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 قصر العینى لالوعیة الدمویة 
(وحدة ذات طابع خاص للفحوصات)

مستشفى األمراض الباطنة الدور الثامن ناصیة شارعى 
قصر العینى و على باشا ابراھیم جھة كلیة الصیدلة

٠١٢٢٩٦٤٦٣٤١ ٢٥٣٢٥٥٠٥ ١

الطریق الدائرى بعد كارفور المعادى بجوار البنك االھلى للرعایة المتكاملة
سما جروب طریق القطامیة

    ٢٧٢٧٥٢٦٠
٦٢/٦٧/٦٨

٢

٢٢٢٦٧٣٦٥٧ ش طریق المطار امام الكلیة الحربیة مصرالجدیدةالجالء العسكرى للعائالت ٣

٢٢٤١٢٠٣٣حلمیة الزیتونالحلمیة العسكرى للعظام والتكمیل
٢٦٣٧٤٤١٩

٤

٢٠٢٦٣٧١٧٥٣ ش دمحم شفیق مصرالجدیدةالدعاة
٢٦٣٧١٥٧٤

٥

من٣٧٢٦٤٢٤٩٨١ ش اسكندریة میدان الجامع مصرالجدیدةالرحمة التخصصى بمصر الجدیدة
حتى ٢٦٤٢٤٩٨٦

٦

٢٢٨٤٧٠٠٠-٢٢٨٤٦٠٠٠ش عمر المختار تقاطع ش المصانع االمیریة القاھرةالزیتون التخصصى ( األمیریة )
٢٢٨٤٩٠٠٠

٧

السالم الدولى 
( شركة االمیدا فاینانشیال لیمتد )

٢٥٢٤٠٢٥٠كورنیش النیل المعادى ٨

طریق مدینة ٦ اكتوبر الحى االول الشیخ زاید التخصصى
المجاورة االولى مدینة الشیخ زاید

٢٨٥٠٠٩٢١
٢٨٥٠٠٩٢٢

٩

العسكرى بغمرة للعائالت 
( نساء وأطفال حتى سن ١٢ سنة )

٢٢٣٥٤٢٨٨غمرة ١٠

العسكرى بمصرالجدیدة 
( نساء وأطفال )

٢٦٣٣٥٩٢١جسرالسویس
٢٦٣٥١٦٧٠

١١

القصر العینى 
( الفرنساوى  )

٢٧ ش نافذة شیم الشافعى كورنیش النیل 
السیدة زینب

٢٣٦٥٤٠٦٠ ١٢

المجمع الطبى للقوات المسلحة 
( رجال فقط )

٢٢٦٣٨٨٨٥كوبرى القبة
٢٢٦٣٩٣٩٣

١٣

كورنیش النیل - بجوار المحكمة الدستوریة العلیا - المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
المعادى

٢٥٢٥٦٣٥٠
٢٥٢٥٦٣٤٧
٢٥٢٥٦٣٤٥

١٤

المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى 
القبة

٠١٢٠٧١٩١١١١ش الخلیفة المأمون - كوبرى الفبة
٠١٢٠٧١٨٧٧٧٧

١٥

المركز الطبى التخصصى 
لإلنتاج الحربى

٢٥٥٨٨١٥١ش اسماعیل كامل بجوار مسجد عزام  شرق حلوان
٢٥٥٨٨١٥٣

١٦

٢٥٧٤٨٦٠٦ --    ٢٥٧٤٨٥٥٥شى الجالء - رمسیسالمركز الطبى لسكك حدید مصر ١٧

المركز الطبى للمقاولون العرب
( حاالت العالج الداخلى فقط )

٢٣٤٢٦٠٠٠طریق االتوستراد الجبل االخضر مدینة نصر ١٨

٢٣١٣١٨٠٤ ش التسعین الرئیسى التجمع الخامس القاھرة الجدیدةالمستشفى الجوى التخصصى
١٩٤٤٨

١٩

٢٦٨٢٥٦١٦ش احمد سعید - العباسیةالمستشفى الجوى العام
  ٢٦٨٣٢٣٢١
٢٦٨٣٢٣٢٨

٢٠

٢٦٢٥٢٤٠٠ / ٩٩ش جوزیف تیتو النزھة الجدیدة مصر الجدیدةالمستشفى السعودى األلمانى
خط ساخن١٦٢٥٩

٢١

٢٣٦٥٩٠٥٨ش عبدالعزیز ال سعود المنیل القاھرةالمنیل الجامعى التخصصى ٢٢

١٠ ش ذاكر حسین بجوار الوفاء و األمل الحى الثامن النھار
مدینة نصر

٢٢٧٤٠٣١٧   ٢٢٧٤٠٣٥٢
٢٢٧٤٠١٩  ٢٢٧٤٠٦٤١

٢٣

صفحة ١ من ١٣٦
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الهرم  
( وزارة الصحة )

من ١٠٤٢٣٨٦٠٢٣٥ ش الهرم بجوار ترعة المریوطیة الجیزة
حتى ٢٣٨٦٠٢٤٠

٢٤

٣٤٢٥٧٥٠١٦٠ ش رمسیس بجوار قسم االزبكیةالهالل
٢٥٧٥٠١٦٨

٢٥

٤/ج/٦ تقسیم الجمعیة التعاونیة لالسكان للعاملین اندلسیة المعادى
بالهیئة القومیة لالتصاالت السلكیة و الالسلكیة - المعادى

٢٥٠٣٦١٠٠
١٦٧٨١

٢٦

 ٩ / ٣٨٣٦٢٤٨٣/٧مدینة ٦ اكتوبر المحور المركزىجامعة ٦ اكتوبر
٣٨٣٦٣٠٧٠

٢٧

٢٧٩٤٤٧٨٢القصر العینى المنیلجامعة القاھرة الحاالت الحرجة
٢٧٩٤١٤٥٩

٢٨

 ٣٨٢٤٧٤٤١ ١٦١١١الحى المتمیز مدینة السادس من اكتوبرجامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا
٣٨٢٤٧٤٣٨

٢٩

١٦٢٥٢٦٠١٦٨/٦٩/٧٠/٧١ ش ١٠٧ حدائق المعادىد/  عثمان
٢٥٢٨٨٨١١/٢٢/٣٣/٤٤

٣٠

٣٨٣٥٦٠٣٠امتداد ٢٦ یولیو المنطقة السیاحیة مدینة ٦ اكتوبردار الفؤاد
٣٨٣٥٦٠٤٠

٣١

دار الفؤاد - مدینة نصر
الشركة الطبیة العربیة الدولیة

٣٢ الخط الساخن ١٦٣٧٠تقاطع طریق النصر مع شارع یوسف عباس مدینة نصر

رویال ھیلث كیر
 (الرعایة المركزة بمستشفى دمشق )

١٣٣٤٦٣٦٧٧ ش دمشق - المهندسین - الجیزة ٣٣

شركة نسائم للخدمات الطبیة
( مستشغى نسائم التخصصى )

ش التسعین الجنوبى - بجوار مجمع البنوك - التجمع 
الخامس

١٦٥٢٢ ٣٤

صندوق تحسین خدمات الرعایة 
االجتماعیة و الصحیة العضاء ھیئة 
الشرطة (المركز الطبى التخصصى )

٢٢٦٣٥٩٣٢-٢٢٦٣٥١٧٤ش جمال سالم امتداد ش الطیران الحى السابع مدینة نصر
٢٢٦٣٥٩١٧

٣٥

٢٢٦١٨١٨٧ش الخلیفة المامون العباسیةعین شمس التخصصى
٢٢٦١٨١٨٩

٣٦

٢٢٦٣٠٩٤٢  ٢٢٦٣٠٩٤٨ش یوسف عباس بجوار نادى الزھور مدینة نصرمركز الطب الریاضى التخصصى
٢٤٠٤٦٥٦٢/٣

٣٧

٢٢٥٨٢١٧٦-٤٦٢٢٥٨٠٤٦٢ ش نزیه خلیفة مصرالجدیدةمركز القلب ھلیوبولیس
٢٢٥٨٢٩٤٠

٣٨

٥٠١٠٢٧٢٨٧٧٤٤ ش عمان - الدقىمركز دار الطب
٠١٠٠٠٧٧٨٧٠٠

٣٩

٢٥٢٥٩٨٦٩كورنیش النیل - مبنى المعادى كلینیكمركز شفاء لقسطرة القلب
٢٥٢٥٩٨٧٩

٤٠

مستشفى أمراض و جراحات القلب و 
األوعیة الدمویة جامعة عین شمس

 ٢٤٨٥٣٧٦٥ ٣٩٢٢٦٨٤٥١٧٤ ش رمسیس العباسیة القاھرة
٢٤٨٢٣٣٦٢

٤١

٢ ش سمیر المختار متفرع من ش نبیل الوقاد ارض مستشفى الجولف الدولى
الجولف

١٩٥٥٢ ٤٢

مستشفى العبور الجامعى التخصصى 
( مستشفیات جامعة عین شمس )

مدینة العبور الحى الثانى المحلیة األولى بجوار كنیسة 
القدیس بولس الرسول

٤٤٧٩٩٠١٤
٤٤٧٩٩٠١١

٤٣

محمور مصطفى كامل -بجوار قسم شرطة التجمع - مستشفى القطامیة كلینیك
التجمع االول - خلف محطة موبیل - القاھرة الجدیدة

٢٥٨٦٥١٠٠
الخط الساخن١٥٠٢٧

٤٤

مستشفى الهالل للعاملین المدنیین بوزارة 
الدفاع

٩ ش جالل الدین الحمامصى میت عقبة 
العجوزة الجیزة

٣٣٠٣٠٣٣٦
٣٣٠٣٠٣٣٤

٤٥

صفحة ٢ من ١٣٦
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الشیخ زاید المحور المركزى بجوار مستشفى الشیخ زایدمستشفى جلوبال كیر
 و التوحید و النور

٣٨٥١٢٩٢٠
٣٥٨١٢٩٢٨

٤٦

٢٤٣٣٠٢٧٣٥٠/٥١/٥٢ ش النیل االبیض - میدان لبنان - المهندسینمستشفى محمود ٤٧

٣٣٤٦٢٠٤٢میدان بن خلدون امبابةمعهد القلب القومى ٤٨

١٣٥١٢٢٠٣٨٢٧٧٢٢٠٣٩١٦٤ ش كورنیش النیل شبرامعهد ناصر ٤٩

میدكون جروب للخدمات الطبیة
( مستشفى شفا التخصصى )

١٦٤١٥٠٥١ ش التسعین الشمالى - التجمع الخامس ٥٠

نیوروسباین لجراحة المخ و االعصاب و 
العمود الفقرى

مول سیتى عمارة اللواء خلف مسجد الحصرى المحور 
المركزى ٦ أكتوبر

٣٨٣٨٢٥٠  ٣٨٣٨٢٢٤٠ ٥١

نیوروكیر للخدمات الطبیة 
(مستشفى نیوروسبیتالیا)

١٢٢٣٧٧٧٣٢٦الحى المتمیز - منطقة المستشفیات - ٦ اكتوبر ٥٢

١٢٦٣٢٢٣٦٣ ش الحجاز میدان ھلیوبولیس مصرالجدیدةھلیوبولیس
٢٦٣٤٤٩٩١

٥٣

٢٤٥٣٣٨٥٨  ٢٤٥٣٣٨٥٥ش وادى النیل خلف قصر القبةوادى النیل

٢٤٥٦٢٧١٣  ٢٤٥٦٢٧١٢

٥٤

وحدة جراحة ومناظیر الجهاز الهضمى 
(مستشفى الدمرداش بجامعة عین شمس)

٢٤٨٤٠٤١٦ش رمسیس العباسیة ٥٥

صفحة ٣ من ١٣٦
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أبراج المدینة المنورة الشارع الجدید بجوار كشرى  دار الحیاة
الزعیم مسطرد

٠١٠٩٠٣٧٨٤٤٤  ٤٢٢٢٢٠٠٢ ١

١٨٢٥٧٧٨١٧٤ ش جزیرة بدران شبرااالصالح االسالمى
٢٥٧٧٨٣٥٥

٢

الجمعیة الطبیة االسالمیة(الهدى 
االسالمى)

٢٧٠٨٦٠١١ش فیضى خلف مستشفى الحمیات حلوان
٢٧٠٨٦٠١٣

٣

٢٣٩١٥٥٣٥-١٢٢٣٩٠٥١٦٦ ش البرامونى عابدینالجمهوریة
٢٣٩١٥٥٠٢

٤

٦٣٢٢٥٩١٩٩٨ ش طومان باى قصر الطاھرة  روكسىالجنزورى التخصصى ٥

٢٣٦٨١٩٩٥ ١٨٢٣٦٨٠٢٠٠ ش الرشیدى المنیرة السیدة زینبالحكمة  ( بم بم سابقا ) ٦

٢٣٥٨٥٦٥١ش ٩ المعادىالفتح االسالمى بالمعادى
٢٣٥٨٥٨٩٥

٧

٢٥٨٨٧٦٩٢ش الشیخ صالح الجعفرى خلف مشیخة االزھر الدراسةالقاھرة الفاطمیة
٢٥٨٨٧٨٠٩

٨

١٧٥٢٥٨٩٩٨٦٨ ش رمسیس القاھرةالقبطى
٢٥٨٩٩٨٦٦

٩

٢٣٥٤٩١٠١ش الحریة میدان المطریةالمطریة التعلیمى ١٠

ش القصرالعینى میدان فم الخلیج  المعهد القومى لالورام
كورنیش النیل مصرالقدیمة

٢٣٦٨٩٥٣١
٢٣٦٨٩٧١١

١١

٤٢٣٥٤٩١٥١ مكرر ش الحریة میدان المطریةالمعهد القومى للكلى والمسالك البولیة ١٢

٢٢٦٦٠٥٥٥خلف شیراتون المطار ھلیوبولیس مصرالجدیدةالنزھة الدولى ١٣

النساءوالتولید " جامعة عین شمس 
"( الدمرداش)

٨٢١٣٨٣٢٤العباسیة ١٤

الیونانى 
( الجمعیة الیونانیة )

١٥٢٤٨٢٢٢٥٩ ش السرایات العباسیة
٢٤٨٢٢١٨٦

١٥

٢٢٥٥٦٤٦٠١ ش فیضى حلوانجامعة حلوان
٢٥٥٩٠٢١٠

١٦

جراحات الیوم الواحد 
(  المرج  )

٣٥٢٤٣٩٨٧٨٢ ش مؤسسة الزكاة المرج
٢٤٣٩٨٧٨٣

١٧

جراحات الیوم الواحد 
(  مدینة نصر )

ش الصحة امام مدینة مبارك للطلبة الحى السادس 
مدینة نصر

٢٤٠٤٤٣٣٨
٢٤٠٥٢٤٠١

٣ / ٢

١٨

جراحات الیوم الواحد 
( البساتین )

ش ٥٠٠ المعادى الجدیدة بجوار مدرسة 
الهالل االحمر التجریبیة

٢٧٠٣٦٩٧٣
٢٧٠٣٦٦٤٠

١٩

جراحات الیوم الواحد 
( الزاویة الحمراء )

٢٤٢٢٩٨٠٦ش بورسعید القصیرین اخر السور الزاویة الحمراء ٢٠

٢٢٧٣٦٠٤٥بلوك ٩٥ المنطقة السادسة مدینة نصرجمعیة دار االرقم الخیرى
٢٢٧٤٢٧٨٧

٢١

٢٥٩٣٣٠٢٥ش الجمهوریة القاھرةصیدناوى   ( التامین الصحى  ) ٢٢

نقابة المهندسین الفرعیة باالسكندریةطلبات المهندسین باإلسكندریة ٢٣

٢٣٦٤٠٩٦١میدان السیدة نفیسة امام مستشفى مغربى للعیونمبارك التخصصى الخیرى
٢٥٣١٨٣٥١

٢٤

صفحة ٤ من ١٣٦
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٦٦٢٣٥٨٢٣٤٤ ش ثكنات المعادى بجوار مصنع ٥٤ الحربىمبرة المعادى
٢٣٥٨٢٤٦٣

٢٥

٣٧٢٣٦٣٩٤٥٨ ش ابى سیفین الملك الصالحمبرة مصرالقدیمة
٢٣٦٣٩٦٦٥

٢٦

٢٥٧٧٠٠٠٣ارض سوق روض الفرج القدیم مجمع مبارك الحضرىمستشفى روض الفرج العام
٢٥٧٧٠٠١٢

٢٧

١٢٣٧٦٠٨٢٦١ ش السرایا الدقى الجیزةمصر الدولى
٢/٣/٤/٥/٦/٧

٢٨

صفحة ٥ من ١٣٦
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 د/  دمحم عباس حسن العوضى
(التقوى التخصصى)

تقاطع ش أبو بكر الصدیق مع ش جسر السویس میدان 
التجنید مصر الجدیدة

٢٦٣٢٨٦٦٠  ٢٦٤٣٥٥٠٧ ١

٢٦٠١١٤١٦٦٤٠٩٥ ش متولي الشعراوى الحى العاشر مدنیة نصر مستشفي الماسة ٢

٢٤٣٣٤٩٦٣١٨ ش مصدق الدقى الجیزةابن سینا التخصصى
٣٧٦٠١٣١٦

٣

االطباء المتحدون لتنمیة وادارة 
المستشفیات ( جنة)

٣٧٢٠١٠٢٧٢٨٧٧٧٧ش الهرم محطة المساحة  امام السالب
٠١١١١١٣٣٥٤١

٤

االطفال الجامعى بالمنیرة 
" ابوالریش "

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ٥

االمل والحیاة  
( المهندسین  )

٢٥٣٣٤٧٩٢١٤ ش النقیب فوزى رماح ارض اللواء المهندسین ٦

٤٥٩ ش الملك فیصل المساحة تقاطع فیصل مع ش الجابرى
رومانى الهرم

٠١٠٠٣٥٥٢٥٤ 
٠١٢٨٤٤٠٩٣١٦

٧

الجیزة الدولى 
( التطبیقیین  )

٣٣٤٣٧٨١٠٠١٧ ش االھرام الجیزة
٣٧٨١٠٠١٨

٨

٩١٢٢٤١١١١٠ ش دمحم فرید الحجاز النزھة مصرالجدیدةالدرة
٢٢٤٠١٤٨٠

٩

٤٣٣٠٥٢٠٠٠ ش عدنان مدنى الصحفیین الجیزةالدولى للكلى والمسالك البولیة
١٠ خطوط

١٠

١٢١٢٢٠٤٩٢٥٤ ش شبرا القاھرةالراعى الصالح
٢٢٠٤٩٢٥٧

١١

مدینة عباد الرحمن ١ خلف نادى الصید القطامیة الطریقالرحمة
 الدائرى

٢٧٢٥٤٦٠٢ 
٠١٢٨٤٥٢٣٧٢٥

١٢

١٣٣٣٥٠٨٩٩ ش النهضة الدقى الجیزةالزراعیین
٣٣٣٧٧٦٧٠

١٣

٣٧٦٠٦٤٤٤میدان السد العالى الدقى الجیزةالشبراویشى ١٤

الشركة العلمیة الدولیة للخدمات الطبیة 
(مستشفى امان )

٢٩ ب ش ریاض تقاطع ش مصطفى فهمى 
امام مدرسة حلوان االعدادیة بنات

٢٥٥٧٠٣٣٣-٢٥٥٧٠١١١
٢٥٥٧٠٨٨٨

١٥

الشركة المصریة للخدمات الطبیة 
المتخصصة

( مستشفى المرأة )

الخط الساخن  ٤١١٦٦١٥ ش دمشق - المهندسین - الجیزة ١٦

٣٨٣٧٢٢٥٥-٣٨٣٧٢٢٦٦مدینة السادس من اكتوبر خدمات الحى االول والثانىالصفوة الجدیدة التخصصى ( ٦ اكتوبر )
خط ساخن ١٦٣٦١

١٧

٢٢٢٦٤٣٨٠٣٨ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین مصر الجدیدةالعاصمة
٢٦٣٥٠٠٤٦

١٨

مدینة العبور - محلیة ٥ - الحى االول - خلف قسم شرطةالعبور التخصصى
 العبور

٤٤٧٩٥١٥٢
٤٤٧٩٥٢٥٣

١٩

المركز االسالمى العام
( المستشفى االسالمى )

٢٠٢٤٥٤٤٠١١ ش العزیز با� المركز االسالمى الزیتون ٢٠

٢٢٥٨٨٢٨٠٣ ش الملیجى االزبكیةالمركز الطبى االنجیلى بالقاھرة
٢٥٨٨٢٨٠١

٢١

٥٠ ش الجالء - رمسیسالمركز الطبى لسكك حدید مصر ٢٢

٤٢٢٣٤٩٨٨٨٢ ش حسن المأمون  مدینة نصربدایات
٢٣٤٩٨٨٨٣

٢٣

صفحة ٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القاھرةمحافظة

٥٥ ش عبدالمنعم ریاض برج القاھرة الطبى برج االطباء التخصصى
المهندسین الجیزة

٣٣٠٣٩٠٥٠ ٢٤

٣٢٤١٨٤٨٤٠/١ ش حسین زھدى ارض الجولفتبارك    ( ارض الجولف ) ٢٥

٩٢٤٠٥٥٠٣٠/١ ش انور المفتى خلف طیبة مولتبارك   ( عباس العقاد ) ٢٦

جمعیة جماعة القرأن الكریم
(مستشفى الرحمة الجدیدة )

٦ أكتوبر-الحى السابع - سنتر االردنیة -خلف قسم اول 
أكتوبر

٠١١٤٥٢٠٩١٣٨   
٠١٠٩٢٤١٠٣٣٧

٢٧

٢٣٥٢٠٠٠٣٢٣٥٢١٠٠٢ش احمد فخرى المنطقة السادسة مدینة نصرحسبو الدولى
٠١٠٠٦٦٢٥٦٨٧

٢٨

٢٣٢٢٩١٨٧٠٠ ش حسن افالطون ارض الجولف مصرالجدیدةد /  عبدالقادر فهمى
٢٢٩١٨٦٨٧

٢٩

د/عادل احمد السیدالصاوى
(مستشفى دمحم بخیت )

٢٦٤٢٤٦٥٥  ٠١١٤٨٦٧١٩٩٤میدان حلمیة الزیتون ش سلیم األول بجوار محطة التعاون ٣٠

دریم
( شركة ماجیوم لألنظمة الطبیة و 

التعلیمیة )

٣٨٥٨٠٤٣٧مدخل ٣ مدینة دریم الند ٦ اكتوبر
٢٣٨٥٨٠٤٣٤

٣١

١٣٣٤٧٠١٩٤ ش دمشق المهندسین الجیزةدمشق التخصصى ٣٢

شركة االطباء المتحدون للخدمات الطبیة 
و العالجیة( مستشفى الجزیرة )

٨٣٧٨٠٥٥٢٢ ش احمد لطفى السید - المساحة فیصل الهرم ٣٣

٣٢٧٣٥٨٧٥٠٠٩ ش الهرم - محطة الطالبیة - بجوار سید لألدویةشركة الجنة للرعایة الطبیة
٠١٠٢٧٢٨٧٧٧٧

٣٤

شركة المنارة للخدمات الطبیة
( مستشفى الیاسمین )

٢٧٠٤٠٠٦١تقاطع ش الجزائر من ش العروبة المعادى الجدیدة ٣٥

٦٧٢٤١٥٦٤٩٣ أ ش نخلة المطیعى  میدان تریومف مصر الجدیدةشركة ویدج جروب ( مستشفى المستقبل )
٢٤١٥٦٧٣٩

٣٦

١١٥٢٢٦٦٧٠٠١ ش صقر قریش بجوار فندق شیراتون المطارشیراتون التخصصى ٣٧

١٦٢٦٢١٤٠٢٤ ش النصر بجوار سنترال النزھة ٢ النزھة الجدیدةعین الحیاة
٢٦٢١٤٠٢٥

٣٨

٤٦١٤٢٠٠٠قطعة رقم ٥ بلوك ١٦٠٨١ الحى الخامس مدینة العبورفرید حبیب ٣٩

٢٢٦١٠٠٤٠ش عباس العقاد خلف النساجون الشرقیون مدینة نصرفیفا العقاد ٤٠

كاردیو سكان لإلستثمار الطبى
( مستشفى النخبة الدولى )

٣٥ ش عبد الرازق السنهورى من ش مكرم عبید مدینة
 نصر

٢٢٨٧٠١٣٢
٢٢٨٧٠١٣٤

٤١

مركز التشخیص المبكر ألمراض القلب و 
الشرایین 

 كاردیو سكان

٣١ ش نزیه خلیفة ( البارون سابقا ) مصر الجدیدة
٦٤ ش الثورة ارض الجولف مدینة نصر

٢٤٥٥٠٠٢٥ 
٢٢٩٠٩٠٠٧

٤٢

١٠ ش عبد الحمید لطفى المهندسین  ٩ ش اإلعالم مركز شعالن للجراحة
المهندسین

٣٧٦٠٥١٨٠  ٣٧٦٠٣٩٢٠ ٤٣

١١٩ ش عبد القادر الجرجانى - الحى السابع - بجوار مستشفى السفارات التخصصى
مسجد المفتى  

بجوارانبى للبترول - مدینة نصر

٢٢٧٢٥٩٩٩
٠١٢٠٤٣٠٥٥٥٥

٤٤

١٢٠١٢٠٥٢٧١٣٩٠ ش دكتور السلولى- میدان المساحة - الدقىمستشفى الكوكب
٣٧٦١٩٧٤٧
٣٧٦١٧٩٣٦

٤٥

صفحة ٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القاھرةمحافظة

مستشفى المركز المصرى للتشخیص 
والعالج

١٢٠١٠٠٠٦٤٠٣٠٦ ابراج اغاخان - كورنیش النیل - شیرا
٠١٢٠٥٠٩٧٠٠٠

٤٦

١٧ ش تاج الدین السبكى أرض الجولف من ش  النزھةمكة التخصصى
 مصر الجدیدة

٢٢٩١٩١٢٣
٠١٠٢٤١٢٤١٤٣

٤٧

٢٦٨٨٨٨٥٧مدینة الشروق الحى المتمیز بجوار سنترال الشروقنور الشروق ٤٨

نیوھارت ایجیبت للمنشأت الطبیة 
المتخصصة

(مستشفى المعلمین )

٣٢٧٣٧٤٧٢٦ ش محمود مختار الجزیرة امام مبنى االوبرا
٠١٠٢٤٤٢٠٥٠٥

٤٩

صفحة ٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

٦٠١٢٧٤٧٦٧٣٧٥ خدمات النرجس فیالت التجمع الخامس الكرمة
٠١٢٨٩٩٩٦٥٥٥

١

 روكسى 
( د عمرو فایز )

٢٥٢٢٩٠٩٥٩٥ ش الخلیفة المأمون – روكسى – مصر الجدیدة ٢

 شركة سمارت ھیلث كیر سولیوشینز
( مستشفى الواحة )

٢٩٠١١١٢٥٣١١٨٣ ص بوابة حورس حدائق األھرام  الجیزة
٠١٢٠٠٠٧٠٧٦٠

٣

 ناصر عبد البارى عید (مركز الطاھر 
الطبى)

ش امتداد ریاض الصالحین من ترعة الشابورى شبرا 
الخیمة مسطرد

٠١١٤٧١٥٥٥٥٠
 ٠١١٤٠١١٩٩٢٠

٤

١٠ ش ابوالمجد من ش شمس الدین الذھبىى االبتسامة
مصرالجدیدة

٠١٠٠٦٦٦٦٠١١ ٢٤١٧٠١٢٦ ٥

١٧٢٦٨٢٢٣٩٧ ش السرایات العباسیةاالیطالى ٦

٢٤١٥٥٣٨٧  ٣٧٢٤١٥٧٣٥٨ ش مراد میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةالبدر التخصصى
٢٤١٨٦٥٦٤

٧

٢٤٠٣٩٥٤١  ١٢٤٠٣٩٥٣٧ ش احمد قاسم جودة عباس العقاد مدینة نصرالتوفیقیة التخصصى
٢٤٠٣٩٥٣٦

٨

٢ ش ١٠١ كورنیش النیل بجوار محطة الجارم
بترول التعاون المعادى

٢٣٥٩٠٥٥٢
٠١٢٢٢١٨٤٢٩٣

٩

٢٣٧٨١٠٣٠میدان النهضة بجوار مسجد الفاروق المعادىالجمعیة الطبیة االسالمیة ( الفاروق )
٢٣٨٠٤٠٦٨

١٠

٢١٢٥٠٥٠٠٠٠ ش مسجد بالل من ش ٩ المقطمالجمیلة
٠١٠٠٠٠٨٤٩٢٨

١١

٢٤٥٤٤٢٨٨ ٤٠١٢٧٦٦٩٥٤٤٢ ش الخبیر أمام كنیسة مارجرجس حمامات القبةالحیاة التخصصى ١٢

الزھور 
( ٦ اكتوبر  )

٣٨٣٦٢٤٦٢قطعة ١٥ الحى السابع مدینة ٦ اكتوبر
٣٨٣٦٢٤٦٣

١٣

٢٧ ش األمیرة فادیة متفرع من ش أبو ھول السیاحى الشروق
الهرم

٣٣٨٣٣٧٣٠  ٣٣٨٢٤٥٠١ ١٤

أخر مصطفى النحاس أعلى التبة ١ ش ضیاء الحق  العذراء و أبى سیفین
مدینة نصر

٢٤٧٢٠٣٧٢ ٢٩٢٩٠٢٩٤ ١٥

٣٣٧٤٩٤٣٢٧ ش السودان المهندسین الجیزةالمروة
٣٧٤٩٤٣٢٨

١٦

٢٥٠٧٩٨٥١ش ٩ المقطمالمقطم التخصصى
٢٥٠٧٩٨٥٢

١٧

النیل 
( د /  فكرى فارس )

٥٣٥٦٨٠١٨١ ش الجامعة میدان الجیزة ١٨

٣٩٣٧٤٩٠٠١٦ ش دمشق المهندسین الجیزةبدراوى
٦٩ / ١٨

١٩

٤٢٤١٨٦٥٩٩ ش االدریسى روكسى مصرالجدیدةبرج مینا الطبى
٢٢٩٠٤١٦٣

٢٠

د /  فهمى احمد رمضان
( مركز حواء الطبى )

٣٢٦٣٧٦٥٤٧ ش الكمال برج بانوراما الحلمیة میدان حلمیة الزیتون
٢٦٣٧٦٤٧٤

٢١

د /  مصطفى صبحى دمحم حجازى
( للوالدة وامراض النساء وجراحة  

المناظیر والحقن المجهرى)

٠١٠٠٥٢٩٣٢٠٩ ٤٤٢٥٧٨٣٦٧٢ أ ش طلعت حرب ناصیة سوق التوفیقیة وسط البلد ٢٢

د /  ھانى جمیل یوسف 
( مركز القاھرة لجراحة العظام )

٣٢٤٥١٩٢١٣ ش رفاعة من الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدة
٢٤٥٢٥٦٣١

٢٣

صفحة ٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

د /  یس عبدالغفار 
( ألمراض بحوث الكبد )

٦٢٢٧٢٠٥٢٥ ش عمارات ھیئة التصنیع من مكرم عبید مدینة نصر ٢٤

د/  سعید صالح الدین احمد عبد النبى
(مستشفى ابو الهول التخصصى)

٢ ش ابو الهول السیاحى - بجوار فندق طیبة - مشعل - 
الهرم

٠١٠٩٨٨٨٨٥٧٤  ٣٣٨٣٣٨٨٨ ٢٥

د/  عبدالفتاح اسماعیل 
النصر التخصصى

٣٤٢٦٣٦٩٦٣٢ ش شاھین من سلیم االول النعام
٢٦٣٨٧٥٨٧

٢٦

٣٣٩٢٥٠٥٧ ٤٥٧٣٣٩٢٥٠٥٨ ش المساحة  فیصل الرئیسى الجیزةرسالة ٢٧

٢٦٢٣٥٧٩٧  ٣٢٦٢٣٦٠٣٤ ش عبدالرحمن الرافعى میدان الحجاز مصرالجدیدةسان بیتر الدولى ٢٨

١٧ ش عباس زعزوع - الحى السابع سان مارك التخصصى
امتداد الطیران مدینة نصر

٢٢٦٣٩٦٢٢/٣ ٢٩

٥ ش وجیه ساحل روض الفرج كورنیش النیل سبرنج
بجوار معهد ناصر

٢٢٠٤٧٠٣٠
٢٢٠٢٤٧٧٦

٣٠

٦٧ ش عرفات تقسیم الرقابة االداریة بجوار شركة األمل للخدمات الطبیة  ( أمل القبة )
مدرسة النقراشى الثانویة حدائق القبة

٢٤٥٣١١١٩
٢٤٥٣١١١٦

٣١

شركة المدینة الدارة المستشفیات
(مستشفى الشروق رویال)

٠١١١٧٢٧١٤١٩الرابط الثالث - التعاونیات - مدینة الشروق
٠١٢٢٤٤١١٢٠٥

٣٢

شركة الوطن العربى للخدمات الطبیة 
(مستشفى الواحة)

١١٣٣٠٣٦٠٠٨ ش على السید  من ش احمد عرابى المهندسین
٣٣٠٣٦٠٠٢

٣٣

٠١٠٩٩٩٢٦٠٢٦ ٣٢٤٣٠٢٠٠١ ش منیة السیرج  شبرا الخلفاوىشركة مستشفى الصفوة
  ١٦٢٥٤

٣٤

شركة وقایة للخدمات الطبیة
( مستشفى وقایة )

١٧٠١٠٢٠٧٣٧٩٣٩ش اسماء فهمى ارض الجولف - مدینة نصر ٣٥

٢٤٨٢٤٣٦٧  ١٩٢٤٨٢٦٣٥٨ ش سلیم عبده میدان عبده باشا العباسیةطیبة ٣٦

٣٣٤٥٣٤٧٠  ٢٢٣٣٤٤١٥٨٠ أ ش دسوقى العجوزة الجیزةطیبة الدولى ٣٧

٢٢٩٠٩٠٠٨  ٦٤٢٢٩٠٩٠٠٧ ش الثورة ارض الجولف مدینة نصرفلسطین ٣٨

٢٦٣٦٢٢٧٢  ٩٩٢٦٣٦٢٢٧٢ ش سلیم األول امام عمر افندى حلمیة الزیتونكلیلة التخصصى ٣٩

٦٦ ش مصر و السودان - بجوار مسجد الشیخ كشك - مستشفى الفؤاد
حدائق القبة

٠١٠٠٩٦٤١٧١٠
  ٠١١٤١٤٣٨٨٩٠

٤٠

٢٦٢٢٣٤٥٦٩٣ أ میدان احمد حلمى شبرا القاھرةمستشفى المركز الدولى الطبى
٢٢٣٣٦٧٢١

٤١

٣٧٢٢٥٧٦٤٤٢ ش سلیم األول  الزیتونمستشفى جمعیة األقباط
٠١٢٢٣٩٨٨٤٤٦

٤٢

٧٣٢٥٢٦٥٥٨٣ الطریق الزراعى المعادىمستشفى د/  عالء الدین عزت و شركاه
٢٥٢٦٥٥٨٤

٤٣

٩٠١١١١١٠١٧٠٤ ش ترعة السواحل - وراق العرب - جیزةمستشفى دار االسراء
٠١١١١١٠١٧٤٤

٤٤

١٢٤٦٥٠١٩٩/٩٨/٩٩ ش احمد بسیونى - حدائق القبةمستشفى سان بوال
٠١٢١٠٤٠٠٩٥٠٠

٤٥

١١٢٦٣٦٣٦٤٣ ش دمحم والى - من ش الحجاز - مصر الجدیدةمستشفى مصر الجدیدة
٠١٠٦٦٣٣٣٤٧٠

٤٦

 ٠١٢٢٣٤٧٨٤٥٥خلف مدرسة معاذ بن جبل الحى األول العبورمصر األمل
٠١٠٢٢١٣٥٩٩

٤٧

صفحة ١٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

٧٥ ش مصر والسودان امام مسجد الشیخ كشك مصر و السودان
حدائق القبة

٢٦٨٥٤٦٢٠
٢٦٨٥٨٧٧١

٤٨

صفحة ١١ من ١٣٦
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( قطوف الحمد ) د/  دمحم عباس خلیل 
العزبى

ش ابراھیم الخلیل برج الحمد ٢ مدینة قباء 
جسرالسویس

٢٦٩٧٧٧٥٦
٢٦٩٧٧٧٥٧

١

(الجزائر)
د/  سمر انسى ابراھیم خورشید

٢٧٠٢١٢٥٧  ٤٣٢٧٠٢٤٢٢٨ ش الجزائر المعادى الجدیدة ٢

٢٣٦٥٦٨٨٨  ٢٣٦٥٤٨٨٨كورنیش النیل مصرالقدیمةال محمود الطبي ٣

االطفال التخصصي بحلوان 
د /  وجیه دمحم صابر

٢٥٥٤١٢٧٥میدان المحطة عمارة سینما ماجدة حلوان
٢٥٥٦٦٦٥٤

٤

١٤٩ ش السید المرغنى میدان عمر بن الخطاب االمام الراحل د/  عبد الحلیم محمود
محطة السبع عمارات مصرالجدیدة

٢٤١٧٣٢٦٠ ٥

٤٦٠٤٣٤٧٠  ١٥٤٦٠٤٣٤٦٥ ش عزبة عثمان شبرا الخیمةاالمل التخصصي ٦

٧ ش مبارك من اسماء فهمى خلف الرقابة االداریة الجولف میمولایر
مصرالجدیدة

٢٤١٤٧٨٩٤
٢٤١٨٠١٩٨

٧

١٦٠٣٣٨٣٦٤٥٠ الملك فیصل الكوم االخضر الهرم الجیزةالحبیب التخصصى ٨

٤٤٦٤٠٧٩٥  ٤٤٦٣٤٥٥٥طریق المرج الخانكة تقسیم التجاریینالحیاة التخصصى ٩

١٠٣٣٣٠٤٧٢٩٧/٩٦ ش العلمین میدان الطلبة المهندسینالرضا
٣٣٤٥٤٤٦٩/٩٨

١٠

ش كفر طهرمس من ش فیصل بجوار رئاسة الروان التخصصى
حى الهرم الجیزة

٣٥٨٤٦٧٩٣
٣٥٨٥٤٣٥٦

١١

٥ ش المحروسة من احمد عرابى الزمالك
المهندسین الجیزة

٣٣٤٧٥٣٩٥  ٣٣٤٧٠١٣١ ١٢

٤٠٢٢٧٤١٥٩٦ ش حسن المامون مدینة نصرالزھراء التخصصى ١٣

الزیتون التخصصى 
د/  عزیز احمد عبد العزیز

٢٢٥٨٥١٩٦-٢٢٢٥٨٤٣٤٨ میدان العزیز با� الزیتون
٢٤٥٣٥٤٤٠

١٤

٤٠٢٣٥٨٢٠٣٠٧ ش الهرم الرئیسى بجوار محافظة الجیزةالسالم ورثة كمال عزیز داود ١٥

١٣ ش حفنى ناصف خلف محطة المحافظ من السنابل
ش مصر والسودان حدائق القبة

٢٤٨٢١٩٧٠
٢٤٨٢١٧١٦

١٦

الشركة المصریة السعودیة للمراكز الطبیة
(مركز الدقى التخصصى للجراحة)

٦٣٧٦٠١٣٤٨ ش التحریر امام اخوان مقار الدقى الجیزة
٣٧٦٠١٣٢٤

١٧

٢٦٣٤٥٤٧٣  ١٣٢٦٣٥٠٤٧٠ ش عین شمس برج حلمیة الزیتونالشفاء التخصصى ١٨

٨٧٠١١١١٨٢٩٧٣٣ ش مكة حدائق القبةالقبة التخصصي
  ٢٦٠٣٦٦٤٠

١٩

٢٥٧٩٩٢١١  ٧٢٥٧٦١٢٦٦ ش جزیرة بدران روض الفرجالمركز العربى الطبى ٢٠

٢٢٥٨٣٤٥٠  ٩١٢٢٥٦٠١٩٤ ش جسر السویسالمیریالند التخصصى ٢١

قطعة ٦٠٣٩ منطقة ج الهضبة العلیا خلف بیت الفضل
نادى الشرق للتامین المقطم

٢٥٠٨٠١٦٠
٠١١٤٤٥٥٤٤٧٠

٢٢

٣٨٣٧٢١٨٨مركز السفراء التجارى خلف مسجد الحصرىتبارك   ( ٦ اكتوبر )
٠١٠٦٦٩٨٤١٣١

٢٣

٠١٠٩١٥٥٨٠٣ابو زعبل البلد فوق مسجد البر واالحسانتبارك   ( ابو زعبل ) ٢٤

٤٣٧٣٠٣٣٤٧ ش ترعة الزمر برج جوھر ارض اللواءتبارك   ( ارض اللواء ) ٢٥

صفحة ١٢ من ١٣٦
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٧٢٤١١٤٠٥٠ ش دمحم مهدى الحى العاشر مدینة نصرتبارك   ( الحى العاشر ) ٢٦

٢٤٤٠٧٥٤٤طریق المرج الخصوص العمومى برج حمادةتبارك   ( الخصوص ) ٢٧

وحدة ١١٦ المركز الطبى االول الرحاب تبارك   ( الرحاب )
القاھرة الجدیدة

٢٦٠٧٢٧٧٢ ٢٨

٢٣٩٢٦٠٦٧  ٢١٦٢٣٩٥٩٧٢٧ ش بورسعید السیدة زینبتبارك   ( السیدة زینب ) ٢٩

٣٨٥١٩٩٥١سیتى سنتر بجوار المستشفى العام فوق معمل البرجتبارك   ( الشیخ زاید ) ٣٠

٢٠١١٥٢٥٧١٥٠ طریق كفر طهرمس الطالبیة فیصلتبارك   ( الطالبیة ) ٣١

٤٤٧٩٠٠٣٠سنتر الحجاز الحى االول العبورتبارك   ( العبور ) ٣٢

٦٣٣٥٦٥١٣٠٠ ش الثالثین خلف قاعة سید درویش العمرانیةتبارك   ( العمرانیة ) ٣٣

١٥٤٢٦٦٢٠٦٩٠ ش مؤسسة الزكاة المرجتبارك   ( المرج ) ٣٤

٤٣٤٣٥٨٣٠٦٤٧ ش الملك فیصلتبارك   ( المریوطیة)
٣٥٨٢٢٢٤٤

٣٥

٢٦٥٢٨٦٠٠ش عمر المختار بجوار شركة ریجوار المطریةتبارك   ( المطریة ) ٣٦

٢٢٥٤٥١٧٦ش المطریة الرئیسى فوق حاتى شیخ البلدتبارك   ( المطریة ٢  ) ٣٧

٢٧٠٢٥٥٢٣  ٢١٢٧٠٣٢٠١٥ ش ٣٠٦ امام مرور المعادى صقر قریشتبارك   ( المعادى ) ٣٨

٢٥٠٧٣٧٠٠ش ٩ عمارة المقطم الممیزة میدان النافورةتبارك   ( المقطم ) ٣٩

٢٥٣٢٩١٤٨  ٥٧٢٥٣٢٩١٤٩ ش حسن االنور الملك الصالحتبارك   ( الملك الصالح ) ٤٠

١١٢٦٢٠٤٩٩٠ ش مجدى متفرع من ش المؤرخ دمحم رفعتتبارك   ( النزھة الجدیدة ) ٤١

٢٣٧١٢٤٤٧٧ ش االمبابى من ش نادى امبابةتبارك   ( امبابة ) ٤٢

١٣٣٥١٩١٣٣ ش احمد رخا بشتیلتبارك   ( بشتیل ) ٤٣

٣٥٨٥٨٠٠٠میدان بهتیم برج عفیفىتبارك   ( بهتیم ) ٤٤

تقاطع ش ناھیا مع ش ٦ اكتوبر بجوار تبارك   ( بوالق الدكرور )
مسجد عمرو زاید

٠١٠٣٥٥٢٤٥٤ ٤٥

٢٢٩٩٩٧٠٥  ٩٧٢٢٩٩٩٨٠٢ ش عزیز المصرى عین شمستبارك   ( جسر السویس ) ٤٦

٢٦٦٣٢١٢٢  ٧٢٢٦٦٣٢١٢٣ ش جمال عبدالناصر الحرفیین امام مودى سنترتبارك   ( جمال عبدالناصر ) ٤٧

٢ ش الصفا والمروة من ش امتداد ولى العهد تبارك   ( حدائق القبة   ٢  )
حدائق القبة

٢٦٠١٥٢٠٤ ٤٨

٢٩٢٤٥٥٤١٥٢ ش ولى العهد حدائق القبةتبارك   ( حدائق القبة ) ٤٩

١١٥٢٦٣٦٢٢٦٧ ش سلیم االول ابراج الزیتونتبارك   ( حلمیة الزیتون ) ٥٠

٢٦ ش شریف برج دھب امام امام محطة تبارك   ( حلوان )
مترو انفاق حلوان

٢٧٦٤٨٠٠٩
٢٧٦٤٨٠١٢

٥١

٧٦٢٧١٦٥٣٩٠/١ ش الفیوم امام مجمع المدارس دار السالمتبارك   ( دار السالم ) ٥٢

صفحة ١٣ من ١٣٦
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٤٤٧٥١٠٠١ش ١٥ مایو برج القطان شبرا الخیمةتبارك   ( شبرا الخیمة )
٤٤٠٨٤٠٨٠

٥٣

٤٣٩٨٤٨٤٢٦ ش ترعة عبدالعال ١ تقاطع العشرین صفط اللبنتبارك   ( صفط اللبن ) ٥٤

١٦٢٤٩٥١١٢٧ ش یوسف الدجوى عزبة النخلتبارك   ( عزبة النخل ) ٥٥

١٦١٢٤٩٥٩٠٥٠ ش عین شمس امام معهد مندوبى الشرطةتبارك   ( عین شمس ) ٥٦

٤٤٣ ش فیصل فوق سوبر ماركت مترو تبارك   ( فیصل  ٢  )
محطة حسن دمحم

ــــــــــــ ٥٧

٢٢٧٨١٥٨٤طریق سبیكو امام مجمع شباب الخریجینتبارك   ( مدینة السالم )
٢٢٨٠٣٢٣٣١

٥٨

٥٢٢٦٦٧٢٢١ ش الجامع مساكن شیراتونتبارك   ( مساكن الشیراتون ) ٥٩

٥٠٢٣٣٤٢٠٩٠ ش شرق السكة الحدید منشیة ناصرتبارك   ( منشیة ناصر ) ٦٠

٢٦٣٥١٨٠٣  ٥٣٢٦٣٨٨١٦٤ ش عبدالعزیز فهمى مصرالجدیدةتبارك   ( ھلیوبولیس ) ٦١

تبارك 
( شبرا  /  روض الفرج )

١٣٢٤٥٨٦٣٥٠/٤ ش روض الفرج ٦٢

جمعیة النصر االسالمیة ( مستشفى الفتح
 بالخلفاوى)

١٢٢٠٥٨٢٢٣ ش بین المدارس الخلفاوى شبرا
٢٢٠٥٤٤١٦

٦٣

جمعیة رابعة العدویة للتنمیة و الرعایة 
االجتماعیة

( مستشفى رابعة العدویة )

٢٤٠٣٤٠٢٦  ٢٤٠٣٤٠٢٥ناصیة ش الطیران میدان رابعة العدویة مدینة نصر ٦٤

٢٨٢٢٤١٥٤٢٧ ش الحجاز میدان المحكمة مصرالجدیدةجمعیة غار حراء ٦٥

٢٦٨٢٩٩٦٦  ١٦٢٦٨٤٥٦٧١ ش الدویدار حدائق القبةحورس ٦٦

٤٠٢٣٦٨٨٣٩٩ ش المنیل میدان الروضةد /  احمد صدیق ٦٧

د /  احمد عطیة احمد جمعة( للوالدة و 
الطوارىء )

١٩ ش صبحى تقاطع ش الیابان قاعة سید درویش 
العمرانیة الغربیة

٣٥٦١٣٣٦٤ 
٠١٠٠١٤١٢٧٠٩

٦٨

٤٢٢٧٩٤٦٤٣٥ ش خیرت میدان الظوغلى السیدة زینبد /  اسامة احمد دمحم العزیزى
٢٧٩٥٠٥٤٥

٦٩

٢٢٥١٦٠٣٥  ١٥٧٢٢٥١٣٣٦٥ ش المطراوى امام قسم المطریةد /  فهمى احمد رمضان ٧٠

٤٠٢٦٣٨٤٠٩٥ ش عین شمس عمارة شمس الشموسد /  دمحم المغاورى دمحم رمضان (النعام) ٧١

د/  مدحت سید لطفى 
( الطفال االنابیب )

٢٢٣٩٢٤١١٠ ش شریف عمارة اللواء الدور الرابع - باب اللوق ٧٢

٢٥٥٦٢٥٣٦  ٤٧٢٥٥٦٢٣٨٥ ش دمحم سید احمد حلواندار الشفاء  ( حلوان ) ٧٣

دكتور /  عبد هللا دمحم على الشیخ ( 
مستشفى البحراوى )

٢٢٥٥٥٩٣٠  ٤٢٢٥٠٤٠٧٦ ش عزت باشا الخارجة المطریة ٧٤

٢٧٣٦٦٢٥١  ٦٢٧٣٥٧٦٩٥ ش د /  فواد االھوانى الزمالكشجرة الدر ٧٥

شركة سوامید للخدمات الطبیة
( السالم التخصصى الزیتون )

٢٦٣٤٣١٩٣  ١٤١٢٦٣٢٠١٤٤ ش طومان باى الزیتون ٧٦

٢٤ ش عمر بن الخطاب امام نادى الصید عمر بن الخطاب
المهندسین الجیزة

٣٧٦١٦٨٢٢ ٧٧

صفحة ١٤ من ١٣٦
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٦٠٢٥٢٥٠٠٦١ ش ٧ المعادى امام محطة مترو المعادىقصر المعادى ٧٨

مؤسسة االندلس الطبیة
( مستشفى االندلس )

١١٣ ش جمال سالم امتدام ش الطیران الحى السابع 
مدینة نصر

٠١١١١٣٢٣٢٧١
٠١٠١٥٣٢٤٩٩٠

٧٩

٤٢٢٠٤٥٥٥ش ١٥ مایو بجوار محطة بنزین اسو شبرا الخیمةمحسن المغربى
٤٤٧١٧١٠٠

٨٠

٩٤ ش فرید سمیكة ھلیوبولیس مركز رعایة الجهاز التنفسى
امام نادى الطیران مصرالجدیدة

٢٦٢١٤٤٩٧
٢٦٢٠٢٨١٤

٨١

١٣٥٤٤٦٦٦٠شارع دمحم ابراھیم سلیمان القومیه العربیه - امبابهمستشفى العجوز التخصصي
٠١١١١١٤٩٥٤٤

٨٢

١٤١٩٦٥٦ شارع لبنان - المهندسینمستشفى المراء ٨٣

برج جوھرة الخلیج من االربعین من ش كعبیش الطوابقمستشفى المروة الطبى الحدیث
 فیصل الجیزة

٣٣٨٧٧٧٩٦
٣٣٨٧٧٧٩٤

٨٤

١٣٢٢٩٠٠٨٨٧ میدان الماظة مصر الجدیدةمستشفى جوھر للوالدة و الجراحة
٢٢٩٠٠٥٢٦

٨٥

١٣ ش الشیخ احمد الصاوى من ش مكرم عبید مستشفي عالج
مدینة نصر

٢٢٧٤٤٩٤٠
٢٢٧٤٤٩٤١

٨٦

٢٢٨٠٢٢١١مدینة السالم - میدان االسكندریة - خلف مسجد التوحیدمستشفى نهر الخیر التخصصى
٠١٠٦٦١٤٤٩٧٢

٨٧

صفحة ١٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات  مستوي ــ د 

القاھرةمحافظة

٤٤٦٩٨٠٨٩ابوزعبل البلد بجوار السوقالتقوى ١

الجمعیة الطبیة اإلسالمیة 
( الحوامدیة )

٥٣٨١١٥٥٠١ ش سعد زغلول متفرع من ش الجمهوریة الحوامدیة
٣٨١٢١٨٣٨

٢

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( السیدة زینب )

١٢٣٦٢٧٩٧٥ ش السد البرانى بجوار مسجد السیدة زینب ٣

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( العمرانیة )

٢٣٥٧٠١٩٦٧ ش السالم العمرانیة الشرقیة امام مستشفى الصدر ٤

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
(الشرابیة التخصصى )

١٨٢٢٣٩٤٠٧٩ ش عبدالعزیز فج النور عزبة بالل الشرابیة
٢٢٣٥٨٢٣٦

٥

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
الخانكة  ( مسجد صالح الدین )

٤٤٦٩٩٦٥٦ش صالح الدین بجوار محطة السكة الحدید الخانكة ٦

٣٨٠٢١٣٧١البدرشینالجمعیة الطبیة االسالمیة " االقصى " ٧

الجمعیة الطبیة االسالمیة ( م . العادل 
عمر بن عبدالعزیز )

٢٢٠٤٩٣٦٣ش الورشة ٧ میدان المنتزه شبرا ٨

الرحمة 
( شبین القناطر )

٠١٣٧٠٢٠٩٥شبین القناطر خلف مجمع المحاكم ٩

السادة جهات العالج المتعاقدة مع 
المشروع

١٠

٣٥٦٤٨٣٦٩  ٢٣٥٦٤٨٣٧٢ ش عبدالرحیم مطر ناصیة الثالثینى العمرانیة الغربیةالقدس
٣٧٧٧٠٥٤٥

١١

٧٣٣٤٤٥٥١٢ ش حسین الجیزاوى مدینة األوقاف الجیزةالمحروسة ١٢

تكلفة مهندس ( تجدید بعد المیعاد ) ١٣

صفحة ١٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات الصحة النفسیة

القاھرةمحافظة

١٧٧٣٣٨٠٨٤٢٢ ه بوابة خفرع حدائق األھرامالوعى الجدید
٠١٠٦١٧٤٧١١١

١

ش الطیران امام مسكن طالبات كلیة البنات مدینة نصرجمال ماضى ابوالعزائم
مركز ابوالعزایم المنطقة الصناعیة امام النساجون 

الشرقیون العاشر من رمضان

٢٤٠١٣٩٧٦
٠١٥٣٦٤٤٥٣

٢

عمر شاھین 
( للصحة النفسیة )

١١ ش الشهید عاصم حمودة بجوار 
عمارات منتصر الهرم

٣٥٨٢٠٦٦٧
٣٥٨٢٠٦٦٨

٣

٢٣٥٠١٠٥١كورنیش النیل بجوار عمارة مالكو المعادىقصر المعادى للصحة النفسیة ٤

برج الحجاز - ش ترعة الشابورى - من ش ١٥ مایو -مركز مكى للطب النفسى و عالج االدمان
 شبرا الخیمة

٠١١١٤٢٦٠٠٩٠ ٥

مستشفى العزایم للطب النفسى وعالج 
االدمان

منطقة خدمات البنفسج- التجمع االول امام بوابة ١٣ 
الرحاب ش عبد الحمید جودة السحار

٠١١٥٥٥٨٦٩٥٥
٠١٠٣٣٣٧٧٤٨٤

٦

مستشفى د/  احمد جمال ماضى ابو العزایم
(دار ابوالعزایم للطب النفسى )

الهضبة الوسطى للمقطم امام كارفور خلف نادى 
الصید الجدید محطة سنترال الـ  ٧٠ فدان

٢٧٢٧٢٧٠١
٢٧٢٧٢٧٠٦

٧

مصحة النیل بالمعادى 
( للصحة النفسیة )

٢٣٥٨١٤٣٣اول المعادى ٤٠ أ طریق مصر حلوان الزراعى
٥ خطوط

٨

صفحة ١٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القاھرةمحافظة

 المجموعة العلمیة للعیون 
( مركز الهرم للعیون )

٣٠٧٣٥٨٥٧٨٢٣ أ ش االھرام الجیزة ١

( مستشفى العیون )
د/  حسام الدین محمود احمد فرج

٢١٠٢٠٩٩٥٢٧٠ ش جسر السویس - امام فندق السالم
٠١٠٩٩٢٤٠٢٢١

٢

٠١١٠٠٦٠٦٠٦٩ ٣٣٣٧٨٦٧٩برج الصفا الطبى الدور الخامس  جامعة الدول العربیةأى سكان لفحوصات العیون ٣

٢٤٥١١١٣٠  ١٧٢٤٥١١١٢٠ ش بیروت مصرالجدیدةاالكادیمیة المصریة للعیون
٢٤٥١١١٤٠

٤

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( مركز حلوان للعیون )

٣٦٢٧٦٤٦٨٤١ ش شریف عمارات السعودیة حلوان
٢٧٦٤٧١٦٩

٥

٠١١٥٨٧٤٤٧٧٧  ٣٣٣٣٨٩٣١٥ ش طهران متفرع من ش مصدق  الدقىالرعایة البصریة للعیون ٦

٢٣٩٢١٩٧٦ ١١٢٣٩٢١٩٤٧ میدن السیدة زینب عمارة الشرطة  الدور الخامسالشركة العربیة العلمیة للعیون ٧

١٨ ش الخلیفة المامون مصرالجدیدةالمركز التخصصي للعیون
١٧ش النصر -تقسیم االسلكى- المعادى الجدیده

٢٤٥٤٩٥٧٠ ٨

٠١١١١٣٠٥١٥٩امام بوابة المیرالند - مصر الجدیدةالمستشفى العربى للعیون
٠١٠٠٠٤٨٨٢٧١

٩

د/  نرمین محمود بدوى محمود ( مركز 
عیون طفلك)

٢٥ ش مصطفى النحاس امام كنتاكى الحى الثامن مدینة 
نصر

٢٢٧٠٩٩٧٨ ٢٢٧٣٠٥٠٤ ١٠

شركة ألترا فیجین للمشاریع الطبیة 
( مركز الخبراء لطب وجراحة العیون)

٣٣٤٦٩٤٢٥  ١٧٣٣٣٤٦٩٤٩٩ ش السودان تقاطع  ش سوریا   المهندسین ١١

شركة البصیرة للخدمات الطبیة (اى 
فیجین للعیون)

٢٥٢٦٩١٠٥٠١ ش احمد تیسیر امام كلیة البنات مصر الجدیدة
٠١٠١٠٨٦٨٦٨٦

١٢

شركة المنیر للخدمات الطبیة
( مركز المنیر للشبكیة السكرى )

٩٢٣٧٦٢٤٢٧٦ ش التحریر برج ساریدار الطبى الدور الرابع
٠١٢٨٨٧٨٨٧٨٦

١٣

٤١٢٨١٨٢٢٠٩ ش دمحم سید احمد تقاطع ش عبدهللا امام مؤمن حلوانشركة النیل لجراحات العیون واللیزك
٢٨١٨٢٢٠٥

١٤

شركة عیون المستقبل للخدمات الطبیة
( مركز سفیر للعیون و اللیزك)

٦٢٢٧٧٦٢٠٧٤ ش ابو بكر الصدیق - میدان سفیر- مصر الجدیدة
٠١٠٠٠٩٠٦٠٢٠

١٥

٠١١١١١٥٠٠٦٤ش جامعة الدول العربیهقرطبة لطب العیون
٠١١١١٥٠٠٦٤

١٦

التجمع الخامس شارع التسعین خلف المستشفى مول (مدینة العیون التخصصیة
( HCC 

٠١٢٠٠٠٤٢٠٠١
٠١٢٠٠٠٤٢٠٠٢

١٧

مركز البستان الطبى 
لتشخیص امراض العین

١٨ ش یوسف الجندى مول البستان التجارى 
الدور العاشر باب اللوق

برج ریحان مدخل زھراء المعادى الدور الثانى اعلى خیر
 زمان

٢٣٩٣٥١٦٣
٢٣٩٣٥١٦٩
٣٩٧٠٣٤٠٤

١٨

٠١٠٠٦٦٠٦٠٩٠ ١٧٢٢٩٠٠٢٥٥ ش االھرام روكسي مصرالجدیدةمركز الحلمى للعیون ١٩

١٠ ش عبد العزیز سلیم من ش الثورة امام بوابة ٦  مركز الحیاة للعیون
نادى الصید الدقى الجیزة

٣٣٣٦٣٦٥١
٣٣٣٦٣٦٥٠

٢٠

٢٤٣٤٥٧٨٢ ١٢٣٢٤٣٤٢٧٨١ ش مصروالسودان امام عمر افندى حدائق القبةمركز الدرة التخصصى للعیون ٢١

مركز العاصمة 
لطب وجراحة العیون

٠١١١٧٥٧٩٩٤٤ ١٢٣٢٣٥٤٦٩٧١ ش حسن المأمون امام النادى االھلى مدینة نصر ٢٢

٧ ش محرم شوقى متفرع من ش العروبة امام مركز العین لطب وجراحة العیون
قصر البارون مصرالجدیدة

٢٢٩١١٦١١
٢٢٩١١٦٣٣

٢٣

صفحة ١٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القاھرةمحافظة

٣٧٣٥٥٤٠٠  ١٤٠٣٧٣٥٤١١٩ ش ٢٦ یولیو امام السنترال الزمالكمركز القاھرة الدولى للعیون ٢٤

١٠٢٠١٢٠٠٠٢٣٠٠١ ش المیرغنى مصر الجدیدةمركز المشرق للعیون
١٦١٧٨- ٢٦٩١٠٩٣٨

٢٥

   ٩٩٢٧٥٣٦٩٢٢ ش النصر  تقسیم الالسلكى  المعادي الجدیدةمركز المعادى التخصصى للعیون
٠١٢٢١٧٢٣٩٩٩

٢٦

مركز برادة للعیون
احمد حسن برادة

١٣٣٣٤٤١٧٠٢ میدان سفنكس - الدور السابع - العجوزة
٣٣٤٧٦١٨٥

٢٧

مركز د /  فتحى الصیاد 
( لطب و جراحة العیون )

٣٣٣٤٧٧٨٠٠ أ ش جامعة الدول العربیة میدان سفنكس الجیزة ٢٨

١٩٣٤٤-١٤٠١٠٦٧٢٦٠٧٤٠ش الحجاز میدان المحكمة مصر الجدیدةمركز د/  دمحم حامد لجراحات ولیزك العیون ٢٩

٦ ش التحریر الدقى الجیزةمركز دنیا للعیون و اللیزر
١٢ ش مصدق - الدور الثالث - الدقى - الجیزة

الخط الساخن  
١٦٤٦٥

٣٠

٢٨٨٢٤٣٣٠٩٦١/٢ ش شبرا اعلى محطة مترو المظالت برج مریممركز رؤیة شبرا للعیون ٣١

١٦٥٦٨  ٢٤٣٧٦٢٨٧٣٩ ش سوریا فوق بنك قناة السویس المهندسینمركز رواد تصحیح اإلبصار ٣٢

١٠١٢٠٠٠٧٧٨٧٤میدان روكسى الدورالثالث بجواربجوارسینما روكسىمركز روكسى للعیون و اللیزك ٣٣

٢٣٨٠١١٥٧  ١٢٣٨٠١١٤٢ ش دمشق من میدان سوارس المعادىمركز عنایة العیون
٠١٠٠٠٠١٥٠٠٤

٣٤

٣٦٢٣٩٢٠٠٨٣ ش رشدى امام محكمة عابدین وسط البلدمركز عین العالم لطب و جراحة العیون ٣٥

مركز عیون مصر التخصصى 
للیزر وجراحات العیون

٢٧ مشروع رابعة االستثمارى ش النزھة 
بجوار دار الدفاع الجوى مدینة نصر

٢٤١٤٣٣٤٧
٢٤١٨١٥١٩

٣٦

٢٧٣٨٠٦٢٧ -   ٢٧٣٨٠٦٢٦ش ابوالفدا امام فندق فالمنكو الزمالكمركز محمود لطب وجراحة العیون ٣٧

٣٥٨٦٥٦٥٤ ٣٦٥٣٥٨٦٥٦٥٢ ش الهرم بجوار اخناتون مول الجیزةمركز نورالعیون التخصصى
٣٥٨٦٥٦٥٥

٣٨

مركزجراحات العیون وعالج ضعف 
االبصار

١٦٢٢٠٧١١٠٠ ش دولیتیان میدان الخلفاوى شبرا
٢٢٠٧١١١٠

٣٩

٢٦٩٠٧٧٢١ -٩٣٢٤١٩٩٦٣٠ش المیرغنى مصرالجدیدةمركزنور الحیاة للعیون ٤٠

٢٣٨٠٠٣٢٥-٢٣٧٨١٥٥٠برج الحریة عمارة الزینى الدور الخامس المعادىمستشفى الحریة التخصصى للعیون
٢٣٥٨٦٤٠٦

٤١

٣٣٣٦١٦٦٤  ٢٩٣٣٣٦١٦٦٢ ش ایران خلف مسجد اسد بن الفرات الدقى الجیزةمستشفى الرواد للعیون
٣٣٣٦٥٢١٣

٤٢

١٧٢٣٦٢٠٢٦٠ ش االخشید الروضة المنیلمستشفى الروضة التخصصى للعیون ٤٣

١٤ ش عادل حسین رستم الدقى الجیزة  مستشفى العیون الدولى
٢١ ش االندلس خلف حدیقة المیریالند روكسى

٣٣٣٨١٨١٨
٢٤٥٥٤٤٦٨

٤٤

٣٣٠٥٣٩٨٢  ١٠٣٣٠٥٣٩٨١ ش عدنان المدنى الصحفیین الجیزةمستشفى النور للعیون ٤٥

٢٦٢٤٧٤٧٤  ٧ خطوط٢١١ ش الحجاز مصرالجدیدةمستشفى الوطنى للعیون ٤٦

٣٧٤٨٥٦٨٢  ٩٣٧٤٩٩١٦٦ ش الغزالى مصدق الدقى الجیزةمستشفى دار العیون ٤٧

میدان مسجد السیدة نفیسة مستشفى مغربى للعیون
٣٩ عباس العقاد مدینة نصر

٢٣٦٣١١١١
٢٢٦٢٣٩٩٠

٤٨

٢٣٥٧٣٦٠٧٤ ش الهرم الجیزةمعهد بحوث امراض العیون ٤٩

صفحة ١٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

 تكنو كلینیك الطبیة
( عیادات و معمل )

٧٥ ش محى الدین ابو العز - تقاطع جامعة الدول - 
المهندسین

١٨٣ ش التحریر - باب اللوق - عمارة ستراند - الدور 
الثانى

٠١٠٠٩٤٥٠٧٢٨ ١

 د /  احمد عادل ابو طالب
( مركز یورو برو للمسالك البولیة )

١٣٧٤٩٤٤٧٧ ش الحجاز المهندسین - برج الصفا الطبى الدور الثانى
٣٧٤٩٤٤٨٨

٢

 د/  دمحم عرفة قطب دمحم عمار
(عیادات ابوبكر الرازى)

٨١ ش احمد عصمت تقاطع ش عین شمس 
عین شمس الشرقیة القاھرة

٢٤٩٥٧٤١٦
٠١٠٩٦٤٠٥٠٥٠

٣

 د/  نصوحى مأمون عبد الرحمن زعیر
( عیادات الدكتور نصحى مأمون )

عمارة ٨٩ محطة المثلث الحى السویسرى ب الحى 
العاشر مدینة نصر

٠١٠٠١١٩٩٨٩٩ ٢٤٤٨٩٠٥٥ ٤

 سها احمد امین
( عیادات االمین كلینیك )

قطعة ٢ -  شقة ١ بالدور االول - الحى الثالث - مول 
الشروق جراند - مدینة الشروق

٠١١٥٥٦٣٢٣٢٣ ٥

 عالء محمود احمد محمود
( عیادات كنانة التخصصیة )

٤٢ ش الهرم - برج الهرم بالزا - ناصیة ش الوفاء و 
االمل - اعلى بنك عودة - الهرم

٣٧٧١٠٥٥١
٠١٥٥٢٠٣٥٥٩٧

٦

عیادة رقم ١١٠ - المركز الطبى األول - بجوار جهاز  عیادات دكتورى التخصصیة
مدینى - مدینتى

٢١١٠٩٣٠٣
٠١١١٨٨٥٠٩٠٥

٧

٧ عمارات الشركة السعودیة ش النزھة أمام دار الدفاع  مراكز ھلیوبولیس الطبیة التخصصیة
الجوى مدینة نصر

٠١٢١١١٩٦٢٥٦ ٢٤١٤٦٤٧٧ ٨

٠١٢٢٣٩٦٨٧٩٠ ٢٢٩٢٧٨٦٦٤٤٢ ش رمسیس مركز القلب التخصصى ٩

( عیادات جسترو كیر التخصصیة )
 عبد اللطیف مصطفى عبده

میدیكال بارك ١ - الدور االول - عیادة ١١٤ امام محكمة 
القاھرة الجدیدة

٠١٠٠٣٥٦٦١٩٧ ١٠

( عیادات كوینز)
د. احمد دمحم احمد سید

٤١٣ ش الهرم الرئیسى  اعلى ( in/out ) محطة ومبى 
المساحة

٣٣٧٨٦٥٨٩
١٠١٥٥٥١١١٤

١١

( مركز عالم المراض الكبد و مناظیر 
الجهاز الهضمى)

دمحم عبد الرشید عبد الخالق

١٠١١٢٤١٧٣٨٧٨ ش مراد - میدان الجیزة - الدور السابع - شقة ٢٠
٠١٠٠٢٠٤٥٥٢٠

١٢

( نبض الحیاة للقلب  واالوعیة الدمویة)
شركة نبض الحیاة الدارة المستشفیات و 

التوریدات

٥ ش میدان المساحة  الدقى
 ١٥ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین مصرالجدیدة

٠١١٥٧٠٥٧٠٩١
٠١١٥٧٠٧٥٠٩٣

١٣

(المركز الطبى التخصصى لطب االطفال  )
 اشرف  دمحم عبد الفضیل

٥٢١٠١٠٦٠٠٠٧١٨٦ ش العشرین - فیصل - بجوار غازتك
٠١١١٣٢٨٢٦٢٧

١٤

(مركز العاصمة للجهاز الهضمى و الكبد 
و المناظیر)

د/  سامح دمحم فخرى حنفى
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

١٣ ش الثمار - میدان مسجد مصطفى محمود - جامعة 
الدول العربیة - المهندسین

٣٣٣٨٤٣١٤
٠١٠٠٠٩٠٩٨٩٥
٠١٠١٠٣٣٣٣٣٦

١٥

أر سى  سى لقسطرة القلب و الرعایة 
المركزة

٠١٠٢٤٧٠٠٨٠٤ ٢٢٣٧٦٢٢٥٥٥ ش الفواكه الدور الثالث مستشفى الرسالة المهندسین ١٦

٠١١٤١٢١٤٨٧٤ش عبد الجلیل البحیرى حدائق القبة مسجد التوبةالتوبة ١٧

٢٧٢٥٩١٤٨٧١ ش ذھنى الظاھرالجالل لالطفال المبتسرین
٢٧٨٦٥٠٨٤

١٨

٢٥٢٢٢٨٣٦٥٥٤ ترعة الجبل الزیتونالخلیج المراض الكلى ١٩

٥٨٢٢٧٥٣٨٩٠ ش عباس العقاد مدینة نصرالدولى المراض الكلى ٢٠

١١٧٣٥٦٣١١٣٧شارع عثمان محرم من ش الثالثنى -طالبیه -ھرمالزھور للوالدة
٣٥٦٤٠٩٥٠

٢١

صفحة ٢٠ من ١٣٦
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القاھرةمحافظة

الشركة العربیة للخدمات الطبیة 
( دار بن النفیس )

٣٥٨٥٣٣٣٨ ١٨٣٥٨٢٢٩٩٨ ش المحوالت امام مطبعة البنك المركزى  الهرم ٢٢

الشركة المتكاملة لعالج أمراض الكلى
(مركز الیف للكلى)

٠١٠٢٦٠٠٠٥٣٣  ٤٨٣٣٠٣٥٠٦٣ ش عبد المنعم ریاض المهندسین  الجیزة ٢٣

٣٧٦١١١١١ داخلى ٥١٧٥٧٦ ش وزارة الزراعة العجوزة  الجیزةالشركة المصریة لخدمات نقل الدم ٢٤

٠١٢٧٠١٧٠١١١ ٥٥٣٥٨٥٥٥٩٧ ش خاتم المرسلین العمرانیة الهرمالصفوة لطب األطفال ٢٥

٢٦٩٢٥٠٧٨المركز الطبى االول مدینة الرحابالصفوة للخدمات الطبیة المتخصصة ٢٦

١٣٣٣٨٥٥٥١ میدان الحجاز برج الصفا الطبىالفا سكان ( للقسطرة ) ٢٧

الفا سكوب 
( المجموعة المصریة للجهاز الهضمى 

والكبد )
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

برج الصفا الطبى من جامعة الدول العربیة 
میدان الحجاز المهندسین الجیزة

٣٣٣٦٦٦٠٣ ٢٨

٣٧٣٦٢٦٦٩  ٦٠٣٣٣٧١١١٠ ش السودان المهندسین الجیزةالفردوس للكلى ٢٩

٣٢٥٧٨٨٩٧٢شارع حسین المعمار - االتیكخانه - قصر النیلالقاھرة المراض الكلى
٢٥٧٥٨٩٣٢

٣٠

القاھرة للرعایة الطبیة و القسطرة و 
الحاالت الحرجة

(كایرو ھیلث كیر)

٢٠١٠١٢٦٦١٠٠٠ش بشیرنعمة خلف قسم النزھة مصرالجدیدة ٣١

الكبد المصرى 
( د /  السید المحرقاوى )

١٢٧٢٥٨٨٠٥٩٢ ش رمسیس بجوار مسجد الفتح
٢٥٨٨٣٧٢٦

٣٢

٢٥٧٤٥١٧٤   ٤٤٠١١١٤٩٩٦٠٤٩ ش طلعت حرب ممر األمریكین وسط البلدالمركز التخصصى للفحص الطبى الشامل ٣٣

المركز الطبى التخصصى للنساء و التولید
 عمر عمر حسین عبد الوھاب

٣٩٢٧٩٥١٧١٠ ش مجلس االمة ٣٤

المركز الطبى لجراحة المخ و األعصاب و
 العمود الفقرى

د/  السید رشدى دمحم على

ش ٩ قطعة رقم ٥٤٧ اعلى مطعم كنتاكى میدان النافورة
 - المقطم

٢٥٠٤٠٤٩٧ ٢٥٠٤٠٤٩٦ ٣٥

المركز الطبى لعالج العاملین بشركة 
كریستال عصفور

٤٢٢٣٠٦٦٤  ٤٢٢٣٦٥٥٧المنطقة الصناعیة شبرا الخیمة ٣٦

المركز القومى للبحوث 
( وحدة الخدمات الطبیة )

٣٣٣٧١٤٣٣ش البحوث الدقى الجیزة
٣٣٣٧١٤٩٩

٣٧

المركز المصرى لتاھیل مرضى القلب و 
االوعیة الدمویة
( ایجى ھارت)

٢٢٧٥٥٥٧٧السراج مول البرج الثانى مدینة نصر
٢٢٧٣٨٢٣٢

٣٨

المستشفى المركزى 
للجمعیة الطبیة االسالمیة

ش عمر بن الخطاب ارض الجولف بجوار 
سیتى ستارز القاھرة

٢٤١٤٠٠٤٥
١٦٠٨٦

٣٩

٢٢٤٥٣٧٦١٧ أ ش الخلیفة المامون مصرالجدیدةالمصرى الدولى المراض الكلى ٤٠

المملكة المتحدة للخدمات الطبیة (مركز 
ویلفیر ) د/  عمر عبد الرؤوف

٢٥أ ش عمر لطفى الموازى لعباس العقاد - الحى الثامن
 - مدینة نصر

٠١٠٩١٣٥١٨٧ ٤١

٣ ش عطیة الصوالحى الدور الرابع تكنولوجى مول النبوى االستشاریة
مكرم عبید مدینة نصر

٢٢٧٠١٥٠٠
٢٢٧٥٩٧٠٥

٤٢

الندا للخدمات الطبیة
(مركز ندا الطبى التخصصى )

٣ ش الریاضة متفرع من ش البصراوى خلف جنینة 
مول مدینة نصر

٢٠٨٢٠٤٧٢
٢٠٨٢٠٤٧٥

٤٣

صفحة ٢١ من ١٣٦
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الندى التخصصى 
(سهیر دمحم االمام وشركاه )

١٣٧٢٢٠٢٧٢ ش عبدالفتاح سعید من كفر طهرمس فیصل الجیزة
٣٧٢٢٠٢٧٧

٤٤

٦٨ ش عمار بن یاسر خلف سور الكلیة الحربیة النزھة الطبى
مصرالجدیدة

٢٦٢٣٣٢٠٢  ٢٦٢١٨٤٠٠ ٤٥

ایدیال میدیكال سنتر 
(عیادات المعادى التخصصیة )

٢٧٥٤٧٣٩٤   ٣٧٢٧٢٤٧٣١٨ ش الجزائر  المعادي الجدیدة ٤٦

ایمن دمحم عثمان الكحكى
( عیادات الكحكى التخصصیة )

٧٢/١٢ش الحجاز امتداد ش غرناطة بجواربنك
 االسكان و التعمیر روكسى مصرالجدیدة/١٤ب ش 
الجمهوریة  بجوار مسرح الجمهوریة میدان االوبرا

     ٢٢٥٦٢٠٧٢
٢٣٩١٠٩٥٠

٤٧

١٣٣٠٤٧٨٧٣ میدان الملكة زبیدة مدینة الطلبة العجوزة الجیزةجمعیة الرضوان التخصصیة ٤٨

جمعیة المجمع االسالمى ومسجد الحامدیه
 الشاذلیه

٥٤٠١٠٠٧٩٦٤٠٢١ ش الحجاز من ش جامعة الدول العربیة - المهندسین ٤٩

جمعیة تاج الصحة العربیة
(عیادات تاج الصحة التخصصیة)

١٥٠١٠١٩١٩٩٩٧٥ش حدائق االھرام امام البوابة الثالثة
٠١١٤٤٤٤٤٣٥٩

٥٠

١٧٣٥٨٤٢٧٧٣ش صالح قناوى الملك فیصل مدكور الجیزةد /  احمد حسن ٥١

د /  باسم الظریف فؤاد بدر (مركز عنایة 
للقلب والقسطرة واالوعیة الدمویة )

١١٢٢٦٢٤٦١٦٠ ب ش عمار بن یاسر امام سور الكلیة الحربیة
٢٦٢٤٣٨١٤

٥٢

د /  ھانى موریس حلیم 
( مركز الحیاة للمسح الذرى )

٤٧٢٥٥٦٩٣٨٥ ش دمحم سید احمد مستشفى دار الشفاء حلوان ٥٣

د /  ھشام احمد جاب هللا الغزالى 
مركز الفا لعالج االورام

١١٦ ش النزھة میدان تریومف امام مدرسة 
لیسیه الحریة مصرالجدیدة

٢٤١٩٢١١٠
٠١٠٠٩٥٧٣٠٣٢

٥٤

د/  احمد دمحم صدیق ابو صبح
(المركز المصرى للكلى و المسالك البولیة

 و تفتیت الحصوات)

٢٢٨٢٤٣٥٢ ٩٤٠١٠٩٩٣١٣٣٩٠ ش المطریة العمومى ابراج الهنا ٥٥

د/  ایمن دمحم عبد العزیز
(مركز سكوب لمناظیر الجهاز الهضمى و 

الكبد)

١٢٠١٠٦٩٩٩٩٤٣٠ ش مصدق برج ایزى الطبى الدقى
٠١٠٦٩٩٩٧٧٧٠

٥٦

د/  عمر عبد الجواد عبد الجواد (مركز 
الجیزة لتفتیت الحصوات و دینامكیة 

التبول )

٠١١٥٧٧٧٩١٨٧ ٣٣٥٧٢٢٤٤٧ ش المحطة الجیزة ٥٧

د/  منى دمحم الصدیق عبد الرحمن
( مركز برو كیر كلینیك )

٧٣٨٣٧٠٦٩٩ ب عمارات الفتح المحور المركزى مدینة ٦ اكتوبر
٠١٢٠١٧٦٢٢٠٨

٥٨

١٦٠١١٤٥٩٩٨٨٧٧ ش لبنان  المهندسین  الدور  ١١دار المنى للخصوبة واطفال االنابیب ٥٩

٦ أ ش جواد حسنى بجوار محطة مترو دمحم نجیب الدور سمارت سنتر
الثالث عابدین

٠١١٠٠٠٣٣٢٢٧
٢٣٩٦٤٤٦٩

٦٠

١٩٣٧٤٤٥٤٧٢ ش سهل حمزة الكوم االخضرالهرم الجیزةسهل حمزة التخصصى
٠١٠٠١٤١٣٧٢١

٦١

٦٠١٠٠٠٣٧٧٩٩٦ اكتوبر الشیخ زاید الجزیرة بالزا بجوار مول اركانسیتى كلینیك للخدمات الطبیة ٦٢

٢٣٦٨٧٥٧٤ ٩٠١١٢٣٧٠٨٨٨٨ ش السرایا المنیل  مصر القدیمةشركة أطباء قلب القاھرة ( بیت القلب ) ٦٣

شركة الروضة الدارة المستشفیات 
(مركز الروضة للمسالك البولیة و تفتیت 

الحصوات)

٣٤٢٥٣١٧٣٢٩ ش األخشید المنیل أمام مستشفى الزھیرى
٠١٢٢٣٤٧٧٧٢٧

٦٤

شركة المنى للخدمات الطبیة 
( عیادات خارجیة فقط )

٣٨٤٠٧٠١١الكیلو ٢٠٫٥ طریق مصر اسكندریة الصحراوى
٣٨٤٠٧٠١٥

٦٥

صفحة ٢٢ من ١٣٦
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٧٣٠١٠٩٠١٠٣٣٣٠ طریق مصر حلوان الزراعىشركة ایلیت ھارت للرعایة الصحیة ٦٦

شركة البف كلینیكس للرعایة الصحیة
(عیادات قمة العنایة التخصصیة)

 ٤٣ میدان الجزائر - ش النصر- عمارة اوالد رجب - 
الدور الخامس - المعادى الجدیدة

٠١٠١١٠٩٠٩٠٠  
٠١٠١٠٨١١٢٥٠

٦٧

شركة ھارت بلیس لرعایة
 وعالج أمراض القلب ( دار الطب )

٠١٠٠٠٧٧٨٧٠٠  ٥٣٧٦١٩٥٧٧ ش عمان الدقى الجیزة ٦٨

شمس الحیاة الدارة المستشفیات
( شمس الحیاة  للقلب و للقسطرة )

٣٢٧ ش الهرم الرئیسى - محطة الطالبیة - مبنى 
مستشفى جنة - الدور الثالث

٠١١٠١١٦٠١١٣
٠١١٠١١٦٠٠١١٥

٦٩

٣٣٠٢٥٨٧٢ش البطل احمد عبد العزیز المهندسینعیادات الحكیم التحصصیة
٠١٠٢٣٠٨٨٠٠٣

٧٠

 ٠١٠١٣٥٢٧٨٧٨العاشر من رمضان المجاورة العاشرةعیادات الرشاد التخصصیة
٠١٠١٧١٨٨٥٥٣

٧١

٥٢٢٥٠٨٩٦٦٩ ش ١٠٣ رقم ٧ القطعة ٨١٥٩ المقطمعیادات الرضوان التخصصیة ٧٢

٢٣٩٦٤٧٤١    ٨٩٢٣٩٦٤٧٤٠ أ ش الشیخ ریحان  عابدین  القاھرةعیادات الروضة ٧٣

٢٤٢٢٣٣٤٠٨ ش عبد الرحمن األتربى - أم بیومى - شبرا الخیمةعیادات السالمة التخصصیة
٠١١٥٤١٩٩٥٤٤

٧٤

٢٩٢٢٣٠٣٣ ٩٣٢٩٢٢٣٠٤٤ ش مصر والسودان حدائق القبةعیادات السالمةد/  سالمة سید رضوان ٧٥

٤ ش ناصر من ش فاطمة رشدى عیادات الصادق التخصصى
محطة االوبرج الهرم الجیزة

٣٥٨٢٣١١٩
٣٥٨٢٦٤٩٩

٧٦

عیادات الصایغ التخصصیة
مصطفى دمحم دمحم الصایغ

٢٠١٠١٠٠١٤٨٧٥٩٣ منطقة ٧١ فدان جنوب االحیاء ٦ اكتوبر جیزة
٣٦٤١٥٠٣٨

٧٧

٠١١١١٣٣٢٣٣٢الكیلو ٢٨ طریق مصر اسكندریة الصحراوى بجوار ھیبرعیادات الصحة و الجمال التخصصیة ٧٨

عیادات الصفوة ألمراض الكلى و الغسیل 
الكلى

 ٢٠١٠٠٦٤٩٩٥٥٠ ش دمحم شفیق میدان تریومف مصرالجدیدة
٠١٠٦٤٢٢٢٢١٢

٧٩

٥شارع لبنان - المهندسینعیادات القاھرة مصر  التخصصیه ٨٠

٨شارع جامعه الدول العربیه امام نادى الزمالك - عیادات المشفى التخصصى
المهندسین

٣٣٤٥٨٥٣٧/٩
٠١٠١٥١١٥٠٥٠

٨١

٤ش الجبرتى من خلیفة المامون بجوار بنك CIB عیادات الندى التخصصیة
روكسى مصر الجدیدة

٠١١٤٨٧٩٩٩٨٦
٢٤٥١٤٩٩١

٨٢

٤٠ ش عباس العقاد امام كوستا كافیهعیادات الهمیمى التخصصیة
٧٤ ش جامعة الدول بجوار المصرف المتحد الدور 

الخامس شقة ١ - الدقى

٠١١٤٣٤٣٤٣١٤
٠١١٤٣٤٣٤٣٤٤

٨٣

عمارة ٦ مجاورة ٩ ش السنترال امتداد لیلة القدر بجوار عیادات الوفاء كلینیك التخصصیة
الشهر العقارى الحى السادس ٦ أكتوبر

٣٨٣٠٦٧٨٩ ٨٤

٣٩٠١٠٩١٦٦٧٣٦٦ ش عباس العقاد مدینة نصرعیادات الیاقوت كلینیك التخصصیة
٠١١٢٥٨٠٠٠٢٦

٨٥

عیادات ایجیبت میدیكال التخصصیة د/  
امانى مختار عبد الحافظ

٢٧٢٤٥٢١٨٤٨أ ش الحجاز امام حدیقة المیرالند مصر الجدیدة
٠١٠٦٠١٩٤٨٥٥

٨٦

عیادة رقم ١ المركز الطبى میدیكال بارك -التجمع عیادات بیان  ( د دمحم محمود السید دمحم )
الخامس -القاھرة الجدیدة

٠١٠٦١١٥٩٦٦١ ٨٧

٣٠١٠٤٤٠٥٠٩٤ش فیصل - برج بالزا ٢ - ناھیة ش فیصلعیادات بیت الحكمة التخصصیة
٣٧٧١٦٢٩٣

٨٨

٣٨٣٨١٥٤٠برج رقم ٢ ابراج زمزم - میدان الحصرى - اكتوبرعیادات جراند كلینیك التخصصیه
٠١٠٢٠٨٣٨٧٨٧

٨٩

صفحة ٢٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

١١٢٧٩٢٥٨٠٩ ش نوبار من محطة سعد زغلول السیدة زینبعیادات جنینة الخیریة التخصصیة
٠١٢٢٨٨٠٦٨٨٩

٩٠

٠١١٢٥٣٢٣٢٣٢الشیخ زاید - بیفرلى ھیلز - بوابة الخدمات مول ١٣عیادات جولدن كیر المتخصصة
٠١١٢٥٣١٣١٣١

٩١

القاھرة الجدیدة  التجمع الثالث المحلیة السابعة عمارة عیادات دار الدواء التخصصیة
٣٠ بجوار مسجد سمیر و على

٢٧٥٦٤٦٤١ ٢٧٥٦٤٦٤٠ ٩٢

٤شارع على عبد العزیز من ش ٧٧ - امام السجل عیادات رزانه
المدنى - المعادى

٠١٠٣٢٨٨٨٠٤٧
٠١٠٣٢٨٨٨٧٤٧

٩٣

٢٩٣٧٧١٧٨٠٣ ش فیصل - بجوار بریونى للمحجبات - الهرمعیادات روضة كلینیك التخصصیة
٠١١١٢٧١٣٠٦٣

٩٤

١١٢٦٣٤٧٩٨٠ شارع عبد العزیز فهمى - مصر الجدیدةعیادات سان جوزیف لعالج االالم والعظام
٠١٠٦٠٣٠٠٩٠٤

٩٥

٦٣٢٤٥٩٨٢٢٢شارع جزیرة بدران -  شیرا مصرعیادات سانى التخصصیه
٠١٠٦٣٠٨٤٧٦٨

٩٦

٠١٠٠٠٣٧٧٩٩٦بفرلى ھیلز - المبنى االدارى - الشیخ زایدعیادات ستى كلینیك ٩٧

الشیخ زاید الحى ١٢ - مول المعز بجوار روضة زاید عیادات سما التخصصیة
وحى الیاسمین

٣٧٨٥١٤٣٤
٠١٠٠٤٦٦٥٣٨٣

٩٨

٢٥ ش طلعت حرب امام مول طلعت حرب اعلى حلوانى عیادات شجرة الحیاة
العبد وسط البلد

٢٢٣٩٣٩٣٩٦
٠١٢١١٣٤٤٨١١

٩٩

٦ ش النزھة بجوار الرقابة االداریة ارض الجولف مصر عیادات صحة
الجدیدة

٢٢٤١٤١٨٢
٠١٠١٨١١٠٩٩٠

١٠٠

٣٨٣٨٤٥٤٨  ٢٣٨٣٨٤٥٤٧ میدان الحریة المحور المركزى  مدینة ٦ اكتوبرعیادات صالح الدین التخصصیة ١٠١

١٣٥٠١١٤٦٣٣٤٤٦١ شارع المریوطیه برج الخلیج -الهرمعیادات عیاداتى ١٠٢

عیادات فوتزنراس اس اتش التخصصیة
د مدحت صالح الدین صالح

١٦٤ ش الستین الشمالى - مجمع ویل كیر الطبى - خلف
 المستشفى الجوى - القاھرة الجدیدة

٠١٠٦٨٠٢٤٩٢٥
٠١٢٢١٨٧٢٤٣٩

١٠٣

١٠١٠١٦٥٨١١١٢شارع سلیمان باشا من شارع ابراھیم اللقانى-روكسيعیادات كاى  مید ١٠٤

مبنى نیو كایرو كلینیك - محور مصطفى كامل - التجمع عیادات كیر كلینیك
االول - القاھرة الجدیدة

٠١٠٢٢٢٨٠٠٠٠
٠١٠٢٢٢٧٠٠٠٠

١٠٥

٠١٠٠٠٣٤٦٠٦٢ ٦٦٣٣٣٨٧٢٧٢ ش جامعة الدول العربیة الدور الثالث المهندسینعیادات ماس التخصصیة ١٠٦

١١٠ مساكن صقر قریش- شیراتون - بجوار مسجد عیادات مید كلینك الطبى
الفاروق - مصر الجدیدة

٠١٢٢٠٧٢٦٠٥٥
٠١٠٦٧٠٤٨٠٠٨

١٠٧

عیادات میلینیوم للكشف المبكر وعالج 
االورام

٣٣٠٥٧٤٨٨مبنى عیادات الندى - الشیخ زاید
٠١٠١٦٣٧٢٢٠٧

١٠٨

٢٢٧٥٩٠٥٦  ٨٨٢٢٧١٨١١٧ ش حسن المامون امام النادى االھلى مدینة نصرعیادات ھاى كیر التخصصیة ١٠٩

عیادة د. دمحم عبد الحمید قورة
(عیادات ورة التخصصیة )

 QNB ٥٤ ش البطل احمد عبد العزیز - فوق بنك
المهندسین

٣٣٣٧٨٤٠٥
٠١٥٥٥٥٥٠١٠٧

١١٠

٠١٢٢٧٧٥٠٧٠٦جراند مول - الحى الثالث شرق مدینه الشروققیصر كلینیك
٠١٠٠٣٨١٦٠٢٦

١١١

٤٠١١١٠٠٧٢٩٧٢ ش الجمهوریة  الدقىكابیتال للخدمات الطبیة
٣٣٦٥٨٠٥٦

١١٢

كاردیو سكان ( المركز التخصصى 
ألمراض القلب )

٨٦ ش المنیل محطة الغمراوى  ١٠٠ ش شبرا محطة 
روض الفرج

٢٢٠٠٩٨٧٧ ٢٣٦٢٣٩٧٩ ١١٣

صفحة ٢٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

٣٠١٠٠٨٢٤٤٤٢ ش االحرار الدقى الجیزةكاردیوتك للرعایة الطبیة ١١٤

كاردیوكاث میدیكال 
( مستشفى الحیاة )

٠١٢٨١٢١١٢١٤ ٧٢٤١٩٤٤٢٩ ش االھرام - مصرالجدیدة ١١٥

كلینیكا للمراكز الطبیة (المركز اإلكلینیكى 
لجراحات و مناظیراألنف و األذن )

٠١١٢٣٣٣٤٤٠٠  ٥٧٢٩٧٠٤٨٢٣ ش زھراء المعادى - المعادى ١١٦

٧/١٢٧٥٤٢٧٥٢  ش النصر تقاطع الالسلكى فوق مطعم مؤمنكیور لجراحات االنف و االذن و الحنجرة ١١٧

مسجد حسن شربتلى خلف المستشفى الجوى بجوار مجمع شربتلى الطبى
الكلیة الكندیة جنوب األكادیمیة القاھرة الجدیدة

٢٥٣٧٤٠٧٥
٢٥٣٧٤٢١١

١١٨

٢٥٥٤٠٩١١عمارة سینما ماجدة میدان محطة مترو حلواندمحم رجب رفاعى  (  للوالدة  ) ١١٩

٣ ش حسین المعمار - متفرع من ش محمود بسیونى - مراكز القاھرة المراض الكلى
قصر النیل - القاھرة

٢٥٧٨٨٩٧٢
٢٥٧٥٨٩٣٢

١٢٠

٨٤ ش جامعة الدول العربیة ناصیة محى الدین أبو العز  مراكز عالج المهندسین
الجیزة

٠١١١١١٣٦٨٦٥ ٣٧٦١٠٤٥٣ ١٢١

مراكز و عیادات الدكتور حسام منصور
( التخصصیة و االسنان )

 الخط الساخن
میدان انبى امام شركة انبى للبترول مدینة نصر

  ٤٠ ش حیدر امام دھب مول میدان محطة المترو حلوان

٠١٢٠٦٠١٦٠٠٠
٠١٢٠٥٠٧٧٢٥٥
٠١٢٠٥٠٧٧٢٤٤

١٢٢

٠١٠٠٩٣٩٦٠٠٠ ٩٨٣٧٦١٦٣٩٩ ش محى الدین ابو العز  المهندسین  الجیزةمركز أمراض الكبد ( فیبروسنس ) ١٢٣

٢٠٣٢٣٧٩٦٧٧ش بابل متفرع من ش مصدق الدقى جیزةمركز ابو ھمیلة التخصصى للعظام
٠١٠٠٠٣٥٦٨١٨

١٢٤

١٨٣٠١١١١٢٦٢٤٢٩ش التحریر باب اللوق عمارة استراند الدور السادسمركز البحوث للتحالیل الطبیة ١٢٥

مركز البشایر للقلب و القسطرة 
( مجموعة البشایر الطبیة)

٧ ش حسین الجیزاوى من ش احمد عرابى أعلى 
مستشفى المحروسة

٣٣٠٤٣٥٠٤   
٠١١٤٤٤٥١٠٤١

١٢٦

١٨٠١٢٢٠٧٢٦٠٥٥شارع الحمصانى - مرسي خلیل - الزیتونمركز التداوى للجراحه ١٢٧

مركز الحیاة الجدیدة لتأخر االنجاب و 
الحقن المجهرى

١٤٢٤٣٣٠٠٠٠ ش معمل األلبان - الخلفاوى - شبرا
٠١٠١٤٩٩٩٩٥٠

١٢٨

٣٧٧٣٣٠٣٩٢٥٩ ش السودان امام جراج امبابة  الجیزةمركز الرحاب الطبى ١٢٩

مركز السالم الطبى لقسطرة القلب و 
العنایة المركزة

١٦ش القصاصین  متفرع من احمد عرابى  میدان 
سفنكس المهندسین

٣٣١٤٩٧٨٨ ١٣٠

مركز العاصمة للجهاز الهضمى و الكبد
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

٤٨٠١٠٢٢٠٧٧٠٦٦ ش الحریة - الماظة - مصر الجدیدة
٠١٠٢٢٠٥٥٠٤٤

١٣١

مركز العجوزة للجهاز الهضمى و الكبد
صالح محمود صالح

٣٣٣٣٨٦٧٢٢ ش المراغى - العجوزة - الجیزة
٣٣٣٧٤٨٠٨

١٣٢

٠١٠٢٨٠٠٥٥١١مجاورة ١٢ مركز الحى الثانى مدینة العاشر من رمضانمركز الفؤاد للعظام
٠١٠٢٨٠٠٥٥٢٢

١٣٣

ابو المنجا اول طریق القناطر بعد مصنع یاسین للزجاجمركز الفتح الطبى للغسیل الكلوى
 شبرا الخیمة

٠١٢٢٣٧٨٧٤٢٧ ٤٤٤٩٤٧٧ ١٣٤

مركز الفدو الطبى ألمراض القلب ( الترا 
كیر)

٩٠٢٦٢١٥٤٧٠ ش عمار بن یاسر خلف الكلیة الحربیة مصر الجدیدة
٠١٢٠٠٣٠٠٨٣١

١٣٥

مركز القاھرة للقسطرة
( كایروكاث )

٥٥٣٣٠٣٩٦٧١ ش عبدالمنعم ریاض برج االطباء المهندسین الجیزة ١٣٦

٤٢٧٠١١٠٠٦٦٤٣٣١ ن شارع الجیش البوابة الرابعة حدائق األھراممركز القلب ١٣٧

صفحة ٢٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

١٥٢٢٦١٧٦١٨ عمارات رابعة --مید ا ن رابعة العدویةمركز القلب  رابعة ١٣٨

مركز القلب التخصصى
دمحم عبد الفتاح دمحم على اللیثى

٢٤٩ش مدخل ١٠٩ عمارات ٧١ فدان جنوب االحیاء ٦
 اكتوبر

٠١١١٧٣٩٢٨٥١
٠١٠٣٣٨١٦٦٤٥

١٣٩

٣٣٣٧٦٤٦٤-٧٠٣٣٣٧٧٦٣٦ ش مصدق الدقى  جیزةمركز القلب والقسطرة واالوعیة الدمویة
٣٧٦٠١١٩٩

١٤٠

مركز المحبة للكلى  
( مركز المحبة الطبى )

٢١٨١٣١٣٢   ١٨١٢١٨١٣١٣١ ش الحجاز النزھة ١٤١

٦٨ شمصر اسكندریة الزراعى -شبرا البلد المظالت مركز المختار للنساء والتولید
بجوارمترو كلیة الزراعة

٤٤٤٧٧٤٣٢--٠١٠٠٦٧٢٦٣١٥ ١٤٢

مركز المنارة التخصصى لحدیثى الوالدة  
 ( د/  نعیمة اخمد حسانى )

١٠ عمارات مصر للتعمیر المنطقة التاسعة شقة ٢١ 
النزھة

٢٢٤٠٧٠٥٩ ١٤٣

٤٠٨٣٥٧٠٥٢٦٧ ش الهرم - بجوار محافظة الجیزةمركز المنارة للجراحة العامة و المناظیر
٠١٠١١١٨٤٤٠٩

١٤٤

٠١٠٦٠٠٠٢٠٥٥ش اآلسلكى - المعادى - القاھرةمركز النیل لعالج اآلورام ١٤٥

مركز الهضبة الطبى
دمحم احمد على عمر

٧٤٠١١٥٦١٨٧٩٢٦٠ب حدائق االھرام البوابة االولى
٠١٠١٦٤٣٤٨١٣

١٤٦

٤٣٣٨٨٦٢٠٧ ش عبد اللطیف من ش العریش سهل حمزة الهرممركز الوفاء للنساء و التولید ١٤٧

مركز برایم لعالج الغدة الرقیة و الطب 
النووى

مجدى قطب

٠١٠٢٤٥٠٥٠٥٧  ٣٥٢٣٦٢٠٠٠٠ ش القصر العینى - السیدة زینب ١٤٨

٤ ش علوبة اول ش الهرم بجوار مركز دارى للدیكور ومركز بهیة لألورام
 بجوار مستشفى الجیزة الدولى

١٩٤٥٠
٠١٠٢٦٥١٥٨٨٨

١٤٩

مركز بى ال تى رویال ھیلث
( الیف كاث )

٥٣٣٤٥٨٣١٩ شارع ابو المحاسن الشاذلى - العجوزة
٣٣٤٥٨٣١٨

١٥٠

مركز تفتیت الحصوات 
(بمستشفى الكاتب)

١٧٣٣٣٥٣١٤٠ش الدكتور عبدهللا الكاتب الدقى
٣٣٣٥٣٣٢٤

١٥١

٢٤٢٤٠٣٩١٦٩ ش الطیران بجوار كنتاكى مدینة نصرمركز جلوبال الصحى ١٥٢

مركز جنة المرأة للوالدة و الجراحة  
( خدیجة السید على )

١٠١ ش عین شمس - عین شمس الشرقیة - عمارة 
البنك االھلى - بجوار السنترال

٠١١٤٥٣٣٤٤٥٧
٠١١٤٧٣٣٤٤٨٩

١٥٣

٢٩١ش السالم بجوار فندق بارسیلو االھرامات الثالثة مركز جیزة كلینك
جیزة

٠١٠٠٠٢٤٧١٥٠
٣٥٨٢٥٥٩٢

١٥٤

مركز د /  عصام بلیغ  
( للقلب واالوعیة الدمویة والموجات فوق

 الصوتیة )

المحور المركزى٧ب عمارات الفتح برج االطباء امام 
الحى الثالث مدینة٦اكتوبر

٣٨٣٥٣٥٢١
٠١١١٨٥٥٥٣٣٣

١٥٥

٤٧٣٥٨٣٨٣٤٠ ش عثمان محرم - الطالبیة - الهرممركز د. مجدى شفیق للوالدة و الجراحة ١٥٦

٥٥ ش النادى الریاضى برج االطباء مركز د/  عامر للكبد والجهاز الهضمى
اول ش الملك فیصل الجیزة

٣٥٧١٥٣٨٤
٠١٢٨٣١١٤٦٥٠

١٥٧

٢٢٤١٨٧٠٠ ٢٧٥٠١٢٢٣٩٩٨٥٥٨ ش جسر السویس النزھة القاھرةمركز د/  مالك محارب عبد الملك ١٥٨

مركز د/  یاسر ابراھیم على تعلب 
( التخصصى المراض النساء والتولید )

٣٢٢٩٧٣٢٨٣٨ ش المراغى امام العصر الحدیث حلوان
٠١٠١٤٤٩٩٠٨٠

١٥٩

٧٥٠١١١٩٦٦٢١١٤ش سوریا - المهندسین جیزةمركز رویال للقلب والحاالت الحرجة ١٦٠

صفحة ٢٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

مركز طب النوم واالعصاب 
د /  رامز رضا محمود مصطفى

٢٢٢٩١٥٠٠٠ ش الفیوم من ش كلیوباترا مصرالجدیدة
٠١٢٢٢٩١٥٠٠٠

١٦١

مركز طب وزراعة الكلى بمستشفى 
االطفال الجامعى بالمنیرة  ( ابوالریش  )

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ١٦٢

مركز طفولتى لالطفال وحدیثى الوالدة
والء ھانى على ھریدى

١ش احمد اسماعیل -ش العشرین - بجوار مطعم اسماك
 فواكه البحر - فیصل

٠١١٤٩٧٦٢٥٩٠ ١٦٣

٢٦٤٣٢٩٩٩  ٩١٢٢٤١١١١٠ ش دمحم فرید متفرع  من فرید سمیكة مصرالجدیدةمركز عالجات القلب واالوعیة الدمویة ١٦٤

٢٧ ش عرابى من ش رمسیس وسط البلد بجوار التابعى مركز عنایة الطبى
الدمیاطى

٠١٠٢٧٣٩٥٠٤٢ ٢٥٧٧٦٦٩٩ ١٦٥

٣٠٠١٠١٦٤٦٠١٦٠شارع الدقىمركز عیادات مصریه التخصصیه ١٦٦

٢٣٠١٠١٢١٦٥٨٨٤ ش زھراء المعادى - الشطر السادس - المعادىمركز عیادتى ١٦٧

٤٧٢٧٦٥١١٨٣ ش دمحم سید احمد حلوانمركز قسطرة قلب حلوان
٢٥٥٦٢٣٨٥

١٦٨

مركز كورینوفا میدیكال سیتى كاث 
للخدمات الطبیة ( سیتى لقسطرة القلب و 

الحاالت الحرجة )

٢٧٢٠١١٤٤٠٠٣٥٢٦ ش السودان المهندسین
٠١١٤٤٠٠٣٥٢٤

١٦٩

٠١٠٩٠٥٥٥٩٩٠ ٣٣٨٠٦٦٤٤البوابة الرابعة حدائق االھراممركز كیر كلینیك ١٧٠

المركز الطبى ١ بجوار جهاز المدینة - عیادة رقم ١٠ - مركز مدینتى للجراحة العامة
مدینتى

٠١٠٩١٧٩٨٤٢٨ 
 ٠١١٢٥٢٤٧٦٦٧

١٧١

مركز مصر الطبى 
لعالج االورام

١٧ امتداد عباس العقاد امام الحدیقة الدولیة 
مدینة نصر

٢٢٨٧٣٣٨٧/٩ ١٧٢

مركز مصر للسمع والتاھیل أ.د دمحم 
ابراھیم شیانة

١١٠٢٧٣٦١٧٧١ ا ش ٢٦ یولیو الزمالك ١٧٣

مركز مصر للقلب والقسطرة  واالوعیة 
الدمویة

٣٠ ش احمد الشاطورى بجوار المدرسة االلمانى 
الدقى الجیزة

٣٧٤٨٨٥٥٦
٣٧٤٨٨٥٦٨

١٧٤

التجمع الخامس الحى الثانى المنطقة الرابعة  بجوار مركز مندور الطبى
مسجد الفرقان

٠١٠٦١٥٥٥٤٩
٠١١٢٨٣٢٣٢٣٢

١٧٥

٥٤ ش عبد المنعم ریاض - من ش البطل احمد عبد مركز میلینیوم لعالج االورام
العزیز - المهندسین الجیزة

٣٣٠٥٧٤٨٨
٠١٠١٦٣٧٢٢٠٧

١٧٦

مركز نهار لالمراض النفسیة 
وعالج االدمان

٩٠٤٦٢٩١٧٧٠٧٠/٨٠ الكائن مدینة المعراج المجاورة التاسعة ١٧٧

  ٩٧٠١٠٦٣٩٥٥٨٨٢ ش التحریر - الدقىمركز ھارت كیر كلینكس لفحصوات القلب
٠١٠٠٥٧١٩٨٢٠

١٧٨

مركز ھایفو ایجبت
( لعالج االورام الحمیدة و الخبیثة )

٤٢ ش عبد الرحیم صبرى - بجوار ملحق مستشفى 
مصر الدولى - الدقى

٣٣٣٥٦٦٤٢
٣٣٣٥٧٧١٢

١٧٩

مركز ھلیوبولیس 
( للجهاز الهضمى والكبد )

٥ ش ھلیوبولیس امام مستشفى ھلیوبولیس 
مصرالجدیدة

٢٦٣٥٧٣٥٧ ١٨٠

٦٨ ش مكرم عبید ناصیة عبد الرازق السنهورى مدینة مركز ولد و بنت للصحة االنجابیة
نصر

٢٦٧١٥٦٨٠ ١٨١

مركز ویلكیر التخصصیة
( عبیر احمد بشر )

الشیخ زاید الحى ١١ المجاورة األولى سنتر العتابى 
الدور الثانى

٠١٠٩٥٥٨٠٨٥٥
٠١٠٩٨٠٠٠١٤٠

١٨٢

مركز یوروكیر للكلى والمسالك وتفتیت 
الحصوات

٢٢٥٦٦٣٢٠  ٤٢٢٥٦٦٣١٩ ش النادى ( المیرغنى ) روكسى مصرالجدیدة ١٨٣

صفحة ٢٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

مركز/  شریان للرعایات المركزة
بهاء الدین عبد الحلیم عبد المعطى

٢٤٢٠١١٠١١٠٧٨٠٧ ش الملك فیصل - التعاون - بجوار بنزینة التعاون
٠١١٠١١٠٧٩٠٧

١٨٤

مركزالبر للوالدة 
د /  احمد ابراھیم

١٦١٢٤٩١٣٠٨١ ش عین شمس الشرقیة ١٨٥

مركزالمخ واألعصاب والرنین
(د /  اسامة الغنام)

٣ ش عبداللطیف حمزة خلف مرسیدس امام النادى 
األھلى مدینة نصر

٢٢٧٠٣٩٧٤
٢٢٧٠٣٩٥٩

١٨٦

٦ ش بن ھانئ االندلسى من ش الطیران ناصیة مركزالنصر للقلب
كنتاكى رابعة العدویة مدینة نصر

٢٢٦٠٣٨١٩
٠١١١٢٢٥٠٢٨٣

١٨٧

مركزالنیل التخصصى لألطفال حدیثى 
الولدة و المبتسرین و الحضانات

 ١٢٣٠١١٢١١٧٦٦٩٢ ش عبد العزیز آل سعود  المنیل
٠١٢٧١٣٨٠٠٨٣

١٨٨

٤ش بهجت خلف٧٨عماربن یاسر مصر الطبى
الكلیة الحربیة النزھة 

١٨ ش المنصورة برج ھارون میدان الجامع مصرالجدیدة

٢٦٣٦٨٠٠٣

٢٦٣٣٩٨٠٤

١٨٩

مصر سكوب ( د/  ایمن ربیع عبد القادر 
احمد )

٠١١٥٢٣٦٠٢٢٥ ٢٣٣٣٥٧٢٤٣ ش التحریر محطة مترو البحوث أمام مقار ١٩٠

معامل االمیداالب للتحالیل الطبیة 
(مركزاالكسیرللمناظیروالجهازالهضمى 

والكبد)
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

٥٣٣٤٥٧٣٠٧ ش سوریا میدام مصطفى محمود المهندسین  الجیزة
٣٣٤٥٧٣٠٦

١٩١

مى ماجد عبد الصالحین
EDX Clinic عیادة

٢٩٠١٠٠٠٧٧٤٦٩٩ ش مصطفى كامل من ش ٩ - المعادى ١٩٢

نبیل دمحم النحاس
( مركز كایرو سكوب المراض الجهاز 

الهضمى والكبد )

٩٣٣٣٦١٦٨٨ ش التحریر الدقى الجیزة ١٩٣

التجمع الخامس مبنى المیدیكال بارك امام محكمة القاھرةنسائم للخدمات الطبیة
 الجدیدة

٠١٠١٠٠٠٤٠٤٤  
٠١١١٧٧٧٧٦٩٥

١٩٤

ھشام صالح الدین مرتضى
( مركز د/  ھشام مرتضى لألمراض 

الصدریة و حساسیة الصدر

٠١٠٢٣٠٧٨٨٠٤ابراج العز ٢ - میدان المطریة الدور الثالث
٠١١٢٧٢٢٢٧١٢

١٩٥

ھوب لدارة العیادات التخصصیة /  د زكى 
احمد زكى احمد

مول السرایا - الدور االول بجوار سعودى ماركت امام 
حدائق المهندسین الشیخ زاید

٠١٠٠٠٠٥٦٠٤١ ١٩٦

١٩ ش مصر و السودان - امتداد احمد سعید - حدائق واحة الطب
القبة

٢٤٨٤٥٦٩٩
٠١٢٠٤٨٩٦٥٥٨

١٩٧

وحدة امراض الدم وزرع النخاع 
( ابو الریش )

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ١٩٨

صفحة ٢٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

٥ ش صبرى ابو علم تقاطع ش شریف االجزخانة
( باالضافة الى جمیع الفروع )

١٦٣٤٣
٠١١١٩٢٩٢٥٧٠

١

٢٢٢٥٧٥٦٦٦٨ ش محمود بسیونى میدان طلعت حرباالنتكخانة ٢

الحسن 
د /  السید حسن عبدالرحمن

١٧٢٦٧١٣٠٥١ ش عبدالحمید لطفى خلف السراج مول مدینة نصر ٣

٧٤٢٦٣٣٧١٥٣ ش عثمان بن عفان سفیر مصرالجدیدةالدیرى ٤

١٤٢٢٦٣٨٣٧٥ ش دمحم فرید جامع الفتح النزھة مصرالجدیدةالمركزیة ٥

١٠٢٢٩٠٩٣٠٠ ش احمد تیسیر ارض الجولفالهادى ٦

١١٢٥٢٥٦٩٧٦ ابراج عثمان كورنیش النیل المعادىحیاتى ٧

١٧ ش احمد كمال من عبدالحمید بدوى امام مجمع  د  /  سامیة عكاشة
اسكواش نادى الشمس

٢٦٢٠٥٥٨٨ ٨

١٦ ش البحر االعظم برج الهدى ابراج جزیرة الدھب د /  اسالم حجازى
بجوار منزل الكوبرى الدائرى

٣٥٦٩٢٥٥٨ ٩

٣٥٨٢٤٢٤٣میدان المطبعة شارع الملك فیصلد /  اشرف عثمان ١٠

١٠ ش ابراھیم الرفاعى من ش ریاض شمس اخر د /  امل یونس
مكرم عبید امام السراج مول مدینة نصر

٢٦٧١٨٣٨٣ ١١

١٠ ش النورس متفرع من طارق بن زیاد د /  تونى نبغة تونى احمد
خلف كازینو االندلس التعاون الهرم

٣٥٨٤٤١٥٧ ١٢

٣٧٢٢٦٦٣٢١٥٩ ش المروة تقسیم عمر بن الخطاب جسر السویسد /  حسن جبر ١٣

٨٣٣٨٧٤٦٣٥ ش التعاون الهرمد /  حنین ولى ١٤

١٨ ش حسن باشا حلمى تقاطع سید بدر الترعة د /  سوزان عبدالمسیح
البوالقیة شبرا مصر

٢٢٣٥٨٤٧٨ ١٥

٢٥٧٦١٤٣٧  ٤٢٥٧٤٧٩٤٧ ش ثاقب اول شبراد /  شكرى ١٦

ش انور المفتى خلف طیبة مول بجوار مستشفى د /  عمرو على عبده
مبارك مدینة نصر

٢٤٠٤٤٤٠٣ ١٧

٧ ش مصر والسودان محطة اول مصر والسودان د /  لورا
امام سوبر ماركت خیر زمان من جهة ش رمسیس

٢٦٨٣٧٠١٥ ١٨

١٧ عمارات الشركة السعودیة ش النزھة د /  دمحم محروس
امام البنك االھلى فرع الجولف

٢٤١٧٦٥٥٦ ١٩

٢٢٢٢٣٩٨٢٢٤ ش احمد خلیل ارض البكرى الشرابیةد /  منال ٢٠

٣١٢٥٨٩١١٢٠ ش عماد الدین میدان رمسیسد /  نشات یسى غابیوس ٢١

ش التوفیقیة عین شمس الغربیة امام جراج د /  نصر
الكرداسى المطریة

٢٦٥١٧٤٣٦ ٢٢

٢٧ ش د /  ابراھیم ابوالنجا امتداد عباس العقاد د /  ھیثم
مدینة نصر

٢٤٠٤٢٥٨٠ ٢٣

٨٢٦٤٤٥٣٦٦ ش دمحم تیمور خلف كنیسة سانت فاتیما مصرالجدیدةد /  وفاء سلیمان ٢٤

٠١٠١٠٩١٠٠٤٦  ١٧٤٣٣٩٠٢٠٨٦ منطقة ح ھضبة االھرام   الهرمد/  سحر جبریل ٢٥

٣١ عمارات التوفیقیة المنطقة الحادیة عشر الحى الثامند/  دمحم فاروق جمعة
 مدینة نصر

٢٤٧٠٩١٢١ ٢٦

صفحة ٢٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

دینا عالم   د/  تامر میشیل جرجس 
فرنسیس

صیدلیة دینا عالم حدائق المعادى ابراج عثمان برج ٣ 
متوسط

٢٥٢٥٥٠٠٣ ٢٧

١٥ ش السودان من ناحیة ش التحریر بجوار زمزم
مستشفى المروة

٣٣٣٦٣٢٦٦ ٢٨

٥٢٥٢٥٠٣٩٥ ش ١٦٤ ناصیة ١٠٥ المعادى القدیمةشلبى ٢٩

٣٢ عطیة الصوالحى امام السراج مول المنطقة الثامنة شیرین
مدینة نصر

٢٢٨٧٩٩٣  ٢٦٧٠٥٠٦٧ ٣٠

صفوت 
د /  بیتر صفوت وھبه

٣٧٢٢٨٧٧٧ش العشرین تقاطع ترعة عبدالعال فیصل جیزة ٣١

٣٠١٢٠٦٦٦٢٧٠٧ ش احمد سكارنو - من ش السودان - العجوزةصیدلیات السید السقا
٠١٢٧٧٢١٩٨٨٥

٣٢

٦٠٢٦٧١٦٥٦٣ ش ابو العتاھیة - امتداد عباس العقادصیدلیات د عمر شلبى ٣٣

٢١٤١٩٦٦١ حدائق األھرام   جاردیناصیدلیات رشدى ٣٤

٦٢٦٣٦٦٨١١ ش حامد باشا فهمى ألف مسكنصیدلیات عز الدین
٢٦٤٢٦٨٥٧

٣٥

٢٦ ش جزیرة بدران - بجوار مستشفى االصالح صیدلیة االھرام الكبرى
االسالمى - شبرا مصر

٢٥٧٦٨٢٠٥
٠١٢٧١٧٠٧٠٧٣

٣٦

٠١٠٠٣٦٠٧٧٠٧ ٧٠٣٣٨٧٥٧٢٠ ش ترسا بعد التوحید و النور الهرمصیدلیة البشیر ٣٧

٤٢٢٤٠١٧٣٤٩ ش احمد حسنى بجوار جنینة مول مدینة نصرصیدلیة المراغى
٠١٢٠٦٦٨٤٤٤٠

٣٨

٢٥٧٤٠٤٠٨ ٣٥٢٥٧٤٠٣٦١ شارع الجالء میدان رمسیس القاھرةصیدلیة باب الحدید ٣٩

٥٧٣٧٦١٧١٩٨ ش محى الدین ابو العز- المهندسینصیدلیة حجر
٣٧٦١٧١٩٤

٤٠

١١ ش اوالد عوف حسن دمحم الهرم خلف رویال سنتر صیدلیة د /  دمحم عبد الفتاح محمود محمود
الهرم ٣ ش صالح سالم الحوامدیة

٠١١٤٨٤٨٧٠٥٥ ٤١

١٢٢٤٩٣٥٠٦٤ ش الفیروز من ش عین شمسصیدلیة د فاطمة فاروق
٠١٠١٠٠٨٣١٥٥

٤٢

٢ ش مسجد التقوى من ش المدارس میدان بهتیمصیدلیة د مجدى فایز
٢١ ش حافظ بدوى من امتداد الطیران الحى السابع 

بجوار محكمة مدینة نصر

٤٨٢٥٨٣٣٠
٢٥٣٤٤١١٩

٤٣

صیدلیة د. غادة فضل
دكتورة /  الشیماء على السید

٣٠ تقسیم المحافظة امام مدرسة الصفا الخاصة وادى 
حوف حلوان

٠١١٢٢١٧٥٠٥
٠١٠٩٢١٥٥٥٣١

٤٤

صیدلیة د/  احمد على  احمد على عبد 
الرحمن

ش عبده كامل - من ش ٦ اكتوبر - بعد نفق الدائرى - 
المعتمدیة

٠١٠٦٩٨١٠٧٥١ ٤٥

٤ش االھوانى الساحل - دوران شبرا بجوار محطة متروصیدلیة د/  احمد یحى احمد
 روض الفرج

٢٢٠٥٥٥٠٩
٠١٠٢٤٢٢٥٠١١

٤٦

٢٨ ش عبد الرحمن نصر من ترعة الجبل - امام محطة صیدلیة د/  جون جمیل
مترو حدائق الزیتون

٠١٠٩٩١٠٨١١٥
   ٠١٢٨٥٢٥٠٩٩٦

٤٧

برج ٣ ابراج المعادى - خلف توكیل بافاریا BMW - صیدلیة د/  مادونا مجدى
الطریق الدائرى

٢٧٤٩٦٥٦٧
٢٧٤٩٦٢١٨

٤٨

  ٢٢٠١٢٢٢٥٥١٢٠١٣ش جسر السویس الزیتون - القاھرةصیدلیة دینا
٢٤٥٢٥٣٣٩

٤٩

صفحة ٣٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

٨٠ عمارات الشركة السعودیة - حدائق القبة - امام صیدلیة سان مایكل
القصر الجمهورى - ش سوزان مبارك

٢٤٥٢٩٦٨٩ ٥٠

ش مساكن كفر طهرمس من ش العشرین امام بلوك ٣٥صیدلیة شاھین
 فیصل

٣٧٢٢٠٣٩٩
٠١١٤٤٨٤٣٢٦

٥١

  ١٠٣٥٧٣٠٤٨٧ ش قرة بن شریك - امام مستشفى الرمد بالجیزةصیدلیة شریف الكبرى
٣٥٧٣٨٥٨٧

 ٠١١١١٤١١٠٠٩

٥٢

٥٤ ش حسن المأمون مدینة نصر   التجمع الخامس امامصیدلیة صحة
 محكمة القاھرة الجدیدة

٢٦٧٧٣٠٠٩ ٢٦١٨٤٠٥٥ ٥٣

٢١٣٥٨٦٣٣٨٣ ش ستودیو االھرام الهرمصیدلیة مها ٥٤

١٢٢٤٩٣٥٠٦٤ شارع الفیروز من شارع عین شمس-عین شمسصیدلیه د فاطمه فاروق
٠١٠١٠٠٨٣١٥٥

٥٥

٨٢٣٩٢٥٢٦٢ ش البورصة الجدیدة من قصر النیل وسط البلدصیدلیىة د/  دمحم على ٥٦

٢٥٤١٤٤٢٨عمارة ١٠٩ الحى الرابع التجمع الخامس القاھرة الجدیدةعمارة ٥٧

مدینة المختار بجوار المستشفى محور خدمات ماجدة
الخامس والسادس  ٦ اكتوبر

٣٨٣٢٢٧٢٨ ٥٨

٨ ش البورصة الجدیدة - من ش طلعت حرب - وسط البلدمجموعة الصیدلیة
العجوزة - ٥٩ ش عبد المنعم ریاض - بجوار مسجد 

الكواكبى

٠١٢٠٠٠٤٠٣٤٠
٣٣٠٤٦٩٠٩

٥٩

BIO ٦ عمارات ابو الفتوح - خاتم المرسلین - الهرم  مجموعة صیدلیات
  ( و جمیع الفروع )

٠١٠٠٤٢٦٠١٢٥
٠١٠٩٨٠٥٥٥٥٩

٦٠

٢٣ ش عبد السمیع عیسى - فیصل - الجیزة  مجموعة صیدلیات الدكتور
( و جمیع الفروع )

٠١٠٢٥٧٧٦٥٥٦
 ٠١٠٦٩٦٢١٤٣٢

٦١

٣٥١ ن البوابة الرابعةى - حدائق االھرام مجموعة صیدلیات الفؤاد
 ( و جمیع الفروع )

١٩٧٠٥ ٦٢

٨٣٦٩١٤٠٦٧ الحى الرابع ش الخزان ٦ اكتوبرمجموعة صیدلیات د/  ثروت سامى شنوده ٦٣

عمارة ٦٠٥٧ مجاورة ٦٥  بجوار كارفور المعادىمجموعة صیدلیات ھوم
( و جمیع الفروع )

١٣٩١٧
٠١٢٨٨٨١٤١٥٣

٦٤

ش دمحم زیتون بجوار مسجد التوحید و كنسیة مارمینا - مروة الفحار
العصافرة بحرى

٥٥٦٧٤١٧
٠١٠١٥٨١٣٦٩٢

٦٥

مفید 
د /  رومانى میالد ریاض

٢٣٣٥٧٠٠٦٠٧ ش ترعة الزمر العمرانیة الشرقیة ٦٦

منتصر 
د /  منتصر على عبدالنعیم

٦٣٥٨٣٣٤٤٤ ش عمر مكرم اول الهرم جیزة ٦٧

صفحة ٣١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

البصریات

القاھرةمحافظة

٥/١٤٢٥١٧٠٣٤٣ ش الالسلكى - امام مستشفى اندلسیة - المعادى  مركزبصریات و نظارات  فیو اوبتكس ١

أى اوبتكس
 د/احمد دمحم دمحم بلح

٤١ابو داوود الظاھرى مدین نصر مكرم عبید ( یوجد 
شحن جمیع المحافظات )

٠١٠٣٢٦٥٥٢٦٣ ٢

١٥١ ش اسماعیل الفنجري مع االنتاج- الف مسكن  بصریات  الملوكى
جسر السویس

(خصم ٢٥%على النظارات الطبیة و٢٠% على 
النظارات الشمسیة )

٠١٢٢٣٦٢٩٧٩٧  
٢٢٦٣٧٤٤٠٥

٣

بصریات العادل  
اسالم خیر الدین

المعادى الجدیدة - رئاسة الحى - مساكن الكویتیة -
البساتین

( خصم ٢٥% على النظارات الطبیة و الشمسیة )

٠١٠٩٩٩١٨٣٨٥ ٤

٤٤ش العباسیة  بدایة ش احمد سعید من میدان الجیش  بصریات المقدم
العباسیة

(خصم ٣٠% الشنابر الطبیة و ١٥%علي النظارات 
الشمسیة)

٠١٠١٤٢٠٥٧٥  ٢٤٨٤١٣٣٥ ٥

٣٠٧ش الهرم امام  فندق اوروبا  داخل مركز الهرم بصریات شارب
للعیون

(خصم٢٥%على النظارات الطبیة و٢٠% على 
النظارات الشمسیة)

٠١٠٩٠٨٥٩٩٩٩ ٦

٥ أ  ش دمحمسید احمد  تقاطع شارع عبد هللا  -حلوانستارز للبصریات
١٥ مایو مجاورة ٣ مول وسط البلد

( خصم٢٥% على النظارات الطبیة  وعلى ٢٥% على 
النظارت الشمسیة )

٠١١٥٦٦٠٩٤٣٨
٠١٠١٣٣١١٤٥٠

٧

١ ش دمشق من میدان سوارس - المعادىشركة أى كیر اوبتكس للنظارات
( خصم ٢٠% على النظارات الطبیة و الشمسیة )

٠١٠٠٠٠٢٠٢١١ ٨

٢٥ ش ٦ اكتوبر جسر السویس محطة الجراج شركة الشروق للبصریات
المحور المركزى الحصرى بجوار البنك العربى ٦ اكتوبر
(خصم ٣٠% النظارات الطبیة و٣٠%علي النظارات 

الشمسیة)

٠١٠٠٢١٣٧١٦٨

٠١٠٠٢١٣٧١٦٥
٠١٠٠٢١٣٧١٤٥

٩

شركة فوم للبصریات 
د/  دمحم عبد المنعم عبد السالم مصطفى

١٧ش حسن افالطون ارض الجولف بجوار مستشفى 
عبد القادر فهمى

(خصم ٢٥%على النظارات الطبیة و٢٠% على 
النظارات الشمسیة )

٠١١١٨٨٨٩٤٥٧
٠١١١٨٨٨٩٢١٤

١٠

٨٠ ش حسنین الدسوقى  حدائق المعادىنظارات االسالم
(خصم٣٠% على النظارات الطبیة و ٢٠% على 

النظارات الشمیة)

٠١٠٠٤٢٣٠٩٦ ١١

محل رقم ٤ ــ  ٩٦ ش الدقى میدان الجالء الدقىھابى فیجن أفیاتور للبصریات
٣٩ ش الحجاز مصر الجدیدة

(خصم٢٠% على النظارات الطبیة و ٢٠% على 
النظارات الشمیة )

٣٣٣٦٠٣١٣
٢٦٣٤٧١٢٨

١٢

صفحة ٣٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

أجھزة تعویضیة

القاھرةمحافظة

٤٥ ش الحجاز مصر الجدیدةالشركة العربیة للسماعات ( عرب تون )
( خصم ٢٥% على الئحة األسعار )

٢٦٣٧٨١٣٦
٠١٠٩٠٨٨٦٦٨٥

١

١٤٥ ش دمحم فرید عابدین  القاھرةالمركز الدولى لألجھزة الطبیة
( خصم ١٥% على الئحة األسعار المحلى و المستورد)

٠١١١٥١٦٦٩١٥
٠١٠٠٣١١٩٧٣٥

٢

٣٣ ش عرابى بجوار جریدة الجمھوریة الدور الثالث جولف للتجارة
اعلى مطعم التابع - وسط البلد

( خصم ٢٠% على الئحة األسعار  السماعات)

٠١١٥١١٥١٣٥٥
٠١١٤١٤١٠٥٨٧

٣

شركة أومیجا للتوریدات العمومیة
( سماعات  طبیة )

٥٥ ش الدقى امام عمارة مصر للتأمین میدان الدقى
( خصم ٢٠% على الئحة األسعار )

٣٧٦٠٢٢٨٥
٠١١٤٢٠٧٨١٨٠

٤

٥١١ ش األھرام عمارة النصر میدان الجیزةشركة األھرام التجاریة ( سماعات )
٦ ب ش بطرس زغلول روكسى مصر الجدیدة

( خصم ١٧% على الئحة األسعار )

٠١٠٠٦٥٦٩٣٦٩
٠١٠٩٧٧٦٣٢٦٣

٥

شركة القاھرة للسمعیات
( سماعات ضعاف السمع )

٢٥ ش القبة - عمارة العبودى - میدان روكسى - مصر 
الجدیدة

( خصم ٤٠% على الئحة األسعار )

٠١٠١٠٩٩٩٩٧٤
٠١١٤٤٢٢٧٤٧٤

٦

١٤٥٠١٠١٦٦٦٠٢٥٠ ش فرید - عابدین - القاھرةشركة المكتب الدولى لالستیراد و التصدیر
١٩٧٩٤

٧

٤ أ ش جھینة میدان الدقىشركة النھار التجاریة للسمعیات
( خصم ٢٠% على الئحة األسعار )

٠١٠٢٢٢١٥٥٤٠ ٣٣٣٧٦٢٤٦ ٨

٣٤٢٤٥٧٠٩٧٧ ش العروسى - محطة طوسون - مسرة - شیرا مصرشركة امبیلفون الشرق االوسط
٠١٢٢٠٣٣٩٦٦٣

٩

٤٣ ش الخلیفة المأمون میدان روكسى أعلى البنك شركة اورثومیدكس
الیونانى

( خصم ١٠% على األجھزة محلیة الصنع و ٥% على 
األجھز المستوردة )

٢٢٥٨٢٣٢٣
٠١١١٢١٢١٢٨٥

١٠

شركة ھانزتون للسماعات الطبیة
د/  عمرو دمحم عصام الدین

٥٥ ش الحجاز - مصر الجدیدة
١٠٦ ش التحریر - الدور الرابع شقة ١٤ - الدقى

( خصم ٢٠% على الئحة االسعار )

٠١١٥٩٠٩١٠٧٧
٠١١٠٠٩٣٠٠٧٧

١١

٢١ ش جابر ابن حیان میدان الدقىمؤسسة العال للسماعات الطبیة
( خصم ٢٠% على الئحة األسعار )

٣٧٦٠٨٧٢٥
٠١١٢٦٦٢٧٧٧٧

١٢

٣٩ ش ابن الحكم - حلمیة الزیتون - امام شركة الكھرباءمؤسسة مالتى كیر
( خصم ١٥% على أسعار السماعات و ١٠%على باقى

 المنتجات من االجھزة التعویضیة )

٠١٢٠٥١١٨٨٣٣ ١٣

٣٣ ش عبد الخالق ثروت  القاھرةمیدوم لألجھزة الطبیة ( سماعات )
( خصم ٤٠% على الئحة األسعار )

٢٣٩٣٢٥٦١ ١٤

٤ ش الجامع حدائق حلوان نداء للسماعات
٤٢ ش الدقى عمارة مصر للتأمین الجیزة

( خصم ٣٠% على الئحة األسعار )

٠١٠٠٧٤٦٢٠٢٢ ١٥

صفحة ٣٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات نقدا و الصرف من المشروع

القاھرةمحافظة

المركز الطبى العالمى 
یمنح خصم ١٥% ویرجع المھندس 

بالفاتورة الدارة المشروع لصرف النسبة

٢٤٧٧٥٩٠١الكیلو ٤٢ طریق مصر االسماعیلیة الصحراوى
٤ / ٣ / ٢

١

د /  شاكر

تمنح خصم ویرجع المھندس بالفاتورة 
الدارة المشروع لصرف النسبة

١٧٢٤١٨٨٢٠٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة

٢٢٩١٧٥٧٥

٢

مستشفى السالم
( خصم ٢٠% على الفاتورة و الرجوع 
الدارة المشروع لصرف نسبة المساھمة )

٣٣٣٠٣٠٥٠٢ ش سوریا - المھندسین - الجیزة ٣

مستشفى دار الشفاء ( العباسیة )
خصم ١٠% و یرجع المھندس الدار 

المشروع لصرف المساھمة

٣٧٥٢٤٨٧٠٨١١ ش رمسیس - العباسیة
٢٤٨٧٠٧٣٩

٤

صفحة ٣٤ من ١٣٦
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