى اليارد - بوابة 5 عيادة 118 الدور األول

مصر الجديدة : 27 أ شارع الحجاز أمام الميريالند فوق مطعم فرحات الدور العاشر

ت : 01142240588
ت : 01001621456
ت : 01142240633

ميديكال بارك بريميير خلف مستشفى الجوى من شارع التسعين 
G02 بجانب مستشفى النساءيم عيادة

التجمع الخامس:
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محافظة القاهرة  واجليزة

18٩

االسنان

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

30001028297470 شارع الهرم عمارات االتحاديهأخصائياالء قاسم فتحى السيد1
0114015077

حلوان 18 ش حيدر  القاهرة   زهراء المعادى قطعة 11 استشارى جابراهيم عبد العاطى درويش2
أ عمارة التوفيقية القاهرة

  25582542
01001008893

9033441904ج ش احمد عرابى بجوار عمر افندى- المهندسيناستشارى جابوالفتوح محمد ابوالفتوح سيد3
5224514662ش نصوح جسر السويس - الزيتون أخصائياحمد احمد بيومى محمد الزغبى 4

احمد السيد حامد عمرو5
و شهرته احمد عمرو

استاذ 
مساعد

22 ش الطاقة شقة 305 بجوار النادى 
األهلى مدينة نصر

01277848750
01010686186

20 ا ش عزالدين عمر برج الروضة الهرماستشارى جاحمد السيد محمد محمد6
عياده رقم 83 كايروميديكال سنتر - المحور المركزى

37711240
37490216

عمارة 38/20 الشطر السابع - زهراء المعادى - أخصائياحمد رفعت محمد سيد7
بجوار ميدان بيتشو و مدرسة الواحة

27326531
012716692234 

01275552584 4 ش تفتيش الرى الدور االول شقة 7 الساحل شبراأخصائياحمد رمضان البيومى فوده8
01148400208قطعه 9072 الهضبة الوسطى - المقطم - القاهرةأخصائياحمد سعد عيد عبد الحفيظ9
926361030 ش البشرى بجوار مودرن سكول حلمية الزيتوناستشارى جاحمد شحاته محمد10
01030251923ق 7 ب 160 على 80 -الحى الخامس - مدينة العبورأخصائياحمد صالح محمد صالح11

22911966   95 ب الميرغنى - الدور الثانى - مصر الجديدةأخصائياحمد عادل عبد العظيم منصور12
01010087984

14624010350 عمارات التوفيق تقاطع الطيران مع خضر التونى استشارى باحمد عادل على البدرى 13

13 عمارات منتصر الطالبية الهرم الدور االرضى شقة 2 4/1 ش استشارى أاحمد عادل على سالمة14
الالسلكى المعادى الجديدة امام المنطقة التكنولوجيه عمارة غاز مصر

01121904030
01110011806

3324151622 ش االهرام امام الحرية مول مصرالجديدةاستاذاحمد عباس زكى ثابت15

م. نصر - الواحة - خلف التوحيد و النور - بلوك 3 عمارة 5استشارى أاحمد عبد الحميد محمد  الديب16
شبرا الخيمة - المنشية الجديدة - 7 ش قدرية عبد القادر

01147313779
24111554

21 ش البطل احمد عبد العزيز الدور الرابع المهندسينأخصائياحمد عبد القادر محمود عبد القادر17
42 ش الرشيد من احمد عرابى المهندسين

33451253
0109150382

9626714265 ش مصطفى النحاس مدينة نصرأخصائياحمد عزيز السيد عبدالمقصود18
01273726134

48 ش فريد سميكة الدور األول ميدان أخصائياحمد عصمت محمد احمد الشربينى19
الحجاز مصر الجديدة

 21804290
01096160181

01028746822الرحاب - مركز طبى 2 - عيادة 102 - الدور االولأخصائياحمد على السيد حمام20

225899997 ميدان فخرى الظاهر ش رمسيسأخصائياحمد فتحى حسين النص21
01100226666

9033468584 ج ش احمد عرابى بجوار عمر افندى المهندسين استاذاحمد فريد ذكى توفيق شهاب22
837628424 ش السودان - الدقى أخصائياحمد فهمى طه احمد 23



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩٠

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

2135725550ش طالل سعداللـه ترعة الزمر الهرماستشارى باحمد فواد احمد موسى  )مركز دار االسنان(24

2ش ابوسمبل من ش ابوالوفا- دار السالماخصائى احمد محمد على السيد الشافعى 25
المعرج العلوى الدور الثالث طريق كارفور - زهراء المعادي

01113039258
01093038044

التجمع الخامس ميديكال بارك 1 عيادة 110 استشارى أاحمد قطب محمد اسماعيل طايل26
امام محكمة التجمع الخامس

01096607091
01127891066

201222500757ش الفيوم من شارع كليوباترا -الكوربةاخصائياحمد مجدى صالح عوض27
01033022310مجاورة 2 قطعة 42 الحى االول – شيخ زايداخصائيدعاء محمد حسن على 28
101152025842شارع 210- دجله -المعادىاستشارى بهيثم عمرو محمد عمرو29
301224601000ش حافظ رمضان ابراج الشرطة – مدينة نصراخصائيهالة عادل عودة عبدالرحمن30
01225712890اسكان المستقبل الرابط الثالث –مول امون –ع12-الشروق اخصائيشريف محمد عبدالعظيم الجندى31
2601115111078ش احمد فخرى بجوار مستشفى حسبو اخصائيحازم احمد محمد عبد الرحمن 32
423794600 ش عبد العليم عمران من ش 9 بجوار مترو حدائق المعادى   استشارى جاحمد محسب محمد اسماعيل33

8 ش مراد - برج مراد االدارى الدور السابع أخصائياحمد محمد ابو الفتوح عابد34
عيادة 307 - الجيزة

35699674
01030321613

701003220811ش االسلكى المعادى اخصائيابراهيم ابراهيم ابراهيم بصيله35
01102148433بانوراما مول بجوار نادى هليوبوليس -الشروقاخصائياحمد محمد فتحى سيد36
41801066006674ش الترعة البوالفية –ميدان فكتوربا -شبرااخصائيسمير محمد ابراهيم المتوالى نايل37

1933031869 ش الغيث خلف فندق شهرزاد العجوزةاستاذاحمد محمد احمد حمدى38
01223949721

11 ش على الشيخ - متفرع من ش احمد أخصائياحمد محمد انيس محمد39
حلمى - ابووافية - شبرا

01223315630
01111519825

7301093888153 ش عمر بن الخطاب ميدان السبع عمارات مصر الجديدةأخصائياحمد محمد رشدى سيد محمد40
1/424046621 ش انور المفتى خلف طيبة مول عباس العقاد مدينة نصرأخصائياحمد محمد عاطف ابوالليل41
2401146418068ب شارع الثروة المعدنية –حدائق االهراماخصائياحمد محمد فريد عباس القصبي42

190 ش السودان المهندسين الجيزة سيتى سنتر مول أخصائياحمد محمود  عبد القادر غزالة43
الحى األول بجوار مستشفى زايد العام الشيخ زايد

01011161125
01006337399

46 ش الطيران - امام مستشفى التأمين أخصائياحمد محمود احمد عبد الغنى44
الصحى - مدينة نصر

01006574353
22629149

51 ش 104ميدان االتحاد - المعادىأخصائياحمد محمود احمد فودة45
46ب ش 77 عمارة المنصور - المعادى

25262092
23784845

احمد محمود صبرى محمود  46
26 ش حلمى حسن على المنطقة الثامنة مدينة نصر 14 استشارى أوشهرته احمد النجدى

عمارات العبور ش صالح سالم مصر الجديدة
01154511166
01024768083

1633389810  ميدان هيئة التدريس - ش مصدق - الدقىمدرساحمد نبيل احمد فهمى47
01111140404

225240855 ش 100 بجوار بنزايون المعادى ميدان الحريةاستشارى باحمد وائل محمد على 48



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩1

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

احمد وفاء عبد العظيم بغدادى اباظة 49
4424548818 ج ش الخليفة المأمون مصر الجديدةأخصائي و شهرته احمد اباظة

01111909845

37ش ابوحازم بجوار فندق جرين براميدز الهرم  استاذاحمد يوسف محمد جمال 50
97 ش التحرير الدورالسابع شقة 71 الدقى

35856300
37624039

72 ش عين شمس بجوار مول العصر الجديد للكمبيوتر  استشارى جاسامة انور احمد حسن 51
24989877عين شمس الشرقية

اسامة عبد اللطيف محمد حسن52
441 ط شارع نادى حدائق االهرام  - بجوار استشارى أو شهرته اسامة عبد اللطيف االسوانى

النادى مباشرة - الهرم
33901290

01153222635

38376111 2437 الحى الثانى مجاورة 8 مدينة 6 أكتوبرأخصائياسامة محمد عبد الفتاح ذهب53
01115853616

281030770318 ش اسماعيل كامل تقاطع ش منصور - حلوانأخصائياسامه جمال احمد عنان54

اسامه محمد عبده حسن 55
637446477 ش المستشفى بجوار مستشفى الهرماستشارى جوشهرته اسامة الجمل

01001486904

اسالم طلعت فرج احمد56
6 اكنوبر ابراج سيتى ستار اكتوبر - المحور المركز أخصائي)سمايل اكسبرتس كلينك(

- بجوار كنيسة الحى العاشر
01119336575
01021204520

7701007846118 ش الشعب اول الهرم العمرانية الغربيةأخصائياسالم غاندى عبد الشكور حسين57

10 ش محمد خيرى تقاطع نرعة عبد العال - أخصائياسماء على عيسى على حسن58
01008933424أول فيصل - الجيزة

8 ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار أخصائياسماء عماد الدين محمد رشاد59
01067033924التأمينات المعادى الجديدة

01111845213 154 أ ش جسر السويس الزيتون الدور الرابع شقة 24أخصائياسماء لبيب بيومى سليم60
01001648830

523933555 ش صبرى ابوعلم - باب اللوق استاذاشرف حسين عبدالفتاح شريف61

أشرف عبد الرحمن سيد عالم 62
3عبدالحميد لطفى نهاية امتداد مكرم عبيد بجوار شركة أخصائي)ارت دنتال كلينك(

01220907377راية و امام بنك القاهرة، خلف السراج مول، مينة نصر

3001001513165ش منصور - حلوانأخصائياشرف فيكتور رياض63
27070483

اشرف لطفى عبد اللطيف سليمان 64
401 ش فيصل- الدور الرابع - محطة أخصائيالجمل و شهرته اشرف لطفى الجمل

الطالبية - امام صيدلية العزبى
01025000410
01002682486

اشرف محمد امام عبدالمنعم  65
17701000084971 ابراج الشرط -شارع الهرمأخصائيوشهرته اشرف النحاس

01280092810قطعة 167 رقم 435 الدور الثالث التجمع الخامسأخصائياشرف محمد سيد عبد الموجود66

25 عمارات صقر قريش مساكن شيراتون بجوار استشارى جاشرف محمد فتحى عبد الوهاب67
النساءجون الشرقيون الدور الثالث شقة 9

 22675629
01009908201

8122624750 ش النصرالدور االول شقة 13 مدينة نصراستاذاكرم عباس حسن العوضى 68

3 أ )مشروع اسكان العرائس( خلف استشارى جاكرم مصطفى محمد منصور 69
35843877البنك االهلى التعاون الهرم



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩2

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

87 ش محمد فريد جامع الفتح استشارى جالهام اسكندر بولس70
مصرالجديدة

26325789
26348823

10524517803 ش طومان باى برج التوفيقية الزيتوناستشارى جالهام بطرس جرجس71
01281130114

6701026911069 ش حسنين هيكل - عباس العقاد - مدينة نصراستشارى أامانى محمد لطفى72

ب اعمارات الفاروقية جسر السويس بعد سوق القنالاستشارى بامير محمد عبدالسميع73
111 المجمع الطبى مديكال بارك بريمر قطعه 165

01111735888
0110210664

1735401758ش الجمهورية وراق الحضر امبابة جيزةأخصائياميرة ابراهيم محمد عبد الرحمن74
1224460921

17 ش عبد المجيد بدوى  حى الزهور  أخصائياميرة متولى حسن حسن75
العمرانية الشرقية الجيزة

35746969
01151698428

 2/1101013347176 ش الهداية حى السفارات - مدينة نصر - القاهرةأخصائيانجى رشاد احمد عبادى76

اهاب سليمان ابراهيم القطان 77
5337493721 ش السودان تقاطع ش عمان الدقىاستاذوشهرته أهاب القطان

33370689

11ص الشطر العاشر بجوار جامع عباد أخصائيايزيس فرح ابراهيم نسيم78
الرحمن ش الجزائر المعادى الجديدة

 27056585
01156583568

4801063161274 ش سليم األول الزيتونأخصائيايمان رمضان ابراهيم79

9 ش الروضة عمارة المصور بسطا أخصائيايمن جمال الدين محمد عبدالرازق80
01002643495بجوار سينما فاتن حمامة المنيل امام التوحيد و النور

1000282350المحور المركزى - كايروميديكال سنت عيادة 24 - 6 اكتوبراستشارى أايمن رؤوف احمد على81

15ش عبدالغنى حسنى الزيتون الغربية أخصائيايمن حسن حسن ماهر82
70 ش خالد بن الوليد من مصطفى حافظ  جسر السويس

26522024
22940910

4924033525ش عباس العقاد - م نصر استشارى جايمن عبدالسالم احمد العوادلى 83
24854535عمارة 7 تعاونيات  البناء واالسكان  - ابووافية الشرابيةأخصائيايمن نبيل حافظ على84

37603046  3 ش احمد امين  - الدقى استاذايناس سامى عبدالحميد سامى85
01008347297

33355062  22ش مصدق - الدقى مدرسايهاب بسيونى بسيونى 86
33378970

010101213610 عيادة 109 - المركز الطبى الجنوبى )1( مدينتى - القاهرةأخصائيايهاب صفوت مصطفى عيسى87

ايهاب محمد شريف فتحى 88
92 ب ش احمد عرابى المهندسين  بجوار أخصائي)مركز فاميلى لطب األسنان(

33037731عمر أفندى عمارة معمل البرج

71/8 ش محمد المقريف موازى لحسن أخصائيايهاب محمد كمال محمد كمال89
01200577860المأمون - مدينة نصر

10826399609ش سليم االول - عمر افندى - حلمية الزيتون استشارى جايهاب ناشد فرج 90
601159797703 ش التحرير محطة مترو البحوث الدقىأخصائيباسم ابراهيم يوسف الشين91



محافظة القاهرة  واجليزة
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الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

2924590053 ش خورشيد  -- دوران شبراأخصائيباسم عدلى لبيب92
01226616491

كايرو ميديكال -المحور المركزى - بجوار استشارى جبسمة فاروق محمد العشرى93
مستشفى ايدن عيادة 40- 6 اكتوبر

01128833277
01227930783

38 ش ربيع الجيزى بجوار المحكمة الجيزة استشارى ببهاءالدين سيد محمود مرسى94
22 ش المنيل الروضة ميدان المماليك

35696311
23649818

5601019832789ب ش منصور باب اللوق القاهرة الدور االولأخصائيبهير محب نبيه يوسف95
27932384

91 ش مصر والسودان حدائق القبةأخصائيبيشوى مجدى نصيف حبيب96
132 ش النزهة - ميدان تريومف - مصر الجديدة

01018611177
01277363812

36852207الحى 11 المجاورة 2 عمارة 7ب - 6 اكتوبرأخصائيتامر اسامة حلمى حسن97
01111012919

7637608256ش السودان الدور الثانى شقة 3 المهندسين أخصائيتامر نورالدين محمد 98

تامرعبده السعيد مطر 99
25196061 1 ش 206 دجلة المعادىاستشارى أ)مركز مطر لألسنان(

25213365

4 ش مصر والسودان رمسيس استشارى جتريزة جرجس بشاى100
بجوار كلية رمسيس للبنات

01221955750
24452860

324146805 عمارات كلية البنات خلف دار الدفاع الجوى  - مدينة نصراستشارى ججمال عبدالغفار نصر101

جمال محمد محفوظ 102
11 ش د/حسن كامل امام قسم الساحل شبرا  13 ش استشارى جوشهرته جمال محفوظ الجيار

سبيل الخازندار من ميدان الجيش  القاهرة
 24317902

01001418584

322056775 خمارويه  شبرا مصر  القاهرةاستشارى ججميل أسعد بطرس أسعد103
01223343149

9 ش هشام لبيب مدينة نصر أخصائيجميل بشرى حنا104
3 ش رامز العراق شهاب المهندسين

01226490916
01026350043

33 ش حسن المأمون عمارات شرارة  بجوار أخصائيحاتم  فتحى حسن المغربى105
النادى األهلى مدينة نصر

24721975
0122959992

12324342888 ش مصر والسودان حدائق القبةأخصائيحاتم ادم محمد ادم106
24342103

225254911 ش 100 المعادى استشارى أحاتم محمد حسين احمد 107
4627951066ش مجلس الشعب - السيدة زينب - القاهرةأخصائيحازم احمد المليجى ابراهيم108

ش جمال عبدالناصر المجاورة الرابعة عمارة 17 أخصائيحازم جالل مرسى فرج109
شقة 3 الحى الثامن 6 اكتوبر

38355158
01014666123

222577205 ب عمارات رئاسة الجمهورية خلف قصر القبة استشارى أحازم حسين رمزى كاظم110
01021400624

1722730735ش مصطفى النحاس م نصر استشارى جحازم سعيد احمد محسن 111

5522668164 عمارت صقر قريش - مسكن شيراتون - مصر الجديدةأخصائيحازم عطية ابراهيم البلتاجى112
01019914300



محافظة القاهرة  واجليزة
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الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

حازم قرنى عبد المحسن 113
3422904404 ش الكومى - الظوغلى - وسط البلدأخصائيمرسى

01020440096

22560553  5 ش الزبيدى خلف مستشفى منشية البكرىاستشارى بحازم محمد زين 114
01005713784

حسام احمد فؤاد 115
18327947957ش التحرير عمارة استراند باب اللوقاستشارى أوشهرته حسام االلفى

12722759656 ش مصطفى النحاس مدينة نصراستشارى أحسام الدين محفوظ ابراهيم116
01001662804

26126375678 ش جسر السويس محطة األلف مسكن  القاهرةأخصائيحسام محمود عبد العليم محمد117

حسن محمد احمد البنا 118
29 ش نوال امام قسم العجوزة الدقى استشارى بوشهرته حسن محمد البنا

4 امتداد عبدالبارى شراب الكوم األخضر فيصل
 37601845
37441144

191159097078 ش عبد الوهاب خالف - النزهة اخصائىحسن محمد حسن الشامى119

20333451898 ش السودان  المهندسين الجيزةاستشارى جحسين كامل بيومى حسن120
01061810949

حسين محمد طاهر )المركز 121
147 ش النزهة ميدان سانت فاتيما  مصر الجديدةاستشارى أالمصرى األول لطب االسنان(

16 ش شريف القاهرة
 26438120
23910508

01118223291المقطم - ش 9 - عمارات البترولأخصائيحمادة شعبان عبد المجيد122

187 ش التحرير – باب اللوق – عابدين – أخصائيخالد احمد ابراهيم عشوش123
بجوار مترو محمد نجيب

  01024212606
01110764753

1624824565ب ش العباسية ميدان الجيش فوق بنك مصراستاذخالد تيمور عبد اللطيف شاكر124
2801141400611 ش العريش - فيصل - الجيزةاستشارى جخالد رمضان محمود على125

11ش البدو تقاطع ش اسوان - استشارى أخالد يحيى محمد احمد خليفة126
22400210ميدان المحكمة م الجديدة 

837757099شارع محمد الحمد الثانى  اول فيصلأخصائيدعاء حسان حامدالخولى )دى سمايل(127
01018156987

25386164مجموعة 25 فيال - 46/1 مدينة الرحاب - التجمع االول اخصائىدعاء عبد العاطى قاسم 128

21ش احمد الزمر محطة المدرسة اعلى صيدلية استشارى جدعاء مظهر محمد نجيب129
العزبى الحى العاشر مدينة نصر

01003925620
01226918574

5401009052629 ش رمسيس من ش بطرس غالى - مصر الجديدةأخصائيدينا صالح ابراهيم عفيفى130

4833024212 ش عد المنعم رياض المهندسينأخصائيدينا طه على رزق131
0100822501

مدينة 6 اكتوبر - الحى الثانى المجاورة أخصائيدينا محمد عبد السالم البيلى132
الرابعة - خلف مدرسة ام المؤمنين

36996367
01002635165

284 المحور المركزى الحى السابع 6 أكتوبر الشيخ زايد - استشارى جدينا محمد محمود الجداوى133
ش عاطف صدقى - داون تاون مول

01276176031
01010021963

4223648606ش ابراهيم باهر زغلول - المنيل استشارى أرافت حسن انور رياض 134



محافظة القاهرة  واجليزة
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الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

9501159157060 ش المحور المركزى بجوار مسجد الحصرى 6 اكتوبرأخصائيرامى السيد طه الشيتى135

235631137ش على حشيش من عثمان محرم - الطالبية - الهرمأخصائيرامى احمد كمال محمد اسماعيل136
01061615501

526363640ش محمود حافظ - سفير - م الجديدة استشارى جرضا سليم اسكندر 137
40133931628 ب ش الملك فيصل  الطالبية البحرية  جيزةأخصائيرضا محمد ابراهيم الجمل138

18 ش حسنين الدسوقى حدائق المعادى أخصائيرضوى محمود ابراهيم139
المعادى الجديدة تقسيم الالسلكى 3 هـ /2 خلف كالتكس

    23795618
01006997784

103 ش الطيران مدينة نصر- بورتوكايروميديكال سنترعيادة أخصائيرغدة سعيد عبد الحميد140
4الدورالثانى - التجمع االول

01030280811
01147339977

8 ش بين المدارس  الدور األول من ميدان أخصائيرفعت حلمى فهيم141
المماليك - الخلفاوى شبرا

22022925
01285392078

5826362463 ش الحجاز - برج امون - مصر الجديدةاستاذرنا محمود شريف مصطفى ناجى142

44 ش حسانين الدسوقى - امام سوبر أخصائيريهام محمد فتحى محمد143
01095252811ماركت حرفوش - حدائق المعادى

ابراج عفيفى اعلى سوبر ماركت اوالد رجب الدور الثانى ش أخصائيزياد على ثابت احمد ابو سيف144
متولى الشعراوى المنطقة التاسعة - مدينة نصر

24729589
01064246111

324662111ش د/ العطرى ميدان عبده باشا العباسية استشارى جزينب مغربى محمد145

5 طريق النصر عمارات االمداد و التموين أخصائيسامر سمير صدقى بدر146
مدينة نصر

 01111666495
23052375

197 ب  سفنكس تاور استشارى أسامى احمد محمد حسين147
ميدان سفنكس- المهندسين

33442022
01227889051

108 ش سليم االول - الزيتونأخصائيسامى منير احمد شاكر148
6 ش المسلمانى - المنيل

26360169
01097995187

المسعودى  متفرع من ش الخليفة المأمون  - استشارى بسحر أحمد حسن على عامر 149
01553031081منشية البكرى - روكسى 8 أ ش 

22623904286ش بورسعيد - السيدة زينباستاذ مساعدسحر مصطفى عبدالرزاق الحديدى150

9 ش العقاد من ش عالن ميدان ابن سندر استشارى جسعد عبداللطيف محمد غازى 151
منشية البكرى

22566162
01278397522

5501126582047ش 11 - حلوان البحرية خلف نادى حلوان استشارى جسعيد عبدالحميد يوسف 152

14 ش الصباحى فهد استاذسعيد محمود محمد هانى153
عين شمس االلف مسكن

24986045
01224957413

سماح محسن مجاهد مجاهد154
شبرا الخيمة تقاطع الشارع الجديد مع ش الشعراوى برج أخصائي)اسنان أطفال(

المهندس بجوار مسجد المصطفى
44728282

01119377758
40801147250009 ش الهرم بجوار محافظة الجيزةأخصائيسمر محمد سامى عبد العظيم155

6اكتوبر ميدان ماجدة  بجوار الحصرى مول استشارى جسمية صبحى سيد ابوزيد156
ماجدة الدور 3 بجوار معمل الفا

 01011806864
01100047418



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩٦

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

38 ش الفلكى باب اللوق أخصائيسمير كامل محمد عبده157
4 ش ابناء الجندى الطوابق فيصل

  23905925
01115124400

623620262ش المسلمانى - المنيل الروضة استشارى بسناء سامى عبدالعظيم 158
01097995187

سيد حسين سيد صالح 159
102 ش الملك فيصل تقاطع المريوطية الهرم  استاذوشهرته سيد سنيور

116 ش محيى الدين ابوالعز امام نادى الصيد المهندسين
01112556200

33376570

42 ش الدقى بجوار صيدناوى عمارة مصر للتامين استشارى جسيد عبدالرازق سيد 160
)من 11صباحى حتى 2 عصرا بميعاد مسبق(

01099110637
01223726709

1 ش سيد داود البساتين الالسلكى استشارى جالسيد محمد على الصعيدى161
المعادى الجديدة

27539404
01281917882

396 ش الهرم مع 1ش سيد ابوالخير امام أخصائيالسيد مصطفى كامل احمد على 162
ماكدونالدز- بجوار محافظة الجيزة الهرم

 33941700
01113531000

57ش حسن افالطون ارض الجولف أخصائيالسيد وائل محمد فكرى163
مصر الجديده

01067639967
24184009

9833381167 ش التحرير - الدقى أخصائيشامل حسين ابراهيم 164

9424570437ش شبرا - الدوران استشارى جشرف الدين رياض عبيد 165
01227342544

1026841908 ش المستشفى االيطالى العباسيةاستشارى بشريف فريد زكى عبدالسالم166
01000422457

11 ش محمد حامد متفرع من ش المدينة المنورة - ميدان النعام  -453 أخصائيشيرين رجاء محمد السطوحى167
ب المنطقة الرابعة الحى الرابع التجمع الخامس

01006858854
01159696400

1226247330 ش د / احمد زكى شقة 1 النزهة الجديدةأخصائيصفوت فايز غالى حنا168
01004050229

4023649575ش المنيل الروضةأخصائيصالح الدين سعيد صبرى169
01008733123

34 ش المواردى من ش القصر العينى  امام استشارى أضياء الدين احمد محمد محمود170
القصر العينى

23631913
01113398125

 1601141300318 ج ش ولى العهد اعلى السراى مول - حدائق القبة أخصائيطارق ابراهيم محمود عوض171
1523607832 ش الخمسين - زهراء المعادىاخصائىطارق محمود عبد العزيز ابو الصفا172
7035732455ش البحر االعظم بعد قسم الجيزة استشارى أطارق حامد محمد البدرى 173

9ش د/ عبدالعزيز اسماعيل ميدان تريومف استشارى أطارق حسن احمد مرعى 174
خلف مخبز كريستال مصرالجديدة

27754961
01069103920

3222736923ش صقلية من مكرم عبيد ناصية السالب - م نصراستشارى جطارق مصطفى محمد حسين 175
2722013158ش المستشفى شيكوالنى امام عوايد شبرا استشارى بطلعت تامر واصف 176
22525901241 ب ش الجيش  بجوارالتوحيد والنور ميدان الجيشاستشارى جطه حسنى محمد 177
5824844009 ش النزهة غمرة رمسيساستشارى جعادل رشاد حسن على 178



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩٧

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

24822041 36ش النزهة السكاكينى - الظاهر استشارى جعادل زاهر ابادير 179
01222431880

2435867220 ش شكرى محطة نصر الدين اول الهرمأخصائيعادل عبدالفتاح عبدالمجيد180
16123626768ش بورسعيد - السيدة زينب استشارى جعادل عبدالله على سليمان 181

50 ش العشرين تقاطع ش الزهراء عين استشارى جعادل فتحى محمد خليفة182
شمس الشرقية الدور الثانى شقة 19

24925479
01009350700

3001005671989ش قدرى بجوار مستشفى الحوض المرصودالسيدة زينباستشارى جعادل محمد فريد 183

عاطف حمدى محمد احمد184
ابراج بنك مصر برج أ مدخل 1 شارع خاتم استشارى ج)مركز القاهرة لتقويم و تجميل األسنان(

المرسلين  الهرم
 35625104

01005328742
39622038328ش الترعة البوالقية - شبرا استاذعاطف عجيب جورجى 185

عيادة 120 الدور االول - مول cmc - ش التسعين أخصائيعبد الرحمن محمد عبد الوهاب العريف186
01030093904الشمالى خلف المستشفى الجوى

44601220011011 ش الملك فيصل  الجيزةأخصائيعبد العزيز محمد احمد موسى187

12 ش النصر - الدور األول - بجوار مكتبة استشارى أعبد الله عمر بكرى يسن188
المعادى - المعادى

01118881681
01118881682

58 ش الرشيد من  ش احمد عرابى المهندسين  أخصائيعبدالتواب خلف فيض الله189
32 ش الحرية ناصية القدس الشريف - واالمام الغزالى امبابة

33443676
01005634404

726357753ش محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس - مصر الجديدةاستشارى جعبدالفتاح الحمادى فراج 190
1201118881681/82ش النصر – المعادى اخصائيعبداللة عمر بكرى يس191

2001025693366ش 9 الدور الرابع شقة8 المقطمأخصائيعبداللة محمد ابراهيم زعزع192
01119008897

622568602ا شارع بطرس غالى -روكسى أخصائيعبدالمحسن زكى محمود حمدى193
0100100972

535686982ش مراد الجيزة استاذعبدالمنعم عبدالله عبدالغفار 194
24222838778 أ ش ترعة ةالجبل الزيتون امام كنتاكىأخصائيعز الدين ابراهيم حامد محمود195
624189243ش احمد تيسير الميرغنى - مدينة نصراستشارى أعزالدين على محمود على196
2524542823 أ ش المقريزى منشية البكرى - مصر الجديدةاستشارى جعزة خلف السيد على 197

37 ش عين شمس النعام استاذعزت بركات عبدالفتاح 198
128 ش جسرالسويس ابراج البنيان الندمول- دور4اإلدارى

26348523
22567671

6 ش سيدى جابر ميدان الجامع -استشارى بعصام بشرى فرنسيس199
 م الجديدة 

22404065
01001151351

16433462073ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسيناستاذعصام عادل عزيز 200
01001400271

91ش مصر والسودان برج المحمديةاستشارى جعصام محمد رشاد 201
 حدائق القبة

23300126
01225869309



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩8

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

29ش التحرير بجوار المركز القومى للبحوث استشارى جعطية عبدالعزيز عطية زلط 202
- الدقى 

37488983
01223561694

16ش د/ حلمى حسين محطة الغمراوى - المنيل استشارى جعالء الدين محمد يوسف الشريف 203
32 ش احمد عرابى المهندسين

01001493377
33473287

12 عمارات التعاونيات - المنهل - الحى الثامن استشارى جعلى محمد على البيلى204
01274431301 مدينة نصر  خلف صيدلية بشندى

901032294471 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد الدور االرضى - مدينة نصرأخصائيعلى مصطفى عبد الحميد شمعة205

75ش محى الدين ابوالعز تقاطع جامعة استشارى أعلى ثروت القاضي206
الدول - المهندسين 

 02 3749653502
37602430

01113161020عمارة 5هـ - مجاورة 4 - الحى 12 - 6 اكتوبرأخصائيعماد احمد احمد محمد المغربى207
3137480328ش محمد شكرى  بجوار مستشفى الشرطة العجوزةاستشارى بعماد سبع قدسى 208

12ش طاهرالجزائرى اخرعباس العقاداستشارى جعماد نبيه واسيلى209
حى الزهور مدينة  نصر

22734460
01225642446

01003772830ميديكال بارك 2 التجمع الخامس امام المحكمة القاهرة الجديدةأخصائيعمر احمد فؤاد محمود التونسى210
7622583770ش جسر السويس اشارة روكسى - م الجديدة أخصائيعمر احمد محمد مجاهد 211

10 ش عبد العزيز عيسى خلف مدرسة أخصائيعمر عبد الفتاح محمد الديدى212
المنهل من ش مصطفى النحاس

24711392
01019633622

37716004 109 ش الملك فيصل الرشيدى كلينيكأخصائيعمرو احمد مصطفى الرشيدى 213
01223496370

16ش الهنيدى مدكور - الهرم أخصائيعمرو حلمى مصطفى البلك 214
الشيخ زايد - داون تاون - مدخل 2 الدور االول شقة 116

35844845
01225463675

ش حسين افالطون بجوار مستشفى عبد أخصائيعمرو سامى محمد مختار215
القادر فهمى مصر الجديدة

01007391012
011542452522

97 ش رمسيس الثانىأخصائيعمرو صبحى نصار216
 متفرع من ش العريش - الهرم

33830130
01100239454

1022567876 ميدان بن سندر حمامات القبةاستشارى أعمرو محمد السيد السوهاجى 217

عمرو محمد على 218
17 ش ناصر خسرو خلف الحديقة الدولية استشارى بوشهرته عمرو محمد السرجا نى

23895295امتداد السجالت العسكرية

20ش محمدمتولى الشعراوى بعدتقاطع استشارى بعودة حسن على219
المريوطيةفيصل

01149070029
33864815  

غادة فاروق احمد عالم220
37 ش اسماء فهمى  - بجوار مبنى الرقابة استشارى أو شهرتها  غادة عالم

االدارية - ارض الجولف - القاهرة
24198765

01110101404
31433933083 ش الهرم برج ناجية سنتر األهرام الدور الثالث - شقة 301استاذفاتن حسين كامل عثمان عيد221

عمارة 6ب الدور الخامس ش بطرس غالى - أخصائيفاطمة سامى ابراهيم فضل222
01007756135روكسى - مصر الجديدة

5 ش حجاج من جمال الدين االفغانى  أخصائيفاطمة محمد جابر حجاج223
ومبى الهرم

35822061
01227363515



محافظة القاهرة  واجليزة

1٩٩

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

103ش ابوالفتوح عبدالله الزهراءعين أخصائيفاطمة محمد نصر 224
شمس الشرقية

01006198584
20987749

623917666ش الجمهورية - عابدين استشارى جفتحى عبدالعزيز فتح الباب225

46ب المحور المركزى - برج المدينة - بعد أخصائيفهيم عبد العزيز فهيم التونسى226
جامع الحصرى 6 اكتوبر

01100121200
01100200209

16ش شريف باشا  بجوار الحرية مول - م استشارى جفؤاد باسيلى ناشد 227
الجديدة

22599233
01001458548

 10101021000057 ش خلوصى - دوران شبرا - القاهرةأخصائيكامل حسين كامل228

101ش عبد المنعم رياض - الدور العاشر - متفرع أخصائيكريم عادل محمد بكير229
من البطل احمد عبد العزيز - العجوزة

33473063
01017499994

50501003409207 ش عبد المنعم رياض الحى المتميز 6 أكتوبرأخصائيكريم عبد الحميد محمد على230
10301281144766 ش مصر و السودان حدائق القبةأخصائيكريم محب كمال حنا231
1622870559 ش جمال الدين الشيال الحى السابع مدينة نصراستشارى ألبنى عبد العزيز على احمد232
727760042 ش د/ احمد امين سانت فاتيما مصرالجديدةاستشارى أليلى عدلى فرج 233
242219112ش الوحدة العربية -  شبرا الخيمة استشارى جليلى كامل حنا 234

ماجد جابر محمد محمد 235
4 عمارات شباب المهندسين طريق النصر مدرسوشهرته ماجد السعداوى

23050361امام شركة كهرباء مدينة نصر

ماجد مجدى احمد عبد الفتاح236
13شارع ابراهيم نوار متفرع من احمد فخرى - بجوار أخصائي)مركزسمايل كيرلطب وزراعةاالسنان(

مستشفى حسبو - مدينة نصر
223521660

01226078800

20أ ش سليم األول الزيتون برج مصر أخصائيماجدة عباس محمد عبد المتعال237
للطيران مبنى ب الدور األول

   24544632
01111141752

11ش الكوة متفرع من ش الجيش باب الشعريةاستشارى أماهر سيد حسين محمد238
37 ش باب البحر - باب الشعرية

25925672
01229630307

مجدى اسماعيل عبدالباسط حسين 239
7 مصطفى النحاس تقاطع عباس العقاد بجوار استشارى أوشهرته مجدى الغمازى

النساءجون الشرقيون وامام مصر سكان لالشعة
 22755979

01000365100
324544455 ش رفاعة من الخليفة المامون ناصية ومبىاستشارى جمجدى جميل يوسف 240
2622525344ش ابراهيم صقر امام مستشفى المطرية التعليمى أخصائيمجدى زين العابدين على حسن 241
8126396919 ش سليم االول برج الفهيم - حلمية الزيتون استشارى جمجدى يوسف عزالدين ابراهيم 242
3723659395ش القصر العينى امام كلية الصيدلة استشارى جمحروس محمود عوض القماش243
437490081 ميدان طيبة من جامعة الدول العربية - المهندسين استاذمحسن كاظم عبداللطيف 244
722570809 ش دمشق روكسى مصرالجديدةاستاذمحسن محمد نورالدين 245

10ش النصر )نصوح سابقا( مدينة التحرير استشارى جمحمد ابراهيم عفيفى سيد احمد246
33117606امام مستشفى الحساسية والصدر امبابة

1522579545ش عالن بين ابن سندر وبنزينه التعاون حمامات القبة استشارى بمحمد ابراهيم على شعير 247

محمد ابواليزيد احمد 248
63 ش امتداد ش 9 بعد مسجد الخليل ابراهيم استشارى أ)اسنان اطفال(

23793859حدائق المعادى



محافظة القاهرة  واجليزة

2٠٠

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

01201111344 18 ش التحرير – الدقى - الجيزةاخصائىاحمد مجدى فؤاد249

احمد محمد ابو الوفا 250
01102922287   128 ش الهرم - الهرماخصائىابراهيم

37716606

احمد محمد عبد العظيم 251
42 ش عباس العقاد – الدور الخامس – استشارى أاالشقر

01005242108مدينة نصر

احمد محمد عبد العظيم 252
8/1 ش عثمان اباظة تقسيم اباظة اخصائىمحمد السعدنى

 المريوطية الهرم

احمد محمد على السيد 253
2 ش ابو سمبل – من ش ابو الوفا – دار اخصائىالشافعى

 27162888السالم - القاهرة

87 ش محمد فريد – جامع الفتح – مصر اخصائىالهام اسكندر بولس254
الجديدة

   26348823
26325788

عمارة 2 0- مجموعة 64 – مدينة الرحاب – اخصائىامجد ايهاب محمد السعيد255
1093042777القاهرة الجديدة

ميديكال بارك 2 عيادة 207 – التجمع استشارى أامل فوزى محمد فوزة256
 01002331016الخامس

الشيخ زابد – مدخل هايبر 1 – بجوار بنك اخصائىحسام الدين فؤاد حجاج257
1100737340االسكان و التعمير

مجاورة 2 – قطعة 42 – الحى االول – اخصائىدعاء محمد حسن على258
1029424137الشيخ زايد

رضوى مختار محمود مختار 259
01030609815 33 ش احمد عرابى - المهندسيناخصائىاحمد

104 ش جسر السويس – ميدام االلف اخصائىسرور محمد سرور260
مسكن – عين شمس

   01004409172
01278440211

سمير محمد ابراهيم 261
408 ش الترعة البوالقية – ميدان فيكتوريا اخصائىالمتولى نايل

– شبرا مصر
   010660066740

01202300121

96 ابراج االلف مسكن – برج ياسمين البدور اخصائىفوزى محمد عباس262
– جسر السويس

 01098979249
01147558001

17 ش فريد سميكة – امام بوابة استاد اخصائىمحمد راشد محمد على263
 01203767777نادى الشمس

محمد سعيد دغيدى عبد 264
621094340430 ش مصر و السودان – حدائق القبةاخصائىالكريم

محمد صالح محمد على 265
12301288780207 ش الهرم – الطالبية - الهرماخصائىفهمى حجازى

محمود جمال ابراهيم عبد 266
27 ش النصر – الدور الثانى – المعادى اخصائىالجواد

 01200885520الجديدة

محمود رائف عبد الفتاح 267
1/1 ش الالسلكى – الشطر الثانى - اخصائىصقر

1116672222المعادى



محافظة القاهرة  واجليزة

2٠1

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

محمود مصطفى حسن 268
0106476843 5 ش الصرف الصحى – المرج الجديدةاخصائىالدسوقى

 محمد احمد خليل احمد الجندى 269
 4527320153 ش الزهراء – زهراء المعادىأخصائي) هاى دنت لالسنان(

01060002889

ش بورسعيد –الوليلى امام مسجد ابو بكر اخصائى محمد احمد طة بدر270
01117060713الصديق

123918360 مكرر ميدان السيدة زينباستشارى جمحمد احمد محمد احمد ادم 271
01002874039

3137484982ش المساحة - الدقى استشارى جمحمد احمد محمد بدوى 272
01223315856

35722626عمارة مصر للتامين - ميدان الجيزة استشارى أمحمد احمد محمد طه 273

122583765 مكرر ميدان بن سندر حمامات القبةاستشارى بمحمد اسامة عليش محمود274
01096663820

1001022368680 ش حمودة بجوار محطة مترو حدائق حلوانأخصائيمحمد اسامة مصطفى على275
4225563727ش المحطة تقاطع عبدالرحمن - حلواناستشارى جمحمد اسماعيل محمد عكوش 276

5 ش التقدم - خلف مسجد رابعة العدوية استشارى أمحمد اشرف محمد انورالملطاوى277
01018181159- مدينة نصر

محمد توفيق مصطفى كمال 278
191ش ترعة الجبل امام محطة مترو انفاق استشارى جوشهرته توفيق مصطفى كمال

01111707731منشية الصدر

129 ش النزهة  ميدان سانت فاتيما بجوار استشارى أمحمد جالل حلمى حمودة 279
26332918المالكى مصرالجديدة

2722047312 ش شيكوالنى الترعة البوالقية - شبرا مصراستشارى جمحمد حسنى محمد الغندور280
0114170457

12101286086005 ش النزهة - ميدان تريومف - مصر الجديدةأخصائيمحمد حسين عبد المولى محمد281
011004617930

8 ب الشطر العاشر من ش الجزائر بجوار أخصائيمحمد حسين محمد حسن282
01067033924التأمينات المعادى الجديدة

946056365شارع احمد عرابى - شبرا الخميهاستشارى أمحمد رضا صالح فرج283
01229977412

91 ش المنيل     مدينة العبور ش الشعراوى استشارى جمحمد رفاعى السيد محمد284
01222370983امام مكتب بريد اسكان الشباب

10201028834223ش مكرم عبيد م. نصراخصائيمحمد رفيق صالح عبداللطيف هندى285

6 اكتوبر ىالحى السابع االردنية المرحلة 4أ استشارى جمحمد زكى محمود هاشم286
شقة 115

38368998
01064689882

25 ش المراغى ع سينما ماجدة ميدان المحطة حلوان استشارى جمحمد سيد احمد محمود طراد287
ش القنال ابراج الشهيدبرج 13مشروع فلسطين المعادى

25560054
23595931
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126385532ش شوقى متفرع من ش متحف المطريةاستشارى جمحمد سيد غريب 288
0107648386

محمد سيد محمد بخيت 289
8 ش جمال عبد الناصر نهاية جسر السويس استشارى أو شهرته محمد سيد بخيت

امام فودافون
26638296

01149284447

1733036213 ش الغيث العجوزةاستاذمحمد شريف محمد صالح الدين 290
01009132931

17 ش المأمون من ش احمد عرابى - استشارى أمحمد صبحى اسعد 291
المهندسين شقة 4

33473338
01128889396

22 ش محمد عوض خلف مفكو حلوان - استشارى أمحمد صالح الدين محمد خليل292
23496591مكرم عبيد -م. نصر

42 ش متولى الشعرواىأخصائيمحمد طارق عبد المجيد فرحات293
مدنية نصر  الحى العاشر

0109639879
23577026

مول الدون تاون - الشيخ زايد - بجوار أخصائيمحمد عبد الحميد ذكى عبد الحميد294
مستشفى زايد التخصصى

01113018753
01095307917

محمد عبد الفتاح احمد خليل جالل295
96 ش مصطفى النحاس يرج األطباء شقة أخصائي)و شهرته محمد عبد الفتاح جالل(

502 مدينة نصر
22719730

01225755208

40ش نادى امبابة الرياضى  مدينة التحرير استشارى جمحمد عبدالخالق محمد 296
33118626- امبابة

محمد عبداللطيف حسن 297
326344132ش احمد عبدالحميد من ش على باشا الالله النعاممدرسعبدالعال 

محمد عصام عبد الحفيظ محمود 298
433457308 ش عبد الرحمن الشرقاوى -الصحفييناستشارى أوشهرته عصام عبدالحفيظ

محمد عصام محمد عبدالرحيم احمد 299
27 أ ش الحجاز امام الميريالند الدور العاشر أخصائيوشهرته عصام عبدالرحيم

الرحاب مركزطبى )2(عيادة)106، 107( الدور األول
24539165
26922887

محمد عصام محمد محمد 300
1422725517ش عباس العقاد - م نصر استشارى بالسنهورى 

01001521005

388 ش احمد الزمر ميدان الحى العاشر مدينة نصرأخصائيمحمد على ابراهيم عبد الكريم301
ش اسماعيل مرشد برج نور الدين المنطقة العاشرة مدينة نصر

24116108
01002401444

100ش 9- المعادى السرايات اعلى البنك استشارى جمحمد على محمد الشبينى302
االهلى المصرى

01001118031
23787933

36601141815344ش الهرم - بجوار كازينو الليل - الجيزةاستاذمحمد على محمد اليسقى 303

7 ش المنشية برج الكوثر ميدان الساعة استشارى أمحمد عمران حامد محيسن304
من ش حى الهرم فيصل

 37244954
01001809540

2201094120334ش بن الرومى الحى السابع - مدينة نصر - القاهرةأخصائيمحمد فاروق على حسن305
23895204

26719183 28 ش الشيخ احمد الصاوى من مكرم عبيد مدينة نصراستشارى أمحمد فتح الله منصور306
01155647406
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محمد فتوح عبدالله 307
رمضان 

استاذ 
مساعد

33ب ش رمسيس - برج معروف ميدان عبد 
المنعم رياض

 25758602
01020010829

6 اكتوبر - الحى االول - مبنى 436 - أخصائيمحمد محجوب جابر سلطان308
بجوار السنترال

01022446537
01012318111 

18ش احمد الزمر - بجوار سوق السيارات - مدرسمحمد محمد عبد اللطيف البحراوى309
امتداد ذاكر حسين - مدينة نصر

01111988577
01001018208

6 أكتوبر الحى الثانى المحور المركزى امتداد أخصائيمحمد محمود عبد الحليم عويضة310
01027177784الحصرى رقم 105

محمد مدحت السيد شريف311
79 عمارات طيبة مدخل 2 طريق النصر الرئيسى أخصائي)عيادة دنتال بالنت(

01016551760بجوار الشويكى ماركت الدور الثانى

11برج الياسمين ش على بن ابى طالب استشارى جمحمد منصور السيد حجاج312
37716795اسباتس الهرم

108 ش سليم االول الزيتون أخصائيمحمد منير احمد شاكر313
6 ش المسلمانى المنيل

26360169
01097995187

12 ش القاهر من ناصر الثورة بجوار مؤمن استشارى أمحمد نبيل عبدالتواب 314
فيصل

35823728
01001176227

501011906061 شاهين متفرع من ش نوال العجوزةأخصائيمحمد نبيل محمد شعالن315

محمد عبد الله كمال عبد 316
الشارع الجديد ناصية ش نادى بهتيم – امام اخصائىالمقصود

المطعم السورى – شبرا الخيمة
   248242555
01062100310

01000458209ش المركز االجتماعى - المرجأخصائيمحمد نبيه حسن السيد317

محمد نحمده عبد الفضيل 318
37ش دكتور احمدى بدوى امام مدرسة أخصائي)مركز اآللماس لطب الفم واالسنان(

1140005561العبور -حلوان القاهرة

1/65 ش اسماعيل القبانى المنطقة االولى استاذمحمود احمد عبدالله شحاتة319
01006609081بجوار جنينة مول مدينة نصر

30 ش سعد خميس من ش التروللى امام استشارى بمحمود اسماعيل محمد يوسف 320
سنترال المطرية

24892104
24760768

محمود رائف عبد الفتاح صقر321
)BIenda(1/1 ش الالسلكى - الشطر الثالث - أخصائي

1102609999المعادى الجديدة - القاهرة

53 ش مصطفى النحاسأخصائيمحمود عبدالمنعم منصور322
بجوار التوحيد والنور - مدينة نصر

 22723293
01224591681

3601150500404ش االمام على ميدان االسماعليةأخصائيمحمود محمد حسن عبد المقصود323
2101555895559ش النصر - المعادى الجديدة - الدور الثالثأخصائيمحمود محمد حلمى الرشيدى324

محمود هانى محمود عبد الحميد الشين325
2937625659 شارع نوال - العجوزة   الجيزةأخصائي)و شهرته محمود الشين(

01010299643

محمود يحى محم ابو النجا326
9201025021919 ش مكرم عبيد - الدور السابع - مدينة نصرأخصائي)دينتال افينيو كلينيك(
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8 ش رمزى فرج امام سنترال الهرم محطة استشارى جمحى الدين حامد اسماعيل327
حسن محمد الهرم

35821134
01005254698

13 ش عصران عبدالنعيم من ش ترعة السواحل امبابة استشارى جمدحت حفنى حامد عبدالعال328
236 شس ترعة الزمر - ارض اللواء- بجوارمسجد الهادى

01027430700
01223571287

7 ش مختار سالم من ش الخليج المصرى أخصائيمدحت سليمان خليل329
24853606المليحة - حدائق القبة

67 ش ابو بكر الصديق - عمارة ابو مازن - أخصائيمدحت صالح الدين بسيم330
سفير - مصر الجديدة

26390222
01014121348

238 ش شبرا امام مؤمن الخلفاوى- ميديكال بارك بريميز استشارى جمدحت عبدالحميد عبدالمجيد331
عياده 227 ش90 خلف المستشفى الجوى

22053709
01008052095

مدحت عبدالرحيم صبرى المرعشلى 332
42 ش احمد فخرى بجوار حديقة الطفل استشارى أمن 9 ص : 11ص  ومن 6م : 10م

مدينة نصر
23546482

01001764734

74 ش فريد سميكة امام موقف اتوبيس استشارى جمدحت فايق شكرى333
21812268ميدان الحجاز

53 ش احمد قاسم جودة خلف كالتكس استشارى بمرفت عبدالله عبدالفتاح 334
عباس العقاد

   23844711
01143361611

252 ش ترعة الجبلأخصائيمرقس زكريا القمص ميخائيل335
 امام التوحيد و النور الزيتون

22845608
01123696392

مركز سكان فوردنت 336
ميديكال بارك - التجمع الخامس - بجوارمحكمة القاهرة الجديدة - 221 أخصائيألشعة االسنان

الدور الثانى- 208 ش شبرا - الدور االول رقم 3
01122115760
01101030343

6ش الصناعة متفرع من ش عباس العقاد - أخصائيمروان حسين كامل سليم337
المنطقة االولى - مدينة نصر

01227011120
24042714

المصرى الحديث لألسنان338
)MDC(قطعة 509 ش 9 تقاطع ش 10 محطة الرخاوى أخصائي

25056170امام بنك كريدى اجريكو المقطم

101015453678ش االربعين من كعبيش أخصائيمصطفى احمد شوقى معوض احمد339

23951697 36 ش رشدى امام محكمة عابدين  القاهرةأخصائيمصطفى محمد مصطفى رضوان340
01225233411

مصطفى ممدوح محمود محمد341
65 ج مدخل البوابة األولى حدائق األهرام- مشروع مول كارجو - قطعة 45 - أخصائي)مركز ADC لألسنان(

المحور المركزى - بجوار مستشفى جلوبال - الشيخ زايد
01009766616
01004561174

1133460215ش المنتصر - العجوزة استشارى جمظهر ضيف جورجى342

18ش حسنين الدسوقى حدائق المعادى استشارى جمعتز خليل عبدالفتاح343
3 هـ /2 شارع النصر خلف بنزينة كالتكس

23795618
27538999

معتز محمد محمد محمود 344
113شارع الملك فيصل المريوطيه اعلى أخصائيالخطيب

صيدليات الوليد _الجيزه
01001261666
01114915205

177 ش الملك فيصل ناصية ش العريشاستشارى جمعتز مختار احمد طلبة345
478 المقطم ش 9 منطقة د

01096228855
01096652212
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186ش النزهة بين ميدان سانت فاتيما استاذمعتز مصطفى بهجت المهدى 346
وميدان الحجاز مصر الجديدة

 27769414
01001447384

21724308762ش شبرا محطة سينما التحرير استشارى جمفيد جرجس فاضل 347
2027945596ش عبدالعزيز جاويش - باب اللوق استشارى جمنى ابراهيم محمد ابوالنجا 348
9601003518446ش مصطفى النحاس برج االطباء مدينة نصرأخصائيمنى شفيق يوسف349

108 ش سليم االول الزيتون استاذمنير احمد شاكر350
6 ش المسلمانى المنيل

26360169
01097995187

3 ش البصرى امام رئاسة حى المعادى - استشارى جمها عفيفى عبد المقصود على عفيفى351
01112720556متفرع من ش 77 - المعادى

9101111906239 ش جسر السويس مصر الجديدةأخصائيمى حسن احمد الحسينى352

8 ش بين المدارس من ميدان المماليك أخصائيمينا رفعت حلمى فهيم353
الخلفاوى شبر

22022925
01007716461

2901273883388ش الحجاز –مصر الجديدة اخصائيمينا سمير ميخائيل354

189 ش النزهة ميدان الحجاز الدور الثالث  أخصائيمينا فيليب خلف355
01211799016مصر الجديدة

33 ش حسن افالطون - ارض الجولف - أخصائينازكتر عبده عبده الريدى356
مصر الجديدة

24118008
01100667070

12 ميدان بن سندر منشية البكرى مدخل 2 استشارى أناصر عباس عبد العزيز على357
01154529659بجوار مطعم رأس البر  القاهرة

الشيخ زايد - خلف سوبر ماركت سعودى و امام أخصائيناهد محمد عدلى عبد المنعم358
كمبوند جرينز )Exit14(   مول

38515262
01110484992

1723696782 ش جمال عبدالناصر مدينة الهدى  حدائق حلواناستشارى جنبيل فتحى حفظ الله 359

نبيل محمد المهدى العطار  360
30 أ ش ترعة الجبل بجوار كنيسة ديرالمالك استشارى جوشهرته نبيل العطار

26831990حدائق القبة

مشروع رابعة االستثمارى عمارة 57 استشارى جنجوان محمد عبدالعزيز 361
بجوار دار الدفاع الجوى مدينة نصر

24172625
0124072486

94 ش عبدالعزيز فهمى ميدان سانت استاذنجيب محمود مصطفى ابوالعينين362
فاتيما - مصرالجديدة

  27756650
27756823

ندى جورج اسكندر فرنسيس 363
10 ش سيد درويش )ش زكى سابقا( أخصائيوشهرتها ندى فرنسيس

25755274التوفيقية االزبكية

01127443759الهضبة الوسطى .المقطم.الحى الرابع.5216استشارى جنرمين مصطفى محمد ابو اليزيد364

نهى اسماعيل محى الدين 365
257 ش الهرم عمارة رويال سنتر الدور الرابع أخصائيوشهرتها نهى ابوالعزائم

شقة 401 محطة حسن محمد الهرم
35830760
37805253

38 ش حسن المأمون امتداد النادى األهلى استشارى جنيفين محمد احمد شعيشع366
مدينة نصر

23498714
01061158452

6 اكتوبر الحى 11 - منطقة 15/16 - أخصائيهاجر حسن خالد جبريل367
العمرانية الثانية شقة 1 بلوك 2/18

 01033322905
01224405153
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2801004596615 عمارات العبور - صالح سالم - مصر الجديدةاستشارى أهالة رضا ابراهيم جندى368
01276412327

169 ش محمد فريد - وسط البلد - استشارى جهاله سعد حليم369
عمارة جاتنيو

01001484460
23916536

100 أ ش جسر السويس - ميدان االلف استشارى جهاله عاطف احمد370
مسكن- اعلى معمل المختبر

28536167
01280108327

الشيخ زايد مول داون تاون مدخل 2 الدور استشارى أهانى محمد ابراهيم مرزوق371
الثالث شقة 312

38512955
01001062381

9ش 9 فوف مكتبة سميروعلى بجواركشرى التحريرالمقطمأخصائيهانى محمد المرسى محمد372
قطعة 379عمارة 5بجوارمعمل المختبرالهضبةالعليا المقطم

01015761601
01068624382

168 ش النزهة -ميدان سانت فاتيما -مصر أخصائيهانى محمد عبد المنعم راضى373
الجديدة

   01154434438
01023332232

هبة كمال نجيب الفشنى374
17ش على شعراوى ناصية النقراشى االعدادية حدائق القبه    استشارى جو شهرتها هبة الفشنى

1 ش الحرية عمارة بنزايون سابقا الفيوم
  24642819

332702

هبة محمد احمد محمد 375
251 ش  بورسعيد برج اشعة الطاهرة أخصائيوشهرتها هبة محمد ادم

23959841امام الرشيدى الميزان السيدة زينب

1022007908 ش حسن المغربى حدائق شبرا الساحلأخصائيهشام أحمد عيسى مصطفى376
 2 عمارات الشريف - ش اسوان - مصر الجديدةاستشارى أهشام ابراهيم عثمان ابراهيم377

1926441097 ش بن الحكم ميدان حلمية الزيتوناستشارى أهشام احمد محمود ابراهيم378
01033064455

1926441097 ش بن الحكم ميدان حلمية الزيتوناستشارى أهشام احمد محمود ابراهيم الدكرورى379
01033064455

94ش عبدالعزيز فهمى ميدان سانت فاتيما استاذهشام احمد محمود عفيفى 380
27756839- م الجديدة 

 8201006218282 ش مصطفى النحاس الدور الثانى شقه 8 - القاهرةأخصائيهشام اسامه محمد محمد سبع381
5326339859ش نخلة المطيعى - تريومف - م الجديدة استشارى جهشام جميل احمد الديب 382

11245155833 ش االهرام - الكربة - مصر الجديدةاستاذ مساعدهشام فتوح عبد الله رمضان383
01154362000

4201222196600ش المحطة - ناصية عبد الرحمن - حلوانأخصائيهشام محمد اسماعيل محمد عكوش384

39 ش الصحابة حدائق القبة خلف مسجد استشارى جهشام محمد عرابى احمد385
الشيخ غراب

26014062
01001444839

هشام محمد محمد السيد صفا386
33أ شارع القصر العيني، عمارة البنك أخصائي)صفا دنتال سنتر(

االهلي، شقة 17 الدور 5
01001720677
01026525213

437220043 مكرر ش المنشاوى من ش العشرين فيصلاستشارى أهشام محمد محمد سالمه387

هشام محمود حسن مصطفى 388
58 ش اسماء فهمى  بجوار الرقابة االدارية مدينة نصراستشارى أوشهرته هشام ابوالعينين

 21ش القبة - ميدان روكسى
01276443536

24149869



محافظة القاهرة  واجليزة

2٠٧

الدرجة االسمم
التليفون العنوانالعلمية

84 ش حسنين الدسوقى فوق صيدلية استشارى جهناء فؤاد سمير عوض389
01222228937الجمال حدائق المعادى

هيثم السيد محمود يوسف 391
1 ش االمام منصور الزيدى - أخصائيوشهرته هيثم يوسف

35726310ربيع الجيزى - الجيزة

هيثم محمد محمد عطية392
51 ش الحرية امام صيدلية األمل المطرية بورتوكايروميديكال أخصائيمروة احمد العزب عى رضوان

عيادة 37 الدور االول امام اكاديمية الشرطة - التجمع االول
01226246523
01020270457

مجمع الفردوس بجوار نادى السكة الحديد استشارى أوائل العدوى عبده الخوالنى393
عمارة 1 شقة 46 مدينة نصر

23423833
010522258

وائل صفوت صادق 394
5 ش عباس العقاد الدورالسابع مدينة نصر - العاشر من رمضان المجاورة أخصائي)مركز النور للتقويم(

الثامنة قطعة 288 - تقسيم الزراعيين
24028081

387105/015

3022579800 أ ش سليم االول الزيتوناستشارى أوائل عدلى واصف 395
01221611615

6 ميدان النبوى المهندس خلف مسرح استشارى أوائل عطية توفيق 396
البالون العجوزة

 33479752
01008372126

53 ش المقريزى برج االطباء روكسى استشارى أوائل محمود شوكت محمد397
24521734مصرالجديدة

6622720616 ش عياس العقاد مدينة نصر  القاهرةاستشارى بوائل منير جرجس398
2725251864 ش 105 - المعادى استشارى بوفاء مختار عبدالسالم موسى 399

11 طريق النصر عمارات رابعة االستثمارى أخصائيوليد سيد احمد محمد400
مدينة نصر

24142896
01007835807

269 ش بورسعيد - السيدة زينب - امام بنك QNBأخصائيياسر عرفات حسنين امين401
139 ش التحرير - الدقى

23907863
01153595000

4ج ش جاردنيا - بوابة خوفو - حدائق أخصائيياسر فؤاد محمود صيام402
01271161268االهرام - الجيزة

3724536069 ش العزيز بالله  جسرالسويس الزيتوناستشارى أياسر محمد شوقى مصطفى 403

يحيى محمد بكر مدكور 404
مساكن مشروع كلية البنات خلف دار استشارى بوشهرته يحيى مدكور

الدفاع الجوى مصرالجديدة
  24170133
01114170133

عالج االالم 

الدرجة االسم م
التليفون العنوانالعلمية

622565423 أ ش بطرس غالى روكسى مصر الجديدةاستشارى أكمال رفعت سليم1
01212139123
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محافظة القاهرة  واجليزة
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معامل التحاليل

التليفون العنواناالسمم
38300/37486100شارع محى الدين ابو العز المهندسينصحه سكان &الب1

28ش على امين - امتداد مصطفى النحاس اتش الب2
بجوار اوالد رجب - مدينة نصر

01064643248 
01281703015

اسامة عبدالمتعال 3
7833133722 ش طلعت حرب امبابةمنصور عرفة

02 37807037- 111ش فيصل - ناصـية ش الـمـسـتـشفى- بـرج الــخـليـجاكيورت الب4
01115552309

16526388187 ش جسرالسويس أمام الشبراوى مصرالجديدةايمان كامل فهمى5

 ايمن اسعد ابو السعد6
)معمل الصفوة(

الخانكة - مجمع الصفوة - غرب السكة الحديد - 
44685250بجوار محطة القطار

 بيوميديكا  7
24533245-287 ب  ش ترعة الجبل الزيتوند/ محمد فخر الدين احمد عثمان

24532102

القاهرة للتحاليل8
6419962أ ش جسرالسویس تقاطع ش روكسى )ثناء حسین سالمة(

 خالد احمد محمود حشاد 9
 24023019 34 ش الطيران بجوار كنتاكى مدينة نصر)مدينة نصر للتحاليل(

22639944

 72ش المنيل - ميدان الباشا - معمل البرق10
9/7/6/1551400008بجوار شركة اتصاالت الدورالسابع

شركة معامل الحياه 11
للتحاليل

 برج اوالد رجب بجوار برج االطباء اول فيصل
5 مركز هنيده التجارى امام مسجد ىالحصرى - 6 اكتوبر

35714840 
38377762

12624937090 ش ابراهيم عبدالرازق خلف التامين الصحى  - االلف مسكنصفوت محمد عبدالباقى12

 183 ش التحرير عمارة استراند باب اللوق طارق على احمد حسن13
10 مساكن النيل القطامية القاهرة

27922552 
27571144

33359300-12 شارع بطرس غالي  - روكسيفرست الب14
24555077

 4 ش شهاب المهندسين كايرو الب15
9 ش شريف القاهرة

33381968 
23914936

1 مكرر ش العشرين تقاطع المساكن أعلى البان مجد لألشعة و التحاليل الطبية16
البان الدوار-الملك فيصل

 37234450
37234130

 محمد حسام الدين عبدالعزيز 17
1323909209 ميدان السيدة زينب عمارة على بن ابى طالبوشهرته حسام عبدالعزيز

محمد عمرو اسماعيل 18
عدلى الخولى

73 ش عمر بن الخطاب ميدان السبع عمارات 
مصرالجديدة

  22902510
24147040

1733151609 ش السودان – برج الكيت كاتعائشة محمد صالح ابو عيطة19

 32 ش نزيه خليفة امام الحرية مول مصرالجديدة محمد محمد على شريف20
478 ش سكة الوايلى حدائق القبة

01201501420 
26011614



محافظة القاهرة  واجليزة

212

التليفون العنواناالسمم
1831000126563ش التحرير - مبنى ستراند - الدور الرابعالبحوث للتحاليل الطبية والوراثية21

01126665171 حلوان شارع رياض تقاطع ش شريف امام الشريف للبالستيكمعامل البوشى للتحاليل الطبية22
25592048

معامل النيل مصر 23
 301094649594 ش فتحى زغلول من ش مصر و السودان - حدائق القبةللتحاليل الطبية

16402

مها صالح عبد اللطيف 24
23909516  16 ش الشريف بجوار البنك األهلى المصرى)معمل نيو الب(

01000521722
45637757577 ش الملك فيصل امام برج االطباءميديكا الب25

 4024839174ش العباسية ميدان الجيش - الدور 2 شقة 1ميشيل جورج26
24153430

 هاشم محمد محمد جادو 27
10022046571 ش شبرا امام محطة روض الفرج )تحاليل وابحاث الدم(

 هند محمد محمد مطاريد 28
8/527044019 ش الجزائر المعادى الجديدة)الهالل(

55 ش عبد المنعم رياض متفرع من ش البطل معمل البرج29
19911احمد عبد العزيز - برج االطباء - 

6419014شارع جامعة الدول العربیة .معمل المختبر 30
2616191ش البطل احمد عبد العزيزالفاالب31
519445شارع االهرام بجوار قصر االتحاديهمعمل الشمس32
19656ا ميدان محطة مترو المعادىمعامل النيل33
119314 امتداد 26 يوليو ميدان لبنان العجوزة الدقىالب ميد ايجبت34
516064 شارع الطحاوى برج الصفوه من شارع اليعقوبي روياالب35
2519358 ش عثمان بن عفان ميدان صالح الدين  مصر الجديدةسبيد الب36
15034مدينة نصر الرئيسى امتداد عباس العقاد مع تقاطع مصطفى النحاسالبركة37
1112669924 28عثمان ابن عفان، البستان، قسم مصر الجديدةسمير شاكر38

 25193833-14725193832أ شارع النصر بجوار صيدلية البقالوى الدور االولكايرو كلينيكاالب39
01207771078 - 01100925884

731200555562 ش العياسيه امام محطة متره عبده باشامعامل عز الب40
1067390220شارع أحمد راغب باشا، حلواندجله 41
101033410013ش محمد فهمى السيد ـ جاردن سيتى اليف الب 42
401128706478ش بطرس غالى  روكسى  مصر الجديدةكواليتى الب 43

93شارع 9 المعادى  أمام محطة مترو المعادى معمل ميجا الب 44
01114010444عمارة كنتاكى 

1901005488606ش وزارة الزراعة ـ عمارة بنك القاهرة ـ الدور الرابعميد الب45
5501200241111ش أبو طاقية ـ حدائق شبرا معمل دكتورة إيناس الدفراوي46
5101093790606شارع أحمد عرابى  المهندسينجراند الب أبو الغار 47



محافظة القاهرة  واجليزة
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التليفون العنواناالسمم

48)care lab( 46ش عثمان بن عفان ـ الدور األرضى ميدان عناية الب
01063889686اإلسماعيلية مصر الجديدة

13801226200210ش مصر والسودان ــ حدائق القبةبيتا الب للتحاليل الطبية 49
71157945747ش جسر السويس ـ منشية البكرى  مصر الجديدةمعامل مختبرات العرب الدولية 50
51)trust lqb( 101121444307ش البطل أحمد عبد العزيز ـ الدور الرابع تراست الب
16501145293583ش جسر السويس ـ مصر الجديدةسيجما الب 52
53)top scqn lqb( 1601140561562ش النزهة ميدان الساعة ـ مدينة نصر توب سكان الب
7624570589 ش طوسون ناصية شبراعنايات محمد عبدالرحيم  )طوسون(54
9301017379865ش الهرم ـ المريوطية مركز زووم لآلشعة والتحاليل 55

2 ش اللوكاندة بجوار جروبى بجوار محالت أحمس كامل غبريال ابراهيم56
22584385القاضى و حسين الدور األرضى مصر الجديدة

 29126836552 ش رمسيس الظاهرماهر رشدى توفيق )المراغى(57
26742999

26320917 15 ش بن الحكم ميدان حلمية الزيتونمفيده محمد عيسى صالح58
26338999

 168 ش التحرير باب اللوقالمصرى البريطانى59
131 ش الملك فيصل الكوم االخضر الجيزة

23920063 
33826649

01157766471امام مستشفى الصدر 1 ش النور العمرانيةالنور لألشعة و التحاليل60

 50100031133ش طلعت حرب - وسط البلدان اس ايه للتحاليل الطبية61
01227455997

722056956 ش على بن ابى طالب شبرا مصرداود ابوعلم يسى62

 شركة األوائل للخدمات الطبية63
 01156333877-48135680419 شفيصل  اول فيصل  الجيزة  نهاية  كوبرى فيصل)ماستر سكان اندالب(

35680420

 شركة االنصارى الب64
)معامل االنصارى(

69 ش 9 المعادى   41 ش نوبار الدور السابع باب اللوق 
13 ش مصطفى النحاس الدور الثالث مدينة نصر

23587229 
27964801

 شركة المختبرات الطبية المصرية  65
5426394666 ش عثمان بن عفان مصرالجديدة)ايجى الب(

4522584282 ش الخليفة المامون روكسىفكرى جبران اسكندر66
1001743719المقطم 44شالهضبة السفلى كويك الب 67

 محمد سعيد السيد محمد عرابى 68
وشهرته سعيد عرابى  )الدار البيضاء(

 5 ش عباس العقاد عمارة الدارالبيضاء مدينة نصر 
96 ش المطراوى عمارة توشيبا المطرية

24013797 
22505024

 محمود عبدالله العزونى 69
)تريومف(

 53 ش نخلة المطيعى مصرالجديدة  
5 ش حامد احمد على بوالق الدكرور

26386058 
33271403

20م يمين البوابة الثالثة مباشرة حدائق األهرام مركز الطاهرة لألشعة و التحاليل70
الهرم

-01222504012
19173

 2325918383 ش كامل صدقى الفجالةممدوح رياض داود71
01223325262



محافظة القاهرة  واجليزة
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التليفون العنواناالسمم

 منى انور سعدالله قلتة  72
17426418717ش النزهة ميدان سانت فاتيما بجوار بنك االسكندرية)سيفين للتحاليل الطبية(

02 4026704391ش ابو داود الظاھرى مكرم عبید مدینة نصرمنى خلیل73
626385194 ش محمود حافظ  ميدان سفير مصرالجديدةميخائيل حنا تادرس 74
6522403646 ش ابوبكر الصديق ميدان سفير مصرالجديدةوفاء فوزى عزت75

 هدى عدلى دوس 76
27513926 87 ش 9امام محطة مترو انفاق المعادى)النيل المعادى(

01288747866

 حسن حسام الدين السيد 77
26923955855 ش بورسعيد برج لؤلؤة الخليج السيدة زينبوشهرته حسن القاضى

1001615900مجمع المواردى االدارى امام محطة مترو السیدة زینباحمد ابوعامر78
381203333896 ش ابو بكر الصديق - الدور3 - ميدان سفيرتاون الب79
1222638841ش طريق النصر رابعة العدوية  - مدينة نصرسمير ابراهيم عبدالهادى80

 723619310 ش متحف المنيل بجوار سنترال الروضة القاهرةسيجما مصر81
01221155328

716059 ش التحرير - امام محطة مترو البحوث - الدقى الدور االولمعامل الحكمة 82
01067655511

 معامل سينا الب83
)احمد عبدالفتاح احمد الشامى(

15 ش النصر محطة النصر القطامية ميديكال بارك 
سنتر عيادة 213 امام المحكمة  التجمع الخامس

01119400119 
01140422884

23697824ش جمال عبدالناصر أمام محالت حسين درويش  - حدائق حلوانمنال عبدالعزيز احمد )القدس(84
722742352أ ش مكرم عبید الهیئة العربیة للتصنیع مدینة نصرالهوارى )محمد فتحي(85

 388966269الشيخ زايد مول اركان بالزا مبنى رقم 5 وحة رقم 22شركة ابن حيان نعامل اكيوالب86
19868

251050102901 ش رياض تقاطع ش المراغى - امام اوالد رجبالرواد - الفرع الرئيسى87
91202666616 ش جامعة الدول العربيةعلى شمس الدين - الفرع الريسى88

شارع النصر،المعادي،قسم البساتنين، البساتين ايهاب رفعت ابراهيم89
1210280516الغربية، البساتين، محافظة القاهرة 

0120228322 14 ش عدلى وسعد زغلول امام عمر افندى معامل العربى90

73 عمارة القاهرة للمبيعات - ش عمر بن محمد عمرو الخولى91
الخطاب ميدان السبع عمارات

 01223121201
01113121201

6022586550ش بطرس غالى -روكسيتيسير محمد كامل92
0223684551

1277680337شارع محمد صبرى أبو علم، قسم عابدينغادة محمد عزت93

18301000126563 ش التحرير عمارة استراند الدور السادس باب اللوق معمل البحوث الطبية94
 27931464

30233380872ش المبتديان - برج المبتديان الطبى منال عبد المنعم95
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مراكز األشعة 

التليفون            العنون     االسمم
38300/37486100شارع محى الدين ابو العز المهندسينصحه سكان 1
24313624 - 20524313653 ش شبراشبرا سكان لالشعة - مكرم لوقا دانيال2

2725891984شارع عماد الدين بجوار مسجد الفتحالحياة سكان3
01020975501

 المركز التخصصى لألشعة4
 10022524555 ش الحرية - المطريةد/ وفيق ابراهيم على

01287740042

المركز الدولى لألشعة 5
والرنين المغناطيسى

44 ش تقاطع ش منصور مع المراغى بجوار 
محطة مترو حلوان

01121186124 
01017631657

22584753-5722584248 ش الخليفة المامون ميدان روكسى مصرالجديدةحسن جالل اسماعيل6
38838866 - 01013893333مول السويدى م ليله القدر اكتوبر مركز بليغ سكان 7
26742909 - 37125295 145أ ش مصر والسودان - امام ستوديو هيلتون - حدائق القبةالريادة سكان8
26741265 - 36724672241 ش رمسيس العباسية امام دارالشفا  القاهرةشركة دلتا الطبية9
1933045591ميدان سفنكس برج سفنكس مركز اختبارات العظام 11
37746030 - 537746031شارع مراد ميدان الجيزة الجيزة سكان12
2824323855 ش روض الفرج الساحل شبرامركز اوميجا سكان13
1601000373137 ش النزهة ميدان الساعة أول عباس العقاد مدينة نصرمركز توب سكان الب14

 94شارع عبد العزيز فهمى - ميدان سانت فاتيما سما سكان15
- اعلى بنك كريدى اجريكول - مصر الجديدة

27756177
01014777413

921226018000 أ  ش متحف المنيل القاهرةمركز فرست سكان16
1012191799شارع الفيوم - امام مستشفى تبارك لالطفال - دار السالممودرن سكان18

 0109898841 69 ش النصر - مساكن شيراتون - المطار - النزهةمصطفى محمد فريد محمد 19
01066224292

10724931266 ش احمد عصمت عين شمس الشرقيةميالد حنا واصف20

 هشام السيد حسن الشيخ21
)تراست سكان(

174 ش جسر السويس - امام بوابة 5 نادى 
السيد و امام بوابة فندق كونكورد السالم

01021161889 
01021163103

5519144شارع عبد المنعم رياض- المهندسينكايرو سكان22
4537628762شارع انس بن مالك من شارع شهابتكنو سكان23
5519911شارع عبد المنعم رياض- المهندسينالبرج سكان 24

4501066619000شارع النصر مترفع من ميدان الجزائر -المعادىكابيتال سكان25
25171115

15184برج بالزا الطبى اعلى ماركت اواالد رجب اول فيصلالشروق لالشعه 26
18019186شارع التحرير ميدان الفلكى ميجا سكان 27
19656اميدان المعادى مبنى المعادى باالس النيل لالشعه 28
28160018 - 3828182637شارع راغب باشا تقاطع شارع محمد السيد - حلوانحورس لالشعه29
41026515888شارع علوبه بجوار مركز دارى للديكور- الهرمبهيه لالشعه 30
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24730417 - 201013893333 ش احمد الزمر ميدان الحى العاشر مدينة نصرسمارت سكان لألشعة31
1024599699الحى الثامن امام مترو ماركت اكتوبربرايت سكان32

 مركز سيتى سكان لالشعة33
)د/ ايمن محمد ابراهيم(

 45 ش بن الحكم عمارات بيت العز ميدان بن الحكم  
حلمية الزيتون

 26428028
26428546

01069000662 - 226371937 80شارع سليم االول - الزيتون القصاص لالشعة  )على ابو السعود(34
43421292000شارع الملك فيصل االهرام لالشعه36

  مركز رعاية لألشعة و التحاليل الطبية 37
)تامر حسن الرفاعى(

التجمع الخامس الطبيب متفرع من اخناتون 
خلف سعودى

0226180555 
01001606050

1001615537 81شارع سليم االول - برج الفهيم - الدور السادسالحلمية لالشعة )نادية صالح امام(38
1151500004تقاطع شارع شريف مع شارع رياض برج اإلسراء)أ(البوشى سكان39
1061481389مدينه الرحاب المول الطبى الدور االولالرحاب سكان40

المتحدون لآلشعة 41
التشخيصية )مركز فيو سكان(

82 ش الطيران أمام مستشفى التأمين الصحى 
1200208444مدينة نصر القاهرة

1026436832 ش السباق الميريالند مصرالجديدةالمركز الوطنى لالشعة  -  وطنى سكان42

3 ش د محمد فتحى - تقسيم المنطقة التاسعة رايت سكان43
بجوار مدرسة البيان - مدينة نصر

24730266 
01278500077

 سماح محمد احمد ابو السعود44
)4D-3D 5523522984 ش المنيل  الدور األول مصر القديمة)أشعة 

01223004540
9035680420 شارع المنيل أعلى بنك عودة الدور االولماسترسكان & الب45

2ش 5مدینة الموظفین تقاطع ش عبدالرحمن مع اوبتيما سكان46
25588890ش الجبل بجوار مستشفى حلوان العام حلوان

22223645612 ش القصر العينىعمرو زايد للرنين المغناطيسى

123 ش المحطة الشرقى بالمرج امام محطة مترو عبد النبى بيومى محمد47
 28714919المرج  ش المركز االجتماعى امام نادى المرج

 مركز الدويدار 49
 2123304452 د ش الدويدار محطة المحافظ حدائق القبةللموجات فوق الصوتية واالشعة

01221606166
19173 - 101222504012 ش اللبوديه ناصية ش بورسعيد امام الرشيدى السيدة زينبمركز الطاهرة لالشعة50

مركز اليكس سكان 
01023264008  عمارة 38 االتحاد التعاونى - مدينة الشروقد.نرمين احمد خميس

01273972665
23587333 - 5323585819 ش 10 المعادىمركز الفتح االسالمى لالشعة والرنين51

مركز الكرنك لألشعة52
 و التحاليل

83 ش عين شمس - امام معهد مندوبى 
الشرطة  القاهرة

249931333
1222353572

771000103806شارع ترعه الزمر العمرانيهسيجما سكان53
219552 ش سمير مختار تقاطع نبيل الوقاد أرض الجولف مصر الجديدةمركز فبروسكوب54
10124306150 ش خلوصى دوران شبرامنى رياض عبيد55

 د/ احمد محمد مصطفى محمود 56
)مركز ماكرو سكان لألشعة(

جسر السويس عند أول ش جمال عبد الناصر 
تقسيم عمر بن الخطاب

  26983456
01013995876
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33144475 - 1737141800 ش السودان برج الكيت كات امبابةبدر محمد عبدالخالق حجازى57

37234450 - 137234130مكرر ش العشرين تقاطع المساكن - مام عصير رسالن فوق البان الدوار - قيصلمجد لالشعة والتحاليل58

إيجى سكان )د/ احمد 59
محمد رمزى محمد عدوى(

العاشر من رمضان الدوحة مول مدخل ب الدور 
الرابع

  01006615842
01227413094

11526427513 شارع سليم االول - الزيتونالزيتون لالشعه60

1000642220 10ميدان الجيش - الدور 2 - عباسية  - امام مستشفى السالمالمستقبل لالشعة61

304/30223962894 شارع بور سعيد - وسط البلدجاما سكان62

1277751241 60ش ابو بكر الصديق- ميدان سفير - مصر الجديدة - اعلى ماكدونالدزسفير لالشعة63

1351022883335 ش 15 مايو محطة المرور ناصية كريستال عصفور شبرا الخيمةمركز فاست سكان64

92/24620241 ش مسرة شبرامركز مسرة سكان لالشعة65

26162566مول سيتى بالزا التجمع الخامسمروة باز مصطفى محمد66

3122988060 ش مصطفى حافظ جسرالسويسمصطفى فاضل محمد المتولى سنبل67

0761 661 0100  مستشفى الصدر، العمرانية الغربية، قسم العمرانية، الجيزةالتعمير لالشعه 68

 81/ 24504780 43 العزيز بالله، الزيتون الشرقية، قسم الزيتون، ميد سكان 69

9301017379865ش الهرم ـ المريوطية زووم لالشعه 70

 01006427239 ش الجمهورية - اوسيموادى النيل71

01003505350 ش التسعين عمارة 15 الدور االرضى التجمع الخامس - القاهرهالثريا 72
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مستشفيات الالئحة الخاصة  - ٦٠٪ للعضو واألسرة و3٠٪ للوالدين

التليفونالعنواناالسمم
222673657 ش طريق المطار امام الكلية الحربية مصرالجديدةالجالء العسكرى للعائالت1

الحلمية العسكرى 2
 22412033حلمية الزيتونللعظام والتكميل

26374419

 العسكرى بغمرة للعائالت 3
22354288غمرة)نساءء وأطفال حتى سن 12 سنة(

 المركز الطبى التخصصى 4
لإلنتاج الحربى

ش اسماعيل كامل بجوار مسجد عزام
شرق حلوان

25588151 
25588153

 الهرم  5
 من 10423860235 ش الهرم بجوار ترعة المريوطية الجيزة)وزارة الصحة(

حتى 23860240

 3425750160 ش رمسيس بجوار قسم االزبكيةالهالل6
25750168

جامعة القاهرة7
 27944782القصر العينى المنيل الحاالت الحرجة

27941459

صندوق تحسين خدمات الرعاية االجتماعية و الصحية 8
العضاء هيئة الشرطة )المركز الطبى التخصصى(

ش جمال سالم امتداد ش الطيران الحى السابع 
مدينة نصر

22635932 - 22635174 
22635917

 22580462 - 4622582176 ش نزيه خليفة مصرالجديدةمركز القلب هليوبوليس9
22582940

23549101ش الحرية ميدان المطريةالمطرية التعليمى10

 جراحات اليوم الواحد 11
 3524398782 ش مؤسسة الزكاة المرج) المرج (

24398783

 جراحات اليوم الواحد 12
) مدينة نصر(

ش الصحة امام مدينة مبارك للطلبة الحى 
السادس - مدينة نصر

24044338 
24052401/ 3 / 2

 جراحات اليوم الواحد 13
)البساتين(

 ش 500 المعادى الجديدة بجوار مدرسة 
الهالل االحمر التجريبية

27036973 
27036640

 جراحات اليوم الواحد 14
24229806ش بورسعيد القصيرين اخر السور الزاوية الحمراء)الزاوية الحمراء(

صيدناوى 15
25933025ش الجمهورية القاهرة  )التامين الصحى(

 3723639458 ش ابى سيفين الملك الصالحمبرة مصرالقديمة16
23639665

 6623582344 ش ثكنات المعادى بجوار مصنع 54 الحربىمبرة المعادى17
23582463

 126322363 ش الحجاز ميدان هليوبوليس مصرالجديدةهليوبوليس18
26344991

24562712  ش وادى النيل خلف قصر القبةوادى النيل19
24562713

محافظة القاهرة  واجليزة
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الزيتون التخصصى20
 )األميرية(

ش عمر المختار تقاطع ش المصانع االميرية 
القاهرة

22847000 
22849000

 طريق مدينة 6 اكتوبر الحى االول الشيخ زايد التخصصى21
المجاورة االولى مدينة الشيخ زايد

28500921 
28500922

2723654060 ش نافذة شيم الشافعى كورنيش النيل - السيدة زينبالقصر العينى  )الفرنساءوى (22

المجمع الطبى للقوات 23
المسلحة بالمعادى

كورنيش النيل - بجوار المحكمة الدستورية العليا 
- المعادى

25256347 - 25256350 
25256345

23426000طريق االتوستراد الجبل االخضر مدينة نصرالمركز الطبى للمقاولون العرب24

 ش التسعين الرئيسى التجمع الخامسالمستشفى الجوى التخصصى25
 القاهرة الجديدة

23131804 
19448

 26825616 - 26832321ش احمد سعيد - العباسيةالمستشفى الجوى العام26
26832328

23659058ش عبدالعزيز ال سعود المنيل القاهرةالمنيل الجامعى التخصصى27

 7/38362483 / 9مدينة 6 اكتوبر المحور المركزىجامعة 6 اكتوبر28
38363070

جامعة مصر للعلوم 29
16111 38247441 الحى المتميز مدينة السادس من اكتوبروالتكنولوجيا

38247438

 22618187ش الخليفة المامون العباسيةعين شمس التخصصى30
22618189

 مستشفى العبور الجامعى التخصصى 31
)مستشفيات جامعة عين شمس(

مدينة العبور الحى الثانى المحلية األولى بجوار 
كنيسة القديس بولس الرسول

44799014 
44799011

مستشفى الهالل للعاملين 32
المدنيين بوزارة الدفاع

 9 ش جالل الدين الحمامصى ميت عقبة 
العجوزة الجيزة

33030336 
33030334

مستشفى أمراض و جراحات القلب 33
26845174 - 392 ش رمسيس العباسية القاهرةواألوعية الدموية جامعة عين شمس

24823362 24853765

 1825778174 ش جزيرة بدران شبرااالصالح االسالمى34
25778355

 23905166 - 1223915535 ش البرامونى عابدينالجمهورية35
23915502

ش الشيخ صالح الجعفرى خلف مشيخة االزهر القاهرة الفاطمية36
الدراسة

25887692 
25887809

 17525899868 ش رمسيس القاهرةالقبطى37
25899866

النساءءوالتوليد » جامعة 38
82138324العباسيةعين شمس »)الدمرداش(

33462042ميدان بن خلدون امبابةمعهد القلب القومى39
13512203827722039164 ش كورنيش النيل شبرامعهد ناصر40
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المعهد القومى للكلى 41
423549151 مكرر ش الحرية ميدان المطريةوالمسالك البولية

 وحدة جراحة ومناظير الجهاز الهضمى 42
24840416ش رمسيس العباسية)مستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس(

  قصر العينى لالوعية الدموية 43
)وحدة ذات طابع خاص للفحوصات((

مستشفى األمراض الباطنة الدور الثامن ناصية شارعى 
قصر العينى و على باشا ابراهيم جهة كلية الصيدلة

 25325505
01229646341

 ش القصرالعينى ميدان فم الخليج  المعهد القومى لالورام 44
كورنيش النيل مصرالقديمة

23689531 
23689711

ارض سوق روض الفرج القديم مستشفى روض الفرج العام 45
مجمع مبارك الحضرى

25770003 
25770012

 الطريق الدائرى بعد كارفور المعادى بجوار البنك االهلى للرعاية المتكاملة46
سما جروب طريق القطامية

27275260     
68/67/62

 20 ش محمد شفيق مصرالجديدةالدعاة47

الرحمة التخصصى بمصر 48
 من3726424981 ش اسكندرية ميدان الجامع مصرالجديدةالجديدة عقد جديد

حتى 26424986

 السالم الدولى 49
25240250كورنيش النيل المعادى)شركة االميدا فاينانشيال ليمتد(

533044901 ش بحر الغزال الصحفيين الجيزةالشروق )مجموعه كليوباترا(50

المستشفى السعودى 51
 26252400 /99ش جوزيف تيتو النزهة الجديدة مصر الجديدةاأللمانى

خط ساخن16259
22660555خلف شيراتون المطار هليوبوليس مصرالجديدةالنزهة الدولى52

10 ش ذاكر حسين بجوار الوفاء و األمل الحى النهار53
الثامن مدينة نصر

  22740641
2274019

4/ج/6 تقسيم الجمعية التعاونية لالسكان للعاملين بالهيئة اندلسية المعادى54
القومية لالتصاالت السلكية و الالسلكية - المعادى

25036100 
16781

 1671/70/69/25260168 ش 107 حدائق المعادىد/ عثمان55
44/33/22/25288811

امتداد 26 يوليو المنطقة السياحيةدار الفؤاد56
 مدينة 6 اكتوبر

38356030 
38356040

 دار الفؤاد - مدينة نصر57
الشركة الطبية العربية الدولية

تقاطع طريق النصر مع شارع يوسف عباس 
مدينة نصر

 الخط الساخن 
16370

 رويال هيلث كير58
133463677 ش دمشق - المهندسين - الجيزة )الرعاية المركزة بمستشفى دمشق(

شركة القطامية للخدمات الطبية  59
)مستشفى القطامية كلينيك(

محمور مصطفى كامل -بجوار قسم شرطة التجمع - 
التجمع االول - خلف محطة موبيل - القاهرة الجديدة

25865100 
الخط الساخن15027

 شركة بينتاميد مصر للخدمات الطبية60
)الجولف الدولى(

2 ش سمير المختار متفرع من ش نبيل الوقاد 
19552ارض الجولف
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 شركة نساءئم للخدمات الطبية61
)مستشغى نساءئم التخصصى(

ش التسعين الجنوبى - بجوار مجمع البنوك - 
16522التجمع الخامس

مراكز القاهرة 62
المراض الكلى

3 ش حسين المعمار - متفرع من ش محمود 
بسيونى - قصر النيل - القاهرة

25788972 
25758932

مركز الطب الرياضى 63
 22630948 - 22630942ش يوسف عباس بجوار نادى الزهور مدينة نصرالتخصصى

3/24046562

 501027287744 ش عمان - الدقىمركز دار الطب64
01000778700

 25259869كورنيش النيل - مبنى المعادى كلينيكمركز شفاء لقسطرة القلب65
25259879

15292توين تاورز - قطعة ارض رقم 15 ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامسمركز عيادات اكسا وان هيلث- التجمع  66

مركز عيادات اكسا وان 67
15292مول بارك ستريت - - البستان - الجيزةهيلث - فرع اشيخ زايد

مركز عيادات اكسا وان 68
615292 ش بغداد - المنتزة - الكوربة - مصر الجديدةهيلث - فرع الكوربة

مركز عيادات اكسا وان 69
هيلث - فرع كورنيش النيل

مول سيتى مول سيتى - الدور االول - امام 
15292ماكينات الصرف االلى

مركز منظار 70
لجراحة العظام

16 ش الدكتور المحروقى - ميدان اسوان - 
المهندسين

    9/33443448
4/3/01553200802-

24143931 39 ش كلييوباترا - مصر الجديدة - القاهرةمستشفى كليوباترا71
19668 

6322591998 ش طومان باى قصر الطاهرة  روكسىالجنزورى التخصصى72

 اليونانى 73
 1524822259 ش السرايات العباسية)الجمعية اليونانية(

24822186

 1237608261 ش السرايا الدقى الجيزةمصر الدولى74
7/6/5/4/3/2

أبراج المدينة المنورة الشارع الجديد بجوار كشرى  دار الحياة75
الزعيم مسطرد

  42222002
01090378444

 ميدكون جروب للخدمات الطبية76
16415051 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس)مستشفى شفا التخصصى(

 نيوروكير للخدمات الطبية 77
1223777326الحى المتميز - منطقة المستشفيات - 6 اكتوبر)مستشفى نيوروسبيتاليا(

لقطعة S 8 مثلث الخدمات مستشفى دار الصحة 78
0111 572 2200كمبوندالدبلوماسيين- التجمع الخامس

02 24152953مساكن المهندسين، مدينة نصر، محافظة القاهرة مستشفى الجولف التخصصى 79
15452ش 53 - الحى األول - المنطقة السابعة - التجمع الخامسمستشفى تبارك فرع التجمع الخامس80

38512920الشيخ زليد-المحور المركزى بجوار التوحيد والنورمستشفى جلوبال كير81
35812928
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4240509800شارع ابو عبيدة منشية البكرى روكسيالقاهرة التخصصى 82

مستشفى النيل بدراوى 83
 2524005كورنيش النيل طريق المعادىمجموعه كليوباترا(

25240022

الصفوة الجديدة 84
0238372255/66مدينة السادس من اكتوبر خدمات الحى االول والثانىالتخصصى )6 اكتوبر(

خط ساخن 16361
0246142000قطعة رقم 5 بلوك 16081 الحى الخامس مدينة العبورفريد حبيب 85

 55 ش عبدالمنعم رياض برج القاهرة الطبى برج االطباء التخصصى86
0233039050المهندسين الجيزة

24775901/2/3/4الكيلو 42 – طريق مصر االسماعيلية الصحراوىالمركز الطبى العالمى87
333030502 ش سوريل – المهندسين - الجيزةمستشفى السالم88

مستشفى دار الشفا 89
24870811   375 ش رمسيس – العباسية - القاهرة) العباسية (

24870739

مستشفيات الالئحة الخاصة  - 8٠٪ للعضو واألسرة و٥٠٪ للوالدين

التليفونالعنواناالسمم

23680200 18 ش الرشيدى المنيرة السيدة زينبالحكمة  )بم بم سابقا(1
23681995

الفتح االسالمى 2
 23585651شارع  9 المعادىبالمعادى

23585895

الجمعية الطبية 3
 27086011ش فيضى خلف مستشفى الحميات حلواناالسالمية)الهدى االسالمى(

27086013

 22736045بلوك 95 المنطقة السادسة مدينة نصرجمعية دار االرقم الخيرى4
22742787

مستشفيات مستوى   - أ 

التليفونالعنواناالسمم
25233057492 ش النقيب فوزى رماح ارض اللواء المهندسيناالمل والحياة  )المهندسين (1

 3340237804545 الهرم، العمرانية الغربية، قسم العمرانية، الجيزةالجيزة الدولى )التطبيقيين (2
01015050170

0237606444ميدان السد العالى الدقى الجيزةالشبراويشى3
31/0224184840 ش حسين زهدى ارض الجولفتبارك - ارض الجولف4

 0223520040ش احمد فخرى المنطقة السادسة مدينة نصرحسبو الدولى5
0223520003

10233470194 ش دمشق المهندسين الجيزةدمشق التخصصى6

 910222411110 ش محمد فريد الحجاز النزهة مصرالجديدةالدرة     7
0222401480



محافظة القاهرة  واجليزة

231

التليفونالعنواناالسمم

 230222918700 ش حسن افالطون ارض الجولف مصرالجديدةد / عبدالقادر فهمى  8
0222918687

الشركة العلمية الدولية للخدمات 9
الطبية )مستشفى امان(

 29 ب ش رياض تقاطع ش مصطفى فهمى 
امام مدرسة حلوان االعدادية بنات

25570333-25570111 
25570888

 240233496318 ش مصدق الدقى الجيزةابن سينا التخصصي10
0237601316

تبارك11
 90224184840 ش انور المفتى خلف طيبة مول)عباس العقاد(

0224184841

مركز التشخيص المبكر ألمراض القلب12
 و الشرايين -كارديو سكان فلسطين

 31 ش نزيه خليفة )البارون سابقا( مصر الجديدة
64190/24153160 ش الثورة ارض الجولف مدينة نصر

 1210222049254 ش شبرا القاهرةالراعى الصالح13
01283321168

شركة االطباء المتحدون للخدمات الطبية 14
و العالجية)مستشفى الجزيرة(

8 ش احمد لطفى السيد - المساحة 
فيصل الهرم

0233925413 
الخط الساخن 15485

459 ش الملك فيصل المساحة تقاطع فيصل الجابري15
0237407721مع ش رومانى الهرم

شركة ويدج جروب16
 )مستشفى المستقبل(

67 أ ش نخلة المطيعى  ميدان تريومف
 مصر الجديدة

24156493 
24156739

  د/ محمد عباس حسن العوضى17
)التقوى التخصصى(

تقاطع ش أبو بكر الصديق مع ش جسر السويس 
ميدان التجنيد مصر الجديدة

0226435507 
26328660 02 

مركز شعالن للجراحة 18
)welcare(

10 ش عبد الحميد لطفى المهندسين  9 ش 
اإلعالم المهندسين

0237603920
0122226306

نيوهارت ايجيبت للمنشأت الطبية 19
 30227374726 ش محمود مختار الجزيرة امام مبنى االوبراالمتخصصة )مستشفى المعلمين(

01024420505

مدينة عباد الرحمن 1 خلف نادى الصيد القطامية الرحمة )القطامية(20
الطريق الدائرى

 0227254602 
01284523725

 10233377665 ش النهضة الدقى الجيزةالزراعيين21
0233350977

2601099678574 ش متولى الشعراوى الحى العاشر مدنية نصر مستشفى الماسة22

دريم )شركة ماجيوم 23
34  /38580437 مخل 3 مدينة دريم الند - 6 اكتوبر لالنظمة الطبية والتعليمية( 

 420223498882 ش حسن المأمون  مدينة نصربدايات24
0223498883

17 ش تاج الدين السبكى أرض الجولف من مكة التخصصى25
ش  النزهة مصر الجديدة

0222919123 
01024124143

مدينة الشروق الحى المتميز بجوار نور الشروق26
سنترال الشروق

0224795300 
01113444234

االطباء المتحدون لتنمية 27
 37201027287777ش الهرم محطة المساحة  امام السالبوادارة المستشفيات جنة

01111133541



محافظة القاهرة  واجليزة

232

التليفونالعنواناالسمم

16 ش النصر بجوار سنترال النزهة 2 عين الحياة28
النزهة الجديدة

26214024 
26214025

المركز الطبى االنجيلى 29
 20225882803 ش المليجى االزبكيةبالقاهرة

01005450794

 كارديو سكان لإلستثمار الطبى30
)مستشفى النخبة الدولى(

35 ش عبد الرازق السنهورى من ش مكرم عبيد 
مدينة نصر

0223494441 
01222664451

 شركة المنارة للخدمات الطبية31
)مستشفى الياسمين(

تقاطع ش الجزائر من ش العروبة
 المعادى الجديدة

01014111130 
19465

 120237617938 ش دكتور السلولى- ميدان المساحة - الدقىمستشفى الكوكب32
0237617936

مدينة العبور - محلية 5 - الحى االول - خلف العبور التخصصى33
قسم شرطة العبور

44795152 
44795253

شركة الجنة للرعاية 34
الطبية   

327 ش الهرم - محطة الطالبية - بجوار سيد 
لألدوية

35875009 
01027287777

 المركز االسالمى العام35
200224544011 ش العزيز بالله المركز االسالمى الزيتون)المستشفى االسالمى(

مستشفى المركز المصرى 36
 1201000640306 ابراج اغاخان - كورنيش النيل - شيراللتشخيص والعالج

01205097000

 شركة فيفا مدينة نصر37
)مستشفى فيفا العقاد(

ش عباس العقاد خلف النساءجون الشرقيون 
0222612199مدينة نصر

مستشفى السفارات 38
التخصصى

119 ش عبد القادر الجرجانى - الحى السابع - بجوار 
01025000744مسجد المفتى  - بجوارانبى للبترول - مدينة نصر

 جمعية جماعة القرأن الكريم39
)مستشفى الرحمة الجديدة(

6 أكتوبر-الحى السابع - سنتر االردنية -خلف 
 01092410337قسم اول أكتوبر

500225748555 ش الجالء - رمسيسالمركز الطبى لسكك حديد مصر40

51شاع دمشق متفرع من شارع سوريا مستشفى ويلكير41
المهندسين

 الخط الساخن 15695
01278886852

23680368ش الرشيدى امام محطة مترو انفاق السيدة زينباالطفال الجامعى بالمنيرة » ابوالريش «42

الشركة المصرية للخدمات الطبية 43
الخط الساخن  41 ش دمشق - المهندسين - الجيزةالمتخصصة )مستشفى المرأة(

16615

ميدان حلمية الزيتون ش سليم األول بجوار )مستشفى محمد بخيت(44
محطة التعاون

01148671994 
0226424482

1000090983محور خدمات الحى االول - م الحصرى - اكتوبرمستشفى الوادى 45
0238371300

مستشفى الثريا )د ابراهيم 46
 140233352222ش عبد العزيز سليم - الدقىمحمد الشحات جادو(

0233354444



محافظة القاهرة  واجليزة

233

مستشفيات مستوى - ب  

التليفونالعنوان االسمم

10 ش ابوالمجد من ش شمس الدين الذهبىى االبتسامة1
مصرالجديدة

 24170126
01006666011

شركة االمل للخدمات الطبية  2
)امل القبة(

67 ش عرفات تقسيم الرقابة االدارية بجوار 
مدرسة النقراشى الثانوية حدائق القبه

24531119 
24531116

1726830347 ش السرايات العباسيةااليطالى3

24157358  37 ش مراد ميدان االسماعيلية مصرالجديدةالبدر التخصصى4
24186564

 124039541 ش احمد قاسم جودة عباس العقاد مدينة نصرالتوفيقية التخصصى5
24039536/37

 2 ش 101 كورنيش النيل بجوار محطة الجارم6
بترول التعاون المعادى

23590552 
01222184293

 38362462قطعة 15 الحى السابع مدينة 6 اكتوبرالزهور  )6 اكتوبر(7
38362463

01099926026  3 ش منية السيرج  شبرا الخلفاوىشركة مستشفى الصفوة8
16254

 337494327 ش السودان المهندسين الجيزةالمروة9
37494328

الجمعية الطبية االسالمبة 10
23781030  ميدان النهضة بجوار مسجد الفاروق)مستشقى الفاروق(

23804068

 25079851ش 9 المقطمالمقطم التخصصى11
25079852

 د/ عبدالفتاح اسماعيل 12
 3426369632 ش شاهين من سليم االول النعامالنصر التخصصى

26387587

 3937490016 ش دمشق المهندسين الجيزةبدراوى13
69 / 18

 424186599 ش االدريسى روكسى مصرالجديدةبرج مينا الطبى14
22904163

3 ش عبدالرحمن الرافعى ميدان الحجاز سان بيتر الدولى15
مصرالجديدة

  26236034
26235797

مستشفى د/ عالء الدين 16
 7325265583 الطريق الزراعى المعادىعزت و شركاه

25265584

22909007  64 ش الثورة ارض الجولف مدينة نصرفلسطين17
22909008

535680181 ش الجامعة ميدان الجيزةالنيل )د / فكرى فارس(18

د / فهمى احمد رمضان19
 ) مركزحواء الطبى(

3 ش الكمال برج بانوراما الحلمية 
ميدان حلمية الزيتون

26376547 
26376474



محافظة القاهرة  واجليزة

234

التليفونالعنوان االسمم

 2622345693 أ ميدان احمد حلمى شبرا القاهرةمستشفى المركز الدولى الطبى20
22336721

 75 ش مصر والسودان امام مسجد الشيخ كشك مصر و السودان21
حدائق القبة

26854620 
26858771

 د / يس عبدالغفار 22
)ألمراض بحوث الكبد(

6 ش عمارات هيئة التصنيع من مكرم عبيد 
22720525مدينة نصر

4 ش الخبير أمام كنيسة مارجرجسالحياة التخصصي23
 حمامات القبة

 01276695442
24544288

أخر مصطفى النحاس أعلى التبة 1 ش ضياء الحق  العذراء و أبى سيفين24
مدينة نصر

    01289027664
01272288228

27 ش األميرة فادية متفرع من ش أبو هول الشروق25
السياحى الهرم

  33824501
33833730

33925058 457 ش المساحة  فيصل الرئيسى الجيزةرسالة26
33925057

  شركة سمارت هيلث كير سوليوشينز27
 2901112531183 ص بوابة حورس حدائق األهرام  الجيزة)مستشفى الواحة(

01200070760

 601274767375 خدمات النرجس فيالت التجمع الخامس الكرمة28
01289996555

 شركة الوطن العربى للخدمات الطبية 29
)مستشفى الواحة(

11 ش على السيد  من ش احمد عرابى 
المهندسين

33036008 
33036002

 901111101704 ش ترعة السواحل - وراق العرب - جيزةمستشفى دار االسراء30
01111101744

 199/98/24650199 ش احمد بسيونى - حدائق القبةمستشفى سان بوال31
012104009500

شركة مصر الجديدة للخدمات 32
الطبية ) مستشفى مصر الجديدة(

11 ش محمد والى - من ش الحجاز 
 مصر الجديدة

26363643 
01066333470

 شركة المدينة الدارة المستشفيات33
 01117271419الرابط الثالث - التعاونيات - مدينة الشروق)مستشفى الشروق رويال(

01224411205

 د/ سعيد صالح الدين احمد عبد النبى34
)مستشفى ابو الهول التخصصى(

2 ش ابو الهول السياحى - بجوار فندق طيبة - 
مشعل - الهرم

  33833888
01098888574

 شركة وقاية للخدمات الطبية35
1701020737939ش اسماء فهمى ارض الجولف - مدينة نصر)مستشفى وقاية(

 شركة مستشفى الطبيب الحديثة36
)مستشفى المصرى(

1155 ش 9 المقطم - امام جمعية رسالة - 
القاهرة

01026090099 
01026090098

مستشفى مصر زهرة 37
15660قطعة 12 من 20 أ ارض االستثمار - القطاميةالمدائن الطبى التخصصى



محافظة القاهرة  واجليزة

23٥

مستشفيات مستوى - ج 

التليفونالعنواناالسم م

 االطفال التخصصى بحلوان 1
 25541275ميدان المحطة عمارة سينما ماجدة حلواند / وجيه محمد صابر

25566654

 الزيتون التخصصى 2
 222585196 ميدان العزيز بالله الزيتوند/ عزيز احمد عبد العزيز

24535440

46043465  15 ش عزبة عثمان شبرا الخيمةاالمل التخصصي3
46043470

 الجزائر4
27024228  43 ش الجزائر المعادى الجديدةد/ سمر انسى ابراهيم خورشيد

27021257
37830487ش كفر طهرمس من ش فيصل بجوار رئاسة  حى الهرم الجيزةالروان التخصصى5

 5 ش المحروسة من احمد عرابى الزمالك6
المهندسين الجيزة

  33470131
33475395

 شركة سواميد للخدمات الطبية7
26320144  141 ش طومان باى الزيتون)السالم التخصصى الزيتون(

26343193

 13 ش حفنى ناصف خلف محطة المحافظ من السنابل8
ش مصر والسودان حدائق القبة

-24691360
01222463728

 8701111829733 ش مكة حدائق القبةالقبة التخصصي9
26036640  

25761266  7 ش جزيرة بدران روض الفرجالمركز العربى الطبى10
25799211

22560194  91 ش جسر السويسالميريالند التخصصى11
22583450

26845671  16 ش الدويدار حدائق القبةحورس12
26829966

2437616822 ش عمر بن الخطاب امام نادى الصيد المهندسين الجيزةعمر بن الخطاب14
2822415427 ش الحجاز ميدان المحكمة مصرالجديدةجمعية غار حراء15

22513365  157 ش المطراوى امام قسم المطريةد / فهمى احمد رمضان16
22516035

6025250061 ش 7 المعادى امام محطة مترو المعادىقصر المعادى17

)قطوف الحمد(18
 د/ محمد عباس خليل العزبى

 ش ابراهيم الخليل برج الحمد 2 مدينة قباء 
جسرالسويس

26977756 
26977757

 42204555ش 15 مايو بجوار محطة بنزين اسو شبرا الخيمةمحسن المغربى19
44717100

 94 ش فريد سميكة هليوبوليس مركز رعاية الجهاز التنفسى20
امام نادى الطيران مصرالجديدة

26214497 
26202814

الشركة المصرية السعودية للمراكز 21
 637601348 ش التحرير امام اخوان مقار الدقى الجيزةالطبية )مركز الدقى التخصصى للجراحة(

37601324



محافظة القاهرة  واجليزة

23٦

التليفونالعنواناالسم م

 د/ مدحت سيد لطفى 22
)الطفال االنابيب(

2 ش شريف عمارة اللواء الدور الرابع 
23924110 باب اللوق

جمعية النصر االسالمية23
 122058223 ش بين المدارس الخلفاوى شبرا )مستشفى الفتح بالخلفاوى(

22054416

مستشفيات تبارك 24
26388164  53 ش عبدالعزيز فهمى مصر الجديدة)45فرع(

26351803

 مؤسسة االندلس الطبية25
)مستشفى االندلس(

113 ش جمال سالم امتداد ش الطيران الحى 
السابع مدينة نصر

01111323271 
01015324990

40235820307 ش الهرم الرئيسى بجوار محافظة الجيزةالسالم ورثة كمال عزيز داود26

1شارع محمد ابراهيم سليمان القومية العربية مستشفى العجوز التخصصي27
- امبابه

35446660 
01111149544

مستشفيات مستوى – د

 
التليفونالعنوان االسم م

 الجمعية الطبية االسالمية 1
الخانكة  )مسجد صالح الدين(

ش صالح الدين بجوار محطة السكة الحديد 
44699656الخانكة

013702095شبين القناطر خلف مجمع المحاكمالرحمة  )شبين القناطر(2

 الجمعية الطبية االسالمية 3
 1822394079 ش عبدالعزيز فج النور عزبة بالل الشرابية)الشرابية التخصصى(

22358236
44698089ابوزعبل البلد بجوار السوقالتقوى4

مستشفيات الصحة النفسية

 
التليفون العنوان االسم م

 مصحة النيل بالمعادى 1
 23581433اول المعادى 40 أ طريق مصر حلوان الزراعى)للصحة النفسية(

5 خطوط

ش الطيران امام مسكن طالبات كلية البنات مدينة نصر جمال ماضى ابوالعزائم2
مركز ابوالعزايم المنطقة الصناعية امام النساءجون  الشرقيون العاشر من رمضان

24013976 
015364453

مستشفى د/ احمد جمال ماضى ابو 3
العزايم )دار ابوالعزايم للطب النفسى(

 الهضبة الوسطى للمقطم امام كارفور خلف نادى 
الصيد الجديد محطة سنترال الـ  70 فدان

27272701 
27272706

 17733808422 ه بوابة خفرع حدائق األهرامالوعى الجديد4
01061747111

مستشفى العزايم للطب 5
النفسى وعالج االدمان

منطقة خدمات البنفسج- التجمع االول امام 
بوابة 13 الرحاب ش عبد الحميد جودة السحار

01155586955 
01033377484
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24511120 - 1724511130 ش بيروت مصرالجديدةاالكاديمية المصرية للعيون1

مستشفى القاهرة 2
37354119  140 ش 26 يوليو امام السنترال الزمالكالدولى للعيون

37355400

 14 ش عادل حسين رستم الدقى الجيزة  مستشفى العيون الدولى3
21 ش االندلس خلف حديقة الميريالند روكسى

33381818 
24554468

33053981 - 1033053982 ش عدنان المدنى الصحفيين الجيزةمستشفى النور للعيون4

26247474  7 211 ش الحجاز مصرالجديدةمستشفى الوطنى للعيون5
خطوط

مركزجراحات العيون 6
 1622071100 ش دوليتيان ميدان الخلفاوى شبراوعالج ضعف االبصار

22071110

 الجمعية الطبية االسالمية 7
 3627646841 ش شريف عمارات السعودية حلوان)مركز حلوان للعيون(

27647169

 6 ش التحرير الدقى الجيزةمركز دنيا للعيون و الليزر8
12 ش مصدق - الدور الثالث - الدقى - الجيزة

 الخط الساخن  
16465

 مركز د / فتحى الصياد 9
333477800 أ ش جامعة الدول العربية ميدان سفنكس الجيزة)لطب و جراحة العيون(

22900255 17 ش االهرام روكسى مصرالجديدةمركز الحلمى للعيون10
01006606090

 18 ش الخليفة المامون مصرالجديدةالمركز التخصصى للعيون11
1724549570ش النصر -تقسيم االسلكى- المعادى الجديده

مركز محمود لطب 12
27380626ش ابوالفدا امام فندق فالمنكو الزمالكوجراحة العيون

27380627 

 ميدان مسجد السيدة نفيسة مستشفى مغربى للعيون13
39 عباس العقاد مدينة نصر

23631111 
22623990

24199630 -  9326907721ش الميرغنى مصرالجديدةمركزنور الحياة للعيون14
235736074 ش الهرم الجيزةمعهد بحوث امراض العيون15

  المجموعة العلمية للعيون 16
30735857823 أ ش االهرام الجيزة)مركز الهرم للعيون(

 123801157 ش دمشق من ميدان سوارس المعادىمركز عناية العيون17
01000015004

35865652 - 36535865655 ش الهرم بجوار اخناتون مول الجيزةمركز نورالعيون التخصصى18
24342781 - 12324345782 ش مصروالسودان امام عمر افندى -  حدائق القبةمركز الدرة التخصصى للعيون19
33361664 - 2933365213 ش ايران خلف مسجد اسد بن الفرات الدقى الجيزةمستشفى الرواد للعيون20

مركز العين لطب21
 وجراحة العيون

 7 ش محرم شوقى متفرع من ش العروبة امام 
قصر البارون مصرالجديدة

22911611 
22911633
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 مركز عيون مصر التخصصى 22
لليزر وجراحات العيون

 27 مشروع رابعة االستثمارى ش النزهة 
بجوار دار الدفاع الجوى مدينة نصر

24143347 
24181519

10 ش عبد العزيز سليم من ش الثورة امام بوابة مركز الحياة للعيون23
6  نادى الصيد الدقى الجيزة

33363651 
33363650

 مركز العاصمة 24
لطب وجراحة العيون

123 ش حسن المأمون امام النادى االهلى 
مدينة نصر

 23546971
01117579944

شركة النيل لجراحات العيون 25
والليزك- المركز الرئيسى

41 ش محمد سيد احمد تقاطع ش عبدالله امام 
مؤمن حلوان

28182209 
28182205

2882/24330961 ش شبرا اعلى محطة مترو المظالت برج مريممركز رؤية شبرا للعيون26

 مركز البستان الطبى 27
لتشخيص امراض العين

 18 ش يوسف الجندى مول البستان التجارى  - الدور العاشر باب اللوق
برج ريحان مدخل زهراء المعادى الدور الثانى اعلى خير زمان

23935169 - 23935163 
39703404

24 ش سوريا فوق بنك قناة السويس مركز رواد تصحيح اإلبصار28
المهندسين

  37628739
16568

 شركة ألترا فيجين للمشاريع الطبية 29
33469499  173 ش السودان تقاطع  ش سوريا   المهندسين)مركز الخبراء لطب وجراحة العيون(

33469425

33389315  3 ش طهران متفرع من ش مصدق  الدقىالرعاية البصرية للعيون30
01158744777

شركة البصيرة للخدمات 31
الطبية )اى فيجين للعيون(

25 ش احمد تيسير امام كلية البنات
 مصر الجديدة

26910501 
01010868686

01200023001 - 10216178 ش الميرغنى مصر الجديدةمركز المشرق للعيون32

 شركة المنير للخدمات الطبية33
 9237624276 ش التحرير برج ساريدار الطبى الدور الرابع)مركز المنير للشبكية السكرى(

01288788786
3623920083 ش رشدى امام محكمة عابدين وسط البلدمركز عين العالم لطب و جراحة العيون34

 01111305159امام بوابة الميرالند - مصر الجديدةالمستشفى العربى للعيون35
01000488271

التجمع الخامس شارع التسعين خلف مدينة العيون التخصصية36
)HCC( المستشفى مول

01200042001 
01200042002

 شركة عيون المستقبل للخدمات الطبية37
)مركز سفير للعيون و الليزك(

62 ش ابو بكر الصديق - ميدان سفير
مصر الجديدة

27762074 
01000906020

مركز د/ محمد حامد 38
01067260740-14ش الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدةلجراحات وليزك العيون

19344

 مركز برادة للعيون39
 1333441702 ميدان سفنكس - الدور السابع - العجوزةاحمد حسن برادة

33476185

مستشى دار العيون - 40
فرع اكتوبر

الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 - مدينة رفيدة 
الطبية  - خلف مبنى هيئة المجتماعات العمرانية

          237663012
01062608034

مركز النيل لجراحات العيون 41
و الليزك - فرع المقطم

ش 9 مجمع عيادات ش 9 امام نادى المقطم 
الرياضى و مسجد القدس - المقطم - القاهرة

  28462748
01032343266
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  تكنو كلينيك الطبية1
)عيادات و معمل(

 75 ش محى الدين ابو العز - تقاطع جامعة الدول - المهندسين
18301009450728 ش التحرير - باب اللوق - عمارة ستراند - الدور الثانى

  عالء محمود احمد محمود2
)عيادات كنانة التخصصية(

42 ش الهرم - برج الهرم بالزا - ناصية ش الوفاء 
و االمل - اعلى بنك عودة - الهرم

37710551 
01552035597

 )عيادات كوينز(3
د. احمد محمد احمد سيد

)in/out( 413 ش الهرم الرئيسى  اعلى
 محطة ومبى المساحة

33786589 
1015551114

4
 )مركز العاصمة للجهاز الهضمى و الكبد و المناظير(

 د/ سامح محمد فخرى حنفى
)الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار المشروع(

13 ش الثمار - ميدان مسجد مصطفى محمود - 
جامعة الدول العربية - المهندسين

01000909895 
01010333336

الجيزة للخدمات الطبية 5
)مركز جيزة كلينك(

291ش السالم بجوار فندق بارسيلو
 االهرامات الثالثة جيزة

01000247150 
35825592

المركز الطبى لعالج العاملين 6
42236557  المنطقة الصناعية شبرا الخيمةبشركة كريستال عصفور

42230664
224537617 أ ش الخليفة المامون مصرالجديدةالمصرى الدولى المراض الكلى7

 جمعية تاج الصحة العربية8
 1501019199975ش حدائق االهرام امام البوابة الثالثة)عيادات تاج الصحة التخصصية(

01144444359

جوزيف جورجى امين عازر )عيادات 9
 1126347980 شارع عبد العزيز فهمى - مصر الجديدةسان جوزيف لعالج االالم والعظام(

01060300904

 1937445472 ش سهل حمزة الكوم االخضرالهرم الجيزةسهل حمزة التخصصى10
01001413721

شركة  البف بولى 11
كلينيكس للخدمات الطبية

43 ميدان الجزائر - ش النصر- عمارة اوالد رجب - 
الدور الخامس - المعادى الجديدة

  01011090900
01010811250

 شركة الروضة الدارة المستشفيات 12
 3425317329 ش األخشيد المنيل أمام مستشفى الزهيرى)مركز الروضة للمسالك البولية  و تفتيت الحصوات(

01223477727
7301090103330 طريق مصر حلوان الزراعىشركة ايليت هارت للرعاية الصحية13

2 ش عبد الرحمن األتربى - أم بيومى عيادات السالمة التخصصية14
 شبرا الخيمة

42233408 
01154199544

 4 ش ناصر من ش فاطمة رشدى عيادات الصادق التخصصى15
محطة االوبرج الهرم الجيزة

35823119 
35826499

40 ش عباس العقاد امام كوستا كافيه - 74 ش جامعة الدول عيادات الهميمى التخصصية16
بجوار المصرف المتحد الدور الخامس شقة 1 - الدقى

01143434314 
01143434344

 38381540برج رقم 2 ابراج زمزم - ميدان الحصرى - اكتوبرعيادات جراند كلينيك التخصصيه17
01020838787

4شارع على عبد العزيز من ش 77 - امام السجل عيادات رزانه18
المدنى - المعادى

01032888047 
01032888747

 6324598222شارع جزيرة بدران -  شيرا مصرعيادات سانى التخصصيه19
01063084768
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الشيخ زايد الحى 12 - مول المعز بجوار روضة عيادات سما التخصصية20
زايد وحى الياسمين

37851434 
01004665383

110 مساكن صقر قريش- شيراتون عيادات ميد كلينك الطبى21
 بجوار مسجد الفاروق - مصر الجديدة

01220726055 
01067048008

 01227750706جراند مول - الحى الثالث شرق مدينه الشروققيصر كلينيك22
01003816026

كارديو سكان )المركز 23
التخصصى ألمراض القلب(

86 ش المنيل محطة الغمراوى  100 ش شبرا 
محطة روض الفرج

 23623979
22009877

 كارديوكاث ميديكال 24
24194429 7 ش االهرام - مصرالجديدة)مستشفى الحياة(

01281211214

كلينيكا للمراكز الطبية )المركز اإلكلينيكى 25
29704823  57 ش زهراء المعادى - المعادىلجراحات و مناظيراألنف و األذن(

01123334400

محمد رجب محمد رجب  26
25540911عمارة سينما ماجدة ميدان محطة مترو حلوانالرفاعى  ) للوالدة (

 مراكز و عيادات الدكتور حسام منصور27
)التخصصية و االسنان(

 ميدان انبى امام شركة انبى للبترول مدينة نصر
  40 ش حيدر امام دهب مول ميدان محطة المترو حلوان

01206016000 
01205077244

 مركز اسكين واى للجلدية28
د/ مجدى زايد عبد الله عيد زايد

10074 المجاورة العاشرة  الدور الثالث - مدينة 
المعراج - البساتين

24477623 
011227456568

5533039671 ش عبدالمنعم رياض برج االطباء المهندسين الجيزةمركز القاهرة للقسطرة )كايروكاث(29
42701100664331 ن شارع الجيش البوابة الرابعة حدائق األهراممركز القلب30

مركز الوفاء للنساءء و 31
433886207 ش عبد اللطيف من ش العريش سهل حمزة الهرمالتوليد

مركز برايم لعالج الغدة الرقية و 32
23620000  35 ش القصر العينى - السيدة زينبالطب النووىمجدى قطب

01024505057

 مركز جنة المرأة للوالدة و الجراحة  33
)خديجة السيد على(

101 ش عين شمس - عين شمس الشرقية - 
عمارة البنك االهلى - بجوار السنترال

01145334457 
01147334489

 مركز طب النوم واالعصاب 34
 222915000 ش الفيوم من ش كليوباترا مصرالجديدةد / رامز رضا محمود مصطفى

01222915000
3001016460160شارع الدقىمركز عيادات مصريه التخصصيه35
179/22873387 امتداد عباس العقاد امام الحديقة الدولية - مدينة نصرمركز مصر الطبى لعالج االورام36

مركز مصر للقلب والقسطرة  37
واالوعية الدموية

30 ش احمد الشاطورى بجوار المدرسة االلمانى 
– الدقى 

37488556 
37488568

54 ش عبد المنعم رياض - من ش البطل احمد مركز ميلينيوم لعالج االورام38
عبد العزيز - المهندسين الجيزة

33057488 
01016372207

مركز هارت كير كلينكس 39
 01063955882  97 ش التحرير - الدقىلفحوصات القلب

01005719820

مصر سكوب )د/ ايمن 40
33357243 2 ش التحرير محطة مترو البحوث أمام مقارربيع عبد القادر احمد(

01152360225
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  د/ محمد عرفة قطب محمد عمار41
)عيادات ابوبكر الرازى(

 81 ش احمد عصمت تقاطع ش عين شمس 
عين شمس الشرقية القاهرة

24957416 
01096405050

  سها احمد امين42
)عيادات االمين كلينيك(

قطعة 2 -  شقة 1 بالدور االول - الحى الثالث - 
01155632323مول الشروق جراند - مدينة الشروق

 )نبض الحياة للقلب  واالوعية الدموية(43
شركة نبض الحياة الدارة المستشفيات و التوريدات

 5 ش ميدان المساحة  الدقى
 15ش عثمان بن عفان ميدان صالح الدين مصرالجديدة

01157057091 
01157075093

11735631137شارع عثمان محرم من ش الثالثنى -طالبيه -هرمالزهور للوالدة44
26925078المركز الطبى االول مدينة الرحابالصفوة للخدمات الطبية المتخصصة45

الفا سكوب  )المجموعة المصرية للجهاز الهضمى 46
والكبد( )الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار المشروع(

 برج الصفا الطبى من جامعة الدول العربية 
33366603ميدان الحجاز المهندسين الجيزة

القاهرة للرعاية الطبية و القسطرة 47
201012661000ش بشيرنعمة خلف قسم النزهة مصرالجديدةوالحاالت الحرجة )كايرو هيلث كير(

المركز الطبى لجراحة المخ و األعصاب و 48
العمود الفقرى د/ السيد رشدى محمد على

ش 9 قطعة رقم 547 اعلى مطعم كنتاكى 
ميدان النافورة - المقطم

 25040496
25040497

 المركز القومى للبحوث 49
 33371433ش البحوث الدقى الجيزة)وحدة الخدمات الطبية(

33371499

 المستشفى المركزى 50
للجمعية الطبية االسالمية

 ش عمر بن الخطاب ارض الجولف بجوار 
سيتى ستارز القاهرة

24140045 
16086

جمعية شباب القاهرة 51
الجديدة المركزية للتنمية

القاهرة الجديدة  التجمع الثالث المحلية السابعة 
عمارة 30 بجوار مسجد سمير و على

 27564640
27564641

د / باسم الظريف فؤاد بدر )مركز عناية 52
 11226246160 ب ش عمار بن ياسر امام سور الكلية الحربيةللقلب والقسطرة واالوعية الدموية(

26243814

 د/ ايمن محمد عبد العزيز53
 1201069999430 ش مصدق برج ايزى الطبى الدقى)مركز سكوب لمناظير الجهاز الهضمى و الكبد(

01069997770

د/ محسن مؤمن احمد )مركز  54
رويال الطبى التخصصى(

محظة الملف -ش  نادى البالسيتك  -برج الحمد  
01062260101- شبرا الخمية

601000377996 اكتوبر الشيخ زايد الجزيرة بالزا بجوار مول اركانسيتى كلينيك للخدمات الطبية55

شركة اكتوبر للخدمات الطبية  56
)مركز د / عصام بليغ (

المحور المركزى7ب عمارات الفتح برج االطباء 
امام الحى الثالث مدينة6اكتوبر

38353521 
01118555333

 شركة هارت بليس لرعاية57
37619577  5 ش عمان الدقى الجيزة وعالج أمراض القلب )دار الطب(

01000778700

 شمس الحياة الدارة المستشفيات58
)شمس الحياة  للقلب و للقسطرة(

327 ش الهرم الرئيسى - محطة الطالبية - مبنى 
مستشفى جنة - الدور الثالث

01101160113 
011011600115

23964740    89 أ ش الشيخ ريحان  عابدين  القاهرةعيادات الروضة59
23964741

 عيادات الصايغ التخصصية60
 20101001487593 منطقة 71 فدان جنوب االحياء 6 اكتوبر جيزةمصطفى محمد محمد الصايغ

36415038
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8شارع جامعه الدول العربيه امام نادى الزمالك عيادات المشفى التخصصى61
9/33458537- المهندسين

عيادات روضة كلينيك 62
 2937717803 ش فيصل - بجوار بريونى للمحجبات - الهرمالتخصصية

01112713063

4 ش علوبة اول ش الهرم بجوار مركز دارى مركز بهية لألورام63
للديكور و بجوار مستشفى الجيزة الدولى

19450 
01026515888

 مركز تفتيت الحصوات 64
 1733353140ش الدكتور عبدالله الكاتب الدقى)بمستشفى الكاتب(

33353324
241111444247 ش االهرام - مصر الجديدة مركز ايجينت لالنف و االذن و الحنجرة65
519569 ش نبيل الوقاد - الدقى - الجيزةمركز و عيادات الحباة الطبية66

محمد عبد الرشيد عبد الخالق عالم)مركز عالم 67
المراض الكبد و مناظير الجهاز الهضمى(

1 ش مراد - ميدان الجيزة 
 الدور السابع شقة 20

   01002045520
01124173878

 مركز طب وزراعة الكلى بمستشفى 68
االطفال الجامعى بالمنيرة  )ابوالريش (

ش الرشيدى امام محطة مترو انفاق
23680368 السيدة زينب

 مركز هايفو ايجبت69
)لعالج االورام الحميدة و الخبيثة(

42 ش عبد الرحيم صبرى - بجوار ملحق 
مستشفى مصر الدولى - الدقى

33356642 
33357712

 وحدة امراض الدم وزرع النخاع 70
)ابو الريش(

ش الرشيدى امام محطة مترو انفاق
23680368 السيدة زينب

13 ش محمد عوض من ش مكرم عبيد - مدينة مركز اليف الين ميديكال71
01020227614 نصر - القاهرة

360 ش الهرم الرئيسى - اعلى بيتزا كينج - بجوار عيادات ايف التخصصية72
خزان المياه - الهرم - الجيزة

01555669985
01033440400

5 ش عبد الله العربى - امتداد ش الطيران - عيادات التيسير73
24030752بجوار بنك االسكندرية - مدينة نصر

01065533651 6 ش التحرير امام محطة مترو البحوث الدقى - الجيزةمركز الدقى للجراحة / الشركة السعودية74
01144582851 3 ش دانش - العباسية - القاهرةعيادات الصفوة التخصصية75
6701019580703 ش شهاب - العجوزة المهندسين - الجيزةعيادات فيمى هيلث76

6 اكتوبر - المحور المركزى - قطعة 14/1 عمارة مركز االستشارى للقلب77
1- بلوك 1 شقة 4 ادارى

 34576088
01553837601

116 ش الهرم الرئيسى ناصية ش سهل حمزة - عيادات المختار التخصصية78
الجيزة

مندوب 
01150990908

عيادة رقم 301 - المركز الطبى الجنوبى - عيادات راديانس الطبية79
0102652822 مدينتى - القاهرة الجديدة - القاهرة

201032310244 ش محمود شلتوت - شقة 1 مدينة نصر - القاهرةعيادات حماية بلس80

ميديكال بارك 2 - بجوار صيدلية صحة - امام مراكز كاردينال كير81
15413 محكمة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس 

مركز امان للنساءء82
 و الوالدة

مول فراج سنتر - المحور المركزى - بجوار 
التوحيد و النور - 6 اكتوبر

  1111906300
01111907015
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التليفون العنواناالسم م
15420 128 ش السودان - المهندسين - الجيزةمركز دالينا للرعاية الطبية83

01017093984   96 ش التحرير - الدقى - الجيزةمركز يفيرا84
01220707981

77/01001644908 ش نجيب محفوظ - ميدان شاهين - العجوزة - جيزةعيادات العجوزة الطبية85

قطعة 163/1 القطاع االول - الدور الرابع - عيادات بالتنيوم86
01142590917 التجمع الخامس

عيادات مساندة 87
للخدمات الطبية

قطعة 4 بلوك 35- امتداد مصطفى النحاس - 
مدينة نصر

 01090022822
01097474113

مركز سالمة للعمود 88
11401064165660 ش التحرير - الدقى الجيزةالفقرى و جراحة االعصاب

 33351513

10 ش البطل احمد عبد العزيز عمارة اورانج - مركز اند سكوب89
المهندسين - الجيزة

01100025052
 01050000636

101227531807 ش الحجاز - برج الصفا الطبى- المهندسين - الجيزةمركز يوربرو90

164 ش التسعين الشمالى - الدور االول - امام مركز النخبة91
01002423399 مستشفى النساءئم - التجمع الخامس

4301011090950 ش النصر - ميدان الجزائر المعادى - القاهرةعيادات اليف بولى كلينيكس92
 01015434411

01064402277 11 ش احمد السكندرى - مصر الجديدة - القاهرةمركز صحتى الطبى93

01121928701 3 ش لبنان - المهندسين - جيزةعيادات ديفا التخصصية94
01026148777

عيادات اى ام سى  مصر 95
01100267211  331كى - التجمع الخامسللرعاية الطبية

01100269515

مشروع 164 عمارة 164 -الحي الحادي عشر الشارع عيادات رويال كير96
01099891263 الفاصل بين التعاونيات  والبشاير 6 اكتوبر - الجيزة

31117751110 تقسيم مدينة زاهر مدخل ب - مدينة نصر - القاهرةعيادات زاهر زون97
011119642408 5 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزةعيادات ان تايم كلينيك التخصصية98
01111009202 4 ش محمود الشامى - بجوار حدائق حلوان - القاهرةعيادات برو كلينيك99
01011118037 عمارة ن 1210 - الحى الثالث - محور الكفراوى - 6 اكتوبرعيادات نصيب التخصصية100

المركز المصرى لتأهيل مرضى القلب 101
22738232السراج مول – البرج الثانى – مدينة نصرو االوعية الدموية) ايجى هارت (

22755577
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»وإذا مرضت فهو يشفين«
صـــيدلية عمــــارة

109 أ شارع 18 خلف جهاز التجمع الخامس بجوار بنزينة التعاون
ت: 41442825 م: 01005656880

بناء على توجيهات سيادة الرئيس
 بدعم المستهلك المصرى 

وتضامنًا منا مع الحملة المقدمة من سيادته تقدم 
صيدلية عمارة لجميع أعضاء النقابة خدمات مميزة 

على األدوية المحلية والمستوردة.

تحيا مصر
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محافظة القاهرة  واجليزة
األجهزة التعويضية

التليفونالعنوان االسم م

1010999974  القبة -عمارة العبودى -روكسيشركه القاهرة للسمعيات1
01144227474

01115166915  145شارع محمد فريد عابدينشركة المكتب الدولى2
01003119735

8 ش مراد -برج مراد االدارى بجوار مطعم جاد –  جيزةشركة اوديفون ايجبت3
8 ش 26 يوليو – برج ماجد – اعلى بى تك خلف المحكم - الفيوم

   35729649
01281544422

2501227277131 ش الخليفة المأمون – روكسى – مصر الجديدةوايدكس ايجبت للسماعات4

الصيدليات

التليفونالعنوان االسم م
321004175111عطية الصوالحى امام السراج مولصيدلية شرين1
1002190188برج سكاى - الطريق الدائرى بجوار شركة البافارياصيدلية مادونا2
60571288819797المجاورة 6 بجوار كارفور المعادىصيدليات هوم3

25414428  109أ ش 18 خلف جهاز التجمع الخامس – بجوار بنزينة التعاونصيدلية عمارة4
01005656880
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محافظة اسكندرية   
الباطنة العامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

احمد البدوى محمد 1
 الهانوفيل الدرايسة )6:2( يوميا استشارى بعبد الرحمن  سرى

26 ش الغرفة التجارية محطة الرمل من1.30:10.3 عدا الخميس والجمعة
4377833 
4835107

 ايمان عبد الكريم رشاد2
 82 ش محرم بك تقاطع ش جوجو استشارى ب)باطنى و امراض روماتيزمية(

السبت و االثنين و االربعاء من 7: 10 م و االحد و الثالثاء من 1: 3 م
4973814 

01113522774
324879839 ش استامبول امتداد السلطان حسيناستاذجمال الدين بدر احمد بدر3

184 ش جمال عبدالناصر سيدى بشر استشارى أسعيد احمد شحاتة على4
5710334من10:7.3 عدا الخميس و الجمعة

 سمير على عبد القادر الشيخ 5
13 ش مصطفى محمد حافظ من كلية الطب استاذ)شهرته سمير الشيخ(

4859581محطة الرمل بجوار صيدلية اكسفورد

477 طريق الحرية - بولكلى من9:5 ماعدا استاذطارق شفيق حافظ6
5421486الخميس و الجمعة

 105 ش اسنا االبراهيمية شقة 3 استشارى أعادل محمد على الدمرداش7
10.30:7.305919370 عدا الجمعة

 127 ش هيرودوت من ش االسكنر االكبر الشاطبىاستاذعبير محمود على ابراهيم8
01112170481السبت واالثنين والثالثاء و االربعاء من :12.3 حتى :3

438 ش ملك حفنى بحرى محطة قطار العصافرة8:6 استشارى أفاخر محمد البنا9
عدا االحد، االربعاء و الحجز مقدما

 5574570
01229339719

59 ش فيكتورعمانويل سموحة امام استشارى بفؤاد محمد محمد النجار10
4289060الشهرالعقارى -  7:4 عدا الجمعة

47 ش فيكتور عمانويل سموحة امام زهران استشارى بمجدى احمد مرسى درويش11
4293398مول - من11:7 عدا الجمعة

 محمد محى الدين موسى وشهرته محى مخلوف12
42 ش عبد الحميد العبادى بجوار مسجد الهدايا بولكلى - من السبت استاذ)باطنة عامة و شيخوخة(

الى الثالثاء من 6: 9 م  االربعاء من 2: 5  الحجز بميعاد مسبق
5861213 

01124250006

محمد مؤمن سعد عبد الفتاح عاشور13
66 ش على هيبة من شارع جمال عبد الناصر سيدى استشارى أوشهرته )مؤمن سعد عاشور(

3591020بشر بحرى 11.3: 2ظهرا - 7: 10.3 م عدا الجمعة

42 ش االسكندر االكبر االزاريطة من 2:12 ماعدا استاذنبيل احمد الحلوانى14
4869505الخميس و الجمعة )الحجز مسبقا(

 نيفين مهند محمود15
805234065 ش سيدى جابر كليوباترا حماماتاستاذ)باطنة عامة و روماتيزم(

101129377751 ش عزيز كحيل - سان استيفانو من9:6 ومن2:12 االثنين و االربعاءاستشارى أهشام عمر محمد غاربو16
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باطنة وامراض دم

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 احمد محمد لطفى على بديوى 1
 228 طريق الحرية - االبراهيمية اخر سورنادى سبورتنج استاذ)وشهرته  احمد بديوى(

االحد من 5 : 8الثالثاء من 12: 3الخميس من 1: 4
5929560 

01211455514

اشرف حسين احمد شحاته 2
 227 ش بورسعيد بجوار قصر االميرات استاذالغندور

5225001سبورتنج )5 : 10 الحجز مسبق(

استاذ فاطمة محمد عبد الفتاح السيد3
مساعد

 33 ش زهران  رشدى  جليم
من 1 : 4 يوميا ما عدا الخميس و الجمعة

5855311 
01026403070

3 ش هيبوقراط خلف بنزينة سوتر بجوار المجمع استاذنادية السيد زكى محمد4
4875252- من 1:3االحد واالثنين واالربعاء

 172 ش عمر لطفى سبورتنجاستاذهاشم محمد نعينع5
115916332: 4 السبت و االثنين و االربعاء

اطباء الباطنة والكلى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

6 ش طمازين فلمنج دور2شقة2 من10:6 استشارى أامل محمد متولى زعلوك1
عدا الخميس و الجمعة

 5837844
01202229409

ايمان عزت متولى 2
ش بورسعيد ميدان كليوباترا برج كليوباترا كالس امام حلوانى استاذالجوهرى

مرزوق - من 12: 3 السبت واألحد و الثالثاء  - من 5: 7 األحد
5413088 

01009078941

 277ش بور سعبد عمارة قصر األميرات سبورتنج استشارى أصبرى زخارى جونى طوبيا3
5233884)السبت من 7: 830م األثنبن والثالثاء واألربعاء من 6: 9م عدا األحد والخميس والجمعه )حجز مسبق(

 385 طريق الحرية مصطفى كامل استاذصالح سعيدابراهيم نجا4
8:45466760 عدا الخميس والجمعة

محمد مجدى أحمد عوض 5
 8 ش الجالء فيكتوريا استاذعبدالقادر

75732516 : 10 عدا الخميس و الجمعة

 14 ش سيف خليفة ميدان كليوباترا ش بورسعيد - 16 ش النصراستشارى أمحمد محمد عبدالبارى6
)من 6: 8 ماعدا الخميس و الجمعة(

5230933 
4840044

هيام عبدالمجيد مرزوق 7
 42 طريق 26 يوليو الكورنيش الجمرك استاذالعجان

1 :3  السبت، االثنين، االربعاء
 4808372

01276867271

91 ش احمد شوقى مصطفى كامل  19 ش 66 سيدى بشر قبلى  3:1، استاذياسر احمد نعينع8
9:75441113 السبت و االثنين و االربعاء -  9:6 االحد والثالثاء و الخميس
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اطباء باطنة والغدد الصماء والسكر 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

ابراهيم عبدالرحمن محمد 1
 172 ش ملك حفنى سيدى بشر بحرى استاذعاشور

75565155 : 9 سبت واثنين واربعاء

11 ش عبدالقادر الغريانى الرصافة - محرم بك )10:7( عدا استشارى أاسامة احمد صالح احمد2
01141120547الخميس و الجمعة - فوق صيدلية السمادونى

3 ش مسجدالقبانى متفرع من ش استشارى أالسيد منير على يونس3
5851133مصطفى كامل - 10:6 عدا الجمعة

 57 ش محرم بك  على التراماستشارى أامانى جابر فاضل جابر4
)االثنين من 12.3: 3 الثالثاء و االربعاء من 6: 9(

  4943600 
01068870774

 27 ش طلعت حرب محطة الرمل استاذسمير حلمى اسعد5
10:74834204 عدا االحد والجمعة

طلعت عبدالفتاح 6
 ش 6اكتوبرخلف اوالد نيثان عصافرة بحرى استاذعبدالعاطى

5400171  10:4 السبت واالربعاء

استاذ عزة عبد الكريم اسماعيل7
مساعد

169 ش بورسعيد سبورتنج الصغرى  من 1: 3 االحد و الثالثاء و االربعاء 
من 6: 9 السبت و الخميس  )الكشف بميعاد سابق(

5926196 
01211229894

 227 ش بورسعيد سبورتنج استشارى أعصام محمد انور والية8
7:45225018 السبت و االثنين و االربعاء

306 ش بورسعيد امام شركة بيع استشارى أعالءالدين عبدالسالم داود9
5445289المصنوعات سيدى جابر5 : 8

محسن السيد سليمان 10
ش بهاء الدين الغتورى من ش فوزى معاذ بجوار استشارى أالقاضى

البنك االهلى سموحة من10:6م ماعدا الجمعة
4244614 

01021892433

 211 ش بورسعيد سبورتنجاستاذمحمد عبد الرؤوف قرنى السيد11
من 6.3 : 9.3 يوميا ما عدا الخميس و الجمعة

5224738 
01282509668

 11 ش محمد امين شهيب مصطفى كامل امام استشارى بمحمد فوزى عوده12
كلية رياض االطفال )7:4 عدا الخميس والجمعة(

5447441 
01282509668

 91 ش احمد شوقى ابراج االشراف محطة ترام استشارى أمحمد نبيل حسنى بركات13
مصطفى كامل الدور االول 9:6 عدا الخميس والجمعة الحجز مسبق

 5443409
01276333821

اطباء الباطنة والجهاز الهضمى والكبد والمناظير 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 عمرو حسنى1
2 ش حسن هاشم بك من ش ابو قير امام قسم الرمل استشارى أ عبد السميع ابو الفتوح

-  396 شملك حفنى - العصافرة بحرى
01091626139 
01282207263

4145220610 طريق الحرية رشدى - 3:12 يوميااستاذاميرة حسين شمس الدين2

ايهاب احمد مصطفى 3
477 طريق الحرية بولكلى امام ليزابال  السبت و االربعاء استاذعبدالعاطى

5445290من 6:2 باقى االسبوع من 10:7 عدا الخميس و الجمعة
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

488 طريق الحرية بولكلى الدور االدارى  سبت استاذتارى عبدالحميد سلمان4
و اثنين و اربعاء من 4.3:12

5840517 
5821214

خالد محمود محى الدين 5
 389 طريق الحرية مصطفى كاملاستاذمحمد

5457232 )5:2 السبت و االربعاء - 8: 10 االحد و االثنين و الثالثاء

 رباب رفيق امين فكرى6
 8 ش عبد السالم عارف بولكلىاستشارى جو شهرتها رباب رفيق الديب

من 6: 9 عدا الخميس و الجمعة
01064282214 

5440438

 10 ش سوتر شقة 11 الدور االول علوى استاذفاطمة محمد عبدالعزيز الغرباوى7
4831655االزاريطة )9:4 السبت واالثنين واالربعاء(

170 طريق الحرية االبراهيمية برج سالملك الدور األول استشارى أمجدى حسن مهدى عبدالمجيد8
3.3:15931471 و من 8: 10 م عدا الخميس الجمعة

575290743 ش محمد امر الله سيدى بشر قبلىاستشارى بمحمود عمرو عبدالبارى9

هدى عبد الحليم عبد 10
 22 ش الحلبى - سابا باشا استاذالحميد الرفاعى

55852912: 8 م عدا الخميس و الجمعة

اطباء الصدرية 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 11 ش د / محمد رأفت محطة الرمل استاذسهام على حافظ احمد1
1 :4 عدا الخميس والجمعة

 4848423 
01273857528

5853245عمارة الخليج محطة ترام الهدايا - 7 :9استاذعبدالمنعم كامل محمد ربيع2

352 طريق الحرية سيدى جابر شقة 3  9:7 يوميا عدا استاذعمرو عبد المنعم درويش مصطفى3
5217388الخميس و الجمعة )الكشف بميعاد سابق(

3165457428 طريق الحرية سيدى جابر - 7 :9 عدا الخميس والجمعةاستاذليلى عبدالحليم احمد بنوان4

 237 ش بورسعيد كليوباترا الصغرى استاذمجدى على ابو ريان5
9 : 2 عدا الخميس والجمعة  الكشف بموعد سابق

5430090 
01286157250

 80 ش سيدى جابر كليوباترا حمامات استاذمحمد اهاب محمد محمدعطا6
75420274 :10 عدا االثنين والخميس والجمعة

اطباء القلب واالوعية الدموية 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

اشرف سالم ابراهيم )يوجد بالعيادة 1
 5 ش خالد بن الوليد سيدى بشر الترام استاذجهاز إيكو و رسم قلب بالمجهود(

7 :10.30 عدا الجمعة
 3581480

01270874853

سمير مرقس رفلة )يوجد 2
 172 ش عمر لطفى سبورتنج استاذبالعيادة جهاز إيكوفقط(

6.3:115910170 يوميا - 12: 4 الخميس )اجازة االحد و الجمعة(

8 ش كلية الطب امام صيدلية اكسفورد محطة الرمل استاذعلى السيد السيد زيدان3
من 3:10 يوميا و من 7:2 م الخميس

01114122877 
4865600
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

5 ب ش المهندس محمد شوقى - زيزينيا   من استشارى بعمرو محمد صبرى4
10:7 ماعدا الخميس و الجمعة

 5766770
0127316816

 232 ش بورسعيد سبورتنج )1: 3.3االحد  والثالثاء والخميس( استاذكمال محمود احمد5
172 ش محطة السوق باكوس )9:6 السبت و االحد و االربعاء(

5469685 
5743464

271 ش ملك حفنى سيدى بشر  من10ص استشارى أمحمد صبحى محمد ابراهيم6
10:5330330 م ماعدا الجمعة

 105 تقاطع شارعى سيدى جابر والمشير استاذمحمد نصر الدين السيد حسنين7
احمد اسماعيل سيدى جابر  5 :8 عدا الخميس والجمعة

5447986 
01227589396

 265 ش بورسعيد كليوباترا استشارى أمدحت محمد محمود محرم8
10:65458020 عدا الخميس والجمعة

 هانى محمد كامل محمد السبع9
37 م ش خاليل الخياط مصطفى كامل   من استشارى أيوجدجهاز رسم قلب بالمجهود موايكو

10:6 يوميا عدا الخميس و الجمعة
 5431041

01143085774

 4 ش مصطفى اسماعيل خلف 22 شامبليون - االزاريطةاستشارى أوفاء صابر عبدالحليم10
7 ش دار السالم العصافرة قبلى 7 :10 عدا الخميس و الجمعة

 4863076
01224425186

ش مسجد الهداية عمارات الخليج مدخل أ استشارى أياسر مرسى احمد حسن11
5846792بولكلى - 7 : 10 عدا الخميس و الجمعة

اطباء النفسية والعصبية

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

حسام الدين محمود حسنى 1
 5 ش سعدات مرزوق متفرع من ش شعراوى استشارى أالشوباشى

5856118لوران 3 :8 عدا الخميس والجمعة

 9 ش احمد شوقى مصطفى كامل استاذرامز نجيب بدوانى2
35428725 : 5 عدا الجمعة واالحد

 294284455 ش محمد بهاء الدين الغتورىاستشارى أسامح محمود احمد سعيد3
01019634550

غادة عبدالهادى عثمان 4
 158 ش بورسعيد ميدان االبراهيمية استاذعشماوى

15932589 : 5 عدا الخميس والجمعة

8 ش 285 من الجواهر الحضرة  11 :  1 السبت و االثنين استشارى أماجد موريس ابراهيم5
و االربعاء  5: 9 يوميا عدا الجمعة عدا الجمعة

01010111096 
01227701230

25 ش خالد بن الوليد سيدى بشر   9:6 السبت و استاذممدوح على ابوريان6
3589964االحد و الثالثاء  و االربعاء -3: 5 االثنين
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اطباء جلدية وتناسلية

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 احمد حسن ابراهيم1
50 ش سيدى جابر محطة ترام كليوباترا  80 ش العبدانى خلف مسجد الجمل - استشارى ج)باثولوجيا الجلد(

خفاجه  سبت  اربعاء من 5:2 -   جميع ايام االسبوع 9:6 عدا الخميس و الجمعة
01141341475 
01212014050

89 ش 45 العصافرة قبلى برج شهد  )ناصية ش 19 شمال( أخصائياحمد محمد زيدان على2
بجوار صيدلية ماريوت  7 : 10 السبت واالثنين واالربعاء

01150501238 
01000386676

335853693 ش الفتح فلمنج )6.3 :9.3(استاذاسامة حسين عبدالرحمن رشدى3

91 ش احمد شوقى ابراج االشراف محطة ترام استاذاشرف محمود محمد حمزة4
5447574مصطفى كامل  9:6 عدا الخميس والجمعة

46 ش محرم بك  الترام برج المرام مدرسة أخصائيايهاب وديع حبيب5
4953016العروى الوثقى - 7.3 : 10 عدا الخميس

72 ش مصطفى كامل - فلمنج من 6- 8.30 استشارى أخالد عمر على خميس6
ماعدا الخميس والجمعه

 5823884
01093338482

 102 ش االسكندرانى محرم بك استشارى أخالد محمد عبدالرحيم مصطفى7
104946856: 12 االحد و الثالثاء و الخميس

169 ش بورسعيد  سبورتنج - السبت 6: 8 - االثنين استشارى أكارمن ابراهيم فريد محمد8
و الثالثاء 12.30: 2.30 - الخميس 3: 5

5926196 
01223508095

كاميليا جمال الدين 9
 11 ش الوزير من ش الرصافة محرم بك استشارى أعبد العزيزالركايبى

73952732 : 9.30 عدا الخميس و الجمعة

5358601ش 45 ناصية ش 22 العصافرة قبلى )6 : 9(استشارى أماهر احمد الدرديرى10
105902515 ش قنا االبراهيميةاستشارى أمجدى محمود محمدعشماوى11

 172 ش عمر لطفى سبورتنج استاذمحمد حامى مصطفى امبابى12
125914963 : 4يوميا  عدا الخميس و الجمعة

استاذ نجالء فتحى عجمية13
مساعد

178 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج  31 ش جمال عبد الناصر فيكتوريا - 
السبت واالحد و االربعاء من 5: 8 م  - االثنين 12: 2 ظ - الثالثاء 5: 8

3598535 
01021266819

اطباء االطفال 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

93 ش صالح ذهنى ترام االبراهيمية من استاذاحمد ثابت محمود1
8.30:75909906 م عدا الجمعة

11 ش عبدالقادر الغريانى )برج الفتح(  امام مدرسة دار الحكمة استاذاحمد عبدالمنعم عبدالفتاح2
3910439محرم بك - 6 : 10 عدا الخميس والجمعة

55824786ش الجالء فيكتوريا )12: 6(استشارى أاسامة عبدالمنعم محمود الحصيوى3

 امل على محمد نوفل4
6 ش طمازين - فلمنج )من السبت الى الثالثاء استشارى أ)صحة نفسية واطفال مراهقين(

6.30: 9.30 االربعاء و الخميس من 1.30: 5
5862150 

01068471751

182 ش عمر لطفى امام نادى سبورتنجمن 3:12 ظ سبت استشارى باميرة رمضان محمد5
و اربعاء و خميس، من 9:6.30 االحد و االثنين و الثالثاء

5932179 
01005941852
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 23 ش االعش متفرع من ش جواد حسنى استشارى جاميرة عبدالفتاح على عبد الفتاح6
01020902151كوبرى االبراهيمية )8:5(

91 ش احمد شوقى مصطفى كامل  12ظهرا االحد و استاذحسين حسنى حسين عبدالدايم7
5228281االثنين و االربعاء    5 مساء السبت و الثالثاء

ميامى ش 45 قبلى ناصية ش 11  من 11:8 ماعدا الجمعة -  211 استشارى أحكم محمد عبدالحميد الشحات8
ش بورسعيد امام فودافون  سبورتنج  من 2.3: 4 عدا الجمعة

5351040 
01090620760

خالد مصطفى عبدالحميد 9
 5 ش وينجت عمارة زهراء وينجت بولكلى استشارى أسعد

7.305228325 : 9.30 عدا الخميس والجمعة

315917026 ش شيديا االبراهيمية )6 :9(استشارى جرفعت حسن زايد10

91 ش احمد شوقى ترام مصطفى كامل استاذسنا حسنى محمد بركات11
5443409من 1: 5 عدا الخميس و الجمعة

 خلف 330 طريق الحرية ميدان سيدى جابر استشارى أعزيز سليمان فلفل12
5422906المحطة خلف البوستة 4:12 عدا األحد

133083872 ش البيطاش العجمىاستشارى أفاطمة احمد فهمى13

 172 ش عمر لطفى سبورتنج استاذمجدى عمر عبده14
6:25962693 عدا االحد والجمعة

35466973 ش سوريا رشدى - 1.30 : 6.30 عدا الجمعةاستاذمحمد توفيق عبداللطيف15

 عمارة 16 مساكن الضباط مصطفى كامل استشارى أمحمد فاخر حسن على16
 6.30:2.30   ما عدا الجمعة

5435144 
01069771371

محمد مؤمن سعد عبد الفتاح عاشور )و 17
استشارى أشهرته مؤمن سعد عاشور(

66 ش على هيبة من ش جمال عبد الناصر  
 سيدى  بشر بحرى 

   11.30: 2ظ - 7: 10.30  عدا الجمعة
3591020

 مصطفى احمد سعيد سالمة 18
 217 ش عمر لطفى كليوباترا استاذ)استشارى امراض دم(

5230640يوميا 8:1 ــ  الخميس 1: 5  عدا الجمعة

315917026 ش شيديا االبراهيمية )9:6(استشارى بمنى حسنى عبدالسالم19

56 ش خالد بن الوليد سيدى بشراستاذنادية لطيف حاتم20
3587660 من 4:1 ظهرا يوميا ما عدا الجمعة

 294284455 ش محمد بهاء الدين الغتورى سموحةاستشارى أنيفين بدر الدين محمد حمودة21
01019643550
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اطباء جراحة االوعية الدموية 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

27 ش د / محمد محمد الفحام االبراهيمية  من استشارى أاحمد فاروق احمد حماده1
10:7 عدا الخميس و الجمعة

 5933360
01005181242

احمد محمد المهدى دسوقى 2
4 ش عباس الحلوانى محطة ترام االبراهيمية  من مدرس)و شهرته احمد المهدى(

6.3:3.35915660 السبت و االحد و االربعاء - 6.30: 9.30 الثالثاء

40 ش بورسعيد تقاطع كوبرى الجامعة استاذاحمد ممدوح محمد قطب3
5914066الشاطبى  من 8:6 سبت و اثنين و اربعاء

 سامى السيد محمد ابراهيم4
 36 ش االسكندر االكبر االزاريطةاستاذ)جراحة االورام و الثدى(

من 1 : 3 ظهرا السبت و االثنين و االربعاء بميعاد سابق
4847435 

01006675678

 اطباء  الجراحة العامة 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

احمد ابراهيم احمد طلحة  1
178 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج   31 ش جمال عبد الناصر فيكتوريا  استاذ)جراحة مناظير(

السبت و االحد و االربعاء من 7: 9  و االثنين  من 1: 3 و الثالثاء من 7: 9
 3598535 

01021266819

احمد ابراهيم فهمى احمد 2
ذكرى

استاذ 
مساعد

39 عمارات العبور مصطفى كامل 
5463177)9.30:6.30( الحجز مسبق

احمد سراج الدين محمد احمد حبيب )جراحة 3
اليد و الوجه و الفكين والحروق و التجميل(

استاذ 
 225422756 ش سوريا الدور الثالث رشدى 5:2مساعد

01000401893

 199 ش طيبة كليوباترا استاذالسيد ابراهيم على الخشاب4
5437986سبت و اثنين و اربعاء من 1.3 : 3.3 ظ

عبداللطيف عبدالمولى محمد 5
ش الطيار محمود شكرى - خلف موقف السوبر استشارى أابوجنوب )جراحة مناظير(

جيت القديم بجوار مطعم جاد - سموحة من 6:3
4277871 

01097794413

عماد سيف النصر6
29ش طه حمادى من ش بورسعيد-استشارى ج عبد المنعم عالء الدين

كليوباترا
5440011 03 

01112511610

 9 ش مارك انطون خلف سينما مترو استاذفاروق عباس مكى7
7:5 عدا الخميس والجمعة

4868142 
01223491031

227 ش بورسعيد سبورتنج  من 7:5 السبت استشارى أكمال امين شكرى8
5233884و االثنين و الثالثاء و االربعاء

 601 طريق الحرية زيزينيا عمارات الدلتا استاذمحمد ابراهيم على ابوديبة9
5741166)الفيروز( 4:2 عدا الخميس والجمعة

 محمد امين محمد الفقى 10
7 ش اللواء احمد على من ط الحرية عمارة برج  البركة كليوباترا )7:4 عدا الجمعة(  استشارى أ)جراحة اورام واوعية دموية(

ناصية ش الجيش الدخيلة ط اسكندرية مطروح 11:8 عدا الجمعة
 5231854

01223717667

 170 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج استاذمحمد توفيق محمد الروينى11
5:25924890 عدا الخميس والجمعة

118 ش بورسعيد  - اإلبراهيميةاستشارى أمحمد أحمد محمد المرسي12
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

مصطفى حسن مصطفى 13
49 ش اسكندر ابراهيم ميامى من 9:6 عدا استشارى أاحمد الدقاق

5569891الخميس و الجمعة

طريق الحرية خلف 405 ب ش خليل الخياط استشارى أنادر محمد سالم ابو منسية14
5458308من 9:7 عدا الخميس و الجمعة

 106 ش مصطفى كامل باكوسأخصائيهاجر حسن احمد حنفى15
االحد و الثالثاء و الخميس من 6: 9 م

5858564 
01289008120

اطباء جراحة المخ واالعصاب 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 احمد يحيى مصطفى مصطفى عمر1
7 ش على رامز محطة الرمل يوميا 2: 7 - استاذ )كشف فقط(

4838750السبت 7: 9 عدا الخميس و الجمعة

 اسالم السيد عبد المجيد سرور2
 طريق 14 مايو ابراج السرايا امام جرين بالزا برج 3 سموحةمدرسو شهرته اسالم سرور

من 6: 9م السبت و االثنين و الثالثاء - من 2: 4 الخميس
4283303 

01002526951

محمد ناجى محمد صالح 3
 398 طريق الحرية مصطفى كامل استاذالدين علوانى

1.305439994: 5 السبت و االثنين و الثالثاء ــــــ االحد و االربعاء من4: 6

 7 ش على رامز محطة الرمل استشارى أمدحت ممتاز محمد الصاوى4
10:1 السبت و الثالثاء و الخميس   11:6 االربعاء

4833309 
4833365

اطباء جراحة األورام

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 احمد ابراهيم احمد طلحة 1
)جراحة االورام و الثدى(

استاذ 
مساعد

178 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج   31 ش جمال عبد الناصر - فيكتوريا - 
السبت و االحد واالربعاء 9:7-  االثنين من 1: 3 - الثالثاء 7: 9

3598535 
01021266819

 سامى السيد محمد ابراهيم  2
36 ش االسكندر االكبر االزاريطة  السبت و االثنين و استاذ)جراحة االورام و الثدى(

االربعاء من3:1 ظهرا بميعاد سابق
 4847435

01006675678

اطباء جراحة قلب وصدر 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

184863144 ش كلية الطب محطة الرمل )9:6(استاذاحمد صالح ابوالقاسم1

ش مسجد الهدايا عمارة الخليج ترام الهدايا استاذمحمد االميرالشاذلى2
من 3:1 االربعاء و الخميس فقط

5821373 
01223609339
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اطباء جراحة االطفال 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

7 ش اللواء احمد على من طريق الحرية برج البركة كليوباترا 7:4 استشارى أمحمد امين محمد الفقى1
ناصية ش الجيش الدخيلة طريق اسكندرية مطروح 11:8

 5231854
01223717667

محمد عبد العظيم محمد 2
 56 ش خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى استشارى أشمس الدين

170 طريق الحرية - االبراهيمية  من 7: 9عدا الجمعة
   5449840
01227386822

اطباء جراحة العظام 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 154 ش بورسعيد االبراهيمية استشارى أاحمد فؤاد شمس الدين مصطفى1
8.30:5 يوميا عدا الجمعة

5908283 
012879120

172 ش عمر لطفى سبورتنج التراماستاذالسباعى فرج على2
5901960  1: 4 السبت و االثنين و االربعاء

55847415 ش عبدالسالم عارف الهدايا )من 2: 5(استاذايهاب عبدالوهاب محمود بدوى3

 127 ش االسكندر االكبر الشاطبى استاذحسن احمد الحسينى4
9:65923327 عدا الخميس والجمعة

266 جمال عبد الناصر ميامى من 9:5 عدا استشارى أحسن على حسن محمد5
5487015الخميس و الجمعة

 حنا فكرى حنا عبدالملك 6
 170 طريق الحرية االبراهيمية استشارى ب)مناظير ركبة(

مستشفى الفراعنة بالعجمى من 12:5 عدا الجمعة
4360116 
5925577

24 ش ادونيس من ش البطاريات االبراهيمية يوميا استشارى أطارق انور محمود الفقى7
5931907من 6:3 ما عدا الخميس و الجمعة

255571029 ش ميناء اغادير ميامى - 9:7 عدا الخميس والجمعةاستاذمصطفى سعد عبدالقادر8
375858818 ش الفتح محطة ترام فلمنج من 6: 9أخصائيمصطفى محمود محمد عبد العزيز9

1 ش عزيز كحيل سان استيفانو من 9:7 عدا استاذنبيل عمر محمد غاربو10
5840720الخميس و الجمعة

 هشام فتحى غنيم 11
28 ش الجالء امام قسم المنتزه فيكتوريا سبت و اثنين استاذ)تقويم اطفال(

5781197و اربعاء من 8.3:6 أحد و ثالثاء من 5:3

 يسرى عمادالدين محمد احمد عيد 12
93 ش احمد شوقى المدينة الطبية عمارة استاذ)مناظير ركبة وتقويم اطفال(

5225975ج  5.30: 8 عدا الجمعة



2٥٦

اطباء عالج االورام والطب النووى 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

25 ش فوزى معاذ سموحة  بجوار م / الشرق االوسط ) 6:2من استاذجمال الحسينى عطية احمد1
السبت الى الثالثاء - االربعاء 10: 4 ظ عدا الخميس و الجمعة

4211897 
3910003

1565904644 ش عمر لطفى سبورتنج الصغرىاستاذسعيد احمد النويعم2

سهام مجدى محمد السيد 3
53 ش مسجد سيدى بشر - امام شركة الكهرباء - سيدى بشر استشارى أعامر

)السبت و االربعاء من 6: 9م االحد و الثالثاء و الخنيس من 12: 3م(
5509114 

01000018164

شعبان محمد عبد الرحمن 4
االزاريطة خلف حى وسط 1: 3 االحد و الثالثاء و الخميس - القبارى استاذالعسال

120 ش المكس قبل الترسانة -  5: 7 يوميا عدا الخميس و الجمعة
4855440 
4442325

صالح الدين عبدالمنعم 5
 48 ش عبدالسالم عارف محطة ترام البستان استاذابراهيم

5:35852258 عدا الخميس والجمعة

1565904644 ش عمر لطفى سبورتنج الصغرىاستاذهناء  محمد عبدالعزيز كحيل6

اطباء المسالك البولية

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 ابراهيم عبدالسالم مخلص1
 21 ش امين فكرى محطة الرمل استاذ)كشف فقط(

9:64873366 عدا الخميس والجمعة

 185 ش احمد شوقى بولكلى الترام استاذحسام الدين حجازى زيادة2
9:65231290  عدا الخميس والجمعة

محمد اشرف يوسف 3
 عمارات الخليج )ج( محطة ترام الهدايا استاذقريطم

5842674 6: 8.30 السبت و االثنين و االربعاء - 1: 3 االحد و الثالثاء

 170 ش محطة السوق باكوس استشارى أمدحت لبيب حنا4
20 ش وينجت بولكلى )9:6 عدا االحد(

5763984 
5467985

   8 ش كلية الطب محطة الرملاستاذمصطفى عبدالمنعم صقر5
من 2: 6 عدا الخميس و الجمعة

4866447 
01000370691

اطباء النساء والتوليد

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

270 ش عبدالسالم عارف السرايااستشارى أاحمد مختار مرسى رجب1
3587367من 10:7 عدا الخميس و الجمعة

احمد يسرى محمود 2
22 ش جمال عبدالناصر فيكتوريا من 10:7.3 استشارى أعبد الحميد سليمان

3583186عدا الجمعة - الخميس 1.30: 4م

اميرة عبد المعطى ابراهيم 3
 03 334297777ش فوزى معاذ - سموحة - سيدى جابرأخصائيالنجار

01113840222
565578415 ش اسكندر ابراهيم ميامى - 9:6 عدا الجمعةاستشارى أبلقيس حسن مصطفى الدقاق4



2٥٧

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 محطة ترام السرايا خلف 270 امام استوديو استاذحسن منصور حسن حجاب5
غزال )4:12 عدا الخميس و الجمعة(

3595979 
01002755513

 حلمى حلمى عبد الستار راضى6
)يوجد جهاز 4d بالعيادة(

استاذ 
مساعد

11 ش عبد القادر الغريانى  الرصافة محرم 
بك من 6:12 عدا الجمعة

 3925526
01062831231

 9 ش ابراهيم الشريف مصطفى كامل ابراج كايرو سيزاستشارى بحنان السيد قاسم7
 من 9:7 عدا االثنين  و الخميس من 2:12

  5462004
01092270055

80 ش الشهيد محمد حفنى سيدى جابرمن 9:6.3 سبت واثنين استاذسامح سعدالدين صادق8
5461522و اربع و من 5:3 االحد و الثالثاء والخميس و جمعة اجازة

 211 ش بورسعيد امام فودافون - سبورتنج من 2.3: 4 سبت و احد و اثنيناستشارى أسامح شعبان حسن دغش9
455225587 قبلى امام مجوهرات االسطورة ش 11 شمال 7: 9.30 السبت و االحد و االثنين و االربعاء

 3 ش مسجد القبانى فلمنج امام المسجد استشارى أسلوى محمد عزت10
5851133متفرع من ش مصطفى كامل )10:6 عدا الجمعة(

سماح حلمى محمد محمد 11
29ش طه حمادى من ش بورسعيد-أخصائيمالك

كليوباترا
5440011 03 

01112511610
295828568ش عبدالسالم عارف سابا باشااستاذشريف صالح الدين جاويش12

178 ش عمر لطفى امام محطة ترام سبورتنج- السبت أخصائيشريف على محمد على موسى13
االتنين االربعاء من 5:8 الحجز مسبقا

5933163 
01011807080

 22 ش الغرفة التجارية محطة الرمل استاذطارق عبدالظاهر قرقور14
569 طريق الحرية جليم  من 6:2 ماعد الجمعة

5778333 
4803429

 47 ش بهاء الدين غتورى سموحة استشارى أعزة صالح حنفى السيد15
1 : 4 عدا الخميس والجمعة

4278610 
4203002

 عزيزة محمد السيد صالح 16
583907049 ش بوالينو محرم بك  من 9:6 عدا الجمعةاستشارى ج )كشف فقط(

 25 ش الرصافة - عمارة البنك االهلى - محرم بكأخصائيغادة منجود سعد منجود17
)يوميا من 12ظ: 4م عدا الخميس و الجمعة

4948212 
01277550557

403934533 ش الرصافة محرم بك )10:6(استاذمحمد حسين حسن خليل18

 محمد زكى شعبان مرسى19
 656 طريق الحرية - جناكليس أخصائي)يوجد جهاز 4d بالعيادة(

من 5: 9 عدا الجمعة
5805020 

01223991823

 محمد سميح متولى السماديسى 20
برج العمدة ناصية ش الشرقاوى من ش القنال - استاذ  )الحقن المجهرى(

01001930377المحمودية الحضرة الجديدة  من 9:7 عدا الجمعة

21
محمد مصطفى محمد 

 مصطفى اسماعيل العريان
)يوجد جهاز 4d بالعيادة(

ش 45 العصافرة ناصية ش 17 الدور األول استشارى ج
من 10:5 يوميا  ما عدا الجمعة

  5350301
01007268168

124815344 ش النصر المنشيةاستشارى جنادية ابراهيم محمد عثمان22

34 ش المشير احمد اسماعيل سيدى جابر امام فندق المدينة استشارى بنجالء محمد لبيب احمد23
5445289المنورة من 10:8 عدا الجمعة و السبت

634246400 ش فيكتور عمانويل سموحة )10:7(استشارى أنجوى احمد عبداللطيف شعبان24



2٥8

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

نسرين احمد عبد الله 25
452 طريق الحرية رشدى  فوق صيدلية صبرى  استشارى بحسام الدين

5425557- 4:1 عدا الجمعة والسبت

ابراج القطن ميدان فيكتور عمانويل استشارى جنيرمين عبدالخالق السيد26
4281765سموحة من 7:4.3 عدا الجمعة

55 ش اسماعيل صبرى فوق مكتبة المستقبل الجمرك استشارى أهانى عاطف عبدالوهاب ابراهيم27
4831966من 4:10 عدا الخميس و الجمعة

هند محمد حمدى محمد الحمامى  28
182 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنج من أخصائي)حقن مجهرى و اطفال انابيب(

4:1001093177333 يوميا عدا الخميس و الجمعة

349 ش جمال عبدالناصر العصافرة بحرى برج اللوتس الدور أخصائيوائل سعيد محمد ابراهيم29
الثانى من 6: 8 عدا الخميس و الجمعة

01142623425 
01278170786

استشارى بياسر سعد محمد الكسار30
 190 طريق الحرية االبراهيمية

السبت و االثنين و االربعاء من7: 9 - االحد و 
الثالثاء 2: 4 - الخميس و الجمعة اجازة

5920653

اطباء انف واذن وحنجرة 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 2 ش استامبول محطة الرمل استشارى أاحمد عبدالرحمن سعادة1
10:74862211 عدا الخميس والجمعة

احمد يوسف يوسف محمد 2
 تقاطع ش الجواهر واالمير حسين استشارى أشعلة

4206355امام باب الوكالة 10:6

ايمن مصطفى المدنى3
11 ش محمود حسن فهمى االبراهيمية  يوميا من 6:2 استاذ )كشف فقط(

مساءا و السبت من 10:6 مساءا الكشف بميعاد سابق
 4277711

01278400793

محمد سامى محمد غوانى  4
74872665 ش د/ على رامز محطة الرمل  4:12استاذصالح الدين

225439935 ش سوريا رشدى 8:5 سبت و اثنين و اربعاءاستشارى أمحمد محمد محمد ابو غازى5

 17 ش ميدان سعد زغلول محطة الرمل استاذمحمد مصطفى كمال بدرالدين6
9:64874972 عدا االربعاء والخميس

اطباء سمعيات واتزان 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 شركة االركان للسماعات الطبية1
440 طريق الحرية  رشدى أخصائي)خصم20%على جميع السماعات الطبية(

5458137بجوار الديب مول

 شركة ميديكو للسماعات الطبية 2
398 طريق الحرية بجوار بنك فيصل أخصائي)خصم 25% على جميع السماعات الطبية(

االسالمى مصطفى كامل
5231004 

01023040544

 شركة امبليفون الشرق االوسط 3
361 طريق الحرية سيدى جابر  69 ش خليل حمادة   أخصائي)خصم 10% على جميع السماعات الطبية(

ميامى عمارة ديار الصفا مدخل أ الهانوفيل العجمى
01275666226 
01220319998



2٥٩

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 شركة أوبرا للسماعات الطبية4
 1655900208 ش بورسعيد سبورتنج الصغرىأخصائي)خصم20%على جميع السماعات الطبية(

01000874909

مركز هيرنج للسماعات الطبية 5
4525462449 طريق الحرية - رشدىأخصائي)خصم25% على السماعات الطبية(

اطباء التخاطب 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

  ريم حسن على دويدار1
أخصائي)مركز الشروق للنطق والكالم(

 36 ش الفتح فلمنج )5:9 عدا الجمعة( 
 3 ش المشير احمد بدوى محرم بك 

5:9 عدا الجمعة

 5836267
01227277658

  نادية محمد حسن2
 6601067719105 ش ممفيس كامب شيزار برج الضحىأخصائي)مركز اشراق النهار(

01206226159

  نهى مصطفى رسالن مصطفى 3
29 ش الفردوس تعاونيات سموحة امام نقطة استشارى أ)مركز النطق والكالم للتخاطب(

سموحة 70 ش ابن منقذ فيكتوريا من 8:4
 4244041
5745695

 دعاء محمد محمد سعد الدين4
01282351770  28ش مرتضى باشا جناكليسأخصائي)مركز آى كان للنطق و الكالم(

01097499679

 7 ش احمد االدهم برج االنوار الدور الثالث سان استيفانواستاذمؤسسة السحاب الخيرية6
من 9: 9 م عدا الخميس و الجمعة

586302 
01097303247

اطباء الروماتيزم والطب الطبيعى 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 حازم مصطفى محمود القرباتى 1
3 ش النيل عمرو ابراهيم االبراهيمية من استاذ)مركز االبراهيمية(

5:25921609 و من 11:8.5 عدا الجمعة

 حسام الدين محمد الدسوقى محمد2
325437245 ش سيدى جابر كليوباترا الصغرى 10:6استاذ)مركز كليوباترا(

915430323 ش احمد شوقى مصطفى كامل 8:5استاذحسين المغازى المرسى سلطان3
7235757667 طريق الحرية لوران  من 11ص : 5م عدا الجمعةأخصائيرماح سالمة احمد البهى طايل4

215 ش بورسعيد سبورتنج  من 12:11 ص و من 9:7 م 45 ش استاذمحمد حسن امام حسن5
اسكندر ابراهيم ميامى  من 11:9.3 م يوميا  و من 2.3:1 ص االحد

01211910818 
01280444241

نهاد محمد الشاطبى 6
 03 1965564937ش جمال عبد الناصر - سيدى بشر بحرياستشارى جمحمود عقل

01210231037

 هبة عبد السالم فهمى نونو7
 68 ش مصطفى ابو هيف سابا باشا - سبت اثنين اربعاء من 8:5.3 أخصائي)للسيدات و االطفال فقط(

االحد الثالثاء من 3:12.3 الحجز مسبقا
 5853218 

01110077234

 14243824 ش جواد حسنى االبراهيمية 2:12    10:6استاذيسرى حسن حسن حماد8
4276669



2٦٠

اطباء مراكز العالج الطبيعي

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

احمد عبده عبد الحميد 1
 36 ش خليل مطران عمارة القصر الملكى بجوار مجلس الدولة جليمأخصائيمحمد القاضى

من 9.30ص : 10 م عدا الجمعة
5861589 

01027119972

 احمد محمد محمود عبد الغنى2
33 ش اسكندرية مطروح امام جراج النقل استشارى أ)مركز البيطاش للعالج الطبيعى(

4378800العام   من 9:11 عدا  الجمعة

 اشرف احمد محمد حسن 3
28 ش الجالء - برج الغنيمى - امام قسم استشارى أ)مركز فيكتوريا للعالج الطبيعى(

المنتزة - 6: 8 عدا الجمعة
5778195 

01223729474

فيكتوريا ميدان الساعة امام مركز التدريب المهنى - استشارى أمحمد عبد البارى عبد الحليم4
محطة ترام الهدايا رويال - )من 11ص : 9 م عدا الجمعة(

5261431 
5848852

175 ش بورسعيد سبورتنج الصغرى  العجمى ميدان استاذمركز طيبة للعالج الطبيعى5
الكيلو 21 طريق اسكندرية مطروح من 9:12 عدا الجمعة

4117036 
5919323

مى جبر طه بالل  )المقدم 6
10ش بهاء الدين الغاتورى من فوزى معاذ أخصائيللعالج الطبيعى(

01008364784- سموحة

برج الفيروز  - ش الكرنك من ش جميلة ابو أخصائيمى فريد صديق كارم )المستقبل(7
0115 003 6698حريد - السيوف

اطباء العيون 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 ش فوزى معاذ امام مسجد على بن ابى طالب استاذاحمد السيد محمد شامة1
سموحة )السبت والثالثاء 9:1 واألحد واالربعاء من11: 5(

4230484 
4230196

224805023 ش الغرفة التجارية محطة الرمل - 5:1 عدا الخميس والجمعةاستاذاحمد حسام محمد عبدالله2

 03 84840421ش كلية الطب - محطة الرملأخصائياحمد خالد محمد رشاد ابراهيم3
01220111676

احمد محمد لطفى خطاب و 4
سموحة خلف 29 ش فوزى معاذ برج العلمين امام البنك األهلى المصرى - السبت و استاذشهرته احمد خطاب

الثالثاء و االربعاء من 1: 4 السبت و االحد من 8: 10 و االثنين من 5: 9 و الخميس من 3: 5
 4283731 

01020002929

2 ش شعراوى مع تقاطع ش ابو قير لوران 9:6 عدا الجمعة - سموحة ابراج السرايا تقاطع فوزى معاذ مع استاذاسامة فاروق على5
ش البرت - دمنهور - برج عرابى 1 ش عرابى  السبت و االثنين و االربعاء 12: 4 عصرا

5838813 
01228277837

91 ش احمد شوقى ابراج االشراف مصطفى كامل من السبت الى استشارى أالسيد السيد السيد رشيد6
االربعاء من 9:5 مساءا سبت و اثنين و اربعاء و خميس من2:11 صباحا

 5443697
01222650451

59 ش عمر لطفى االبراهيمية من 2:12 و من 9:7 سبت استاذالسيد جابر السيد مرسى7
5922501واربعاء  من 2:12 االحد و االثنين و الثالثاء

8 ش كلية الطب بجوار صيدلية اكسفورد القديمة محطة الرمل - 14 استاذامير على الدين حسن ابو سمرة8
01068053020ش سلمان الفارسى بجوار مبرة العصافرة - )الحجز مسبقا تليفونيا(

استاذ ايهاب محمد محمد عثمان9
مساعد

168 ش احمد شوقى رشدى اعلى مجوهرات 
داماس  من 10:7 عدا الخميس و الجمعة

5221924 
01281359649



2٦1

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

21 ش 56 طريق جمال عبد الناصر امام شهد أخصائيتامر اشرف محمد البيجاوى10
الملكة - ميامى - 7: 9 عدا الجمعة

5491435 
01227623890

العصافرة بجوار اسواق الشريف من 8:5 استشارى أحاتم عبدالحليم عجور11
5491188عدا الخميس و الجمعة

 568 مكرر طريق الحرية ميدان جليم استاذحازم محمد وحيد قنديل12
9:65838382 يوميا  ـــ  2:12 الخميس

2 ش سراج منير من السلطان حسين محطة استشارى أحسام عبدالحليم حسن الديب13
4869421الرمل 9:6 عدا الخميس و الجمعة

 10 ش المشير احمد اسماعيل سيدى جابر استاذخالد محمد حسن محمد14
المحطة )9:6 عدا الجمعة(

01205955859 
5454516

 14 ش كلية الطب محطة الرمل استاذخالد محمد رشاد ابراهيم15
54840421: 7 السبن و االحد و االثنين و االربعاء

 50 ش محمد فريد ونجت - بولكلى استشارى أرفيق عبد الحليم بركات16
من 1: 3 يوميا ماعدا الجمعة

5244087 
01002413580

 80 ش الشهيد محمد السيد حفنى استشارى أطارق سمير حميدة17
سيدى جابر )10:5(

5446020 
5227060

عبد الحميد شاكر اسماعيل الحوفى  18
وشهرته عبد الحميد الحوفى

استاذ 
مساعد

برج بانوراما الشرق محطة ترام سيدى جابر 
الشيخ  من 5:12 عدا الخميس و الجمعة

  5229722
01226248991

2115748226 ش الفتح ترام شدس 5: 7 عدا الخميس و الجمعةاستشارى بعالء صالح الدين محمد عباس19
104864353 ش كنيسة االقباط محطة الرمل 4:1 عدا الخميس والجمعةاستاذعالء محمد محمد فاضل20

 كريم محمود صبرى محمد 21
 57 ش صفية زغلول - محطة الرمل استاذ)و شهرته كريم صبرى(

4875264)من12: 6 يوميا ــ من 12: 3 الخميس

 170 ش السوق باكوس استشارى أمجدى لبيب حنا22
20 ش محمد فريد بولكلى )10:7( عدا الجمعة

 5762056 
5469141

494806473 ش النبى دانيال محطة الرمل 2:12استاذمحمد سعد محمد مرسى23

 29 ش فوزى معاذ - سموحةأخصائيمحمد سعيد احمد جمعة24
السبت و الثالثاء من 12: 3  االربعاء و االثنين من 6: 9

4291651 
01155993838

 5 ش اسماعيل الفنجرى )مانديس( استاذمحمد عبدالحميد رجب25
ترام كامب شيزار )4:1 ـــ  8:6(

 5907699 
5925967

615270663 ش الجالء فيكتوريا7.30: 11 عدا الجمعة و السبتاستشارى أمحمد ماهر الجوينى26

398 طريق الحرية مصطفى كامل من 4:1 ظهرا و من استشارى أمحمد محسن عبدالله سرحان27
9:65454609 مساء و الخميس من 4:1 فقط

 181 ش جمال عبد الناصر سيدى بشرأخصائيمحمد يسرى محمد فرج28
سبت و االربعاء من 9:6 الخميس من6:3

5557778 
01111626170

488 طريق الحرية - أمام محطة الوزارة استاذمحمود حامد صبرى السنباوى29
فوق خير زمان 9.3:6.3 ما عدا الجمعة

 5834106
01066612566



2٦2

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

197 ش عبدالسالم عارف لوران 59 ش جميلة بوحريد استاذمحمود حسن مرسى احمد30
ميدان المطافى السيوف من 6:3 مساءا

 5847458 
01100500161

5857828عمارة الخليج محطة ترام الهدايا )9:6(استشارى أمحمود محمد توفيق الطباع31
185435633 ش عزيز فهمى )زنانيرى( سبورتنج 8:5 عدا الجمعةاستاذهشام فؤاد شحاته الجوينى32

8 ش درويش متفرع من ش مصطفى استشارى أهند فاروق على ادريس33
5766823كامل غبريال - من 7.3: 10 عدا الجمعة

اطباء االسنان 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

  سحر محمد ابراهيم سالمة 1
 3745855030طريق الجيش الدور الرابع جليمأخصائي)مركز اليكس دنت(

01226900285

  شريف ابراهيم فكرى2
 4 ش تاج الرؤساء سابا باشااستشارى ب)الماسة لطب االسنان(

من 10: 10 عدا الجمعة
5849373 

01008632356

  محمود احمد فوزى محمود3
المندره 421 ش جمال عبد الناصر بجوار شركة غزل المحلة - أخصائي)مركز ستار دنت(

ميامى تقاطع ش العيسوى مع اسكندر ابراهيم
01279003321 

5521232
1785910843 ش عمر لطفى سبورتنج - 11: 4،5: 9 عدا الجمعةاستشارى جاحمد  حليم خليل ايوب4

 274 ش بورسعيد كليوباترا حمامات استشارى أاحمد حسن مصطفى الدقاق5
3:15441449  ــــ 10:6 السبت واالثنين واالربعاء

 1445540688 ش جمال عبد الناصر سيدى بشراستشارى أاحمد عبد العزيز ابراهيم بركات6
01275572919

الدرابسة - طريق اسكندرية مطروح - امام أخصائياحمد محمد بدر عبده7
مسجد الدرابسة - العجمي

4380037 03 
4380047 03

 احمد محمودابراهيم مشالى8
10ش جمال عبد الناصر فيكتوريا  12-4 ظ،6-أخصائي)مركز فيكتوريا لألسنان(

9 م يوميا عدا الجمعة
3582620 

01200111004
4605500144 ش ملك حفنى العصافرة بحرى 6: 9عدا الجمعةأخصائياحمد يحى محمود ابراهيم9

 ابراج كاندى ش المحاسبة فوق صيدلية الفيزون- بولكلىاستاذاسامة جابر السيد جابر10
من 6 : 10 عدا الخميس و الجمعة

5245800 
01094818413

26 ش صالح الحدينى محرم بك - من9: 5 يوميا  - أخصائياكرم عبد الرحمن حسين11
السبت و الثالثاء من 10.3ص : 1 ظ

4956606 
01001008680

 امنية محمد فوزى محمود سعد12
80 ش الشهيد محمد حفنى امام محطة ترام استشارى أ)و شهرتها امنية فوزى(

سيدى جابر - من 3:10 عدا الخميس والجمعة
5461522 

01224319155

امام 9 ش مسجد الهدايا - عمارة الخليج )ب( استاذانور محمود محمود عبده13
بولكلى - )6: 8 يوميا عدا الخميس و الجمعة

5857122 
01208106180

124813373 ش شامبليون االزاريطة )5:12( عدا الجمعةاستشارى أايمان سعد عبدالرزاق شفشق14

 ايمان عامر شوقى على انور 15
12 ش 302 تقسيم القضاة برج البسام أخصائي)مركز المستقبل لطب االسنان(

سموحة - 11:10 م عدا الجمعة
4258165 

01207333407



2٦3

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

الفلكى السيوف الجديدة ش 16  برج استشارى جايمان منير حسن يوسف غالب16
الصفاامام كافيتريا دهب )10:6.30(

9563189 
01009350797

42 ش الشهيد محمد حفنى سيدى جابر استاذجابر ابراهيم مسعود17
5438250المحطة - 9:6 عدا الجمعة

204864956 ش أمين فكرى خلف سينما راديو محطة الرملأخصائيحامد  ابراهيم صبرى18

فلمنج برج االطباء 58 ش مصطفى كامل أخصائيحسن احمد حسن على االبيارى19
12 :3ظ 6 :10م عدا الجمعة

  5840336
01007215377

21 ش مسجد القصبجى الرصافة محرم بك استشارى أدعاء سعيد خليل20
4956746من 9:6 عدا الجمعة

47 ش البيكباشى العيسوى - سيدى بشر - أخصائيرامى نصر محمد الروبى21
من 12 ظ: 10م

5713311 
1279900489

 14 ش عبدالسالم عارف امام محطة ترام أخصائيرانيا احمد حنفى احمد حسين22
5451307الهدايا بولكلى من 9:7 عدا الخميس و الجمعة

 راوية شاهين على شاهين 23
 274 ش بورسعيد كليوباترا حمامات استشارى ب)اسنان اطفال(

7:45441449 يوم االحد و من 12: 8 م عدا الخميس

165916807 ش عبد المنعم سند - كامب شيزاراستشارى أرضا عبدالحميد محمود نعمان24
164807103 ش الشهداء محطة الرمل )10:7(استاذسامح احمد درويش25

 53 ش فيكتور عمانويل سموحة استاذسهام عبدالفتاح عمارة26
10 :1ص 9:6م

 4259044
01115315900

 شركة تاج ميديكال كير للخدمات الطبية27
5 ش محمد صبرى محطة ترام جناكليس 75 ش فوزى معاذ  سموحة10ص: استاذ)د/  حسام الدين تاج الدين عامر(

12م  عدا الجمعة من 12:4  10ص:10/ عدا يوم الجمعة من 4 : 10م
5846820 

0114447730

9 امام ش مسجد الهدايا - عمارة الخليل ج استشارى جصالح محمد خليفة شعبان28
5853292من 2-11 : 10-6

 8 ش المالزم سامح قاسم - بولكلىاستشارى بطارق صدقى صالح محمد29
5441857من 12: 2 ظهرا و من 6: 9 مساءا

22 ش سوريا رشدى -  من9:5عدا الخميس استشارى أطارق محمد فياض30
والجمعة من  5.3:1.3السبت

5233002 
01221175153

 28 ش امير البحر برج الوسام محرم بك أخصائيطارق منير على محمود توفيق31
10:6 عدا الخميس والجمعة

3951708 
01069110148

استشارى عادل جمال الدين محمد32
ب

48 ش عبدالسالم عارف محطة ترام سابا 
باشا - 9:6 عدا الخميس والجمعة

5852299 
01116529922

 178 ش عمر لطفى محطة ترام سبورتنجاستاذعبدالعزيز فهمى خليل33
5914941 من8:4 عدا االثنين و الخميس و الجمعة

 21 ش امين فكرى محطة الرملأخصائيعزيزة خميس عبد الله عرابى34
من 10ص : 10 م عدا الجمعة

4805404 
01285202286

عالء بشير امين قاسم35
 03 7105867006طريق الحرية - لوراناستشارى ج )سمايل جاليرى(

01090032718
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

59 ش عمر لطفى كامب شيزار عمارة قبنورى الدور استشارى أعالء حسين حسين خاطر36
01223307702الثالث - من 6: 10 م ما عدا الجمعة

 على على عبد السالم على الطراوى37
طريق كوبرى 14 مايو بجوار نادى النصر ال- سموحة استشارى ج)طراوى دنتال كلينيك(

)السبت و االثنين و االربعاء من 6: 9(
4204077 

01227912037

عمرو سعد محمد  محمد 38
724 طريق الحرية لوران )10:5 عدا الجمعة( 1 ش البرت االول - أخصائياحمد فرج

عزبة سعد - سموحة - 66 ش الحرية - محطة الرمل
5837013 
4876277

 عمرو على عبد العاطى39
 )مركز جلوبال لطب االسنان(

استشارى 
ب

 375 طريق الحرية مصطفى كامل 
105421887-2 ظ،6-10م

 لؤى محمد السيد عوض40
237 ش بورسعيد كليوباترا امام مركز الحياة أخصائي)عياة اشراقة(

سكان- من 6: 9 عدا الجمعة
5442367 

01159544559
325822335ش عبد الحميد الديب  ثروت 6-9استاذمجدى عبد المجيد عوض الله41

 محمد حسن أبو الفتوح  42
5 ش مسجد سيدى بشر امام حى المنتزة استشارى ج)مركز القاهرة لطب االسنان(

5501710من 1 ظ: 10 م

105 ش حدائق االهرام البوابة االولى اخر مدرسمحمد حمدى احمد على43
ش احمد بدير من ش جارنيا

01064421148 
01120446223

ناصية ش السماليهى رقم 2 مع  ش البيطاش أخصائيمحمد صالح عبد العاطى حسان44
الرئيسى - البيطاش - العجمي

-3092582 03 
01272548233

305841999 ش االذاعة ترام باكوس - 2:12 ـــ 9:6استشارى بمحمد عزت موسى45
44966747 ش يوسف ميدان الرصافة محرم بك 9:6استشارى أمحمد فتحى محمد عبدالحليم46

 محمد مصطفى ابراهيم خطاب 47
العجمى اول ش الهانوفيل الرئيسى عمارة دار االشعة جميع أخصائي)عيادات خطاب لالسنان(

االيام من 4:1 و من 11:7 عدا الخميس و الجمعة
  4399863

01121281114

ش اسكندر ابراهيم بجوار كنتاكى ميامى - أخصائيمحمد وجدى محمد48
9:65578415 عدا الجمعة

3 ش تكال بولكلى  من 10:1 ظ ما عدا الثالثاء أخصائيمحمود احمد محمود حمودة49
واالربعاء و من 4:11 م يوميا ماعدا الجمعة

5454563 
01228255970

 محمود احمد محمود عبدالباقى50
24 ش احمد تيسير تقاطع جمال عبدالناصر  - أخصائي)مركز الصفوة(

ميامى )10:5 عدا الجمعة(
5576428 

01005229966

 4 ش بدوى محرم بك الشرق أاستشارى أمحمود محمد السيد صباح51
من 4: 8 عدا الجمعة

4967688 
01022552585

مدحت محمود محمد على 52
 37 ش الجالء فيكتوريا استشارى أالعسيوى

10:65275225 عدا الخميس والجمعة

 2015844185 ش عبد السالم عارف  - لورانأخصائيمركز اى سمايل دنتيل كلينك53
01206999221

 مركز هوليود سمايل لطب االسنان54
374 العصافرة- عبد الناصر - امام مطعم عروس أخصائي)د/ محمد جمال محمد حسنى محمد(

دمشق )من 12ظ: 10م يوميا و من 6: 9 الجمعة(
01099505475 
01283238034

91 ش احمد شوقى ابراج االشراف عمارة 3 الدور االول أخصائيمروة سمير سعيد نجا55
5421424مصطفى كامل من 10:6 عدا الجمعة
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الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

6 ش نجيب الريحانى من صفيةزغلول محطة الرمل استاذمصطفى محمد الديبانى56
4872848- 6 : 8 عدا الخميس والجمعة

2314293590 طريق الحرية امام نادى سبورتنجاستاذمصطفى نبيل ابو شليب  )مركز اورانج(57

 401 ش ملك حفنى العصافرة قبلى أخصائيمعتز محمد نبيل بازينة58
11 :2 صباحا ـــ 5 : 11 مساء عدا الجمعة

3220150 
01001846040

11 ش محمود رضا متفرع من ش خالد بن الوليد - أخصائينجالء محمد  محمود مرسى59
01224655079سيدى بشر ترام - من 11: 2 ظ و من 6: 9 م

67 ش عبدالمحسن الحسينى سيدى بشر - أخصائينرمين نبيل حسن على60
6 :9 عدا الخميس والجمعة

5485700 
01202580846

23 ش الصاغ محمد عبدالسالم  من ش استاذنورا السيد عبدالمجيد مشالى61
9610688العيسوى - سيدى بشر

6 ش عبد الكريم الخطابى خلف خروب سامى استاذنيفين شوقى عبدالله62
4248910االبراهيمية - من 1: 4 عدا الخميس و الجمعة

 97 ش جمال عبد الناصر سيدى بشراستشارى جهانى محمود محمد شاكر63
3591773من6: 10 يوميا عدا الجمعة

5481037برج النور ميدان شرق المدينة سيدى بشراستشارى أوجيه محمد ابوزيد64

 12 ش سيف النصر البيطاش العجمىأخصائيوليد حسنى ابراهيم محمد65
من 5: 10 يوميا عدا الجمعة

3088719 
01225284808

اطباء التحاليل

التليفون العنوان االسمم

  ليلى فوزى فرج 1
 4283321ميدان كوبرى االبراهيمية سموحة)معمل ايفا للتحاليل الطبية(

01228195614

 ماهر امين تادرس فرج )معامل 2
الفنار الب(

 1 ش مسجد سيدى بشر امام حى المنتزة
32 شارع االذاعة باكوس

554837 
01277881883

  مصطفى محمود مهدى عبدالرحمن3
94815747 ش النصر الجمرك )معمل الفنار(

)معمل كيور الب( مروة ابراهيم 4
عبد الحليم خضر

تعاونيات سموحة عمارة 28 اول ش خير زمان 
خلف زهران مول

4298310 
01202673672

 ابراهيم ابراهيم محمد ابو شتا5
)اندلس البرج(

برج العرب الجديدة اول ش الجهاز امام 
المسجد العتيق

4599775 
01009010344

 احمد زكى احمد الكعكى6
 254960398 ميدان الرصافة - محرم بك)معمل الرصافة(

4960395

1ش المهندس حسین رمضان ترام االبراھیمیة )هانى رفيق(7
االبراھیمیة

 01202222793
01027110707

13ش خلیل مطران - سابا باشا - امام المستشفى المروة )مروة حنفي(8
03 5850721االلماني



2٦٦

التليفون العنوان االسمم

6419445ش صفیة زغلول محطة الرملالیكس الب )مصطفى مراد(9
01211119445

ابراج المعتز - امام مدرسة المدينة المنورة - تراست الب للتحاليل الطبية10
بجوار كارفور سيتى اليت - السيوف

  5440101 03
01271446662

3020789العجمى الدرايسة بجوار ناتالىتوكل محمد مسعود محمد11

حسين محمد زكى غرابة)تحاليل 12
باثولوجى(

ميدان جليم ناصية ش احمد باشا يحى 
باكوس امام قهوة البطل ش السوق

 5844142 
01283680521

19445  81ش مسجد العطارین امام حلوانى اثیناد الهام رزق )عال رزق(13
01211119445

 دار التحاليل14
)د/ جيالن عبد المنعم السيد(

45 ش ياسر بن عامر - غيط الصعيدى - محرم 
بك

4295899 
01099408241

114شارع الفتح-ترام باكوس-فوق صيدلية دغيدى الب15
01127742717مرعي

 36 ش سعد زغلول - محطة الرمل - ش فوزى معاذ - برج الصفوة 2 - سموحةرويل الب للتحاليل الطبية16
457 ش جمال عبد الناصر - المندرة - ميدان المطافى - برج الحياة - السيوف

  01122271148
01129933132

21ش االهوازى تقاطع ش االسناوى - عمارة زكريا17
القدس - الورديان

  5505789 03
01119277277

294240614 ش بهاء الدين غتورى سموحةسالمة محمد كامل صدقة18

شركة معامل دار الفحوص 19
للتحاليل الطبية

232 ش بورسعيد سبورتنج  165 ش جمال عبد 
الناصر  103 محطة ترام سيدى جابر الشيخ

  5235558
5451332

59 ش عمر لطفى االبراهيمية  8 ش كلية صالح احمد السيد مرزوق20
الطب محطة الرمل

 5910066
4853484

 404805844 ش االسكندر االكبر االزاريطةفاروس الدولى21
4845942

مجدى ممدوح حسن البردينى -  فرع 22
5223880  72  طريق الحرية مصطفى كاملمصطفى كامل

01225670720

 محمد زكريا حسين23
)معامل زكريا  للتحاليل(

بولكلى ش مسجد الهداية عمارات الخليج برج 
)ج( الورديان 21 ش االسناوى برج القدس

 5854294
01208131333

 محمد عبد الجواد الصافى 24
)الشرق االوسط للتحاليل الطبية(

ش المشير احمد اسماعيل سيدى جابر برج دايت بالزا الدور االول 
- ش مساكن الحديد والصلب برج دبى الدور االول ابو يوسف

5410945 
01154844492

4805975 28 ش الغرفة التجارية محطة الرملمريم ابوسيف حلمى25
01223940211

 مسعد احمد احمد مبارك26
)معمل د/ مسعد مبارك تحاليل باثولوجى(

 46 ش محرم بك ابراج المرام بجوار مدرسة 
4955722العروة الوثقى

03 5468598ميدان الساعة - فوق مطعم جادمعامل الجامعة27

معامل الدكتور بديوى للتحاليل 28
الطبية

 86 ش سيدى جابر الشيخ بجوار سنترال سيدى جابر
656 طريق الحرية اعلى ايهاب سنتر - جناكليس

5222602 
5805757



2٦٧

التليفون العنوان االسمم

50 ش عمر لطفى - امام محطة ترام كامب معامل اليكس للتحاليل الطبية29
شيزار 

    5914995 03
01124075180

214870138 ش امين فكرى محطة الرملمعامل حساب - فرع االسكندرية 301

معامل كواليتى للتحاليل الطبية )دمنى 31
وجدى عياد(

17 ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - 
اسكندرية

24860221 
01270020077

 معامل مبرة العصافرة32
)الئحة أسعار خاصة(

4 ش سوريا رشدى  17 ش فيكتوريا عمانويل سموحة  
25 ش شامبليون االزاريطة 567 طريق الحرية جليم

 5753182
4875427

 معامل مبرة العصافرة33
)الئحة أسعار خاصة(

4 ش سوريا رشدى  17 ش فيكتوريا عمانويل سموحة  
25 ش شامبليون االزاريطة 567 طريق الحرية جليم

 5753182
4875427

4845106   427 طريق جمال عبدالناصر - المندرةمعمل البرج - فرع االسكندرية34
5908646

01555527627  22 ش سوريا - رشدى الدور الرابع شقة 408معمل العميد للتحاليل الطبية 35
01113335857

03 135841005ش د / محمد رافت محطة الرململك محمود عبدالحى36

 منى محمد طلبة مشعال37
)الشاطبى للتحاليل الطبية(

377 ش قنال السويس تقاطع ش بورسعيد 
امام مستشفى الشاطبى

5930627 
01100101088

49ش الشهید محمد السید حفنى كلیوباترا نهال محمد نجيب مكاوى38
المحطة اعلى  صیدلیة عبد الرحمن

5440101 
01271446662

 خلف ش 40 بجوار البان حجازى هالة محمد عبدالبارى39
01271229122ش جمال عبدالناصر سيدى بشر

 هانى رفيق صدقى جرجس40
)معمل االبراهيمية للتحاليل الطبية(

1 ش مصطفى الخادم تقاطع عمر لطفى 
ترام االبراهيمية

  5917397
01005409998

03 5222602ش سیدى جابر كلیوباترا الصغرىھمام محمد احمد شرشیرة41
1235921481 ش بورسعيد االبراهيميةوسام محمد الجندى42
1235921481 ش بورسعيد االبراهيميةوسام محمد عبد العزيز ابراهيم الجندى43

اطباء االشعه 

التليفونالعنون االسم م

  امل محمد رشاد حجازى1
 294288837 ش فوزى معاذ  سموحة)مركز ليدى سكان(

01154459004

426 ش مصطفى كامل امام سنترال الحياة سكان - الفرع الرئيسى2
مصطفى كامل

5255569 
5924714

19445  ابراج السرایة  - جرین بالزا - سموحة السرايه سكان3
01211119445

 المدينة لألشعة التشخيصية 4
)المدينة سكان(

 5 ش د / على ابراهيم خلف سينما راديو 
4800030محطة الرمل

79ش خالد بن الوليد - عمارة كارما تاور -  ايجى راد لالشعة التشخيصية5
سيدى بشر قبلي

3570660 03 
3584036 03



2٦8

التليفونالعنون االسم م

أحمد عبد الوهاب محمود 6
الجيزاوي

 35ش مسجد سيدى بشر - تقاطع ش جمال 
عبد الناصر - اعلى  النفق سيدى بشر

5509468 03 
01095544117

402طريق الحرية - برج السنهورى - مصطفى حافظ رويال لالشعة التشخيصية7
كامل

5455676 03 
01278190011

03 9517779 - اول ش الهانوفيل الرئيسى دار االشعة8
01289898791

درويش سكان )الئحة خاصة - خصم 9
 394848960 ش السلطان حسين15% و االسترداد من  المشروع(

4841515

01124444370   222 طريق الحرية سبورتنجديجى سكان10
0128333164

91 ش احمد شوقى - مصطفى كامل ابراج عادل  محمد احمد رزق11
35436425االشراف

314868258 ش االسكندر االكبر االزاريطةمركز الجامعة لالشعة12

82 ش محرم بك - امام مسجد اوالد الشيخ مركز جرين سكان13
القديم

 - 3636596
3936602

مركز سموحة لألشعة - سموحة 14
سكان

26ش فوزى معاذ صفوة رجال االعمال)1( 
سموحة

   01551070050
4266070

58 ش الرصافة امام معهد الخدمة االجتماعية النزهه سكان15
خلف مستشفى النزهه - محرم بك

  3905565
01140777795

2901552516062 ش صفية زغلول  - محطة الرملمركز النيل لآلشعة16

مستشفيات ذات طابع و تعامل خاص

التليفونالعنوناالسمم

 765825026 ش عبدالسالم عارف سابا باشاابراهيم عبيد1
5821262

اندلسية السالمة الشالالت - 2
سموحة

 35 ش بهاء الدين الغتورى - سموحة 
7 ش محمد مطاوع - الشالالت

4879999
 )الخط الساخن 16781(

 103912482 ش بغداد امام كلية العلوم محرم بكسهال الجديدة3
3912483

ميدان ك 21 طريق اسكندرية مطروح مبرة العصافرة )غرب(4
الساحلى

3190099 
3190077

 4325551612 ش الملك حفنى العصافرة بحرىمبرة العصافرة للحدمات الطبية5
5551614

1 ابراج الوطنية امام جامعة فاروس - مركز اسكندرية لطب االطفال6
3857011سموحة

مركز الحياة للقلب واالوعية الدموية 7
 1001002004422 ش فوزى معاذ برج سما الحريةوالقدم السكرى

4200033



2٦٩

التليفونالعنوناالسمم

 943636000 ش قنال المحمودية - امام كوبرى كرموزمستشفى راقوده8
3635000

مركز االسكندرية لالوعية 9
الدموية والقدم السكرى

 كوبرى 14 مايو مجمع الوطنية امام 
جامعة فاروس

3823120 
3823150

4564899/03شارع عبد اللطيف الصفوانى سيدى جابر مستشفى الشفا 10
9-1-5034258470شارع فوزى معاذ -سموحه مركز اسكندرية للركبة ومناظير المفاصل11

644 طريق الحرية امام سنترال الفتح المركز الطبى لالورام12
1005511274-جناكليس

01285292220   -2شارع الفريد ليان -متفرع من شارع سوريامستشفى اجيال13
035234235

مستشفيات  مؤسسة عالجية

التليفونالعنوناالسم م

 الحضرة الجامعى )عظام 1
 11001022471663 ش مصطفى كامل فلمنج)الناريمان عظام(

0122956608

 4293752الحضرةمستشفى العسكرى العام2
4221458

 4293143الحضرةالحميات3
4293142

 الرئيسى الجامعى 4
 4855983المجمع الطبى ميدان الخرطوم االزاريطة)العالج باالجر(

4855982

 5563554ش خليل حمادة سيدى بشرشرق المدينة5
5582682

مستشفى مصطفى كامل 6
 5437445محطة ترام سيدى جابر الشيخللقوات المسلحة

5466805

 4408607ش االمير لؤلؤ القبارىالقبارى العام7
4408599

 مستشفيات جامعة االسكندرية 8
 4855983المجمع الطبى ميدان الخرطوم االزاريطة)الجامعى الجديد(

4855982

 1654285455 طريق الحرية الحضرةمعهد البحوث الطبية9
4282331

مستشفيات - مستوى  أ 

التليفونالعنوناالسم م

 254299520 ش فوزى معاذ سموحةالشرق االوسط1
4299517

 4245106ط 14 مايو امام جرين بالزا سموحةالسراية لجراحة العمود الفقرى2
4245107/8



2٧٠

التليفونالعنوناالسم م
145921288 ش شيديا كامب شيزاراالنبا تكال3

 2208001الدخيلة طريق اسكندرية مطروحقصر الشفا4
2208002

10 ش حسن امين متفرع من ش االقبال االقبال5
السرايا

 3571692
3571693

57 ش طيار احمد مسعود من ش مصطفى ابراهيم ندا التخصصى6
كامل - بولكي

5411553
5452740

ش عمر بن الخطاب بجوار الكوبرى العلوى الصفوة العامرية7
العامرية

4482519
4485872

شركة اليسر للخدمات الطبية 8
5440165 236 ش بورسعيد - كليوباترا)مركز الكلى والمسالك البولية(

5461677

 145771922 ش الجالء فيكتورياالثغر9
5744720

649 طريق الحرية جناكليس بجوار سنترال مركز دار القلب و الصدر10
الفتح

5750480 
01000507070

3938480          47 ش منشا محرم بكمستشفى حساب11
3935788

مركز الملكى لالوعية الدموية و 12
القدم السكرى

22 ش االسكندر االكبر االزاريطة امام كلية 
طب االسنان

4855618 
01096168189

مستشفيا ت  مستوى  ب

التليفونالعنوناالسم م
34956888 ش الرصافة ابراج القضاة - محرم بكد/ احمد عبد العزيز1

 185776770 ش فيليب جالد من ش الجالء فيكتوريافيكتوريا2
5746400

2203949ش مسجد ناجى خلف محكمة الدخيلةفيكتوريا )الدخيلة(3

 4960102خلف 30 ش لومومبا الشالالتاالسكندرية لالذن4
4960100

المستشفى التخصصى للجهاز 5
5777358 583 طريق الحرية جليمالهضمى و الكبد

5777357
5826768 - 275828245 ش الفتح باكوسشركة مستشفى الفتح6

مستشفيا ت  مستوى  ج

التليفونالعنوناالسم م
4358506 - 544358318 ش البيطاش العجمىالوفاء1
103936949 ش محرم بك محطة مصرمركز سهال الطبى )نساءء ووالدة(2

51 ش لمعى من ش المسرح سيدى بشر الزهور3
قبلى

5252204 
5252203



2٧1

التليفونالعنوناالسم م
4957751 - 14،164957761 ابراج الريادة - محرم بك من ش قناة السويسولى العهد4
194851850 ش الصحافة بجوار المطافى المنشيةمركز د/ منتصر زيد للكلي5

 شارع محمد فريد )وينجت سابقا( ناصية وينجت الملكي6
مستشفى الرعاية لالطفال- مصطفى كامل

5463111 03 
01555971259

 4445599ناصية االسناوى والتلعفرى الورديانجدة7
4444799

مستشفيات ومراكز العيون

التليفونالعنوناالسم م

26 ش فوزى معاذ بجوار مسجد على بن ابى مركزالصفوة التخصصى للعيون1
طالب - سموحة

4257446 
4257420

 644274930 ش اسماعيل  مصطفى سرى سموحةمستشفى  اسكندرية للعيون2
4240779

 42 ش عبدالسالم عارف سابا باشا معهد الكتاركت الدولى3
288 ش جمال عبدالناصر االكاديمية ميامى

5407806 
01001673232

 اليكس اى كير للخدمات الطبية4
)لطب و جراحة العيون(

 كورنيش المحمودية بجوار جامعة فاروس 
مجمع عمارات سوميد3

3855403 
3855404

مركز االسكندرية الوطنى 5
21401111184888ش بورسعيد - سبورتنجالتخصصى للعيون

ميدان الكيلو 21 بجوار بنزينة توتال - طريق مركز دار العيون و الليزر6
اسكندرية مطروح

3192116 
01279646465

 سموحة 45ش فيكتوريا عما نويل امام زهران - 253 ش جمال عبد الناصر بجوار االكاديمية مركز القمة للبصريات7
7ش مسجد الهدايا امام برج الخليج - بولكي

5506150/4262954 
01003430347

المركز الطبية والعيادات 

التليفون العنواناالسم م

 محمد محمد محمدالحلوجى 1
)عيادات االسكندرية التخصصية(

45 ش جميلة بوحريد السيوف برج الصفا و 
5069888المروة

4290860  193 طريق الحرية اإلبراهيمية  من 9ص : 11 معيادات اليكس سيتى2
01013137349

5579473  27 ش 45 ميامىعيادات الهميمى التخصصية3
01143373110

  عبير عبد السميع عبد الرحمن يونس4
 11001022471663 ش مصطفى كامل فلمنج)عيادات العبير التخصصى(

0122956608

34 ش زين العابدين برج سرايا عابدين - محرم عيادات جرين التخصصية5
بك

3930635 
01207060101

201558060003 ش امين فكرى - محطة الرملعيادات اسكندرية للشفا )د/احمد حسنى درويش( 6
13094040 ش حسنى محمود متفرع من شارع القاعدة - البيطاش عيادات د/ محمود حسنى7



2٧2

محافظة مرسى مطروح
أطباء التحاليل

التليفونالعنوناالسم م
1117772924برج زهرة المدينة – ش اسكندريةمعمل البرج1
1203076049ش اسكندرية – امام مستشفى الحماممعمل المبرة2
1069973940ش اسكندرية – برج الرياضمعمل المختبر3
 ش اسكندرية – برج الرياضمعمل الفا4
4940022برج رشيد ش عمر المختار معمل الصفا5

مستشفيات الئحة خاصة )مؤسسة عالجية(

التليفونالعنوناالسم م

4932374ش اسكندرية مستشفى مطروح العام1
4933355

4939344 - 01553901108اخر ش اسكندرية بجوار مبني المحافظة مطروحمطروح العسكري2
464670019الشارع الرئيسي امتداد ش مسجد الفتح – الضبعة مستشفى الضبعة المركزي3
4060833 046قرية مارينا 2 بجوار سي جولمستشفى مارينا المركزي4
046 4500059طريق مطروح اسكندرية ك 55مستشفى راس الحكمة المركزي5
464938944شارع المحطة بجوار مجلس المدينةمستشفى النسا والتوليد والصحة االنجابية6
4932291ش المحطة – بجوار مجلس المدينة مستشفى االطفال7

مستشفى مستوي ج

التليفونالعنوناالسم م
224942195ش المدرسة الثانوية - مطروحمستشفى المصطفي1

عيادات ومراكز تخصصيه

التليفونالعنوناالسم م
1116667051 - 464100343العلمين – الطريق الرئيسي اعلي كافيتريا فينسيامركز العلمين الطبي1
1000382512ش التحرير أسفل فندق دينا باالسمركز د محمد رأفت للجراحة العامة والمناظير2
1 ش اسكندرية داخل حرم المستشفى العام بمطروحالمركز التخصصي لجراحات القلب والقسطرة3

الصيدليات

التليفونالعنوناالسم م
574940000ش علم الرومصيدلية حكيم1
ش جول جمال امام مسمط الشعبصيدلية د/ ريهام رفعت2
ش شكري القوتلي – امام محل الديبصيدلية فضل3



2٧3

محافظة البحيرة
الباطنة العامة 

الدرجة االسمم
التليفونالعنوانالعلمية

 ش مستشفى الحجاز كوم حمادةاستشارى بحمدى فتحى زهران1
01227943121ش الرشيدية بجوار استوديو ديدى المحموديةأخصائيريم احمد محمد عبد الغفور طاهر2

باطنة وحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01222903176دمنهور  خلف السنترال القديماستاذايمن محمد عبده شمسية1
01003908061دمنهور اول ش الرحبايةأخصائيعادل محمد المغربى2

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3800829شبراخيت ش محمود ابو شلوعأخصائياحمد حافظ خضر النكالوى1
01272299777دمنهور االبراج اعلى سجاد دمنهورأخصائيمحمد سعيد التحفه2

دمنهور برج عرابى باشا امام عمر افندى  استشارى أياسر السيد بهنسى3
الدور االول

3335306 
01016087174

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3603553الدلنجات ش الجمهوريةأخصائيرجب بسيونى على1
01006880642ش جمال عبد الناصر مركز بدرأخصائيرجب محمد عبد السالم شكر2
01225312034كفرالدوار ش لواء االسالمأخصائيعبدالفتاح موسى بدر3
01028886410ش رمسيس ايتاى البارودأخصائيكامل عبد الغفار حسن الشحات4
01005151133دمنهور ش عرابى اعلى صيدلية د / سعيدأخصائيمحمد احمد عمارة5

عصبية ونفسية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

332278دمنهور ارض الميرىاستشارى جمحمد محمد عمرو1



2٧4

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 01004157389ش المدارس مركز بدراستشارى جاحمد سعيد رضوان الشناوى1
01003900166

01096117049برج الزهرء - أعلى أوالد مهنا - بجوار نفق شبرااستشارى أإيمان سعد النمار2
3332210

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01288469183بجوار مصنع المكرونة المحموديةاستشارى جاحمد السيد عبد النبى الرفاعى1

دمنهور برج عرابى باشا امام عمر افندى أخصائيايمان محمد سلمان2
الدور االول

0101221777 
01098031758

9571240المحمودية امام المستشفى العاماستشارى بصالح عوض الشرنوبي3

2687280كوم حمادة ش الموقف القديمأخصائيعالءالدين محمد نصار4

01005739119مركز بدر امام موقف األتوبيساستشارى جكمال راشد عبد القادر عثمان5

دمنهور ميدان الساعة ش االنصارى اعلى استشارى جمحمد السيد معروف6
استديو الفى

3300820 
01112345887

3318398دمنهور  ميدان الساعةاستشارى أمحمد عبدالرحيم ابوالنور7

01221678333دمنهور بجوار بيع المصنوعاتأخصائيمحمد على مندور8

01006510291ش مستشفى الحجاز - كوم حمادةأخصائيمحمود السيد عبد الصمد مسعود9

01005084540كفر الدوار  المحكمة الجديدةاستشارى جياسر محمد محمد الجوهرى10

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

دمنهور ميدان النافورة برج طيبة اعلى استشارى باسامة قنطوش1
الصردى الدور الثانى

3333272 
01280402088

2216166كفرالدوار ش احمد عرابىاستشارى بالحسن محمد موسى مرعى2

 3313031دمنهور امام مركز خدمة الهدايةاستشارى جايمن على ابوشميله3
01001692943

3603020الدلنجاتاستشارى بعاصم ابراهيم نجم4



2٧٥

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

دمنهور ميدان النافورة برج طيبة اعلى فتح استشارى بعبد الحميد عبد الشافى5
الله  الدور الثالث

3337757 
01013245204

3680535كوم حماده امام السكة الحديداستشارى بمبروك محمد سعد6
3317458دمنهور بجوار سينما النصراستشارى أمحمد نبيل الوكيل7
01067157125دمنهور ش عرابى اعلى صيدلية د / سعيدأخصائيمحمود عبد المنعم السكنيدي8
3440369ايتاى البارود بجوار نادى المعلميناستشارى جمدحت محمد عزت الزمراني9

 01222865499برج عرابى باشا  امام عمر افندىاستشارى أهشام يونس زايد10
01098031758

01005025135دمنهور ارض الميريأخصائيوليد محمد عالم11
3293332دمنهور شارع نقابة المحاميناستشارى جياسر سعد  البردان12

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2563555ابو حمص ش البحراستشارى بسمير سعد السقا1

جراحة عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3323814دمنهور ش احمد عرابىاستشارى بمحمد السعيد احمد غانم1
3322889دمنهور ميدان التوبةاستشارى بمحمد رافت خروب2

 3620144كفرالدوارمركز بدرأخصائيمحمد سعد محمد ناصف3
01001018103

محمد يوسف عبدالحميد 4
دمنهور - ش المركز الطبى متفرع من ش أخصائيابو كبشة

عبد السالم الشاذلى
45700661 

01027804240

عالج اورام وطب نووي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

4864221ابو حمص خلف بنك مصراستشارى بماهر محمد صابر سليمان1
01119666568دمنهور بجوار تحسين الصحةأخصائيياسر عبد القادر على2



2٧٦

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3300456ش عرابى دمنهورأخصائيحسين نور زكى شعبان1
 01127477133

2560355ابو حمص - ش بورسعيداستشارى أحمدين جويده القصاص2
3317535دمنهور  ميدان الساعةاستشارى بصالح الدين مصطفى رأفت3
01145161999ش احمد عرابى عمارة الشروق الدور االول علوىأخصائيفايز احمد العسكرى4

ش احمد عرابى امام جامع التوبة - اعلى استاذمصطفى المسيرى5
صيدلية احمد يحى

01265162623
3306262

نساء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3351136دمنهور اول ش الرحبايةأخصائيامل صبحى  العباسى1

ميدان النافورة برج طيبة اعلى الصردى استشارى جايمان محمد عمارة2
الدور الثانى

3333272
01280402088

دمنهور ميدان النافورة  برج طيبة  اعلى استشارى بحنان البحيرى3
فتح الله  الدور الثالث

33377757
01013245204

3440369ايتاى البرود بجوار نادى المعلميناستشارى جحنان حسنى يوسف شلتوت4
3680535كوم حماده ش الثورةاستشارى جزينات محمد طه الحازق5
3311938 دمنهور بجوار السنترال القديماستاذسهير محمد متولى عمارة6
01023952439كوم حماده امام مستشفى الحجاز الدور االولأخصائيمروى على محمد شومان7
01220768696دمنهور ابرج شارع الجيشأخصائيمحمد احمد بحر8

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2215123كفر الدوار ش الجمهوريةاستشارى جمحمد حسن زهرة1
01006538546امام بنك التنمية الزراعية - كوم حمادةأخصائيمحمود كمال خضر2
01278020734ش الرشيدية  المحموديةأخصائيمختار السيد عبد الجليل3
3301212دمنهور خلف عمر افندىاستشارى بياسر عوض جابر شويل4
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عالج طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

احمد عبدالستار 1
2394935دمنهور ش الراهباتأخصائيمركز رعاية للعالج الطبيعى

3460073شبراخيت خلف بنك التنميةأخصائياحمد محمد محمود عبدالجواد2
01221954363المحمودية ش ترعة الرشيدية  ش يونسأخصائيخضرة محمد على الشفى3
01091702729ايتاى البارود خلف بنك مصرأخصائيسيف الدين احمد رجب4
2230430كفرالدوار الميزانة الجديدةأخصائيعمر بن الخطاب على عبدالمقصود5

مركز الحياه للعالج الطبيعى6
01228772137كوم حماده - ش المبره - بجوار الشئونأخصائيالشيماء مصطفى قنديل خضر

01005859431

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3316141حوش عيسى ش الجمهوريةاستشارى جاشرف عبدالعزيز بركات1

3321556ابراج ش الجيش امام الصردى الدور االولاستشارى بسمر ابراهيم ابو علو2
01222315690

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01002650114ش رمسيس برج األطباء ايتاى البارودأخصائيربيع عبد الهادى رشوان حرب1
01000442627دمنهور ارض الميرياستشارى برحاب عبد العاطى ابراهيم2
3683390كوم حماده خلف مجلس المدينةاستشارى جزكريا محمد اللمصى3
01000584714ميدان النافورة اعلى فتح الله ماركتأخصائيطاهر انصارى على السيد4
3683121كوم حمادة ش مدرسة ناصرأخصائيمحمد عبد السيد حافظ5
3225308دمنهور دوران افالقةاستشارى بمحمد على فهمى شمة6

مركز المصطفى لألسنان7
3692660ش التحرير كوم حمادةأخصائي)ياسر صبرى عبد الفتاح(

3302888دمنهور بجوار معمل المختبرأخصائيمركز لوران دنتال كير8



2٧8

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
3689515كوم حماده ش التحريرالدار للتحاليل الطبية1
2240051كفر الدوارمصر للتحاليل2

معمل الدولى للتحاليل الطبية د/ صالح 3
محمد صالح سليمان

ش الجوهره متفرع من ش التحرير كوم 
0103948105حماده

3803466شبراخيت ش محمود ابو قلوعاحمد فؤاد  الرجيلى4
1062890000شبراخیت ش محمود ابو شلوعاسماء المزين5
3316827دمنهور ش احمد عرابىشركة شلبى للتحاليل الطبية6
01096878481ابو حمص  ش متولى المهاجرينالروينى عبد الستار محمد الروينى7

شارع محمود ابو شلوع - امام صيدلية فؤاد الرجيلى - الفؤاد8
040 3350499شبراخيت

3338408دمنهور ش المعهد الدينىالمنار  د / هبة احمد الجندى9

كوم حماده ش القدس بجوار مستشفى طيبة - الدور االول ايه عمر السيد الكشكى10
01099865361علوى

1029228375شارع سعد زغلول - امام فرن الهدايا - ادكوتراست الب11

01110166730 المحمودیة ش التحریرجمال شعالن12
01012852912

مستشفى دار الشفا مضرب األرز خلف نقابة د بديوي13
01018738587األطباء

01028004522دمنهور ارض الميريدار الطب14
16987نافورة االبراج - ش الجيشزيدان15
3314708دمنهور ش 23 يوليوزينب هانم محمد ادريس16
2502575المحمودية - ش البحرعبدالوھاب على مندور17
01064479396ش رمسيس - امام كلية اللغة العربيةفرست الب18
0123526584ابو حمص بجوار الموقفكامل كامل الديب19
 دمنهور - ش 23 يوليو - عمارة األملمعمل الحياة )دمنهور(20
01061241444كوم حمادة - ش المبرةمعمل الحياة )كوم حمادة(21
2563180ابو حمص ش البحرمعمل تحاليل ساس22
01062890000شبراخيت ش محمود ابو شلوعمعمل د/ اسماء المزين23

دمنهور - ش ابراج الجيش - عمارة 1معمل زيدان24
دمنهور - ش عرابى - عمارة السالم

3338817
3331173

2219150كفر الدوار برج المدينة المنورةمهدى عبدالحميد قرشم25

شارع احمد ماهر - امام الفرن الفرنساءوى - معمل صالح للتحاليل26
01019116765المحمودية 



2٧٩

مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم
2240051برج المدينة المنورة كفر الدوارمركز اشعة مصر سكان1
3689515كوم حماده ش التحرير  الدار لالشعة )منى عباس(2
01225769293ش االدكاوى المحموديةاحمد محمد عبد اللطيف3
01028004522امام برج البنا - دمنهورالبحيرة سكان4
045 3338408دوران افالقة - دمنهورالمدينة سكان5
01009774204ش االسكندرية  ابو المطاميرشعبان عبد الهادى عبد المولى6

فوزى مسعد الفحام )البحيرة 8
3312727دمنهور امام برج البناسكان لالشعة(

0123526584شارع المدارس - اعلى الضرائب - رشيدماجد محمد عبد العزيز9
3340099 - 3340066دمنهور امام المحافظة بجوار مطعم ابو كريممركز المستقبل12

مستشفيات مستوى – أ

التليفونالعنواناالسمم

ش26 متفرع من ش عبد السالم الشاذلى - مستشفى دار االمومة1
 01273596939خلف النادى االجتماعى دمنهور- البحيرة

مستشفيات مستوى –ب

التليفونالعنواناالسمم
9104041امتداد مستشفى الحمياتمستشفى الفاروق1
3432449ايتاى البارود ش البحرنور الرحمن2
2868285رشيد ش السكة الجديدةنبض الحياة3

مستشفيات مستوى –ج

التليفونالعنواناالسمم

 برج النيل - بجوار كوبرى المستشفى العام مستشفى ليدى كير للمرأة1
01068522117دمنهور

3683090كوم حمادة  ش الخلفاء الراشدينالمواساة2
3682149كوم حماده ش التحريرالحجاز بكوم حماده3
3680535كوم حمادةامام مركز الشرطةالمبرة بكوم حمادة4
2401084ابوالمطاميردار الشفاء5
2248881كفر الدوار الحدائقالمستقبل6

ش مدخل كفر الدوار الجديد - برج بانوراما الصفا7
العمدة - بجوار مسجد الفتح

01275052800
2243323

3330017ش الكورنيش بجوار مجمع دمنهور الثقافىمعهد األورام بدمنهور8
3318222دمنهور ش الجمهوريةمستشفى دمنهور التعليمى9



28٠

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم
3329421دمنهور ش 23 يوليو بجوار شبكة الكهرباءمركز النور للعيون التخصصى1

2248181  برج مكة كفر الدوار المدخل الثانىمركز الصفوة2
2221444

دمنهور ش عبد السالم الشاذلى بجوار مدرسة مركز دمنهور للعيون3
الصفوة

3364800
3364900

مراكز وعيادات تخصصية

التليفونالعنواناالسمم

عيادات بدر التخصصية1
01000683901ش محمد متولى الشعراوى  مركز بدر)محمد ابو مسلم محمد ابو مسلم(

2D.C.C دمنهور  ش الكورنيش  اعلى دار الشفاء الدور مركز دمنهور للقلب
الخامس

3333372
01000185757

مستشفى نقابة المهندسين 3
01222647886ش شجرة الدر خلف المعهد الدينى - دمنهوربدمنهور

المركز التخصصى للجهاز الهضمى 4
و المناظير

كفر الدوار - برج السرايا - المدخل الرئيسى  
على الطريق الزراعى

01119333612
2148263
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كفر الشيخ
باطنه عامه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3232478كفرالشيخ 4 ش الخلفاء الراشديناستاذرشدى محمد السيد خلف الله1

قلب واوعيه دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3144964المحاربين الجديدة - برج السالم االول علوياستشارى جمحمود احمد عبد القادر1

أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

كفر الشيخ 8 ش الخلفاء الراشدين أعلى استاذاسامة عبد الفتاح على العجمي1
صيدلية الشعب

 - 3225108
3232532

جراحه عامه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

0103959901المحاربين الجديدة - برج السالم االول علويمدرسعبد الكريم الياس رجب1

مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01019780252المحاربين الجديدة - برج السالم االول علوىأخصائيايمن قطب محمد حسن1

نساءء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1095727330كفر الشيخ - ابراج الصيانة برج أ - الدور االولأخصائيسامى ربيع محمد غازي1
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انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01014412844عمارات االوقاف - امام البنك األهليأخصائيصالح على محمود بدوي1

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

معامل الدكتور محمد خضر للتحاليل 1
الطبية - الفرع الرئيسي

عمارات االوقاف خلف سينما الجمهورية - 
3244175برج الدستور

63212125 ش محمد عبده - امام المستشفى العاممعامل البرج2
3212537كفر الشيخ - فوق شركة بيع المصنوعاتمعامل المختبر3

كفر الشيخ - ميدان صالح سالم - برج الشرطة معامل الفا الب4
- اعلى التوحيد و النور

01228555301
3090444

المحطة - برج البنك العربى األفريقى امام مزلقان الشرعية - كفر معامل حساب5
1117667725الشيخ

1002007150ش الجيش - عمارات االوقاف 4 - كفر الشيخمعامل نوفل 6
122437867برج السالم المحاربين الجديدةمعمل مطر للتحاليل الطبية7

أطباء األشعة

التليفونالعنواناالسمم

مزلقان اإلنشاء والتعمير الدور الثانى كفر الزيتون لألشعة1
3221199الشيخ

طنطا سكان 2
)بكفر الشيخ(

بجوار مركز الكبد بالمستشفى العام كفر 
الشيخ

3162277
01203430030

1094480442الحامول شارع أبو بكر الصديقمركز الطحاوى لألشعة3

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم

 مركز ابحاث امراض الكبد والقلب 1
 3250127كفر الشيخ بجوار مستشفى كفر الشيخ العامبكفر الشيخ

3250128 
3109554شارع الجيش - كفر الشيخمستشفى الجامعة2

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم

2404080سيدى سالم - ارض التفتيش - ش نادى المعلمينمستشفى السالمة1
01097271213
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مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم

كفرالشيخ حى المنتزه خلف المستشفى الزهراء الحديث1
3245024العام

فوة - بحوض الوسية الوسطانى - نمرة 19 ص 1 طريق فوة مستشفى المبرة بفوة2
01068936665مطوبس

01000096690الحامول ش العاشر من رمضان - كفر الشيخمستشفى الحمد التخصصي3

مستشفيات عيون

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى الرمد )مركز طب 1
وجراحة العيون(

ش الجمهورية - خلف مبنى الرقابة االدارية - 
010094746449كفر الشيخ

كفر الشيخ - ابراج المحاسبين - برج الماسة - مركز اشراق لجراحة العيون والليزر2
01019243766امام مصنع الشيبسى بجوار موقف دسوق

عيادات ومراكز تخصصيه

التليفونالعنواناالسمم
01066668328فوة - طريق فوة مطوبس - كفر الشيخمركز ولى العهد 1
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محافظة دمياط
باطنة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

572235088دمياط ـ ش الجالء ـ فوق محل شومان استشارى أإبراهيم محمود صبرى 1

0572232751   دمياط ـ ميدان سرور ـ خلف محمصة شاهين استشارى ب سامى السيد طه العزب 2
01099657563

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

دمياط ـ ش الجالء ـ ميدان الكباس أمام استشارى أأحمد عبد الله محمد 1
572204440محطة األتوبيس 

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

دمياط ـ ش مشرفة بجوار شركة الكهرباء أمام استاذالسيد أبو زيد السيد أبو عرام 1
بنك التعمير الجديد ـ المطرى 

  01026639056
01222767320

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

572326609دمياط ـ شارع فكرى زاهر استاذالحسينى الحسينى شريف 1

0572325070  دمياط ـ سوق السمك ـ أمام المطافى استشارى جمحمد أحمد الباز 2
0224455309

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

057329485  دمياط ـ ش أبو الوفا استشارى بهالل محمد هالل 1
01006041694
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اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1062692669دمياط ـ ش 23 يوليو الشرباصى أمام حلوانى خالد استشارى أحسن كامل حسن عبد الصمد 1
572226338دمياط ـ شارع االستاد الرياضى استاذمحمد مجدى أبو الخير 2

عالج طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01000563061عزبة البرج اول المراجوةبجوار صيدلية ايهاباخصائى فاطمة محمد محمد  الفوال1
01228812535

01141504900  دمياط ـ كفر سعد اخصائى أيمن على عبد الرحمن البطة 2
01002750305

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

572226896دمياط ـ شارع الجالء فوق محل شومان للنظارات اخصائى عبد المجيد طه زاهر 1

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

 السنانية - امام موقف دمياط الجديد - عمارة الرحاب اعلى فودافون - دمياطمعمل تيم الب1
01558867217دمياط الجديدة ـ المركزية ـ بجوار صيدلية 19011

0572244444   دمياط ـ برج الغرفة ـ الدور الرابع كورنيش النيل معمل دلتا الب 2
0572364496

دمياط ـ ش الجالء ـ ميدان الكباس ـ خلف محطة بنزين معامل سيتى 3
01200220137موبيل 

572244700دمياط ـ الصفوة مول ـ كورنيش النيل معمل البرج 4
572226063دمياط ـ برج التطبيقين ـ أمام عمر أفندى معمل المختبر 5

مراكز االشعة

التليفونالعنواناالسمم

057 2110358  شارع نافع - بجوار مسجد المظلوم - دمياطااليمان لالشعة1
01129111474

572255588دمياط ـ شارع صالح سالم دمياط سكان2
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مستشفيات ذات طابع خاص 

التليفونالعنواناالسمم

مركز القلب و الجهاز الهضمى 1
بدمياط

كورنيش النيل - بجوار مديرية االمن  داخل سور 
02347915مستشفى  االعصر

دمياط - ش سعد زغلول  بجوار بنك التعمير مستشفى العام بدمياط2
0572258076واإلسكان 

كورنيش النيل - االعصر - بجوار مركز دمياط لعالج مستشفى التخصصى بدمياط3
األورام

  0572325842
0572332096

01206407071   السنانية - امام الكوبرى العلوى - دمياطمستشفى الصفا دمياط4
01206407072

الشارع الحربى - بجوار مستشفى دمياط معهد اورام دمياط5
02535411التخصصى

0572404909دمياط الجديدة  مستشفى األزهر دمياط الجديدة 6

دمياط الجديدة ـ الحى الثانى  المجاورة الثانية مستشفى دار الحياة 7
0572401680بجوار كلية التربية النوعية 

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

دمياط الجديدة ـ المنطقة المركزية بجوار بنك مستشفى دار العيون 1
01065118332القاهرة ـ أمام ش المحجوب 

0572322937دمياط ـ عمر أفندى مستشفى الرمد للعيون 2

صيدليات

التليفونالعنواناالسمم
3458900فارسكور ش العلماء  - دمياطصيدلية دكتورة نهى نبيل1
2404836دمياط الجديدة - بجوار سور الجامعةصيدلية دكتورة شيماء سالم2
2333329ش مستشفى التخصصي - بجوار مسجد الغفور الرحيمصيدلية دكتور أحمد فاروق3
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محافظة الدقهلية 
الباطنة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

272317582 ش بنك مصراستاذفردوس عبدالفتاح رمضان1

شوكت طه يسن حجازى  2
20 ش السكة الجديدة أمام محالت استشارى أوشهرته : شوكت حجازى

01018805469القناوى للرياضة

باطنة وحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2701095756822ش قناة السويس - المنصورةاستشارى جدينا محمود عبد الفتاح نور1
01024333127

باطنة وغدد صماء وسكر

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5801010222028 ش جمال الدين االفغانى )االتوبيس الدولى(استاذمحمد ياقوت عبدالعزيز1

قلب واوعية دموية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 2234636عمارة بنك الدقهلية ش السكة القديمةاستاذحمزة محمد سعد محمد قابيل1
01006226276

2944445ش جيهان برج النور الدور الرابع امام بوابة الجامعةاستاذشادى حسين محمد سعد2

 السيد رزق رزق سعده 3
2401061182611ش قناة السويس المنصورةاستشارى أ)القلب والحاالت الحرجه(

طلخا -ش  صالح سالم - برج صالح سالم أخصائيالسيد ابراهيم يوسف ابراهيم4
-  امام مكسيم - الدور السابع

2535202 
01005104254

صدرية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2251519السكة القديمة عمارة بنك الدقهليةاستاذامنية محمود عبدالمقصود1
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جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

السكة الجديدة برج الصفوة بجانب مكتبة استاذاحمد عبدالخبير احمد ابراهيم1
2259589القاهرة للصوتيات و المرئيات

2244547السكة الجديدة اعلى محالت السالباستاذاشرف حسن محمد حسن2

 نورة محمد مصطفى درويش 3
2249935السكة الجديدة برج الرفاعىاستاذوشهرتها نورة درويش

 مصطفى عبدالمعطى احمد زغلول 4
السكة الجديدة برج خاطر بجوار صيدلية استشارى أوشهرته مصطفى زغلول

2253157قنديل

2331881ش بنك مصراستشارى أمحمد على هانى البكرى5

 محمد عبدالغفار الهوارى 6
2321377ش بنك مصر برج االنوار المحمديةاستشارى بوشهرته محمد الهوارى

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 الحسن محمد رشاد الموجى 1
2524957ش صالح سالم طلخااستشارى أوشهرته حسن الموجى

 سمية محمد محمد تحلب 2
2223525ميدان مشعل ش الجالء برج الماموناستشارى ب)استشارى دولى رضاعة طبيعية(

2258108ش حسين بك بجوار مسجد حسين بكاستاذمحمد رضا بسيونى

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2266550السكة الجديدة برج الرفاعىاستاذمختار فريد ابوالهدى1

تامر صابر عبدالجواد حسن 2
562224935 ش حسين بك بجوار مسجد حسين بكاستشارى أالقشالن و شهرته تامر صابر

 عيد محمد محمد رزق 3
 2264141ميدان مشعل اول ش الجالءاستشارى جوشهرته عيد رزق

01005744111

 عبدالمنعم احمد محمد على 4
ميدان الجمعية الشرعية امام مدرسة أخصائيوشهرته )عبدالمنعم احمد على(

2364118فريدة حسان التجارية
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جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 محمد على حسين قاسم 1
9101664ش بنك مصر برج الصحابة الدور الرابعاستشارى بوشهرته محمد على قاسم

جراحة عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 مجدى محمد احمد السيد 1
السكة القديمة عمارة بنك الدقهلية    ش استاذوشهرته مجدى السيد

المركز دكرنس
 2216155
7480178

 يسرى على حسين زيادة 2
2386869ش بورسعيد بجوار الجمعية الشرعيةاستشارى أوشهرته يسرى زيادة

2257344 ش بورسعيد امام عمر افندىاستشارى أالشناوى مصطفى على الشناوى3
01004851093

جراحة اورام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1002985865شارع بنك مصر - برج بدار - الدور السادس اسالم هانى متولى احمد1

عالج اورام وطب نووى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

محمد محمد فاروق احمد 1
برج ابو الحسن - امام تنظيم االسرة - شارع استاذعقل

حسين بك - المنصورة
-2390541 050 
-01008606163

المنصورة - ميدان المحطة - اعلى صيدلية مدرسمحمد سعد العشرى2
سالى - الدور الثامن

01119255591 
01157177729

01062820711ش جيهان – امام بوابة الجهاز الهضمىاستاذشكرى حسن على العزب3

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

512315553 ش النقراشى ميت حدراستاذعادل نبيه محمد1

2310495     59 ش النقراشى ميت حدراستاذمحمود انيس بازيد2
0111842200

2383544ش الترعة بعد ش مستشفى الصدر اعلى صيدلية اسالم صبحىاستشارى جاحمد صبحى السيد الحفناوى3



2٩٠

نساء

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

6900202ميت غمر ش بورسعيداستشارى جمحمد زاهر النادى1

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

172316700 ش بنك مصراستاذباسم فؤاد ميخائيل و شهرته: باسم فؤاد1
2263603ش العباسى خلف احمد امين الحلوانىاستاذمحمد رشاد غنيم2

استاذ يوسف كامل شبانة3
382350035 ش بنك مصر برج بدرمساعد

 محمد عبدالمنعم عيد 4
11 ش قناة السويس بجوار مديرية االمن استشارى بوشهرته عبدالمنعم عيد

2315155القديمة

4001096060174ش النور - خلف االمن المركزى - المنصورةأخصائينسرين المرسى السيد المرسي5

محمد عبد البديع عوض 6
ميدان الطميهى برج الطاهرة3 – ناصية استاذسالم

01013670136الحوار

سمعيات واتزان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

محمد مصطفى1
ش بورسعيد امام صيدلية الطرشوبى استشارى أ عبد التواب ابراهيم

2352716الجديدة و مدرسة جاد الحق االعدادية

الروماتيزم والطب الطبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 ابراهيم عبدالله المرسى البغدادى 1
2240699الحسنية ش سور المحطةاستاذوشهرته ابراهيم البغدادى

 صالح الدين عبدالعزيز حواس 2
2247584ش الجالء امام احمد امين الحلوانىاستاذوشهرته صالح الدين حواس

مركز القمة للروماتيزم3
امام بوابة استقبال المستشفى الدولى أخصائي و امراض المفاصل

01152652520المنصورة
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العالج الطبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

47 ش عبد الوهاب - امام مصنع الكوكا أخصائيمركز جنة للعالج الطبيعى1
كوال

2521931 
01114907703

محمد مركز ستارت للعالج 2
المنصورة ش قناة السويس بجوار امون – استاذالطبيعى د/ السيد عطية

01098777120  اعلى جزارة السخاوى – الدور االول   

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 اجالل محمد السعيد 1
2247966السكة الجديدة ناصية ش بنك مصراستاذوشهرتها اجالل السعيد

 هشام ابراهيم السروجى 2
2261502ش حسين بك بجوار مسجد حسين بكاستاذوشهرته هشام السروجى

01019934009 22 ش قناة السويس – اعلى اوالد رجباستاذفادى السيد عبد النبى3
2303676

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2259789ش بورسعيد برج ابو السعود الدور الثانى  المنصورةأخصائياحمد ابراهيم عبد المجيد1
01004851093برج السوسن بجوار مجمع المحاكمأخصائياحمد الشناوى مصطفى على الشناوى2
2233522ش حسين بك برج النهىأخصائياشرف حلمى جبر3

شارع الجيش بجوار زهران ماركت أخصائيالسيد عثمان السيد عبد الجواد4
برج البدر

   2727752
01033266600

2528106طلخا ش التامينات خلف مشحمة اسواستشارى أالسيد محمد عبدالغنى عابدين5
2259245ش بورسعيد امام كوبرى طلخااستشارى بحسن عبدالرحمن احمد6

12 ش الشيخ صالح متفرع من المستشفى استشارى أطارق محمد السيد محمد7
العام - المنصورة

2949100 
01004657725

2310495      59 ش النقراشى ميت حدرمدرسمحمد محمود انيس بازيد8
01005644490

52366250 ش عمر المختار من ش احمد ماهرأخصائيمحمود عبد العظيم شلبى9
01021257228شارع االشراف من كرنيش النيلأخصائيمحمود عبدالله محمد خطاب10

شريف احمد عبد العزيز 11
المنصورة – ش الجيش – بجوار محطة استاذالموافى

االتوبيس الدولى
  01066544775
01004601827

 01011640911برج قصر النيل من ش الجمهورية اعلى البنك العربىاالفريقىاستشارى بهناء غريب على ابو اليزيد12
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معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسم م
2218201شارع الجالء امام بوابة الجامعهالبرج1
914034شارع بنك مصر البركة2
16191شارع عاطف المنجىبى جوار م السالب الفاالب3
2218448شارع الجمهورية بجوار بنك مصرالمختبر4

19445 - 23ش بنك مصرامان مصر5
01211119445

2312677ش حسين بك أمام تنظيم األسرة الدور األولجراند ميد الب- الفرع الرئيسى6
01015464248

72948811شارع جهان امام مستشفى الرمدحساب7
2218400شارع الجامع عمارة السقعانرويال الب 8
1100070750ش بنك مصر - برج بدرسيليا الب9

2361898 ش حسين بك برج السلكاوىشركة اتوالب للتحاليل الطبية10
2361797

2253120السكة الجديدة برج الكوثركفاية السيد محمد11

 محمد محمد السيد العرمان 12
2534747طلخا القنطرة اول طريق بلقاسوشهرته محمد العرمان

2226786السكة الجديدة برج الصفوةمعامل دانا  د / احمد السيد صالح البرعى13
2230070 معامل زهران للتحاليل14

 معمل الشفاء 15
2358101ش السوق التجارى الغربى ميدان الطميهىد/ مها السيد محمد حسين

2226440عمارة الشربتلى شارع بورسعيدمعمل المعمل16
1017702481يرج الصحابة شارع بنك مصرمعمل النحاس17
050 2253120السكة الجديدة برج الملكة الدور الرابع.ميجاالب )طارق المتولى الفضالي(18

مراكز االشعة

التليفونالعنواناالسمم

  مركز المنصورة لألشعة المتطورة 1
د/ صبرى علم الدين الموجى  وشهرته صبرى الموجى 

  نهاية المشاية امام نادى الشرطة 
ش بورسعيد امام كوبرى طلخا

  2203377
01110607800

ش قناة السویس اسفل مستشفى الخیر االيمان لالشعة2
2339625میدان الهابى الند بجوار مستشفى الحكمة

برج سلطان - ش الجيش - بجوار مصر للطيران بروكير لالشعة والعيادات التخصصية3
- المنصورة

2727404 050 
2727515 050

2319959ميدان هابى الند بجوار مستشفى الحكمةتكنو سكان مراكز اسامة خليل لإلشعة4

 مجدى محمد عبدالغفور الرخاوى 5
2246543ش بنك مصروشهرته مجدى الرخاوى



2٩3

التليفونالعنواناالسمم

المنصورة برج الكوثر ميدان المحطة الدور محمد صالح طنطاوى6
01005422724الثالث

2312200برج االطباء نيدان المحطةمركز الجمهورية7

برج جيهان الطبى امام كازيونمركز الشروق 8
السنبالوين ارض المحلج

-2392128
4915666

 مركز النور لألشعة 9
 344906553 ش الجيش ميت غمرد/ السيد منصور يحى منصور

01008656922
1094980580برج ابو سمرة شارع صبرى ابو علممركز ماى راى الشعه لالسنان10

 مركزالمنصورة لالشعة 11
 2234045ش جيهان امام مستشفى الطوارىءمنصورة سكان

010038983

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى الباطنة التخصصى )جامعه 1
2235176-شارع الجمهورية -المنصورةالمنصورة(

2230178

مستشفى االطفال التخصصى 2
2238679شارع الجمهورية -المنصورة)جامعة المنصورة

مستشفى طب وجراحة 3
2202063-شارع الجمهورية -المنصورةالعيون)جامعة المنصورة(

2202064
3942909مركز شربين -طريق دمياط - المنصورةمستشف الكبد المصرى بشربين4

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
2332668ش الجيش برج تبارك بجوار االتوبيس الدولىتبارك )المنصورة(1

2750846-ش الجيش امام استاد المنصورة الرياضىالزراعيين2
01003352884

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

 مستشفى الحياة1
لطب و جراحة العيون و الليزك

برج العمرو ش الجمهورية امام متحف 
الدقهلية القومى المنصورة

2949000
01008393001

المنصورة - ناصية ش جيهان من ش الترعة اعلى مطعم مركز االكاديمية للعيون و الليزك2
01003004646كاتشب

1093337875شارع الجيش بجوار مستشفى الشفامركز ميت غمر للعيون والليزك3

مركز استشارة لطب وجراحة 4
العيون

تقاطع شارع صالح سالم مع شارع 
1096252428الجمهوريةامام مسجد غنام -طلخا

حي الجامعة - سور القرية األوليمبية - مركز النخبة للعيون5
المنصورة

01112002727
01112004343



2٩4

مراكز وعيادات تخصصية

التليفونالعنواناالسمم

1
اسامة مجدى الشحات سيد 

 احمد الشابوري
افروديت ليزر كلينيك

 050 2334938برج الشوا - 46 ش قناة السويس - المنصورة
01011127243

بروكير لالشعة والعيادات 2
التخصصية )انس محمد(

برج سلطان - ش الجيش - بجوار مصر للطيران 
- المنصورة

2727515 050 
2727515 050

 د / محمد رشاد غنيم 3
مركز غنيم لألذن والجراحات الدقيقة

 برج االطباء بجوار حلوانى راندبلو 
2210219 ش سيدى حالة

 د/ محمد زاهر النادى 4
6900202ميت غمر ش بورسعيد)االم للوالدة(

ش جيهان امام مستشفى الطوارىء داخل مركز الدلتا لقسطرة القلب5
مستشفى الدلتا

294066 
01100902364

 مركز الفؤاد الطبى6
لقسطرة القلب و العناية المركزة

برج االطباء - ش صبرى ابو علم -ميدان 
2324467المحطة - اعلى صيدلية سالى

 مركز المنصورة لتفتيت حصوات 7
 2200194ش الجمهورية امام مستشفى الجامعةالكلى و المسالك البولية

01061786170
1064641413برج الجوهرى شارع سكة سندوب امام العنانىمركز المنصورة للجراحة8

مركز النور للجراحة العامة و نساءء 9
 2304250جديله ش الجرن بجوار مسجد الرضوانو توليد

0100764245

مركز توشكى للمسالك البولية 10
2394183-امام بوابة الجامعة توشكىوالمناظير 

01050900350

المنصور مبنى مركز المنصورة الطبى بجوار مركز جلورى للقسطرة و القلب11
مدارس الهدى و النور الدور األرضى علوى

   2230123
01271915182

 مركز حضانات القدس12
مستشفى الزراعيين

أول ش مجمع المحاكم داخل مستشفى 
الزراعيين الدور الثانى

2750846 
01013145026 
01201980934

01020730428-شارع قناة السويس بجوار خير زمانمركز دار العظام13
2509411

 مركز سيتى لألورام 14
د/ محمد سعد عثمان العشرى

المنصورة ميدان المحطة  برج األطباء - اعلى 
صيدلية سالى الدور الثانى

2305191 
01119255591

مركز كيدز لطب االطفال وحديثى 15
2605035-ابراج جولدن سيتىبجوار االستادالوالدة

01013145026

شارع مامون المنشاوى بجوار مدرسة العائلة مركز مصر الحياة 16
المقدسة

-01097995183
2332465

 مركز نيو اليف لألورام17
)pet .ct 2166096ش احمد ماهر برج خطاب - المنصورة)العالج الكيماوى االشعاعى و 

0109183868



2٩٥

الغربية
الباطنة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3341681عمارة االوقاف ميدان المحطةاستاذمكرم فهمى سيدهم1

01003497724 ش المديرية العام بنزينة التعاوناستشارى أمحمود عبد القادر شعيب2
3343009

3404146 - 901227311996 ش حامد صالح تقاطع عبد الحليم خلف حماد ماركتاستشارى بمحمد طارق مصطفى البياع3
3330207 - 2201281986793 ش درب االبشيهى متفرع من ميدان السيد البدوياستشارى بالسيد محمد عبدالعال4
3414611 - 01008934162ش المدارس - امام مصر للسوداناستشارى أمدحت محروس عبد المطلب5

قلب واوعيه دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

123333983 ش عزيز فهمياستاذهشام محمد أبو العينين1
123407673 ش درب االبشيهى طنطامدرسايمن محمد السعيد عبد الوهاب2

صدر

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3338787ميدان المحطة عمارة البشبيشىاستشارى أابراهيم السيد خليل1
01003410151

جلديه وتناسليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

63354344 ش المديرية بجوار بنزينة التعاوناستشارى بفتحى شفيق سعيد1

12 ش درب االبشيهى من المديرية طنطا استشارى بمهند عبد الجواد ابراهيم حسن2
-برج الفالح الدور الثالث قويسنا

 335226
048258669

الجراحة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2235061شارع الحرية- المحلة الكبرى- الغربيةاستشارى أعبد الظاهر حامد اسماعيل1



2٩٦

أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

طنطا تقاطع ش سعدالدين مع ش استاذحامد محمد الشرقاوي1
3401399القنطرة خلف مسرح المدينة

جراحه مخ وأعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

السيد الرفاعى السيد جاب 1
طنطا 49ش الجالء تقاطع من حسن العتال استشارى بالله

امام بوابة قسم ثان
 01006161672 

3333760

01020492402   طنطا - 11ش المديرية - امام بنزينة التعاوناستشارى أعبد العزيز سليم2
01285694383

جراحه اورام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3415963طنطا برج صفوة عثمان ش عثمان محمد امام مصر والسوداناستاذامنية عبد الفتاح جاد1
1092170303ش درب االبشيهىاستشارى أمحمد على احمد مليس2

جراحه عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

امتداد شارع 6 أكتوبر بجوار المستشفى استشارى أأشرف عاطف محمود محمد1
العام

01223822293
01000630825

طنطا تقاطع ش المديرية برج الرياض ميدان استاذوليد محمد عويس2
3355800المحطة

01097472993ش الجالء اعلى معرض الخيال للسيارات الدور الثانى علويأخصائياحمد فؤاد احمد الشاعر3

رياض غرابة - خلف المقاولون العرب - أخصائيمحمد حسن محمد على فريج4
01201255291طنطا - خلف كافيه االستاد

مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 ش المدارس امام السجل المدنى طنطا استاذاسامة مصطفى الجمل1
كفر الزيات ش السينما امام صيدلية النوسانى

3401949 
01223324707



2٩٧

نساءء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

محمد محمد عبد الرحيم 1
3302970اول ش الجالء مع ش البحر عمارة االوقافاستشارى بالبقري

ميدان االسكندرية اخر ش النحاس برج زهرة استشارى بنانى محمد محمد هاشم2
3420750الميدان

323307028 ش لقمان الحكيم طنطااستشارى بجميلة محمد عبدا لهادى خليل3
33147713ش الحلو - برج التطبيقيناستشارى جاميرة عبد المعبود عبد المنعم4

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3337406ش عثمان محمد طنطااستاذاحمد معوض جامع1

 263356531 اول عثمان محمد ميدان الساعةاستاذياسر ابراهيم عجالن2
01005633493

 263355831 ش عثمان محمد من ش المديريةاستاذمحمد هشام على حمد3
01227548788

01032962862ش الجالء بجوار كوبرى القرشى -وماركت كازيوناستشارى جاحمد كمال الشيشى4

سمعيات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ عفاف احمد يوسف عمارة1
3349325طنطا اول ش البحر من ش الجالء برج مكةمساعد

عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3318767ش المنشاوى مع سعيد اعلى صيدلية نوحأخصائيمركز د/ احمد ابراهيم دراز1
01285654100

دعاء السيد عبد الرحمن )مركز 2
01146868330      36ش توت عنخ امون - طنطا - الغربيةأخصائيالرحمن للعالج الطبيعي(

01275366540

اسالم عبد الحميد غباشى الخولى 3
عمارة االوقاف الدور الرابع شقة 12- امام أخصائي)مركز االخالص للعالج الطبيعي(

01004864878المحطة - طنطا - الغربية

مركز بىتى سنتر 4
71 ش توت عنخ امون - امام مستشفى أخصائيد مروة عادل طايل

ابو رية
 01281606244

3311080



2٩8

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3333450طنطا ش المديرية امام ميتواستاذالسيد سمير عرفة1
3347519ميدان المحطة عمارة البشبيشىاستشارى أعصام الدين على عزقول2
223333450اخر شارع سعيد الدور الثانى طنطاأخصائيسراء محمد عبد الرحمن3

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3333599برج مصرية اول ش عمر زعفان مع ش المديريةاستشارى أمحمود سيد بهجت1
323341599 ش درب االبشيهى طنطااستشارى بعاطف محمود احمد مراد2
3353460ش عمر زعفان امام مسجد القصبىأخصائيمحمد مدحت محمد خضر3
203345083 ش القاضى طنطاأخصائياحمد محمد على الجندى4

برج الطوخى تقاطع ش االلفى مع ش أخصائيايهاب احمد ابو المكارم الصاوى5
9115255النحاس  طنطا

01222777350تقاطع ش محب مع بورسعيد الدور األول طنطاأخصائيمحمد مدحت شعبان هويدى6

محمود عبدالله محمد 7
01021257228شارع االشراف مع شارع الكورنيشأخصائيخطاب القشالن

01224396548شبرا النملة- طنطاأخصائيجمال على ابو زيد8

3337387   ش عثمان محمد مع المديرية - برج جوهرةأخصائيمحمد عبد الفتاح عباس9
01060872315

1005444756ميدان الساعة - فوق عبد الفتاحاستشارى جصبحى احمد عرفة10

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

76 ش البحر - امام مستشفى الجامعة/ش ابراج1
المديرية برج الرياض الزجاجى 

01001900628
01285199229

ش المدیریة البرج الزجاجى/ ش الجالء بجوار النساءجون النخبة 2
1271070200الشرقيون

طنطا تقاطع ش البحر مع ش النحاس اعلى بنك بنتا الب3
بلوم - الدور الثالث بجوار دلتا سیتى مول

3344538 
01022217066

معامل الصفوة للتحاليل الطبية - 4
3333063ش الجالء - برج النحاس امام ش الحلوفرع ش الجالء 

19911 - ش النحاس ميدان االسكندرية معمل البرج - فرع الغربية5
3404025



2٩٩

التليفونالعنواناالسمم

طنطا - ميدان المحطة - ع االوقاف معمل الجزار احمد محمود الجزار6
 الست مباركة

3409091
3409092

3350499میدان المحطة عمارة بن الحتة طنطامعمل الحیاة )على شریف(7
 ميدان المحطة - البرج الزجاجى - طنطامعمل الفا الب - فرع طنطا8

 01270315594/شارع انور امام التامين الصحىمعمل د / ايمان العشرى9
3402555

معمل دلتا مصر محمد 10
253414546 ش عثمان محمد طنطاعبدالرحمن سويلم

ش المديرية - برج المروة - الدور السادس - معمل بيو الب 11
1000114331طنطا

6 ش طه الحكيم - بجوار مستشفى الحميات معمل طيبة 12
- المحلة الكبرى

01100288383
01147787735

713314399 ش الجيش امام مستشفى الجامعة طنطامعامل المختبر د/ مؤمنة كامل13
3303000

البندر-امام مسجد عبد الحي خليل -بجوار معمل صحتك للتحاليل الطبية14
الكموني للسيارات اعلي النساجون الشرقيون

01033307935
2240322

شارع البحر المحلة الكبرى-امام مركز خالد معمل االهرام للتحاليل الطبية15
ديوان لألشعة -برج الجعلي الدور الرابع

2244266
01225128118

أطباء األشعة

التليفونالعنواناالسمم

 الجالء اعلى النساءجون الشرقیون امام النخبة لالشعة1
قسم ثان

 01004478883
3405488-

طنطا ش الدكتور نجاتى متفرع من ش البحر سما سكان2
بجوار صيدلية جمعة امام معهد االورام

01010078282
01211509983

3338791طنطا امتداد ش النادى الریاضىطنطا سكان3
3339494

303407254ش درب االثر من البورصة طنطامرفت فاید لالشعة4

 مركز المصرى لتشخيص القلب 5
733319620 ش الجيش امام صيدلية د / هالة توفيقواالوعية الدموية

79 شارع البحر - برج الفؤاد امام مستشفى مركز برفكت لالشعه6
 الجامعه

01020067787شارع نخاتى امام معهد االوراممركز د/ ابراهيم عباس لالشعه7

6 ش طه الحكيم - بجوار مستشفى الحميات - المحلة مركز طبيه لالشعه8
الكبرى

0100058242
01100288383

2226566ش مدحت متفرع من 23 يوليو - خلف بنزايون المحلة الكبرىمركزالمنصورة لالشعة الحديثة9

3340832ش المدارس -اعلى معرض الشريفمركز الدكتور هشام نوح لالشعة10
3319734



3٠٠

مستشفيات مستوى ا

التليفونالعنواناالسمم

3312144/ ش سعيد طنطااألمريكي1
3312813

 شركة ام القرى للخدمات الطبية2
13576034منطقة االستاد - برج الكنانة الطبى طنطا)مستشفى ام القرى للقلب والقسطرة(

3576035

01223980006طنطا - ش النحاس تقاطع ش كفر عصامالفيروز3
01222680005

70403287446 شارع السيد عبد اللطيفمستشفى دار القمة4

3577002اخر ش االستاد - بجوار القوى العاملةمستشفى ابن سينا5
01144680000

 السبع بنات المحلة الكبرى - الغربيةمستشفى الهدي الدولي6
قريب من: قريب من مدرسة الزهراء االعدادية بنات

  2222632
2212560

2239300شارع عادل الرفاعي – المحلة الكبرى- الغربيةمستشفى الدكتور عبد الظاهر7

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم
3306622ش عمرو بن العاص اخر ش سعيدهويدى للوالدة1

3410411ش كفر عصام طنطاالمدينة الطبية2
3410412

الشركة العالمية للخدمات الطبية 3
36/3422035طنطا ش البطر ويشى ميدان االسكندريةالمتكاملة  )المواساة(

2230146المحلة الكبرى ش شكرى القوتليمدينة الشفاء4
2232625

منشيه البكرى ش جمال عبد الناصر -المحله مستشفى الربيع5
الكبرى

2126266
01020442040

ش معاوية - ناصية ش عمرو بن العاص امام مستشفى دار الشفاء6
كلية التجارة طنطا

3274001
5/3/2

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم

2544516كفر الزيات الطريق السريعالرحمن1
2547080

ش الجيش ميدان محمد نجيب تقاطع السالم التخصصي2
3348855مدرسة جريس كفر الزيات
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مستشفيات ومراكز العيون

التليفونالعنواناالسمم
1073333528 ش الجيش - طنطامستشفى المغربى للعيون1

 مركز اشعاع للعيون و الليزر2
مركز النخبة

ش الوفاء - منطقة االستاد - عمارة النخبة 
01001360363- طنطا

1شارع بطرس غالى تقاطع شارع ثروت برج مركز االمل لطب وجراحه العيون3
الهدى

   3303066 
3306020

421283800703 ش الجيش - دلتا سيتى مولمركز ابن سينا للعيون4

عيادات و مراكز تخصصيه

التليفونالعنواناالسمم

 شركة مركز قلب الشروق1
 3271846  ش على بك الكبير مع ش الحلو)مركز الشروق للقلب و القسطرة(

01062656655

مركز قلوب مصر للقلب2
 01225833733طنطا - بمقر مستشفى دار الشفاء و القسطرة

01014860589

مركز طنطا الدولى 3
 3407752ش الكورنيش بجوار استاد طنطا الرياضىللقلب و القسطرة

01151184495

4
مركز دار الطب للمسالك 
 البولية وتفتيت الحصوات 

)د / عبد الناصر خليفة(
640120623600 ش البحر )عمارة الرى( الدور االول

125555395منطقة االستاذ مديرية التموينكنانة للخدمات الطبية5

مركز دار القلب6
الئحة أسعار خاصة

ش سكة طنطا العمومي - المحلة الكبرى - 
أمام العيادة الشعبية

01000025171
2225333
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محافظة المنوفية
الباطنة العامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2226107شبين الكوم بجوار السكة الحديداستشارى أمحمد عبدالمنعم شاهين1
2574465قويسنا 51 ش يونس الصالحاستشارى أمجدى محمد عبدالمقصود2
3890707الباجور الشارع القديم عمارة يونس عطيةاستشارى أمحسن محمد الخياط3

خالد محمد امين عبد 4
منوف : ش بورسعيد بجوار قهوة يحيى استشارى أالقوى الزرقا ني

01018719419)برج السالم(

باطنة وجهاز هضمى وكبد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استشارى عصام محمد زايد1
2239626شبين الكوم البر الشرقى فوق صيدلية فتحى المصيلحىب

2221995شبين الكوم ش الملعب من الشبان المسلمينأخصائياحمد السيد عطية2
0120778585الباجورأخصائيعبدالمعطى عبدالخالق عودة3
1550877055ميدان شرف برج الجندى الدور االول -شبين الكوم استشارى أاحمد محمود ابراهيم شلبية4

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3889687الباجور ش بنى حسين خلف السنترالاستاذفرج ابراهيم عبدالوهاب بيومى1

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2791306تال بجوار المطافىاستشارى بمحمود عبدالقادر خالف1

عصبية ونفسية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01005255565قويسنا ش / النهضة امام معمل كونيكااستشارى أكامل محمود هويدي1
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جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3662227منوف بجوار قهوة يحيىاستشارى أفتحى عبدالحميد الجندى1
2301302شبين الكوم ش المدارس بجوار استوديو قشقوشاستشارى بنجوى عبدالحميد الشايب2
2791306تال بجوار المطافىأخصائيجماالت فتحى الدجوى3

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استشارى اسامة محمد العادل شعالن1
2577042قويسنا ش الجيشب

2222040شبين الكوم ميدان شرف بجوار البنزينةاستشارى أحمدى احمد الشافعى2

شبين الكوم البر الشرقى ش سعد زغلول استشارى برجاء حامد سالمان3
2316706امام  - صيدلية الشفاء

2222680شبين الكوم ش بن سينا من ش المدارساستشارى أمحمد عصام الدين الشافعى4
3670545منوف ش بورسعيد امام مجلس المدينة عمارة قشطتىاستشارى أمهدى السيد المليجى5

جراحة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

عبدالهادى عبدالعظيم 1
2343055اشمون فوق السجل المدنىاستاذسماحة

اشمون فوق مجلس المدينة /سنتريس استشارى بهشام عجمى محمد2
برج الصفا

3441842
3406400

جراحة عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3443778اشمون ش صالح الدين بجوار صيدناوىاستشارى بمحمد عبدالله شخبة1
010992823200شبين الكوم ميدان شرف برج الكوثراستشارى بمحمود محمد هدهود2
 297116شبين الكوم ش صبرى ابو علم بجوار السكة الحديداستشارى بمحمد عبد التواب المغربى3
2341904اشمون ش حسن محسن محمدأخصائييونس عبدالسميع عواد4
01002034042تال  شارع الحرية بجوار صيدلية الشعبأخصائياحمد محمد فوزى البحيرى5
1004649524شبين الكوم -ميدان شرف اعلى ميكس جريلاخصائيبيتر وسيم فهمى جرجس سعد6
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جراحة اورام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2233554شبين الكوم فوق صيدلية المنوفيةاستاذعلى جمال الدين العرينى1
22302039ش طلعت حرب شبين الكومأخصائيناصر عبدالبارى محمود2

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

قويسنا ش الجيش عمارة القدس امام استشارى أعادل حافظ حسن الفالح1
2573859المحكمة

2573859قويسنا ش غراب بجوار السكة الحديداستشارى أسميرة عبد المعطى عالم2

نساءء

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

شبين الكوم - ميدان شرف - برج الكوثر استاذحامد السيد اللقوه1
الدور الرابع

01094677692 
0104677632

2226135شبين الكوم ش السلطان  حسين فوق ابو شوشهاستشارى بعفاف مختار السيد2
2793123تال ش اللمعىاستشارى جنسرين محمد امان3
010524582شبين الكوم  برج الفيروزأخصائيسعيد عبدالمعطى صالح4
2224076شبين الكوم بجوار حمام السباحةأخصائينجوى فؤاد عاشور5
2328470شبين الكوم قبلىأخصائيمحمد السيد عبد الحى6
01016034356ميت ابو شيخة امام كوبرى العطف قويسناأخصائيوالء حمادة عبد العزيز7
2221995شبين الكوم ميدان شرف عمارة الليثىأخصائيفكرى فهيم فضل حسينى8

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01069790480شبين الكوم فوق صيدلية المنوفيةاستشارى بياسر عبدالوهاب خليل1
0106580804تال ش الجناينى بجوار مكتب التمويناستشارى بعبدالمنجى عطية عليمى2
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عالج طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

تقسيم الشرطة بحرى االستاذ خلف مسجد استاذاحمد جا بر بيبرس1
010011146المغفرة -  شبين

استاذ وليد طلعت منصور2
2237788شبين الكوم برج المهندسين تقاطع احمد ماهرمساعد

0106171181الشهداء امام المستشفى العامأخصائيموسى عبدالرؤوف سليمان3
2573576قويسنا ش حسن البناأخصائيمركز جاما احمد مصطفى القايانى4
2543949ميت بره قويسناأخصائياحمد حسن عفيفى5
3887711الباجور ش المحطةأخصائيعبدالمنعم السيد يوسف6
2910616بركة السبع ش عبد المنعم رياضأخصائيهانم السيد البدرشينى7
01117100720تال شارع هندسة الرى بجوار مسجد ابو سعدةأخصائيمها محمد عبد العزيز ماضى8

شبين الكوم البر الشرقى ش محمود ابو أخصائيريهام صالح محمود9
01067275034السعود متفرع من ش سعد سلمان

1090097401ميدان شرف برج الكوثر  الدور الخامساخصائيهانى رزق حنا عبدالمالك10

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

شبين الكوم ش المدارس بجوار استوديو استاذاشرف عبدالحميد الشايب1
2233383قشقوش

2233775شبين الكوم ش االستاداستشارى باحمد محمد حبيب2

ش/ جمال عبد الناصر ميدان شرف برج استشارى بفريد محمد وجدى3
2334035 الحكمة الدور الرابع

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2231550شبين الكوم ميدان شرفأخصائيصالح محمد قشقوش1
2230200شبين الكوم ش المدارس بجوار استوديو قشقوشأخصائيسوزان محمد قطب2
2220199شبين الكوم 44 ش محمود من الجالء البحرىأخصائيسها احمد عبدالصمد3
3661812منوف ش الجالءأخصائياحمد محمد عبدالله4

شبين الكوم ميدان شرف برج الكوثر  الدور أخصائياحمد محمد سامى مليجي5
الرابع

01014672924 
01014672924

01117758892الشهداء ش بورسعيد ميدان مصطفى عمارة االنوارأخصائيعماد عبد الجليل سليمان الخولى6
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االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01008508595منوف - برج مكة - امام شارع الزراعةأخصائيمحمد فوزى داود7

 احمد مجدى مصطفى الشايب8
ش هارون الرشيد متفرع من ش المدارس امام أخصائيو شهرته احمد الشايب

بنك اسكندرية - شبين الكوم
2310303 

01005037022

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

شبين الكوم ش جمال عبدالناصر امام البنك اشرف ابراهيم حيدر1
2238420االهلى

01010992667قويسنا - شارع غراب امام السلكاوى اعلى الفالح للجملةالرحمة للتحاليل2

3670951  منوف ش بورسعید امام المستشفى العامالصفا )حسام الدين محمد(3
3675651

شبین الكوم برج الرى مدخل كلیة التجارة میدان الصفوة4
شرف

  01265073037
0126534008

19014برج الزهراء ميدان شرف - شبين الكومالمختبر 5
01023508644شبين الكوم ميدان شرف برج الفيروز دور الميزانينبيوالب )اميره رجب محمد(6
2327111برج الكوثر بجوار بنك قطر الوطنى حساب 7
2223610شبين الكوم ش حسين غراب مدخل 4حسين عمر سعد8
2324720شبین الكوم ش الجالء البحرى برج الفردوسصدیقة احمد مصطفى9

مركزالنخبة للتحاليل الطبية و 10
االشعة

شبين الكوم ش االمين بجوار مسيحة 
2333191للكاوتش

شبين الكوم ش جمال عبدالناصر امام صيدلية مشيرة عبدالواحد محمد11
2314960المنوفية

مدينة السادات - محور خدمات الحى الثانى - معامل اصالن12
01006185879مول الشهامة - اعلى مطعم الزعيم

 معمل ميجا الب13
 01009524010برج الزهراء - ميدان شرف - شبين الكوماحمد صالح عبد الجواد

01066373424

شبين الكوم البر الشرقى ش مصطفى كامل ميدكال الب14
بجوار راشد الحلوانى

  01122722820
01010092552

مراكز االشعه

التليفونالعنواناالسمم
2571172قويسنا 84 ش صالح سالم مركز الفجر1
2312444شبين الكوم بجوار محالت صف صفاسامة خليل2

 الرحمة لألشعة 3
د/ هشام عبد الخالق طنطاوى

قويسنا - ش غراب - امام السلكاوى
01010992667 اعلى الفالح للجملة

3865556اسطنها بجوار المرورالفؤاد لألشعة4
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التليفونالعنواناالسمم

المركز التخصصى الشعه االسنان 5
3d

شبين الكوم ميدان شرف برج الكوثر --- 
منوف شارع الجيش برج مكة 

-2233821
3665369

16987شبين الكوم - ميدان شرف - 8 ش األمينالنخبة لالشعة والتحاليل6

حبيب سكان )محمود محمد 7
-1211119445ش بورسعيد - امام موقف مصرحبیب(

3669545منوف ش الجديد عمارة قميحةفاتن محمد سالم8
1099366238شبین الكوم بجوار مستشفى الجامعةكير سكان9

الشهداء شارع المركز الجديد- شارع بورسعيد مركز المستقبل لالشعه10
2752828امام كشك السمك

 مركز الهدى 11
د / سامح مصطفى عزب

 بركة السبع ش الكوبرى من 
2995857عبدالمنعم رياض

1066674206شارع جمال عبد الناصر  البحرى برج الميدان مركز طيبة لالشعه 12

ميجا لالشعة والتحاليل13
قویسنا - برج عبد المطلب االدارى الدور 
الثانى أمام سوبرماركت يونان عزيز بجوار 

البنك االهلي

 - 19445
01211119445

 172751139 ش المحكمة الشهداء  المنوفيةنبيل عبد المنعم سعد14
2754777

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم

 3409920 أبو رقبة مركز أشمون المنوفيةمستشفى العربى1
خط ساخن 19444

مستشفيات  مستوى – أ

التليفونالعنواناالسمم
3449267أشمونمستشفى جراحة اليوم الواحد بأشمون1
2233641شبين الكوممستشفى جامعة المنوفية 2

مستشفيات مستوى- ب

التليفونالعنواناالسمم

د/ سكينة محمد طه الطلياوى 1
3662870 منوف ش عبادة اخر سور المحكمة)مستشفى البسمة(

3662990

شبين الكوم ش كمال الدين شعبان )األمين عرفة التخصصى2
سابقا( بجوار مسجد الرحمة

 2225950
2224452

 01006543123برج ابو يوسف امام معهد الكبد شبين الكومالمستشفى األوربى3
010000536

شبين الكوم اول طريق ميت خاقان امام المدرسة الدرة4
01028110027الثانوية
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التليفونالعنواناالسمم

شبين الكوم البر الشرقى اسفل الكوبرى المعلمين5
العلوى

2194518 
01064333888

ش جمال عبدالناصر الحى القبلى بعد مصر مستشفى الهالل االحمر الجديدة 6
للطيران -شبين الكوم

-01010579040
2233733

1004088922البتانون شارع المشير الجمسى )ش المدارس(مستشفى الشروق الجديدة 7

مستشفى الرواد التخصصى 8
الجديدة 

شارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة  - 
منوف

-3655506
3655507

3677775-شارع سعد زغلول امام مجلس المدينة  مستشفى الرواد التخصصى 9
3677774

مستشفيات مستوى – ج

التليفونالعنواناالسمم

الجمعية الطبية االسالمية 1
 01001676392شبين الكوم البر الشرقى)المواساة(

 مستشفى شبين الكوم التعليمى 2
2221308شبين الكومالعالج االقتصادى

3792444تالدار الشفا بتال3
2573859قويسنا ش غراب بجوار السكة الحديدمستشفى بدر4
3662834منوف ش الروضةهرمل التذكارى بمنوف5

مستشفى هرمل التذكارى 6
3604000مدينة الساداتبمدينة السادات

2330188شبين الكوم ش الشونة من ش المدارسالدلتا7
4345440اشمونالمواساه باشمون8
3662382منوفالمواساه بمنوف9
27445500تالالمواساه بتال10

 602581461 ش الجيش قويسنا - المنوفيةالهدى التخصصى11
2573515

شارع بورسعيد امام مركز  شباب الشهداء - مستشفى مصر الحياة التخصصى 12
1067311178الشهداء
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مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم
3449910أشمون ميدان صيدناوى  المنوفيةمركز النور للعيون1

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

  شركة المنوفية لقسطرة القلب 1
 )مركز الفؤاد(

شبين الكوم / ش بنك مصر فوق مستشفى 
2319299الدلتا

 على عبد المحفوظ على زهرة 2
)مركز الكلى و المسالك(

شبين الكوم ميدان شرف برج الفيروز الدور 
)2(01001385693

 مركز الدرة للكلى والمسالك3
)جميع خدمات المسالك(

شبين الكوم اول طريق ميت خاقان امام 
المدرسة الثانوية

2064124 
01028110027

 مركز الشروق نساءء وتوليد4
01060361046منوف ش الجيش برج السيد بركة )د/ ماجد سعد الزلعاوي(

01000392691ميدان شرف  برج الفيروز  شبين الكوممركز الكلى و المسالك البولية5

6)CIC( شبين الكوم / برج ابويوسف امام معهد مركز نايل كاث
الكبد

01117400364 
2334771
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محافظة الشرقية 
باطنة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2381898ش البوستة برج الصباغ الزقازيقاستاذعاطف احمد على ابراهيم1
2381683امام المصرية بالزا  الزقازيقاستاذمصطفى حسين على الشامى2

2 ش برج الزهراء تقسيم ابو عاشور اعلى مركز استشارى أهشام احمد امين فراج(3
01117685943الصفوة بجوار اسواق الشريف

142301523 ش ابوالذهب المنتزه بجوار مستشفى المنتزهمدرسمحمد ابراهيم مجدى محمد4

هانى سعد مغاريوس 5
الزقازيق المنتزه عمارةالعاقدين- ديرب نجم أخصائياقالديوس

ش النصر اما  م صيدلية النصر
    2329995

3760627

 الزقازيق ش البوستة خلف صيدلية فريد استاذحامد عبدالعزيز دراز6
منيا القمح امام محطة السكة الحديد

2350933 
3661413

سالمة محمد شعبان 7
 الزقازيق المنتزه برج مكاوى استاذالغنيمى

ديرب نجم ش النصر
2360159 
3761395

2381683امام المصرية بالزا بجوار مؤمن - الزقازيقاستاذمصطفى حسين على الشامي8
2368210ميدان التحرير امام استوديو سفنكساستاذعصام نصر محمد السيد الزرقاني9
01061211600ش فاروق - برج عليوة - اعلى صيدلية فتحى - الزقازيقمدرسعمرو سمير ابراهيم محمد على10
1288994308ميدان عرابى خلف شركة بيع المنصوعات استاذمحمد محمد عزب عبد الحافظ 11

قلب واوعية دموية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2380791برج الجالء امام عمر افندى  الزقازيقاستاذمحمد ابراهيم مصطفى العوضى1

 2380328برج دار الطب  - اعلى الطاهر للبصرياتأخصائيامجد لبيب متولى محمد2
01150240437

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2300357ش الجالء امام عمر افندى الزقازيقاستاذمحمد صبح حسنى الجمال1
2358880برج نجود ميدان عرابى الزقازيقاستاذاشرف السيد على عبد المجيد الشورى2
45015353390 المجاورة الخامسة - العاشر من رمضانوجدى ابراهيم عبدالله بدوى3
80117670014شارع القاضى -النظام- الزقازيقاستشارى أغادة عبدالمنعم مختار احمد4
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جلدية و تناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2351503الصاغة 52 ش الجالء الزقازيقاستاذمحمود يسرى محمود عبدالمولى1

الزقازيق ميدان المنتزه - امام مستشفى استاذهشام سعد عبدالسميع2
المنتزه

2341242 
2385557

 خالد محمد محمد عبد الله غريب3
 ش طلبة عويضة بجوار كنتاكى القوميةمدرس)و شهرته خالد فريب(

كفر صقر موقف الزقازيق الجدي
01112498696 

3185500

10158897227شارع الجالء برج دار االطباء -الزقازيقاستشارى أحاتم احمد محمد النادى4

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استشارى وجدى ابراهيم عبدالله بدوى1
015353390العاشر من رمضان مجاورة 45 عمارة 5ب

 ميت غمر امام مستشفى االميرهاستاذاسامة طه عطية عامر2
ش المحافظة امام كوافير لمسات - الزقازيق

 01066124748
6912716 -

2372665االشارة اول ش ابو نضارة الزقازيقاستاذخالد محمد صالح عبدالمجيد3

استاذ سعيد محمد مرسى حسنى مبارك4
2266789ش وادى النيل اعلى ستوديو عصام بجوار مسجد الحجازىمساعد

3660741منيا القمح ش بورسعيداستاذطارق عبدالرحمن محمد عطية5

2287611الزقازيق -القصر االبيض اول شارع فاروقاستاذعلى عبدالحميد عبده حسن6

الجراحة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2347095الزقازيق الكوبرى الجديداستاذعمادالدين محمد جمال1

2354435ش عمر شاهين االشارةاستاذعادل عبدالرحمن عبده2

 محمد ابراهيم عبد الحميد السيد 3
وشهرته محمد ابراهيم منسى

استاذ 
مساعد

 طريق موقف المنصورة برج الرحاب امام بنزينة بيومى 
ههيا منزل حيان

2362030 
2510068

221025244965شارع القومية امام مستشفى السالممدرساحمد صالح عبد الرحمن يوسف4



312

جراحة المخ واالعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

احمد محمد عيسى 1
الزقازيق-محطة القطار برج نجود - الدور الخامس مدرسالشرقاوي

امام موقف االتوبيس- منيا القمح
01010030491 
01119721471

01002746343  عمارة مكاوى امام مجلس المدينة - الزقازيقمدرسمحمد احمد يحى الحسينى2
2377787

محمد صالح محمد احمد 3
 ش الجالء - امام عمر افندى - الزقازيقمدرسمتولى

كفر صقر - ش التحرير - امام المستشفى العام
01010505154 

3192006
182322291 ش ابو بكر الصديق – المساكن التعاونية - الزقازيقاخصائىمحمد احمد صقر4

جراحة االوعية الدموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ وليد عبدالبديع سرور1
2310527شارع البوستة برج الصباغ الدور األول علوى الزقازيقمساعد

جراحة قلب وصدر

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ على محمد رفعت على سليمان1
01000107718ش الجالء - برج مكاوى - الزقازيقمساعد

 جراحة العظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2361229الزقازيق امام مجلس المدينة برج مكاوىاستاذعبدالله عطية محمد1
2296793الزقازيق - برج القصر االبيض امام محطة السكة الحديداستاذخالد ادريس عبدالرحمن2
2362313الزقازيق ش الجالء امام مجلس المدينةاستاذعادل محمد محمد احمد سالمة3
42374060 ش زيد بن ثابت فلل الجامعة الزقازيقاستشارى بمحمد منصور الزهيرى4
282304853 ش االمام على - مساكن الزقازيقمدرسطارق عبد الصمد الحواله5
01144566247ش الجالء عمارة الحريرى امام بنزينة على زكىمدرسمحمد خالد صالح محمد6
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 عالج االورام والطب النووي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش الجالء برج دار الطب - اعلى الطاهر استشارى أعال محمد احمد الفرارجى1
01014989874للبصريات - المحطة

المسالك البولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

محمد الجندى احمد 1
الزقازيق 102 ش الجيش امام كوبرى الممر منيا القمح استاذمحمود

ش سعد زغلول موقف االتوبيس
 2327937
3660612

2355556الزقازيق 6 ش شاهين المنتزهاستاذمحمود محمد العدل2

ش الجالء - عمارة االوقاف - مدخل 2 امام استاذعارف محمد معروف عيد3
2306421عمر افندى - الزقازيق

مدحت قمحاوى عبد العزيز 4
2 ش الحريرى - ناصية ش مولد النبى - استاذسليمان

بجوار عمر افندى
2362020 

01000014600
2322470ش البوستة - عمارة الحديدى - الدور الثانياستشارى أمجدى محمد اسماعيل5

مدرساحمد رجب على على مراد6
برج الناهى ميدان الصاغةاعلى 

صيدليةعرابى الزقازيق  ش بورسعيد امام 
صيدلية عاطف ابو حماد

 2331122
3408665

2363526برج الجالء امام عمر افندى فوق بنك بيريوس  الزقازيقمدرسخالد محمد عبد الوهاب7

نساء

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2347999الزقازيق 43 ش الجالء امام مجلس المدينةاستاذنجوى بهجت عبدالعزيز1

الزقازيق امتداد ش المشيراحمد اسماعيل استاذوائل حسين عثمان البرمبلى2
2340400برج الفردوس

2322780الكوبرى الجديد امام مسجد النهضة خلف صيدلية االهراماستاذمجدى رجب السيد3
102351796 ش القوميةاستاذعبدالمجيد محمود حسين4

استاذ امل سعيد احمد حمودة5
32352161 ش عمر خميس منشبة الفتح الزقازيقمساعد

شيرين عطية شاذلى 6
عيسي

استاذ 
مساعد

برج الحديقة ش طلبة عويضة امام المصرية 
01220106009بالزا زقازيق

مجدى عبد النبى احمد 7
الزراعة ش المحطة الغاز امام مدرسة استشارى جالمصرى

الصنايع
2241215 

01224462479
2301146ش بور سعيد - ابو حماد - اعلى التامينات االجتماعيةأخصائيايمان موسى احمد ذردق8
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انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2357513ش الجناين عمارة الشرقاوى اعلى ستوديو العائالتاستاذمحمد كمال مرسى مباشر1

منشية السادات -  ش العاشر من رمضان - استاذعالء الدين محمد الفقي2
2327736برج سلمي- الزقازيق

2340634ميدان التحرير برج اسراء خلف التوحيد و النوراستاذخالد عبد الشكور محمد3
2349988الزقازيق برج الجالء امام عمر افندى الزقازيقاستشارى أطارق موسى احمد ذردق4
2322600الزقازيق برج الهدى ميدان الصاغةاستشارى أعبد الحفيظ محمد حسن5

استاذوائل فايز نصر كيرلس6

ميدان المنتزه- امام اسواق الشريف الدور الثالث 
 -الزقازيق

ش طريق موقف المنصورة - برج العمر - فوق 
حضرموت - امام مستشفى حمدى السيد

2329995 
2474792

 ش القومية بجوار مطعم شهد الزقازيقمدرسياسر احمد فؤاد السيد7
منيا القمح امام محطة القطار

23885800 
01144345445

احمد ابراهيم السيد ابراهيم 8
01556555816برج دار الطب - اعلى الطاهر للبصرياتأخصائيالهنداوى

سمعيات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 االيمان للسمعيات  د/ وليد 1
 ميدان الصاغة  الزقازيق  االشارة بجوار أخصائيمحمد ابراهيم البوهى

صيدلية صالح الدين
 2354717
2373735

 الروماتيزم والطب الطبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

امانى مصطفى ابو 1
الزقازيق فلل الجامعة بجوار مستشفى استاذالسعود

2309563الجامعة

2314933ش فلل الجامعة امام مدرسة اللغات الزقازيقاستاذمحمد حسن محمد احمد الجاويش2

 مجدى الحسينى عليوة 3
الزقازيق 3 ش عثمان بن عفان المساكن استاذ)مركز الشرقية للعالج الطبيعى(

2303019التعاونية

استاذ ياسر عبد الحى عبد الحميد4
2331667برج زينة  ميدان المنتزة الزقازيقمساعد
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 العالج الطبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 ياسر فتحى محمد عبدالمنعم 4
30 ش مسجد الرحمن خلف بنزينة بيومى أخصائي)مركز سلمى التخصصى للعالج الطبيعى(

2347751طريق - موقف المنصورة

 داليا عماد الدين عبدالبارى 5
 ميدان القومية ش عمر بن الخطاب بجوار أخصائي)مركز مسك للعالج الطبيعى(

2368900مستشفى الحرمين الزقازيق

 محمد احمد حافظ يوسف6
ش المحافظة امام المحاريثأخصائيمركز األمل للعالج الطبيعى

 و الهندسة
2380511 

01149889333

 احمد جهاد حسن محمود العسال 7
44 ش القومية بجوار مستشفى السالم أخصائي)مركز العسال للعالج الطبيعى(

الزقازيق
01007901904 
01011124499

 محمد مرسى السيد مرسى 8
ش القاضى متفرع من ش الجالء- اعلى أخصائي)مركز تبارك للعالج الطبيعى(

صيدلية االسالم )الدور االول(
01142325676 
01122028666

1551022755شارع وادى النيل حسن صالح - امام صيدلية الهاللاخصائياحمد محمود مصطفى مصطفى9

01010663546مفارق المنصورة  امام مطعم رزقاخصائياحمد عادل على حمدى 10
0552367837

مركز الحسينى للعالج 11
6 ش ابن منظور – متفرع من ميدان الذهبى – اخصائىالطبيعى

الخليفة المأمون  -  مصر الجديدة
  01028190190
01122332330

العيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2307299ميدان عرابى برج االطباء الزقازيقاستاذخالد محمد فوزى1
522356646 ش مسجد السالم القوميةاستاذطارق حسين عثمان البرمبلى2
2323928الكوبرى الجديد اعلى صيدلية النصر الزقازيقاستاذعادل عبدالرازق فرج3
2357600ش البوستة عمارة الحريرى الزقازيقاستاذعادل كمال محمد عابدين4
92318880 ش طلبة عويضة القومية الزقازيقاستاذاسامة محمود عبدالحكيم5

شارع الجالء عمارة الشرقاوى بجوار اجزاخانة استاذاشرف عبد الصبور عبد العظيم6
2302038مصر الزقازيق

2314050برج الجالء ميدان طلعت حرب امام عمر افندى-الزقازيقاستاذايمن احمد محمد القواص7

عالء محمد حمدى 8
المساكن التعاونيه - القومية - م القوميه برج المنى استشارى أعبدالحميد

خلف الحزب الوطنى - ديرب نجم
3769584 
2368192 

472310710 ميدان القومية امام مستشفى الحرمين الزقازيقاستشارى أهالة وهبة لبيب وهبة9
2355538الزقازيق برج الجالء امام عمر افندياستاذ مساعدحاتم امين عبد الله خطاب10
2300734الكوبر الجديد برج الظواهرى الدور الثالث الزقازيقأخصائيمحمد ابراهيم احمد سالم11
2329090شارع الجالء برج زيزينيا امام -الزقازيقاستاذايمن احمد عبدالرحمن  السيد12
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االسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2269520 ش فاروق بجوار مسجد بكر الزقازيقأخصائي مصطفى متولى أمين1
0128653557

14 ش االسيوطى قسم النحال - امام أخصائياحمد سعيد عبد الحميد صيام2
2282849مسجد الجمعية الشرعية - ش فاروق

01227769181مجاورة 26 ش 26 فيال 243 العاشر من رمضاناستشارى أاحمد عبد المالك حسن الطاروطى3

 احمد فتحى عرفه محمد 4
برج مكاوى - امام مجلس المدينة - استشارى أ)مركز دنت الشعة االسنان(

01119870020الزقازيق

2352421 ش ميدان عرابى  - برج االطباءالدور السابع  -الزقازيقأخصائياحمد محمد احمد الشوربجى5
01099239284الصاغه - برج االنوار - الزقازيقأخصائيعاطف محمد محمد الفرحاتي6

 كوبرى العبور الزقازيقأخصائيعالء الدين سعيد محمد عزب7
ش المحافظ - برج زادة امام البنزايون

2320289 
01221717993

2360320برج على زكى - الدور الثالث – الزقازيقاستشارى أمجدى عبد المنعم عبد السالم8
2316267القومية  - برج اسماء - امام مستشفى جاويشأخصائيمحمد احمد سعيد توفيق9
2318004ميدان الصاغة - برج النهى- اعلى صيدلية عرابى - الزقازيقأخصائيمحمد مصطفى عبد الهادى10

برج الهدى )1( حتحوت سابقا امام أخصائييوساب ابراهيم ثابت ابادير11
01201303653المحكمة الدور الرابع المنتزة

1142266879شارع طلبة عويضة بجوار عمارة ماشاء اللهاخصائياحمد محمد احمد السنطاوى12
1552734092القومية برج الحنفى - الزقازيقاخصائيمحمد محمود يحى عبدالسالم13
182322291 ش أبو بكر الصديق - المساكن التعاونية - الزقازيقاخصائيمحمد أحمد صقر14

اطباء التحاليل 

التليفونالعنواناالسمم

 عالء الدين عبد الباسيط هدهود1
)معامل هدهود للتحاليل الطبية(

برج مكاوى امام مجلس المدينة الزقازيق   
62 ش القومية امام مركز اسامة خليل

 2361600
2301100

015382113المجاورة الثانية - العشر من رمضاند / احمد النجار للتحاليل الطبية2

055 2361600 36ش القومية - امام صيدلية القوميةاسماء محمد حسني العش3

 ايمن محمد عبده ابراهيم4
 2363686برج التوحيد الدور الرابع بجوار بنزينة عزيزة)معامل الب كلينيك للتحاليل الطبية(

01229255205

055 2563565 - ش الجمهوریة فاقوسعبدالعظیم منصور جمعة5
01005235619

شارع الجالء - امام عمر افندى - اعلى بنك فرست الب6
بريوس

 23353537 055
 01111997494 -
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التليفونالعنواناالسمم

مدينة كفر صقر ميدان المحطة بجوار كمال فهمي7
المزلقان 

 - 2335828 055
01006010437

055 63662407ش اكتوبر امام المطافى دیرب نجممحمود عبدالصبور8

 معمل الرحاب للتحاليل الطبية9
د رحاب الشحات عبد القادر زكى

 العاشر من رمضان - االردنية - مجمع عبد المقصود عمارة 6 
بلبيس - امام الوحدة الصحية

2970038 
01067571874

10
معمل تكنو الب للتحاليل الطبية و 

 امراض الدم والمناعة
د ابتهاج حلمى حسن

الزقازيق - ش الجالء - امام مصر للطيران 
عمارة الشملى - اعلى ابو راشد

2310340 
01111953143

عمارة 49 تقسيم جمعية المهنيين الدور ميتاالب للتحاليل الطبية11
8888997االرضى - القومية - الزقازيق

12328666 ش البوستة عمارة الحريرى الزقازيقميرفت محمد بهجت عبدالعزيز12

2360316الزقازيق امام مديرية االمنهشام محمد عمر13

المعمل الحديث للتحاليل الطبية )د/ 14
1017785360خلف بنك القاهرة -الحسينيةسعاد على محمد(

15034مفارق المنصورة اعلى كافتيرية العندليب البركة 15

2306132-شارع الجناين عمارة الشرقاوى - الزقازيق معمل الترا الب 16
2309132

2336168امام مجلس المدينة - الزقازيق المختبر 17

معمل الصرح )د/ حنان 18
عبدالمنعم(

شارع الجالء عمارة الحرمين امام مصر 
3775858للطيران

3شارع اسماعيل  فخرى مع ش الجالء ا- كابيتال للتحاليل19
1029723723الزقازيق 

معمل د/ احمد ابو مسلم محمد 20
)معمل رعاية(

9شارع عمر شاهين برج الهجرة بجوار كبرى 
1150050402العبور - الزقازيق 

2شارع طلعت  حرب برج النيل بجوار ستدوديو البرج21
2368959سفنكس 

1011175643برج اشرقت ميدان المحطة -الزقازيقكايرو الب 22

 المعمل الحديث للتحاليل الطبية23
د/ احمد سعيد محمد شحاته

ههيا ش الجمهورية برج ريه امام مدرسة 
النصر

2563565 
01212595751

معمل د/ سمر ابراهيم محمد 24
)فايتل الب(

تقلطع شارع مدرس النجاح مع شارع السدات 
2349226-الزقازيق 
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مراكز االشعه

التليفونالعنواناالسمم

 مركز اسامة خليل لالشعة 1
)تكنوميدسين(

 الزقازيق فرع ميدان القومية وميدان المنتزه 
العاشر من رمضان بجوار مستشفى التامين 

الصحى

2362444 
2361444 

0151377444

01097852583مدخل الزقازيق العمومى – بجوار اإلدارة العامة للمرورمصرية سكان2

الزقازيق عمارة لكوظ اعلى نقابة االطباء امام  مجلس مركز خالد لكوظ لالشعة3
2328821المدينة

2341045 - 52 ش القومية الزقازيقخالد عبدالعزيز عبدالنبى4
2361045

النور لالشعة5
055 133970601ش الجيش ميدان التحريرد. خالد محمد شوقي أمير

 احمد فكرى فرج سالم6
2855710شارع بورسعيد  بلبيس)مركز المدينة لألشعة(

برج الراضى - ش الغشام - امام مسجد ابو تلى سكان7
احمد - الزقازيق

2314711 055 
01026270066

49 تقاطع ش محمود هاشم مع سمير المصرى - القومية - مركز ميتالب8
01028888997الزقازيق

عوض عبد العزيز بيصار 9
2324100شارع المدير منشأة أباظة الزقازيق)مركز بيت األشعة(

برج الياسمين - ش الرحمة - امام مستشفى الجاويش - هيثم محمد ابراهيم الدسوقي10
01006999700القومية

ش مدیریة األمن میدان الصاغة نزلة الكوبرى عالء السید محمد عبد الله سالمة11
121305305العلوى

82841441 ش بورسعيد امام بنك مصر بلبيس مركز البيان لألشعة12

 احمد عبد العزيز السيد محمد السماك13
2340455ميدان التحرير قسم النظام الزقازيق)مركز السماك لألشعة(

البرج سكا ن )د/ بالل شحته 14
محمد خليل 

ابو كبير - امام بوابة الطوارئ مستشفى ابو 
1001099855كبير 

مركز ميدى سكان )د/ محمد السيد 15
محمد عبدالعال(

مجاورة الثامنة امام نادى المهندسين - 
121305305العاشر من رمضان 

مركز دار االشعه الحديثة )احمد 16
حسن حسن رزق(

شارع بورسعيد خلف بنك مصر الدور االرضى 
- بلبيس

-01110785785
0552860727

شارع بورسعيد بجوار مركز الشرطة - بلبيس - اسامة محمد محمد الصبروت 17
1203433133الشرقية



31٩

مستشفيات الئحة خاصة 

التليفونالعنواناالسمم

الزقازيق - منشية السادات - خلف موقف مستشفى التيسير الدولي1
2360727االتوبيس

مستشفيات مستوى أ

التليفونالعنواناالسمم
2143740طريق الزقازيق - ميت غمر قصر الحياة 1
2193510اول طريق القنايات الزقازيق االندلس 2

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم
2316363ش احمد ماهر كوبرى العبور الزقازيقمستشفى العبور1
2307778الزقازيق ميدان المنتزه عمارة احمد يحيىمستشفى المنتزه الدولى2

مستشفيات  مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
015367231العاشر من رمضانمستشفى الهالل االخضر1

مستشفى الدكتور  حمدى السيد 2
و شركاه

امتداد ش اللواء عبدالعزيز على طريق 
المنصورة

 2309885
2306198

2365536 29 ش المحاريث و الهندسة الزقازيقمستشفى والى للجراحات3
2365500

3402369 ابوحماد بجوار المحكمةمستشفى ابوساطى التخصصى4
3400744

2301512الزقازيق 28 ش القومية المساكن التعاونيةمستشفى السالم5
2357221الزقازيق حى الزهورمستشفى المدينة6

 3979381 بجوار مجمع الشرطة - فاقوسمستشفى االمل الدولى7
01094419883

مستشفى خميسى التخصصى8
مركز الحى الثالث خلف نادى الرواد مجاورة 

 21 
العاشر من رمضان

015379145 
015379146

 المركز الطبى الحديث 9
0552350070 شارع الجالء برج زيزينيا 3 امام بنزينة على زكى)رويال الطبى(

01000088744
015368444العاشر من رمضان مركز المدينةمستشفى بن سينا للجراحة10

ش سعد زغلول - طريق الزقازيقا - منيا مستشفى العاصمة11
القمح

  3659880
3658877

 3943030فاقوس - بجوار نادى منية المكرممستشفى العين الجارية12
01010599929
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التليفونالعنواناالسمم

لشرقية - منيا القمح - شارع سعد زغلول - مستشفى طه ياسين التخصصى13
أول طريق بنها

01117000632 
01025522227

2354121الزقازيق ميدان القوميةمستشفى حميدة الطبى14

01065540884اول طريق ميت غمر - النكارية - الزقازيقمستشفى الدار لالعصاب 15
01204017771

مستشفى صالح سالم التخصصى16
 حى السالم ش خالد بن خلدون  

الزقازيق ش طلبة عويضة فلل الجامعة
2370066 

0168832059

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

الزقازيق ش الفتح بجوار مستشفى المبرهمستشفى الفتح للعيون1
2353737
2353738

2
 مستشفى الفردوس للعيون 

د / احمد توفيق
الزقازيق كفر محمد حسين

2362802 
2342800

مركز العيون التخصصى3
الزقازيق ش القومية خالد بن الوليد خلف 

المبرة
2348999

مركز الشرقية للعيون4
15 ش االمام على نهاية ش الفتح )المبرة(  

الزقازيق
2385888

مركز الفا للعيون5
الزقازيق نهاية ش طلبة عويضة بعد عمارة 

ماشاء الله برج زيزينيا
2300312 

01205547333

6
 مركز مصر للعيون

د/ محمد على االسود
3 ش احمد عبد المطلب امام كوبرى الجامعو

2376901 
01116006909

7
مركز الرواد للعيون / محمد 

عطية محمد
شارع الجالء برج زيزينيا 3 امام بنزينة على زكى

-2377952
01066100996

عيادات ومراكز طبية 

التليفونالعنواناالسمم

 مركز االيمان للسمعيات )وليد نوح(1
د/ وليد محمد ابراهيم البوهى

 ميدان الصاغة الزقازيق
الزقازيق االشارة بجوار صيدلية صالح الدين

2354717 
2373735

2326981  الزقازيق القومية امام المساكن التعاونيةمركز جاويش الطبى2
2324585

  م / مأمون محمد سرحان3
)مركز د/ عفاف حامد عبد الله(

العاشر من رمضان  مصرية ينتر 1 مدخل ه 
االردنية

 01001477037
366289

 مركز مصرية سكان4
)نيو اليف(

مدخل الزقازيق العمومى - ميدان القومية - 
ش السالم

01066344440 
01017170826
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التليفونالعنواناالسمم

 د/ محمد عبد الحميد يوسف رمضان5
)مركز براعم طب االطفال(

االردنية - برج رقم 2 امام البنك االهلى - 
العاشر من رمضان

01005797197 
01005853757

 01204239222خلف قسم الشرطة - ابو حمادمركز دار الطفل والحضانات6
01145911775

برج الياسمين - شارع قناة السويس الجديدة دلتا للقلب والقسطرة7
- صيدناوى - الزقازيق

2357888 055 
01228022228

 055 2331551برج المروة - امتداد طلبة عويضة - الزقازيقالمهد لطب وجراحة االطفال8
01099974441

د حنان عبدة الشحات ابراهيم 9
2333661-نهاية ش طلبة عويضة القومية - الزقازيق)مصر لجراحة االنف واالذن(

01000098271

2339777موقف المنصورة - الزقازيق مركز الشرقة الطبى للمسالك 10
01142441244

مركز الصفوة لعالج وجراحة 11
السمنة

الزقازيق مفارق المنصورة بجوار اسواق 
الشريف

-01220440307
0120794460

مركز الياسمين للوالدة/12
01061962404-ديرب نجم -شارع النصر دعبدالرزاق ابو المجد

01096436909

زينب محمد فهيم عوض13
552260644برج لويد طريق التجنيد امام كلية طب بيطرى)عيادات مستقبل وطن(

مدخل الزقازيق العمومى - ميدان القومية - عيادات نيو اليف 14
1066344440ش السالم

17ق 85 تقسيم الجمعية التعاونية -شارع مركز هارت كير كلينك للقلب 15
01012405404احمد اسماعيل

عيادات وى كير16
د/ محمد راشد على عبد الرحمن

برج الصادق امام موقف المنصورة الجديد 
الدور الثانى الزقازيق

2332828
01097799965
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محافظة القليوبية 
باطنة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
`التليفونالعنوان

 ايمن محمد ابراهيم البدوى1
 3265826بنها  سنتر حجازى امام المحكمةمدرس)وشهرته ايمن البدوى(

01224708277
3711400شبين القناطر ش بور سعيدأخصائيعادل احمد فؤاد عبد السالم2
3254888بنها ش الكوبرىاستاذعبدالشافى محمدى طبل3
2462240طوخ ش مصرف الحصةاستشارى جمحمد رفعت على العشماوى4

باطنة وجهاز هضمى وكبد

االسمم
الدرجة 

العلمية
`التليفونالعنوان

بنها - اخر شارع كلية التجارة او امتداد أخصائياحمد محمد احمد حجاج1
الموقف الجديد

3189123 
01008770779

2465963  طوخ  ش بورسعيداستشارى أالسيد سعيد السيد ابو خشبة2
01220020235

3224665بنها ابراج المصنع الحربى ش كلية التجارةاستاذفاطمة محمد عبدالسالم3

شبين القناطر - شارع حسين رشدى بجوار استشارى جهشام محمد محمود الوكيل 4
1015309767صيدلية سيدى سعيد

باطنة وكلى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

بنها - اخر ش كلية التجارة او امتداد أخصائياحمد محمد احمد حجاج1
الموقف الجديد

01008770779 
3189123

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3229522بنها 13 ش وهبى المنشيةاستاذاسامة سند عرفة1
1090632991طوخ -برج يحيى بنزايون سابقااستشارى جوائل احمد السيد احمد مقلد2
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صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3253257بنها  23 ش جميل امام سينما حرفوشاستاذشريف احمد عيسى1
3266400بنها سنتر حجازى امام المحكمةمدرسطارق سامى عبد الغنى عيسوى2

نيفين الباز محمد توفيق 3
بنها ش الخطيب - خلف جمعية االيمان استشارى بمحمد توفيق

01221313714الخيرى

01093008855شبين القناطر بجوار مركز الشرطةأخصائيوليد حسين سالم عوض4

عصبية ونفسية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01144492977بنها- ش الكوبرى -ستار سنترالدور الثالثاستشارى أرانية احمد زكريا رضوان1

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

احمد محمد حامد محمود 1
بنها ش فريد ندا بجوار كنتاكى اعلى مدرسعبد الكريم

01012077787المكتب الحديث

3253359بنها ش جميل امام المحكمةاستشارى برؤوف فؤاد عبدالله2

غاده عبد الهادى ابراهيم 3
4 ش فريدا ندا - امام النجده فوق استشارى جعبد الهادى العرضى

01210077689األسرالمنتجة

2181150القناطر الخيرية ش مصطفى كاملاستاذمحمد رفعت عبدالرحمن4

جراحة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

بنها  الجديدة - 16   ا ش  مديرية االسكان  استشارى أسيد حسين جودة المقدم1
01065466090خلف مباحث امن الدولة



324

جراحة عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

بنها 7 ش المديرية امام مديرية االمن استشارى أالبير ابراهيم مؤنس1
القديمة

 3255525
01223416081

محمد عليوه عبدالنبى 2
 بنها ميدان المنشية امام موقف االتوبيس استاذسعد

شبين القناطر الوكالء طريق طوخ
3253272 
2700215

01122422122بنها أتريب بجوار مجمع المواقف امام مسجد الصحابةمدرسمحمد عنتر محمد مصلحى3
3261369بنها ش سعد زغلول امام السنترالاستشارى أهانى مسيحة لطفى4

مسالك بولية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذربيع جمعة سيد عمر1

 بنها 1 ش جميل -برج مكة  الدور الرابع 
قها  ش المدينة المنورة بجوار مستشفى 

 قها خلف قسم شرطة قها 
شبين القناطر الدلتا ش دار المناسبات

 01270452443 
01270472685 
01225804878

نساء

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ينها االهرام ش فريد ندا امام مستشفى مدرساحمد صابر سليمان عطية1
الجامعة

3223536 
01111200959

3230430بنها الجديدة 3 ش مستشفى االملاستاذسامى عبدالعظيم سعد2
2720832ش الشهيد امام الوكيل - شبين القناطرأخصائينجالء مصطفى محمد عمار3

هويدا يوسف عفيفى 4
3268090 بنها - كورنيش النيل - امام بنك فيصلاستشارى بالباجورى

01223788082

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2187966القناطر الخيرية ش سوق الثالثاءاستشارى بابراهيم عبدالهادى ابراهيم1

استاذ سامر بديع كامل حكيم 2
1222861891طوخ -ميدان الحرازية امام موقف االتوبيسمساعد

3259171بنها 52 ش احمد ماهر عمارة الكشكاستشارى بمحمد عبدالمنعم عبدالبر حشيش3
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روماتيزم وطب طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

اروى السيد عبدالرحمن 1
بنها -  العادلى فوق محل مملكة ومعامل استشارى أالسيد عامر

1550465282الفا

عالج طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

  مركز العجائبية1
0105130052بنها ش جميل بجوار بنك القاهرةأخصائي )ناير ناجى سليمان ابراهيم(

 مركز الرومانى 2
عمارات خلف االستاد - خلف مسجد ابو أخصائي)د بيشوى مالك كمال فريد(

قمر -خلف صيدلية مسعود
01207600186 
01273373059

مركز رويال للعالج الطبيعى 3
01228251727بنها تقسيم عياد امام النادى الرياضى ببنهاأخصائيوالتخاطب- د/ الرا جورج فخرى

مركز الحياة )د/ محمد 4
شبين القناطر - ميدان المحطة بجوار اخصائيعبدالعزيز بركات(

1000553180موقف االتوبيس 

1555905906بنها - 27شارع سعد زغلول ميدان الكوبرى اخصائيمركز السالم )د/ توماس امجد(5

0100 189 شبين القناطر  -بجوار كوبرى السجل المدنى اخصائيمركز ايالف للعالج الطبيعى 6
1218

1010743221شبين القناطر- طريق كفر حمزه جوار السجل المدنياخصائيمركز دكتور / حمدى عواد سالم7

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

امام مستشفى الجامعه بجوار مطعم استاذتامر ابراهيم سالم1
1224097450العلمين

استاذحمدى احمد عبده الجزار2
 بنها - ش الدهشان 

 شبين القناطر - ش حسين رشدى  
قليوب البلد - فوق البنزيون

3262728 /013 
2729595 /013 
42104445 /02

3260366بنها ميدان سعد زغلولاستاذعصام محمد المتبولى3

نهاية شارع المرور - خلف مستشفى الحميات - بنها      استشارى أمحمد عمرمصطفى يوسف4
1098615561-برج الدوبى امام السنترال - طوخ 
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اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1206443404بنها - وسط البلد بجوار المدرسه االعدادية القديمة أخصائياحمد عثمان السيد 1

شبين القناطر -برج االطباء -شارع الدلتا اخصائياحمد فاروق محمد مهدى2
1019756517امام السكة الحديد

استاذ بهاءالدين عبدربه توفيق3
3110877بنها 1 ش جميل برج مكةمساعد

2462419طوخ 2 ش مصرف الحصة اعلى حلوانى رومانساستشارى بسمير محمد عبدالسميع حالوة4
2171127القناطر 6 ش محمد يوسف تقسيم غنيماستشارى بعاطف سعيد محمد سيد احمد5

 01200170140بنها ش فريد ندا امام الرقابة االداريةأخصائيفهمى سامى لطفى6
01278036280

مايكل منصور سالمة 7
المنشية  خلف محطة القطار  امام محالت أخصائيشاندوى

السبيلى
01002862757 
01275188209

1015583111قليوب - برج االطباء امام المحكمة االبتدائيةاستشارى جمحمد سيد ابو طالب الخطيب8

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
3254055بنها 23 ش الشبان المسلمينامال المهدى محمد شافعى1

 شركة دلتا مصر للخدمات الطبية 2
3259881بنها 11عمارات االوقاف)معمل الدلتا للتحاليل الطبية(

 )اجيال التخصصى(3
01278092889  بنها ش هانى كامل بجوار كشرى الزعيممنى عبد الهادى العرضى

01006128228

بنها ش الناصر خلف مبنى المحافظة و المدرسة الفؤاد للتحاليل الطبية4
01022250359الفندقية

اوميجا الب )محمد مصطفى 5
النحاس(

بنها الجديدة - منطقة الفلل – كورنیش النیل 
013 3220143– أمام حدیقة الطفل

3272906بنها 1-18 شارع جميل فوق صيدلية لبيبالمختبر6
3257690بنها1-1 شارع الحرية ميدان طوسون سابقا البرج 7
3261977بنها - شارع هانى كامل بجوار كشرى الزعم الفاالب8

شارع التمثال بجوار شركة بيع المصنوعات والغرفة الشمس9
19445التجارية

3221842-بنها الجديدة -خلف مباحث امن الدولة معمل اطمن 10
01112710405

شارع جميل -برج الكوثر بجوار معرض شندى معمل فحوصات 11
القديم -بنها 

-3250568
01061607584
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مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم

أول الطريق الزراعى برج الصيادلة بجوار مستشفى احمد فريد1
1022250359الصفا

 مركز تكنو سكان لألشعة2
3271444بنها ش بنك مصر د/ اسامة خليل

  وسط الدلتا سكان لألشعة و السونار3
2711199شبين القناطر ش بورسعيد القليوبية)مركز دلتا لالشعة(

  مركز الفؤاد لألشعة 4
3223222بنها ش التحرير خلف قصر الثقافة)اسامة فؤاد احمد ابراهيم(

 شركة بنها للخدمات الطبية5
)سما سكان لألشعة(

بنها خلف استقبال مستشفى الجامعة امام 
مدرسة ناصر

 3236262
01208552255

1096378833شبين القناطر شارع الدلتا امام السكة الحديد مركز سينا سكان 6

مستشفيات مستوى  - أ

التليفونالعنواناالسمم

بنها بجوار االستاد امام مستشفى التأمين مستشفى األطفال التخصصى ببنها1
3243761الصحى

محلية 5- الحى االول -خلف قسم شرطة مستشفى العبور التخصصى 2
44795152العبور 

3236092ش مسجد عمر بن الخطاب  بنهامستشفى الكويتى التخصصى3

مستشفيات مستوى – ب

التليفونالعنواناالسمم

 شركة السالم التخصصى 1
)دار الطب(

بنها ش مسجد عمر بن الخطاب - امام 
مستشفى االمراض النفسية

3168526/29/30/42 
01012199945

 801222993467 ش الصرف الصحى - الخصوص القليوبيةمستشفى الحياة الجديدة2
28850270

مستشفيات مستوى – ج

التليفونالعنواناالسمم
3255509بنها ش الشهيد فريد ندا الربع سابقامستشفى االيمان الخيرى1
3260280بنها ش سعد زغلولمستشفى الراعى الصالح2
2460177طوخ ش الشهيد احمد عبدالعزيزمستشفى الفيومى3

شبين القناطر - ميدان المحطة بجوار موقف مستشفى المهدى التخصصى 4
االتوبيس 

-01113324044
01229616924

 01020770982كفر شكر - طريق بنها المنصورة السريعمستشفى النورى التخصصى 5
01227137273
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التليفونالعنواناالسمم
3236057بنها الجديدة ناصية ش االملمستشفى حواء للوالدة6
3231485بنها الجديدة ش الرياضة متفرع من ش االملمستشفى دار الشفا7

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

بنها 1 ش النساءج امام كلية العلوم بجوار نادى مركز ابصار العيون1
18/17/3222816القضاة

بنها 9  هانى كامل قسيم عياد امام نادى مركز الرؤية للعيون2
بنها الرياضى

3237057 
01013858483

20 ش العاشر من رمضان امام مستشفى مركز الشرق للعيون والليزك3
رمد قليوب - قليوب

01030931666 
01023995067

مركز العين لليزك 4
بنها الجديدة - 15 ش فريد نداو جراحات العيون

3222777 
3262728 

01278222999

بنها برج روجينا طريق الموقف الجديد الدور مركز الماسة للعيون5
االرضى

01064222111 
01000865487

مراكز وعيادات تخصصية

التليفونالعنواناالسمم

مركز الكبد و الجهاز الهضمى 1
والمناظير

بنها - 5 ش كلية التجارة او امتداد الموقف 
الجديد

3189123 
01008770779

عيادات العربى التخصصية 2
الحديثة

بنها الجديد - مقر مركز شباب بنها خلف 
19444النادى الرياضى - قليوبية

عيادات كمال الدين حسين  3
التخصصية 

بنها - شارع كمال الدين حسين الكورنيش 
1010743221سابقا 
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اإلسماعيلية
أطباء الباطنة والكلي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

محمد مصطفى محمد 1
99 ش الحرية – بجوار مستشفى الطلبة استشارى جابراهيم قيشاوى

01025843491ومؤسسة عثمان

قلب واوعيه دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

برج طيبة حى السالم ش الغابة و هدى استشارى جاحمد صالح  سالم1
شعراوي

3366555 
01069966565

شارع شبين الكوم بجوار مستودع الخير و استشارى جمحمد احمد محمد حسن2
1273098821البركه االسمنت

83912350 ش عمر والتحريراستشارى أمحمد عبدالمنعم االلفى3

 صدر

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استشارى اسامة اسحاق ميخائيل1
1463916575 ش سعد زغلول وحسن درويشب

 3345325ش البحرى والثالثينى اعلى صيدلية ريموناستشارى بجمال حامد محمد البحيرى2
01283477858

جلديه وتناسليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01154745402برج الماسة - خلف قهوة المثلثأخصائيمحمد ثروت طه  عبد الرحمن1

أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

113102636ش شبين الكوم اعلى صيدلية شراقىاستشارى أحسينى محمد حسينى امام1
443931414 ش محمد على اعلى صيدلية اسالماستشارى بسمير دميان اندراوس صليب2
3351180 ش شبين الكوم امام نادى المعلميناستاذسوزان سمير احمد جاد3
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جراحه عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3913800ش اسكندرية وحسن درويشاستاذاحمد فرج عبدالمجيد صقر1
1150888633شارع الحريه امام مكتب البريد الرئيسياستاذطارق عبد العزيز محمود2

 استاذايمن توفيق حناوى3
مساعد

ش شبين الكوم برج ستارز امام بوابة مجمع 
المحاكم

 3378000
01200058885

1069008040برج الماسة )الحاوى( خلف قهوة المثلث الدور الثانىاستاذمحمد صالح مصطفى4

مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

برج الجندول - ش شبين الكوم  امام نادى استشارى أعصام عبد المنعم على جاد1
المعلمين

3110840 
01210787646

1022020456قطعه 5 خلف التامين الصحياستشارى جاحمد محمد فرج2
3339113برج الشروق امام الموقف الجديداستشارى أمختار عبد السالم مطاوع3

نساء و توليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

243321263 ش رضا عراشية مصراستشارى أاحمد سليمان سالم1
3359134خلف نقابة التطبيقيين متفرع من ش شبين الكوماستشارى بامل سيد احمد ماضى2

انف واذن وحنجره

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش شبين الكوم برج ستارز امام بوابة أخصائيريهام زيتون1
مجمع المحاكم

 3378000
01200058885

1411284919495شارع عرابى التحرير برج العز أستاذاحمد محمد نبيل2

23 ش عمرو بن العاص - خلف سوبر أخصائيعمرو سليمان محمد محمد3
ماركت مترو

01027244774 
01287227331
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عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 المركز التخصصى للعالج الطبيعى1
41 ش الزهور ارض الجمعيات خلف مسجد أخصائيد/ نادية رمضان السيد

01228082598الرحمن

 غنيمى امام ابراهيم2
 23919414أ ش شريف - االفرنجاستشارى ج)مركز الغنيمى للعالج الطبيعى(

01005266009

 مركز الحافظ للعالج الطبيعى3
5 ج التمليك الشيخ زايد امام مدرسة أخصائيد/ محمد حافظ محمد خريبة

التكنولوجيا
01141752020 
01201170770

 مركز فتيح للعالج الطبيعى4
ارض المعلمين 2 ش عزالدين  متفرع من شبين الكوم أخصائيد/ عبد الوهاب عبد المحسن فتيح

01001835143خلف مستشفى الخير و البركة

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

141 ش عرابى و التحرير االسماعيلية برج استشارى باحمد انور عبدالغنى1
العز

3370354 
01022253924

1981283388828شارع سعد زغلول بجوار اإلسعاف حى االفرنجياخصائيمينا ميخائيل ثابت2
3207373طريق المرحلة الخامسة مركز العيون الدولىاستاذعلى خليل عوض الله3

االسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3327411ميدان الممراستشارى بابراهيم مهدى ابوالليل1
01099411189

7 ش السكة الحديد - بجوار فراشة محسن أخصائيخالد عباس السيد احمد2
01005357248صبرى

0101214455   191ش الحرية االسماعليةأخصائيعمرو فيصل رشاد غنيم3
01222274714

01122638855االسماعيلية المرحلة 7 عمارة 64 شقة 1 خلف التأمين الصحىأخصائيعمرو محمود محمد ابراهيم4

3931032   61 ش سعد زغلول - ميدان عباسأخصائيمايكل الفونس رزق الله5
01224392111

ش حسن درويش و سعد زغلول بجوار استشارى بمحمود عبد الكريم6
الزرعى الحلوانى

   3912284
01553270364 
01223270364
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أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

 33 ش حسين حجازى امام البنك العقارىمعامل سيتى1
القنطرة غرب شارع المعاهدة

01202218322 
01200220539

 3355805ش السكة الحديد والمستشفىمعمل االسماعيلية التخصصى2
3334409

ش شبين الكوم اعلى الشركة المتحدة معمل الريادة3
33336566لألدوية بجوار معرض الحاوى للسيارات

معمل مكة4

 مركز ابوبكر الصديق امام البنك االهلى 
 فايد الشارع الجديد امام المزلقان 

ابو عطوة الشارع التجارى بجوار مسجد 
التوحيد

 3923252
 3666567
3457778

معامل ضمان للتحاليل الطبيه / فرع 5
االسماعليه - الفرع الرئيسى

ش 6 اكتوبر برج الجوهرة امامالموقف الجديد 
/ الثانى 173ش الحريه بجوار بى تك

 01122772707
01122440505

3911856  شارع السلطان حسين بجوار مترو ماركت معامل الشمس 6
19445

 4ش شريف المتفرع من ميدان عرابى معامل مترا7
7ش شبين الكوم أمام مجمع المحاكم عمارة 7

  01069888144
01069665066

معمل األوائل  )د/ وائل أحمد ماهر 8
عبده( )باثولوجي(

3ش أمون رع متفرع من ش الخير والبركة ـ 
10198610755بجوار عيادات الخير والبركة 

313922081شارع الثالثينى المختبر9

203921214شارع السلطان حسينالفا الب10

3920266برج26 شارع الصدام حسينالبرج11

1093447766شارع شبين الكوم امام مجمع المحاكممعمل مدينتي12

0100979980ش رضا بجوار مكتبة مجديمعمل البركة13
01006922499

أطباء االشعه

التليفونالعنواناالسمم

برج الجوهرة بجوار الموقف الجديد مركز االيمان لألشعة1
باالسماعيلية

 01287470543
3228984

االمل لالشعة د. احمد تهامى 2
 3919036 ش اسكندرية المتفرع من عرابىاحمد جاهين

3919046

3228680مجمع هالة ابو زيد الطبىمركز تكنو سكان لألشعة3
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التليفونالعنواناالسمم

58 ش محمد على- برج القرعلى - الدور مركز د. يسرى عبد الله4
الثانى

3930675 
01280965967

شارع المطريه و المنصوره ناصيه حلوانى الفردوس لالشعه5
طيبه

-01222206109
0643158034

105شارع التحرير و حسن حجاز بجوار صيدجليه مركز الماسه لالشعه6
طلعت الدوليه

-01002915573
0643915206

شارع إبراهيم سالمه و أبو الهول خلف مركز بيت األشعة7
النساءجون الشرقيون

-01098746666
064322024

مركز دكتور / طارق القماش )الترا 8
012200689335-201شارع الحريه و أبو بكر الصديقسكان(

01010327260

مستشفيات الئحة خاصه

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى جامعة قناة السويس 1
التخصصى

الطريق الدائرى - امام مخل الطوارىء 
مستشفى الجامعة

3210290 
01010156436

 064 3135124ش المستشفى عرايشية مصر - االسماعيليةمستشفى اورام االسماعليه2
01008480543

مستشفيات مستوى أ

التليفونالعنواناالسمم

مستشفيى هاله أبو زيد )مركز اإلسماعلية 1
0643206400الشيخ زايد امام مستشفيى الجامعة لإلصابات و الجراحات(

01020982695

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

 مركز العيون الدولى1
د/ على خليل عوض الله

طريق المرحلة الخامسة الشيخ زايد 
3207373االسماعيلية

 مركز قرطبة للعيون والليزك2
د/ اسامة محى الدين النحراوى

برج قرطبة بجوار الموقف الجديد 
باإلسماعيلية

3226570 
01000348601

برج الجوهرة بجوار الموقف الجديد مركز الجوهرة للعيون والليزك3
باالسماعيلية

3222673 
3222674
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عيادات و مراكز تخصصيه

التليفونالعنواناالسمم
3359134خلف نقابة التطبيقين متفرع من ش شبين الكوممركز د/ امل سيد احمد ماضى1

ش سوهاج والسكة الحديد بجوار مدرسة صفية مركزالوسام للوالدة2
3325324زغلول

 د/ عمر حامد المغربل3
3229700ش شبين الكوم برج الصفوة)مركز المغربل للوالدة(

 مركز نور الحياة للوالدة4
 163110010 ش الدقهلية - عرايشية مصر)د/ مسعد على على(

01062777783
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السويس
جراحه عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01147759058 20شارع احمد ماهر -بجوار قسم شرطة السويسحسن عبد الحميد عبد الفتاح 1

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3تقسيم المحروسة بشارع المحروسة الجديدة  نسرين محمد أبو المجد1
01227768863-برج بشره المحروسة-السويس

طب اسره و قدم سكري

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5901008656365شارع بنك مصر السويس تيسير متولى متولى مصطفى1

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

مركز السويس للتحاليل الطبية 1
3183337788، 320 ش الجيش برج الصفا 2 السويس)معمل الجوهرى(

شركة معامل الحياه للتحاليل2
 برج اوالد رجب بجوار برج االطباء اول فيصل

5 مركز هنيده التجارى امام مسجد ىالحصرى - 6 
اكتوبر

35714840 
38377762

مركز األهرام للتحاليل الطبية   حسين 3
37826382 2 ش نبيل طه ش كفر طهرمس الملك فيصلرضا محمد ابو السعود

01006139768

3353484   االربعين فوق جمعية جهينةبيو الب4
01001595670

3203337788 برج الصفا 2 السويس )من 8.5ص: 10.5م(مركز السويس للتحاليل الطبية5

مدينة السادات - محور خدمات الحى الثانى - معامل اصالن6
01006185879مول الشهامة - اعلى مطعم الزعيم

  2 ش سعد زغلول برج بلير الدور األولمعامل بيو الب7
 106 )من 9ص: 10م(

 3347844
01015071224

064 3919101كبريت - شارع الوحدة - امام نقطة االسعافمكة8
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التليفونالعنواناالسمم

1103334012 ش احمد عرابى بجوار ستوديو الدمرانىهدى محمود صدقى الطنبولى9

مركز ميزة سكان لألشعة و 10
01119700008    322 ش الجيش برج وايت هاوس - السويسالتحاليل المتطورة

01000601314

معامل ابن النفيس للتحاليل الطبية - 11
المركز الرئيسى

السالم 2 - بجوار المستشفى العسكرى - 
01026791067السويس

01026544557 2شارع سعد زغلول برج مصر باالس الوحده -السويسمعمل ميزه )الدكتوره مايسه إبراهيم(12

أطباء االشعه

التليفونالعنواناالسمم

 8 ش خالد بن الوليد السويساليوسف لالشعة1
)من 10ص: 3م و من 5م: 10م ما عدا الجمعة(

3334205
01001595670

3865556اسطنها بجوار المرورالفؤاد لألشعة2

1 مكرر ش العشرين تقاطع المساكن أعلى مجد لألشعة و التحاليل الطبية3
البان الدوار-الملك فيصل

 37234450
37234130

 ش احمد عرابى بجوار مستشفى دار الشفاء الحياة لألشعة و الرنين4
)من 10ص: 11م (

  3310258
01001595670

 تامر محمد البوهى 5
)البوهى لالشعة التشخيصية(

 3 ش الشهداء السويس
)من 9ص: 10م ما عدا الجمعة(

-01154002908
3308699

01001595670  43ش الشهداء امام نادى الشرطة السویسالسويس لالشعة6
3225414

2333191شبين الكوم ش االمين بجوار مسيحة للكاوتشمركزالنخبة للتحاليل الطبية و االشعة7

مستشفيات ذات تابع خاص

التليفونالعنواناالسمم

3675391السالم 2 بجوار اسواق بدرالمستشفى العسكرى1

 3336204السويس خلف الهالل االحمرمستشفى االمل التخصصى2
3335465

53194269 ش الفردوس بجوار حى السويسعين الحياة3

3472277    2 ش عبد السالم عارف - السويسمستشفى الدكتور نظمى آمالى4
3472278

3300869برج الدوشىالقنال5
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مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
3671589الصباحانس بن مالك1
3243309020 ش الجيش امام دار مناسبات السويسالمبرة الخاص2

مستشفيات عيون

التليفونالعنواناالسمم
3218007ابراج الصفوة برج بدر رقم 2االكاديمية المصرية للعيون1
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بورسعيد
باطنه عامه    

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش محمد على وأوجينا عمارة النشار الدور أخصائيحسين حسين محمد بدران1
01005165580الرابع فوق صيدلية أبو الغيط

استشارى سعد يوسف العلمي2
3236373ش سعد زغلول والشهيد الجيارب

باطنه وجهاز هضمى وكبد ومناظير

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ ايهاب على الحنفى اسماعيل1
مساعد

 برج السندس امام مستشفى النصر الزهور
الدور األول بجوار معمل المختبر

 3613500 
01005271523

باطنه وحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3729732بنك االسكان عمارة 8 الدور االولاستشارى جالسيد محمد صالح دعيه1
01005155272

صدر

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3245242 ش الثالثين ونبيل منصور امام حلوانى فشورأخصائيهشام محمد مسعد ابراهيم1
01004255258

جلديه وتناسليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 47 ش صفية زغلول استشارى جدرويش الدسوقى احمد اسماعيل1
26 ش سعد زغلول مستشفى ابن سينا

 3225753
01224548908

أرض العزب ش النصر وأسوان أعلى استشارى بمحمد محمد سليمان فراج2
النساءجون الشرقيون

3336651 
01224464423



33٩

أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 223223772 ش صالح الدين امتداد البازاراستشارى بمحمد اسامة حسين1
01226887724

ش صالح سالم وسعد زغلول برج األطباء استشارى أمحمد نجيب ابوالفتوح2
الدور الخامس

32367560 
01221841685

عيادة مكة التخصصية امام نادى الرباط - استشارى أمصطفى مصطفى السعيد3
الزهور

3696701 
01001058075

جراحه عامه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

8 ش سعد زغلول والشهيد مختار سعيد استشارى جاحمد فرغلى ابراهيم1
 01226362517برج الدايم

جراحه اورام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 2338683ش بنك مصر - برج بدرا - الدور السادسأخصائياسالم هانى متولى احمد1
01002985865

جراحه عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3222166 29 ش الجمهورية امام غراباستشارى أمحمد التابعى الجريتلى1
01222869030

ش عبد الهادى والحديدى برج الرحاب اعلى استشارى بمحمد السيد حسن2
3689111معمل سيتى سبيد

برج الفردوس 37 ش سعد زغلول اعلى استشارى أمحمد كامل محمد عبد الصمد3
البهائي

333220 
01004141340

عالج اورام وطب نووي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

473235943 ش عبد الهادى غزالى وبنما امام مستشفى األميرياستاذاحمد كمال مصطفى الزواوي1
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مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01005173443برج اليمامة ش محمد على وسعد زغلولاستشارى امحمد السيد قابيل1

نساءء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3324747ش الجمهورية ومحمد محموداستشارى بحسن عبده االسناوى1
01223162963

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

9 ش رمسيس والنهضة برج أحد بجوار محل استشارى أابراهيم حسن ابراهيم السيد1
01278536882الغريبى للحلويات

3343539شارعى الثالثينى والمقدس بجوار الجامع التوفيقياستشارى أعبد الله حسب النبى الصادق2

 113229068 ش محمد محمود بجوار الشابورىاستشارى جعالء لدين عبد الرحمن الدغيدي3
01223685653

 3229040فوق بنك مصر - برج الخليجاستشارى أياسر طه محمود مدين4
01001841542

عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 )مركز كيدز(1
 7237624162 ش سعد زغلول ومحمد علىأخصائيحازم عطية على على

01119999369

 الصالح للعالج الطبيعى 2
بورفؤاد م المهندسين مدخل ب امام أخصائيد / صالح على محسن صالح

3415920مسجد الشعراوي

 جمعية التأهيل االجتماعى 3
3237104امتداد ش االمينأخصائي)مركز العالج الطبيعي(

 محمد السيد حسن4
ش عبد الهادى الحديدى برج الرحاب امام أخصائي)مركز بورسعيد لإلصابات(

3689111مستشفى النصر

3322370ش الثالثينى و عزمى برج درويشأخصائيمركز ال جودة5
203415852 ش 15 ديسمبر - بورفؤادأخصائيمركز بورفؤاد للعالج الطبيعي6
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عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 3407266بورفؤاد الحزب الوطنى االسر الجديدة ع 1استشارى بجاسر عبد المنعم الشاعر1
01223913209

3222859ش رياض والعجرودىاستشارى بعالء لدين محمد جمعة2

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3405522ش سعد زغلول والمغرب امام بورىأخصائيابراهيم شبيب زهيري1

ابراج خان الخليلى برج زمردة تقاطع ش أخصائياحمد عبد الله احمد غنيم2
النصر وستال نجراد - الدور األرضي

3203349 
01285474126

برج قصر اوجينا الدور الثالث ش اوجينا والبازار أخصائياحمد عماد مسعد مراد3
بجوار ابو النجا لألجهزة الكهربائية

01005359111 
01141769090

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
3245908مركز الرباط الطبى شار ع التعمير البرج1
16191تقاطع شارع الجمهورية مع شارع اوجينى الفا الب 2
3244565مجمع البريد شارع الجمهورية مختبر3
203415852 ش 15 ديسمبر - بورفؤادمركز بور فؤاد4
3334284 ارض العزب ش النصر والدقهلية بورسعيدمعامل سيتى للتحاليل الطبية5

01000070690 شارعى محمد التجارى برج نور االيمانمعامل ميترا - الفرع الرئيسي6
3222328-

3224305شارع محمد على عند مدرسة التيموريةمعمل استرا للتحاليل الطبية7
066 3333328شارع محمد على وصفة زغلول ع النشارمعمل البيان للتحاليل8
3220365ش سعد زغلول امام سينما مصر - برج المنيمعمل اللواح9

أطباء األشعة

التليفونالعنواناالسمم

ش محمد على - أمام المدرسة التيمورية االشعة الحديثة )الرخاوي(1
االبتدائية - برج الطناحى - الدور األول

 3225669
01275500787

شارع 100 واالزهر بجوار موقف السيد متولىااليمان لألشعة2
 3230411 066

 066 -
3230412
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التليفونالعنواناالسمم

ش سعد زغلول حى المناخ - بجوار مستشفى ال بورسعيد لألشعة3
19358سليمان

شارع أوجينا بعد مستشفى األميرى برج سمارت سكان اند الب4
سلمى

   3230411
3230412

 3415852ش 15سبتمبر خلف عمارات الهيئة بالسوقمركز بورفؤاد سكان لألشعة5
01273395186

مستشفيات مستوى ا

التليفونالعنواناالسمم

3331531 ش األمين وسعد زغلولمستشفى أل سليمان1
3331532

3223722 ش 23 يوليومستشفى بورسعيد العسكري2
3222673

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
3244083ش محمد علىعمر بن الخطاب اإلسالمي1

 3727986ش االمين ببورسعيدمستشفى افا مينا2
3727985

3727986بورفؤاد - ش الجمهورية امام حديقة المنتزهمستشفى افا مينا 32

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم
3344900ش الجمهورية والشهيد عاطف الساداتمركز السالم لجراحة العيون1

 01281070700الجولفمركز ليزك بورسعيد2
01061070700

عيادات ومراكز تخصصيه

التليفونالعنواناالسمم

 )عيادات مكة التخصصية(1
مصطفى مصطفى السعيد

عيادة مكة التخصصية امام نادى الرباط - 
الزهور

3647701 
01001058075

شارع الثالثينى برج تبارك الدور الثامن فوق مركز العيادة العيادة 2
صيدلية رضانة 

-01207777896
066326031
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العريش
أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01022868313العريش - ش الجيشأخصائيمحمد العبد الشوربجي1

الجراحة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01223729390العريش -ش 23 يوليواستشارى جمصطفى محمود محمد ادم1

جراحه مخ وأعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01016487089العريش - ش 23 يوليوأخصائيامل محمد حسن سالمة1

مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01008421345العريش - ش 26 يوليوأخصائيممدوح عبد الرحمن عمار جودة1

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01025744942العريش -14 ش الجيشأخصائيوائل العبد جودة1

عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01067877888العريش - 17ش الشهيد مصطفى الفارأخصائيحاسم حمدى على فخر الدين1
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عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3353797ش 23 يوليو بجوار فندق الصفااستشارى بمحمد حسين سالم1

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01221464626العريش - ش 26 يوليوأخصائيسيف الدين سعيد بدوي1

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم
3360868ش بورسعيد - وسط البلد - العريشمستشفى سينا التخصصى 1

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
 ش 23 يوليو بجوار قسم ثان القديممستشفى الصفا التخصصي1

عيادات ومراكز متخصصة

التليفونالعنواناالسمم
01225455808ش الجيش امام جهاز تعمير سيناءعيادات الرحمة الطبية1
01223732943ش البحر بجوار فندق سويس انمركز مكة للوالدة2
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محافظة الفيوم
باطنة وكلى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش الحرية برج السالم أعلى النساءجون استشارى أعادل سعيد محمد ابراهيم1
2377301الشرقيون بجوار معمل المختبر

عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2331358 ش خالج باشا العرياناستشارى أنبيل شحاتة وهبة السويفى1

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

السهراية - ش ابن خلدون - قرب مسجد استشارى أاشرف مكرم فهيم فرج1
الصباحية

01025227454 
01207190572

عالج طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 المسلة العبودى امام مركز االيمان لالشعة أخصائينجم الدين رجب محمد طلب1
بجوار مستشفى الندى

2155920
01007162210

نساءوتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش النبوى المهندس المسلة - القيوم - استشارى جريم عزت مصطفى محمد1
برج الساعة - الدور الثالث

01006225986
01010309015

ميدان المسلة - برج البراء - الدور الثالث اخصائىمحمد زكريا فحات معوض2
شقة 4

 01001934365
01115883926/



34٦

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2357117ش الفتح - بجوار الغرفة التجاريةاستشارى أصالح على محمد مخلوف1

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

المسلة - ش جمال عبد الناصر  امام فندق هنى داى - اخصائىاالء عبد التواب رمضان1
اعلى عرفة اخوان - امام بنك االسكندرية

01016000912
01020436969

محمد السيد البدوى معوض 2
ش جنينة الرى امام صيدلية الجالء بجوار مخبز اخصائى)مركز األمل لألسنان(

2164654أخر ساعة برج الجبالى الدور الثانى

عمارات االمل رقم 2 امام مجلس مدينة اخصائىمحمد على على عبدالله3
1558550772الفيوم بجوار منفذ بيع القوات المسلحة

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
2325833دحدورة ھدى ش مصطفى كاملعبدالله طه الشریف1

ش مصطفى باشا - بجوار سنترال مصطفى معمل سما الب للتحاليل الطبية2
كامل

01067445948
010974503602

معمل دار الطب د/ احمد محمد 3
محروس

امام المستشفى العام باب االسعاف/ 
ميدان المسلة برج البراء الدور الثانى

01010364189
01008772355

31010161820برج انجى شارع الفيوم ميدان المسلة معامل ادم للتحاليل 4

مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم

أول الكوبرى العلوى بجوار عمارة مصر للتأمين برج مركز البرج لألشعة 1
الشروق

01117792479
01205383999

ش النبوى المهندس برج الزھراء بجوار مركزالفيوم سكان2
2344820/2344850المطحن

شارع سعد زغلول - بجوار مرفق االسعافمركزفاست سكان لالشعة3
و المستشفى - الفيوم

 1022883334
01022883335/

01015651365/  فرع الفيوم ش المحافظة - بجوار كلية طب االسنانمركز االمل لالشعة4
ا1021788098/فرع سنورس



34٧

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم

 4/2070475الحادقة خلف الفنية بناتمستشفى مكة للخدمات الطبية 1
01099954955

2364848ش الحرية امام السنترالمستشفى عرفة التخصصىعرفة2
01006102098

142074144/2074113 ش الجزائر باغوصمستشفى الزهراء التخصصى3
01000803833/2152081المسلة بجوار المطحن االلى برج الندىمستشفى الندى4

مستشفى مصرالفيوم للخدمات 5
الطبية

ابراج التجاريين امام قسم اول الفيوم 
 امام المطحن اآللى

2153900
01008881350

الفيوم ش المعهد الدينى بالفوال برج مكة مستشفى السالم التخصصى6
المكرمة

2353560
01015884475

اول طريق مصر الفيوم امام مدخل نادى مستشفى الحياة للخدمات الطبية7
قارون 

2140173
01014977774

الفيوم- سنورس - ش محمد متولى مستشفى نور الهدى التخصصى8
الشعراوى - بجوار موقف مصر

2909409
01158757071

مستشفيات ومراكز العيون

التليفونالعنواناالسمم
 برج البراء الفيوممركز اإلكرام لجراحات العيون و الليزك1

 مركز حورس التخصصى 2
 32314995 ش المحمدية برج العدوىلطب وجراحة العيون

2314996

 16  ش العمدة من ش الحرية مستشفى العيون الدولى3
اعلى النساءجون الشرقيون

23771999 
2366955

 مركز يقين لطب4
 و جراحات العيون

الفيوم الحادقة مركز بدر االسالمى الدور 
الخامس ش الجمهورية

32/2304013 
0108755594

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

مركز نيورو كير التخصصى)اسعار 1
خاصة(

المسلة - العبودى - ش االصالح الزراعى - 
برج المسلة بالزا الدور الثانى

01005559175
2142335



348

محافظة بنى سويف
باطنة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1282145171ش صالح سالم امام التامين الصحىاستشارى بجمال طه محمد على1

1009301685ش عبد السالم عارف - بجوار مدرسة سان ماركاستشارى بالزهراء محمد فهمى 2

2321120 ش صالح سالم - امام مطعم الشعباستشارى أعطوة يسن حسن3

باطنة وحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01100162809برج التوحيد ش المدارسأخصائيهشام محمد جمعة عبدالحميد1

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1159442500ميدان حارث - بنى سويفاستشارى أمحمود فخرى البراوى1

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1123577205امام بنك اسكندرية - بنى سويفاستشارى جماهينور الياس شاكر1

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 01143479582ش االبراهيمية - الفشنأخصائياشرف جابر محمد حسن1



34٩

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1200879027برج الحياة - بنى سويفاستشارى أهشام احمد نفادى1
01090209558ارض الحرية اعلى توكيل ماى واىاستشارى جاحمد سمير على سيد2
2229810ش اسالم - امام مستشفى الزهراءاستشارى جكريم االمير محمد توفيق3

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01065647049برج الحياة - بنى سويفاستشارى بمحمود رمضان عدلى1

عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01012111313برج الحرمين - ش المدارساستشارى باحمد محمد محمد شعب1
01276540075برج القدس  ميدان المديرية القديمةاستشارى جعمرو سيد حسنى2
01097011338برج الحياة - بنى سويفاستشارى جمحمد فايز عبد الله3

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01149525028برج الحياة - بنى سويفاستشارى جهانى فتحى بدوى1

نساء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01129660410برج الزهراء - المبنى االدارىاستشارى جشيماء ربيع محمد ابراهيم1
111819902برج الحياة - بنى سويفاستشارى جوالء محمد فهمى 2



3٥٠

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01146141421ميدان المديرية برج القدساستشارى جهشام محمد جنيدى1

روماتيزم وطب طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2329649طريق السادات بجوار مصنع الثلجاستشارى بسها حسن سيد محمد سنارة1
2333739برج الحرية ارض الحريةأخصائيمنال محمد سيد احمد2

عالج طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1010413889ارض الحرية  خلف اوالد رجباستشارى بحسن عبدالظاهر محمد زيدان1

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

برج الحياة - بنى سويف/ اهناسيا - بجوار استشارى بمحمد جابر عكاشة1
مركز جاما

01100575086
01155420607

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

98شارع محمد متولى الشعراوى استشارى بعصام شعبان قرنى 1
عبد السالم عارف - ميدان الزراعيين 

2310315خلف مساكن السكة  الحديداستشارى أوسيم فارس سلكة2



3٥1

معامل تحاليل

التليفونالعنواناالسمم
2326891عمارة النيابة االدارية - خلف عمر افندىمعمل البرج1
2350098ميدان حارث - اول ش الجبالىالمختبر2
2350150برج الندى - بنى سويفطيبة هيلث كير3
2353221ش احمد عرابى -امام مستشفى الزهراءالفا الب4
2333172ش اسالم - امام مستشفى الزهراءمعامل مصر5
 ش عبد السالم عارف - بجوار اتصاالتمعمل جاما6
2350351ش احمد عرابى - اعلى كشرى الجوهرةمعمل كايرو الب7
1122872221ش الرياضى - امام الصاغةرويال الب8
  2328088 شارع المدارس،برج التوحيد صحتي9
2162095شارع صالح سالم - اعلى الدوغرىمعامل ترست  - فرع بنى سويف10

مراكز اشعه

التليفونالعنواناالسمم
2507900ش احمد عرابى - الواسطىالوادى لالشعة1
1023001755میدان الزراعیین بنى سویفجاما لالشعة2
1015452144ش المدارس - برج التوحيدمركز مكة لالشعة3
2367471ش المدارس بنى سويفمركز االيمان4
2350150برج الندى   كورنيش االبراهيميةطيبة هيلث كير5

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
2353507ش احمد عرابى - بنى سويفمستشفى برج الزهراء1
2317520ش طوسون بجوار مسجد السيدة حورية السالم الخيرى2
114902544ش االبراهيمية - الفشن - بنى سويفزهور الحياة3



3٥2

مستشفيات ومراكز عيون 

التليفونالعنواناالسمم

 طريق الفيوم - بنى سويفمركز الرواد للعيون و الليزك1

01099911337برج الشيماء - بجوار الجامعةمركز دار العيون2

1005691355حى الزهور - بجوار مستشفى الصدرمركز الرواد للعيون3

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

1030955535ش احمد عرابى ميدان الزراعيينمركز الحياة الطبى المتكامل1

1101533999برج الحياة - بنى سويفمركز امان الحياة الطبى2

1552020892برج الحياة - امام مزلقان المديريةمركز الرائد لفحصوت المخ و االعصاب3



3٥3

محافظة المنيا 
باطنة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ طارق احمد عبد الرحمن1
872376999 ش سعد زغلول المنيامساعد

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01095786262  المنيا ميدان المحطة أعلى صيلية ريهاماستشارى جمحمد عبد القادر عبد الوهاب1
01000974586

01142248881ش الجمهورية - برج ماجستيك - المنياأخصائياحمد محمد دردير عبد الرحيم2
8701062112000 ش سعد زغلولأخصائيماجد لمعى حنس3
2353355ميدان الساعة - امام بيع المصنوعات - المنيااستشارى أايمن اوميل ينى4

الصدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01227615527 ش الجيش ميدان الساعةاستشارى جسامح وهبة ميخائيل1

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01021477929ش الجمهورية - برج ماجستيك - الدور الرابع - المنياأخصائيجهاد عماد الدين حلمى1

جراحة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01028311522ش الجمهورية - برج ماجستيك - الدور الخامساستشارى أمحمد عبد الرحيم عليان خليفة1



3٥4

جراحة اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1095073682ش سرى - متفرع من ش سعد زغلول - الدور الرابعمدرساحمد محمد جمال عقولة1

العظام 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01149992993ش بورسعيد  بنى مزارأخصائيمصطفى محمود محمد انور1

مسالك بولية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2362398ش الخلفاء بجوار مسجد الجهاد المنيااستشارى أنادى منير برسوم1

عالج طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

010052946771ش بن خصيب برج قصر المنياأخصائيمصطفى عبد الباقى عبد الحكيم1
8401066785001 ش عدنان المالكى - الدور االولأخصائيمركز نور الصباح)د احمد عارف احمد(2

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ميدان باألس ش ابن خصيب - بجوار البنك أخصائيرامى نبيل  احمد سرى الدين1
01010345849االهلى المتحد - المنيا

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

3101158445838 ش الجيش - برج الحرية - المنياأخصائيايمن احمد على1



3٥٥

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
851117773031 ش سعد زغلول - المنيامعمل البرج 1
1090011264ميدان المحطة - برج سافوى - المنيامعمل المختبر2
1282189271ش سعد زغلول - المنيامعمل الفا3
1051066133055 ش سعد زغلول - المنيامعمل رويال الب4

مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم
26218160ش المجيدى ملوىمركز طيبة لألشعة1

المنيا - ش الجيش - ميدان الساعة - بجوار د / عصام الباسل2
زهران

 283 0128
4939

91003571250ش الفولى - امام مسجد الفوليالصفوة لألشعة3
 ش الجمهورية - برج ماجستيك - الدور الثالثمركز ريان سكان4

ش سعد زغلول - ناصية ش هدى شعراوى مركز فرست سكان5
- المنيا

   01010167171
01126164864

1066987182ش طه حسين - ابراج الجامعة برج أ - المنيامركز هى سكان6

7 ش محمد شاهين متفرع من ش ابن الخصيب - مركز سمايل سكان7
1022555524المنيا

مستشفيات الئحة خاصة

التليفونالعنواناالسمم
1001862843طريق مصر - اسوان الزراعىمستشفى المنيا الجامعى1
3840801طريق مصر اسوان الزراعى - بنى مزار - المنيامستشفى مصر المحبة2
7711712سمالوط المنيامستشفى الراعى الصالح3

مستشفيات مستوى ا

التليفونالعنواناالسمم
1002306310طهنشا - المنيامستشفى دار الهالل 1

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
1010004620طريق مصر اسوان الزراعى - ملوى - المنيامستشفى الصفوة1



3٥٦

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسم

الهيئة القبطية االنجيلية للخدمات 1
1501201524461 ش النصر ارض سلطان المنيااالجتماعية )مستشفى حورس(

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

 مركز المنيا التخصص لفحوصات 1
1095786262المنيا ميدان المحطةالقلب و األوعية الدموية

1096525000ابو فليو - المنيامستشفى المنيا الدولى2
 01004408413ش سعد زغلول - امام الهالل االحمر - المنيامرطز المنيا للقلب و القسطرة3



3٥٧

محافظة  اسيوط
الباطنة العامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01006490335منفلوط - ش البستانأخصائيمنال محمد محمد الشماع1

باطنة وجهاز هضمى ومناظير 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

10 ش سور جامعة االزهر - ميدان اسماء الله استشارى أابراهيم فهمى محمد الجمال1
01023745837الحسنى - برج د محمد صفوت

ش ثابت اعلى محالت كشرى جالل استشارى أايهاب فوزى عبده مصطفى2
2330533والحمصانى  - الدور الثانى

2350540ابراج الهدى مول الدور الخامساستاذعصام عبد المحسن محمد3
2338058برج معونة الشتاء شقة 202استاذمحمد زين الدين حافظ4
2329908برج طيبة بجوار مجمع الصالحاستاذرفعت فتحى عبد العال5

 أسيوط برج ابن سينا فوق بنزايونمدرسصالح مبروك خالف6
القوصية فوق مطعم بركة

01099696937 
2366555

 142322476 ش المحافظة امام الشهر العقارىأخصائيطارق رجائى الزردقى7
0105263716

2361015برج خالد بن الوليد ميدان المحطةاستاذحسام حسن على العربى8
4753831شارع الجالء القوصيةأخصائيخالد على عبد العال9

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 امتداد ش يسرى راغب بجوار سنتر اسيوط  استاذصفاء مختار وافى1
2365171التجارى امام صيدلية مهران

2241428امتداد ش يسرى راغب - امام بنك فيصل الجديداستاذعاطف فاروق القرن2

عصبية ونفسية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2338464اخر ش ثابت بجوار محالت كشمير اعلى  الفرعونية للصرافةاستاذعصام سعد درويش1



3٥8

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01222438180ابراج التوحيد برج 3استاذخالد احمد محمد البيه2

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 امتداد ش يسرى راغب امام عصير العربى استاذحاتم زيدان محمد1
بجوار السنتر

2342100 
2335024

2364988شارع الهاللى امام صيدلية بركاتاستاذعزه محفوظ عبدالمجيد2
2338807عمارة االوقاف رقم )5( شقة 21استاذعالء عبدالعال مباشر3
2330535امتداد ش يسرى راغباستاذكمال محمد عبدالحافظ4
2332216عمارة االوقاف رقم )1( الدور الثانىاستاذنجوى عيسى عبدالعظيم5

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

استاذ خالد ابراهيم عبد الرحمن السايح1
2345009امام محطة االتوبيس بجوار فندق الحسينمساعد

2332318برج الشيماء ميدان المحطةاستاذعبداللطيف محمد عبدالمعز2
2310405ش رياض امام نادى ناصراستاذمحمد حمدى غزالى3

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01001696526اسيوط برج المروة ش الجمهوريةاستاذاحمد بدرى محمود محمد1

 القوصية خلف المعهد الدينى بجوار أخصائيمحمد شاكر ابو العال2
01006904446صيدلية خالد ربيعى

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01115891608برج الزهور ش يسرى راغبأخصائياحمد محمد احمد الشنوانى1



3٥٩

 العظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

373431اسيوط - ش يسرى راغب - برج الزهوراستاذخالد محمد حسن1
01014689287ش جمال عبد الناصر منفلوطأخصائيمايكل حنا باوى حنا2
02334234امتداد ش يسرى راغب برج معونة الشتاءاستاذمحمد جمال حسن3
1001323264إمتداد يسرى راغب أمام بنك فيصل استشارى أعاطف وليم نخلة 4

عالج اورام وطب نووى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

أسيوط برج ابن سينا فوق بنزايونمدرسصالح مبروك خالف1
القوصية فوق مطعم بركة

01099696937
2366555

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

02311600مستشفى الزهراء ش الجالء فريالاستاذمحمد احمد شلبى1
02338551برج معونة الشتاء ش يسرى راغباستاذمحمد عبد الله الجمال2

نساء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01009393374ش سور جامعة االزهرأخصائياحمد محمد عثمان1
01151909784ش الصياد منفلوطأخصائيعادل جمال عثمان2
4753830القوصية ش الجالء أمام مجلس المدينةأخصائيعبير محمد صفوت عثمان3

 2360341 ابراج التوحيد برج3 الدور الرابع  الساداتاستاذكمال محمد زهران4
01272527453

اسيوط - ش يسرى راغب - برج الزهوراستاذمحمد سيد عبد الاله5
ش العشرين منفلوط

2373431
01006801036

01007355074ش الجناين بجوار بغدادى منفلوطأخصائيمروة يس احمد6
01006574788ش المستشفى المركزى منفلوطأخصائيمصطفى محمد احمد ابراهيم7
19204925 ش تقسيم البترول بجوار التاميناتمدرسمنال جابر عبدالعاطى8



3٦٠

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01007089100 ش المعهد الدينى القوصيةأخصائيشيماء محمد محسن على1
01025935035برج الهدى مول الدور الخامساستاذاحمد ابو الوفا2
01005025105ش الجمهورية - برج المروةأخصائيبسمة السيد عبد اللطيف3
2348913برج معونة الشتاء ش يسرى راغباستاذعزت محمد صالح4
2331699عمارة األوقاف رقم 5 الدور الثالثاستاذعلى رجائى عبد الحكيم5

روماتيزم وطب طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

4762244 القوصية ش المركزمدرسمحمد منير محمد ريان1
2352530برج جيبكو - بجوار بنك فيصل و سنتر اسيوطاستاذعصام احمد عابده2

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2338474ش ثابت فوق الفرعونية للصرافةاستشارى أعصمت اسحق تادرس1
2330437عمارة االوقاف رقم 4استاذعمر محمد على2
2331445ش يسرى راغب امام بنك فيصل الجديدأخصائيمحمد عباس الشلح3
2012331520 برج التجاريين ش محمد توفيق خشبةاستاذهانى عمر محمود الصدفى4

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01033315644ابو تيج - ش اوالد جمال ابو زيدأخصائياحمد مهران احمد

حى السادات بجوار ميدان مسجد الرحمن أخصائيامانى رافت حليم
بجوار - صيدلية شمس

 2355729
01008330622

2284425ش الجالء اعلى الضرائب العقارية الدور 4استشارى جفريد عبدالوهاب عبدالرحيم
2336606ش يسرى راغب اعلى محالت كنزأخصائيمحمد سيد ثابت



3٦1

معامل التحاليل

التليفونالعنواناالسمم
 القوصية ش المركزامينة دسوقى محمد1
192298318 ه ش الجمهورية  - اسيوطمعامل الفا2
2370061ش يسرى راغب - عمارة االوقاف 4المختبر د مؤمنة كامل3
2299186ش الجمهوريةالبرج4

برج الصفوة - الدور الثانى - ش 23 يوليو - معمل ساريدار5
اسيوط

  2361020
3405555

مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم

2303200ش الجمهورية ابراج عثمان بن عفانمحمد عبد العليم محمد نفادى1
2302800

2326023ش الجالء شركة فريالمستشفى الزهراء )قسم االشعة(2

مستشفى جامعة اسيوط 3
2354799جامعة اسيوط)قسم االشعة(

ش يسرى راغب بجوار برج الزهور مركزالرواد4
فرع الجامعة البيسرى برج آل البت أمام المطافى 

  01020002208
  0101953153

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم
0882180020الوليدية ـ جامعة األزهر بجوار قسم ثانجامعة األزهر 1
01551556959ش التحرير الرواد2
2368372جامعه أسيوطاألطفال جامعه أسيوط3
2414624جامعه أسيوطصحه المراه4
2414141مبنى جامعه أسيوطمستشفى جامعه أسيوط5
2080348جامعه أسيوطمستشفى الراجحى للكبد جامعه أسيوط6

مستشفيات مستوى أ

التليفونالعنواناالسمم

ش الثورة - ابراج نايل بالزا برج رقم ج خلف مستشفى مستشفى فرحة التخصصى 1
 المبرة

01007584416تقسيم الحقوقيين خلف شركة بوتاجاسكواألمل التخصصى 2



3٦2

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم

0882140119  ميدان اسماء الله الحسنى ـ ش بالل بن رباح القدس1
01000363009

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم

0882293574  ش الجالء شركة فريال ـ الزهراء الزهراء1
01064832482

882053917شركة فريال ش مكة المكرمة ـ ش محمود رشوانالحياة2

0882294126  شركة فريال ش جودة األسرى ـ الزهراء دار الشفا3
01284777473



3٦3

الوادى الجديد
قلب واوعيه دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

مؤمن محمد اسماعيل معاذ1
الخارجة - 9 ش انور البارودى - متفرع من استشارى ج)مؤمن معاذ(

ش النبوى المهندس
7925305

01006528087

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01227979308موط - الداخلة - طريق القسم المستشفى -اعلى صيدلية د/ حسن عبد اللهأخصائيمصطفى كامل احمد مرسى1

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

معامل االطباء للتحاليل الطبية1
)د/ سهام كمال محمد(

موط - الداخلة - طريق القسم المستشفى - 
01008662614اعلى صيدلية د/ حسن عبد الله

معمل األمل للتحاليل الطبية وابحاث الدم2
)د/ عايدة على رضوان محمد(

موط - الداخلة - حى الزهور - ش الشبان 
المسلمين

 7822111
01288567076

أطباء األشعة

التليفونالعنواناالسمم

عيادة الوادى لألشعة 1
)د/ شيماء عمر محمد على(

الخارجة - ش الشهيد عبد المنعم زايد متفرع 
01009873559من ش النبوى المهندس

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم
932377الخارجة - ش جمال عبد الناصرمستشفى السالم  )د/ احمد صالح الزم(1

مستشفى الهدى للنساءء و التوليد2
)د/ سيد محمد عبد الله(

موط - طريق الداخلة الخارجة الرئيسى - بجوار 
المحكمة الجديدة

01224260235
01021699448

7822697موط - الداخلةمستشفى الداخلة العام3
01224785412

عيادات ومراكز تخصصيه

التليفونالعنواناالسمم
01061828552الخارجة - ش النبوى المهندس - برج ابو الحسنمركز ريم1
01275550880الداخلة - امام مجلس المدينةمركز الجراحة التخصصي2



3٦4

      محافظة سوهاج

الباطنة العامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01148863021ش المحطة - برج الرواد - الدور الثانىأخصائيمحمد مصطفى ملك1
01127977333ميدان العروبة - خلف المطافى - سوهاجأخصائيوائل السيد فتوح النقيب2
1100041109اول ش المخبز - االلى - برج خالد بن الوليداستشارى جوائل عزت على3

باطنة وكلى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

010236249914المدينة الطبية - برج احد طريق معهد االورام - سوهاجأخصائينايل عبد الحميد زكى1

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1201282806549 ش الشريف - خلف مستشفى الهالل - سوهاجأخصائيديفيد ثروت حكيم االلفى1
0100366863ش الجيش - المنشاةأخصائياحمد مرعى بدوى مغربى2
0111164266ش المحطة - امام صيدلية الشريفاستشارى جمحمد حسين احمد3

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01123577205ش الرياضى -امام بنك االسكندريةأخصائيماهيتور الياس شاكر1

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01019667889ميدان العارف اعلى معمل المختبر - سوهاجأخصائيعبد الرحيم احمد عبد الرحيم لكلوك1
2333555برج االطباء - ميدان الشهيد - سوهاجأخصائيمحمد احمد حسن2



3٦٥

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01016797717ش النيل بجوار بنك االسكندرية - سوهاجاستشارى ججوزيف رأفت فارس
01288312848امام قسم اول - سوهاجاستشارى جاحمد عبد المجيد السيد محمد

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01091821200برج االصدقاء - ش البحر - سوهاج أخصائيديفيد نبيل وديع1
01025072108ش ملطا متفرع من ش المحطة - بجوار بن راندأخصائيباسم فارس حبيب فانوس2

عظام 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

الشهيد عبد المنعم رياض - زاوية ابو أخصائيوليد محمد اسماعيل1
01015282042الفضل - برج دار الفؤاد - سوهاج

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

601271769543 ش محمد عبد الباقى البشرىاستشارى جوالء محمد فهمى1

نساء

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01090250202ش بورسعيد - برج الخليفة - سوهاجأخصائيسعيد عدلى عبد الرحمن ابراهيم1

انف و اذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2329050ش الجهاد من ميدان الشبان  - سوهاجاستشارى جمصطفى لبيب على1

ميدان الثقافة - برج الخليفة - الدور االول أخصائيخالد عبد الرحمن على2
010060060474- سوهاج



3٦٦

عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2319014ش االرقم بسوهاجأخصائيوليد تمام خزيم1
242309908 ش المنشية متفرع من ش الكاشف سوهاجأخصائيبسمة جميل جرجس2

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01111199680مستشفى محمد فوزى زيدان - ش اخميم - سوهاجاستشلرى جمحمد فوزى زيدان1

معامل التحليل

التليفونالعنواناالسمم
302322732 ش النهضة بجوار عمر افندى سوهاجالمعمل المصرى االمريكى1
2355551برج المهندسين ميدان العروبة سوهاجمعمل الجامعة2
2345030سوهاج - امام المستشفى العاممعمل سيرا الب3
2321233ش كورنيش النيل - سوهاجالبرج4
2337753ميدان العارف - عمارة المدنىالمختبر د مؤمنة كامل5

مراكز االشعه

التليفونالعنواناالسمم
11017003111 شارع الجمهورية امام شركة فودافونالھالل لألشعة و التحالیل1

مستشفيات الئحة خاصة

التليفونالعنواناالسمم
15411طريق سوهاج - اخميممستشفى طيبة رويال1
1003112137اخميم - ش حلمى الشريفمستشفى عبيدان4
1068639494طهطا - ش الجيش - بجوار المرورمستشفى دار الشفا5

تقسيم الغاز - قبلى الجوازات - امام مركز مستشى الرحاب6
1111553918االصدار

01029988310سوهاج مدينة ناصر ش مستشفى راشدمستشفى راشد التخصصى7

مستشفيات الئحة مؤسسة عالجية

التليفونالعنواناالسمم

سوهاج المدينة الطبية - بجوار مستشفى  العسكرى بسوهاج1
االورام



3٦٧

مستشفيات مستوى أ

التليفونالعنواناالسمم
2313102ش التحرير من ش 15 سوهاجمستشفى المعلمين1
1032222158برج الصفوة - تقسيم الشروق - مصنع الغزل - سوهاجمستشفىا جنات2

مستشفيات مستوى ب

التليفونالعنواناالسمم
1028345661المراغة - ش الكورنيشمستشفى الراعى 1

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى العيون 1
د عمرو زيدان

طريق اخميم - برج طيبة 2 
1013001101 بجوار مستشفى طيبة

مراكز وعيادات تخصصية

التليفونالعنواناالسمم
1064666420جرجا - المشوادىعيادات االسرة 1



3٦8

محافظة قنا
الباطنة العامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

6580881نجع حمادى ش المحطةاستشارى بابوالمجد انسى الغزالى1

ش كوبرى دندرة دار الحياة الطبى بجوار أخصائيانجى خلف عبيد2
0122224128ىمستشفى قنا العام

الباطنة والحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5324491قنا المنشية البحريةاستشارى بحسنى محمد عزمى1
5326301قنا شارع الجمهورية ميدان الكمالاستشارى جمحمود احمد ابراهيم عويضة2

قنا شارع كوبرى دندرة امام المستشفى استشارى جمحمد عبد البارى احمد ابراهيم3
 01201111344العام اعلى ماركت خير زمان

 شارع 23 يوليو عمارة الخديوى قناأخصائيوليد بسطاوى على4

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5325132قنا عمارة االندلس ش 23 يوليواستشارى أجمال رمضان الطويل1
5324384قنا امام عمارات مساكن الرىاستشارى بموريس ميالد عبيد2
5348834قنا ش هاشم الدقينى خلف عمر أفندىأخصائيأشرف كمال محمد3
5344908قنا ش مصطفى كاملاستشارى بمحب جميل جندى4

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01015270858قنا شارع الجمهورية ميدان الكمالأخصائيابراهيم احمد عبد اللطيف1

ش كوبر دندرة دار الحياة الطبى بجوار أخصائينيفين محمد عبد القادر2
5323311المستشفى العام  قنا



3٦٩

جراحة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

ش كوبرى دندرة امام مستشفى قنا العام استشارى جعبد الله محمد طه1
 01090098140اعلى ماركت خير زمان

5323311ش كوبرى دندرة دار الحياة الطبى بجوار مستشفى قنا العامأخصائيعلى السمان شيت2
 امام مصلحة االحوال المدنية بقناأخصائيمحمد حسن طايع3
6599517قنا نجع حمادى عمارة األوقافأخصائيمحمد عثمان بدوى4

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1018760045قنا شارع كوبرى دندرة امام المستشفى العم اعلى ماركت خير زماناستشارى بايمن جامع سلمان احمد1

عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5324288قنا ش مصطفى كاملاستشارى بعبدالرحيم سيد توفيق1

محمد احمد عبد المجيد 2
ش كوبرى دندرة دار الحياة الطبى بجوار أخصائيالضبع

5323311مستشفى قنا العام

قنا ش الشنهورية امام المعهد األزهرى بنين قناأخصائيكمال محمد كمال3
2360115قنا امام مستشفى قنا العام اسفل مركز االفيونى لألشعة

مسالك بولية 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5338656قنا ش 23 يوليو عمارة الخديوىاستشارى أاحمد ابواليسر محمد1
01222934807ش كوبرى دندرة قناأخصائيمحمد احمد عالم2
1066210764قنا ـ شارع البستان ـ الدور األولأخصائيجوزيف وليم عزمى شنودة 3

نساء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5349890قنا ميدان مديرية األمن ش عبيدأخصائيعبير عبد الرازق كريم1
01006240865ش الميناء النهرى بقناأخصائياحمد دبش)مركز االمومة والطفولة للنساءء و التوليد(2



3٧٠

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2514869قنا امام نادى ضباط الشرطةأخصائيمحمود عبد الرحيم داود3

01120201050  قنا ـ شارع البستان ـ الدور الثانيأخصائيجورج عادل عزمى شنودة 4
01091709093

نجع حماد - شارع العقاد - قناأخصائيخلف إبراهيم صديق5

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

5323966قنا حوض عشرةاستشارى بكمال الدين طايع1
2513555قنا ش 23 يوليو - امام جريدة الجمهوريةاستشارى جخالد محى الدين وشاحى2
6589490قنا نجع حمادى 20 ش محمد حسنى مباركأخصائيالظافر مصطفى احمد3

روماتيزم وطب طبيعى

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

قنا امام قاعة افراح بسمة الشمال بجوار استشارى بمحمد صبرى الجمل1
5349098مطعم عم ايوب

محمد اسماعيل محمد عبد 2
نجع حمادى عمارة االوقاف -  قنا شار استشارى بالكريم

6588188المستشارين بجوار صيدلية هالة موافى

عالج طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

مركز األقصى للعالج الطبيعى1
قنا امام قاعة افراح بسمة الشمال بجوار أخصائيد/ ياسر احمد على

5349098مطعم عم ايوب

5325144قنا عمارة األندلس ش 23 يوليوأخصائيسلمى محمود عبد الله الهوارى2

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01110324711ش 23 يوليو عمارة الخديوى امام مسجد التحريرأخصائيشريف حلمى حسين1
5333199قنا ميدان ش المستشارين بجوار المستشفى العسكرىاستشارى جمحمد حسن حمزة مهنا2



3٧1

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 قنا ش كوبرى دندرة امام المستشفى العام اعلى ماركت خير زماناستشارى جرجاء محمود حسين1

صالح احمد حسين 2
5331777قنا ميدان الكمال ش بورسعيداستشارى جاالفيونى

قنا الشئون امام محطة البنزين - بجوار أخصائيمحمود سالم محمود3
01145832552مبنى الجوازات

برج العميد الدور الثالث ش مصر  د/ وليد محمد شاكر بهلول 4
01226115949أسوان أعلى بنك قناة السويس

معامل التحاليل 

التليفونالعنواناالسمم
01067076877بجوار مستشفى قنا العام اعلى مركز دار العيون بقنامعمل الصفوة للتحاليل الطبية1

معمل الشفاء للتحاليل الطبي2
01090531005 قنا - امام المستشفى العامد/ سيد مهران

01022727154امام المستشفى العام - بجوار صيدلية القرانمعامل ابن سينا3
1066314431شارع الجمهورية ـ برج الجمهورية ـ قنامعمل الثريا 4

فرع 1: طريق النصر  بجوار مطعم زاد بريك ـ قوص ـ قنامعمل الهدى للتحاليل الطبية 5
 01116314333فرع 2: قوص - حجازة قبلى - بحرى السويقة - نزلة الثانوية

01067559055ش الجمهورية )الجميل سابًقا( بجوار محالت أنيس ديمتريمعمل الحكمة6
01021633930مدينة قفط كوبري المرور  - فندق العوضيمعمل كليوباترا7

مراكز االشعه 

التليفونالعنواناالسمم
01011954499أمام المستشفى العام - أعلى خير زمان - الدور الثالثالحیاة لألشعة1

مركز الحياة لألشعة2
01004486787قنا ش المستشفيات امام الرقابة األدارية د/ محمد عمر محمد يونس

مستشفيات الئحة خاصة 

التليفونالعنواناالسمم

شارع 23 يوليو ـ قنا ـ أمام نادى الشرطة ومبنى المستشفى العسكرى 1
01099808857المحافظة

01094119544قسم قنا - مركز قنا مستشفى مركز عالج األورام بقنا 2
01147001968شارع مستشفى الهالل األحمر ـ وسط البلد ـ قنا مستشفى الهالل األحمر المصرى 3

01067770901    قنا ـ كورنيش النيل أمام كوبرى دندرة مستشفى الشفا 4
01021989199



3٧2

مستشفيات الئحة مؤسسة عالجية 

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى الحميات والجهاز 1
01097922209شارع 23 يوليو ـ المستشفيات سابقا ـ قناالهضمى والكبد 

مستشفيات مستوى ج

التليفونالعنواناالسمم

مستشفى قنا التخصصى 1
5217558قنا الشئون  طريق مصنع الغزل)جراحات اليوم الواحد(

5337573قنا بجوار مستشفى قنا العاممستشفى قنا الجامعى2
 ش 23 يوليو - بجوار قسم ثان القديممستشفى الصفا التخصصى3

مستشفيات ومراكز عيون

التليفونالعنواناالسمم

قنا بجوار المستشفى العام امام جراج مستشفى دار العيون 1
االتوبيس

  01148068111
01004124104

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

ش كوبرى دندرة ـ برج برغوت الدور الثانى  مركز الفؤاد للقلب والقسطرة 1
01033335051  بجوار النساءجون الشرقيون ـ قنا 

مركز الرازى لجراحة العظام وعالج 2
اآللم

شارع المستشارين ـ برج زهرة المستشارين ـ 
01092253024قنا

01123873255شارع مصر أسوان السريع ـ نجع حمادى قنا مركز أم النور الطبى 3



3٧3

محافظة االقصر
باطنة وحميات

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

380209االقصر ميدان الحوضاستشارى أمحمد حسن عمر1
2513199اسنا ش البحراستشارى بأسامة محمد التيجانى2
01118615986ش المحطة اعلى قهوة شعبان االقصرأخصائيخالد  محمود عبد الحفيظ3

قلب واوعية دموية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2380676ش عالء الدين االقصرأخصائيمحمد شهاب ابو زيد1
01000167854ش التليفزيون االقصرأخصائيمروة عبد الفتاح عبادى2

صدرية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2370407االقصر المنشية ميدان صالح الديناستشارى جعز الدين عبد الوهاب محمد1
2517344اسنا ش احمد عرابىأخصائيعبد المعز محمد عبد الرحيم2

جلدية وتناسلية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2372028االقصر ش مدرسة الصنايعاستشارى جسليم فخرى بشاى1

اطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2375025االقصر المنشية ش عبد المنعم العديسىاستشارى أابراهيم سيد البالل1
01097902401ش المدينة المنورة - األقصرأخصائياحمد ابراهيم احمد حامد2
11113033672المنشية اعلى بن وردة اليمن القرنة شرق المرور -االقصراخصائيالحسين رجب زكى عبد المجيد3

شارع السمعانية من شارع مدرسة الصنايع أخصائيماجد نصرى ماكن جرجس4
-برج االطباء

-01223443155
0952378402

01061846641ش التليفزيون اعلى معمل المختبر االقصراستشارى جمحمد بدوى محمد سالم5



3٧4

جراحة عامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2510215اسنا ش احمد عرابىاستشارى جاحمد امين نور الدين1
1063028212شارع التلفزيون - برج االطباء امام كويك بيتزااستاذحمدى محمد حسين 2
1002760859شارع المعز الدين الله الفاطمى من شارع التلفزيون حاتم عادل ابو الحسن 3

جراحة مخ واعصاب

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

1014008004شارع التلفزيون - برج االطباء امام كويك بيتزا ممدوح محمد حامد1

جراحة عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2360115اسنا ش احمد عرابىاستشارى أسالم محمود دهمش1

مسالك بولية

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

01222934807الشعاينة االقصراستشارى أمجدى مجلع الياس1

نساء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2514869اسنا خلف مستشفى الرمدأخصائيمديحة ابو الحجاج عبد الرحيم1
01020016767شارع المستشفى الدولى - اعلى سوبر ماركت فورتىيوسف صبرى يوسف احمد2

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2513555اسنا ش البحراستشارى ججالل محمد عبد المغنى1

االقصر ش سيدى محمود المتفرع من ش أخصائيزكريا عبده طانيوس2
2381180معبد الكرنك



3٧٥

عالج طبيعى 

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2385570االقصر ش التليفزيونأخصائياحمد امين حسين1
1020299119شارع التلفزيون - برج االطباء امام كويك بيتزاأخصائيمركز الصفا )محمد عبد الدايم(2

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2512505اسنا ش احمد عرابىاستشارى باحمد ماهر حسن1
1012793986شارع النصر متفرع من شارع التلفزيوناخصائيمحمد عطيتو حامد 2

معامل التحاليل 

التليفونالعنواناالسمم

معمل االيمان ميديكال1
01114749666اسنا - ش البحر - بجوار ستوديو ابو رجيلهد/ ايمان عبد العزيز حسانين بدوى

01003947877
2518567اسنا ش البحرهناء محمد عبد الرحيم2
952282672شارع التلفزيون بجوار فندق شاديالمختبر3
1278679378شارع التلفزيون اعلى سوبر ماركت أوالد رجبالفا4
952280151ميدان صالح الدين الدور الثانيالبرج5
1004002516شارع التلفزيون برج األطباء اممام بيتزا كويكمعمل الشفاء د/ عالء الدين6
16064شارع التلفزيون عماره الحج حسين الباللرويال الب7
10555279شارع التلفزيون برج األطباء اممام بيتزا كويكسينا الب8
1067717768شارع التلفزيون بجوار بنك مصرمعمل الحكمه9

مراكز االشعه

التليفونالعنواناالسمم

مركز الصفا لالشعه1
1022245816شارع عمر على من شارع احمد عرابى )د/ عبدى الالة نظير يس(

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم
19455مدينة طيبة الجديدة - بجوار مجلس المدينة األقصرمستشفى شفاء أورام األقصر1



3٧٦

مستشفيات مستوى - أ

التليفونالعنواناالسم
10094444697طريق الكباش بجوار بيت الشعر القصرىالندى التخصصى1

مستشفيات مستوى – ج

التليفونالعنواناالسمم
2387192االقصر ش التليفزيون امام شركة مانتراكاالقصر الدولى1
2512526اسنا مجمع الرى شرق اسناالشفاء التخصصى2

مستشفيات ومراكز العيون

التليفونالعنواناالسمم

االقصر العواميه ش شجرة الدر - بجوارنقابة العيون الدولى1
19650االطباء

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفونالعنواناالسمم

مركز الشروق الطبى 1
1120122337شارع التلفزيون - بندر االقصر - االقصر )د/ احمد اسماعيل(

1092992423شارع احمد عرابى بجوار موقف ارمنتمركز امون الطبى لجراحة العظام2



3٧٧

محافظة البحر االحمر
جراحة عامة 

االسمم
الدرجة 

العلمية 
التليفونالعنوان

3624824ش الحرية رأس غارب  البحر األحمراستشارى أصموئيل توفيق تادرس1

مراكز وعيادات تخصصية 

التليفون العنواناالسمم

القرى السياحية قسم اول الغردقة - البحر مركز رينج للعالج الطبيعى1
1284185228االحمر

مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم
3572162الدهار - طريق النصر - الغردقةمستشفى البحر االحمر1

1096280742الغردقةالغردقة العسكرى بالغردقة2
3549513

3771796 الطور شمال سيناءمبارك العسكرى بالطور3

1110506888 حى الكوثر الغردقة البحر االحمرالمصرى بالغردقة4
3450319



3٧8

أسوان
الباطنة العامة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

اسوان ش كسر الحجر امام المستشفى استشارى أفيليب برسوم عبدالمسيح1
2430740الجامعي

2315206اسوان ش السيدة نفيسةاستشارى أمصطفى عبد الرازق شاهين2
01148678898اسوان - ادفو - امام عمر أفندياستشارى بمنصور على محمد3
01125993232 شارع كسر الحجر -اسونأخصائيبيتر عادل امين 4
 شارع محمد نور قاسم استشارى أرأفت احمد حسين محمود5

باطنه وجهاز هضمى وكبد ومناظير

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2454200اسوان ش سعد زغلولاستشارى أمحجوب محمد حمزة1

عصبيه ونفسيه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع كسر الحجر -اسونأخصائيمحمود بدر الدين محمد1

جلديه وتناسليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع كسر الحجر -اسونأخصائيريهام محمد خيرى 1

أطفال

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2313190اسوان ش ابطال التحريراستشارى أفاطمة فوزى عطية1
2315188اسوان -شارع الحديثةاستشارى أمحى الدين راغب2
 اسوان -كسر الحجر أخصائيابراهيم حسين عبد العال3



3٧٩

جراحه عامه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع صالح الدين استشارى جمحمود محمد النور 1
 ميدان الزالبية - اسواناستشارى جمحمد محمود ابراهيم زيدان2
 طريق السادس بجوار بازار الرفاعى استشارى أاحمد محمد حنفي3

جراحه عظام

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع كسر الحجر -اسوناستشارى بابراهيم محمود مرسي1
011555019772 5شارع عباس محمود العقاداستشارى أسيد عبد الواهب محمد2

مسالك بوليه

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع الحديثةأخصائياحمد بدوى ثابت محمود1

نساءء وتوليد

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

عبده حسن محمد حسن1
 اسوان - كوم امبو - 10 ش بورسعيداستشارى أ)عبده السويسي(

 اسوان شارع صالح الدين استشارى جمحمد صابر احمد حسين 2

انف واذن وحنجرة

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 اسوان - ادفو - بجوار مبنى التأميناتأخصائياسماعيل ربيعى على1
2302855اسوان ش كسر الحجر عمارة األسيوطياستشارى أعصام على ابوالمجد2
 اسوان - شارع كسر الحجر استشارى جشريف حسن فراج3



38٠

روماتزم وطب طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع كسر الحجر -اسونأخصائيخالد عبد السالم عابدين1

عالج طبيعي

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 اسوان - كسر الحجر - امام مستشفى النيلأخصائيالمعتز بالله محمد صالح1

عيون

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

2314549اسوان ش مدرسة الحديثةاستشارى أحسن عبد المنعم الدالي1
2313045اسوان ش المدارساستشارى أعبد الله محمود احمد2

اسنان

االسمم
الدرجة 

العلمية
التليفونالعنوان

 شارع كلية التربيةأخصائيأدهم السجان 1
2314473 اسوان شارع الحديثة استشارى أاحمد محمد عبد الراضى الملوانى 2

أطباء التحاليل

التليفونالعنواناالسمم

097 322016 - اسوان ش ھمیمى الجبالويمعمل أمانى محمد عيسى1
01144554551

 ادفو شارع المركز معمل السالم 2

19911كورنيش النيل - اسونالبرج3
 01112794041

 كورنيش النيل - اسونالمختبر 4
 شارع كسر الحجر الفا الب 5

أطباء األشعة

التليفونالعنواناالسمم
 اسوان كسر الحجر -أطلسإيجى سكان1
1204103333شارع كسر الحجر دار األشعة2
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مستشفيات ذات طابع خاص

التليفونالعنواناالسمم
2302914اسوان الشيخ هاروناسوان الجامعي1
2304453اسوان ش كورنيش النيلمركز اورام اسوان2
2450176كورنيش النيل أسوانمستشفى اإلرسالية االنجيلية3

مستشفى مستوى 

التليفونالعنواناالسمم
 ادفو بجوار مزلقان السكة الحديدمستشفى الكاشف1

مستشفيات عيون

التليفونالعنواناالسمم
 اسوان - شارع كسر الحجر برج الطارقالماسة للعيون1
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