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لعام 2023
المنظومة الطبية الذكية

دليـــــل

لالستفسارات والشكاوى خدمة العمالء )كول سنتر(

 

 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

رقم التسجیل الضریبي لمشروع العالج  100719473



وع � الم��
�

اك �  قواعد االش��

 

  

اك:  � االش��
�

  من لهم الحق �

  المهندس أو المهندسة عضو أص�� : 

  : عضو تابع 

  الزوج أو الزوجة 

  سنه، أيهما أقرب.  ٢٦األبناء (الذكور) ح�� التخ�ج أو سن 

  .األبناء (البنات) ح�� الزواج أو العمل، أيهما أقرب 

  .الخدمة أو �المعاش� ،  الوالدين للعضو األص��

  

  : مالحظات

o  � اك األعضاء التا�ع�� ط الش�� اك العضو األص�� ��  . اش��

o حالة وفاة العضو األص�� �حق لأل �
اك   �� � اإلش�� وط  عضاء التا�ع�� الموضحة  مع مراعاة ال��

 .  �عال�ة

o اك �أ��� من �ارن�ة  لعدم ازدواج�ة االستفادة من الخدمة.   ال �جوز ألي عضو االش��

o   العالج    )الزوج�الزوجة(إذا �ان وع  م�� ا�  اضافته  يتحتم  فال  آخر،   � تأم�� بنظام  يتمتع 

ا�ه اخت�ار�ا  .مع احضار ما ي��ت ذلك �النقا�ة و�كون اش��

o  اك احد الوالدين او �ليهما الول مرة او اعادة ق�د أحد الوالدين مرة اخرى مع  �ال�س�ة الش��

� ما ق�ل دفعة   ج ل�ل فرد من الوالدين �االضافة ٥٠٠  سداد يتم    ٢٠١٨السادة المهندس��

�حة .  اك المتعارف عليها حسب �ل ��  ا� مصار�ف االش��

  

اك وتوقيته   : مدة االش��

   اك الجد�د أو تجد�د � وسائل االعالم يتم االش��
� يتم االعالن عنها ��

ة ال�� اك خالل الف�� االش��

� وت�دأ االستفادة من �دا�ة العام الجد�د  
و�� المقروءة �الجرائد اليوم�ة وموقع النقا�ة االل���

اك) وت�ت� بنها�ة هذا العام.  ة االش�� � حالة مد ف��
اك (��   أو �دا�ة تار�ــــخ االش��

   اب� فتح  حالة   �
�

المحدد� ا�ات  االش�� ة  ف�� انتهاء  �عد  اك  وط    �موافقة  ةاالش�� و��

العل�ا   تحددها  االستفادةو للنقا�ة    االدارة  الحد    تكون  من  اك و��س�ة  االش�� تار�ــــخ  من 

ة المت�ق�ة من العام�األق�  ت      . ناسب مع الف��
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� �سمح بها طوال العام: 
  اإلضافات ال��

  :التخ�ج اج�ار�  مهندس حد�ث  وع  �الم�� ا�ه  األع�   ا اش�� المجلس  لقرار  السنة    وفقا   �
��

 . االو� فقط

  ط شهادة الم�الد أو إخطار   ٤خالل  حد�ث الوالدة:    مولود أشهر من تار�ــــخ الوالدة. "�ش��

 الوالدة" 

  :ط    أشهر من تار�ــــخ وث�قة الزواج. "  ٣خالل    زواج حد�ث او الرقم    وجود وث�قة الزواج�ش��

 " القو� للزوجة 

  .وط �الزوجة األو� اك بنفس ال��  الزوجات غ�� األو� �حق لهن اإلش��

   حالة طالق اإلبنة �عد حذفها يتم إعادتها مع تقد�م �طاقة الرقم القو�� أو وث�قة الطالق �
��

 . مع تقد�م خطاب من التامينات االجتماع�ة �ف�د �عدم العمل لإلطالع عليها 

  جب تقد�م المس�ندات   – وما زال �الدراسة او من ذوي االحت�اجات الخاصة  سنه:  ٢٦االبن فوق�

 الدالة ع�  ذلك. 

   وجة وال تعمل    سنة:   ٢٦االبنة فوق � �جب تقد�م المس�ندات الدالة ع� ذلك ( صورة    –وغ�� م��

 خطاب من التامينات االجتماع�ة �ف�د �عدم العمل)  – �طاقة الرقم القو�� 

 

اك"  "ال     : قواعد الحذف ك �عد �دء السنة المال�ة لإلش��   يتم حذف أي عضو مش��

 اك ح��    : زواج اإلبنة داد اإلش�� ة وال يتم اس�� اك الخاص بها �عد الزواج م�ا�� يتم الغاء اإلش��

 لو لم تتم اإلستفادة. 

  :ا�ات .   �جوزحذف أحد الوالدين او �الهما  الوالدين ة االش��  خالل  ف��

 

وط  �ال�� اال  السنوي  التجد�د  ة  ف�� خالل  وع  �الم�� ك  مش�� عضو  أي  حذف  يتم  ال  كذلك 

  - و�� : المذكورة �الدل�ل 

  سنة أو التخ�ج.  ٢٦الذكور ح�� سن   . ١

  . )لعمل أو الزواج(ااالناث  . ٢

� آخر  . ٣  مع تقد�م ما ي��ت. الزوج أو الزوجة اذا �ان له تأم��
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لحد االقصي للخدمات العالجیة ا  
  
  

  :  لألشعة والتحال�ل اوال: الحد االق�� 

 وع. �شمل جميع أنواع التحال�ل واالشعات ا   لواردة �الئحة الم��

  �
وع .   ٢٠٠٠ الحد االق�� ح��  جن�ة سن��ا شاملة �س�ة العضو والم��

 

    العضو � الزوجه � الزوج � االوالد   الوالدين

وع   ج)  ١٠٠٠(   ج وهو م�لغ ٢٠٠٠من  % ٥٠  ) ج   ٨٠٠(   ج وهو م�لغ ٢٠٠٠من  % ٤٠   �س�ة تحمل الم��
  

  :  ثان�ا: الحد االق�� االسا�� 

وع   ١٨٠٠٠الحد االق�� األسا��   جن�ة شاملة �س�ة العضو والم��

  

 : �
 - و�سب المساهمة حسب نوع�ة العالج و�� �اال��

 مساهمة    -: اوال واو�  ٪ �٨٠سب   � الط�� العالج  اشمل    �المس�شف�ات   ة لجراح�لعمل�ات 

وع.    المتعاقدة �الئحة الم��

    العضو � الزوجه � الزوج � االوالد   الوالدين

وع   ) ج١٤٤٠٠( وهو م�لغ  ١٨٠٠٠من  % ٨٠  ) ج ٩٠٠٠( وهو م�لغ  ١٨٠٠٠من  % ٥٠   �س�ة تحمل الم��
 

وع المختلفة مع المس�شف�ات ذات اللوائح الخاصة للعضو   ٪٦٠( يرا� �سب مساهمة الم��

  . للوالدين) ٪ ٣٠ –وا�ته 

 مساهمة    - : ثان�ا �الع�ادات  شمل�و   ٪�٥٠سب  العالج�ة  الم  الخدمات  طع�ة قواألشعات 

و  الذري  والمسح   � ال��دي والرن�� للفشل   � األلبوم�� وأدو�ة  ال�لوي  للفشل  �كس  االي��   أدو�ة 

 . من الحد األق� للوالدين ٪٤٠ للمهندس وأ�ته و  ٪٥٠ب�س�ة مساهمة 

    العضو � الزوجه � الزوج � االوالد   الوالدين

وع   ) ج ٩٠٠٠( وهو م�لغ  ١٨٠٠٠من  % ٥٠  ) ج ٧٢٠٠( وهو م�لغ  ١٨٠٠٠من  % ٤٠   �س�ة تحمل الم��
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  : الحد االق�� الت�م��� : ثالثا 

 جن�ة إ�� الحد االق�� االسا�� ( ل�صبح الحد االق�� االجما�� األسا��    ١٠٠٠٠ �ضاف

وع .   ٢٨٠٠٠ والت�م��� معا  جن�ه ) شاملة �س�ة العضو والم��

  والعالج     االعضاء (ال��� وال��د)  ةعا�شمل العنا�ة المركزة وعمل�ات القلب المفت�ح وزر

  للوالدين).   ٪٥٠للمهندس وأ�ته و  ٪ ٨٠(ب�سب تحمل    ال��م�ا�� واألشعا�� وجاما نا�ف 
  

    العضو � الزوجه � الزوج � االوالد   الوالدين

وع   ) ج٢٢٤٠٠(  وهو م�لغ ٢٨٠٠٠من   % ٨٠  ) ج١٤٠٠٠( وهو م�لغ  ٢٨٠٠٠من  % ٥٠   �س�ة تحمل الم��

  و�شمل ا�ضا �
� الشلل الدما��

وع ��   ٪ ٥٠ب�سب مساهمة (جلسات فقط)  �سب تحمل الم��

  ٨ج للجلسة الشاملة و�حد اق�  �٢٥٠حد اق�  من الحد األق� الت�م���    ٪٥٠ح��  ��  و 

  جلسات �الشهر. 

 مالحظات :                            

   ة االف  - للحاالت االت�ة: ووفقا ل�سب المساهمة السا�قة  جن�ه  يتم ز�ادة الحد االق� ع��

  . العالج ال��ماوي واالشعا�� لمر�� ال�طان 

  .التاج�ة فقط � اي��  جراحات القلب المفت�ح لتغي�� الصممات و تغي�� ال��

 (وال �شمل القساطر والدعامات)                                                

  زراعة ال��د وال�� والنخاعزراعة االعضاء (جراحات( . 

  تغي�� المفاصل. جراحات 

   وع شخص�ة وغ�� مت�ادلة ( أي عند استفادة عضو �الحد االستفادة �الحد االق�� للم��

وع ال �مكن أن �ستف � من نص�ب أحد أفراد ا�ته ). االق�� للم��
�

  �د �أي م�لغ إضا�

   حالة اس�نفاد العضو للحد األق� �ستمر �
�

� تقد�م خدماتها لألعضاء    الهيئات المتعاقدة�
�

�

وع ع�� ان يتحمل العضو ت�لفة العالج ب�س�ة  . %  ١٠٠ بنفس أسعار تعاقد الم��
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  مساھمة المشروع في خدمات الصفقة الشاملة 

  –من الفاتورة "للمهندس والزوجة واالبناء"   ٪٠٨خدمات يتم المساهمة ب�س�ة  -:  أوال 

  - �حد أق� الم�الغ االت�ة:  –من الفاتورة "للوالدين"  ٪٠٥و�س�ة 

  اسم الخدمة   م
طب�ب 

ومس�ش��  
  متعاقد 

مس�ش�� 
  متعاقد 

طب�ب 
  متعاقد 

طب�ب 
ومس�ش��  
  غ�� متعاقد 

 ج ٢٥٠٠من الفاتورة بحد أقصى   ٪٨٠  حضانة المولود    ١

  0  125  125  250 مخدر موضعي بالعیادة مولود بطھارة   2

  0  200  250  450 بالعملیات  موضعىمخدرمولود بطھارة   3

  0  200  300  500  عام بالعملیات مخدرمولود بطھارة   4

 1200 1200 1200 1200  (العضوة او الزوجة فقط)   والدة طبیعي  5

 1250 1250 1250 2500  (العضوة او الزوجة فقط)  والدة قیصري   6

  كحت وتوسیع وأخذ عینة    7
 0 500 500 1000  او الزوجة) ةالعضو  (

 0 350 350 700  الوالدة)(

   استئصال المرارة بالمنظار  8
 0 1500 2500 4000  (العضو واسرتة) 

 0 1200 2000 3200  (الوالدین) 

 0 325 325 650  اللوزتین فقط استئصال   9

 0 325 325 650  استئصال اللحمیة فقط   10

 0 450 450 900  شق الطبلة وتركیب انابیب باالذنین فقط   11

 0 450 450 900  اللوزتین واللحمیة استئصال   12

 0 450 450 900  اللحمیة وتركیب انابیب   13

 0 600 600 1200  باالذنین  اللوزتین واللحمیة وتركیب انابیب استئصال   14

  ازالة میاه بیضاء بالفاكو + زرع عدسة   15
 0 1100 1100 2200  (العضو واسرتة) 

 0 850 850 1700  (الوالدین) 

16  
قسطرة تشخیصیة بالتصویر الصبغي  

  للشرایین التاجیة عن طریق الفخذ 

 0 700 700 1400  (العضو واسرتة) 

 0 450 450 900  (الوالدین) 

17  
قسطرة تشخیصیة بالتصویر الصبغي  

  للشرایین التاجیة عن طریق الساعد 

 0 950 950 1900  (العضو واسرتة) 

 0 575 575 1150  (الوالدین) 

  وتركیب دعامة دوائیة  عالجیة قسطرة   18
 0 1500 9500 11000  (العضو واسرتة) 

 0 1200 5650 6850  (الوالدین) 

19  
وتركیب أكثر من دعامة    عالجیة قسطرة 

  دوائیة 

 0 2000 11000 13000  (العضو واسرتة) 

 0 1600 6500 8100  (الوالدین) 
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  –من الفاتورة "للمهندس والزوجة واالبناء"   ٪٥٠يتم المساهمة ب�س�ة خدمات   -:   ثان�ا

  - �حد أق� الم�الغ االت�ة:  –من الفاتورة "للوالدين"  ٪٤٠و�س�ة 

  

  اسم الخدمة   م
  المهندس 

  الزوجة 

  االوالد 

  الوالدين 

  1600  2000  التردد الحراري للعصب الخامس او العصب السمبتاوي الوجھي  ١

  1600  2000  التردد الحراري لجذور اعصاب الفقرات العنقیة  ٢

  1600  2000  التردد الحراري لجذور اعصاب الفقرات الصدریة  ٣

  1600  2000  التردد الحراري لجذور اعصاب الفقرات القطنیة  ٤

  1600  2000  التردد الحراري لالعصاب المغذیة للمفاصل   ٥

  800  1000  الفقري حقن جذور اعصاب منطقة بالعمود   ٦

  3200  4000  شفط / ازالة غضروف بالتردد الحراري   ٧

 1500 2000  تفتیت حصوات المسالك بالموجات التصادمیة  ٨

 450 600  شاملة مادة الحقن) (  شاملة مادة الحقنحقن افاستن للعین   ٩

 800 1600  شاملة مادة الحقن) ( حقن العین ایلیا / لوسنتس / ازوردكس  ١٠

  التفت�ت �الموجات التصادم�ة �شمل الجهاز والتفت�ت الي عدد من الجلسات واالشعة والمحال�ل والتخدير 

 

 الكشف الطبي 

 :طب�عة الخدمة

وع  .ال�شف الط�� لدى االط�اء والمس�شف�ات والجهات المتعاقدة مع الم��

 :خطوات االستفادة

� المتعاقد .١
� المس�ش��

 . التوجه إ� أى طب�ب متعاقد سواء �� ع�ادته الخاصة أو ��

  �فضل االتصال ق�ل الذهاب للتأ�د من وجود الطب�ب واستمرار التعاقد وحجز م�عاد مسبق  .٢

 .لل�شف

 .ارن�ه العالج وك��ون ال�شفتقد�م � .٣

ادفع الق�مة المحددة نقدا حسب جدول ق�م ال�شف الموجود �الدل�ل مع مراعاة اسعار   .٤

وع الجهات ذات  .الالئحة الخاصة وال�� قد تكون اع� سعرا من اسعار الم��

اك عدد (  � .٥ جن�ه لل�شف بها لدى الجهات العالج�ة  ١٢٠ك��ونات �ق�مة   )�٦ف لالش��

وع  اقدةالمتع  مع الم��

 .�� حالة اس�نفاذ الرص�د يتم دفع ق�مة ال�شف المتعاقد عل�ه �امال نقدا .٦

وع بنفس سعر ال���ونات .٧ اء ك��ونات أخرى من إدارة الم��  .�� حالة اس�نفاذ الرص�د يتم ��

ددين �دقة .٨  .استوف الب�انات �كشف الم��
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 .م الع�ادةنتظر دورك �� ال�شف واسال عن االس�شارة حسب نظاا .٩

 .�مكن الحجز من خالل التطبيق للجهات المتعاقدة لخدمة الحجز المسبق .١٠

  :مالحظات

 .ال �جوز للطب�ب المعالج معاملتك معاملة تختلف عن �ا�� المر��  -
وع -  .�� حالة وجود أى مخالفة ير�� تقد�م شكوى لدى ادارة الم��
 االشعا�� واالسنان تقدم تذكرة ال�شف �� ع�ادات االمراض النفس�ة والطب الطب�� والتخاطب و  -
 .عند أول مناظرة فقط، ثم تكون المتا�عة بنظام الجلسات حسب خدمات الدل�ل -

  خارج التغط�ة .

 غ�� متعاقد �اس�ثناء الحاالت االسعاف�ة �
  ال�شف لدي طب�ب غ�� متعاقد أو مس�ش��

    . �  ال�شف لدي الخب�� االجن��

  الم�ي. ال�شف خارج القطر 
 

    جدول ق�م ال�شف
  

ام �االسعار األقل.  � � تتعامل �أسعار أقل من األسعارالمذكورة االل��
  ع� الجهات العالج�ة ال��

  

  

  

  . التعاقد من ق�مة كشف  ٪�٥٠حد اق�    ق�مة ال�شف �شمل االس�شارة أو حسب نظام الع�ادة
 

         ق�مة ال�شف �ع�ادات األسنان: 

  �سدد عند أول مناظرة فقط
  

  ك��ونات   ما �دفع نقدا   ق�مة ال�شف  العلم�ة   الدرجة

  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  استاذ ـ اس�شاري أ  

  ٤٠  ٤٠  ٨٠  اس�شاري ب  –استاذ مساعد  

�  –اس�شاري ج  –مدرس  
  ٦٠  اخصا��

٣٠  ٣٠  

  

  ك��ونات   ما �دفع نقدا   ق�مة ال�شف   العلم�ة    الدرجة

  ٦٠  ٩٠  ١٥٠  استاذ ـ اس�شاري أ  

  ٦٠  ٦٠  ١٢٠  اس�شاري ب  –استاذ مساعد  

�  – اس�شاري ج  –مدرس  
  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  اخصا��
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 خدمات القسم الداخلي بالمستشفي 

   
  

  طب�عة الخدمة 
  

الجراح�ة والمناظ�� و ع�ارة عن    ��   العمل�ات  � إلجراء 
�المس�ش�� والرعا�ة   الط�� عالج  الاإلقامة 

  المركزة والحضانات وعالج األمراض النفس�ة والعالج ال��م�ا�� �المس�شف�ات والمرا�ز المتعاقدة. 

 : �
  درجة اإلقامة �المس�ش��

كة) �حمام مستقل  � ـ �غرفة مك�فة (مستقلة أو مش��
ـ اإلقامة �الغرفة حسب التعاقد مع المس�ش��

 . �
  حسب التعاقد مع المس�ش��

تب ع� ذلك   لدرجة عند االنتقال من غرفة التعاقد إ�� غرفة أع�  ـ يتحمل العضو فرق ا  وما ي��

  . من فروق الخدمات العالج�ة االخرى

� االنتقال لجناح يتحمل فرق الدرجة و 
  . فروق الخدمات العالج�ة �امل ـ عند رغ�ة العضو ��

  خطوات االستفادة 

 : �
� الظروف العاد�ة لدخول المس�ش��

�
� : 

ً
  أو�

إ��   توجه خالل   ..  من  والموافقات  االجراءات  تنف�ذ �امل  وس�تم  �ال�ارن�ة  فقط  المس�ش�� 

 � � الخاص بنقا�ة المهندس�� � لدى الجهات المتوفر بها البورتال الط��   أو .  البورتال الط��

 : �
� موضحا ً �ه اآل��

� من المس�ش�� وع بتق��ر الطب�ب المعالج او تق��ر ط��   توجه .. إ�� إدارة الم��

� ـ اسم ال
  فتق ... إلخ  – ـ ن�ع العمل�ة : لوز                 مس�ش��

� أو متنازلمن اـ ك�ف�ة تحص�ل الطب�ب ألتعا�ه (    ـ موعد إجراء العمل�ة
وع أو من المس�ش��   )لم��

وع    والفحوصات الدالة ع� ال�شخ�ص.     تذكر .. احضار �طاقة العالج معك إ�� إدارة الم��

وع ادفع .. �س�ة األتعاب  � حالة تحص�ل الطب�ب المعالج ألتعا�ه من الم��
وع ��   الطب�ة �الم��

وع  � من الم��
  �سلم .. خطاب دخول المس�ش��

وع   ، وسلم إ�صال األتعاب إ�� الجراح. لقدم .. خطاب الدخول الصادر من إدارة الم�� �
  لمس�ش��

� الطارئ أو االسعاف : ثان�ا 
� دخول المس�ش��

�
� :  

إ��  اذهب   العالج ..  ب�طاقة   �
والموافقات من خالل   المس�ش�� االجراءات  تنف�ذ �امل  وس�تم 

 � � الخاص بنقا�ة المهندس�� � لدى الجهات المتوفر بها البورتال الط��   أو .  البورتال الط��

� وسارع   � ب�طاقة العالج وسدد م�لغ التأم��
� من المس�ش�� اذهب .. إ�� المس�ش�� �احضار تق��ر ط��

� أول  ستخراج خطاب  ال 
� خالل ثالثة أ�ام أو ��

�� �
وع وقدمه للمس�ش�� � من الم��

دخول المس�ش��

 . �
  يوم �عد اإلجازة الرسم�ة ل�س��ة حسا�ك �المس�ش��
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  ثالثا : الوالدة  

 : �
  �ال�س�ة للوالدات الطب�ع�ة أو الق���ة يرا� اآل��

� لحاالت الوالدة �كون �عد دخول االم ومعرفة ن� 
ع الوالدة  ـ إصدار خطاب دخول المس�ش��

  ( طب�ع�ة ـ ق���ة)

اك المولود    �لزمـ  � . لدفع اش��
  سنة الوالدة مع إصدار خطاب دخول المس�ش��

 : الطب�ع�ة  حاالت  الوالدة   �
�� وع  الم�� زوجة  �ساهم  أو  للمهندسة  الطب�ع�ة  الوالدة 

كة ب�س�ة    ج ١٢٠٠من ق�مة الفاتورة �حد أق�  ٪٨٠المهندس المش��

 : الق���ة  حاالت    الوالدة   �
�� وع  الم�� زوجة  �ساهم  أو  للمهندسة  الق���ة  الوالدة 

 : كة ع� النحو التا��   المهندس المش��

  متعاقد متعاقد وطب�ب  � حالة مس�ش�� 
ب�س�ة    –   �� وع  الم�� من   ٪�٨٠ساهم 

  ج ٢٥٠٠الفاتورة �حد أق� 

  حالة مس�ش�� متعاقد وطب�ب غ�� متعاقد �
� المس�ش��    –   ��

وع �� �ساهم الم��

  جن�ة  ١٢٥٠من الفاتورة �حد أق�  ٪٨٠ب�س�ة 

 حالة مس�ش�� غ�� متعاقد وطب�ب �
ب�س�ة    –متعاقد    �� وع  الم��   ٪�٨٠ساهم 

  جن�ة �١٢٥٠حد أق� 

  حالة مس�ش �
وع ب�س�ة    –    �� غ�� متعاقد وطب�ب غ�� متعاقد ��  ٪�٨٠ساهم الم��

 جن�ة.  ١٢٥٠من الفاتورة �حد أق� 

 مالحظات 

   ف�د ن�ع� � ط احضار تق��ر ط�� �سمح �اصدار خطاب تح��ل للوالدة ق�ل او �عد حدوثها ���

 الوالدة وتار�ــــخ حدوثها 

 وع الم�� مع  المتعاقد  الطب�ب  أتعاب  تحص�ل  حالة   �
�

وع  � الم�� ادارة  �قوم   –  من 

وع و�تم اصدار اشعار �اتعاب الطب�ب �املة.   المهندس بتور�د ق�مة حصته �خ��نة الم��

   الوالدة ال�د من احضار فاتورة اصل�ة مرقمة �
�

وع � داد ق�مة مساهمة الم�� � حالة اس��
�

�

، أو ا�صال مهن غ�� تجار�ة من الطب�ب اص�� ومرقم ومختوم،    ومختومة من المس�ش��

 وصورة من شهادة الم�الد 

   وع اك الزوجة للحصول ع� مساهمة الم��  �لزم اش��

  المولود  اضافة  �لزم �
وع ��   الوالدة لالستفادة من مساهمة الم��

  : الحضانات  را�عا 

   وع     جن�ة ٢٥٠٠من فاتورة الحضانة �حد أق�  ٪٨٠ب�س�ة  �ساهم الم��

  وع اقامة األم إلرضاع المولود المق�م �الحضانة.  ال  �غ� الم��

  اك الطفل �لزم وع و  اش�� � �ساهم الم��
اك المولود. ح�� وع من تار�ــــخ اش��   مساهمة الم��

9 



 : �
  عند الخروج من المس�ش��

اإلجراءات ـ   وجميع  الداخ��  �القسم  المن�فة  واألدو�ة   �
المس�ش�� فاتورة  السداد  ق�ل  راجع 

وع أدو�ة الخروج أو أدو�ة العمل�ات الشاملة.    العالج�ة والفحوصات وال يتحمل الم��

التعاقد سواء للطب�ب المعالج أو   وعدم دفع أي م�الغ خارج 
ً
ـ ع�� العضو التمسك �حقه �ام�

 . �
وع ومدير المس�ش�� � وق�ل حدوث أي تجاوز اتصل ب�دارة الم��

  للمس�ش��

� أو ع�� صفحتنا ع�� الف�س بوك عند وجود  ـ تواصل معنا تل�فون�ا أو الفا�
و�� �د االل��� س أو ال��

  اي شكوى . 

  مالحظات : 

� غ�� متعاقد  -
داد نفقات العالج �مس�ش��   ال يتم اس��

� أي م�الغ إضاف�ة غ�� متعاقد عليها   -
�جب أال �دفع العضو عند خروجه من المس�ش��

وع لحل الخالف ق�ل الدفعـ  �خالف ال    ه م�وفات الشخص�ة (بوف�و�تصل ب�دارة الم��

  ... الخ )مصار�ف ادار�ة . مرافقـ تل�فونات ـ خدمة ـ دمغة . 

وع إذا �ان العضو �عالج تحت رعا�ة  - �مكن االستفادة بتغط�ة مال�ة ت�م�ل�ة من الم��

� أخر �عد تقد�م المس�ندات   � الص�� أو ع�� نفقة الدولة أو أي نظام عال�� هيئة التأم��

  الالزمة. 

العالج - وع  المقدمة    م�� العالج�ة  الخدمات  اف�ة ع�� مستوي  له مسئول�ة مال�ة و���

�كون التحقيق فيها أمام الجهات  مهن�ة  للم��ض فقطـ وعند حدوث مضاعفات أو أخطاء  

 المختصة (لجنة آداب المهنة بنقا�ة األط�اء)

� حالة إقامة الم��ض �العنا�ة المركزة أو إجراء عمل�ات القلب أو زرع األعضاء وا -
�

لعالج  �

�خطاب  الوارد  والت�م���  األسا��  األق�  �الحد  العضو  يتمتع  واإلشعا��  ال��ماوي 

 . �
 دخول المس�ش��

العنا�ة  - ت�ال�ف  العاد�ة �جب فصل  الغرفة  او  المركزة  �العنا�ة  الم��ض  إقامة  � حالة 
�

�

العاد�ة �فاتورة  .. الخ ) عن ت�ال�ف الغرفة    المركزة (اقامة ، ادو�ة ، تحال�ل ، أشعات 

 . �
 العالج ومراعاة الحد االق�� الوارد �خطاب دخول المس�ش��

� أ��� من مرة إحرص ع�� إحضار صورة من ب�ان الت�ال�ف   -
� حالة الدخول إ�� المس�ش��

�
�

وع.  � من الحد األق�� لتحمل الم��
� �مكن معرفة المت���

� ح��
 السا�قة من المس�ش��
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 األدو�ة 

 

وع  � �ساهم فيها الم��
  األدو�ة ال��

وع ب�س�ة   - �ال�س�ة للوالدين من    ٪٥٠و  –للمهندس والزوجة واالوالد    ٪�٨٠ساهم الم��
  - لالدو�ة االت�ه: الحد االق� االسا�� والت�م��� 

  ال��ماوي لمر�� ال�طان فقط.  .١
 االدو�ة الهرمون�ة الم�ملة للعالج ال��ماوي لمر�� ال�طان فقط.    .٢

  

وع ب�س�ة   - �ال�س�ة للوالدين من    ٪٤٠و  – للمهندس والزوجة واالوالد    ٪٥٠و�ساهم الم��
  - الحد االق� االسا�� لالدو�ة االت�ه: 

  

� (او �دائله) فقط   .١   لمر�� الفشل ال��دي. األلبوم��
كس (او �دائله) فقط لمر�� الغس�ل ال�لوي.  .٢   االي��
  أدو�ة منع الرفض المناع�ة فقط لمر�� زراعة ال�� أو ال��د.  .٣
وس �� فقط.  .٤ وس�ة فقط لمر�� ف��  األدو�ة الف��

لمر�� الرومات��د والزئ�ة الحمراء والتصلب   فقطاألدو�ة المث�طة المناع�ة  .٥
 المتناثر فقط. 

وع :  األدو�ة � ال �ساهم فيها الم��
  مثل  ال��

   عد� أو  الخارج�ة  �الع�ادات  أو  المس�ش��  خارج  ت�ف   �
وال�� الخارج�ة  األدو�ة  جميع 

 .  الخروج من المس�ش��

 (نفس اليوم �
� �صفها الطب�ب للعمل�ات النهار�ة (دخول وخروج ��

 األدو�ة ال��

  المناع�ة  –القلب   –السكر  –األدو�ة المزمنة (الضغط– (..... 

  (مثل المسكنات والمضادات الحي��ة وااللتها�ات والحموضة و.......)  العاد�ةاالدو�ة 

  أدو�ة عالج الهشاشة وتق��ة المناعة 

  .العالج �األعشاب والوسائل الغ�� تقل�د�ة 

 

  طب�عة الخدمة  

لألدو�ة   الم��ة  كة  ال�� و��  المعتمدة  الجهات  �أسعار  داد  واس�� واللقاح  دفع  والمصل 

الرسم�ة.    والمؤسسات الحكوم�ة �الفوات��
 

  قواعد �ف �س�ة المساهمة 

   اء األدو�ة (أصل�ة ــ مدون  -�لزم فاتورة �� � وسجل تجاري  ��� ه  مرقمة و مختومة �ختم ��

اء ب ە وسعرە).    -�سم الم��ض ــ تار�ــــخ ال�� �   بها اسم �ل ن�ع وترك��

   وتوكول العالج المطلوب إجراؤە و�تطلب وجود روشتة من الطب�ب المعالج المتخصص ب��
ها ــ عدد الجرعات ــ مدة العالج ــ تار�ــــخ �دء وانتهاء ال�ورس).  �  (أسماء األدو�ة ــ ترك��

  الدالة ع� المرض. الفحوصات والتقار�ر الحديثة 
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المشروع)(خدمات ال یساھم فیھا  خدمات خارج التغطیة  
 

 

  اس�ثناء الحاالت� � التا�ع�� المساهمة مع العضو أو  وع ال يتم  الغ�� متعاقدة مع الم�� الجهات 

فقط مركزة    اإلسعاف�ة  التقار�ر    حوادث)  –(رعا�ة  ع�  بناءا  وع  الم�� طب�ب  �قررها   �
وال��

  والفحوصات الطب�ة المقدمه من العضو. 

   وع) ومن تلك �ل ما لم يرد نصه �التغط�ة داخل الدل�ل فهو غ�� مغ� (ال �ساهم ف�ه الم��

 الخدمات ع� س��ل الذكر ال الح�. 

  : �  ال�شف الط��

  غ�� �
  متعاقد. ال�شف لدي طب�ب غ�� متعاقد أو مس�ش��

  ال�شف         . �  . الجمهور�ة ال�شف والعالج خارج  ●          لدي الخب�� االجن��

  :الخدمات الطب�ة �الع�ادات 

  (ترك�ب ومضاعفات ) وسائل تنظ�م األ�ة �ما فيها اللولب  

  .عالج السمنة واإلبر الص�ن�ة وعالج سقوط الشعر و�زالة الشعر الزائد  

  واخت�ارات الذ�اء. جلسات التقي�م  

  .الج�سونا ال�الس��ك�ة  

  والفحوصات الالزمة لذلكتق��م وزرع األسنان واإلجراءات و الخدمات . 

 ت�ي�ض وتلميع األسنان 

  تطع�م األطفال وال��ار 

  حقن ال�الزما الغن�ة �الصفائح الدم��ة(PRP). 

  .الع�ادات �
 أي أدو�ة �ستخدم ��

  خاصة ( مثل  العالج الما�� . . .)العالج الطب��� �أجهزة ذات نوع�ة 

  عالج اطفال اللثغة والتأخر اللغوي �عد سن �
وع ��  سنوات.  ٦ال �ساهم الم��

 الفحوص الطب�ة 

  .الدل�ل �
� أي فحص لم يرد ذكرە ��

وع ��  ال �ساهم الم��

   طلب العضو فحوص لنفسه أو لذو�ه �دون روشتة الطب�ب المعالج �
وع ��  ال �ساهم الم��

  .وع  أي تحال�ل إضاف�ة �طلبها الم��ض يتحملها العضو �ال�امل �أسعار الم��

  مركز غ�� متعاقد �س�ث�� من ذلك تحال�ل األ�سجة �
� إجراء فحوص ��

وع �� ال�ساهم الم��

وع.(�ا�صال مهن غ��  ال�اثولوج�ة بنظام الدفع المسبق و  داد �س�ة المساهمة من الم�� اس��

 تجار�ة وصورة من نتائج التحال�ل) 

   ـ والسفر  والزواج  العمل  ق�ل  ما  ـ فحوص   �
المه�� التأه�ل  (فحوص   �

�� وع  الم�� �ساهم  ال 

ـ برامج الفحص الشامل ـ تحال�ل برامج التخس�س    . فحوص الخص��ةتحال�ل إث�ات ال�سب

 �ه ذلك) والسمنة.... أو ما شا

   .ت�لفة ص�غات االشعة �
وع ��  ال �ساهم الم��
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  خدمات القسم الداخ��  

  الجراح�ة  المناظ��  .    االستكشاف�ة لغ�� غرض جرا��

  جراح�ا فقط" تحاسب اس�ئصال الزائدة الدود�ة. "مثل الجراح�ة  المناظ�� 

  ...والبواس�� و � وعالج الشخ�� � اس�ئصال اللوزت��
ر �� �  استخدام الل��

  . �  وعمل�ات ر�ط االناب�ب.  -االجهاض �غ�� س�ب ط��

   عمل�ات الوالدة ومضخة المحال�ل �
�

 المسكنة لالالم.  PCAاالب�ديورال �

  والجرا�� وما �س�قها أو ي��عها من فحوص �
  عالج السمنة الدوا��

  لعالج النف�� للوالدين ا  .  داخل المس�ش��

 والعالج �غرض النقاهة �   اإلدمان. عالج و  اقامة المسن��

 ك وما �س�قها أو ي��عها من فحوص �    . عمل�ات تصحيح عيوب النظر �الجراحة أو الل��

  �
�

وع ال �ساهم � � و الم��   حال�ل العدسات وق�اس العدسة وسمكها م ثمن العدسة داخل أو خارج الع��

كرة  و لم�اە الزرقاء ومجرى الدمع  ا اناب�ب  و   حلقات القرن�ة و   المواد المقلله للتل�فو امبوالت اله�لون  و 

� الصناع�ة  . ز�ت الس�ل�كونو  الع��

   العمل�ات ذات الص�غة التجم�ل�ة مثل ( عمل�ات تصغ�� أو تكب�� الثدي أو األنف ، شفط الدهون ، زرع

� الشعر ، شد ترهالت ال�طن   . ....... الخ، تفلطح القدم��

 والخدمة والبوف�ه  والتل�فون  المرافق  المضافة    ت�ال�ف  الق�مة  ��ة  (وما   و�� أع��  لدرجة    واالنتقال 

تب عليها من فروق اسعار) وال وع. د ي��  مغة وأي خدمات ال �شملها الم��

  (جراح�ا فقط) � دد الحراري لدوا�� الساق��  ال��

   ائح     - جميع المستلزمات الجراح�ة  ( ومنها المفاصل الصناع�ة الدعامات    -العدسات    -المسام��    - ال��

 ..... الخ)  -منظمات القلب  -ثمن القرن�ة    -الش��ات الجراح�ة  -

  الشخص�ة حزام    المستلزمات   ، الدوا�� اب  �� الس�اتة،  ونة،  الب�� الحفاضات،  الورق،  (مناد�ل  مثل 

 الظهر، الدعامات الخارج�ة للرسغ والرك�ة وما شا�ه، مبولة، ق��ة،...... 

  .مستلزمات م�افحة العدوى 

  األدو�ة 

  ت�ف �
 لع�ادات الخارج�ة. االمس�ش�� أو عند الخروج من جميع األدو�ة الخارج�ة وال��

 (نفس اليوم �
� �صفها الطب�ب للعمل�ات النهار�ة (دخول وخروج ��

 األدو�ة ال��

  المناع�ة  –القلب   – السكر  –المزمنة (الضغط  ادو�ة االمراض– (..... 

 د والمسكنات والمضادات الحي��ة و.......   االدو�ة الحادة  مثل أدو�ة ال��

 واالل�ان والم�مالت الغذائ�ةوادو�ة الحد�د  أدو�ة عالج الهشاشة وتق��ة المناعة 

  العالج �األعشاب والوسائل الغ�� تقل�د�ة 

  األجهزة والمساعدات الطب�ة الت�م�ل�ة والتع��ض�ة 

  الطب�ةسماعات األذن والنظارات والعدسات 

 والع�از وال�را��  القدم  وأحذ�ة  ال�الس��ك  والج�ائر  األطفال و  الرق�ة  شلل  أجهزة 

ر    – واألطراف الصناع�ة واألجهزة الطب�ة (مثل :جهاز غس�ل ال���   � مضخة    –جهازالن�بول��

  �  ....)  - أجهزة العالج الطب���  –جهاز ق�اس السكر   –األ�سول��
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 االسترداد النقدي

وع   المس�ندات المطل��ة   �عد اداء الخدمة الطب�ة. ل�ف مساهمة الم��

١.  �  . ال�ارن�ة الط��

أصل�ة .٢ وأشعة   فاتورة  (تحال�ل  من  الفاتورة  �محت��ات  تفص���  ب�ان  بها  ومختومة  مرقمة 

ون�ة مختومة �خاتم الجه وأدو�ة ومستلزمات وأتعاب اط�اء......)  ة. أو الفاتورة االل���

 �ال�س�ة الجور االط�اء المتعاقدين.  ا�صال مهن غ�� تجار�ة .٣

٤.  � أص�� ومختوم تفص��� ب�شخ�ص الحالة و�سلسل اإلجراءات الجراح�ة والعالج�ة    تق��ر ط��

� تمت للم��ض وتا
 ر�ــــخ الدخول والخروج. ال��

 صور الفحوصات الدالة ع� ال�شخ�ص.  .٥

اد    خطوات االس��

داد) للمراجعة االدار�ة .١ وع (قسم طل�ات االس��  التوجه ا� ادارة الم��

 االط�اء للمراجعة الفن�ة .٢

 المراجعة واالعتماد الما��  .٣

  لل�ف الخ��نة  .٤

 مالحظات 

 وع  يتم ال�ف حسب لوائح وأسعار الم��

   �
وع �� � تمت فيها الخدمة  تقدم هذە المس�ندات الدارة الم��

و�س�ث��    –خالل السنة المال�ة ال��

� تمت شهر د�سم�� بتقد�م المس�ندات ح�� اخر يناير من السنة الجد�دة. 
 الخدمات ال��

   ــ رقم ال�طاقة ــ عنوانها  تل�فوناتها  ــ  ب�انات الجهة (إسم الجهة  الفاتورة �جب توافر جميع   �
��

� ا ��� ���ة والملف ال��   ). ختم الجهه –رقم الفاتورة   - ل��

 ) سمح و ال �سمح �التعامل �صورة الفاتورة مهما تكن االس�اب �خالف المس�شف�ات الحكوم�ة�

 � ). فقط �قبول صورة ك��ون�ة من ا�صاالت سداد القسم الخار��  مختوم من المس�ش��

   وع. االعتذار عن �ف أي خدمات أو فحوصات غ�� مدرجة  �الئحة الم��

  أجر الطب�ب 

 (�ال�س�ه ألجر الطب�ب المتعاقد فقط).   إ�صال مهن غ�� تجار�ة اص�� مختوم 
  

  :األسنان  : �
� حالة الطب�ب المتعاقد من خالل اآل��

وع مع السادة األعضاء ��     مساهمة الم��

الطب�بإ .١ من  تجار�ة  غ��  مهن  او    –   �صال  المركز  من  مرقمة  مختومة  فاتورة  او 

  المس�ش�� المتعاقد ( مذكورا �ه ت�ال�ف �ل خدمة). 

ائب.  .٢   أو روشتة من الطب�ب مختومة من مصلحة ال��

وع ق�ل حدوثها.  .٣  أو الموافقة ع� الخدمات من إدارة الم��

  : حاالت الوالدة �لزم:   الوالدة �
��- 

  خطار والدة الضافة المولود. تقد�م صورة من شهادة الم�الد المولود او ا 
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  اك المولود  . اش��

  . فاتورة أصل�ة مرقمة ومختومة 

  .ا�صل مهن غ�� تجار�ة (اصل مرقم ومختوم) من الطب�ب متعاقد او غ�� متعاقد 

 بن�ع الوالدة �  . تق��ر ط��
 

  :التحال�ل � حالة طلب مساهمة االشعة أو التحال�ل �جب احضار صور من تقار�ر   االشعة أو 
��

ج��ت  
�
� أ

مع توص�ة طب�ة �التحال�ل او االشعة المطل��ة وفاتورة المعمل أو التحال�ل واألشعات ال��

اك المركز المركز أصل�ة مرقمة ومختومة ط اش�� وع العالج.   او المعمل. ���  �م��
 

  :حالة طلب مساهمة األدو�ة �
وع �� � الم��

 - �لزم : لألدو�ة المسم�ح بها ��

   اء األدو�ة (أصل�ة ــ    -فاتورة �� � وسجل تجاري  ��� مدونه  مرقمة و مختومة �ختم ��

اء   ).  بها اسم �ل ن�ع وسعرە  -ب�سم الم��ض ــ تار�ــــخ ال��

   المعالج الطب�ب  من  (أسما   المتخصصروشتة  إجراؤە  المطلوب  العالج  وتوكول  ء  ب��

ها ــ عدد الجرعات ــ  �  ). مدة العالج ــ تار�ــــخ �دء وانتهاء ال�ورساألدو�ة ــ ترك��

 مفصل �ال�شخ�ص و�روتوكول العالج �  . خاص �سنة المساهمة تق��ر ط��
 

  وع ب�س�ة    التخص�ب المجهرى:ـ ل�ل  ICSI جن�ة �عد عمل�ة   �٢٧٥٠حد أق�    ٪�٥٠ساهم الم��

) مرة واحدة �ل  من (الزوج والزوجة   � ك�� داد �عد تقد�م تق��ر   ٣المش�� سنوات بنظام الدفع واالس��

 �  + فاتورة أصل�ة مرقمة ومختومة.  ط��

  وع اك الزوج والزوجة للحصول ع� مساهمة الم��  �لزم اش��
 

 وع     -:استخدام س�ارة اإلسعاف  للمرة الواحدة    ج ٢٠٠من الفاتورة �حد اق�    ٪�٥٠ساهم الم��
 

   ال��م�ا�� واالشعا�: العالج -     �
وع �س�ته من جلسات العالج اإلشعا�� �المس�ش�� ��ف الم��

ل ( دون تحمل  � وأدو�ة العالج ال��م�ا�� فقط ح�� و�ن تم االستخدام �الع�ادة الخارج�ة أو الم��

) بنظام  وع المستلزمات أو األدو�ة المرفقة وكذلك أدو�ة عالج مضاعفات العالج ال��م�ا�� الم��

� الدف داد �عد تقد�م تق��ر ط�� � مدون بها   ع واالس�� ��� + فاتورة أصل�ة مرقمة ومختومة �ختم ��

اء  ە وسعرە).   -إسم الم��ض ــ تار�ــــخ ال�� �   بها اسم �ل ن�ع وترك��

وع بتغط�ة العالج ال��م�ا�� واالشعا�ملحوظة :   � حدود   ( �قوم الم��
الحد االق�� المسم�ح     ��

وهو( م�لغ    ٪�٨٠ه  واالبناء)  ج٢٨٠٠٠من  والزوجة  للعضو  �ال�س�ه  (  -ن�ه  م�لغ   ٪٥٠و  من 

 جن�ه للوالدين). ٢٨٠٠٠
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 األتعاب الطب�ة
  طب�عة الخدمة :  

  

   �
�� وع  الم�� مع  المتعاقدين  األط�اء  السادة  أتعاب  لتوص�ف ��  ط�قا ً  الجراح�ة  اإلجراءات 

وع .    العمل�ات �الم��

  خطوات االستفادة : 

  �حدد الطب�ب المعالج العمل�ات الجراح�ة المطل��ة للم��ض. ـ 

وع  � موضحا ً �ه العمل�ات المطل��ة.  ـ يتقدم العضو إ�� إدارة الم��  �التق��ر الط��

وع �موجب إ�صال.     ـ �دفع العضو �س�ته من األتعاب الطب�ة �الم��

وع.    ـ �سلم العضو اشعار االتعاب للطب�ب المعالج ل�حصل �موج�ه ع�� �امل أتعا�ه من الم��

  

� العضو والطب�ب المعالج �سمح �ال    أي تعامل ما�� ب��

  التغط�ة العالج�ة : 

جدول    يتحملـ حسب  �س�ته  وع  (الم�� للعضو�الزوجة�الزوج�األبناء    ٨٠األتعاب   ٪

  ٪للوالدين)  ٥٠و

وع) خارج التغط�ة :    (ال �ساهم فيها الم��

  أتعاب الطب�ب الغ�� متعاقد 

  أتعاب التخدير والمساعد للجراح الغ�� المتعاقد
  

 الخدمات الطبیة بالعیادات 

  طبیعة اإلجراء :  
والتي تتم بعیادة األطباء المتعاقدین والقسم الخارجي بالمستشفیات ھي الخدمات الطبیة الواردة بالدلیل  

  دون الحاجة للتخدیر الكلي. 
  خطوات االستفادة : 

 كشف المترددین لسھولة المراجعة والمتابعة .ببیانات  ال استوف  
 والتوقیع بكشف المترددین. نسبتك بالجھة العالجیة حسب أسعار التعاقد. ادفـع  
  ات مالحظ
 الغیر متعاقدة او المستشفیات عند األطباء أو المراكز یتمجراء اي ا فيیساھم المشروع  ال   
   والمراكز طبقا ً للوائح األسعار المعتمدة بالدلیل. (المستشفیات    الخدماتیساھم المشروع في

 . یتحمل العضو فرق األسعار بھا) ذات الالئحة الخاصة
 األقل باالسعار االلتزام المذكورة من أقل بأسعار تتعامل التي العالجیة الجھات على. 
 بعد منحھ الخصم المتفق علیھ. أي اجراء لم یرد ذكره في الدلیل یتحملھ العضو بالكامل 
  الخدمةاحضار توصیة طبیة من الطبیب المختص المعالج بھا تشخیص الحالة ونوعیة.  
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  الطوارئ  عیادة
  

 
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 90 60 75 75 150 ساعات "طوارئ" اشراف واقامھ   ٦مالحظة حتى 
 42 28 35 35 70 استخدام مونیتور باالستقبال 

 48 32 40 40 80 استنشاق اكسجین مرطب ( بالساعة ) 
 24 16 20 20 40 جلسة استنشاق نیبولیزر 

 72 48 60 60 120  انبوبة حنجریة تركیب 
 200 100 100 80 120 ( D.C ) صدمة كھربائیة

 48 32 40 40 80 انبوب انفي معدي Nasogastric تركیب
 66 44 55 55 110 غسیل معدة 

 72 48 60 60 120 ""غیر شاملة المستلزمات تركیب قسطرة أو توسیع مجري البول  
 6 4 5 5 10 "تحلیل سكر  "بالشریط

 6 4 5 5 10  اسیتون في البول 
 132 88 110 110 220  غرزة  ٣- ١خیاطة جرح (غرز جراحیة) من  

 180 120 150 150 300  غرزة  ٣خیاطة جرح (غرز جراحیة) أكثر من 
 36 24 30 30 60  فك غرز جراحیة 

 90 60 75 75 150  رفع مثبتات معدنیة 
 120 80 100 100 200  مخدر موضعيب عملیة فتح على ورید

  

 اسعار الخدمات غیر شاملة المستلزمات ویتحملھا العضو بالكامل 
  الفحوص المقدمة بالطوارئ تحتسب طبقا السعار قائمة التحالیل واالشعة بالدلیل 

  . مع العضو  ة تیتحمل المشروع نسب(ولیست العالجیة) أدویة الطوارئ فقط 

  عیادة الغسیل الكلوي 
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 390 260 325 325 650   جلسة غسیل دموي 
 420 280 350 350 700 لتر  ٣٠جلسة غسیل بریتوني  

  162 108 135 135 270 ( بدون ثمن القسطرة)    CVPتركیب قسطرة ورید مركزى

 312 208 260 260 520  القسطرة) ( بدون ثمن   تركیب قسطرة فخذ
  360  240  300  300  600  تركیب قسطرة ترقوة (بدون ثمن القسطرة ) 

 

 جلسات للفرد سنویا   ٠١بحد اقصى  جلسات الغسیل الكلوي 
  

  عیادة المسالك البولیة
  

 

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 72 48 60 60 120 تركیب قسطرة أو توسیع مجري البول 

 Uroflowmetry  160 80 80 64 96                 قیاس قوة اندفاع البول

 Cystometrogram  180 90 90 72 108                رسم المثانة 

 Cystometry  180 90 90 72 108             ضغط مثانة اثناء التبول
 108 72 90 90 180 رسم ضغط مجري البول 

 Urodynamic testing    870 435 435 348 522 كاملة  فحوص دینامیكیة التبول
 192 128 160 160 320 أتعاب غسیل مثانة 
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  عیادة الجراحة العامة
  
  
  
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

ــاھمة   مس
 المشروع 

مساھمة  
 العضو

ــاھمة   مس
 المشروع 

مـساھمة  
 الوالدین

  132  88  110  110 220  مخدر موضعي ب غرزة ٣-١خیاطة جرح (غرز جراحیة) من 
 180 120 150 150 300 مخدر موضعيب غرزة ٣أكثر من خیاطة جرح (غرز جراحیة) 

 180 120 150 150 300 مخدر موضعيبغرز ثانویة 
 36 24 30 30 60  فك غرز جراحیة

 90 60 75 75 150  رفع مثبتات معدنیة
 102 68 85 85 170  مخدر موضعيبفتح خراج ( صغیر ) 

 138 92 115 115 230  مخدر موضعيب)  متوسطفتح خراج ( 
 204 136 170 170 340 مخدر موضعيبفتح خراج ( كبیر ) 

 108 72 90 90 180 خلع ظفر / استئصال جزئي للظفر
 222 148 185 185 370 مخدر موضعيباستئصال ظفر غائر 

 180 120 150 150 300 مخدر موضعىباستئصال جسم غریب سطحى 
 150 100 125 125 250  بمخدر موضعي(صغیر)  ورم حمید /شمعي/ استئصال كیس دھني

 210 140 175 175 350 بمخدر موضعي (كبیر) ورم حمید /شمعي/ استئصال كیس دھني

 102 68 85 85 170 استئصال اي كیس دھنى آخر
 120 80 100 100 200  استئصال عین سمكة جراحیا

 -  - 225 225 450  مولود (ختان) عملیة طھارة
 - - 110 110 220 خدر موضعيبمفك التصاق خلقي باللسان 

 120 80 100 100 200  مخدر موضعيب عملیة فتح على ورید
 �
�

� حد�دي معد� ��  156 104 130 130 260  منظار ��
 خدمة یتحملھا العضو بالكامل  440 مخدر موضعيبازالة ندبة مشوھة 

  
  ویتحملھا العضو بالكامل اسعار الخدمات غیر شاملة المستلزمات 

 
    الغیارات 

 36 24 30 30 60 غیار بعد عملیة صغري او جرح صغیر
 60 40 50 50 100 غیار بعد عملیة متوسطة او جرح متوسط

 96 64 80 80 160 غیار بعد عملیة كبري او جرح كبیر او قدم سكري
 216 144 180 180 360 غیار + تنظیف قدم سكري

  
  الغیارات الجراحیة شاملة المستلزمات جمیع 

  عیادة الحروق
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 60 40 50 50 100 غیار حروق صغیر 
 84 56 70 70 140 غیار حروق متوسط 

 150 100 125 125 250 غیار حرق كبیر 
 

 

 الغیارات الجراحیة شاملة المستلزمات جمیع ** 
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  واألعصاب  عیادة المخ
  
  

  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

EEG  132 88 115 115 230 رسم مخ ملون بالكمبیوتر 

EEG one-hour 240 160 200 200 400  رسم مخ ملون لمدة ساعة 

EEG two-hour تین رسم مخ ملون لمدة ساع   500 250 250 200 300 

 خدمة یتحملھا العضو بالكامل  100 ساعة اضافیة لرسم المخ  
Facial Nerve Full study  اعصاب للعصب السابع  رسم  350 175 175 140 210 

Trigeminal Nerve Full study رسم اعصاب للعصب الخامس     350 175 175 140 210 

NCT or EMG 1side   (ناحیة واحدة ) 132 88 110 110 220 رسم اعصاب أو عضالت 

NCT or EMG 2sides   (ناحیتین ) 204 136 170 170 340 رسم اعصاب أو عضالت 

NCT & EMG 1side   (ناحیة واحدة ) 198 132 165 165 330 رسم اعصاب و عضالت 

NCT & EMG 2sides   اعصاب و عضالت ( ناحیتین)  رسم  470 235 235 188 282 

Total NCT & EMG  360 240 300 300 600 رسم اعصاب وعضالت كامل 

Rectal NCT & EMG 372 248 310 310 620  رسم أعصاب وعضالت الشرج 

Evoked potential    (حسي/سمعي/بصري)  جھد مثار  230 115 115 88 132 

Tilt-Table Test  210 140 175 175 350  اختبار المنضدة المائلة 

 72 48 60 60 120 حقن تیبس العضالت ( بخالف األدویة ) 
 222 148 185 185 370  )حقن تیبس العضالت تحت جھاز الموجات الصوتیة(بخالف األدویة

العمود الفقري ب منطقة التردد الحراري لجذور اعصاب   4000 2000 2000 1600 2400 
واحد   التردد الحراري العصاب مفصل   4000 2000 2000 1600 2400 

العمود الفقري منطقة بحقن جذور اعصاب   2000 1000 1000 800 1200 
 4800 3200 4000 4000 8000 شفط غضروف بالتردد الحراري 

 خدمة یتحملھا العضو بالكامل  1700 دراسة نوم كاملة 
  

 

  عیادة النفسیة
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 160 -  80 80 160 جلسة دعم نفسي استاذ او استشاري أ 

استشاري ب  / جلسة دعم نفسي استاذ م   140 70 70  - 140 
 120 -  60 60 120 جلسة دعم نفسي مدرس / اخصائي 

 - - 40 40 80 جلسة تعدیل سلوك اطفال 
 200 - 100 100 200 جلسة تنبیھ مغناطیسي للمخ

 400 -  200 200 400 عالج بالصدمات الكھربائیة تحت تأثیر مخدر 
  

  

   شھریا اتجلس  ٨  بحد أقصىوسنویا ً  جلسة ٣٠  بحد أقصى
 للوالدین  في العالج النفسي المشروع   یساھمال 
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  العالج الطبیعي عیادة
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 36 24 30 30 60  نوعیات عالج)  ٣جلسة عالج محدودة لعضو واحد (بحد اقصى  
 50 30 40 40 80  نوعیات عالج) ٥جلسة عالج متكامل لعضو واحد(بحد اقصى  

 50 30 40 40 80  نوعیات عالج) ٥جلسة عالج محدودة الكثر من عضو(بحد اقصى 

 72 48 60 60 120 نوعیات عالج) ٨جلسة عالج متكامل الكثر من عضو( بحد اقصى  

 72 48 60 60 120 جلسة عالج طبیعي لحاالت الشلل 

 Shock Wave Therapy    150 75 75 60 90واحد)  عضو (  عالج بالموجات التصادمیة
  

 

  وعدد ونوعیة الجلسات. حضار توصیة طبیة من الطبیب المختص المعالج بھا تشخیص الحالة  ا - 
  . جلسة شھریا ١٢ بحد أقصىوسنویا ً للعضو الواحد   جلسة ٢٥  بحد أقصى - 
 مع تقدیم ما یثبت ذلكیساھم المشروع في جلسات العالج الطبیعي بالمنزل لحاالت الشلل فقط   - 
العالج   –الموجات الصوتیة    –  اللیزر  –التمرینات العالجیة  نوعیة الجلسات تشمل كل نوعیات العالج الطبیعي من ( - 

 تعتبر احدي النوعیات التي تشملھا الجلسة.  ...) -الموجات القصیرة  –التسخین –الشمع  – IR –الكھربي 

  )مائىالالج  العالعالج الطبیعي بأجھزة ذات نوعیة خاصة (مثل في یساھم المشروع  ال - 
 

  عیادة أمراض النساء والتولید
  

مساھمة  
 الوالدین 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

اجمالي  
 التكلفة

 اسم الخدمة 

 كي عنق الرحم  160  80  80  64 96
 مسحة مھبلیة من عنق الرحم   60  30  30  20 40
الرحم بطانة   عینة من عنق/ 150  75  75  60 90  
 موجات صوتیة للحمل  (بالعیادة) بحد اقصى مرتین فقط   60  30  30  - 60
 موجات صوتیة المراض النساءاو عن طریق المھبل   100  50  50  40 60

 خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

 تركیب لوب بدون مستلزمات  250

 استخراج لوب  150

ساعة  ١/٢قیاس نبض الجنین مع انقباضات الرحم   80  

 متابعة التبویض ( لجمیع المرات )   180

  )زیارة  ١٢لعدد یشمل الزیارات والسونارات (برنامج متابعة الحمل 

  خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

ا  استاذ أو استشاري 1100   
/ استشاري ب   استاذ مساعد 1000  
 مدرس/أخصائي   900
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 عیادة األنف واألذن والحنجرة 

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

  االنف 

 36 24 30 30 60 بذل الجیوب االنفیة (جھة واحدة ) 
 54 36 45 45 90 بذل الجیوب االنفیة ( جھتین ) 

 50 30 40 40 80 كي االنف لعالج النزیف 
 50 30 40 40 80 حشو انف امامي أو خلفي 

 66 44 55 55 110 فتح خراج باالنف  
 50 30 40 40 80 منظار الیاف ضوئیة لالنف تشخیصي

 60 40 50 50 100 استئصال الزوائد االنفیة (جھة واحدة ) 
 50 30 40 40 80 مخدر موضعي  باخذ عینة من االنف 

 50 30 40 40 80 استخراج جسم غریب من االنف 

 االذن

 36 24 30 30 60 غسیل اذن واحدة 
 54 36 45 45 90 غسیل االذنین 

 24 16 20 20 40 شفط اذن واحدة 

 36 24 30 30 60 شفط اذنین 

 60 40 50 50 100 استخراج جسم غریب من االذن 

 50 30 40 40 80 مخدر موضعي  باخذ عینة من االذن 
 24 16 20 20 40 فحص االذن / األذنین بالمیكروسكوب

 25 15 20 20 40 تنظیف خراج   -وضع فتیل باالذن  
 132 88 110 110 220 ) واحدةالوسطى (اذن حقن األذن 

 150 100 125 125 250  تركیب انبوبة تھویة لالذن 

 الحنجرة 
 120 80 100 100 200 ازالة جسم غریب من البلعوم 

 Quinzy  400 200 200 160 240فتح خراج بالبلعوم واللوزتین بمخدر موضعي  

 50 30 40 40 80  ) غیر مباشر ( منظارالیاف ضوئیة للبلعوم 
 120 80 100 100 200 منظارالیاف ضوئیة للبلعوم والحنجرة 

 180 120 150 150 300  تصویر حنجري بتقریر مصور 

  واالتزانیادة أمراض السمع ع
  
  

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

  اختبارات السمع االساسیة 

  Pediatric ABRفحص سمعي شامل لالطفال  230  115  115  -  -

  PTA –  Speechفحص سمع بالنغمات   100  50  50  40  60

  Tymp.- ARضغط االذن    70  35  35  28  32

  PTA-Speech-Tymp-AR  فحص سمع وضغط اذن  160  80  80  64  96

  اختبارات وظائف قناة استاكیوس   80  40  40  30  50
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  اختبارات السمع بالجھد المثار 
  اختبارات السمع بالجھد المثار   230  115  115  92  138
  ABRجذع المخ بالجھد المثار   230  115  115  92  138

  cortical evokedفحص القشرة المخیة بالجھد المثار   230  115  115  92  138

  Echo Gفحص الصدي الصوتي للقوقعة   230  115  115  92  138

  االتزان
  )  V.N.G( لرقرقة العین اختبار االتزان   330  165  165  132  198

138  92  115  115  230  VEMP  

 اخرى اختبارات 
 Tinnitus Protocol    فحص طنین   250  125  125  150  100

  )  O.A.E( االنبعاث الصوتي للقوقعة   90  45  45  36  54

  Vestibular Rehapilitation) عالجیةٌ (جلسة دوار حركي حمیٌد   80  40  40  50  30

  خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

  ضبط وتركیب سماعة   100
  Hard) وتركیبعمل  ( قالب اذن   80

  Soft) عمل وتركیب  ( قالب اذن   100

  عیادات التخاطب 

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

Speech therapy session رس تخاطب  د    60 30 30 - - 
 - - 30 30 60 تنمیة مھارات او عالج وظائفي 

 - - 40 40 80 جلسة تعدیل سلوك اطفال 
متالزمة داون...)  -التوحد-جلسة شاملة لحاالت (الشلل الدماغي

 وتشمل"تخاطب+تنمیة مھارات+عالج طبیعي +تعدیل سلوك" 
200 100 100 - - 

 خدمة یتحملھا العضو بالكامل  250 اختبار (قدرات/توحد/فرط حركة/الینوي/وعي/ذكاء) 
  
  

 احضار توصیة طبیة من الطبیب المختص المعالج بھا تشخیص الحالة وعدد ونوعیة الجلسات   
 شھریا ویتم دراسة الحاالت االستثنائیة  اتجلس ٨ بحد أقصىوسنویا ً للعضو الواحد   جلسة  ١٠٠   بحد أقصى  

   حسب التقریر الطبي المقدم
  فقط  تسدد قیمة الكشف عند اول مناظرة 
  جلسات التقییم واختبارات الذكاء یتحملھا العضو بالكامل  
  سنوات  ٦والتأخر اللغوي حتى سن یساھم المشروع في عالج االطفال الذین یعانون من اللثغة 

  عیادة الصدر
  

 سم الخدمة ا
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

  25  15  20  20  40  عالج باالستنشاق (جلسة واحدة) 

 180 120 150 150 300 وظائف التنفس 

 72 48 60 60 120  تركیب انبوبة حنجریة 

 330 220 275 275 550 بذل صدر او بللوري 
 300 200 250 250 500  حقن بلوري 

 540 360 450 450 900 ترك�ب انب��ة صدر�ة

Tuberculin Test  54 27 27 21.6 32.4 
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 عیادة طب العیون

  كشف العیون یشمل كشف النظارة + فحص قاع العین + قیاس ضغط العین **                المستلزمات تشمل  األسعار**

  ج للعینین ٢٠٠ج للعین الواحدة و١٠٠یضاف مبلغ   OCT** عند اجراء فحص انجیو لـ 

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 138 92 115 115 230 فحص مقطعي للشبكیة أوالعصب البصري (عین واحدة) 
 216 144 180 180 360 فحص مقطعي للشبكیة أوالعصب البصري ( عینین ) 

 210 140 175 175 350 فحص مقطعي للشبكیة والعصب البصري (عین واحدة) 

 318 212 265 265 530 فحص مقطعي للشبكیة أوالعصب البصري ( عینین ) 

 150 100 125 125 250 تصویر قاع العین بالفلوریسین (عین واحدة) 

 216 144 180 180 360 تصویر قاع العین بالفلوریسین للعینین 
 54 36 45 45 90 تصویر قاع العین بااللوان ( عین واحدة ) 

 78 52 65 65 130 تصویر قاع العین بااللوان ( عینین ) 
الصوتیة علي العین الواحدة موجات فوق   120 60 60 48 72 

 108 72 90 90 180 موجات فوق الصوتیة علي العینین 
 78 52 65 65 130 فحص مجال االبصار بالكمبیوتر لعین واحدة 

 120 80 100 100 200 فحص مجال االبصار بالكمبیوتر للعینین 

ERG / VEP 138 92 115 115 230 رسم الشبكیة الكھربائي/ رسم عصب بصري 

 210 140 175 175 350 رسم الشبكیة الكھربائي/ رسم عصب بصري للعینین 

 222 148 185 185 370 اتعاب الطبیب في جلسة اللیزر 

 114 76 95 95 190 رسم استخدام جھاز اللیزر (ارجون)

 114 76 95 95 190 رسم استخدام جھاز اللیزر (یاج) 

(دایود) رسم استخدام جھاز اللیزر    200 100 100 80 120 

 60 40 50 50 100 كي شعرة بالكھرباء (عین واحدة) 

 84 56 70 70 140 كي شعرة بالكھرباء (عینین) 

) عین واحدةتراكوما ( حبوب بالجفن ازالة   130 65 65 52 78 

) عینینتراكوما ( حبوب بالجفن ازالة   180 90 90 72 108 
واحدة ) (كالزیون) استئصال كیس دھني ( عین    260 130 130 104 156 

 246 164 205 205 410 استئصال أكیاس دھنیة متعددة ( عین واحدة ) 
 78 52 65 65 130 فتح دمل بالجفن 

 54 36 45 45 90 ازالة جسم غریب بالعین(خارجي) 
 54 36 45 45 90 فك غرز بالعین 

 72 48 60 60 120 حقن كورتیزون تحت الملتحمة 
 180 120 150 150 300 تسلیك الكیس والقنوات  الدمعیة 

Biometry  90   قیاس قوة العدسة (لعین واحدة) 

 خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

Biometry )  للعینین( قیاس قوة العدسة   150 
 120 عد الخالیا المبطنة أو فحص القرنیة بالمیكرسكوب(عین واحدة) 

القرنیة بالمیكرسكوب (عینین)عد الخالیا المبطنة أو فحص   190 

 160 رسم طوبوغرافیا القرنیة +سمك القرنیة (عین واحدة) 

 240 رسم طوبوغرافیا القرنیة +سمك القرنیة (عینین) 

 80 سمك القرنیة بالموجات فوق الصوتیة (عین واحدة) 

 130 سمك القرنیة بالموجات فوق الصوتیة (عینین) 
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  عیادة العظام 

 اسم الخدمة 
مستلزمات  
 وجبسونا 

اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 72 48 60 60 120 0 رد كسر 
 78 52 65 65 130 120 جبس تحت الكوع 
 66 44 55 55 110 80 جبیرة تحت الكوع 
 96 64 80 80 160 140 جبس فوق الكوع 
 78 52 65 65 130 100 جبیرة فوق الكوع 

 102 68 85 85 170 130 جبس زورقي 

 102 68 85 85 170 200 جبس تحت الركبة 
 78 52 65 65 130 110 جبیرة تحت الركبة 

 120 80 100 100 200 190 جبس فوق الركبة 

 84 56 70 70 140 130 جبیرة فوق الركبة 

جبس / جاكیت   بنطلون  280 300 150 150 120 180 

 124 96 110 110 220 180 جبس نصف الفخذ الي نصف الساق
 42 28 35 35 70 0 رفع الجبس بالعیادة 

مفصل  /  بذل للركبة   0 120 60 60 48 72 

 66 44 55 55 110 0 حقنة داخل المفصل بدون ثمن الدواء
 72 48 60 60 120 80 تصلیح تشوه بقدم واحدة بالجبس 

 48 32 40 40 80 30 تصلیح تشوه خلقي بقدم واحدة (بالبالستر) 
 72 48 60 60 120 0 حقن تیبس العضالت ( بخالف األدویة ) 

 222 148 185 185 370 0   )أدویةدون الموجات الصوتیة(ببحقن تیبس العضالت 

رباط ضاغط الصق ( بدون ثمن الرباط ) تثبیت ب  0 70 35 35 28 42 

 54 36 45 45 90 80 شد جلدي بالعیادة 
  

 ** المستلزمات (جبس وقطن وأدویة وخالفھ) یتحملھا العضو بالكامل
  من قیمة المستلزمات  ٪٥٠سنوات تخصم  ٨من ** االطفال أقل 

  االورام ع�ادة 

 اسم الخدمة 
اجمالي  
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 250 250 100 400 500 ساعات  ٣اقل من   ھرموني/جرعة عالج كیماوي لاشراف طبي 
 350 350 140 560 700 ساعات  ٣اكثر من   ھرموني/جرعة عالج كیماوي لاشراف طبي 

 150 150 60 240 300 أتعاب حقن مواد كیمیائیة بالمثانة 
 3500 3500 1400 5600 7000 التردد الحراري الورام الكبد (شامل المركز واتعاب الطبیب والتخدیر) 

 2750 2750 1100 4400 5500  المركز واتعاب الطبیب والتخدیر) كیماوي الورام الكبد (شامل  حقن

 

  للوالدین ٪٥٠للعضو واسرتھ و ٪٨٠مساھمة المشروع ** 
  والتمریض  والتحضیر االشراف الطبياالقامھ والجلسة تشمل ** 

 ** الجلسة غیر شاملة االدویة والمستلزمات 
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  والصدر واألوعیة الدمویة عیادة القلب 

اجمالي   اسم الخدمة 
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

ECG  36 24 30 30 60 رسم القلب العادي 

Stress ECG   (شامل االلكترود) 144 96 120 120 240 رسم قلب بمجھود 

Holter ECG 24hours   ساعة ٢٤ھولتر رسم قلب    240 120 120 96 144 

Holter Bl. pressure 24h    س٢٤ھولتر ضغط الدم   240 120 120 96 144 

 خدمات یتحملھا العضو بالكامل  100 یوم اضافي لرسم القلب او قیاس ضغط الدم 

 144 96 120 120 240 موجات صوتیة علي القلب 
) واالدویةشامل المستلزمات  ( بالمجھود الدوائي  ایكوعلي القلب   680 340 340 272 408 

Trans-esophageal Echo القلب من المرئ  ایكو على  540 270 270 216  324 

Tilt-Table Test  210 140 175 175 350  اختبار المنضدة المائلة 

 72 48 60 60 120 فحص شرایین االطراف بالدوبلر 
 216 144 180 180 360 غیار + تنظیف قدم سكري 
 120 80 100 100 200 متابعة منظم ضربات القلب 

Hyperbaric Oxygen       90 60 75 75 150 جلسة أكسجین مضغوط 

 200 حقن دوالي الساق السطحیة (بدون مادة الحقن) ساق واحدة 
 خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

 500  جلسة كي شعیرات دمویة جلدیة بالیزر
  

  جلسة سنویا لحاالت قرح الفراش والقدم السكري فقط   ١٢جلسات االكسجین المضغوط بحد اقصى 
  

 عیادة الجلدیة

اجمالي   اسم الخدمة 
 التكلفة

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 العضو 

مساھمة  
 المشروع 

مساھمة  
 الوالدین 

 30 20 25 25 50 جلسة اشعة فوق بنفسجیة 
 42 28 35 35 70 كي سنطة واحدة / عین سمكة / كاللو 

 72 48 60 60 120  كاللو سنطة / عین سمكة / ٣عدد كي 

 108 72 90 90 180  سنطة / عین سمكة / كاللو ٥عدد كي 
 120 80 100 100 200  سنطة / عین سمكة / كاللو ٥اكثر من كي 

 54 36 45 45 90 كي سنطة بباطن القدم 
 120 80 100 100 200  استئصال عین سمكة جراحیا 
 48 32 40 40 80 الدواء) (بدون ثمن  حقنة داخل الجلد/الكورتیزون 

 75 45 60 60 120 كثر من مكان ال حقنة داخل الجلد (بدون ثمن الدواء)
 96 64 80 80 160 عینة من الجلد 

 ٌ  120 80 100 100 200  استئصال ورم حمیٌد بالجلد جراحیا

 Skin Tag  60 استئصال زائدة جلدیة

 خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

 100 زائدة جلدیة استئصال أكثر من  

 200  حقن دوالي الساق السطحیة (بدون مادة الحقن) ساق واحدة 
 500   جلسة كي شعیرات دمویة جلدیة بالیزر

 50  كي شعرة 

  65  جلسة اكسیٌمر لیٌزر لحاالت البھاق 

  820  سم   ١٠سم ×  ١٠جلسة زرع خالیاٌ لحاالت البھاق  
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 الھضمي عیادة الباطنة ومناظیر الجھاز 

مساھمة 
المشروع  

  لوالدین ل

مساهمة  
وع   الم��
للمهندس  

  وا�ته

اجر 
  الطبیب 

المستشفى  
والتخدیر  
  والمنظار 

اجمالي 
  التكلفة 

  اسم الخدمة 
  "شاملة االقامة النهار�ة وفتح غرفة المناظ�� واالتعاب والمستلزمات والتخدير"

  (بالعیادة) أو الحوض موجات صوتیة على البطن   100  -  -  50  40

  موجات صوتیة على البطن والحوض (بالعیادة)   150  -  -  75  60

  موجات صوتیة عن طریق الشرج   250  -  -  125  100

  بذل استسقاء/ خراج/ سائل   من   الكبد / البطن /حول الرئة  500  300  200 250 200

 العلويمناظیر الجھاز الھضمي 
   Esophageal motility study حركیة المرئ  1100   550 440

    Esophageal pH monitoring مراقبة درجة حموضة المريء  1100   550 440 حركیة المرئ 

  منظار المرئ والمعدة واالثني عشر   900  500  400  450  360

  + عینةوالمعدة واالثني عشر منظار المرئ    1100  600  500  550  440

  منظار علوي وتوسیع مرئ باستخدام موسعات سفاري   1800  1000  800  900  720

  منظار مع توسیع المرئ ببالون اكالیزیا   2200  1100  1100  1100 880

  منظار علوي وحقن دوالي    1400  800  600  700  560

    منظار علوي وربط دوالي   1600  900  700  800  640

  (بدون ثمن الكلبسات)    منظار علوي لوقف نزیف بالكلبسات 1700 1000 700 850 680

  (بدون ثمن الكلبسات)  منظار علوي لغلق ناسور بالكلبسات 2800 1600 1200 1400 1120

    )بدون ثمن االنبوب  (منظار علوي وتركیب انبوبة تغذیة بالمعدة    2200  1200  1000  1100  880

  (بدون ثمن الدعامة)  دعامة بالمرئمنظار علوي وتركیب    2200  1200  1000  1100  880

  منظار علوي الزالة بالون أو دعامة   1000  600  400  500  400

  منظار علوي مع كي باالرجون   2000  1300  700  1000  800

   منظار مع كي حراري في الجھاز الھضمي 1600 900 700 800 640

  منظار وتوسیع االثني عشر بالبالون 2200 1100 1100 1100 880

  منظار الستئصال زوائد من الجھاز الھضمي العلوي   1500  800  700  750 600

  منظار علوي الستخراج جسم غریب  1200  600  600  600  480

  المعدة اختبار جرثومة   150   75 60

 مناظیر الجھاز الھضمي السفلي
  منظار شرجي حدیدي معدني   260  160  100  130  104

   منظار قولون قصیر  800  500  300  400 320

   منظار قولون طویل  1300  750  550  650  520

  منظار قولون طویل + عینة   1450  850  600  725  580

  بالقولون منظار وحقن دوالي  1500 850 650 750 600

  منظار مع كي القولون باالرجون  2000 1300 700 1000 800

  منظار وتركیب دعامة بالقولون   3500  1800  1700  1750  1400

  منظار سفلي الزالة دعامة بالقولون  1500  900  600  750  600
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  منظار سفلي لتوسیع ضیق بالقولون باستخدام البالون  2200 1200 1000 1100 880

  (بدون ثمن الكلبسات)  منظار سفلي لوقف نزیف بالكلبسات 1700 1000 700 850 680

  (بدون ثمن الكلبسات)  منظار سفلي لغلق ناسور بالكلبسات 1800 1000 800 900 720

  منظار الستئصال زوائد من الجھاز الھضمي السفلي  1800 1000 800 900 720

  البواسیر منظار مع ربط  1500 900 600 750 600

  حركیة القولون/الشرج  900 - - 450 360

  لقنوات المراریة مناظیر ا
  ERCPمنظار قنوات مراریة (تشخیصي)  2400  1500  900  1200  960

  منظار وتوسیع القناة المراریة بالبالون   3000  1800  1200  1500  1200

  Sphincterotomy المراریةمنظار مع شق مدخل القناة   3000  1800  1200  1500  1200

  منظار مع شق واستخراج حصى من القناة المراریة بالباسكت   5000  3000  2000  2500  2000

  بالقناة المراریة  stent منظار مع شق وتركیب دعامة  5500  3300  2200  2750  2200

  بالقناة المراریة  stent تركیب دعامة اضافیة  750  300  450  375 300

  منظار قنوات مراریة + رفع دعامة   2600  1600  1000  1300  1040

   منظار مع شق واستخراج حصى وتركیب دعامة بالقناة المراریة  6000  3500  2500  3000 2400

  لصوتیة االموجات مناظیر 

  منظار موجات صوتیة تشخیصي  4000  2000  2000  2250 1600

   عینةمنظار موجات صوتیة مع اخذ   4500  2200  2300  2250 1800

   منظار موجات صوتیة مع تركیب دعامة  5300  2300  3000  2650 2120

   منظار موجات صوتیة مع ازالة دعامة 4500 2200 2300 2250 1800

  منظار موجات صوتیة مع حقن ضفیرة عصبیة  5300 2300 3000 2650 2120

 منظار أمعاء دقیقة   500  300  200  250 200       

  الھوائیة الشعب مناظیر 

  منظار شعب ھوائیة لیفي  1800 1000 800 900 720

  منظار شعب ھوائیة لیفي مع اخذ عینة  2300 1200 1100 1150 920

  منظار شعب ھوائیة لیفي مع استخراج جسم غریب  3000 1500 1500 1500 1200

  منظار شعب ھوائیة لیفي مع حقن باالرجون  4000 2000 2000 2000 1600
.  

فان) ا واتعاب ومستلزمات  واستخدام المنظار  قامة وفتح غرفة المناظ�� ال ا اسعار المس�ش�� �شمل ( لتخدير و (الدي��  

 " )االبرة – وال��ط مواد الحقن –ال�الون  –ال�لي�سات   –االسعار شاملة المستلزمات ما عدا (الدعامات 

 ال تضاف خدمة طب�ة السعار المناظ�� 

 

  ع�ادة األسنان 
  

وع  � الم��
�

  الحد األق� للمساهمة �
  

� خدمات األسنان ل .١
وع ��   جن�ه) سن��ا.  ٤٠٠واحد (الفرد لالحد األق� لتحمل الم��

� خدمات األسنان للوالدين ( .٢
وع ��   جن�ه) سن��ا.  ٣٢٠الحد األق� لتحمل الم��

� خدمات األسنان لأل�ة (الحد األق� لتحمل  .٣
وع ��  جن�ه) سن��ا.  ٨٠٠الم��

وع.  .٤ ط تعاقد الطب�ب أو الجهة العالج�ة مع الم�� ���  
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  ألحد الوالدين ٪٤٠ب�س�ة  و  للعضو األص�� والزوجة واألوالد  ٪٥٠وتتم المساهمة ب�س�ة  

مساھمة  
  الوالدین 

مساھمة  
  المشروع

مساھمة  
  العضو

مساھمة  
  المشروع

اجمالي 
  التكلفة 

  اسم الخدمة 

  التشخیص 

 اشعة اسنان   40  20  20  15 25
  Panoramic X-Rayاشعة بانوراما على االسنان   120  60  60  48 72

 خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

  Cevalometricسیفالومیتریك   120

   Part of Arch جزء من الفك 320

   Quadrant CBCT نصف الفك  420

   Single Arch CBCT فك كامل 550

   Both Arches CBCT الفكین معا 750

850 Full Skull CBCT  

  الحشو 

  حشو ضرس مملغم   250  125  125  100 150
  حشو كومبوزیت   400  200  200  160 240
 حشو جالس ایونیمر   400  200  200  160 240
  الخلفیة (عادي) عالج عصب/جذور االسنان االمامیة أو   500  250  250  200 300

  عالج عصب/جذور للضروس االمامیة أوالخلفیة (روتاري)   700  350  350  300 400

  ازالة عصب السنة اللبنیة   200  100  100  80 120
  تغطیة العصب بكالسیوم ھیدروكسید   120  60  60  48 72

  الجراحة 

  خلع سنة او ضرس او جذر عادي  200 100 100 80 120
  خلع ضرس او جذر جراحیا   350  175  175  140 210
  خلع ضرس العقل العادي   300  150  150  120 180
  خلع جراحي لضرس مدفون في اللثة فقط  400  200  200  160 240
  خلع ضرس عقل مدفون جزئیا في العظام   550  275  275  220 330
  خلع ضرس عقل مدفون كامال في العظام  900  400  500  300 600
  استئصال كیس صغیر بالفك بدون خلع   550  275  275  220 330
  بدون خلع  سنھ او اكثر٣ممتد تحت  استئصال كیس كبیربالفك  800  400  400  300 500

  عالج اللثة 

  فتح خراج �اللثة 120  60  60  48 72

  اجزاء   ٦جراحة اللثة الصدیدیة لكل جزء من   200  100  100  140 60

  العقل ازالة لحمیة من ضرس   200 100 100 140 60

  عملیة ازالة ورم صغیر من اللثة  250 125 125 100 150

  عملیة ازالة ورم كبیر من اللثة   350  175  175  140 210

  ) كافیترون(ازالة الرواسب الجیریة بالفكین   250  125  125  100 150

  تلمیع األسنان   100  خدمات یتحملھا العضو بالكامل 
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  التركیبات 
  طقم اسنان كامل اكریل بالمعمل   3500  400  3100  300 3200
  اكریل بالمعمل (علوي او سفلي)  نصف طقم اسنان  2000  400  1600  300 1700
  ) االول (تركیب سن او ضرس اكریل    300  150  150  120 180

  بحد اقصي نصف طقم علوي سفلي ) التالي(تركیب سن او ضرس   150  75  75  60 90

  ) للوحدة (تركیب طربوش اكریل    200  100  100  80 120

  طربوش بورسلین سیرامیك للوحدة   900  400  500  300 600
  تركیب طربوش معدن غیر نفیس بدون وجھ   400  200  200  160 240
  تبطین الطقم علوي او سفلي   250  125  125  100 150
 كامل تصلیح طقم   200  100  100  80 120
  فیتالیوم بدون أسنان ھیكل ضرس   800  400  400  300 500

  ھیكل فیتالیوم كامل للفك الواحد بدون اسنان   1800  400  1400  300 1500

  خدمات یتحملھا العضو بالكامل 

  طقم كامل مرن   5500
  بدون حشو عصب  طقم فوقي كامل  4500
  وصالت محكمة مصنعة (بالوصلة الواحدة)   1800
  الوحدة)وصالت محكمة جاھزة (بالوصلة   2000
  بدون الطرابیش طقم تلسكوبي  4500
  للفك الواحد بدون اسنان  طقم جزئي مرن  3000
  بدون الوصالت  استخدام بار مصنع  2000
  طقم جراحي للفك الواحد   6000
  عضة لیلیھ   700
  عضلة لعالج مفصل الفك   700

  طربوش كامل بورسلین بدون معدن یدوي    2000
  طربوش كامل بورسلین بدون معدن كومبیوتر   2500
  طربوش زیركونیم یدوي الصنع   2000
  طربوش زیركونیم بالكومبیوتر   2500
  طربوش مؤقت مصنع بالعیادة   200
  طربوش مؤقت مصنع بالمعمل   300
  طربوش مؤقت مصنع بالكومبیوتر  400

  قشرة اسنان للسنة الواحدة بورسلین یدویا   2000
  قشرة اسنان للسنة الواحدة بورسلین كومبیوتر   2500
  ھولیود سمایل للفك الواحد   3000
  دعامة فایبر جالس   500
  دعامة مصنعة بالمعمل   600
  دعامة جاھزة   450

  تبیض اسنان  3500
  عملیة اطالة اللثة للفك الواحد   1200
  اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة للفك الواحد   1200
  اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة والعظم    2000

  تقویم اسنان   9000  خدمات یتحملھا العضو بالكامل 
  زراعة اسنان للزرعة الواحدة   5000
  ) بالنصف جرام(زراعة عظم صناعي بودرة   1000
  )بالنصف جرام(زراعة عظم صناعي بلوك   1500
  زراعة عظم طبیعي من الفك   1000
  استخدام غشاء صناعي   1000

  ت�ال�فها �ال�امل �عد منحة الخصم المتفق عل�ه مع الع�ادةأي خدمة غ�� مذكورة يتحمل العضو 
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 الفحوص الطبیة

     :طبیعة الخدمة  

 لطبیة واألشعات التي تتم في المعامل ومراكز األشعة والمستشفیات المتعاقدة مع  تشمل التحالیل ا
  . فقطالمشروع 

  خاتم الطبیب وتخصصھ. علیھاروشتة الطبیب المختص تقدم ھذه الخدمات بعد إحضار  

  تغطیة المشروع للفحوص الطبیة: 
   شاملة نسبة  جنیھ    نالف ومائتابحد اقصى  یقوم المشروع بتغطیة جمیع الفحوص المدرجة بالدلیل

  .العضو والمشروع
 یتحمل المشروع نسبتھ (مرة واحدة فقط) وال یتحملھا للمتبرع.   أو الكبد  التحالیل الالزمة لنقل الكلي  

  خارج التغطیة : 

  الدلیل. ال یساھم المشروع في أي فحص لم یرد ذكره في 

  طبیب المعالجلا روشتةدون بطلب العضو فحوص لنفسھ أو لذویھ ال یساھم المشروع في.    

  إضافیة یطلبھا المریض یتحملھا العضو بالكامل بأسعار المشروع.  فحوصاتأي 
  .الفحص الطبي الشامل  
   في المشروع  متعاقد  الیساھم  غیر  مركز  في  فحوص  األنسجة إجراء  تحالیل  ذلك  من  یستثنى 

 دلیل.باسعار ال واسترداد نسبة المساھمة من المشروعالباثولوجیة بنظام الدفع المسبق 
 ) فحوص التأھیل المھني ـ فحوص   -بالدلیل فحوص الخدمات الغیر مدرجة ال یساھم المشروع في

برامج الفحص الشامل ـ    ـ  النسبتحالیل إثبات    -صبغات االشعة    -  الزواج والسفرالعمل و  ما قبل
  )..... أو ما شابھ ذلكتحالیل برامج التخسیس والسمنة

  األشعة

أسعار % من ٤٠بعد منحھ نسبة خصم لیل یتحملھا العضو بالكامل أي أشعة غیر مذكورة بالد
  األشعة  مركز

   الصبغة ثمن شاملة وغیر والمستھلكات الصبغة واستخدام الطبیب اتعاب شاملة االسعار
  

  والمبلغفحوصات محدودة العدد 
 ) مرات في العام). ٤األشعة المقطعیة 
  اشعة مقطعیة ثالثیة المراحل(Tri-phasic)  احدة في العام.مرة و 
  ) في العام).مرتان الرنین المغناطیسي 
 المسح الذري بجمیع انواعة (مرة واحدة في العام( . 
 (مرة واحدة في العام) المسح الذري البوزیتروني المقطعي 
 فحص ھشاشة العظام (مرتان في العام.( 
  العام).فحص فیبروسكان (مرتان في 
 د (مرة واحدة في العام)دوبلر على الجنین ثالثي أو رباعي األبعا.  
  ن في العام)اسونار الحمل بطن أو مھبل (مرت .  
 (مرة واحدة في العام) شرایین التاجیةاألشعة المقطعیة على ال 
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اسعار خدمات االشعة

االسم
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

MRI Brain ع� المخ � 700350350280420رن��

MRA Brain المخ � اي�� � ع� �� 700350350280420رن��
MRV Brain ع� اوردة المخ � 700350350280420رن��

MRI Brain + MRA المخ � اي�� � ع� المخ + �� 1050525525420630رن��
MRI Brain + MRV ع� المخ + اوردة المخ � 1050525525420630رن��

MRA + MRV Brain المخ � اي�� � ع� أوردة و�� 1050525525420630رن��

MRI Brain + MRA + MRV المخ � اي�� � ع� المخ + أوردة و�� 1150575575460690رن��

MRI Brain & Brain stem (thin cuts)900450450360540
 MRI Brain with ع�� المخ مع ق�اس حركة السائل النخا�� � رن��

CSF Flowmetry
1150575575460690

MRI Brain Spectroscopy (MRS) �
� ع�� المخ ط��� 1400700700560840رن��

 + MRI Brain  ع�� المخ مع استخدام شاشة ال�شبع � رن��

Diffusion Image
850425425340510

 MRI مع استخدام شاشة ال�شبع �
� ع�� المخ إرتوا�� رن��

Brain+Perfusion&Diffusion Image
1200600600480720

 MRI مع استخدام شاشة ال�شبع �
� +إرتوا��

� ع�� المخ ط��� رن��

Brain Spectro+Perfu.+Diffu
2000100010008001200

 MRI  مع استخدام شاشة ال�شبع �
� +إرتوا��

� ع�� المخ +ط��� رن��

Brain+Spectro.+Perfu. +Diffu
25001250125010001500

MRI Neurography ع� االعصاب � 750375375300450رن��
 MRI Brain DTI ع�� المخ للمسارات العص��ة � رن��

(Tractography)
1450725725580870

 MRI Brain + DTI ع�� المخ+ المسارات العص��ة للمخ � رن��

(Tractography)
17508758757001050

MRI Pituitary or SellaTurcica ع� الغدة النخام�ة � 900450450360540رن��
 MRI Dynamic Pituitary or  دينام��� ع�� الغدة النخام�ة � رن��

Sella
950475475380570

MRI Face - Mandible - Maxilla (عظام الوجه) ع� الوجه � 700350350280420رن��

MRI PNS ع� الجيوب األنف�ة � 700350350280420رن��
MRI Orbit والحجاج � � ع� الع�� 820410410328492رن��

MRI Petrous Bone ع� األذن والعظم الصخري � 820410410328492رن��
 MRI ع� مفصل الفك(الفم مفت�ح و مقفول) ناح�ة واحدة � رن��

TMJ Open & Closed Mouth(one side)
700350350280420

 & MRI TMJ Open (الفم مفت�ح و مقفول) � � ع� الفك�� رن��

Closed Mouth(both sides)
1050525525420630

MRI Neck & Nasopharynx �
� ع� الرق�ة وال�لعوم األن�� 700350350280420رن��

MRI  المغناط��� � الرن��
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اسعار خدمات االشعة

االسم
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  � ع� الغدد اللعاب�ة MRI Salivary Glandsالرن�� 700350350280420رن��
MRI Mouth &Tongue ع� الفم واللسان � 700350350280420رن��
MRI Cervical Spine ع� الفقرات العنق�ة � 700350350280420رن��

MRI Cervicodorsal Spine ع� الفقرات العنق�ة صدر�ة � 800400400320480رن��

MRI Dorsal Spine ع� الفقرات الصدر�ة � 700350350280420رن��

MRI Dorsolumber Spine ع� الفقرات الصدر�ة قطن�ة � 800400400320480رن��

MRI Lumbo-Sacral Spine ع� الفقرات القطن�ة عج��ة � 700350350280420رن��

Any part of spine (STIR) ع� اي جزء من العمود الفقري �  رن��

( �
�

(مقطع اضا�
20010010080120

MRI Whole Spine ع� العمود الفقري �ال�امل � 1650825825660990رن��
Whole spine (STIR) ع� العمود الفقري �ال�امل (مقطع �  رن��

 �
(اضا��

450225225180270

MRI one Joint ع� مفصل واحد � 700350350280420رن��
MRI Both Joint � � ع� مفصل�� 1150575575460690رن��

MRI Shoulder ع� ال�تف � 700350350280420رن��
MRI humerus مغناط�� ع� العضد � 700350350280420رن��

MRI Elbow ع� ال��ع � 700350350280420رن��
MRI forearm مغناط�� ع� الساعد � 700350350280420رن��

MRI Wrist ع� الرسغ � 700350350280420رن��
MRI Hand ع� ال�د � 700350350280420رن��

MRI Hip joint ع� مفصل الحوض � 700350350280420رن��
MRI Sacroiliac Joint  �

� ع� المفصل الحرق�� 700350350280420رن��
MRI Femur مغناط�� ع� الفخد � 700350350280420رن��

MRI Knee ع� الرك�ة � 700350350280420رن��
MRI Ankle ع� ال�احل � 700350350280420رن��

MRI leg مغناط�� ع� الساق � 700350350280420رن��
MRI Foot ع� القدم � 700350350280420رن��

 MRI Guided ( � � (شامل االتعاب والتخدير والرن�� حقن مفصل تحت الرن��

Joint Inj. (Dr fee + anaesthia + MRI Cost)
1600800800640960

 MRI one Limb Upper or ع� طرف واحد علوي أو سف�� � رن��

Lower
700350350280420

MRI Both Limbs � � ع� طرف�� 1150575575460690رن��
MRI Any Bone or Joint (not included in list) ع� اي �  رن��

عظمة او مفصل
700350350280420

MRI Neck ع� الرق�ة � 700350350280420رن��
MRI Chest ع� الصدر � 800400400320480رن��
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� المغناط���  � ع� القلب MRI Cardiacالرن�� 18009009007201080رن��
MRI Both Breasts � � ع� الثدي�� 1000500500400600رن��

MRI Both Breasts Dynamic دينام��� � � ع� الثدي�� 1100550550440660رن��
MRI Abdomen ع� ال�طن � 800400400320480رن��

MRI Pelvis ع� الحوض � 700350350280420رن��
MRI Abdomen & Pelvis ع�� ال�طن والحوض معا � 1150575575460690رن��

MRI Enterography ع� االمعاء � 700350350280420رن��
MRI Rectum ع� المستق�م � 800400400320480رن��

MRI Anal Fistula � �� � الناسور ال�� 800400400320480رن��
 MRI Anal Muscles ج � دينام��� ع�� عضلة ال�� رن��

(Defecography)
1500750750600900

MRI Liver Dynamic -Triphasic دينام��� ع� ال��د � 1200600600480720رن��
MRCP ع� القنوات المرار�ة � 900450450360540رن��

MRI Pancrease (Pancreatic Protocol) ع� البنك��اس � 1400700700560840رن��

MRI Adrenal (Adrenal Protocol) ع� الغدة ال�ظ��ة � 1400700700560840رن��

MRI Renal ع� ال�� � 1000500500400600رن��
MRI Urinary Tract (MRUT) ع� المسالك البول�ة � 900450450360540رن��
MRI Dynamic of Prostate وستاتا � دينام��� ع� ال�� 1200600600480720رن��

 MRI  وستاتا �الص�غة وال�شبع واالن�شار � دينام��� ع� ال�� رن��

Dynamic of Prostate+Diiusion (Multiparametric)
19009509507601140

MRI Scrotum  � � وعاء الخص�ت�� 800400400320480رن��
MRA Neck Vessels الرق�ة � اي�� � ع� �� 700350350280420رن��

MRI Pulmonary Vessels ع� اوع�ة الصدر � 1050525525420630رن��
MRI Abdominal Vessels ع� اوع�ة ال�طن � 1050525525420630رن��

MRI Renal Vessels ع� اوع�ة ال�� � 1050525525420630رن��
MRI Vascular one Upper/Lower Limb 1050525525420630
MRI Vascular both Upper/Lower Limb 17008508506801020

Diffusion Image 22011011088132استخدام شاشة ال�شبع
MRI Perfusion  �

� ارتوا�� 400200200160240رن��
Anaesthia (Fee & Consumables)أنعاب ومستلزمات تخدير 

لالشعة
400200200160240

MRI Conrast � 460230230184276ص�غة الرن��
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� المغناط���  الرن��
CT Brain 280140140112168أشعة مقطع�ة ع� المخ

CT Sella \ Pituitary 340170170136204أشعة مقطع�ة ع� الغدة النخام�ة
-CT both Eyes (Orbit والحجاج � أشعة مقطع�ة ع� العين��

(Occular
340170170136204

� واحدة) 23011511592138فحص مقط�� للش�ك�ة أوالعصب ال��ي (ع��
( � 360180180144216فحص مقط�� للش�ك�ة أوالعصب ال��ي ( عين��

� واحدة) 350175175140210فحص مقط�� للش�ك�ة والعصب ال��ي (ع��
( � 530265265212318فحص مقط�� للش�ك�ة أوالعصب ال��ي ( عين��
 +CT Ear (Inner ear أشعة مقطع�ة ع� األذن

(Petrous+Mastoid bone
340170170136204

 +CT Both Ears (Inner ear � أشعة مقطع�ة ع� األذن��

(Petrous+Mastoid
510255255204306

CT Temporal one view280140140112168
CT Temporal Two views420210210168252

CT Facial Bones(Face+Maxilla+Mandible) اشعة مقطع�ة 

ع� عظام الوجه
600300300240360

CT Mandible & TMJ 310155155124186أشعة مقطع�ة ع� الفك ومفص�� الفك

CT PNS one view 280140140112168أشعة مقطع�ة ع� الجيوب األنف�ة وضع واحد

 CT PNS (all أشعة مقطع�ة ع� الجيوب األنف�ة �ل األوضاع

( views
400200200160240

CT Salivary Glands 350175175140210أشعة مقطع�ة ع� الغدد اللعاب�ة
CT Tongue / Submandibular اشعة مقطع�ة ع� اللسان / 

تحت الفك
350175175140210

CT Neck & Larynx 350175175140210أشعة مقطع�ة ع� الرق�ة والحنجرة
 & CT Neck �

أشعة مقطع�ة ع� الرق�ة وال�لعوم االن��

Nasopharynx
350175175140210

CT Skull 350175175140210أشعة مقطع�ة ع� الجمجمة
CT Chest 500250250200300أشعة مقطع�ة ع� الصدر

CT Abdomen 500250250200300أشعة مقطع�ة ع� ال�طن
CT Pelvis 500250250200300أشعة مقطع�ة ع� الحوض

CT Abdomen&Pelvis 700350350280420أشعة مقطع�ة ع� ال�طن والحوض معا

CT Chest, Abdomen and Pelvis1000500500400600
CT Triphasic Abdomen (liver) أشعة مقطع�ة ثالث�ة المراحل 

ع� ال�طن (ال��د)
850425425340510

CT االشعة المقطع�ة
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� المغناط���   أشعة مقطع�ة ثالث�ة CT Triphasic Abdomen & Pelvisالرن��

المراحل ع� ال�طن والحوض
1000500500400600

CT Triphasic Chest & Abdomen & Pelvis أشعة مقطع�ة 

ثالث�ة المراحل ع� الصدر وال�طن والحوض
1050525525420630

CT Triphasic Abdomen with Enterography أشعة مقطع�ة 

ثالث�ة المراحل ع� ال�طن مع االمعاء الدق�قة
1050525525420630

CT Triphasic Abdomen (Pancrease)Pancreatic 

Protocol (البنك��اس) مقطع�ة ثالث�ة المراحل ع� ال�طن
850425425340510

CT Urinary Tract 550275275220330أشعة مقطع�ة ع� المسالك البول�ة

MSCT Urography 750375375300450مقطع�ة متعددة المقاطع ع� المسالك البول�ة

 CT (قولون وأمعاء) مقطع�ة تخ�ل�ة ع� الجهاز الهض��

Enterocolonography
600300300240360

CT Colonoscopy 650325325260390اشعة مقطع�ة تخ�ل�ة ع� القولون
CT Cervical Spine 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الفقرات العنق�ة

CT Cervicodorsal Spine اشعة مقطع�ة ع� الفقرات العنق�ة 

صدر�ة
450225225180270

CT Dorsal Spine 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الفقرات الصدر�ة
CT Dorsolumber Spine اشعة مقطع�ة ع� الفقرات الصدر�ة 

قطن�ة
450225225180270

 CT Lumbo-Sacral أشعة مقطع�ة ع� الفقرات القطن�ة عج��ة

Spine
450225225180270

 C.T Sacrum اشعة مقطع�ة ع� الفقرات العج��ة و العصعص�ة

and Coccyx
420210210168252

CT One Joint 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� مفصل واحد
 CT Both � أشعة مقطع�ة ع� مفصل��

…Joints(Knees/Shoulders/Ankles
620310310248372

CT One Limb 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� طرف واحد
CT Both Limbs � 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� طرف��
CT Shoulder 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� ال�تف

CT Clavicle420210210168252
CT Scapula 420210210168252اشعة مقطع�ة ع� ل�ح ال�تف

CT Arm (Humerous) 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� العضد
CT Elbow (ال��ع) 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� المرفق

CT Forearm 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الساعد
CT Wrist 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الرسغ
CT Hand 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� ال�د

CT Both Hands 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� ال�دين
CT Pelvic Bones 450225225180270اشعة مقطع�ة ع� عظام الحوض
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� المغناط���  450225225180270أشعة مقطع�ة ع� مفصل الحوض CT Hip jointالرن��
CT Both Hip joints 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� مفص�� الحوض

CT Sacroiliac joint �
450225225180270مقطع�ة ع� المفصل الحرق��

CT Both Sacroiliac joints �
� الحرق�� 620310310248372مقطع�ة ع� المفصل��

CT Thigh 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الفخذ
CT both Thighs 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� الفخذين

CT Knee 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الرك�ة
CT Both Knees � 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� الركبت��

CT Leg 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� الساق
CT Both Legs  � 620310310248372اشعة مقطع�ة ع� الساق��

 CT Ankle Joint أشعة مقطع�ة ع� مفصل ال�احل وعظمة ال�عب

Heel &
450225225180270

CT Both Ankles & Heels � 620310310248372مقطع�ة ع� مفص�� ال�احل وال�عب��

CT Foot 450225225180270أشعة مقطع�ة ع� القدم
CT Both Feet � 620310310248372أشعة مقطع�ة ع� القدم��

CT Scanogram 400200200160240اشعة مقطع�ة لق�اس طول االطراف
أخذ عينة �األشعة المقطع�ة (شاملة االتعاب وغ�� شاملة ثمن االبرة) 

CT Guided Biopsy
1500750750600900

CT Guided Bone Biopsy اخذ عينة من العظام �االشعة 

المقطع�ة(شامال االتعاب وغ�� شاملة ثمن االبرة)
18009009007201080

 :CT Body (شاملة االتعاب) تف��ــــغ خراج بواسطة االشعة المقطع�ة

Abscess drainage
1400700700560840

CT Angio Cerebral Vessels 700350350280420أشعة مقطع�ة ع� اوع�ة المخ

 CT Angio Carotid( � أشعة مقطع�ة ع� اوع�ة الرق�ة(جانب��

Vessels
700350350280420

CT Angio Cerebral & Carotid Vessels اشعة مقطع�ة ع� 

اوع�ة المخ والرق�ة
1000500500400600

 CT Angio Pulmonary ( � � (جانب�� مقطع�ة ع� اوع�ة الرئت��

Vessels
700350350280420

 CT (صدرو �طن وحوض) ان األور��� أشعة مقطع�ة ع� ال��

Aortography
700350350280420

CT Calcium Scoring Coronary اشعة مقطع�ة لق�اس �س�ة 

� التاج�ة اي�� � ال��
الت�لس ��

400200200160240

MSCT Coronary Angiography مقطع�ة متعددة المقاطع ع� 

� التاج�ة وق�اس �س�ة الت�لس اي�� القلب وال��
2000100010008001200

CT Angio Renal Vessels � 700350350280420أشعة مقطع�ة ع� اوع�ة ال�ليت��
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� المغناط���   أشعة مقطع�ة ع� االوع�ة CT Extremeties Angiographyالرن��

� و أوردة) طرف واحد اي�� ��)
700350350280420

CT Bil. Extremeties Angiography أشعة مقطع�ة ع� االوع�ة 

 � � و أوردة) طرف�� اي�� ��)
1100550550440660

CT Inferior & Superior Vena Cava أشعة مقطع�ة ع� الور�د 

األجوف العلوي والسف�� معا
700350350280420

CT Portal Vein لل��د � 700350350280420أشعة مقطع�ة ع� الور�د ال�ا��
CT Contrast 50ml 375أمبول الص�غة غ�� المتاينة

400ابرة اخذ عينة �المقطع�ة
600ابرة اخذ عينة عظام �المقطع�ة

� اال�عاد
100ف�لم ثال��

Transcranial US ـــــ220110110موجات صوت�ة ع� المخ لألطفال ـــــ ــ ـ

� الواحدة 12060604872موجات فوق الصوت�ة ع�� الع��
 � 180909072108موجات فوق الصوت�ة ع�� العين��

US Neck 15075756090موجات صوت�ة ع� الرق�ة
US Thyroid 15075756090موجات صوت�ة ع� الغدة الدرق�ة

Echo Cardiography 250125125100150موجات صوت�ة ع� القلب

Pediatric Echo Cardiology 250125125100150موجات صوت�ه ع� القلب لالطفال

 Trans-Esophgeal Echo موجات صوت�ة ع� القلب من المرئ

Cardiography
600300300240360

 Debutamine Echo �
ا�كوع� القلب �المجهود الدوا��

Cardiography
750375375300450

US Abdomen 14070705684موجات صوت�ة ع�� ال�طن
US Pelvis 12060604872موجات صوت�ة ع�� الحوض

US Abdomen & Pelvis 22011011088132موجات صوت�ة ع�� ال�طن و الحوض

U.S both Testicles (Scrotum) � 16080806496موجات صوت�ة ع� الخص�ت��

US on Axilla (one side) موجات صوت�ة ع� اال�ط (جانب 

(واحد
10050504060

US on Axilla (both sides) ( � 15075756090موجات صوت�ة ع� اال�ط (جانب��

US Breast (one side) 12060604872موجات صوت�ة ع� الثدي جانب واحد

US Breasts (2 sides) � 180909072108موجات صوت�ة ع� الثدي جانب��

خدمات يتحملها العضو �ال�امل

(HR CT) سعر االشعة المقطع�ة �شمل

U.S الموجات الصوت�ة
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� المغناط���  اشعة ع� الثدي+موجات صوت�ة(جانب واحد) الرن��

Mammography+ US (1 side)
270135135108162

 + Mammography ( � � +موجات صوت�ة (جانب�� اشعة ع� الثدي��

US (2 sides)
400200200160240

 Digetal (جانب واحد) اشعة ع� الثدي+ موجات صوت�ة

Mammography+US
450225225180270

 Digetal ( � � + موجات صوت�ة (جانب�� اشعة ع� الثدي��

Mammography + US
650325325260390

Obstetric US ـــــ1206060موجات صوت�ة للحمل 120ــ
Duplex Fetus & Obstetric US سونار + �  دو�ل�س ع� الجن��

حمل
ـــــ1909595 190ــ

US Trans-Vaginal 250125125100150موجات صوت�ة عن ط��ق المه�ل
US Trans-Rectal ج 300150150120180موجات صوت�ة عن ط��ق ال��

US 3D or 4D  �
�

 موجات صوت�ة ثالث�ة او ر�اع�ة األ�عاد (مرة واحدة �

(العام
ـــــ470235235 425ــ

US 3D or 4D Twins موجات صوت�ة ثالث�ة او ر�اع�ة األ�عاد للتوأم 

� العام)
(مرة واحدة ��

ـــــ570285285 525ــ

US Joint 280140140112168موجات صوت�ة عل مفصل
U.S Two Joints � 420210210168252موجات صوت�ة عل مفصل��

US Superficial part موجات صوت�ة سطح�ة ع� اي م�ان 

�الجسم
12060604872

 US (Musceles or موجات صوت�ة ع� العضالت اواالعصاب

(Nerves
270135135108162

 US (شاملة األتعاب وغ�� شاملة ثمن االبرة)عينة �الموجات الصوت�ة

Guided Biopsy
900450450360540

وستاتا �الموجات الصوت�ة(شاملة األتعاب وغ�� شاملة  عينة من ال��

US Guided Prostatic Biopsy (ثمن االبرة
1200600600480720

300ابرة اخذ عينة �الموجات الصوت�ة

Venous Dupplex one side (ناح�ة واحدة) 250125125100150دو�ل�س ع� األوردة

Venous Dupplex Two sides ( � 370185185148222دو�ل�س ع� األوردة (الناحيت��

 Arterial Dupplex one (ناح�ة واحدة) � اي�� دو�ل�س ع� ال��

side
370185185148222

Arterial Dupplex two sides ( � � (الناحيت�� اي�� 520260260208312دو�ل�س ع� ال��

 Venous & Arterial(ناح�ة واحدة) � اي�� دو�ل�س اوردة و��

Dupplex one side
500250250200300

 Venous & Arterial ( � � (الناحيت�� اي�� دو�ل�س اوردة و��

Dupplex two sides
770385385308462

Duplex US الدو�ل�س

خدمات يتحملها العضو �ال�امل
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� المغناط���  �  Duplex Neck Vesselsالرن�� اي��  دو�ل�س ع� أوع�ة الرق�ة (اوردة و ��

) ( � (ناحيت��
400200200160240

Duplex Aorta and Mesenteric Vessels دو�ل�س ع� 

� ال�طن اي�� االور� و��
400200200160240

Duplex Aorta and IVC دو�ل�س ع� االور�� والور�د االجوف 

السف�� 
400200200160240

Duplex Hepatic Vessels( � اي�� 320160160128192دو�ل�س اوع�ة ال��د (اوردة و ��

 Dupplex ( � اي�� � ) (اوردة و �� دو�ل�س ع� أوع�ة ال��(الناحيت��

Renal Vessels
400200200160240

Duplex on Pelvic Vessels دو�ل�س ع� اوع�ة الحوض( أوردة 

 � اي�� (و��
400200200160240

 Dupplex & US for دو�ل�س دوا�� الخص�ة + موجات صوت�ة

Varicocele
300150150120180

Duplex Penile Vessels 550دو�لر ع� اوع�ة القض�ب

ECG 7035352842رسم القلب العادي

Stress ECG 260130130104156رسم القلب �المجهود
Holter ECG 24hours  260130130104156هول�� مون�تور رسم قلب 24 ساعة
 Holter blood هول�� مون�تور ق�اس ضغط الدم 24ساعة

pressure 24hours
260130130104156

� لرسم القلب او ق�اس ضغط الدم
100يوم اضا��

EEG 250125125100150رسم مخ ملون
EEG 1hour 450225225180270رسم مخ ملون لمدة ساعة

EEG 2hour � 550275275220330رسم مخ ملون لمدة ساعت��
100ساعة اضاف�ة لرسم المخ

Facial Nerve Full study 370185185148222رسم اعصاب للعصب الوج�� السابع

 Trigeminal Nerve Full رسم اعصاب للعصب الوج�� الخامس

study
370185185148222

NCT or EMG 1side (ناح�ة واحدة ) 250125125100150رسم اعصاب أو عضالت

NCT or EMG 2sides ( � 370185185148222رسم اعصاب أو عضالت ( ناحيت��

NCT & EMG 1side (ناح�ة واحدة ) 370185185148222رسم اعصاب و عضالت

NCT & EMG 2sides ( � 520260260208312رسم اعصاب و عضالت ( ناحيت��
Total NCT & EMG 650325325260390رسم اعصاب وعضالت �امل

Rectal NCT & EMG ج 670335335268402رسم أعصاب وعضالت ال��

Evoked potential  (ح�� /سم�� /��ي) 23011511592138جهد مثار

 � الرسم ال�هر��

خدمة يتحملها العضو ال�امل

خدمة يتحملها العضو ال�امل

خدمة يتحملها العضو �ال�امل
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اسعار خدمات االشعة

االسم
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  الرن��

Isotopic Bone Scan 800400400320480مسح ذرى للعظام

Brain Scan (MIBI) 800400400320480مسح ذرى للمخ أورام
Brain Scan (HAMPO) 1000500500400600مسح ذرى للمخ

Brain Gallium Scan17008508506801020مسح ذرى للمخ �الجاليوم
Isotopic Thyroid Scan 580290290232348مسح ذرى للغدة الدرق�ة

Isotopic ParaThyroid Scan �
1000500500400600مسح ذري للغدة الجار در��

Whole Body Iodine Scan870435435348522
Cardiac Thalium Scan 1600800800640960مسح ذرى للقلب �الثاليوم

Lung Scan vent. or perf. 850425425340510مسح ذري للرئة جانب واحد
Lung Scan vent. or perf. � 1100550550440660مسح ذري للرئة جانب��

Lung Isotopic Scan 950475475380570مسح ذري للدورة الدم��ة الرئ��ة
Isotopic Liver Scan 800400400320480مسح ذري ع� ال��د

Gall Bladdar (HIDA) 750375375300450مسح ذري للقنوات المرار�ة
Renal Scan (Dtap or Dmsa) ( 1 ) � 650325325260390مسح ذرى لل�ليت��

 Renal Scan (3 �
� ( 3مراحل) تص��ر مع رسم ب�ا�� مسح ذرى لل�ليت��

(phases
950475475380570

Lymph Glands Scan 1100550550440660مسح ذري للغدد الل�مفاو�ة
PET – CT المقط�� �

و�� 40001500250010003000المسح البوز���

PASMA وستاتا � المقط�� ع� ال��
و�� 65001500500010005500المسح البوز���

X-Ray Extra view لألشعة العاد�ة �
5025252030وضع اضا��

X-Ray Skull (one view) (وضع واحد) 9045453654أشعة عاد�ة ع� الجمجمة

X-Ray Skull (2 views) ( � 13065655278أشعة عاد�ة ع� الجمجمة (وضع��

 X-Ray Facial bones (وضع واحد) أشعة عاد�ة ع� عظام الوجه

(view 1)
9045453654

 X-Ray Facial bones (2 ( � أشعة عاد�ة ع� عظام الوجه (وضع��

(views
13065655278

 X-Ray Nasal Bones (وضع واحد) أشعة عاد�ة ع� عظام األنف

(1view)
9045453654

 X-Ray Nasal Bones ( � أشعة عاد�ة ع� عظام األنف (وضع��

(2views)
13065655278

Isotopic Scan المسح الذري

X-Ray االشعة العاد�ة

Skull الجمجمة
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اسعار خدمات االشعة

االسم
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  أشعة عاد�ة للجيوب االنف�ة �لها وضع واحد X-Ray Paranasl الرن��

Sinuses (1 view)
9045453654

 X-Ray Paranasl أشعة عاد�ة للجيوب االنف�ة المجموعة �لها

Sinuses
14070705684

 X-Ray Adenoids (one أشعة عاد�ة ع� اللحم�ة وضع واحد

(view
9045453654

X-Ray Adenoids (2 view) � 13065655278أشعة عاد�ة ع� اللحم�ة وضع��

X-Ray Mandible (1 view) (وضع واحد) 9045453654أشعة عاد�ة ع� الفك

X-Ray Mandible (2 views) ( � 13065655278أشعة عاد�ة ع� الفك (وضع��

X-Ray Temporomandibular Joint (1 view)9045453654
X-Ray Temporomandibular Joint (2 views)13065655278

Cervical X-Ray (وضع واحد)9045453654أشعة ع� الفقرات العنق�ة

Cervical X-Ray(2 view) ( � 13065655278أشعة ع� الفقرات العنق�ة(وضع��

 Cervicodorsal (وضع واحد)  أشعة ع� الفقرات العنق�ة الصدر�ة

X-Ray(1view)
10050504060

-Cervicodorsal X ( � أشعة ع� الفقرات العنق�ة الصدر�ة  (وضع��

Ray(2views)
15075756090

Dorsal X-Ray (وضع واحد) 10050504060أشعة ع� الفقرات الصدر�ة

Dorsal X-Ray (2 view) ( � 15075756090أشعة ع� الفقرات الصدر�ة (وضع��

 Dorsolumber (وضع واحد) أشعة ع� الفقرات الصدر�ة القطن�ة

X-Ray(1view)
10050504060

-Dorsolumber X ( � أشعة ع� الفقرات الصدر�ة القطن�ة (وضع��

Ray(2views)
15075756090

-Lumbo-Sacral X (وضع واحد)أشعة ع� الفقرات القطن�ة عج��ة

Ray(1view)
10050504060

-Lumbo-Sacral X ( � أشعة ع� الفقرات القطن�ة عج��ة(وضع��

Ray (2view)
15075756090

X-Ray SacroCoccygeal (1 view)9045453654
X-Ray SacroCoccygeal (2 views)13065655278

 X-Ray Whole � أشعة عاد�ة ع� العمود الفقري �ال�امل وضع��

Spine
450225225180270

 X-Ray Spine (ار�ــع اوضاع) اشعة دينام�ك�ة ع� الفقرات

(Dynamic)
250125125100150

 X-Ray Spine (ستة اوضاع) اشعة دينام�ك�ة ع� الفقرات

(Dynamic)
300150150120180

Vertebral Column العمود الفقري
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اسعار خدمات االشعة

االسم
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  الرن��
X-Ray Scapula (1 view)9045453654
X-Ray Scapula (2 views)13065655278
X-Ray Shoulder (1 view)9045453654
X-Ray Shoulder (2 views)13065655278

X-Ray Both Shoulder (1 view)13065655278
X-Ray Both Shoulders (2 views)20010010080120

X-Ray Acromio-Clavicular Joint (1 view)8040403248
X-Ray Acromio-Clavicular (2 views)12060604872

X-Ray Clavicle (1 view)8040403248
X-Ray Clavicle (2 views)12060604872

X-Ray Sterno-Clavicular Joint (1 view)8040403248
X-Ray Sterno-Clavicular (2 views)12060604872

X-Ray Humerus (1 view)9045453654
X-Ray Humerus (Arm) (2 views) اشعة عاد�ة ع� العضد 

( � (وضع��
13065655278

X-Ray Elbow (1 view)9045453654

X-Ray Elbow (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� مفصل ال��ع (وضع��

X-Ray Both Elbow (1 view)13065655278
X-Ray Both Elbows (2 views)20010010080120

X-Ray Forearm (1 view)9045453654

X-Ray Forearm (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� الساعد (وضع��

X-Ray Wrist (1 view)9045453654

X-Ray Wrist (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� مفصل الرسغ (وضع��

X-Ray Both Wrist (1 view)13065655278
X-Ray Both Wrists (2 views)20010010080120

X-Ray Scaphoid (1 view)8040403248
X-Ray Scaphoid (2 views)12060604872

X-Ray Hand (1 view)9045453654
X-Ray Hand (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� ال�د (وضع��

X-Ray Both Hands (1 view)13065655278
X-Ray Both Hands (2 views)20010010080120

X-Ray Pelvis (1 view)10050504060

X-Ray Pelvis (2 views) ( � 15075756090اشعة عاد�ة ع� الحوض (وضع��

Bones & Joints العظام والمفاصل
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السعر

مساهمة 

وع الم��
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العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  X-Ray Hip Joint (1 view)10050504060الرن��
X-Ray Hip Joint (2 views) اشعة عاد�ة ع� مفصل الحوض 

( � (وضع��
15075756090

X-Ray Both Hip Joints (1 view)15075756090
X-Ray Both Hip Joints (2 views)22011011088132

X-Ray Sacroiliac Joint (1 view) اشعة عاد�ة ع� المفصل 

� (وضع واحد)
الحرق��

9045453654

X-Ray Sacroiliac Joint (2 views) اشعة عاد�ة ع� المفصل 

( � � (وضع��
الحرق��

13065655278

X-Ray Both Sacroiliac Joints (1 view)13065655278
X-Ray Both Sacroiliac Joints (2 views)20010010080120

X-Ray Femur (1 view)10050504060
X-Ray Femur (Thigh)(2 views)اشعة عاد�ة ع� الفخذ 

( � (وضع��
15075756090

X-Ray Knee Joint (1 view)10050504060
X-Ray Knee Joint (2 views) اشعة عاد�ة ع� مفصل الرك�ة 

( � (وضع��
15075756090

X-Ray Both Knee Joints (1 view)15075756090
X-Ray Both Knee Joints (2 views)22011011088132

X-Ray Leg (1 view) (وضع واحد) 9045453654اشعة عاد�ة ع� الساق
X-Ray Leg (2 view) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� الساق (وضع��

X-Ray Ankle (1 view)9045453654

X-Ray Ankle (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� مفصل ال�احل (وضع��

X-Ray Both Ankles (1 view)13065655278
X-Ray Both Ankles (2 views)20010010080120

X-Ray Foot (1 view)9045453654
X-Ray Foot (2 views) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ع� القدم (وضع��

X-Ray Both Feet (1 view)13065655278
X-Ray Both Feet (2 views)20010010080120

X-Ray Calcneus / Heel (1 view) اشعة عاد�ة ال�عب (وضع 

(واحد
9045453654

X-Ray Calcneus / Heel (2 view) ( � 13065655278اشعة عاد�ة ال�عب (وضع��

X-Ray Both Heels (1 view)13065655278
X-Ray Both Heels (2 views)20010010080120

X-Ray One Limb Child 8040403248اشعة عاد�ة ع� طرف واحد لالطفال
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مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� المغناط���  � لالطفال X-Ray Both Limbs Childالرن�� 12060604872اشعة عاد�ة ع� طرف��

X-Ray One Limb  20010010080120اشعة عاد�ة ع� طرف واحد
X-Ray Both Limbs   � 300150150120180اشعة عاد�ة ع� طرف��

X-Ray Scanogram both LL 400200200160240ق�اس طول االطراف �االشعة العاد�ة

X-Ray any Bone or Joint (not included list) اشعة عاد�ة 

ع� اي عظمة او مفصل (غ�� مدرج �الدل�ل)
9045453654

X-Ray Larynx ( وضع واحد ) 9045453654أشعة عاد�ة ع� الحنجرة

(X-Ray Larynx (2views � 13065655278أشعة عاد�ة ع� الحنجرة )وضع��

Chest X-Ray 1 view (وضع واحد) 10050504060اشعة عاد�ة ع�� الصدر
Chest X-Ray 2 views ( � 15075756090اشعة عاد�ة ع�� الصدر (وضع��

X-Ray Ribs (1view)10050504060

X-Ray Salivary Glands 10050504060اشعة عاد�ة ع� الغدد اللعاب�ة
X-Ray Sialogram 15075756090اشعة عاد�ة �الص�غة ع� الغدد اللعاب�ة

X-Ray Nasopharynx (وضع واحد) �
10050504060أشعة ع� ال�لعوم االن��

 Plain Pharynx with (وضع واحد) أشعة ع� ال�لعوم �ال�ار�وم

Ba. (1view)
10050504060

 .Plain Pharynx with Ba ( � أشعة ع� ال�لعوم �ال�ار�وم (وضع��

(2views)
15075756090

 X-Ray Oesophagus(6 اوضاع) أشعةعاد�ة ع� المرئ �ال�ار�وم

Barium Swallow (6 views)
300150150120180

X-Ray Abdomen (وضع واحد) 10050504060اشعة عاد�ة ع�� ال�طن
( � 15075756090اشعة عاد�ة ع�� ال�طن (وضع��

X-Ray Intestinal Obstruction (2views) اشعة عاد�ة ال�سداد 

( � معوي (وضع��
15075756090

X-Ray Appendix 10050504060اشعة الزائدة الدود�ة
 .X-Ray Ba (6 اوضاع) أشعة ع� المعدة واالث�� ع�� �ال�ار�وم

Meal Upper G.I.T(6views)
350175175140210

 X-Ray Ba. Meal (follow (5 افالم) أشعة ع� االمعاء الدق�قة

(through
350175175140210

 X-Ray Ba. Enema (double أشعة ع� القولون �ال�ار�وم

(contrast
350175175140210

Fistuolography 15075756090اشعة ناصور �الص�غة

Pharynx & Oesophagus ال�لعوم والمرئ

Abdomen ال�طن

Gastro-Intestinal  الجهاز الهض��
Salivary Glands الغدد اللعاب�ة

Larynx & Chest الحنجرة والصدر
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� المغناط���  الرن��
 X-Ray Urinary اشعة عاد�ة ع� المسالك البول�ة �دون ص�غة

Tract UT
10050504060

X-Ray UT&IVP (5 أفالم) 250125125100150اشعة �الص�غة ع� المسالك البول�ة

أشعة ع� المثانة وقناة مجري البول �الص�غة (صاعدة وها�طة) 

Cysto-Urethrography
250125125100150

 Antegrade اشعة صاعدة ع�� ال��� �الص�غة عن ط��ق القسطرة

(Retrograde)Pyelography
300150150120180

DEXA 250125125100150ق�اس كثافة (هشاشة) العظام
Fibro scan وس�ان 520260260208312في��

HysteroSalpingography 750أشعة �الص�غة ع� الرحم
Vasography 750أشعة ع� الحوالب المن��ة

Portble X-Ray ل � 825رسم انتقال جهاز االشعة للم��
40اشعة اسنان

Panoramic X-Ray 120اشعة �انوراما ع� االسنان
Cevalometric ك� 120س�فالومي��
Part of Arch 300جزء من الفك

Quadrant CBCT 400نصف الفك
Single Arch CBCT 500فك �امل

Both Arches CBCT معا � 700الفك��

Full Skull CBCT800

التحالیل الطبیة

أي تحلیل غیر مذكور بالدلیل یتحملھ العضو بالكامل بعد منحھ نسبة خصم 40% من أسعار معمل التحالیل

تحالیل محدودة العدد   (مرتین في العام)

      تحلیل (PCR) الكیفي او العددي

(H. Pylori) تحلیل      

تحالیل محدودة العدد   (مرة واحدة في العام)

(Vitamin D) تحلیل فیتامین د      

Urinary Tract المسالك البول�ة

Miscelleneous متفرقات

خدمات يتحملها العضو �ال�امل
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Complete Blood Count(CBC) 3919.519.515.623.4صورة الدم ال�املة

HB% & Hct وه�ماتوك��ت الدم � �201010812س�ة ه�موجل����

طب�ع�ة  � لله�موجل���نات الغ��
تحل�ل كه��ا��

Hb.Electrophoresis
66333326.439.6

Blood Indices16886.49.6

Osmotic Fragility 16886.49.6مرونة كرات الدم الحمراء

Sickle Cells 115.55.54.46.6عد الخال�ا المنجل�ة

Reticulocyte Count (Retics) 18997.210.8عد الخال�ا الش�ك�ة

Total Leucocytic count (TLC) ( ���)عد كرات دم ب�ضاء
115.55.54.46.6

 & Total Leucocytic count ( ونو�� ���)عد كرات دم ب�ضاء

Differential
201010812

Iron (Fe) الدم �
3316.516.513.219.8حد�د ��

Ferritin � �ت�� 5929.529.523.635.4ف��

Transferrine5929.529.523.635.4

 Total Iron Binding Capacity اجما�� طاقة ارت�اط الحد�د

(TIBC)
34171713.620.4

ABO group + Rh 2412129.614.4اخت�ار فص�لة الدم + عامل ر�زوس

Anti Rh (Direct Coomb’s) 3115.515.512.418.6اخت�ار كومب م�ا��

Anti Rh (Indirect Coomb’s) اخت�ار كومب غ�� م�ا��
3115.515.512.418.6

G6PD-Assay (Quantitative)88444435.252.8

ESR س�ب �157.57.569عة ال��

Osmolality32161612.819.2

Platelet Count 157.57.569عد صفائح الدم

Coagulation time (CT) �115.55.54.46.6عة تجلط الدم

Bleeding time (BT) �115.55.54.46.6عة نزف الدم

 activated Partial � ومب��الست�� �عة ال��

Thromboplastin (aPTT)
2713.513.510.816.2

(PT & PC & INR) � وثرومب�� � ال�� 2713.513.510.816.2زمن وترك��

Thrompine Time28141411.216.8

D. Dimer12562.562.55075

Fibrinogen level58292923.234.8

Anti Thrombin III7537.537.53045

Ham’s test3015151218

تحال�ل أمراض الدم

Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
BL. Glucose (fasting) (صائم) الدم �

12664.87.2سكر ��

Bl. Glucose (pp) (فاطر) الدم �
12664.87.2سكر ��

Bl. Glucose (Random) ( �
� الدم (عشوا��

12664.87.2سكر ��

1477014سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز عينة واحدة (للحمل)

301515030سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز ثالث عينات (للحمل)

Bl. Sugar curve(5 samples) (5 عينات)للسكر �
52262620.831.2رسم ب�ا��

Glycosylated Hb. (HbA1c) السكري � 4522.522.51827اله�موجل����

D-Xylose4522.522.51827

Bilirubin ��� � 18997.210.8ب�لرو���

Bilirubin (Total&Direct) ( م�ا�� & ���) � 26131310.415.6ب�لرو���

Alkaline Phosphatase (ALP) قلوي � 201010812فوسفات��

SGOT (AST)201010812

SGPT (ALT)201010812

Gama GT (GGT)28141411.216.8

Total Proteins 201010812بروت�نات الدم

Albumin � 201010812البوم��

Protein Electrophoresis � وت�� � لل��
64323225.638.4الته��ب ال�ه��ا��

Bl. Urea / BUN 199.59.57.611.4بولينا الدم

Creatinine � 199.59.57.611.4ك��اتن��

Uric Acid 201010812حمض البول�ك

Urea Clearance 26131310.415.6تخل�ص بولينا

Creatinine Clearance � 3015151218تخل�ص ك��ات�ن��

Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)34171713.620.4

Calcium total (Ca) �2512.512.51015السيوم

Ionized Calcium (Caᶧᶧ) �
�34171713.620.4السيوم ايو��

Magnesium (Mgᶧᶧ) 2713.513.510.816.2ماغ�سيوم

Phosphorus (Pᶧ) 2512.512.51015فسفور

Vitamin D (25-hydroxy-cholecalcifelol)20010010080120

التحال�ل ال��م�ائ�ة

Liver Function وظائف ال��د

Kidney Function وظائف ال��

Minerals
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Na 2512.512.51015صوديوم

K 2512.512.51015بوتاسيوم

Cloride �2412129.614.4لور�د

NH₃ 76383830.445.6امون�ا او �شادر

Bl. Bicarbonates 4321.521.517.225.8ب�ك��ونات الدم

Bl. Gases (O₂&CO₂&Cl&Hco) 48242419.228.8غازات الدم

Lactate5527.527.52233

Lipid Profile (Chol, Trig, HDL, LDL,….)72363628.843.2

Cholestrol ول �201010812لس��

HDL ول عا�� ال�ثافة �201010812لس��

LDL ول منخفض ال�ثافة �201010812لس��

(HDL &LDL) ول ��� ونو�� �2512.512.51015لس��

Triglycerides 2512.512.51015الدهون الثالث�ة

Total Lipids 3015151218دهن�ات الدم ال�ل�ة

Lipid Electrophoresis للدهون �
7035352842الته��ب ال�ه��ا��

LDH3115.515.512.418.6

CPK3316.516.513.219.8

CPK (MB)3316.516.513.219.8

Acid phosphatase �
� الحم�� 36181814.421.6الفوسفات��

Amylase 3517.517.51421االم�الز

Lipase � 7035352842ليب��

Troponin (Qualititative)5527.527.52233

Troponin (Quantitative)116585846.469.6

TSH4723.523.518.828.2

T334171713.620.4

T434171713.620.4

fT344222217.626.4

fT444222217.626.4

Free Thyroxin Index (FTI)4723.523.518.828.2

ACTH84424233.650.4

Cortisol (plasma) (AM)52262620.831.2

Cortisol (plasma) (PM)52262620.831.2

Cortisol (urine)52262620.831.2

Electrolytes

Lipids ق�اسات الدهون

Enzymes االن��مات

Hormones الهرمونات
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم Insulin (fasting)52262620.831.2

Insulin (pp)52262620.831.2

C-Peptide (fasting)15075756090

C-Peptide (pp)15075756090

Testosterone (total)4723.523.518.828.2

Testosterone (free)5728.528.522.834.2

LH4723.523.518.828.2

FSH4723.523.518.828.2

Prolactin4723.523.518.828.2

Estradiol (E2)6733.533.526.840.2

Progestrone5326.526.521.231.8

17 Alpha Hydroxy Progestron62313124.837.2

Parathormone (PTH)6030302436

Growth Hormone 6532.532.52639هرمون النمو

17 Ketosteroids4321.521.517.225.8

DHEA8341.541.533.249.8

DHEA-s6130.530.524.436.6

Gastrin Hormone280140140112168

Thyroglobulin23811911995.2142.8

VMA8040403248

Pregnancy Test in Urine201010021

Pregnancy Test in Blood (B-HCG)3517.517.5043

B-HCG titre5326.526.521.231.8

Depakene64323225.638.4

Digoxin64323225.638.4

Epanutin64323225.638.4

Lithium6130.530.524.436.6

Phenobarbital64323225.638.4

Tegretol64323225.638.4

HCV Ab. (+)or(-)3015151218

HCV Ab. (ELISA)88444435.252.8

HCV RNA PCR (Quantitative)340170170136204

HBsAg (ELISA)5527.527.52233

HBsAb (ELISA)5527.527.52233

HBeAg (ELISA)5527.527.52233

HBeAb (ELISA)5527.527.52233

Virology

Drugs
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم HBcAb (ELISA)5527.527.52233

HBV DNA PCR (Quantitative)500250250200300

Rapid Test for Covid 1920010010080120

PCR for Corona Virus250125125100150

HAV IgG5025252030

HAV IgM5025252030

EBV (EBNA IgG)7035352842

EBV IgG7035352842

EBV IgM7035352842

CMV IgG5025252030

CMV IgM5025252030

Rubella IgG5025252030

Rubella IgM5025252030

Toxoplasmosis IgG5025252030

Toxoplasmosis IgM5025252030

Herpes simplex 1/2 (IgG)48242419.228.8

Herpes simplex 1/2 (IgM)48242419.228.8

ToRCH (IgG)205102.5102.582123

ToRCH (IgM)205102.5102.582123

Rota Virus Antigen in stool10050504060

H-Pylori Ab (blood)7939.539.531.647.4

H-Pylori Ag stool (Qualitative)9045453654

H-Pylori Ag stool (Quantitative)170858568102

Widal test 4020201624تحل�ل الف�دال للت�فود

Brucella test 4020201624بروس�ال

PB test201010812

Monospot test2512.512.51015

Hydatid Cyst3718.518.514.822.2

Tuberculin Test4321.521.517.225.8

ANCA16080806496

Anti-Cardiolipin IgG9346.546.537.255.8

Anti-Cardiolipin IgM9346.546.537.255.8

ASOT “semi-quantitative”2713.513.510.816.2

C-Reactive Protein (CRP)2211118.813.2

CRP (semi Quantitative)2914.514.511.617.4

CRP (Quantitative)48242419.228.8

Microbiology

Immunology
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Rheumatoid Factor (Qualitative)2211118.813.2تحال�ل أمراض الدم

Rheumatoid Factor (Quantitative)36181814.421.6

Rheumatoid Factor (Rose-waaler)66333326.439.6

Anti-CCP19396.596.577.2115.8

Anti Nuclear Antibody (ANA)52262620.831.2

ANA Titre96484838.457.6

Anti DNA54272721.632.4

Anti DNA Titre94474737.656.4

LE Cell28141411.216.8

Platelet Antibody (Direct)3718.518.514.822.2

Platelet Antibody (Indirect)7035352842

Anti-Smith10050504060

Anti Mitochondrial Antibody (AMA)54272721.632.4

Anti-RNP144727257.686.4

Anti Thyroid Antibody (Anti Thyroglobulin)58292923.234.8

Anti Thyroid Peroxidase (Anti TPO)5929.529.523.635.4

Anti Thyroid microsomal Ab.54272721.632.4

Anti Smooth Muscle Antibody (ASMA)54272721.632.4

Anti Liver Kidney Microsomal Antibody (ALKM)54272721.632.4

Anti Bilharzial Antibody48242419.228.8

Complement C348242419.228.8

Complement C448242419.228.8

Cold Agglutinins32161612.819.2

Cryoglobulin28141411.216.8

Haptaglobin48242419.228.8

HLAB-27209104.5104.583.6125.4

La (ss-B)10552.552.54263

Lupus Anticoagulant10552.552.54263

Protein C20010010080120

Protein S20010010080120

Ro (ss-A)10552.552.54263

Tacrolimus (FK)350175175140210

Serolimus345172.5172.5138207

Cyclosporine /one sample15075756090

Helicobacter Biopsy12060604872

Microscopic Ex. for body Fluid Samples38191915.222.8

Microscopic Examination /Culture & Sensitivity
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid38191915.222.8تحال�ل أمراض الدم

Microscopic Ex. for Pleural Fluid38191915.222.8

Microscopic Ex. for Arthritic Fluid38191915.222.8

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid38191915.222.8

Microscopic Ex. for Sputum38191915.222.8

 Microscopic للسائل النخا� �
� وك�م�ا�� فحص م�كروسكو��

Ex. for CSF
64323225.638.4

 .Microscopic Ex(عينة واحدة) لم�كروب الدرن � فحص م�كروسكو��

for TB film (one sample)
201010812

 .Microscopic Ex(3عينات) لم�كروب الدرن � فحص م�كروسكو��

for TB film (3 succ. samples)
52262620.831.2

Blood Film for Malaria 178.58.56.810.2ف�لم دم للمالر�ا

� لفط��ات الشعر او االظافر او الجلد...  فحص م�كروسكو��

Fungi in (Hair,Skin, Nail,…)
2110.510.58.412.6

Body Sample for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة الي عينة

Urine Sample for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة لعينة بول

Vaginal Secretion for C&S48242419.228.8

 Semen Sample for مزرعة وحساس�ة لعينة سائل منوي

C&S
48242419.228.8

Throat Swab for C&S48242419.228.8

Pus for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة لعينة صد�د

Buccal Swab for C&S48242419.228.8

Sputum for C&S48242419.228.8

Conjunctival Swab for C&S48242419.228.8

Stool for C&S 54272721.632.4مزرعة وحساس�ة لعينة براز

 Prostatic Secretion وستاتا مزرعة وحساس�ة الفرازات ال��

for C&S
54272721.632.4

CSF for C&S 78393931.246.8مزرعة وحساس�ة لعينة سائل نخا��

TB Culture 64323225.638.4مزرعة الدرن

Blood Culture 104525241.662.4مزرعة دم

Anaerobic Culture7035352842

Fungi Culture 3718.518.514.822.2مزرعة قط��ات

Rectal Swab ج�ة 2713.513.510.816.2مسحة ��

Complete Urine Analysis 178.58.56.810.2تحل�ل بول �امل

 Complete Stool للطف�ل�ات � تحل�ل براز �امل وم�كروسكو��

Analysis
178.58.56.810.2

Occult Blood in stool از � �ال��
199.59.57.611.4دم مخت��

Sugar in Urine البول �
52.52.523تحل�ل سكر ��

Urine & Stool از تحال�ل البول وال��
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� البول Acetone in Urineتحال�ل أمراض الدم
52.52.523تحل�ل اس�تون ��

Albumin in Urine البول �
52.52.523تحل�ل زالل ��

Albumin in 24h Urine 24ساعة بول �
�� � 2211118.813.2تحل�ل البوم��

 Total Protein (Albumin) 24ساعة بول �
�� � تحل�ل بروت��

in 24h Urine
2713.513.510.816.2

Albumin / Creatinine ratio5728.528.522.834.2

Protein / Creatinine ratio56282822.433.6

Microalbuminuria5728.528.522.834.2

Bence Jones Protein in Urine201010812

Calcium in Urine البول �
26131310.415.6تحل�ل �السيوم ��

Phosphorus in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل قسفور ��

 Uric Acid in 24h 24ساعة بول �
تحل�ل حمض يور�ك ��

Urine
2412129.614.4

Chloride in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل �لور�د ��

Uric Acid/ Creatinine in Urine26131310.415.6

Reducing Susbstances in Stool36181814.421.6

Reducing Susbstances in Urine36181814.421.6

Bilirubin in Urine52.52.523

Fructose in Urine2110.510.58.412.6

Stone Analysis 42212116.825.2تحل�ل حصوة

Stool Fat3316.516.513.219.8

Alpha Feto Protein (AFP)5929.529.523.635.4

CEA5929.529.523.635.4

CA 19.910351.551.541.261.8

CA 12510351.551.541.261.8

CA 15.310351.551.541.261.8

MCA (Mucin-like Carcinoma-associated Antigen)96484838.457.6

PSA (total)6733.533.526.840.2

PSA (free)8040403248

PSA (total&free)132666652.879.2

B2-Microgloblin (blood)7035352842

B2-Microgloblin (urine)7035352842

Tumour Markers دالالت األورام
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Cytology for Body Fluid 10753.553.542.864.2فحص سائل خلوي

PAP smear10753.553.542.864.2

Fine Needle Aspiration (FNAC)(fee+sample)268134134107.2160.8

Slide Consultation 1-5 slides حة� 10753.553.542.864.2مراجعة ��

Slide Consultation 6-10 slides حة� 16180.580.564.496.6مراجعة ��

Slide Consultation more than 10 slides حة� 21410710785.6128.4مراجعة ��

Small Sized Specimens (<2cm) ة 16180.580.564.496.6فحص عينة صغ��

-Medium Sized Specimens (2 فحص عينة متوسطة

(10cm
268134134107.2160.8

Large Sized Specimens (>10cm) ة 360180180144216فحص عينة كب��

 Radical Resection (all تحل�ل اس�ئصال جذري مع الغدد

(radicals é Lymph
450225225180270

Frozen Section 1070535535428642تحل�ل فوري �التجم�د لعينة

Estrogen Receptor (ER) � وج�� 268134134107.2160.8مستق�الت االس��

Progesteron Receptor (PR) ون وجس�� 268134134107.2160.8مستق�الت ال��

HER-2268134134107.2160.8

Each Immuno Histo Chemistry (CD117, 

CD15,Ki67,….)
268134134107.2160.8

Prostatic biopsy (1-2 Samples)360180180144216

Prostatic biopsy (6 Samples)535267.5267.5214321

 B.Mذل نخاع العظام شامل المستلزمات� �
اتعاب طب�ب ��

Aspiration (Dr fees)
219109.5109.587.6131.4

� اخذ عينة من نخاع العظام شامل 
تعاب طب�ب ��

B.M Biopsy (Dr fees)المستلزمات
476238238190.4285.6

 Microscopic ex. for لنخاع العظام � فحص م�كروسكو��

B.M
144727257.686.4

 .Pathological ex لعينة من نخاع العظام � فحص �اثولو��

for B.M Biopsy
273136.5136.5109.2163.8

Bone Marrow Exam فحوص �ذل نخاع العظام

Pathological Tests التحال�ل ال�اثولوج�ه
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Vitamin B12140

Fructosamine70

Aldolase186

Aminogram (plasma or urine)246

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto citin165

5 HIAA144

ASCA (IgG)or(IgA)170

ASCA (IgG-IgA)280

Ceruloplasmin121

ACE332

Interlukin 28 B (IL-28B)368

Interlukin -6 (IL-6)320

Post Coital test78

Semen Analysis43

Semen Processing121

CASA 144تحل�ل سائل منوي �ال�مبيوتر

Fructose in Semen48

TB- DNA by PCR368

Quantiferon Gold750

Shebo test (M2-Pk fecal tumour)650

Calprotectin483

AMH (Anti-mullarian hormone)250

Fibrinogen Degradation Product (FDP)120

Zinc (Zn) 90زنك

Copper (Cu) 95نحاس

Pro BNP330

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)550

Growth Hormone Clonidine Stimulation Test465

Growth Hormone ITT520

Catecholamine in blood490

HCV RNA PCR (Qualitative)308

HIV Ab55

Adenosine Deaminase (ADA)100

Extractable Nuclear Antibodies (ENA)500

TTAB Anti TSH Receptor Ab255
Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgG)210

تحال�ل يتحملها العضو �ال�امل
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgA)210تحال�ل أمراض الدم

Anti Gliadin (IgG)180

Anti Gliadin (IgA)180

Anti Centromere100

Anti Endomysial (IgA) EMA125

Anti Endomysial (IgG) EMG140

Anti Phospholipid (IgG) APLG100

Anti Phospholipid (IgM) APLM100

Oxalate in Urine260

Zinc in Urine90

Copper in 24h Urine90

Reducing Susbstances in Urine (other than Glucose)220

Oxalate / Creatinine in Urine265
Venereal disease research laboratory (VDRL)30

Rapid plasma Reagin (RPR)30

Treponema Pallidum Hemagglutination Test (TPHA)40

IgG or IgA or IgM or IgE48

ASA (anti spirm antibody)100

Islet cell Ab125

Aldosterone130

Estriol E3130

Triple Marker Test (E3 +AFP +B-HCG)220

Double Marker Test (PAPP-A +free B-HCG)175

T3 Resin Uptake45

Homocystine185

Phenylalanine (plasma)210

Phenylalanine (urine)195

Factor V210

PCR for Factor V Gene Mutation620

PCR for MTHFR Gene Mutation640

PCR for Prothrombin Gene Mutation650

PCR for LACTASE720

PCR for FMF800

PCR-ABL Fusion Gene900

Jac-2 V617 mutation PCR600

Fasciola Ab (IHA)80

Fasciola Ab (automated Elisa)135
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اسعار تحال�ل معامل القاهرة 

اسم الخدمة (ق ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم Automated Culture180

Automated Blood Culture210

Occult Blood (Immunological)80

Folic Acid (serum)160

Folic Acid (in RBCs)180

Urea Breath Test450

HOMA-IR85

Calcitonin (ThyroCalcitonin)270

ProCalcitonin290

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgG)135

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgA)135

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgG)150

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgA)150

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgM)150

Conventional Cytogenatic (Karyotyping) 

Chromosomal Study
630

Androstenedione200

Immunofixation serum695

Immunofixation urine650

Anti GAD380

Renal Reactive Ab to HLA Class 1/2 (PRA)2700

Renin Activity250

Amyloid A Protein150

Toxoplasma Gondii (IgG) Avidity serum
210

Erythropoietin (EPO)400

Oligoclonal Bands in CSF1000
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Complete Blood Count(CBC) 3316.516.513.219.8صورة الدم ال�املة

HB% & Hct وه�ماتوك��ت الدم � �157.57.569س�ة ه�موجل����

طب�ع�ة  � لله�موجل���نات الغ��
تحل�ل كه��ا��

Hb.Electrophoresis
5929.529.523.635.4

Blood Indices14775.68.4

Osmotic Fragility 16886.49.6مرونة كرات الدم الحمراء

Sickle Cells 115.55.54.46.6عد الخال�ا المنجل�ة

Reticulocyte Count (Retics) 157.57.569عد الخال�ا الش�ك�ة

Total Leucocytic count (TLC) ( ���)عد كرات دم ب�ضاء
115.55.54.46.6

 & Total Leucocytic count ( ونو�� ���)عد كرات دم ب�ضاء

Differential
157.57.569

Iron (Fe) الدم �
3015151218حد�د ��

Ferritin � �ت�� 5527.527.52233ف��

Transferrine56282822.433.6

 Total Iron Binding Capacity اجما�� طاقة ارت�اط الحد�د

(TIBC)
3115.515.512.418.6

ABO group + Rh 2211118.813.2اخت�ار فص�لة الدم + عامل ر�زوس

Anti Rh (Direct Coomb’s) 2914.514.511.617.4اخت�ار كومب م�ا��

Anti Rh (Indirect Coomb’s) اخت�ار كومب غ�� م�ا��
2914.514.511.617.4

G6PD-Assay (Quantitative)78393931.246.8

ESR س�ب �14775.68.4عة ال��

Osmolality2713.513.510.816.2

Platelet Count 115.55.54.46.6عد صفائح الدم

Coagulation time (CT) �8443.24.8عة تجلط الدم

Bleeding time (BT) �8443.24.8عة نزف الدم

 activated Partial � ومب��الست�� �عة ال��

Thromboplastin (aPTT)
2512.512.51015

(PT & PC & INR) � وثرومب�� � ال�� 2512.512.51015زمن وترك��

Thrompine Time26131310.415.6

D. Dimer12060604872

Fibrinogen level54272721.632.4

Anti Thrombin III66333326.439.6

Ham’s test26131310.415.6

تحال�ل أمراض الدم

Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

BL. Glucose (fasting) (صائم) الدم �
105546سكر ��

Bl. Glucose (pp) (فاطر) الدم �
105546سكر ��

Bl. Glucose (Random) ( �
� الدم (عشوا��

105546سكر ��

1266012سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز عينة واحدة (للحمل)

281414028سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز ثالث عينات (للحمل)

Bl. Sugar curve(5 samples) (5 عينات)للسكر �
48242419.228.8رسم ب�ا��

Glycosylated Hb. (HbA1c) السكري � 4020201624اله�موجل����

D-Xylose4020201624

Bilirubin ��� � 14775.68.4ب�لرو���

Bilirubin (Total&Direct) ( م�ا�� & ���) � 2211118.813.2ب�لرو���

Alkaline Phosphatase (ALP) قلوي � 18997.210.8فوسفات��

SGOT (AST)18997.210.8

SGPT (ALT)18997.210.8

Gama GT (GGT)2412129.614.4

Total Proteins 16886.49.6بروت�نات الدم

Albumin � 18997.210.8البوم��

Protein Electrophoresis � وت�� � لل��
58292923.234.8الته��ب ال�ه��ا��

Bl. Urea / BUN 16886.49.6بولينا الدم

Creatinine � 16886.49.6ك��اتن��

Uric Acid 18997.210.8حمض البول�ك

Urea Clearance 2211118.813.2تخل�ص بولينا

Creatinine Clearance � 26131310.415.6تخل�ص ك��ات�ن��

Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)3015151218

Calcium total (Ca) �2211118.813.2السيوم

Ionized Calcium (Caᶧᶧ) �
�3015151218السيوم ايو��

Magnesium (Mgᶧᶧ) 2412129.614.4ماغ�سيوم

Phosphorus (Pᶧ) 2311.511.59.213.8فسفور

Vitamin D (25-hydroxy-cholecalcifelol)180909072108

التحال�ل ال��م�ائ�ة

Liver Function وظائف ال��د

Kidney Function وظائف ال��

Minerals
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Na 2311.511.59.213.8صوديوم

K 2311.511.59.213.8بوتاسيوم

Cloride �2311.511.59.213.8لور�د

NH₃ 7035352842امون�ا او �شادر

Bl. Bicarbonates 3718.518.514.822.2ب�ك��ونات الدم

Bl. Gases (O₂&CO₂&Cl&Hco) 4321.521.517.225.8غازات الدم

Lactate5025252030

Lipid Profile (Chol, Trig, HDL, LDL,….)64323225.638.4

Cholestrol ول �16886.49.6لس��

HDL ول عا�� ال�ثافة �18997.210.8لس��

LDL ول منخفض ال�ثافة �18997.210.8لس��

(HDL &LDL) ول ��� ونو�� �2311.511.59.213.8لس��

Triglycerides 2512.512.51015الدهون الثالث�ة

Total Lipids 2412129.614.4دهن�ات الدم ال�ل�ة

Lipid Electrophoresis للدهون �
5929.529.523.635.4الته��ب ال�ه��ا��

LDH28141411.216.8

CPK3015151218

CPK (MB)3015151218

Acid phosphatase �
� الحم�� 32161612.819.2الفوسفات��

Amylase 28141411.216.8االم�الز

Lipase � 6532.532.52639ليب��

Troponin (Qualititative)5025252030

Troponin (Quantitative)102515140.861.2

TSH44222217.626.4

T33015151218

T43015151218

fT34020201624

fT44020201624

Free Thyroxin Index (FTI)44222217.626.4

ACTH7939.539.531.647.4

Cortisol (plasma) (AM)4723.523.518.828.2

Cortisol (plasma) (PM)4723.523.518.828.2

Cortisol (urine)4723.523.518.828.2

Electrolytes

Lipids ق�اسات الدهون

Enzymes االن��مات

Hormones الهرمونات
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Insulin (fasting)4723.523.518.828.2

Insulin (pp)4723.523.518.828.2

C-Peptide (fasting)14070705684

C-Peptide (pp)14070705684

Testosterone (total)44222217.626.4

Testosterone (free)52262620.831.2

LH44222217.626.4

FSH44222217.626.4

Prolactin44222217.626.4

Estradiol (E2)6331.531.525.237.8

Progestrone48242419.228.8

17 Alpha Hydroxy Progestron52262620.831.2

Parathormone (PTH)56282822.433.6

Growth Hormone 56282822.433.6هرمون النمو

17 Ketosteroids3718.518.514.822.2

DHEA7537.537.53045

DHEA-s58292923.234.8

Gastrin Hormone24812412499.2148.8

Thyroglobulin223111.5111.589.2133.8

VMA7035352842

Pregnancy Test in Urine1688021

Pregnancy Test in Blood (B-HCG)321616043

B-HCG titre5025252030

Depakene58292923.234.8

Digoxin58292923.234.8

Epanutin58292923.234.8

Lithium58292923.234.8

Phenobarbital58292923.234.8

Tegretol58292923.234.8

HCV Ab. (+)or(-)26131310.415.6

HCV Ab. (ELISA)7738.538.530.846.2

HCV RNA PCR (Quantitative)340170170136204

HBsAg (ELISA)48242419.228.8

HBsAb (ELISA)48242419.228.8

HBeAg (ELISA)48242419.228.8

HBeAb (ELISA)48242419.228.8

Virology

Drugs / one sample
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

HBcAb (ELISA)48242419.228.8

HBV DNA PCR (Quantitative)450225225180270

Rapid Test for Covid 19180909072108

PCR for Corona Virus22411211289.6134.4

HAV IgG44222217.626.4

HAV IgM44222217.626.4

EBV (EBNA IgG)66333326.439.6

EBV IgG66333326.439.6

EBV IgM66333326.439.6

CMV IgG48242419.228.8

CMV IgM48242419.228.8

Rubella IgG48242419.228.8

Rubella IgM48242419.228.8

Toxoplasmosis IgG48242419.228.8

Toxoplasmosis IgM48242419.228.8

Herpes simplex 1/2 (IgG)46232318.427.6

Herpes simplex 1/2 (IgM)46232318.427.6

ToRCH (IgG)190959576114

ToRCH (IgM)190959576114

Rota Virus Antigen in stool9045453654

H-Pylori Ab (blood)72363628.843.2

H-Pylori Ag stool (Qualitative)8040403248

H-Pylori Ag stool (Quantitative)16080806496

Widal test 36181814.421.6تحل�ل الف�دال للت�فود

Brucella test 36181814.421.6بروس�ال

PB test16886.49.6

Monospot test201010812

Hydatid Cyst36181814.421.6

Tuberculin Test4020201624

ANCA15075756090

Anti-Cardiolipin IgG88444435.252.8

Anti-Cardiolipin IgM88444435.252.8

ASOT “semi-quantitative”2412129.614.4

C-Reactive Protein (CRP)199.59.57.611.4

CRP (semi Quantitative)26131310.415.6

CRP (Quantitative)42212116.825.2

Microbiology

Immunology
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Rheumatoid Factor (Qualitative)201010812

Rheumatoid Factor (Quantitative)32161612.819.2

Rheumatoid Factor (Rose-waaler)58292923.234.8

Anti-CCP186939374.4111.6

Anti Nuclear Antibody (ANA)46232318.427.6

ANA Titre84424233.650.4

Anti DNA46232318.427.6

Anti DNA Titre84424233.650.4

LE Cell2412129.614.4

Platelet Antibody (Direct)32161612.819.2

Platelet Antibody (Indirect)5929.529.523.635.4

Anti-Smith9045453654

Anti Mitochondrial Antibody (AMA)5025252030

Anti-RNP14070705684

Anti Thyroid Antibody (Anti Thyroglobulin)5025252030

Anti Thyroid Peroxidase (Anti TPO)5025252030

Anti Thyroid microsomal Ab.48242419.228.8

Anti Smooth Muscle Antibody (ASMA)5025252030

Anti Liver Kidney Microsomal Antibody (ALKM)5025252030

Anti Bilharzial Antibody42212116.825.2

Complement C342212116.825.2

Complement C442212116.825.2

Cold Agglutinins26131310.415.6

Cryoglobulin26131310.415.6

Haptaglobin42212116.825.2

HLAB-2717788.588.570.8106.2

La (ss-B)9547.547.53857

Lupus Anticoagulant9547.547.53857

Protein C17788.588.570.8106.2

Protein S96484838.457.6

Ro (ss-A)9547.547.53857

Tacrolimus (FK)323161.5161.5129.2193.8

Serolimus316158158126.4189.6

Cyclosporine /one sample134676753.680.4

Helicobacter Biopsy112565644.867.2

Microscopic Ex. for body Fluid Samples32161612.819.2

Microscopic Examination /Culture & Sensitivity

64 



اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid32161612.819.2

Microscopic Ex. for Pleural Fluid32161612.819.2

Microscopic Ex. for Arthritic Fluid32161612.819.2

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid32161612.819.2

Microscopic Ex. for Sputum32161612.819.2

 Microscopic للسائل النخا� �
� وك�م�ا�� فحص م�كروسكو��

Ex. for CSF
54272721.632.4

 .Microscopic Ex(عينة واحدة) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

for TB film (one sample)
18997.210.8

 Microscopic Ex. for(3عينات) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

TB film (3 succ. samples)
48242419.228.8

Blood Film for Malaria 157.57.569ف�لم دم للمالر�ا

� لفط��ات الشعر او االظافر او الجلد...  فحص م�كروسكو��

Fungi in (Hair,Skin, Nail,…)
2110.510.58.412.6

Body Sample for C&S 44222217.626.4مزرعة وحساس�ة الي عينة

Urine Sample for C&S 44222217.626.4مزرعة وحساس�ة لعينة بول

Vaginal Secretion for C&S44222217.626.4

 Semen Sample for مزرعة وحساس�ة لعينة سائل منوي

C&S
44222217.626.4

Throat Swab for C&S44222217.626.4

Pus for C&S 44222217.626.4مزرعة وحساس�ة لعينة صد�د

Buccal Swab for C&S44222217.626.4

Sputum for C&S44222217.626.4

Conjunctival Swab for C&S44222217.626.4

Stool for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة لعينة براز

 Prostatic Secretion وستاتا مزرعة وحساس�ة الفرازات ال��

for C&S
48242419.228.8

CSF for C&S 72363628.843.2مزرعة وحساس�ة لعينة سائل نخا��

TB Culture 58292923.234.8مزرعة الدرن

Blood Culture 98494939.258.8مزرعة دم

Anaerobic Culture56282822.433.6

Fungi Culture 32161612.819.2مزرعة قط��ات

Rectal Swab ج�ة 2211118.813.2مسحة ��

Complete Urine Analysis 157.57.569تحل�ل بول �امل

 Complete Stool للطف�ل�ات � تحل�ل براز �امل وم�كروسكو��

Analysis
157.57.569

Occult Blood in stool از � �ال��
16886.49.6دم مخت��

Sugar in Urine البول �
52.52.523تحل�ل سكر ��

Urine & Stool از تحال�ل البول وال��
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Acetone in Urine البول �
52.52.523تحل�ل اس�تون ��

Albumin in Urine البول �
52.52.523تحل�ل زالل ��

Albumin in 24h Urine 24ساعة بول �
�� � 201010812تحل�ل البوم��

 Total Protein (Albumin) 24ساعة بول �
�� � تحل�ل بروت��

in 24h Urine
2412129.614.4

Albumin / Creatinine ratio52262620.831.2

Protein / Creatinine ratio52262620.831.2

Microalbuminuria52262620.831.2

Bence Jones Protein in Urine18997.210.8

Calcium in Urine البول �
2311.511.59.213.8تحل�ل �السيوم ��

Phosphorus in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل قسفور ��

 Uric Acid in 24h 24ساعة بول �
تحل�ل حمض يور�ك ��

Urine
2412129.614.4

Chloride in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل �لور�د ��

Uric Acid/ Creatinine in Urine201010812

Reducing Susbstances in Stool32161612.819.2

Reducing Susbstances in Urine32161612.819.2

Bilirubin in Urine52.52.523

Fructose in Urine18997.210.8

Stone Analysis 3919.519.515.623.4تحل�ل حصوة

Stool Fat3015151218

Alpha Feto Protein (AFP)54272721.632.4

CEA54272721.632.4

CA 19.996484838.457.6

CA 12596484838.457.6

CA 15.396484838.457.6

MCA (Mucin-like Carcinoma-associated Antigen)94474737.656.4

PSA (total)62313124.837.2

PSA (free)7035352842

PSA (total&free)12060604872

B2-Microgloblin (blood)66333326.439.6

B2-Microgloblin (urine)66333326.439.6

Tumour Markers دالالت األورام
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Cytology for Body Fluid 9145.545.536.454.6فحص سائل خلوي

PAP smear9145.545.536.454.6

Fine Needle Aspiration (FNAC)(fee+sample)219109.5109.587.6131.4

Slide Consultation 1-5 slides حة� 9145.545.536.454.6مراجعة ��

Slide Consultation 6-10 slides حة� 128646451.276.8مراجعة ��

Slide Consultation more than 10 slides حة� 16180.580.564.496.6مراجعة ��

Small Sized Specimens (<2cm) ة 128646451.276.8فحص عينة صغ��

-Medium Sized Specimens (2 فحص عينة متوسطة

(10cm
21410710785.6128.4

Large Sized Specimens (>10cm) ة 310155155124186فحص عينة كب��

 Radical Resection (all تحل�ل اس�ئصال جذري مع الغدد

(radicals é Lymph
428214214171.2256.8

Frozen Section 856428428342.4513.6تحل�ل فوري �التجم�د لعينة

Estrogen Receptor (ER) � وج�� 21410710785.6128.4مستق�الت االس��

Progesteron Receptor (PR) ون وجس�� 21410710785.6128.4مستق�الت ال��

HER-221410710785.6128.4

Each Immuno Histo Chemistry (CD117, 

CD15,Ki67,….)
21410710785.6128.4

Prostatic biopsy (1-2 Samples)320160160128192

Prostatic biopsy (6 Samples)428214214171.2256.8

 B.Mذل نخاع العظام شامل المستلزمات� �
اتعاب طب�ب ��

Aspiration (Dr fees)
18793.593.574.8112.2

� اخذ عينة من نخاع العظام شامل 
تعاب طب�ب ��

B.M Biopsy (Dr fees)المستلزمات
407203.5203.5162.8244.2

 Microscopic ex. for لنخاع العظام � فحص م�كروسكو��

B.M
12361.561.549.273.8

 .Pathological ex لعينة من نخاع العظام � فحص �اثولو��

for B.M Biopsy
235117.5117.594141

Bone Marrow Exam فحوص �ذل نخاع العظام

Pathological Tests التحال�ل ال�اثولوج�ه
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Vitamin B12120

Fructosamine68

Aldolase180

Aminogram (plasma or urine)209

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto 

citin
160

5 HIAA123

ASCA (IgG)or(IgA)160

ASCA (IgG-IgA)260

Ceruloplasmin120

ACE330

Interlukin 28 B (IL-28B)360

Interlukin -6 (IL-6)300

Post Coital test76

Semen Analysis40

Semen Processing120

CASA 122تحل�ل سائل منوي �ال�مبيوتر

Fructose in Semen40

TB- DNA by PCR360

Quantiferon Gold700

Shebo test (M2-Pk fecal tumour)600

Calprotectin420

AMH (Anti-mullarian hormone)220

Fibrinogen Degradation Product (FDP)100

Zinc (Zn) 80زنك

Copper (Cu) 85نحاس

Pro BNP300

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)500

Growth Hormone Clonidine Stimulation Test420

Growth Hormone ITT470

Catecholamine in blood439

HCV RNA PCR (Qualitative)308

HIV Ab50

Adenosine Deaminase (ADA)90

Extractable Nuclear Antibodies (ENA)450

TTAB Anti TSH Receptor Ab230

تحال�ل يتحملها العضو �ال�امل
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgG)190

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgA)190

Anti Gliadin (IgG)160

Anti Gliadin (IgA)160

Anti Centromere90

Anti Endomysial (IgA) EMA110

Anti Endomysial (IgG) EMG120

Anti Phospholipid (IgG) APLG90

Anti Phospholipid (IgM) APLM90

Oxalate in Urine250

Zinc in Urine80

Copper in 24h Urine80

Reducing Susbstances in Urine (other than 

Glucose)
200

Oxalate / Creatinine in Urine240

Venereal disease research laboratory (VDRL)30

Rapid plasma Reagin (RPR)30

Treponema Pallidum Hemagglutination Test 

(TPHA)
35

IgG or IgA or IgM or IgE48

ASA (anti spirm antibody)94

Islet cell Ab120

Aldosterone120

Estriol E3120

Triple Marker Test (E3 +AFP +B-HCG)200

Double Marker Test (PAPP-A +free B-HCG)160

T3 Resin Uptake42

Homocystine180

Phenylalanine (plasma)190

Phenylalanine (urine)180

Factor V190

PCR for Factor V Gene Mutation590

PCR for MTHFR Gene Mutation620

PCR for Prothrombin Gene Mutation620

PCR for LACTASE700
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اسعار تحال�ل المحافظات

اسم الخدمة (م ب)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

PCR for FMF760

PCR-ABL Fusion Gene800

Jac-2 V617 mutation PCR540

Fasciola Ab (IHA)65

Fasciola Ab (automated Elisa)125

Automated Culture165

Automated Blood Culture190

Occult Blood (Immunological)75

Folic Acid (serum)145

Folic Acid (in RBCs)165

Urea Breath Test400

HOMA-IR80

Calcitonin (ThyroCalcitonin)240

ProCalcitonin260

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgG)120

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgA)120

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgG)140

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgA)140

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgM)140

Conventional Cytogenatic (Karyotyping) 

Chromosomal Study
560

Androstenedione180

Immunofixation serum625

Immunofixation urine580

Anti GAD345

Renal Reactive Ab to HLA Class 1/2 (PRA)2400

Renin Activity225

Amyloid A Protein135

Toxoplasma Gondii (IgG) Avidity serum
170

Erythropoietin (EPO)360

Oligoclonal Bands in CSF800
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Complete Blood Count(CBC) 4321.521.517.225.8صورة الدم ال�املة

HB% & Hct وه�ماتوك��ت الدم � �2110.510.58.412.6س�ة ه�موجل����

طب�ع�ة  � لله�موجل���نات الغ��
تحل�ل كه��ا��

Hb.Electrophoresis
7035352842

Blood Indices2110.510.58.412.6

Osmotic Fragility 16886.49.6مرونة كرات الدم الحمراء

Sickle Cells 115.55.54.46.6عد الخال�ا المنجل�ة

Reticulocyte Count (Retics) 2110.510.58.412.6عد الخال�ا الش�ك�ة

Total Leucocytic count (TLC) ( ���)عد كرات دم ب�ضاء
115.55.54.46.6

 & Total Leucocytic count ( ونو�� ���)عد كرات دم ب�ضاء

Differential
2110.510.58.412.6

Iron (Fe) الدم �
3718.518.514.822.2حد�د ��

Ferritin � �ت�� 64323225.638.4ف��

Transferrine7035352842

 Total Iron Binding Capacity اجما�� طاقة ارت�اط الحد�د

(TIBC)
3718.518.514.822.2

ABO group + Rh 2713.513.510.816.2اخت�ار فص�لة الدم + عامل ر�زوس

Anti Rh (Direct Coomb’s) 3718.518.514.822.2اخت�ار كومب م�ا��

Anti Rh (Indirect Coomb’s) اخت�ار كومب غ�� م�ا��
3718.518.514.822.2

G6PD-Assay (Quantitative)9145.545.536.454.6

ESR س�ب �2110.510.58.412.6عة ال��

Osmolality32161612.819.2

Platelet Count 16886.49.6عد صفائح الدم

Coagulation time (CT) �115.55.54.46.6عة تجلط الدم

Bleeding time (BT) �115.55.54.46.6عة نزف الدم

 activated Partial � ومب��الست�� �عة ال��

Thromboplastin (aPTT)
32161612.819.2

(PT & PC & INR) � وثرومب�� � ال�� 32161612.819.2زمن وترك��

Thrompine Time32161612.819.2

D. Dimer203101.5101.581.2121.8

Fibrinogen level64323225.638.4

Anti Thrombin III8040403248

Ham’s test32161612.819.2

تحال�ل أمراض الدم

Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
BL. Glucose (fasting) (صائم) الدم �

16886.49.6سكر ��

Bl. Glucose (pp) (فاطر) الدم �
16886.49.6سكر ��

Bl. Glucose (Random) ( �
� الدم (عشوا��

16886.49.6سكر ��

157.57.5015سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز عينة واحدة (للحمل)

3316.516.5033سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز ثالث عينات (للحمل)

Bl. Sugar curve(5 samples) (5 عينات)للسكر �
5929.529.523.635.4رسم ب�ا��

Glycosylated Hb. (HbA1c) السكري � 48242419.228.8اله�موجل����

D-Xylose48242419.228.8

Bilirubin ��� � 2110.510.58.412.6ب�لرو���

Bilirubin (Total&Direct) ( م�ا�� & ���) � 32161612.819.2ب�لرو���

Alkaline Phosphatase (ALP) قلوي � 2713.513.510.816.2فوسفات��

SGOT (AST)2713.513.510.816.2

SGPT (ALT)2713.513.510.816.2

Gama GT (GGT)32161612.819.2

Total Proteins 2110.510.58.412.6بروت�نات الدم

Albumin � 2713.513.510.816.2البوم��

Protein Electrophoresis � وت�� � لل��
7035352842الته��ب ال�ه��ا��

Bl. Urea / BUN 2110.510.58.412.6بولينا الدم

Creatinine � 2110.510.58.412.6ك��اتن��

Uric Acid 2713.513.510.816.2حمض البول�ك

Urea Clearance 2713.513.510.816.2تخل�ص بولينا

Creatinine Clearance � 32161612.819.2تخل�ص ك��ات�ن��

Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)3718.518.514.822.2

Calcium total (Ca) �32161612.819.2السيوم

Ionized Calcium (Caᶧᶧ) �
�3718.518.514.822.2السيوم ايو��

Magnesium (Mgᶧᶧ) 32161612.819.2ماغ�سيوم

Phosphorus (Pᶧ) 32161612.819.2فسفور

Vitamin D (25-hydroxy-cholecalcifelol)25010015080170

التحال�ل ال��م�ائ�ة

Liver Function وظائف ال��د

Kidney Function وظائف ال��

Minerals
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Na 32161612.819.2صوديوم

K 32161612.819.2بوتاسيوم

Cloride �32161612.819.2لور�د

NH₃ 8040403248امون�ا او �شادر

Bl. Bicarbonates 4321.521.517.225.8ب�ك��ونات الدم

Bl. Gases (O₂&CO₂&Cl&Hco) 48242419.228.8غازات الدم

Lactate6030302436

Lipid Profile (Chol, Trig, HDL, LDL,….)7537.537.53045

Cholestrol ول �2110.510.58.412.6لس��

HDL ول عا�� ال�ثافة �2110.510.58.412.6لس��

LDL ول منخفض ال�ثافة �2110.510.58.412.6لس��

(HDL &LDL) ول ��� ونو�� �32161612.819.2لس��

Triglycerides 3718.518.514.822.2الدهون الثالث�ة

Total Lipids 2713.513.510.816.2دهن�ات الدم ال�ل�ة

Lipid Electrophoresis للدهون �
7035352842الته��ب ال�ه��ا��

LDH3718.518.514.822.2

CPK3718.518.514.822.2

CPK (MB)3718.518.514.822.2

Acid phosphatase �
� الحم�� 32161612.819.2الفوسفات��

Amylase 3718.518.514.822.2االم�الز

Lipase � 8040403248ليب��

Troponin (Qualititative)6030302436

Troponin (Quantitative)118595947.270.8

TSH54272721.632.4

T33718.518.514.822.2

T43718.518.514.822.2

fT348242419.228.8

fT448242419.228.8

Free Thyroxin Index (FTI)54272721.632.4

ACTH9145.545.536.454.6

Cortisol (plasma) (AM)5929.529.523.635.4

Cortisol (plasma) (PM)5929.529.523.635.4

Cortisol (urine)5929.529.523.635.4

Electrolytes

Lipids ق�اسات الدهون

Enzymes االن��مات

Hormones الهرمونات
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم Insulin (fasting)5929.529.523.635.4

Insulin (pp)5929.529.523.635.4

C-Peptide (fasting)219109.5109.587.6131.4

C-Peptide (pp)219109.5109.587.6131.4

Testosterone (total)54272721.632.4

Testosterone (free)64323225.638.4

LH54272721.632.4

FSH54272721.632.4

Prolactin54272721.632.4

Estradiol (E2)7537.537.53045

Progestrone5929.529.523.635.4

17 Alpha Hydroxy Progestron54272721.632.4

Parathormone (PTH)7035352842

Growth Hormone 7035352842هرمون النمو

17 Ketosteroids4321.521.517.225.8

DHEA10753.553.542.864.2

DHEA-s7035352842

Gastrin Hormone289144.5144.5115.6173.4

Thyroglobulin257128.5128.5102.8154.2

VMA8040403248

Pregnancy Test in Urine2110.510.5021

Pregnancy Test in Blood (B-HCG)4321.521.5043

B-HCG titre5929.529.523.635.4

Depakene7035352842

Digoxin7035352842

Epanutin7035352842

Lithium7035352842

Phenobarbital7035352842

Tegretol7035352842

HCV Ab. (+)or(-)32161612.819.2

HCV Ab. (ELISA)9145.545.536.454.6

HCV RNA PCR (Quantitative)375187.5187.5150225

HBsAg (ELISA)5929.529.523.635.4

HBsAb (ELISA)5929.529.523.635.4

HBeAg (ELISA)5929.529.523.635.4

HBeAb (ELISA)5929.529.523.635.4

Virology

Drugs / one sample
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم HBcAb (ELISA)5929.529.523.635.4

HBV DNA PCR (Quantitative)642321321256.8385.2

Rapid Test for Covid 1922011011088132

PCR for Corona Virus280140140112168

HAV IgG5929.529.523.635.4

HAV IgM5929.529.523.635.4

EBV (EBNA IgG)8040403248

EBV IgG8040403248

EBV IgM8040403248

CMV IgG5929.529.523.635.4

CMV IgM5929.529.523.635.4

Rubella IgG5929.529.523.635.4

Rubella IgM5929.529.523.635.4

Toxoplasmosis IgG5929.529.523.635.4

Toxoplasmosis IgM5929.529.523.635.4

Herpes simplex 1/2 (IgG)54272721.632.4

Herpes simplex 1/2 (IgM)54272721.632.4

ToRCH (IgG)21410710785.6128.4

ToRCH (IgM)21410710785.6128.4

Rota Virus Antigen in stool112565644.867.2

H-Pylori Ab (blood)9145.545.536.454.6

H-Pylori Ag stool (Qualitative)10050504060

H-Pylori Ag stool (Quantitative)198999979.2118.8

Widal test 4321.521.517.225.8تحل�ل الف�دال للت�فود

Brucella test 4321.521.517.225.8بروس�ال

PB test2512.512.51015

Monospot test2713.513.510.816.2

Hydatid Cyst3718.518.514.822.2

Tuberculin Test4321.521.517.225.8

ANCA219109.5109.587.6131.4

Anti-Cardiolipin IgG102515140.861.2

Anti-Cardiolipin IgM102515140.861.2

ASOT “semi-quantitative”32161612.819.2

C-Reactive Protein (CRP)2713.513.510.816.2

CRP (semi Quantitative)32161612.819.2

CRP (Quantitative)48242419.228.8

Microbiology

Immunology
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Rheumatoid Factor (Qualitative)2713.513.510.816.2تحال�ل أمراض الدم

Rheumatoid Factor (Quantitative)3718.518.514.822.2

Rheumatoid Factor (Rose-waaler)7035352842

Anti-CCP219109.5109.587.6131.4

Anti Nuclear Antibody (ANA)54272721.632.4

ANA Titre96484838.457.6

Anti DNA54272721.632.4

Anti DNA Titre96484838.457.6

LE Cell3015151218

Platelet Antibody (Direct)3718.518.514.822.2

Platelet Antibody (Indirect)7035352842

Anti-Smith102515140.861.2

Anti Mitochondrial Antibody (AMA)54272721.632.4

Anti-RNP144727257.686.4

Anti Thyroid Antibody (Anti Thyroglobulin)5929.529.523.635.4

Anti Thyroid Peroxidase (Anti TPO)5929.529.523.635.4

Anti Thyroid microsomal Ab.6030302436

Anti Smooth Muscle Antibody (ASMA)54272721.632.4

Anti Liver Kidney Microsomal Antibody (ALKM)54272721.632.4

Anti Bilharzial Antibody48242419.228.8

Complement C354272721.632.4

Complement C454272721.632.4

Cold Agglutinins32161612.819.2

Cryoglobulin32161612.819.2

Haptaglobin48242419.228.8

HLAB-27209104.5104.583.6125.4

La (ss-B)112565644.867.2

Lupus Anticoagulant219109.5109.587.6131.4

Protein C219109.5109.587.6131.4

Protein S209104.5104.583.6125.4

Ro (ss-A)112565644.867.2

Tacrolimus (FK)375187.5187.5150225

Serolimus375187.5187.5150225

Cyclosporine /one sample16180.580.564.496.6

Helicobacter Biopsy134676753.680.4

Microscopic Ex. for body Fluid Samples4321.521.517.225.8

Microscopic Examination /Culture & Sensitivity

76 



ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid4321.521.517.225.8تحال�ل أمراض الدم

Microscopic Ex. for Pleural Fluid4321.521.517.225.8

Microscopic Ex. for Arthritic Fluid4321.521.517.225.8

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid4321.521.517.225.8

Microscopic Ex. for Sputum4321.521.517.225.8

 Microscopic للسائل النخا� �
� وك�م�ا�� فحص م�كروسكو��

Ex. for CSF
64323225.638.4

 .Microscopic Ex(عينة واحدة) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

for TB film (one sample)
2713.513.510.816.2

 Microscopic Ex. for(3عينات) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

TB film (3 succ. samples)
5929.529.523.635.4

Blood Film for Malaria 2110.510.58.412.6ف�لم دم للمالر�ا

� لفط��ات الشعر او االظافر او الجلد...  فحص م�كروسكو��

Fungi in (Hair,Skin, Nail,…)
2110.510.58.412.6

Body Sample for C&S 54272721.632.4مزرعة وحساس�ة الي عينة

Urine Sample for C&S 54272721.632.4مزرعة وحساس�ة لعينة بول

Vaginal Secretion for C&S54272721.632.4

 Semen Sample for مزرعة وحساس�ة لعينة سائل منوي

C&S
54272721.632.4

Throat Swab for C&S54272721.632.4

Pus for C&S 54272721.632.4مزرعة وحساس�ة لعينة صد�د

Buccal Swab for C&S54272721.632.4

Sputum for C&S54272721.632.4

Conjunctival Swab for C&S54272721.632.4

Stool for C&S 5929.529.523.635.4مزرعة وحساس�ة لعينة براز

 Prostatic Secretion وستاتا مزرعة وحساس�ة الفرازات ال��

for C&S
5929.529.523.635.4

CSF for C&S 86434334.451.6مزرعة وحساس�ة لعينة سائل نخا��

TB Culture 7035352842مزرعة الدرن

Blood Culture 118595947.270.8مزرعة دم

Anaerobic Culture7035352842

Fungi Culture 3718.518.514.822.2مزرعة قط��ات

Rectal Swab ج�ة 2713.513.510.816.2مسحة ��

Complete Urine Analysis 2110.510.58.412.6تحل�ل بول �امل

 Complete Stool للطف�ل�ات � تحل�ل براز �امل وم�كروسكو��

Analysis
2110.510.58.412.6

Occult Blood in stool از � �ال��
2110.510.58.412.6دم مخت��

Sugar in Urine البول �
52.52.523تحل�ل سكر ��

Urine & Stool از تحال�ل البول وال��
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� البول Acetone in Urineتحال�ل أمراض الدم
52.52.523تحل�ل اس�تون ��

Albumin in Urine البول �
52.52.523تحل�ل زالل ��

Albumin in 24h Urine 24ساعة بول �
�� � 32161612.819.2تحل�ل البوم��

 Total Protein (Albumin) 24ساعة بول �
�� � تحل�ل بروت��

in 24h Urine
32161612.819.2

Albumin / Creatinine ratio64323225.638.4

Protein / Creatinine ratio64323225.638.4

Microalbuminuria64323225.638.4

Bence Jones Protein in Urine2713.513.510.816.2

Calcium in Urine البول �
32161612.819.2تحل�ل �السيوم ��

Phosphorus in 24h Urine 24ساعة بول �
26131310.415.6تحل�ل قسفور ��

 Uric Acid in 24h 24ساعة بول �
تحل�ل حمض يور�ك ��

Urine
26131310.415.6

Chloride in 24h Urine 24ساعة بول �
26131310.415.6تحل�ل �لور�د ��

Uric Acid/ Creatinine in Urine5025252030

Reducing Susbstances in Stool42212116.825.2

Reducing Susbstances in Urine42212116.825.2

Bilirubin in Urine52.52.523

Fructose in Urine2713.513.510.816.2

Stone Analysis 48242419.228.8تحل�ل حصوة

Stool Fat3718.518.514.822.2

Alpha Feto Protein (AFP)7035352842

CEA7035352842

CA 19.9118595947.270.8

CA 125118595947.270.8

CA 15.3118595947.270.8

MCA (Mucin-like Carcinoma-associated Antigen)112565644.867.2

PSA (total)7537.537.53045

PSA (free)118595947.270.8

PSA (total&free)19396.596.577.2115.8

B2-Microgloblin (blood)8040403248

B2-Microgloblin (urine)8040403248

Tumour Markers دالالت األورام
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Cytology for Body Fluid 10753.553.542.864.2فحص سائل خلوي

PAP smear10753.553.542.864.2

Fine Needle Aspiration (FNAC)(fee+sample)268134134107.2160.8

Slide Consultation 1-5 slides حة� 10753.553.542.864.2مراجعة ��

Slide Consultation 6-10 slides حة� 16180.580.564.496.6مراجعة ��

Slide Consultation more than 10 slides حة� 21410710785.6128.4مراجعة ��

Small Sized Specimens (<2cm) ة 16180.580.564.496.6فحص عينة صغ��

-Medium Sized Specimens (2 فحص عينة متوسطة

(10cm
268134134107.2160.8

Large Sized Specimens (>10cm) ة 375187.5187.5150225فحص عينة كب��

 Radical Resection (all تحل�ل اس�ئصال جذري مع الغدد

(radicals é Lymph
535267.5267.5214321

Frozen Section 1070535535428642تحل�ل فوري �التجم�د لعينة

Estrogen Receptor (ER) � وج�� 268134134107.2160.8مستق�الت االس��

Progesteron Receptor (PR) ون وجس�� 268134134107.2160.8مستق�الت ال��

HER-2268134134107.2160.8

Each Immuno Histo Chemistry (CD117, 

CD15,Ki67,….)
268134134107.2160.8

Prostatic biopsy (1-2 Samples)400200200160240

Prostatic biopsy (6 Samples)535267.5267.5214321

 B.Mذل نخاع العظام شامل المستلزمات� �
اتعاب طب�ب ��

Aspiration (Dr fees)
219109.5109.587.6131.4

� اخذ عينة من نخاع العظام شامل 
تعاب طب�ب ��

B.M Biopsy (Dr fees)المستلزمات
476238238190.4285.6

 Microscopic ex. for لنخاع العظام � فحص م�كروسكو��

B.M
144727257.686.4

 .Pathological ex لعينة من نخاع العظام � فحص �اثولو��

for B.M Biopsy
273136.5136.5109.2163.8

Bone Marrow Exam فحوص �ذل نخاع العظام

Pathological Tests التحال�ل ال�اثولوج�ه
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Vitamin B12150

Fructosamine80

Aldolase219

Aminogram (plasma or urine)246

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto 

citin
193

5 HIAA144

ASCA (IgG)or(IgA)203

ASCA (IgG-IgA)391

Ceruloplasmin144

ACE396

Interlukin 28 B (IL-28B)439

Interlukin -6 (IL-6)340

Post Coital test96

Semen Analysis48

Semen Processing144

CASA 144تحل�ل سائل منوي �ال�مبيوتر

Fructose in Semen48

TB- DNA by PCR439

Quantiferon Gold968

Shebo test (M2-Pk fecal tumour)679

Calprotectin572

AMH (Anti-mullarian hormone)428

Fibrinogen Degradation Product (FDP)130

Zinc (Zn) 95زنك

Copper (Cu) 100نحاس

Pro BNP350

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)600

Growth Hormone Clonidine Stimulation Test515

Growth Hormone ITT580

Catecholamine in blood514

HCV RNA PCR (Qualitative)369

HIV Ab60

Adenosine Deaminase (ADA)110

Extractable Nuclear Antibodies (ENA)550

TTAB Anti TSH Receptor Ab280

تحال�ل يتحملها العضو �ال�امل
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgG)230تحال�ل أمراض الدم

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgA)230

Anti Gliadin (IgG)195

Anti Gliadin (IgA)195

Anti Centromere140

Anti Endomysial (IgA) EMA160

Anti Endomysial (IgG) EMG160

Anti Phospholipid (IgG) APLG105

Anti Phospholipid (IgM) APLM105

Oxalate in Urine280

Zinc in Urine95

Copper in 24h Urine100

Reducing Susbstances in Urine (other than 

Glucose)
240

Oxalate / Creatinine in Urine290

Venereal disease research laboratory (VDRL)37

Rapid plasma Reagin (RPR)37

Treponema Pallidum Hemagglutination Test 

(TPHA)
37

IgG or IgA or IgM or IgE59

ASA (anti spirm antibody)112

Islet cell Ab144

Aldosterone144

Estriol E3144

Triple Marker Test (E3 +AFP +B-HCG)240

Double Marker Test (PAPP-A +free B-HCG)200

T3 Resin Uptake54

Homocystine219

Phenylalanine (plasma)230

Phenylalanine (urine)206

Factor V225

PCR for Factor V Gene Mutation650

PCR for MTHFR Gene Mutation675

PCR for Prothrombin Gene Mutation675

PCR for LACTASE750
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ج والفا (القاهرة) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (ق أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم PCR for FMF850

PCR-ABL Fusion Gene1200

Jac-2 V617 mutation PCR660

Fasciola Ab (IHA)95

Fasciola Ab (automated Elisa)140

Automated Culture200

Automated Blood Culture230

Occult Blood (Immunological)85

Folic Acid (serum)175

Folic Acid (in RBCs)200

Urea Breath Test500

HOMA-IR90

Calcitonin (ThyroCalcitonin)300

ProCalcitonin320

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgG)150

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgA)150

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgG)240

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgA)240

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgM)240

Conventional Cytogenatic (Karyotyping) 

Chromosomal Study
700

Androstenedione220

Immunofixation serum750

Immunofixation urine720

Anti GAD450

Renal Reactive Ab to HLA Class 1/2 (PRA)3000

Renin Activity275

Amyloid A Protein165

Toxoplasma Gondii (IgG) Avidity serum
300

Erythropoietin (EPO)450

Oligoclonal Bands in CSF1200
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Complete Blood Count(CBC) 3718.518.514.822.2صورة الدم ال�املة

HB% & Hct وه�ماتوك��ت الدم � �16886.49.6س�ة ه�موجل����

طب�ع�ة  � لله�موجل���نات الغ��
تحل�ل كه��ا��

Hb.Electrophoresis
5929.529.523.635.4

Blood Indices16886.49.6

Osmotic Fragility 16886.49.6مرونة كرات الدم الحمراء

Sickle Cells 115.55.54.46.6عد الخال�ا المنجل�ة

Reticulocyte Count (Retics) 16886.49.6عد الخال�ا الش�ك�ة

Total Leucocytic count (TLC) ( ���)عد كرات دم ب�ضاء
115.55.54.46.6

 & Total Leucocytic count ( ونو�� ���)عد كرات دم ب�ضاء

Differential
16886.49.6

Iron (Fe) الدم �
32161612.819.2حد�د ��

Ferritin � �ت�� 5929.529.523.635.4ف��

Transferrine5929.529.523.635.4

 Total Iron Binding Capacity اجما�� طاقة ارت�اط الحد�د

(TIBC)
32161612.819.2

ABO group + Rh 2713.513.510.816.2اخت�ار فص�لة الدم + عامل ر�زوس

Anti Rh (Direct Coomb’s) 32161612.819.2اخت�ار كومب م�ا��

Anti Rh (Indirect Coomb’s) اخت�ار كومب غ�� م�ا��
32161612.819.2

G6PD-Assay (Quantitative)8040403248

ESR س�ب �16886.49.6عة ال��

Osmolality2713.513.510.816.2

Platelet Count 115.55.54.46.6عد صفائح الدم

Coagulation time (CT) �115.55.54.46.6عة تجلط الدم

Bleeding time (BT) �115.55.54.46.6عة نزف الدم

 activated Partial � ومب��الست�� �عة ال��

Thromboplastin (aPTT)
2713.513.510.816.2

(PT & PC & INR) � وثرومب�� � ال�� 2713.513.510.816.2زمن وترك��

Thrompine Time2110.510.58.412.6

D. Dimer17185.585.568.4102.6

Fibrinogen level54272721.632.4

Anti Thrombin III7035352842

Ham’s test2713.513.510.816.2

تحال�ل أمراض الدم

Coagulation فحوصات كفاءة التجلط
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
BL. Glucose (fasting) (صائم) الدم �

16886.49.6سكر ��

Bl. Glucose (pp) (فاطر) الدم �
16886.49.6سكر ��

Bl. Glucose (Random) ( �
� الدم (عشوا��

16886.49.6سكر ��

1477014سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز عينة واحدة (للحمل)

301515030سكر �الدم ح�� 75جم جلوكوز ثالث عينات (للحمل)

Bl. Sugar curve(5 samples) (5 عينات)للسكر �
48242419.228.8رسم ب�ا��

Glycosylated Hb. (HbA1c) السكري � 4321.521.517.225.8اله�موجل����

D-Xylose4321.521.517.225.8

Bilirubin ��� � 2110.510.58.412.6ب�لرو���

Bilirubin (Total&Direct) ( م�ا�� & ���) � 2713.513.510.816.2ب�لرو���

Alkaline Phosphatase (ALP) قلوي � 2110.510.58.412.6فوسفات��

SGOT (AST)2110.510.58.412.6

SGPT (ALT)2110.510.58.412.6

Gama GT (GGT)2713.513.510.816.2

Total Proteins 2110.510.58.412.6بروت�نات الدم

Albumin � 2110.510.58.412.6البوم��

Protein Electrophoresis � وت�� � لل��
5929.529.523.635.4الته��ب ال�ه��ا��

Bl. Urea / BUN 2110.510.58.412.6بولينا الدم

Creatinine � 2110.510.58.412.6ك��اتن��

Uric Acid 2110.510.58.412.6حمض البول�ك

Urea Clearance 2110.510.58.412.6تخل�ص بولينا

Creatinine Clearance � 2713.513.510.816.2تخل�ص ك��ات�ن��

Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)32161612.819.2

Calcium total (Ca) �2713.513.510.816.2السيوم

Ionized Calcium (Caᶧᶧ) �
�32161612.819.2السيوم ايو��

Magnesium (Mgᶧᶧ) 2713.513.510.816.2ماغ�سيوم

Phosphorus (Pᶧ) 2713.513.510.816.2فسفور

Vitamin D (25-hydroxy-cholecalcifelol)22010012080140

التحال�ل ال��م�ائ�ة

Liver Function وظائف ال��د

Kidney Function وظائف ال��

Minerals
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Na 2713.513.510.816.2صوديوم

K 2713.513.510.816.2بوتاسيوم

Cloride �2713.513.510.816.2لور�د

NH₃ 7035352842امون�ا او �شادر

Bl. Bicarbonates 3718.518.514.822.2ب�ك��ونات الدم

Bl. Gases (O₂&CO₂&Cl&Hco) 4321.521.517.225.8غازات الدم

Lactate5527.527.52233

Lipid Profile (Chol, Trig, HDL, LDL,….)64323225.638.4

Cholestrol ول �2110.510.58.412.6لس��

HDL ول عا�� ال�ثافة �2110.510.58.412.6لس��

LDL ول منخفض ال�ثافة �2110.510.58.412.6لس��

(HDL &LDL) ول ��� ونو�� �2713.513.510.816.2لس��

Triglycerides 32161612.819.2الدهون الثالث�ة

Total Lipids 2110.510.58.412.6دهن�ات الدم ال�ل�ة

Lipid Electrophoresis للدهون �
5929.529.523.635.4الته��ب ال�ه��ا��

LDH32161612.819.2

CPK32161612.819.2

CPK (MB)32161612.819.2

Acid phosphatase �
� الحم�� 2713.513.510.816.2الفوسفات��

Amylase 32161612.819.2االم�الز

Lipase � 7035352842ليب��

Troponin (Qualititative)5527.527.52233

Troponin (Quantitative)102515140.861.2

TSH48242419.228.8

T332161612.819.2

T432161612.819.2

fT34321.521.517.225.8

fT44321.521.517.225.8

Free Thyroxin Index (FTI)48242419.228.8

ACTH8040403248

Cortisol (plasma) (AM)48242419.228.8

Cortisol (plasma) (PM)48242419.228.8

Cortisol (urine)48242419.228.8

Electrolytes

Lipids ق�اسات الدهون

Enzymes االن��مات

Hormones الهرمونات
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم Insulin (fasting)48242419.228.8

Insulin (pp)48242419.228.8

C-Peptide (fasting)18793.593.574.8112.2

C-Peptide (pp)18793.593.574.8112.2

Testosterone (total)48242419.228.8

Testosterone (free)54272721.632.4

LH48242419.228.8

FSH48242419.228.8

Prolactin48242419.228.8

Estradiol (E2)64323225.638.4

Progestrone54272721.632.4

17 Alpha Hydroxy Progestron48242419.228.8

Parathormone (PTH)5929.529.523.635.4

Growth Hormone 5929.529.523.635.4هرمون النمو

17 Ketosteroids3718.518.514.822.2

DHEA9145.545.536.454.6

DHEA-s5929.529.523.635.4

Gastrin Hormone24612312398.4147.6

Thyroglobulin219109.5109.587.6131.4

VMA7035352842

Pregnancy Test in Urine2110.510.5021

Pregnancy Test in Blood (B-HCG)482424043

B-HCG titre54272721.632.4

Depakene5929.529.523.635.4

Digoxin5929.529.523.635.4

Epanutin5929.529.523.635.4

Lithium5929.529.523.635.4

Phenobarbital5929.529.523.635.4

Tegretol5929.529.523.635.4

HCV Ab. (+)or(-)32161612.819.2

HCV Ab. (ELISA)9145.545.536.454.6

HCV RNA PCR (Quantitative)358179179143.2214.8

HBsAg (ELISA)5929.529.523.635.4

HBsAb (ELISA)5929.529.523.635.4

HBeAg (ELISA)5929.529.523.635.4

HBeAb (ELISA)5929.529.523.635.4

Virology

Drugs / one sample
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم HBcAb (ELISA)5929.529.523.635.4

HBV DNA PCR (Quantitative)546273273218.4327.6

Rapid Test for Covid 1920010010080120

PCR for Corona Virus250125125100150

HAV IgG5929.529.523.635.4

HAV IgM5929.529.523.635.4

EBV (EBNA IgG)7035352842

EBV IgG7035352842

EBV IgM7035352842

CMV IgG5929.529.523.635.4

CMV IgM5929.529.523.635.4

Rubella IgG5929.529.523.635.4

Rubella IgM5929.529.523.635.4

Toxoplasmosis IgG5929.529.523.635.4

Toxoplasmosis IgM5929.529.523.635.4

Herpes simplex 1/2 (IgG)5929.529.523.635.4

Herpes simplex 1/2 (IgM)5929.529.523.635.4

ToRCH (IgG)21410710785.6128.4

ToRCH (IgM)21410710785.6128.4

Rota Virus Antigen in stool96484838.457.6

H-Pylori Ab (blood)7537.537.53045

H-Pylori Ag stool (Qualitative)9045453654

H-Pylori Ag stool (Quantitative)166838366.499.6

Widal test 3718.518.514.822.2تحل�ل الف�دال للت�فود

Brucella test 3718.518.514.822.2بروس�ال

PB test201010812

Monospot test2110.510.58.412.6

Hydatid Cyst3718.518.514.822.2

Tuberculin Test4321.521.517.225.8

ANCA18793.593.574.8112.2

Anti-Cardiolipin IgG9145.545.536.454.6

Anti-Cardiolipin IgM9145.545.536.454.6

ASOT “semi-quantitative”32161612.819.2

C-Reactive Protein (CRP)2713.513.510.816.2

CRP (semi Quantitative)32161612.819.2

CRP (Quantitative)48242419.228.8

Microbiology

Immunology
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Rheumatoid Factor (Qualitative)2713.513.510.816.2تحال�ل أمراض الدم

Rheumatoid Factor (Quantitative)3718.518.514.822.2

Rheumatoid Factor (Rose-waaler)7035352842

Anti-CCP18793.593.574.8112.2

Anti Nuclear Antibody (ANA)54272721.632.4

ANA Titre96484838.457.6

Anti DNA54272721.632.4

Anti DNA Titre96484838.457.6

LE Cell28141411.216.8

Platelet Antibody (Direct)32161612.819.2

Platelet Antibody (Indirect)5929.529.523.635.4

Anti-Smith9145.545.536.454.6

Anti Mitochondrial Antibody (AMA)54272721.632.4

Anti-RNP12361.561.549.273.8

Anti Thyroid Antibody (Anti Thyroglobulin)5929.529.523.635.4

Anti Thyroid Peroxidase (Anti TPO)5929.529.523.635.4

Anti Thyroid microsomal Ab.5929.529.523.635.4

Anti Smooth Muscle Antibody (ASMA)54272721.632.4

Anti Liver Kidney Microsomal Antibody (ALKM)54272721.632.4

Anti Bilharzial Antibody4321.521.517.225.8

Complement C348242419.228.8

Complement C448242419.228.8

Cold Agglutinins2713.513.510.816.2

Cryoglobulin2713.513.510.816.2

Haptaglobin4321.521.517.225.8

HLAB-2717788.588.570.8106.2

La (ss-B)96484838.457.6

Lupus Anticoagulant18793.593.574.8112.2

Protein C17788.588.570.8106.2

Protein S96484838.457.6

Ro (ss-A)96484838.457.6

Tacrolimus (FK)316158158126.4189.6

Serolimus316158158126.4189.6

Cyclosporine /one sample134676753.680.4

Helicobacter Biopsy112565644.867.2

Microscopic Ex. for body Fluid Samples3718.518.514.822.2

Microscopic Examination /Culture & Sensitivity
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Microscopic Ex. for Ascitic Fluid3718.518.514.822.2تحال�ل أمراض الدم

Microscopic Ex. for Pleural Fluid3718.518.514.822.2

Microscopic Ex. for Arthritic Fluid3718.518.514.822.2

Microscopic Ex. for Pericardial Fluid3718.518.514.822.2

Microscopic Ex. for Sputum3718.518.514.822.2

 Microscopic للسائل النخا� �
� وك�م�ا�� فحص م�كروسكو��

Ex. for CSF
54272721.632.4

 .Microscopic Ex(عينة واحدة) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

for TB film (one sample)
2110.510.58.412.6

 Microscopic Ex. for(3عينات) لم�كروب الدرن � حص م�كروسكو��

TB film (3 succ. samples)
48242419.228.8

Blood Film for Malaria 16886.49.6ف�لم دم للمالر�ا

� لفط��ات الشعر او االظافر او الجلد...  فحص م�كروسكو��

Fungi in (Hair,Skin, Nail,…)
2110.510.58.412.6

Body Sample for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة الي عينة

Urine Sample for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة لعينة بول

Vaginal Secretion for C&S48242419.228.8

 Semen Sample for مزرعة وحساس�ة لعينة سائل منوي

C&S
48242419.228.8

Throat Swab for C&S48242419.228.8

Pus for C&S 48242419.228.8مزرعة وحساس�ة لعينة صد�د

Buccal Swab for C&S48242419.228.8

Sputum for C&S48242419.228.8

Conjunctival Swab for C&S48242419.228.8

Stool for C&S 54272721.632.4مزرعة وحساس�ة لعينة براز

 Prostatic Secretion وستاتا مزرعة وحساس�ة الفرازات ال��

for C&S
54272721.632.4

CSF for C&S 7537.537.53045مزرعة وحساس�ة لعينة سائل نخا��

TB Culture 5929.529.523.635.4مزرعة الدرن

Blood Culture 102515140.861.2مزرعة دم

Anaerobic Culture5929.529.523.635.4

Fungi Culture 32161612.819.2مزرعة قط��ات

Rectal Swab ج�ة 2713.513.510.816.2مسحة ��

Complete Urine Analysis 2110.510.58.412.6تحل�ل بول �امل

 Complete Stool للطف�ل�ات � تحل�ل براز �امل وم�كروسكو��

Analysis
2110.510.58.412.6

Occult Blood in stool از � �ال��
2110.510.58.412.6دم مخت��

Sugar in Urine البول �
52.52.523تحل�ل سكر ��

Urine & Stool از تحال�ل البول وال��
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

� البول Acetone in Urineتحال�ل أمراض الدم
52.52.523تحل�ل اس�تون ��

Albumin in Urine البول �
52.52.523تحل�ل زالل ��

Albumin in 24h Urine 24ساعة بول �
�� � 2211118.813.2تحل�ل البوم��

 Total Protein (Albumin) 24ساعة بول �
�� � تحل�ل بروت��

in 24h Urine
2713.513.510.816.2

Albumin / Creatinine ratio5929.529.523.635.4

Protein / Creatinine ratio5929.529.523.635.4

Microalbuminuria5929.529.523.635.4

Bence Jones Protein in Urine2110.510.58.412.6

Calcium in Urine البول �
2713.513.510.816.2تحل�ل �السيوم ��

Phosphorus in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل قسفور ��

 Uric Acid in 24h 24ساعة بول �
تحل�ل حمض يور�ك ��

Urine
2412129.614.4

Chloride in 24h Urine 24ساعة بول �
2412129.614.4تحل�ل �لور�د ��

Uric Acid/ Creatinine in Urine26131310.415.6

Reducing Susbstances in Stool36181814.421.6

Reducing Susbstances in Urine36181814.421.6

Bilirubin in Urine52.52.523

Fructose in Urine2110.510.58.412.6

Stone Analysis 4321.521.517.225.8تحل�ل حصوة

Stool Fat32161612.819.2

Alpha Feto Protein (AFP)5929.529.523.635.4

CEA5929.529.523.635.4

CA 19.9102515140.861.2

CA 125102515140.861.2

CA 15.3102515140.861.2

MCA (Mucin-like Carcinoma-associated Antigen)96484838.457.6

PSA (total)64323225.638.4

PSA (free)102515140.861.2

PSA (total&free)166838366.499.6

B2-Microgloblin (blood)7035352842

B2-Microgloblin (urine)7035352842

Tumour Markers دالالت األورام
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Cytology for Body Fluid 9145.545.536.454.6فحص سائل خلوي

PAP smear9145.545.536.454.6

Fine Needle Aspiration (FNAC)(fee+sample)219109.5109.587.6131.4

Slide Consultation 1-5 slides حة� 9145.545.536.454.6مراجعة ��

Slide Consultation 6-10 slides حة� 128646451.276.8مراجعة ��

Slide Consultation more than 10 slides حة� 16180.580.564.496.6مراجعة ��

Small Sized Specimens (<2cm) ة 128646451.276.8فحص عينة صغ��

-Medium Sized Specimens (2 فحص عينة متوسطة

(10cm
21410710785.6128.4

Large Sized Specimens (>10cm) ة 310155155124186فحص عينة كب��

 Radical Resection (all تحل�ل اس�ئصال جذري مع الغدد

(radicals é Lymph
428214214171.2256.8

Frozen Section 856428428342.4513.6تحل�ل فوري �التجم�د لعينة

Estrogen Receptor (ER) � وج�� 21410710785.6128.4مستق�الت االس��

Progesteron Receptor (PR) ون وجس�� 21410710785.6128.4مستق�الت ال��

HER-221410710785.6128.4

Each Immuno Histo Chemistry (CD117, 

CD15,Ki67,….)
21410710785.6128.4

Prostatic biopsy (1-2 Samples)360180180144216

Prostatic biopsy (6 Samples)428214214171.2256.8

 B.Mذل نخاع العظام شامل المستلزمات� �
اتعاب طب�ب ��

Aspiration (Dr fees)
18793.593.574.8112.2

� اخذ عينة من نخاع العظام شامل 
تعاب طب�ب ��

B.M Biopsy (Dr fees)المستلزمات
407203.5203.5162.8244.2

 Microscopic ex. for لنخاع العظام � فحص م�كروسكو��

B.M
12361.561.549.273.8

 .Pathological ex لعينة من نخاع العظام � فحص �اثولو��

for B.M Biopsy
235117.5117.594141

Bone Marrow Exam فحوص �ذل نخاع العظام

Pathological Tests التحال�ل ال�اثولوج�ه
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم
Vitamin B12140

Fructosamine70

Aldolase187

Aminogram (plasma or urine)209

Pl. Aggregation Collagen or adrenaline or resto 

citin
166

5 HIAA123

ASCA (IgG)or(IgA)171

ASCA (IgG-IgA)332

Ceruloplasmin123

ACE337

Interlukin 28 B (IL-28B)375

Interlukin -6 (IL-6)330

Post Coital test80

Semen Analysis43

Semen Processing123

CASA 123تحل�ل سائل منوي �ال�مبيوتر

Fructose in Semen43

TB- DNA by PCR375

Quantiferon Gold968

Shebo test (M2-Pk fecal tumour)578

Calprotectin487

AMH (Anti-mullarian hormone)364

Fibrinogen Degradation Product (FDP)120

Zinc (Zn) 90زنك

Copper (Cu) 95نحاس

Pro BNP330

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)550

Growth Hormone Clonidine Stimulation Test515

Growth Hormone ITT580

Catecholamine in blood439

HCV RNA PCR (Qualitative)305

HIV Ab55

Adenosine Deaminase (ADA)100

Extractable Nuclear Antibodies (ENA)500

TTAB Anti TSH Receptor Ab260

تحال�ل يتحملها العضو �ال�امل
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgG)210تحال�ل أمراض الدم

Anti Deamidated Gliadin Peptide (Anti DGP IgA)210

Anti Gliadin (IgG)180

Anti Gliadin (IgA)180

Anti Centromere100

Anti Endomysial (IgA) EMA125

Anti Endomysial (IgG) EMG140

Anti Phospholipid (IgG) APLG100

Anti Phospholipid (IgM) APLM100

Oxalate in Urine260

Zinc in Urine90

Copper in 24h Urine90

Reducing Susbstances in Urine (other than 

Glucose)
220

Oxalate / Creatinine in Urine265

Venereal disease research laboratory (VDRL)32

Rapid plasma Reagin (RPR)32

Treponema Pallidum Hemagglutination Test 

(TPHA)
32

IgG or IgA or IgM or IgE54

ASA (anti spirm antibody)96

Islet cell Ab123

Aldosterone123

Estriol E3123

Triple Marker Test (E3 +AFP +B-HCG)220

Double Marker Test (PAPP-A +free B-HCG)175

T3 Resin Uptake48

Homocystine187

Phenylalanine (plasma)210

Phenylalanine (urine)195

Factor V210

PCR for Factor V Gene Mutation620

PCR for MTHFR Gene Mutation645

PCR for Prothrombin Gene Mutation650

PCR for LACTASE720
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ج والفا (المحافظات) اسعار تحال�ل المخت�� وال��

اسم الخدمة (م أ)
اجما�� 

السعر

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

العضو

مساهمة 

وع الم��

مساهمة 

الوالدين

تحال�ل أمراض الدم PCR for FMF800

PCR-ABL Fusion Gene900

Jac-2 V617 mutation PCR600

Fasciola Ab (IHA)80

Fasciola Ab (automated Elisa)135

Automated Culture180

Automated Blood Culture210

Occult Blood (Immunological)80

Folic Acid (serum)160

Folic Acid (in RBCs)180

Urea Breath Test450

HOMA-IR85

Calcitonin (ThyroCalcitonin)270

ProCalcitonin290

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgG)135

Anti Human Tissue Transglutaminase (IgA)135

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgG)150

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgA)150

Anti Beta 2 Glycoprotein (IgM)150

Conventional Cytogenatic (Karyotyping) 

Chromosomal Study
630

Androstenedione200

Immunofixation serum690

Immunofixation urine650

Anti GAD380

Renal Reactive Ab to HLA Class 1/2 (PRA)2700

Renin Activity250

Amyloid A Protein150

Toxoplasma Gondii (IgG) Avidity serum
210

Erythropoietin (EPO)400

Oligoclonal Bands in CSF1000
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
 � احمد فؤاد اسماع�ل حس��

وشهرته احمد فؤاد الجيو�� 
�ف م�الجد�دةاستاذ 1424520770أ ش ��

2
احمد فؤاد فه� الغ�ارى 

وشهرته احمد فؤاد الغ�ارى
ان الع�اس�ةاستاذ 1824843222أ ش ال�جا�� �جوار مس�ش�� الط��

3
�ف  احمد محمود صالح ��

�ف وشهرته احمد صالح ��
استاذ

ابراج ب�ت العز م�دان بن الح�م الدور الخامس شقة 323 

مدخل أ ال��تون
26359417

ف محمود بيو� عق�ة4 9623950045ش محمد ف��د عا�دين استاذا��

5
شذا ع�دالوهاب احمد القر�� 

( امراض دم ـ زرع نخاع )
استاذ

 من ش ال�عثة 
�

 5ش مصط�� شو�

ا ج��رة �دران - ش��
27738583

�ف اسماع�ل عط�ه نجم6 ةاستاذ�� � 33068243شارع المدرسة مسا�ن الش�اب �المن�ب الج��

�ف من�� محمد ف�ج7 ا ب�ج الرا� الصالح فوق ما�دونالدز استاذ�� ا دوران ش�� 121ش ش��
22011813 

01094161816

8
ض�اء الدين ع�د الع��ز محمد 

ع�د هللا
استاذ

 59أ زهراء المعادى الشطر السادس الدور الثا�� شقة 23 

�عد المسجد ال����� المعادى
01068441228

اند �اب اللوق 181 - 183 ش التح��راستاذع�داللط�ف عثمان حافظ وا�9 27947678عمارة اس��

استاذعالء محمود ع�دالحم�د حسن10
 55ش النادى ال��ا�� ب�ج األط�اء ف�صل 

� امام مدرسة MC المول الط��   سن�� - ال� االول ش 36 متف�ع من ش ال�سع��

المستق�ل

35700524

01020861385

� استاذع� ممدوح ع� العشماوى11 6033041841م�دان لبنان فوق بنك عودە المهندس��

12
عمرو ع�دالهادى ابراه�م 

المل��� 
م�دان الح��ة  الدور الرابع شقة 8 - المعادى 9استاذ

23785556

01022637383

 استاذعنا�ات عزت عثمان احمد13
�

2133386832ش جابر بن ح�ان �جوار المدرسة األلمان�ة الد�

14
محمد احمد احمد شع�ان 

وشهرته محمد شع�ان
  استاذ

�
1633368959ش ايران الد�

طة العجوزةاستاذمحمد ع� شحاته ع�15 طة فوق قسم �� ش نوال ب�ج ال��
37604380

01113301340

16
ى   محمد �امل ص��

 ( حساس�ة ومناعة )
6024553132ش الخل�فة المامون ك��ن سن�� روك� م�الجد�دة استاذ

17
محمد ك��م ع�دالفتاح سعد 

وشهرته  محمد ك��م عز�
استاذ

 92ش ع�د الع��ز فه� سانت فات�ما عمارة التأمينات

االجتماع�ة م� الجد�دة

27756166

01005191686

18
هشام مجدالدين س�د محمد 

سل�م
استاذ

 12ش الممال�ك ال�ح��ة من�ل الروضة أمام س��ر ماركت 

و �جوار ص�دل�ة �دران م��

23631545

01221206117

91ش عثمان بن عفان م�الجد�دة استاذوسام احمد ابراه�م محمد19
24189748 

01063992934

20
والء وسام ع� 

( � ( طب و صحة المسن��
هة - م�دان ت��ومف - م� الجد�دة استاذ � 132ش ال��

27758272  

01016602396

اسامة محمد رشاد التو�� 21
اس�شارى 

أ
 � 2501001907992ش ال��ة المهندس��

اسحق انور رومان حناش22
اس�شارى 

أ
4125881178ش الظاهر القاهـرة 

� الصادق عثمان23 ام��
اس�شارى 

أ
 
�

13937606706أ ش التح��ر الد�

�اطنة عامة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

تغ��د محمد رضا ع�د المتعال24
اس�شارى 

أ

 -5ش 306 صقر ق��ش �جوار ال�حث الجنا�� - المعادى 

القاهرة

0102201261 

01096211599

حامد احمد حامد محمد25
اس�شارى 

أ
624535348ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة  

حامد ع� محمد الص�اد26
اس�شارى 

أ
 حلوان 

�
4428182112ش المرا�

حسام الدين ع�داللط�ف طه27
اس�شارى 

أ
4723626168ش المن�ل 

حمدى ع� حامد ابراه�م28
اس�شارى 

أ
1733859477ش محمود الخ�ال من ش زغلول محطة مشعل الهرم

سالمة واصف سالمة واصف29
اس�شارى 

أ
ا وانفاق سانت ت��زا ش�� 16ش ابوطاق�ة محطة م��

21968955 

01201966939

سناء لط�� ال�ان اس�اروس30
اس�شارى 

أ
غ�� م�دان السبع عمارات م�الجد�دة 12922919603ش الم��

� محمد نافع31 صالح ام��
اس�شارى 

أ

 60ش الملك الصالح الروضة

 � 13ش دمشق المهندس��

23683580 

33447515

ار اسكندر �خ�ت32 � ى س�� ص��
اس�شارى 

أ
ة � ق�ة الج�� 2ش المدرسة العمران�ة ال��

35684783

01200744766

عادل ع�دالرح�م الس�د عارف33
اس�شارى 

أ
26432300م�دان  بن الح�م ابراج ب�ت العز شقة 303 ال��تون

34
عاطف محمود ع�د المقصود 

ال�ردى

اس�شارى 

أ

المعراج العلوى خلف �ارفور المعادى ش احمد �دوى قطعة 

4018
01015459677

35
ع� احمد لط�� ال�فراوى 

وشهرته ع� ال�فراوى

اس�شارى 

أ
523626376ش مسجد د / حافظ بهجت ال�اشا المن�ل

فكرى احمد مصط�� سل�مان36
اس�شارى 

أ
وق وق مسا�ن ال100 م�� - مدينة ال�� 32901225874034ط��ق ال��

كرم فه� عجاي�� 37
اس�شارى 

أ
و م�ة ا محطة م�� 625764459ش ال�عثه اول ش��

كوثر ع�د المنعم محمد جند�ة38
اس�شارى 

أ
58ش الحجاز ب�ج أمون  م� الجد�دة

01146486003

01207788769

مجدى مظهر ع�د المحسن39
اس�شارى 

أ
823807370ش 9 ثكنات المعادى  المعادى

40
مجدى مور�س ع�دالس�د

وشهرته مجدى مور�س الم�ى

اس�شارى 

أ
1524055147م�دان را�عة العدو�ة ط��ق الن� مدينة ن�

مجدى م�خائ�ل عوض هللا41
اس�شارى 

أ

 �  3ش صعب صالح من احمد عصمت الف مسكن ع��

ق�ة شمس ال��
24933792

42
محمد محمد ابراه�م ال�لتا��  

وشهرته محمد ال�لتا�� 

اس�شارى 

أ

 18تعاون�ات اف��ق�ا (امتداد مصط�� النحاس)فوق مكتب ب��د

االندلس مدينة ن�
24732366

محمد نا�� محمد سع�د43
اس�شارى 

أ
3123909362م�دام الس�دة ز��ب

44
محمد �ح�� ع�دالفتاح احمد 

الشاذ�

اس�شارى 

أ
ة � 1737107436ش السودان ب�ج ال��ت �ات ام�ا�ة الج��

45
محمد يوسف محمد احمد 

يوسف

اس�شارى 

أ
4525080249ش 19 المقطم

96 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

مختار ع�دالرحمن محمود ع�46
اس�شارى 

أ
�ف لل�الستك م�دان المحطة  حلوان 5125583712ش ال��اض فوق ال��

47
مصط�� ابراه�م اسماع�ل 

سل�مان

اس�شارى 

أ
- 186ش ترعة الجندى قسم حدائق الق�ة

22597955

01227515381

نادر اسكندر انطون �طرس48
اس�شارى 

أ
� شمس � شمس اول ع��ة النخل �عد مزلقان ع�� 624916273ش ع��

نادر حب�ب ابراه�م ع�اد49
اس�شارى 

أ
ا 424570550ش مدرسة التوف�ق�ة من ش ش��

ناد�ة ع�د الحم�د غ��ب50
اس�شارى 

أ

 8ش محمد نور الدين محوالت مط�عة هرم امام مدرسة

ك��م الخاصة

33881322  

01226897474

51
� نص� ع��ز شكر هللا نرم��

م و مناعة ) �  ( رومات��

اس�شارى 

أ

هة - م�دان الساعة - عمارات را�عة االس�ثمارى �  - 14ش ال��

مدينة ن�
01228609392

ة محمود ز� سل�م52 ن��
اس�شارى 

أ

ق�ة  �جوار نفق الهرم خلف س��ر  3ش الحصن العمران�ة ال��

ماركت خ�� زمان

35681771

01005026250

53
هوادة محمد نج�ب السعد��  

وشهرتها  هوادة السعد�� 

اس�شارى 

أ
� ال� السابع مدينة ن� 60ش ذا�ر حس��

23896593 

01099282966

� محمد س�د ع�دالموجود54 مع��
استاذ 

مساعد

 94ش ج� الس��س عمارة المحمل

الدور الثالث شقة 209 م�الجد�دة
01141526770

احمد السع�د محمد مندور55
اس�شارى 

ج
ب�ج االط�اء - اول ف�صل - الدور الرابع شقة 15

35690188   

01013867379

56
ف ابراه�م احمد ع�د  ا��

الرحمن

اس�شارى 

ج

ع�ادات ا�ت��ر �لينك �أج�اد فيو - ال� العا�� - �جوار بندە -

 6ا�ت��ر
01033433061

� سحر محمد محمد طل�ة57
اوىأخصا�� 01127799337ش ف�صل الطوابق جن�نة مول اع� مطعم الش��

� محمد حامد محمد ع� عثمان58
ق�ةأخصا�� 301004773161ش الحصن - العمران�ة ال��

� محمد غانم ج�� محمد59
ةأخصا�� � 01013650877ابراج زمزم ب�ج 3 الدور الرابع - 6 ا�ت��ر - ج��

� محمود محمد فتح هللا ابراه�م60
أخصا��

� م ن�
 46عمارات التوفيق من خ�� التو��

ى ابوعلم �اب اللوق 1مكرر ش ص��

015545965200

01001808355

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذابراه�م ع�دالغ�� محمد مطاوع1
ى ب�ج سوت�� الدور الخامس امام مح�مة �  73ش ر�يع الج��

ة � الج��

35737089

01097362228

2
 � احمد فؤاد اسماع�ل حس��

الجيو�� 
�ف م الجد�دة - القاهرةاستاذ 1401001489267أ ش ��

3
امجد ع� ع�دالهادى الذه��  

وشهرته امجد ع� الذه�� 
استاذ

- 28ش عثمان بن عفان - ب�ج روما سن�� - م�دان االسماع�ل�ة

م� الجد�دة 

22409954

01114992485

ة احمد سالم محمد4 8901007325579ش م� والسودان - حدائق الق�ة - القاهرةاستاذام��

استاذجمال سعد محمد الد�ب5
�ة 13ش عثمان بن عفان - الم��

463ش سكة الوا��  حدائق الق�ة

26038805

   26010292

6
حسام الدين ع�د الع��ز محمود 

محمد
12225740323ش الجالء - رمس�س - القاهرةاستاذ

5324535335ش المق��زى ب�ج االط�اء ع�ادة 501 م� الجد�دةاستاذخالد ع�د الحم�د محمد7

�اطنة وجهاز هض�� وك�د

97 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

8
رائد الس�د حامد منصور

 وشهرته رائد منصور
استاذ

146ش الن�  المعادى الجد�دة

6ش 155 امام تاون سن�� المعادى

27549394

25261935

9
رن�ا فؤاد ع�دالسالم محمود  

وشهرتها ( رن�ا الفو� )
استاذ

اوى - ال� السابع  - 41ش محمد ف��دابوحد�د خلف الش��

مدينة ن�

26709376 

01014099688

�رى متف�ع من ش الشيخ غراب حدائق الق�ةاستاذز��ب احمد ع� الدين10 36601000142310ش س�د ال��

11
سامح محمد فه�م احمدغا� 

وشهرته سامح محمد غا�
استاذ

 53ش المق��زى ب�ج االط�اء الدور األول

ع�ادة 108 م�ش�ة ال�كرى م�الجد�دة

22564054

01001597647

استاذسا� ز� الس�د س�د12
ا   86ش ش��

27ش الخشاب روض الف�ج

24592156    

01069045406

استاذسه�� محمد ع�دالغ�� احمد13
 2ب عمارات الصفا ش الفردوس امتداد احمد سع�د �جوار م

الجوى العام الع�اس�ة

24839630

26841070

�ف من�� محمد ف�ج14 استاذ��
ا ب�ج الرا� الصالح ا دوران ش��  121ش ش��

فوق ما�دونالدز

22011813 

01094161816

15
ع�دالع��ز محمد احمد محمد 

 و شهرته ع�د الع��زالر�اي�� 
استاذ

�ة  ش �دوى عسا�ر من س�د ع��  االم��

9 ش األشجار خلف العبودى روك�

22565576

24536269

9633112291ش طلعت حرب -  �جوار حجر االساس - ام�ا�ةاستاذمحمد سع�د احمد رز�ق16

�نة اسو - �اب اللوقاستاذمحمد صالح محمد ع�د ال�اري17 � 63ش ن��ار - امام ب��
02 27951789

01000147534

وقاستاذمحمد ع�د الع��ز متو� ع�18 2701003931238مول الحمد مركز المدينة - ال��

19
محمد ع�دالحك�م محمد ابو 

شادى
225254872ش 100المعادى - م�دان الح��ةاستاذ

20
محمد ع�دالفتاح قاسم حسن   

وشهرته محمد الملطاوى
استاذ

19ش  بن الح�م - م�دان حلم�ه ال��تون

 قطعة 79 �مركز خدمات التجمع الخامس ال�ف مول خلف سعودى ماركت

القاهرة الجد�دة

22408381

01004639737

35715384ب�ج االط�اء ف�صلاستاذمحمد محمد عامر عف��� 21

22
محمد محمود ن��ل يوسف 

شل�� 
481ش ف�صل ب�ج السالم  - امام مطلع كورى ف�صلاستاذ

01222763551 

01091953304

825265566ش 154  المعادىاستاذهشام ع� �ح�� ع�23

1أ م�دان التضح�ة ت��ومف م� الجد�دةاستاذهناء مصط�� حسن �دران24
27703841

01122253151

525322590ش الق� العي��  الدور السابع امام معهد االوراماستاذوائل محمد عارف ع�دالتواب25

26 � 42ش متو� الشعراوى ابراج عف��� ال� العا�� مدينة ن�استاذ��ى ع�د الرحمن محمدام��
01098898685 

23577026

و المعادىاستاذ��ى ع�دالخالق محمد هاشم27 25246406اول ش �154جوار محطة م��

28
احمد ابراه�م ع�داللط�ف جاد 

وشهرته احمد ع�داللط�ف

اس�شارى 

أ
3523929460م�دان الس�دة ز��ب عمارة الطاهرة

29
ف احمد محمود الس�د   ا��

ف اب��كر وشهرته ا��

اس�شارى 

أ
25926064ش الج�ش م�دان الج�ش 226

ا�من ر�يع ع�دالقادر احمد30
اس�شارى 

أ

 97ش التح��ر الدور الثامن امام

 
�

مسجد اسد بن الفرات الد�
37489366

ايناس محمود طه فودة31
اس�شارى 

أ
24535335ش المق��زى ب�ج االط�اء ع�ادة 501 م� الجد�دة 53
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ر�يع فت� ع�اس32
اس�شارى 

أ

طة النجدة و  6أ�ت��ر المحور المركزى س�ال مول �جوار ��

كة الغاز ��
01090128100

رضا سع�د ع�د الغ�� 33
اس�شارى 

أ
ان - ال��تون - القاهرة 2024545045ش سل�م االول - ب�ج م� للط��

� ع� ع�د هللا34 سع�د حس��
اس�شارى 

أ

� الشما� - التجمع الخامس - القاهرة  166ش ال�سع��

الجد�دة امام ص�دل�ة الطرشو�� 
01279302237

سلوى محمد فه� �مال35
اس�شارى 

أ
9422838376ش المط��ة العمو� ابراج الهنا الدور الثالث

وك36 سم�� معوض ابراه�م م��
اس�شارى 

أ
هه - م الجد�دة  - القاهرة � 16801111362616ش ال��

سهام محمد محمود الدح37
اس�شارى 

أ
ا عة البوالق�ة - الساحل - ش�� 21101558404887ش ال��

طارق شع�ان مر� الغ��اوى38
اس�شارى 

أ
طة  �جوار عمر افندى عمارة رقم 2 الع�اس�ة 26824520عمارات ال��

طارق ماجد احمد السق�39
اس�شارى 

أ
01066511544التجمع الخامس -ال�ف مول -�جوار سعودى ماركت

40
ع� ع�د الرح�م ع� ع�د 

الرح�م

اس�شارى 

أ
ة � ��ة ال��اض�ة الج�� 414ش الملك ف�صل أمام �ل�ة ال��

01125163707

37801276

41
 � عماد احمد عوض حس��

وشهرته عماد عوض

اس�شارى 

أ
1ش ابراه�م �اشا م�دان ال�ور�ة  م�الجد�دة

24186446

01118672779

� ابراه�م السقعان42 ف��ال حس��
اس�شارى 

أ

اتون امام ال�ساجون  25عمارات صقر ق��ش مسا�ن ش��

قيون ال��
22675629

محمد احمد سا� ابو العز43
اس�شارى 

أ

 27ش 9 - قطعة 501 - الوحدة 102 الدور االول فوق

االر�� -المقطم
01123534777

44
�ف احمد فت�  محمد ��

�ف م�ارك م�ارك وشهرته محمد ��

اس�شارى 

أ
22833851251شارع الملك ف�صل محطة التعاون -الهرم

محمد عز العرب رمضان45
اس�شارى 

أ

 115ش سل�م األول حلم�ة ال��تون �جوار م الحلم�ة

ج العسكرى أع� معمل ال��
20674640

46
محمد ع� محمد حداد عز 

العرب

اس�شارى 

أ
6ش �طرس غا� م�الجد�دة

33365604

01275111306

محمد �مال زغلول محمد47
اس�شارى 

أ
و المعادى 2ش 7 عمارة ركن المعادى �جوار محطة م��

25246727

01006487324

محمد محمد عزب ع�د الحافظ48
اس�شارى 

أ
401067938010عمارات مايو ط��ق الن� م�دان الساعة مدينة ن�

49
محمود احمد فؤاد ع�دالع��ز  

وشهرته محمود االنصارى

اس�شارى 

أ
�ف تقاطع ش ح�در الدور األول 25597612ابراج دهب مول - ش ��

محمود ع�د الرش�د ع�د الخالق50
اس�شارى 

أ
ة � 2901112713063ش الملك ف�صل ب�ج سما - الهرم - ج��

� ابراه�م محمد51 مصط�� حس��
اس�شارى 

أ
� العجوزة 837481159ش محمد شكرى من ش شاه��

نا�� نا�� شنودة فانوس52
اس�شارى 

أ
ا الدور االول شقة 3 152أ ش ش��

22045255  

01004745854

اوى احمد مو�53 هشام الش��
اس�شارى 

أ

ج النعام حلم�ة  115امتداد سل�م االول �جوار معمل ال��

ال��تون

20674577

01222511801
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ا� محمد ع�دالحل�م شحاته54
اس�شارى 

أ
35821112اول ش ف�صل ب�ج الن� الدورالثا�� شقه 208

اسامة محمد حماد حمدان55
استاذ 

مساعد
624214165ش احمد عودة الزوا�ة الحمراء

56
محمد ع�دالرش�د ع�د الخالق 

( و شهرته محمد عالم )

استاذ 

مساعد

اوي 272ف�صل المط�عة اع�� مطعم الش��

 
�

108ش التح��ر الد�

01124173878

01002045520

57
محمد مح�� ر�اض ال�درى

و شهرته محمد ال�درى

استاذ 

مساعد
201158627772ش احمد الزمر ال� العا��  مدينة ن�

58
�ف ابراه�م ع�دالمقصود  ��

�ف ع�اس ع�اس وشهرته ��

اس�شارى 

ب
 � 14237626423ا ش السودان �جوار السالم ش��نج سن�� المهندس��

محمد شا�ر محمد ع�دالعل�م59
اس�شارى 

ب

 - 40ش ابو داود الظاهرى - مكرم عب�د - المنطقة السادسة

مدينة ن�
23504580

محمد ص�� محمد محمد60
اس�شارى 

ب

 3ش محمد توفيق من ش الشيخ منصور الم�ج الغ���ة امام

و الم�ج محطة م��

01222582643

01278872455

ة رشدى محمد األنصارى61 مدرسام��
 - 7ش ج� الس��س شقة 3-�جوار مس�ش�� م�ش�ة ال�كرى

ال��تون
24540179

62
عمر احمد ابراه�م محمد 

عشوش
مدرس

و محمد  187ش التح��ر – �اب اللوق – عا�دين – �جوار م��

نج�ب

01024212606 

01110764753

 مدرس�ا� حمادة احمد ع� الط�اخ63
�

97ش التح��ر الد�
33387987

01099519122

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� استاذمحمد محمد توفيق الس�د1 12637615352ش م� الدين ابوالعز المهندس��

محمد ز� محمد الد�ب2
اس�شارى 

أ
10223494878ش مكرم عب�د امام سي�� سن�� مول مدينة ن�

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عمارات عثمان من ش أف��ق�ا ال� السابع -مدينة ن� 69استاذاحمد محمد سعد الدين سالمة1
20802018

01005096500

2
ى محمد  ايناس محمد ص��

اوى الن��
29ش بن الح�م حلم�ة ال��توناستاذ

26350321  

01011129460

استاذألفت احمد فوزى3
عمارات اول مايو عمارة �1جوار قسم أول م ن� 

وق مب�� رقم 1 شقة 5 �انوراما مول مدينة ال��

22708860

01061212756

4
جمال ع� ابراه�م �در 

وشهرته جمال ع� �در
ةاستاذ � 5537765227ش النادى ال��ا�� اول ش ف�صل ب�ج األط�اء  الج��

01153117489المركز الط�� �المعادى كورن�ش الن�لاستاذراندة  فايز ع�د السالم ع�دة5

6
ص�� احمد صبح احمد  

وشهرته ص�� الش��� 
استاذ

ال  11ش محمد محمود أمام المدرسة األلمان�ة  �جوار سن��

�اب اللوق

27941956

27920424

7
ض�اء الدين ع�د الع��ز محمد 

ع�د هللا
استاذ

 59أ زهراء المعادى الشطر السادس الدور الثا�� شقة 23 �عد

المسجد ال����� المعادى
01068441228

ةاستاذمحمداحمدع�� ع�دالرحمن8 � ى امام مح�مة الج�� � 6935718237شارع ر�يع الج��

�اطنة وحم�ات

�اطنة وغدد صماء وسكر
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذمحمد �ح�� صديق النبوى9
 5ش دار السعادة من جهة ش نص�ح

حدائق ال��تون
22562208

استاذه�ة مراد يوسف بهجت10
 1ش متحف المن�ل اول المن�ل

� شقة  57 عمارة الها� حس��

2364200001151

698297

11
هشام مجدالدين س�د محمد 

سل�م
12ش الممال�ك ال�ح��ة من�ل الروضةاستاذ

23631545

01221206117

احمد انور ابراه�م منصور12
اس�شارى 

أ

 12ش الشماع من احمد سع�د الع�اس�ة

92ش مصط�� النحاس مدينة ن�

26837405 

01005107346

13
احمد عالء الدين منصور ع�د 

الرحمن ابو عوف

اس�شارى 

أ

ش د / محمود فت� المركز الط�� 2 ع�ادة 516 المنطقة 

التاسعة - مدينة ن�

01154211145

 12526665965

اسامة محمد رشاد التو�� 14
اس�شارى 

أ
 � 25ش ال��ة  المهندس��

01001907992 

33385541

الحسي�� الس�د حسي�� النمر15
اس�شارى 

أ
ا الخ�مة مدينة التعاون و انفاق ش�� 2246054400ش نا� محطة م��

اسامة محمد رشاد التو�� 16
اس�شارى 

أ
 � 25ش ال��ة  المهندس��

01001907992 

33385541

�در ع�د الحم�د اسماع�ل زا�د17
اس�شارى 

أ
� حس�� - حدائق حلوان 4123692698ش حس��

18
� ع�دالهادى محمد  حس��

ع�دالع��ز

اس�شارى 

أ

7ش نا� الثورة متف�ع من شارع الهرم 

فوق ص�دليىة أل سالمة 

01005453989 

33978146

جمال لط�� ع� األنصارى19
اس�شارى 

أ

 3شارع زك��ا بن �خ�س من ش مراد �جوار

ة � مركز االتصاالت الدو� م�دان الج��

35721041

01001415698

رافت س�دهم عوض س�دهم20
اس�شارى 

أ
6222568236ش بن سندر �جوار ص�دل�ة م�ش�ة ال�كرى ك��رى الق�ة

سا� عمر الس�د ع�د هللا21
اس�شارى 

أ
39ش مجلس الشعب الس�دة ز��ب

27955987

01001413834

ع�دالرح�م احمد مسلم وه�� 22
اس�شارى 

أ

 25ش سل�مان جوهر ناص�ة محمد ع�

 
�

فوق فرن طي�ة والحل�� لألل�ان الد�

33370600

01119330052

ع�دالع��ز القا�� محمد إبراه�م23
اس�شارى 

أ
� شمس 26ش صعب صالح من م�ش�ة التح��ر - ع��

263816810

01001557521

ل�� محمود ع� هنداوى24
اس�شارى 

أ
ان -امام كنتا� -الدور االول -مدينة ن� 701022224050ب ش الط��

25
مصط�� �امل محمد عط�ة 

نجدى

اس�شارى 

أ

 ش الخل�فة المأمون ب�ج ك��ن سن�� شقة 19 الدور الثا��  60

م� الجد�دة
01119659111

26
م�� محمد �مال ابراه�م 

وشهرتها م�� س�ف الن�

اس�شارى 

أ
ا م� ة الرئ�� محطة س�نما التح��ر ش�� � 220594439ش المن��

مينا واصف جرجس27
اس�شارى 

أ
5ش محمود حافظ م�دان سف��  م� الجد�دة القاهرة

01090446827 

22596062

28
نجالء انور السع�د ابراه�م   

وشهرتها نجالء الق�ا�� 

اس�شارى 

أ

 14ش عثمان بن عفان م�دان صالح الدين

م�الجد�دة
26327876

حسن سم�� محمد عفت29
استاذ 

مساعد

اطور ى االم��  89ش المن�ل فوق ك��

من�ل الروضة
25327494

� محمد حامد محمد ع�30
ة 3أخصا�� � ق�ة - الج�� ش الحصن - العمران�ة ال��

35681771  

01004773161
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذصفوت فراج احمد احمد1
 28ش المحروسة متف�ع من م� والسودان

حدائق الق�ة
24824425

5ش محمود حافظ  م�دان سف�� م�الجد�دةاستاذواصف جرجس نقوال2
01090446827 

22596062

3
احمد ن��ل ابراه�م سند  

وشهرته احمد سند

اس�شارى 

أ

29ش احمد ذ� المعادي

4ش الجزائر الشطر العا�� - المعادى الجد�دة
01010329061

اسماع�ل منصور ابراه�م مطر4
اس�شارى 

أ

عمارة 246 شقة 3أ  �ال� الرابع التجمع الخامس �جوار 

سن�� الرح�ا�ة

25416902 

01005094844

�اسم جمال فوزي ب�ا وي5
اس�شارى 

أ
ة � �ف محطة المساحة ف�صل الج�� 1ش ��

01014942745 - 

35845675

دينا ادوار فه� الد�ك6
اس�شارى 

أ
1324507014ش ال�در روك� م� الجد�دة

سا� المن�اوى نص�ف �ك�س7
اس�شارى 

أ
ا 2622024999ش جامع ابوالفضل  الساحل ش��

عصام ن��ل نج�ب حنا8
اس�شارى 

أ

 �  414ش الملك ف�صل ب�ج ال�اسم��

��ة ال��اض�ة امام �ل�ة ال��
37801276

عماد عادل ول�م �طرس9
اس�شارى 

أ
8ش م�ة روض الف�ج

01211748833

24603131

غادة ع�د الوهاب ع� محمد10
اس�شارى 

أ
ة � 2201000873232ج ش جاردي��ا - هض�ة االهرام - البوا�ة االو� - الهرم ج��

11
مصط�� ع�دالع��ز مصط�� 

محمد

اس�شارى 

أ
55ش النادى ب�ج األط�اء أول الملك ف�صل الهرم

35704287

01284667720

ى سع�د12 مها ع�د المنعم �ح��
اس�شارى 

أ

�  �جوار التوح�د والنور ال� العا��    32ش امتداد ذا�ر حس��

مدينة ن�
01202601412

هناء احمد عوض هللا الشعرواى13
اس�شارى 

أ

هة سانت فات�ما فوق اوالد رجب الدور الثالث �  160ش ال��

شقة 11 م�الجد�دة

27752738

01228114894

14
�ال جرجس  ماجد فوزى غ��

وشهرته ماجد فوزى

اس�شارى 

ب
1627548760ش ال�حث الجنا�� صقر ق��ش المعادىالجد�دة

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذمنال الحسي�� محمد ابو فرحة1
 19ش جاردي��ا بوا�ة خوفو حدائق االهرام  فوق صدل�ة

جاردي��ا

01146228004 

01116806855

فادى ص�� �مال حناوى2
استاذ 

مساعد
2801221974411ش عثمان بن عفان - م�دان االسماعل�ة  - م الجد�دة

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 � 222877438ش قورش المتف�ع من �ابول مكرم عب�د مدينة ن�استاذابو �كر الصديق تمام حس��

هة - م�دان ت��ومف - م� الجد�دةاستاذاحمد محمد ا�� ابراه�م عط�ة2 � 105ش ال��
24147754

01159856837

قلب واوع�ة دم��ة

�اطنة و��

�اطنة وامراض دم
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

 استاذاحمد محمد �مال محمد مطاوع3
�

10033375299ش التح��ر م�دان الد�

� المنطقة االو� مدينة ن�استاذايهاب الس�د الحف�� ابوالمجد4 28ش ع� ام��
20800746

01009688038

5
جم�لة محمد ع� احمد ن� 

وشهرتها جم�لة محمد ن�
استاذ

هة ارض الجولف �  13ش تاج الدين الس�� متف�ع من ش ال��

م� الجد�دة
24180293

6
خالد ع�داللط�ف فاروق 

محمود وشهرته خالد المن�اوى
211205267672ش اسماع�ل رمزى م�دان الجامع م�الجد�دةاستاذ

�ف سم�� مصط�� الزهوى7 استاذ��
وع 29 عمارة  موازى   19ش الطاقة  م��

لحسن مأمون خلف النادى األه� م ن�

24729558

01273232002

8
ع�دهللا مصط�� �مال ع�د هللا 

1 ظهرا  : 5.30 مساءا
ةاستاذ �  الج��

�
96ش التح��ر الد�

37602071

01154333693

4401064140204ش ج� الس��س - امام مس�ش�� م�ش�ة ال�كرىاستاذعمر عثمان ع�د الحم�د الغمرى9

استاذعمرو عادل الس�د10
 9ش كرم �جوار عمارة 148

ا عة البوالق�ة ش�� ش ال��

24308512

01067156349

 استاذمحمد سالم ال�از11
�

11737615962ش التح��ر فوق الس�� الجزار م�دان الد�

1125246425ش 162 من ش 105 حدائق المعادىاستاذمحمد هشام حسن عزت12

13
محمود ض�اء سم�� محمود  

وشهرته  ض�اء الم�شاوى
هة م�دان سانت فات�ما م�الجد�دةاستاذ � 14727750072ش ال��

14
منصور محمد مصط�� ع�د 

الغ�� 
2/8ش الن�  الدور الرابع المعادى الجد�دةاستاذ

25172702 

01145545505

15
هشام صالح الدين طه 

ع�دالحل�م
 استاذ

�
ج االدارى  م�دان الد� 9833369654ش التح��ر ال��

16
�ا� ع�دالعظ�م ع�دالحف�ظ 

ف ��
635868249ش حسن محمد الهرماستاذ

17
� احمد س�د  احمد حس��

�ف �ف وشهرته احمد ال�� ال��

اس�شارى 

أ
ة 9 � 35693333ب�ج  مراد االدارى شقة 909 الج��

احمد رضا هاشم توفيق18
اس�شارى 

أ

غ�� - شقة 409 - عمارة رزق هللا - م�  102ب ش الم��

الجد�دة
01210301531

احمد محمد احمد ابو عوصه19
اس�شارى 

أ

عمارة 203 شارع 10 - ال� الثالث - التجمع امام المركز 

الط�� 
01553402182

احمد محمد ع�دالسالم �سي�س20
اس�شارى 

أ

 3عمارات التوفيق ش يوسف ع�اس

امام المركز الط�� ال��ا�� مدينة ن�
22638115

احمد هاشم احمد فايق21
اس�شارى 

أ

� بن ع� م�دان هلي��ول�س  25ش الحس��

م�الجد�دة

27773449

01001571268

22 
�

اخالص ع� ع�دالواحد وا�
اس�شارى 

أ
26844989ش م� والسودان حدائق الق�ة 143

ادهم احمد ع�د التواب محمد23
اس�شارى 

أ

 62ش الحجاز م� الجد�دة امام مس�ش�� هلي��لس الدور

االر�� شقة 4

26338288

01090534453

اسالم محمود �سطاوى24
اس�شارى 

أ
وت - الدور الرابع -م� الجد�دة 1701282602026ش ب��

ف شكرى ف��د بولس25 ا��
اس�شارى 

أ

 511ش األهرام عمارة الن� فوق بنك اسكندر�ة و�نك م�

ة � م�دان الج��
35720471
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ا�� ع�د الع��ز الس�د الدرف26
اس�شارى 

أ

4ش عط�ة الصوالحة مكرم عب�د م ن�

 � 400ش جمال ع�د النا� الحرف��

26706946

26976905

� نخلة ابراه�م27 ايهاب مك��
اس�شارى 

أ
73ش عثمان بن عفان م�دان سف�� م� الجد�دة

24159825 

01223346810

�سام ص�� �مال حناوى28
اس�شارى 

أ
2801221989011ش عثمان بن عفان - م�دان االسماعل�ة - م الجد�دة

تامر مسعد رجب29
اس�شارى 

أ
 التح��ر

�
601119220177ش الد�

30
جمال محمد مدحت شع�ب 

وشهرته (جمال شع�ب)

اس�شارى 

أ
224530520أ ش الخل�فة المامون - م�ش�ة ال�كرى - روك�

جمال نج�ب عط�ة شنودە31
اس�شارى 

أ
3601001508258ش د / ع�دالرازق السنهورى من مكرم عب�د مدينة ن�

32
حازم محمد ع�د المنعم محمد 

منصور

اس�شارى 

أ
3401104898012ش الحجاز - الدور الرابع - م� الجد�دة

33
حسام الدين حامد الخط�ب 

وشهرته حسام الدين الخط�ب

اس�شارى 

أ
3ش 262 المعادى الجد�دة

25193277   

23655701

34
حسام الدين غانم ع�دالغفار 

الح�ى

اس�شارى 

أ
4723623738ش المن�ل الدور الثا�� شقة 8 المن�ل

35
حسام الدين محمد محمد 

منصور وشهرته حسام منصور

اس�شارى 

أ

 أمام مسجد اسد بن الفرات عمارة
�

 97ش التح��ر م�دان الد�

مطعم جاد
37626566

حسن محمد عب�د36
اس�شارى 

أ
ة � � الدور السابع  الج�� 20333451898ش السودان المهندس��

خالد مصط�� حسن الجندى37
اس�شارى 

أ

  77ش الشه�د احمد حمدى متف�ع

�ن مدكور ف�صل من ش الع��

01001546845

37215220

رامز سام �اس�ليوس اسحاق38
اس�شارى 

أ

 56ش محمد رمزى  �جوار مدرسة

األورمان اإلبتدائ�ة ت��ومف م�الجد�دة
27765192

را� ر�مون ال�اس39
اس�شارى 

أ
� - م�دان سانت فات�ما  م� الجد�دة 2101099293025ش احمد ام��

رؤوف محمد  احمد مهران40
اس�شارى 

أ
8524199935ش عثمان بن عفان سف�� م� الجد�دة

سامح ام�ل صادق ز�41
اس�شارى 

أ
وع�دالع��ز فه� م�الجد�دة ە اخر م�� � 5226391110ش المن��

سامح سعد زغلول طلعت42
اس�شارى 

أ
44635871777ش ف�صل - ب�ج الن�

س�ف �مال ابوس�ف43
اس�شارى 

أ

 14م�دان �قطر ألف مسكن  نها�ة

وع�دالع��ز فه� م�الجد�دة م��

21800770

01112108074

� محمد �امل44 �ف حس�� ��
اس�شارى 

أ
201013004231ش الفيوم من ش �لي��اترا - ال���ه - م� الجد�دة

� محمد نافع45 صالح ام��
اس�شارى 

أ

  60ش الملك الصالح الروضة

  � 13ش دمشق المهندس��

  23683580 

33447515

صموئ�ل ل��س عز�46
اس�شارى 

أ

  41أ ش السماع ناص�ة ش محمد رفعت

امام قسم الوا�� الع�اس�ة
24859788

طارق حسن سم�� عساف47
اس�شارى 

أ
5201023133233ش ابوالعتاه�ة امام الحد�قة الدول�ة مدينة ن�
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

طاهر ع�دالفتاح طاهر القا�� 48
اس�شارى 

أ

47ش رمس�س مع ع�دالخالق ثروت عمارة فايزر

 � 22ش الفوا�ه مس�ش�� الرسالةالمهندس��

25751412

37622555

� حسن49 عادل جمال حسن��
اس�شارى 

أ
5501224412515ش الحجاز م� الجد�دة

50
ع�د الرحمن حسن سل�مان 

ى ال�ق��

اس�شارى 

أ

 36ش امتداد و� العهد ب�ج ع�اد الرحمن امام التوح�د و

النور حدائق الق�ة

26024083 - 

01023327334

51
ع�دالمج�د ع�د الفتاح محمد 

الجندى

اس�شارى 

أ

�ف الدور الثامن  �جوار البنك االه� الم�ى  16ش ��

الرئ��

23933695

01023050310

ع�دالمنعم محمد ع� مشعل52
اس�شارى 

أ

ال�� - متف�ع من ش 26 يوليو - ناص�ة  41ش العدو�ة ال��

ص�دل�ة دلمار

25766836     

01005219698

53
� حط�ة  عالء الدين ع� حسان��

وشهرته عالء حط�ة

اس�شارى 

أ
3624521561ش ج� الس��س امام مس�ش�� م�ش�ة ال�كرى

عمرو حن�� محمود54
اس�شارى 

أ
101152942828ش محمد متو� من شارع ترعة الزمر العمران�ة 

55
غادة ع�د الرؤوف ابو شادى 

محمد

اس�شارى 

أ

هة - عمارات را�عة االس�ثمارى - م�دان الساعة �  - 14ش ال��

مدينة ن�

01228609392  

01141028855

فايق فه�م صل�ب56
اس�شارى 

أ
و م�ش�ة ال�كرى 1024531140م�دان بن سندر امام محطة م��

فكتور حك�م جرجس شحاته57
اس�شارى 

أ

 1ب ش اإلدر�� خلف نادى هلي��ول�س

82ش الحجاز م�الجد�دة

24198070

26373096

ماجد رمس�س فه�م58
اس�شارى 

أ
ان م�الجد�دة  2522411178ش احمد فؤاد امام نادى الط��

ماجد ع�دهللا اسكندر59
اس�شارى 

أ
722915495ش مراد م�دان االسماع�ل�ة  م�الجد�دة

مجدى الفو�س توفيق60
اس�شارى 

أ
6422579218ش الخل�فة المأمون روك� م� الجد�دة

مجدى �مال انطون61
اس�شارى 

أ
ا 8024580116ش طوسون أمام مس�ش�� الرا� الصالح ش��

62
مجدى م�خائ�ل عوض هللا 

واصف

اس�شارى 

أ

 �  3ش صعب صالح من احمد عصمت الف مسكن ع��

ق�ة شمس ال��
01223458826

63
محسن عاطف ابوالن� الفار 

وشهرته محسن الفار

اس�شارى 

أ

 146ش 26 يوليو �جوار م�ح ال�الون فوق م���ل�ات الق�

ة � ج��
33033889

64
ى  محمد ابراه�م محمد خ��

وشهرته محمد ال�دراوى

اس�شارى 

أ
ا 22022343  12ش روض الف�ج ش��

65
محمد الس�د مصط�� الج�� 

وشهرته محمد الج��

اس�شارى 

أ
 � 4937499735ش جامعة الدول الع���ة المهندس��

محمد حمدى محمد  صالح66
اس�شارى 

أ

 300ش الهرم الرئ�� -عمارات االتحاد�ة - عمارة 1 مدخل

الطالب�ة - 1
01009816446

� الجمال67 محمد سعد ام��
اس�شارى 

أ
ة - مدخل 4 شقة 4 - القاهرة � الص�� 7701110108580ش مسا�ن ع��

محمد سل�م محمد سل�م68
اس�شارى 

أ

 �  عمارة م� للتام��
�

42ش الد�

كة ص�دناوى �جوار ��
33379745

69
محمد صالح الدين ع�دالسالم

وشهرته صالح ع�دالسالم

اس�شارى 

أ
 �جوار ب�ج سار�دار

�
9433364191ش التح��ر م�دان الد�
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

70
محمد ع�د الهادى مر� ابو 

احمد

اس�شارى 

أ
8ش مراد ب�ج مراد االدارى الدور الخامس شقة 508

35722222 

01001475292

دى71 محمد ع�دالمنعم ع� ال��
اس�شارى 

أ
2ش 100 م�دان الح��ة المعادى

01227520424

01114777567

محمود ع� ال�درى محمد72
اس�شارى 

أ

تقاطع ش الن� مع ش يوسف ع�اس - ب�ج الفؤاد الط�� - 

مدبنة ن�

22624339   

01158582435

73
مصط�� محمد محمد ع�د 

المنعم

اس�شارى 

أ

غ�� - شقة 409 - عمارة رزق هللا - م�  102ب ش الم��

الجد�دة
01210301531

74
ى    م��

�
نوال شو�

( قلب أطفال )

اس�شارى 

أ

  25ش المحطة م�دان المحطة  حلوان    11م�دان الفل�

�اب اللوق

01060376939 

01227461147

هاله نمر محمود د�ب75
اس�شارى 

أ
ق�ة - القاهرة و ع��ة النخل  ال�� 1001224106651ش الصحه محطة م��

76
هشام احمد رضا ن� 

وشهرته هشام ن�

اس�شارى 

أ

 15م�دان را�عة العدو�ة  فوق ص�دل�ة

ع� ا�مج مدينة ن�

22617618 

01147900049

77 � وس�م سنادة حن��
اس�شارى 

أ

 300ش الهرم عمارات االتحاد�ة عمارة 6 الدور الثا�� شقة

الهرم 201

33970439

01018630077

78 
�

�ا� ي��د ع�دالمنعم الدسو�
اس�شارى 

أ

 96ش محمد ف��د عمارة ب�ج القاهرة

الدور الثا�� �جوار التوح�د والنور عا�دين

23903450

01097919454

79
 ع�دالع��ز س�ف 

�
اسالم شو�

ل � ال��

استاذ 

مساعد
14625203170أ ش الن� فوق ص�دل�ة ال�قالوى المعادى

80
�ا� صادق س�د نصار

(قسطرة قلب وحاالت حرجة)

استاذ 

مساعد

37ش السودان الدور االول �جوار ص�دناوى

ة �  الج��
�

ومسجد السالم الد�
33369495

81
� ع�د الرازق اسماع�ل  �اسم��

محمد

استاذ 

مساعد
هة - �جوار الرقا�ة االدار�ة - مدينة ن� � 3ب ش ال��

24199237   

01260660238

82
ابراه�م محمد ع�د الجواد 

وه�ب

اس�شارى 

ب
ال� الرابع - ابراج سي�� ستارز - ي�ج 6 - 6 ا�ت��ر

01558443522    

01020838979

ف ر�اض وص�� ر�اض83 ا��
اس�شارى 

ب

 6ش الجهي�� من ش الثالثي�� 

ة � العمران�ة الغ���ة الج��
35615212

ايهاب داوود حنا داود84
اس�شارى 

ب
1922913458ش الخل�فة المأمون روك� م� الجد�دة

85
خالد محمد �ح�� محمود 

وشهرته خالد النادى

اس�شارى 

ب

86ش المن�ل محطه الغمراوى

21ش الخل�فة المأمون م� الجد�دة  

23624979 

24150545

محمد ع� غ��ب86
اس�شارى 

ب
1822976603ش عم��ن الخطاب اول مصط�� حافظ ج� الس��س

احمد جالل ع�د الفتاح فه�87
اس�شارى 

ج
 
�

1201289000027ش التح��ر الد�

ى عكوش88 احمد جمال �ص��
اس�شارى 

ج
 
�

119ش التح��ر - الد�
01066290338   

01010163344

ع�د الع��ز احمد ع�د الع��ز89
اس�شارى 

ج
ة �  الج��

�
1933353826ش وزارة الزراعة الدور الخامس شقة 1 الد�

عماد فه� ف�ج عوص90
اس�شارى 

ج

هة م� �  29ش احمد فؤاد من شض ف��د سم�كة - ال��

الجد�دة
01223122039

عمرو محمد امام محمد91
اس�شارى 

ج
61ش المحطة - م�دان المحطة - المعادى

011022223410    

01120297778
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

منصور فاروق منصور البهواش92
اس�شارى 

ج
ان مدينة ن� 2101117511148شارع الط��

�ا� محمد ع�دالمج�د ح��ن93
اس�شارى 

ج

 127أ ش م� والسودان

حدائق الق�ة

24342728

01015222855

94
معتصم محمد سم�� محمود

و شهرته معتصم  سم�� 
 �

أخصا��
 23ب�ج �الس�ك ش 503 تقس�م الرقا�ة االدار�ة   المعادى

 � الجد�د - ال�سات��

27028402

01009283422

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ابراه�م ع�د الفتاح اسماع�ل 

محسن
استاذ

 1ش مصط�� النحاس عمارة ن� سن�� تقاطع ع�اس العقاد

م ن�
22723760

2
احمد ع�دالرحمن ع� ع�د 

الرحمن
�ف خلف س�نما ماجدة حلواناستاذ 50ش ر�اض ناص�ة ��

25587950

01005197274

� العطارى3 27ش بن الح�م ب�ج المرمر حلم�ة ال��توناستاذس�د لب�ب حس��
26439467

01065464240

1224538534ش �طرس غا� روك� م�الجد�دةاستاذطاهر ع�دالحم�د احمد النجار4

ةاستاذطه ع�د الحم�د عوض �كرى5 � 835727625ش مراد م�دان الج��

91ش م� والسودان ب�ج المحمد�ة حدائق الق�ةاستاذع�دالصادق ع��ز حامد األع�ج6
23300166

01270775651

استاذع�� إبراه�م عف��� ابوز�د7
  1مسا�ن ا�ج�كو �لوك1 مدخل1امتداد ش9 الزلزال

ى ابو حن��  �المقطم �جوار ك��
01100309957

� استاذغانم ع�داللط�ف محمد غانم8 3201005276398ش احمد عرا�� المهندس��

9
هدى ع� عوض ابو يوسف 

وشهرتها هدى ابو يوسف
5عمارات اول مايو �جوار الجامعة العمال�ة مدينة ن�استاذ

22708248

01223374984

ف عادل جمعة ع�10 ا��
اس�شارى 

أ
72ب م�دان ال�اشا - ش المن�ل

23623719

01129454216

� وجدى الم�ى11 حس��
اس�شارى 

أ
  � 128ش السودان  المهندس��

01116005800 

01113332755

حماد ع�د الرح�م محمد نصار12
اس�شارى 

أ
ة � 5501005847041ش ترسا - الدور االول - الهرم - ج��

خالد فه� محمود س�د13
اس�شارى 

أ

عمارات اول مايو  عمارة 4 م. ن�

مدينة السالم  �2لوك 45محطة الدواجن

22708539

22804713

رفيق عد� فت� سعد14
اس�شارى 

أ
ال الع�اس�ة 25أ ش احمد سع�د �جوار سن��

01001402726

.26826620

15
صفاء صالح الدين حسن ع�د 

الخالق

اس�شارى 

أ
 
�

96ش التح��ر - الد�
01273047555   

01005187621

16 � عادل ال�كرى ال�سيو�� حس��
اس�شارى 

أ
18ش زغلول فوق ص�دل�ة محمود ف��د  مشعل الهرم

01020885703

01122249456

عماد ادوارد س�ف17
اس�شارى 

أ
و أنفاق المط��ة 1026394989ش ع� �اشا الالال �جوار محطة م��

ف��د فايز منق��وس18
اس�شارى 

أ
6001205287927ش م� والسودان حدائق الق�ة ناص�ة ش دير المالك

االمراض الصدر�ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

هشام صالح الدين مرت�� 19
اس�شارى 

أ
ابراج العز 2 - م�دان المط��ة الدور الثالث

01023078804

01127222712

هشام ع�دهللا قاسم احمد20
اس�شارى 

أ
ق�ة ول الم�ج ال�� شارع  ع�د الحم�د م�دى من ش الب��

01125645488  

01000345405

ف مختار مدكور21 ا��
استاذ 

مساعد
ى ابو علم  �اب اللوق  القاهرة 123922545مكرر ش ص��

حسام الدين محمد ع�د الحم�د22
استاذ 

مساعد

هة م�دان الساعة امام �  13عمارات را�عة االس�ثمارى ش ال��

الجامعة العمال�ة م ن�
24181992

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد عادل محمد جمال 

ى المس��
استاذ

 99ش الع�اس�ة فوق العز�� -  �جوار القسم

24ش جامعة الدول امام بوا�ة نادي الزمالك

24822080

33451407/8

2
ف ع�دالوهاب مصط��  ا��

ف سل�م سل�م وشهرته ا��
ةاستاذ � 128ش الهرم الج��

33848845 

33856719

7526712374ش مصط�� النحاس شقة 2 مدينة ن�استاذاما�� احمد ع�دە محمود3

4
خالد احمد انورع�دالرحمن  

وشهرته خالد انور عمر

اس�شارى 

أ
2422582029ش األهرام �جوار س�نما نورماندى م� الجد�دة

عالء الدين �دوى طه فرغ�5
اس�شارى 

أ

وع را�عة �جوار دار الدفاع الجوى مدينة هة م�� �  42ش ال��

ن�
22912263

ماجد ار�ست ر�اض م�� 6
اس�شارى 

أ
135ش المطراوى المط��ة

22504431

01221528070

7
مرقس فايز �شاى عوض 

وشهرته مرقس عوض

اس�شارى 

أ
6أ ش �طرس غا� روك� م� الجد�دة

01004736774

01270653232

ه��دا شكرى ع�دالعال احمد8
اس�شارى 

أ
2122911389ش احمد ت�س�� امام �ل�ة البنات م�الجد�دة

احمد فت� احمد الشاطر9
اس�شارى 

ب

 23ش الطاقة -خلف النادى االه� �جوار فرحات الدور

الثالث

24710281

0102927492

ف ج�� 10 امجد احمد م��
اس�شارى 

ب
ة � 51101004122696ش االهرام - عمارة الن� -الج��

� ول�د محمد ابو الفت�ح ابراه�م11
ال �اب اللوقأخصا�� 11شارع محمد محمود -�جوار سن��

0112028118001

018801712

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاحمد صادق محمد سالم1
 52ش مصط�� النحاس ناص�ة مكرم عب�د

أمام التوح�د و النور مدينة ن�

22758953

01224957728

2
ت�مور مصط�� ابراه�م 

ابوهن�دى
استاذ

 54ش عثمان بن عفان  م�دان سف�� 

عمارة التوح�د والنور م�الجد�دة
26356779

3
جالل ع�دالمقصود مسلم 

العنا�� 
14123902232ش محمد ف��د ناص�ة ش الساحة عا�ديناستاذ

4
حاتم ابوالوفا زهدى محمد

وشهرته  حاتم زهدى
 استاذ

�
10637495002ش مصدق من ش السودان - الد�

النفس�ة والعص��ة

الجلد�ة والتناسل�ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2ش 100 متف�ع من ش 105 المعادىاستاذران�ا محمد من�� محمد ع�دال�5
25263342 

01010829900

6
سحر الس�د احمد محمد

( جلد�ة فقط )
استاذ

91ش الع�اس�ة  ب�ج ال���� الدور الثامن

1ش احمد قاسم جودة مدينة ن� القاهرة

24670126

01111516399

7
سمر ع�دهللا محمد سالم 

وشهرتها سمر ع�دهللا سالم
استاذ

اتون امام ال�ساجون  42عمارات صقر ق��ش مسا�ن ش��

قيون ال��
22691656

 استاذطارق محمد توفيق محمد8
�

11737484240ش التح��ر - م�دان الد�

استاذع�دالخالق حسن يو�س حسن9
 50ش الخل�فة المأمون عمارة سوق الع� الدور الثالث

روك� م� الجد�دة
24553359

10
 

�
ع�دالرحمن محمود دسو�

محمد ال�شار
� استاذ 1333052633ش الن�ل االب�ض م�دان لبنان المهندس��

11
ع�دالشكور ع�دالحف�ظ 

ع�دالواحد ع�دالعال
استاذ

 9م�دان الح��ة المعادى

ب�ج األط�اء حدائق المعادى

25237416

23597609

� استاذعز� احمد ع�داللط�ف عط�ة12 50ش م� الدين ابوالعز ناص�ة عمان - المهندس��
33360361

0106140867

استاذعط�ة ع�دهللا عط�ة حسن13
وأنفاق  92أ ش محمد ف��د تقاطع ال�ستان �جوار محطة م��

محمد نج�ب عا�دين

23931519

01009540716

ف من ش متحف المن�ل - المن�لاستاذعمر احمد محمد عزام14 6ش ��
23625706

23689119

8عمارات اول مايو �جوار الجامعة العمال�ة مدينة ن�استاذعمرو محمد ز� ع�15
22754675

01002984057

91ش الع�اس�ة الدور 6 شقة 68استاذمأمون الس�د مامون شل�� 16
24677674

01005092415

1123920888م�دان الفل� - عمارة ال�دراوى - �اب اللوقاستاذمحسن محمد سل�مان ابراه�م17

18
محمد ابراه�م ع�دالرحمن 

الزرقا�� 
3227942296ش الفل�  شقة 18 - �اب اللوقاستاذ

� استاذمحمد قطب ابراه�م محمد19  عمارة م� للتأم��
�

4233355855ش الد�

20
مصط�� احمد محمود همام 

وشهرته مصط�� همام
غ�� روك� م�الجد�دةاستاذ 424535458ش الس�د الم��

21
م�� محمد احمد سل�مان

وشهرتها م�� سل�مان
استاذ

 334ش السودان مدينة الطل�ة نها�ة ش احمد عرا�� 

 � المهندس��
33454459

22
ة حمدى محمود الس�د مه��

ة ص�اح�ة فقط ) ( ف��
3ش المروة عمارة الصفا  روك�  م� الجد�دةاستاذ

22583646 

01008445274

وت ق�ل م�دان الجامع م� الجد�دةاستاذنادر فؤاد محمد رجب23 1722566395ش ب��

624542534ش �طرس غا� - روك� - م� الجد�دةاستاذنجوى محمد يوسف حسن24

3عمارات �ل�ة  البنات خلف دار الدفاع الجوى مدينة ن�استاذنهال محمد ذوالفقار ع�اس25
24943778   

01155753073

71ش 9 المعادىاستاذهدى احمد محمد من�ب26
23595029 

01220123344

27
احمد محمد ع�دالحل�م 

ع�دالعال

اس�شارى 

أ
10ش الع��ش  ب�ج ال�اشا - اس�ا�س - الهرم

33858660

01208865760

28

احمد محمدع�د العظ�م 

محمدعمر و شهرته احمد 

محمد عمر

اس�شارى 

أ

و المعادى 2ش شفيق �جوار محطة م��

ة � �نة التعاون الج�� � 263ش ف�صل ب��

6أ�ت��ر �جوار الح�ى ب�ج 1 بر� �الزا 

01112511369
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

29 � احمد محمد ع� حسان��
اس�شارى 

أ

 160ن حدائق االهرام البوا�ة الرا�عة امام خزان الم�اە الهرم

ة � ج��

33798590

01112123976

اسامة بهاء الدين حسن حسن30
اس�شارى 

أ
226ش بورسع�د الس�دة ز��ب �جوار مجلس الشعب

23908294

23904286

اسامة راشد ع� هالل31
اس�شارى 

أ
7401068045916ش طلعت حرب مدينة التح��ر - ام�ا�ة

اسماء سع�د ف�ج32
اس�شارى 

أ

المعادي �لينك - كورن�ش المعادي - �جوار الفا ماركت - 

ابراج عثمان - المعادي

25263290 / 

01558347380

اما�� مصط�� الهادى عوض هللا33
اس�شارى 

أ
مدينة العبور ال� األول سن�� الؤلؤة الدور الثالث

44915424

01155187954

34
ا�مان ع�دالغفار ع�داللط�ف 

ل�له

اس�شارى 

أ
�ف امام الح��ة مول م�الجد�دة 1424520770أ ش ��

35
ا�مان محمد احمد ع�د الفتاح

و شهرتها ا�مان محمد صالح

اس�شارى 

أ
35ش محمد النادى المنطقة السادسة مدينة ن�

22736512   

01016535985

36
ا�من ع�دالحم�د مصط�� 

الس�� وشهرته ا�من الس��

اس�شارى 

أ

عمارات ب�ت العز مب�� أ طومان�اى امام نادى 6ا�ت��رم�دان 

بن الح�م ال��تون
26375368

ايهاب نج�ب اخن�خ سدرە37
اس�شارى 

أ
ا عة البوالق�ة - ش�� 19722352153ش ال��

جم�ل مصط�� درو�ش جعفر38
اس�شارى 

أ
824232905ش ع�دالع��ز الطحان - مدينة النور - الزاو�ه الحمراء

� فؤاد39  ام��
�

دعاء ابراه�م الدسو�
اس�شارى 

أ
ة � 01551990964مجمع ماجدة م�دان الح�ى - الدور الثالث - 6 ا�ت��ر- ج��

ر�م اهاب الدين شفيق ع�د هللا40
اس�شارى 

أ
1401009884188ش الن� - را�عة العدو�ة - مدينة ن�

ى41 سوزان �مال ز� د�م��
اس�شارى 

أ

56ش محمد رمزى �جوار مدرسة األورمان

االبتدائ�ة م�دان ت��ومف م� الجد�دة
27765192

ا�� 42 وس �� شدوى جم�ل غ��
اس�شارى 

أ
�ف ناص�ة ف�صل  محطة المساحة 133925592ش القدس ال��

�ن فاروق س�د جمعة43 ش��
اس�شارى 

أ

محور الش�اب مول exit 14 - �جوار حلوا�� البوار اع� بنك 

القاهرة الشيخ زا�د
1060848921

ص�� �مال حناوى ارمانيوس44
اس�شارى 

أ
ا الخ�مة 54ش 15 مايو م�ش�ة الح��ة - ش��

42205120

01223446192

صالح الدين �دوى ع��45
اس�شارى 

أ
9123300613ش م� والسودان - حدائق الق�ة

46
عادل ابراه�م عمر مسعود 

وشهرته  عادل مسعود

اس�شارى 

أ
هة  مدينة ن�  � وع را�عة االس�ثمارى ش ال�� 1724182738م��

47
عادل �طرس عوض هللا زغلول 

وشهرته عادل �طرس زغلول

اس�شارى 

أ
243ش ج� الس��س -  �جوارص�دل�ة العز�� 

26346370

22404741

48
ع�دالفتاح ع�داللط�ف محمد 

 
�

ع�دال�ا�

اس�شارى 

أ

 78شارع اب��كر الصديق تقاطع شارع ناه�ا

بوالق الدكرور 
33273215

49
ع�دالمقصودمحمود عزب

وشهرته  ع�دالمقصود عزب

اس�شارى 

أ

ش م�ش�ة الجمل �لوك 180مدخل 4   

ل ال���رى الجد�د � خلف قسم الزاو�ة امام م��
24252692

50
� الص�ا�  عب�� عمر حسن��

وشهرتها عب�� الص�ا�

اس�شارى 

أ
1522614327م�دان را�عة العدو�ة  الدور الثالث مدينة ن�
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عال محمد محمود رأفت51
اس�شارى 

أ
� - الدور الرابع 17ش لبنان - المهندس��

33020304

01118555456

عالء ع�دالمج�د محمد خل�ل52
اس�شارى 

أ
ا 53ش روض الف�ج عمارة �امل ملك دوران ش��

24595521     

01066625844

53
ع� مرغ�� ع� ع�دهللا 

وشهرته ع� مرغ�� 

اس�شارى 

أ
601113603602أ�ت��ر المحور المركزى ال� العا�� أمام ال�ن�سة

ماجد ف��د �طرس ف��د54
اس�شارى 

أ
1733156667ش السودان ب�ج ال��ت �ات - ام�ا�ة

55
مجدى زا�د ع�دهللا ع�د 

(مركز المعادى لألمراض الجلد�ة)

اس�شارى 

أ

و حدائق المعادى    45ش 9  �جوار محطة م��

 � 10074المجاورة10 مدينةالمعراج ال�سات��
23807572

56
محمد اسامه س�د فرغ� 

وشهرته اسامة س�د فرغ�

اس�شارى 

أ
35693524ب�ج األط�اء اول ف�صل

57
محمد عثمان محمد البنهاوى

( من12 ظهرا  ح�� 5 مساءا )

اس�شارى 

أ
ا� خلف س�نما روك� - م� الجد�دة 322587389ش المعهد االش��

58
محمد فكرى ع� سل�م هالل 

وشهرته محمد فكرى هالل

اس�شارى 

أ
16633855959ش الملك ف�صل سعودى

59
محمد محمد حل� ع�دالع��ز 

وشهرته محمد حل�

اس�شارى 

أ

 58ش الحجاز ب�ج أمون امام مس�ش�� هلي��ول�س م�

الجد�دة
26373509

محمد محمد ع� النمر60
اس�شارى 

أ
27ش 9 م�دان النافورە - المقطم

01153348989  

01089231762

61
محمود ع�دالرح�م ع�دالرح�م 

البنا

اس�شارى 

أ
1825740359نفق الس�ت�ة - فوق ات���س بورسع�د - القل�

مصط�� سعد طه احمد قند�ل62
اس�شارى 

أ

 الم�ج
�

�  114ش المحطة ال��

و الدراسة المط��ة 14ش الح��ة امام م��

26623545

22515291

� فاروق محمدالس�د63
اس�شارى 

أ
ة � 501125810030ش الغرفة التجار�ة من ش مراد م�دان الج��

64
هالة عصام الدين ابوالن� و 

شهرتها هالة عصام الشيخ

اس�شارى 

أ

� امام قسم اول 7اس�ان ش�اب المهندس��

مدينة ن� ط��ق الن�

23050677

01017004583

ها�� ع�د العال ال��ات65
اس�شارى 

أ
3601024700740ش راغب  أمام خ�� زمان - حلوان

هناء رمضان صادق محمد66
اس�شارى 

أ
ابراج العز 2 الدور الثالث - م�دان المط��ة - القاهرة

01091748498

01017176045

هند �اقوت محمد شع�ان67
اس�شارى 

أ

مول ترافيوم  422/423 الدور الثا�� -ش90  - التجمع 

الخامس

23067415

01555078706

68
يوسف اسعد ع�د الس�د 

م�خائ�ل

اس�شارى 

أ

هه م�دان ت��ومف- اع� ص�دل�ة العز�� - م� �  132ش ال��

الجد�دة

01010387327

01211380337

69
ع�دالع��ز ع�دالسالم احمد 

الرفا�

استاذ 

مساعد
4027191660ش الفيوم - دار السالم

�ال70 جون جم�ل حل�م غ��
اس�شارى 

ب
4801551856676ش سل�م األول - ال��تون- القاهرة

سام�ة عد� راغب خل�ل71
اس�شارى 

ب

و ا �جوار محطة م��  3ش احمد العوامرى الخلفاوى ش��

الخلفاوى   القاهرة
24313761

محمد اسماع�ل محمد �امل72
اس�شارى 

ب
هة - الدور االول - م� الجد�دة -القاهرة � 16801550741338ش ال��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

73
هشام ع� ع� عسل

وشهرته هشام عسل

اس�شارى 

ب
ة الوا�� ال�ب�� حدائق الق�ة 24ش ع��

26014395

01005154229

راندا  محمد مو� محمد ع�74
اس�شارى 

ج
10عمارات هيئة التدر�س ش لط�� الس�د - الوا�� - القاهرة

01013013405 / 

0224346156

75
ز��ب مصط�� ع�د الرحمن 

شكرى

اس�شارى 

ج
هة م�دان الساعة مدينة ن� � 13ش ال��

24181992

01111899452

سه�� طه �امل العشماوى76
اس�شارى 

ج
� -ف�ال13 �لوك 9 01062225613المقطم - 5ش 9 عمارات التجار���

77
طاهر محمد ابوالغ�ط زاهر  

وشهرته طاهر ابوالغ�ط

اس�شارى 

ج
ة عمارة الن� الدور الرابع شقة 3 � م�دان الج��

35685659 

01000419413

ما��ل عفت �اس�� ع�د الملم78
اس�شارى 

ج
2501030025954ش اف��ق�ا - المنطقة التاسعة - مدينة ن�

79
�شوى محمد ابوز�د عسكر

وشهرتها �شوى عسكر

اس�شارى 

ج
17922947103ش ج�الس��س امام بوا�ة (5)لنادى الشمس

ها�� احمد ف��د الزمز�80
اس�شارى 

ج

 17ش ا�� تمام - الملك ف�صل - محطة المط�عة �عد

اوى الش��

3384722

01092959675

81
اسالم محمد الس�د ابوالخ�� 

وشهرته اسالم ابوالخ�� 
 �

  تقاطع ش جعفر ب�ج األورك�د  حلوانأخصا��
�

2101001558301ش مصط�� المرا�

82
رحاب السع�د ع�د الفتاح 

محمد ف�ج
 �

01091656734ش الملك ف�صل عمارە 446 الدور السادس شقه 601أخصا��

� ه��دا محمود توفيق احمد83
8401017708896ش المن�ل - م� القد�مةأخصا��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذا�مان احمد احسان ع�دالمج�د1
11م�دان الفل�   شقة 45 - �اب اللوق

ة � 446ش الملك ف�صل اول ف�صل  الج��

23933777

35846660

2
ا�مان ع�دالرح�م محمد ع�

( حساس�ة )
استاذ

� امتداد مصط�� النحاس  28ش ع� ام��

�جوار س��ر ماركت المحمل مدينة ن�

20800670

01118054560

3
جل�لة محمد مختار  

" امراض دم "
8422914881ش العرو�ة - م� الجد�دةاستاذ

� احمد ع�دالجل�ل4 1201111700179ش 155من ش 151 المعادى فوق لف�استاذجيهان حس��

5
حاتم الس�د محمد ع�دالع��ز 

وشهرته  حاتم ع�دالع��ز
60525902918ش بورسع�د �جوار م�دان الظاهراستاذ

6
ح�مت محمد الس�د الغض�ان

وشهرتها ح�مت الغض�ان
� استاذ 67ش وادى الن�ل - المهندس��

33448651

01002334461

7 � 2123646932أ ش ع�دالع��ز آل سعود من�ل الروضةاستاذخالد صالح عواد حس��

8022569799ش الخل�فة المأمون - روك� م� الجد�دةاستاذخل�ل مصط�� الديوا�� 8

9
رأفت ع�د الرءوف محمد 

خطاب
استاذ

القاهرة الجد�دة التجمع الخامس مول م�د��ال �ارك االول 

امام المح�مة ع�ادة 1
01064362000

10
ز��ب محمد الس�د رضوان  

وشهرتها ز��ب رضوان
ةاستاذ � 2835736312ش مراد عمارة مال�و سن�� - الج��

35720580ب�ج األط�اء  الدور الثامن - اول ف�صل - الهرماستاذسامح توفيق محمد عامر11

اطفال
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

التجمع الخامس خلف مجمع المحا�م دانا مول 1استاذس��ة ع�دالحل�م فه� مصط�� 12
25657263

01223372816

13 � استاذطارق احمد ع�دالجواد شاه��
 �  60ش السودان المهندس��

غ�� عمارة كنتا� روك� 4ش الس�د الم��

33367810

22567200

14
ى المرص��  عا�شة محمود خ��

وشهرتها عا�شة المرص�� 
� استاذ 7137483221ش جامعة الدول الع���ة عمارة ال�وثر المهندس��

15
� ع�د النا�  ع�د النا� حس��

(حساس�ة  و صدر)
استاذ

 96ش مصط�� النحاس  ب�ج االط�اء شقة 201 ال� الثامن

مدينة ن�

22719184 

01099677653

16
ع�دالرح�م محمد ع�دالصمد 

وشهرته ع�دالرح�م سعدالدين
ا هت المعادىاستاذ � 7323590120ش 9 فوق بي��

17
فاطمة محمد مختار الهن�دى 

(حساس�ة)
ةاستاذ � 7ش خف�ع م�دان الج��

35723234

01015848908

ف ع�دالواحد الس�د18 124516388أ ش رفاعة م�ش�ة ال�كرىاستاذمحمد ا��

19
محمد ع� ع�دال� حجازى 

وشهرته محمد ع� حجازى
ةاستاذ �  الج��

�
9733353105ش التح��ر امام مسجد اسد بن الفرات الد�

35713157ب�ج االط�اء اول ف�صل الهرماستاذمحمد محمد ع�دالسالم محمد20

21
ممدوح ع�دالمقصود 

محمدع�دالرحمن
استاذ

 11/4عمارات م� للتعم�� ح السفارات

مدينة ن� 
23524589

22
م�� ع�دال�ارى حسن زهران 

وشهرتها  م�� زهران
3323681420ش الق� العي�� القاهرةاستاذ

58ش الحجاز - م� الجد�دةاستاذهدى ع�د العظ�م سعود23
26362463

01222188055

27ط ش الضغط - حدائق االهرام  ( �جوار �اف�ه الواحة)استاذهدى مرزوق محمد حسن24
5231854 

01223717667

386ش الملك ف�صل فوق حلوا�� البوم مدكور الهرماستاذوائل عرفات الم�� سل�مان25
37795253

01153899339

5027958560ش الشيخ ر�حان عا�ديناستاذيوسف ع� ف��د عط�ة26

ابراه�م احمد مصط�� ابو احمد27
اس�شارى 

أ

بورتو �ايرو م�د��ال  - وحدة 5 - التجمع االول - القاهرة 

الجد�دة
01552236515

28 � � محمود حس�� احمد حس��
اس�شارى 

أ
25241353ش م� حلوان الزرا� ناص�ة ش زه�� العتال دارالسالم

احمد خل�ل ع�دالهادى مراد29
اس�شارى 

أ
�ف �اب اللوق امام وزارة االوقاف 1ش ��

23932719

010066881018

30
احمد رضا محمود

و شهرته احمد رضا الد�ب

اس�شارى 

أ

هة عمارات را�عة االس�ثمارى �جوار دار الدفاع �  41ش ال��

الجوى مدينة ن�

22914722

01121136692

احمد ع�د الحم�د ع� محمد31
اس�شارى 

أ
� ال� السابع م ن� - القاهرة 28ش ذا�ر حس��

01153285718 / 

01277551464

اسامة صالح الدين ع�دالحك�م32
اس�شارى 

أ
 
�

4037601259ش مصدق الدور األول الد�

اسامة محمود احمد ع��شة33
اس�شارى 

أ
1201027277545م�دان ابن سندر - مدخل 2 - م�ش�ة ال�كرى

ف الس�د ع� شومان34 ا��
اس�شارى 

أ

 6ش 9 م�دان النافورة �جوار فودافون

أمام البوار المقطم
28450778

113 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف جرجس وه�� جرجس35 ا��
اس�شارى 

أ
ە م� الجد�دة � 3426386626ش المن��

ا�� نج�ب سور�ال36
اس�شارى 

أ
3322500995ش الح��ة المط��ة

ايناس رافت ع�دالحم�د محمود37
اس�شارى 

أ
ايون المعادى � 1225260322ش 153 �جوار ب��

38
جمال ع�د النا� حسن محمد 

�مامة

اس�شارى 

أ
ة � 635680810ش مراد - م�دان الج��

39
جمال محمود ع�دالحل�م 

ال�طران وشهرته جمال ال�طران

اس�شارى 

أ

كة الوطن�ة نها�ة ف�صل �عد الفندق االسال�  3عمارات ال��

وامام البنك الوط�� الم�ى
01115119107

40
� المليح  جم�ل جرجس حن��

وشهرته جم�ل المليح

اس�شارى 

أ

 الدور الثالث فوق ص�دل�ة الجمال
�

� دسو�  - 86ش  حسن��

حدائق المعادى
23800788

41
� حسن  حسام الدين حس��
وشهرته حسام الدين االسناوى

اس�شارى 

أ
1127712355ش �مال رسالن - م�دان المح�مة - م� الجد�دة

42
� ع�� محمد ع�د  حس��

الرحمن

اس�شارى 

أ
49ش 10 ال� العا�� 6ا�ت��ر

36864243

01113317164

43
� محمدع�دالواحد  حل� ام��

(حدي�� الوالدة و صدر)

اس�شارى 

أ

 21ب�ج الصفا ش عز الدين عمر امام الن�ا�ة العسك��ة

اس�ا�س الهرم

35859841

01222762963

راو�ة اسماع�ل محمد  الن��ــ�44
اس�شارى 

أ
55ش ابو داود الظاهرى من مكرم عب�د مدينة ن�

22718237

01006563004

رشا ع�د الرؤوف ع�د الع��ز45
اس�شارى 

أ
101066608292ه مدينة الفردوس امام در�م الند 6 ا�ت��ر

رؤوف اد�ب سل�مان م�خائ�ل46
اس�شارى 

أ
822582774ش الق�ة روك� امام ابو غا� موتورز م�الجد�دة

47
ز�اد ع�دالحك�م احمد م� 

الدين وشهرته ز�اد م� الدين

اس�شارى 

أ
 
�

2237493673ش التح��ر أمام محطة ال�حوث الد�

سارة فوزى احمد محمود سالم48
اس�شارى 

أ
وق - 01001705760مب�� ادارى 1 �انوراما مول - � النادى - ال��

سامح كرم سمعان ف�ج49
اس�شارى 

أ

زهراء مدينة ن� ال� العا�� المرحلة األو� عمارة�14جوار 

مجمع المحا�م العسك��ة

24103246

01226363701

سحر محمد ع�دالحل�م النحاس50
اس�شارى 

أ
223587171ش ع�د المنعم ر�اض م�دان العرب المعادى

س��ة ع�د خل�ل بهدور51
اس�شارى 

أ

 33ش الدو�دارأمام مدرسة السالم االعداد�ة بنات حدائق

الق�ة
01222213259

52
سهام صالح ادر�س محمد 

وشهرتها سهام ادر�س

اس�شارى 

أ
27538463د 4 ابراج طي�ة الشطر االول زهراء المعادى

سهام ع�دالمنعم عوض سالمة53
اس�شارى 

أ
46ش 7 المعادى - امام محطة المعادى

23593583

01005621057

� �كر54 �ف ابراه�م حس�� ��
اس�شارى 

أ
57ش  عثمان بن عفان - م�دان سف�� - م� الجد�دة

22919263   

01111107033

ة محمد زاهر ع�دالرحمن55 شه��
اس�شارى 

أ
17ش الشه�د احمد ز�   عمارات خلف العبور- م� الجد�دة

22622233

01006063110

صفاء �سيو�� عرفة رضوان56
اس�شارى 

أ
وق - القاهرة � - خلف �ارفور ال�� 201002263957ش طه حس��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عادل شفيق ر�اض57
اس�شارى 

أ
ا- الثاهرة 624323003ش ال�ش�� - م�دان الخلفاةى - ش��

58
ع�دالقادر ع�دالعال احمد 

شع�ب

اس�شارى 

أ
ق�ة � شمس ال�� 2824905224ش احمد عصمت ع��

59
ع�دالمج�د الس�ا� ع�دالمج�د 

الد�ب

اس�شارى 

أ

ش احمد الزمر �لوك 81 عمارة 3 مدخل ب امام مسجد 

�نة وطن�ة � السالم و ب��

22874550

01223579145

عزالدين احمد يوسف60
اس�شارى 

أ
921810503ش ابن الوردى م�دان الحجاز م� الجد�دة

61
عزە عصام الدين ابوالن� ع� 

الشيخ

اس�شارى 

أ

� - الدور السادس - شقة 61  - 14ش سور�ا - المهندس��

المدخل االدارى
01221840145

62
عالءالدين مصط�� محمد  

وشهرته عالء المسل�

اس�شارى 

أ

 241ش بورسع�د الس�دة ز��ب

 
�

22ش مصدق الد�

23906944

37616217

عمادالدين عزت سالمة63
اس�شارى 

أ
 � 8433479601ش شهاب المهندس��

64
عمرو ابراه�م ع� سع�د

( حساس�ة و مناعة و تغذ�ة )

اس�شارى 

أ
5537766697ش النادى ال��ا�� ب�ج األط�اء أول  ف�صل الهرم

فؤاد حسن حن�� حسن65
اس�شارى 

أ

سن�� اج�اد فيو - ال� العا�� المحور المركز - �جوار بندا - 6 

ا�ت��ر

38324389

01064595959

مجدة محمد الس�د العيو�66
اس�شارى 

أ

 70ط��ق الم��وط�ة ابراج الن�ل ف�صل الهرم

( ص�احا ومساءا ) 
37457837

67
مجدى ع�داللط�ف سع�د 

الش�� وشهرته مجدى الش��

اس�شارى 

أ
33523828ط��ق �ش��ل محطة العمارة فوق ص�دل�ة صديق

68 � مجدى مدحت حس�� حن��
اس�شارى 

أ
80ش الشه�د حمدى ( الثالثي�� ) - ف�صل

33954004   - 

01200776762

محسن محمد شل�� الع�د69
اس�شارى 

أ

 20ب ج� الس��س - امام مس�ش�� م�ش�ة ال�كرى - �اى

الق�ة القاهرة

01222154521

24143931

محمد بر�ات محمد بر�ات70
اس�شارى 

أ
25/2301111179571ش ابو فودة - الظاهر - القاهرة

محمد جمال احمد شومان71
اس�شارى 

أ
623630063ش المسلما�� ناص�ة البوم المن�ل

72
 

�
محمد حسام محمد شو�

الص�اغ   ( اعصاب )

اس�شارى 

أ
35690380ب�ج االط�اء الدور الخامس اول ف�صل الهرم

73
محمد ع�د الفتاح ع�د المج�د 

ف�ج

اس�شارى 

أ
24ش شكرى ن� الدين أول ش الهرم خلف محل جولد

35867220 

01148676747

74
محمد ع�د الفتاح محمود 

اال��� 

اس�شارى 

أ
14ش محمد زغلول م�دان ال�اشا - المن�ل

23634722

01001160636

75
محمد ع�د ال���م محمد 

قاوى ال��ال�� ال��

اس�شارى 

أ
ة � 32837825350ش الملك ف�صل حسن محمد  الج��

محمد ع�د المج�د ع�د الرح�م76
اس�شارى 

أ
3201014120607ش احمد الزمر �جوار التوح�د والنور ال� العا�� 

محمد محمد ع�دالمنعم ع�اس77
اس�شارى 

أ
2923587574ش مصط�� �امل ب�ج التوفيق م�دان محطة المعادى

78
محمد محمد ع� مصط�� 

شحاتة

اس�شارى 

أ
� شمس الغ���ة وع ع�� 622528820ش الم��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

مدحت محرم صادق79
اس�شارى 

أ

 81ش سل�م االول ب�ج الفه�م  فوق ص�دل�ة الفه�م الدور

الرابع حلم�ة ال��تون
26374508

� انور محمد ع�دالع��ز80 مع��
اس�شارى 

أ
ق�ة � شمس ال�� �ن ع�� 222980875ش ابوالفت�ح ع�دهللا ناص�ة الع��

منال فاروق جاد كندس81
اس�شارى 

أ
1826013240مسا�ن الق�ة الجد�دة �جوار رئاسة � حدائق الق�ة

مهدى محمد ع�دالع��ز مهدى82
اس�شارى 

أ

�ن ع. شمس 139ش احمدعصمت مع الع��

63ش مصط�� النحاس مع مكرم عب�د م ن�

01115976614

22746664

83
نهلة عط�ة عط�ة س�د احمد

( حساس�ة ومناعة )

اس�شارى 

أ

 � � من ش خاتم المرسل�� 54ش فلسط��

ة � امتداد ش فاطمة رشدى الهرم الج��
35629448

ى ز�84  م��
�

نوال شو�
اس�شارى 

أ

 25ش المحطة م�دان المحطة حلوان

11م�دان الفل� �اب اللوق

0106037693901

227461147

ة هزاع خل�ل ع�د الحافظ85 ن��
اس�شارى 

أ
2801062820524ب انور المف�� - الدور السابع - م ن� - القاهرة

ها�� ليون سند ساو�رس86
اس�شارى 

أ
ا روض الف�ج 224582621ب ش �شا� متف�ع من ش ش��

87
هشام حسن محمد صالح   

ا��  وشهرته هشام ��

اس�شارى 

أ
2223649818ش المن�ل الروضة

88
هشام مصط�� حم�د

وشهرته هشام حم�د

اس�شارى 

أ

المقطم ش 9 م��ــع 9125 �جوار 

مس�ش�� المقطم التخص�

26670980

01061651215

89
ه��دا محمد ع�دالماجد 

خ��صة

اس�شارى 

أ

 2ش الس�د ابوشادى خلف مدرسة ل�س�ه الح��ة ت��ومف

م�الجد�دة
24186018

وجدى ع�دالقادر محمد هاشم90
اس�شارى 

أ
 
�

1033377637ش م� الدين ابوالعز امام ابو ذكرى الد�

91
وج�ه محمد صابر معوض  

(صدر�ة  و سوء تغذ�ة )

اس�شارى 

أ
عمارة س�نما ماجدة م�دان المحطة حلوان

25541275

22566654

ول�م م�خائ�ل مرقس م�خائ�ل92
اس�شارى 

أ

 121ش رمس�س �جوار ج��دة الجمهور�ة امام مس�ش�� الهال

ل االحمر
25793448

93
�ا� رؤوف محمد محمد

وشهرته �ا� الهوارى

اس�شارى 

أ

5/2ش العرو�ة   تقاطع ش الجزائر

امام �ارفور المعادى الجد�دة

25187903 

01224429500

يوسف حسن جابر المالح94
اس�شارى 

أ
 
�

40ش مصدق الد�
37600582 

01001688827

اسامة عزت �طرس بولس95
استاذ 

مساعد
111/123ش طومان �اى ال��تون

01121049142

01223542912

حاتم رفعت ع�د الحم�د ح�لص96
استاذ 

مساعد
21ش المق��زى م�ش�ة ال�كرى م� الجد�دة

22570665

0122542388

امل ع�د العظ�م احمد لط�� 97
اس�شارى 

ب

هة - سانت فات�ما - امام  بنك م� - الدور �  160ش ال��

الثالث - م� الجد�دة
01065891555

ة ل��ز رزق هللا ع�دالنور98 شه��
اس�شارى 

ب

16ش ال�حث الجنا�� صقر ق��ش

المعادى الجد�دة

27548760

01275574553

ن��ل نع�م رفلة م�خائ�ل99
اس�شارى 

ب
7624513587ش ج� الس��س ال��تون

100
هشام صالح الدين محمد 

بهجت

اس�شارى 

ب
322710061ش طه الدينارى ال� السابع مدينة ن�
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اما�� ص�� فكرى ق��اقوس101
اس�شارى 

ج
ة � 129ش سعد زغلول متف�ع من ال�حر االعظم - ج��

01223823073 / 

01289982452

سوزى حاتم حب�ب الس�د102
اس�شارى 

ج
01142999839قطعة 165 القطاع االول - ع�ادة رقم 321 - القاهرة الجد�دة

� حسام عد� �امل ع�د الحم�د103
أخصا��

مدينة العبور - ال� االول - سن�� الحجاز - امام المركز 

االسال�

01279580234

01205236115

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ابراه�م محمد �ح�� مهدى ع�د 

الجل�ل فخر
ةاستاذ � 3035732220ش مراد ب�ج االه� االدارى الج��

7133359322ش جامعة الدول الع���ة عمارة ال�وثر الملحق االدارىاستاذاحمد محمد فه� عمر2

ةاستاذاحمد �ح�� احمد ف��د3 � 535710055ش مراد الج��

4
ف محمد ع� هدا�ت ا��

ف هدا�ت وشهرته ا��
� - الدور السابعاستاذ 5833383009ش سور�ا المهندس��

ا�من محمد ع�د الهادى عثمان 5
(جراحة جهاز هض� و ك�د)

� استاذ وز المهندس�� 90ج ش احمد عرا�� ب�ج الف��
33022731

01284297123

6
جمال مصط�� محمد ع� 

سع�د
2527948765ش ال�ستان م�دان الفل� �اب اللوقاستاذ

استاذحازم ع�د السالم محمد عامر7
91ش الع�اس�ة ب�ج األط�اء دور رابع

، االر�عاءمن(8-10مساء ) � الس�ت، االثن��
24858525

4026356521ش الحجاز م�دان المح�مة م�الجد�دةاستاذحسن س�د س�د طنطاوى8

9622744830ش مص� النحاس - مدينة ن�استاذسا� احمد ع�دالرحمن سل�مان9

3725917880ش عماد الدين ناص�ة رمس�ساستاذسم�� شفيق شل�� 10

12424822341ش م� والسودان محطة الجراج حدائق الق�ةاستاذعادل حسن ع� ع�دالفتاح11

استاذعاطف ع�دالغ�� يوسف سالم12
421ش رمس�س ابراج الملت�� الدور السادس

امام ب�ج م� للس�احة أ م�دان الع�اس�ة
24049196

13
ع�دالرحمن محمد �خ�ت  

 
�

وشهرته ع�دالرحمن المرا�
94ش ع�دالع��ز فه� سانت فات�ما م�الجد�دةاستاذ

27756006    

01001428946

422504076ش عزت �اشا المط��ةاستاذع�دهللا محمد ع� الشيخ14

15
�ف  عمرو ع�دالمنعم محمود ��

�ف وشهرته عمرو ��
1222585025ش �طرس غا� روك� م�الجد�دةاستاذ

16
محمد صالح الدين ع�دالحم�د 

حسن
85ش الملك ف�صل - الم��وط�ة - فوق مول دم�اط  - ف�صلاستاذ

01150065745

01150065974

17
محمد عصام طه احمد  

وشهرته عصام القو�
31735861280ب شارع الهرم امام عمارات منت� الطالب�ةاستاذ

18
محمد محمد ع�دالرحمن نجم 

الدين ال�ردى
استاذ

62ش الع�اس�ة �جوار مدرسة الحس��ة

و ع�دە �اشا محطة م��

01144443472

24848888

19
محمود احمد محمد الشاف� 

وشهرته  محمود الشاف�
�النداستاذ 114ش ج�الس��س- امام عمارات الم��

24550219

01223801316

823927558ش ال�طل احمد ع�دالع��ز �اب اللوقاستاذنادرع�دالدا�م ابوالعطا االنصارى20

الجراحة العامة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذن��ل س�د محمد صابر21
 64ش هارون الرش�د خلف مس�ش�� هلي��ول�س

م�الجد�دة
26369397

ان �جوار جامع را�عة العدو�ة  مدينة ن�  القاهرةاستاذهشام ماجد حسن ع�د العال22 1822606552ش الط��

423585322ش151امام تاون سن�� المعادىاستاذهشام محمود صالح الدين عامر23

24
احمد اسماع�ل ع�دالحم�د 

محمد

اس�شارى 

أ
97ش المن�ل القاهرة

23652814

01001165274

اسامة س�د ع�د الخالق عوض25
اس�شارى 

أ
ا 725751887ش ج��رة �دران شقة 24 ش��

اسامه محمد جالل الدين فه�26
اس�شارى 

أ
225263838ش 100 م�دان الح��ة المعادى

ف الزغ�� السع�د27 ا��
اس�شارى 

أ
2أ ش الخل�فة المأمون �جوار مدرسة المق��زى

24536852

01207523370

ف محمد احمد محسن28 ا��
اس�شارى 

أ
5222712119ش ع�اس العقاد مدينة ن�

امجد احمد محمد أبو العال29
اس�شارى 

أ
ج  القاهرة 115ش سل�م األول النعام  فوق معمل ال��

26397107 

01008386429

ى م�خائ�ل30 ام�� من�� ه��
اس�شارى 

أ
ة � � -ج�� 20101224581342ش السودان - المهندس��

بهاء محمود احمدالوك�ل31
اس�شارى 

أ
ا م�دان الخلفاوى 23822046673ش ش��

�ف32 جمال فؤاد محمد  محمد ��
اس�شارى 

أ
125237416ش مسجد الدعاة من ش 9 حدائق المعادى

33
حسام الدين سعد ع�دالجواد 

وشهرته حسام سعد اال�ة

اس�شارى 

أ
4022419486ش الحجاز م�الجد�دة

حمدى حامد ابراه�م المرا��� 34
اس�شارى 

أ
01025121538مجمع ع�ادات ش 9 - المقطم

دان�ال جاد الرب �شاى ابراه�م35
اس�شارى 

أ
ا و الخلفاوى  ش�� 324313761ش احمد العوامرى �جوار محطة م��

رأفت حب�ب س�حه36
اس�شارى 

أ
1ش طلخا - صالح الدين - م� الجد�دة

26389284

01223410380

37
سامح محمد رفعت الحموى

وشهرته سامح الحموى

اس�شارى 

أ
 
�

128ش التح��ر الد�
37489614

01222196803

سا� عازر جور�� قلي�� 38
اس�شارى 

أ

� شمس  162ش ابراه�م ع�دالرازق تقاطع صعب صالح ع��

ق�ة ال��

24936540

01210566400

39
�ف �طرس اخن�خ �شاى ��

ى �ف �طرس الم�� وشهرته ��

اس�شارى 

أ
401222853641م�دان الع��ز �ا� ال��تون

�ف مراد جرجس40 ��
اس�شارى 

أ

ە خلف مس�ش�� هلي��ول�س �   1ش ع�د اللط�ف المك�ا�� من المن��

م� الجد�دة
01211919280

طارق ابوز�د عثمان ابوز�د41
اس�شارى 

أ
601010358420شارع �طرس غا� - روك�� 

� دع�س42 عادل جودة حس��
اس�شارى 

أ

ب�ج فودافون تقاطع  ش صالح سالم مع ش جامع عمرو 

الملك الصالح
01144506625
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عاطف عمر ع�دالفتاح البها�� 43
اس�شارى 

أ
ة � 35699200عمارة الن� الدور الرابع شقة 11 م�دان الج��

ع�د الرافع عط�ة محمد القاق44
اس�شارى 

أ

� - التجمع   ع�ادة 443 مركز القاهرة الط�� - ش ال�سع��

الخامس - القاهرة
01017722345

عثمان ع�دال���م عثمان45
اس�شارى 

أ
 � 133377416م�دان الحجاز ب�ج الصفا الط�� المهندس��

ع� ممدوح سل�مان ال�اسل46
اس�شارى 

أ
35ش محمد توفيق د�اب من مكرم عب�د مدينة ن�

22707607

01006239901

عمرو �مال محمد يو�س47
اس�شارى 

أ

 �  306ش السودان المهندس��

ة � 210ط حدائق االهرام - الج��

01002892908

 01023414442

عمرو محمد ع� محمد �خ�ت48
اس�شارى 

أ
 
�

129ش  التح��ر - الدور الثالث شقة 4 - الد�
33351127

01551084573

محمد احمد صابر سلطان49
اس�شارى 

أ
ة � ة - عمارة الن� - الج�� � 51101146334461م�دان الج��

محمد عاطف محمود ال�ردى50
اس�شارى 

أ
4901021228989ش الالسل� - �جوار م�دان مؤمن - المعادى الجد�دة

محمد محمد حامد مجاهد51
اس�شارى 

أ
 تقاطع ش راغب  حلوان

�
41ب ش المرا�

01115241366

01006435572

52
محمد مسعد س�د محمد

وشهرته  محمد مسعد �ل��

اس�شارى 

أ

 3ش الشيخ االم�� من ش م� والسودان �جوار اجزخا نة

الح�اة حدائق الق�ة

24649018 

01222320300

محمد هشام طلعت احمد53
اس�شارى 

أ
2ش ع�دالحم�د امام -ترعة السواحل المح�مة ام�ا�ة

01001475585

01225105855

محمد �ح�� ع� ابراه�م54
اس�شارى 

أ

 - 50ش الخل�فة المامون - ب�ج سوق الع� الدور التاسع

م� الجد�دة
01000942246

محمود ع� ع�د الرسول عثمان55
اس�شارى 

أ
قاوى من ترعة الخشاب المع�ة - القاهرة 1ش عب�د ال��

01001422747 / 

22678581

56
مدحت محمد ع�دالسالم 

ابراه�م

اس�شارى 

أ

 64ش هارون الرش�د خلف مس�ش�� هلي��ول�س

م�الجد�دة

26444259

01001432731

لس م�خائ�ل57 ممدوح سا� ك��
اس�شارى 

أ
 � 99ش رمس�س امام نقا�ة المهندس��

25760088

01005185297

من�� مرقس �شاى ع��ضة58
اس�شارى 

أ
1423646207ش متحف المن�ل القاهرة

مؤمن احمد ع�د المحسن59
اس�شارى 

أ

ة  قطعة 6 �لوك 43 وحدة 28 - الدور الرابع - المنطقة العا��

- مدينة ن�

01223234883  

01224699922

ن��ل وه�ة متو� عمر60
اس�شارى 

أ
 عمارة و�م��  حلوان

�
4428182998ه  ش مصط�� المرا�

لس ب�اوى61 ها�� ع��ز ك��
اس�شارى 

أ

� م�دان ت��ومف  73ش عثمان بن عفان - ب��

وم�دان سف�� م�الجد�دة

24190779

24195960

62
هشام  اسماع�ل ع�د الن�� 

صالح

اس�شارى 

أ
01065933698قطعه5216 ال� الرابع الهض�ه الوس�

ف فاروق ا�ادير63 ا��
استاذ 

مساعد
هة م�دان سانت فات�ما م�الجد�دة � 174ش ال��

27768717

01206977076

امن�ة محمد حسن ع� ر�يع64
استاذ 

مساعد
18مكرر ش اف��ق�ا امتداد مصط�� النحاس مدينة ن�

24728079 

01116675370
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سم�� ابراه�م ع��ز65
اس�شارى 

ب
و مارجرجس - م� القد�مة � محطة م�� 9ش سوق االثن��

23626693

01001427077

� س�د66
محمد سع�د ا�ا��

اس�شارى 

ب
201015444388ش 100 - م�دان الح��ة - المعادي

67
�ا� محمد ع�دالواحد احمد 

حشاد

اس�شارى 

ب

 45ش الن� م�دان الجزائر فوق ص�ل�ة العز�� المعادى

الجد�دة

25167446

01114315390

اب�سام فاروق طه68
اس�شارى 

ج
7901005469786ط��ق الن� - سما �لي��ك - مدينة ن�

69 � جرجس رءوف ام��
اس�شارى 

ج
ا م� عة  ش�� 198ش ال��

22045201

01223578826

حمدى ع�د الغفار ع�د الرازق70
اس�شارى 

ج
 � 20ش ال�طل احمد ع�د الع��ز المهندس��

33351006

01028100031

� اسالم ع�د الرحمن ع�د المنعم71
3801007567558ش راغب - حلوانأخصا��

� صالح محمد �سيو�� فتح هللا72
وقأخصا�� 901227639936عمارات مركز المدينة - مدينة ال��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
الس�د ع�دالرحمن ابراه�م 

عمارة وشهرته الس�د المر
27962825عمارة ب�ج االط�اء ش محمد محمود �اب اللوقاستاذ

40ش  الحجاز - شقة 9 - م� الجد�دةاستاذحازم عن�� فتح هللا مشا�2
01001799935/22

404240

استاذحسام ابراه�م محمد معا�3
 71ش جامعة الدول الع���ة الدور الرابع

 � فوق فرغ� المهندس��
33357848

�ف4 9626032674ش الشيخ غراب �جوار الق� الجمهورى حدائق الق�ةاستاذحمدى مر� فرحات ��

5
عصام الدين ع�دالرحمن 

ع�دالمج�د وشهرته عصام عمارة
استاذ

 58ش الحجاز امام مس�ش�� هلي��ول�س ب�ج امون

م�الجد�دة
26387080

ة استاذمحمد حسن ع�دالعال نا�ل6 � ى الج�� � 6935703607ش ر�يع الج��

استاذمحمد خالد سعدالدين7
� أمام  61ش السودان المهندس��

موقف أت���س بوالق الدكرور
33359411

21ش اسماع�ل رمزى م�دان الجامع م�الجد�دةاستاذمحمد وائل سم�� محمود8
26442125

01223406139

9
منت� معوض محمد احمد 

حجازى
ااستاذ 5324598298ش روض الف�ج متف�ع من  دوران ش��

احمد محمد ع�د الرح�م السبع10
اس�شارى 

أ

هة �جوار م�دان ت��امف م� � �� من ش ال��  2أ ش مراد ال��

الجد�دة
01065650993

اسامه حامد ع�دالجواد حسن11
اس�شارى 

أ
127ج ش م� والسودان عمارة �� تك حدائق الق�ة

24837084

01001684115

أ�من طارق محمود محمد12
اس�شارى 

أ
 
�

 - م�دان الد�
�

4501033207048شارع الد�

13
طارق عصام محمد قند�ل 

( عمود فقرى)

اس�شارى 

أ
15ش رشدى ب�ج سل� عا�دين

23957074

01223344686

محمد ابراه�م �مال ابراه�م14
اس�شارى 

أ
01003915051قطعة 1178 عمارة 80 منطقة 5 ش 9 المقطم - القاهرة

جراحة المخ واالعصاب

120 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

15
محمد حاتم مصط�� الج��  

(قسطرة مح�ة و اشعة تداخل�ة)

اس�شارى 

أ
01012278753ع�ادة 842 ب�ج دار الفؤاد - مدينة ن�

محمد مصط�� �مال جاد الحق16
اس�شارى 

أ
 � 2133045446ش ال�طل احمد ع�د الع��ز المهندس��

مصط�� �امل الفو� عمار17
اس�شارى 

أ
9626703815ش مصط�� النحاس ب�ج االط�اء شقة 405مدينة ن�

� فت� احمد فه�18
اس�شارى 

أ
وت - الدور الرابع - م� الجد�دة 1701282602026ش  ب��

19
هشام ع� الس�د منت� 

وشهرته ( هشام منت� )

اس�شارى 

أ

 97ش التح��ر امام مسجد أسد بن الفرات

 
�

فوق مطعم جاد الد�
37489296

وائل عثمان محمد ع�د الفتاح20
اس�شارى 

أ
ت متف�ع من م�دان الظوغ� 2201203003634ش خ��

محمد عمارة محمد الهوارى21
استاذ 

مساعد
201000551158ش المن�ل - الدور األول - م�دان ال�اشا - القاهرة

ن��ل ع�د الس�د محمد عمار22
اس�شارى 

ب
55ش النادى ال��ا��  ب�ج األط�اء ف�صل

35726024 

38473887

8701123498720ش المن�ل - م�دان ال�اشا - المن�لمدرساحمد محمد صالح الدين احمد23

طارق حمدى ع�دالخالق ال�ى 24
وشهرته (طارق حمدى ال�ى )

مدرس
53ش نخلة المط�� عمارة البنك االه�

م�دان ت��ومف م� الجد�دة

26438811

01200001889

25
ع�د الرحمن عنا�ت ع�د 

الحم�د ثا�ت
2301225336263ش الق� العي�� امام معهد السكرمدرس

مدرسمحمد حل� ع�د الشفوق26
كه هه - م�دان سانت فات�ما - عمارة بنك ال�� �   168ش ال��

م� الجد�دة
01284651726

64ش المن�ل الدور االول - شقة 9مدرسهاشم محمد توفيق ابو العال27
25315539

23638385

9124188093ش عثمان بن عفان م�دان ت��ومف م�الجد�دةمدرسهشام انور ع�دالرح�م محمد28

29
ع�د العل�م ع�د الوهاب ع�د 

العل�م

اس�شارى 

ج
 � �ه المهندس�� � 12801114075013ش السودان ق� اإلل��

30 �
عمرو ع�د المنعم ال�تات��

اس�شارى 

ج

� - م�دان المحطة - 
�

عمارة س�نما ماجدة - 25ش المرا�

حلوان
02 28160318

هشام محمد ابو العال31
اس�شارى 

ج

 - 30ش اسماء فه� - تقاطع ت��اللوقاد - ارض الجولف

م� الجد�دة
01120577776

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد1 � �مال الدين حس�� �ف عمارة اللواء الدور الثالث �اب اللوقاستاذحس�� 223934512ش ��

ع� مراد ابراه�م ع� سعد2
اس�شارى 

أ
�� الخل�فة المامون م�ش�ة ال�كرى 1224534595ش الج��

3
محمود محمد احمد محمد 

نا�

اس�شارى 

أ
 
�

2801092525207ش مصدق - الد�

مصط�� محمد سا� محمد4
اس�شارى 

أ
7727929537ش الق� العي�� 

جراحة االوع�ة الدم��ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ول�د محمد �امل احمد5
اس�شارى 

أ
27961613 3002ش المبتد�ان - سعد زغلول - الس�دة ز��ب

عمرو مصط�� علوا�� ك��م6
اس�شارى 

أ
 � 1م�دان الحجاز الدور السادس وحدة 605 المهندس��

33366134

37482560

7 �
ا�مل فوزي مساك جو��

اس�شارى 

ب
5301281324553ش المق��زي - ب�ج االط�اء - م� الجد�دة

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد ف�ج احمد القاصد

وشهرته احمد ف�ج القاصد
استاذ

 9ش البوستة من ش االهرام الدورالرابع شقة 42 روك�

م�الجد�دة
22904585

3323651420ش الق�العي�� استاذاحمد مر� مصط�� فه�2

2ش100 متف�ع من ش 105 المعادىاستاذز�اد سم�� س�د جاد3
25263342 

01010829900

4
وائل ع�د العظ�م ع�د الون�س 

جمعة و شهرته وائل جمعة
هة عمارات را�عة االس�ثمارى مدينة ن�استاذ � 28ش ال��

26901518  

01000858145

امجد احمد محمد ابوالعال5
اس�شارى 

أ
ج  القاهرة 115ش سل�م األول النعام  فوق معمل ال��

26397107

 01008386429

6
ا�من محمد ع�د المه�من ع�د 

الرحمن

اس�شارى 

أ

المقطم - ش 9 - قطعة 8635 - �جوار مش��ات حس�� - 

المقطم

28440651  01

23430573

� احمد عثمان7 عالء الدين حس��
اس�شارى 

أ
21ش الن� - فوق مطعم طأطأ - المعادي

01014040332

01122443886

ع� ز�دان تها� محمد8
اس�شارى 

أ
اوى 10ش ع�د المنعم ر�اض عرب المعادى �جوار الش��

27508696 

01006367475

عمرو �مال محمد يو�س9
اس�شارى 

أ

� �جوار ك��رى عرا��  306ش السودان المهندس��

ة � 210ط حدائق االهرام - الج��

01002892908

01023414442

محمد الس�د حسن ع�د�10
اس�شارى 

أ
المعراج العلوى �جوار البنك االه� قطعة 10064 - المعادى

01011155178

01027622444

محمد عاطف محمود11
اس�شارى 

أ
4901021228989ش الالسل� - �جوار م�دان مؤمن - المعادى الجد�دة

محمد محمد فخرالدين مصط�� 12
اس�شارى 

أ
ة � عمارة الن� الدور التاسع شقة 8 م�دان الج��

37745419

01223657863

لس م�خائ�ل13 ممدوح سا� ك��
اس�شارى 

أ
 � 99ش رمس�س امام نقا�ة المهندس��

25760088

01005185297

14
هشام ع�دالوهاب ع�دالمحسن 

خل�فة وشهرته هشام خل�فة
 مدرس

�
 - م�دان الد�

�
4133364646ش الد�

� محمد ع�د الستار ع�دالحم�د15
501008090242ش النادى روك� - القاهرةأخصا��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
حسن محمد ع�دهللا الصاوى 

وشهرته حسن الصاوى
3223907094ش قدرى امام مجلس � جنوب القاهرة الس�دة ز��باستاذ

جراحة االورام

جراحة القلب والصدر
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2
عزالدين ع�دالرحمن مصط�� 

احمد
2624825471ش ال�جا�� امام مس�ش�� القوات الج��ة الع�اس�ةاستاذ

3
حسن محمود ع�د الرحمن 

الس��

اس�شارى 

أ
� سا� - الق� العي��  21ش ام��

27961613

01119777300

ع�د هللا محمد اسامة منصور4
اس�شارى 

أ
ة � 5111029901332ش االهرام عمارة الن� م�دان الج��

5
محمد صالح الدين ابراه�م 

خطاب

اس�شارى 

أ
85ش 9 - الدور االول - المعادى

23593425

01005720069

� مازن متو�6 محمود حس��
اس�شارى 

أ
ة � 801201093494ش مراد ب�ج مراد الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذخالد ع�د الحل�م حف�� احمد1
 481ش ف�صل  �جوارك��رى ف�صل

�ن ف�صل 60ش احمد حمدى ش الع��

01159276919

35834970

استاذسل�مان محمد سل�مان ابراه�م2
هة من م�دان الج�ش الظاهر �   2ش ال��

ان ناص�ة ش إسماع�ل الق�ا��  60ش الط��

24454584

22625132

 استاذعمر ع�دالعل�م حسن س�د3
�

� الدورالسادس م�دان الد�  ب�ج م�للتام��
�

4401005001300ش الد�

ةاستاذماجد محمد محمد اسماع�ل4 � 25712430عمارة الن�  شقة 9 م�دان الج��

1123920145م�دان الفل�  �اب اللوقاستاذمحمد عاصم محمود الف�� 5

6
محمد قدرى ع�دالمج�د 

وشا� وشهرته قدرى وشا�
9223912259ش محمد ف��د م�دان ال�ستان �اب اللوقاستاذ

� الخو�7 ف محمد ابو العين�� ا��
اس�شارى 

أ
ش ط��ق م� حلوان الزرا� - المعادى 56

01150021755 

01050037960

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاحمد احمد نبوى مرة1
 106ش جامعة الدول الع���ة عمارة م� لالسواق الحرة

 � المهندس��
37615567

2
احمد ع�دالحم�د الس�د شما 

وشهرته احمد شما
� استاذ 8233362619ش السودان نها�ة جامعة الدول الع���ة المهندس��

استاذاسماع�ل احمد حمودة ع��3
 39أ ش سل�م االول ال��تون

و حدائق المعادى ب�ج االط�اء امام محطة م��

24555688

25237009

4
ايهاب محمد احمد نجم 

وشهرته ايهاب نجم
� استاذ 19733047646ش 26 يوليو ب�ج سفنكس المهندس��

5
بهاءالدين ع� محمد ع�

وشهرته بهاء الدين قرنة
� استاذ 9033459906د ش احمد عرا�� فوق البنك المركزى المهندس��

� احمد ع�دهللا6 6923781813ش 9 �جوار ق��در المعادىاستاذحسن حس��

�ن احمد خل�ل7 ايون المعادى - المعادىاستاذ�� � 225254868ش 100 خلف ب��

91ش الع�اس�ة ب�ج االط�اء الدور التاسعاستاذعادل حامد عوض هللا سل�مان8
24831525

01006051226

9 � استاذع� ابراه�م ع�داللط�ف حس��
�ف من ش االهرام م�الجد�دة 186مكرر ش  14أ ش ��

ول الوا�� ال�ب��  �ات الب�� ��

22570890

24262932

جراحة االطفال

جراحة العظام
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

10
ع� محمد رضا منصور ع� 

وشهرته ع� رضا
ال�ور�ة م�الجد�دةاستاذ 27أ ش �غداد ال�ور�ة  سن��

22913864

01025440534

استاذعمادالدين عصمت ع� ابراه�م11

ق�ة � شمس ال��  116ش احمد عصمت ع��

و  224ش الج�ش م�دان الج�ش أمام الم��

27ش الخل�فة المأمون الدور الثا�� - روك�

24915113 

25920870

استاذعمرو ع�دالقادر حماد ابوالعال12
115ش سل�م االول ب�ج منارة ال��تون

م�دان النعام حلم�ة ال��تون
20674424

14724645429أ ش م� والسودان حدائق الق�ةاستاذع�� راغب رفا�13

استاذمحمد اسامة حجازى محمد14
13ش الدو�دار حدائق الق�ة

13ش سالم سالم العجوزة

26840473 

33369144

35694877مجمع ن� الدين اول ش الهرم �جوار النفقاستاذمحمد المر� النادى عاشور15

استاذمحمد رضا ع�دالوهاب الس�د16
 63ش الع�اس�ة امام مدرسة الحس��ة الثان��ة قرب م�دان

ع�دە �اشا
24833028

724546666ش غرناطة روك� م� الجد�دةاستاذمحمد سا� ع�د رجب الزهار17

الشيخ زا�د محور 26 يوليو ت��ن تاورز الدور الخامساستاذمحمد �مال ع�د الع��ز18
01005133844

01003609984

19
ابراه�م محمد الشحات جادو 

ابراه�م

اس�شارى 

أ
 � 70111119169م�دان سفنكس احمد عرا�� الدور الخامس - المهندس��

� احمد توفيق20 احمد الحس��
اس�شارى 

أ

مدينة 6 أ�ت��ر ق�ل م�دان فودافون المحور المركزى �ايرو 

م�د��ال سن�� 

01008908244

01148656010

احمد حس�� احمد اسماع�ل21
اس�شارى 

أ
1523787068ش152متقاطع مع ش 7 المعادى

احمد سم�� س�د القليو�� 22
اس�شارى 

أ

� ب�ج األط�اء اع� كنتا� الدور  128ش السودان المهندس��

التاسع شقة 1
01200053179

احمد صالح حسن العدوى23
اس�شارى 

أ

ش داوود بر�ات  خلف مجمع الملك فهد التج���� ال� 

السابع مدينة ن�
01100344344

احمد ع�د الع��ز حسن24
اس�شارى 

أ
 - ب�ج االط�اء

�
9801120546787ش التح��ر - الد�

دى25 احمد ع�د المنعم ال��
اس�شارى 

أ

وسبورت - القاهرة � الشما� - �عد نادى ب��  264ش ال�سع��

الجد�دة
01201590011

26
احمد ع�دالرحمن احمد 

الخط�ب

اس�شارى 

أ
5223636850ش المن�ل �جوارما�دونالدز

احمد ف��د ع�دالحم�د نورالدين27
اس�شارى 

أ

    89ش المن�ل محطة الغمراوى

� والجمعة ) األجازة ( االثن��
23636382

احمد محمد احمد عمر28
اس�شارى 

أ

 11ش جواد حس�� تقاطع ش رشدى مع جواد حس�� �اب

اللوق
23926007

احمد مصط�� احمد محمد29
اس�شارى 

أ
7122621959ط��ق الن� �جوار مرور مدينة ن� وس�نما طي�ة مول

احمد مصط�� قطب ع��ز30
اس�شارى 

أ
هة - م� الجد�دة � 5301017782577ش نخلة المط�� - الدور الرابع - ال��

31
احمد ها�� محمد عزت

( و شهرته ها�� عزت )

اس�شارى 

أ
6ب ش �طرس غا� روك� م� الجد�دة

22592659

01003508575

احمد ��ى زك��ا احمد32
اس�شارى 

أ

156ش المطراوى المط��ة

10م�دان ت��ومف م�الجد�دة

22554904

27759106
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

33
اسامة ع�دالوهاب محمد 

الم�� وشهرته اسامة الم��

اس�شارى 

أ
7526706373ش مصط�� النحاس مدينة ن�

اسامة محمد الس�د ف�ج34
اس�شارى 

أ

 6ش محمود حافظ  عمارة البنك األه� م�دان سف�� م�

الجد�دة
01020785151

35
اسامة محمد محمود الهوارى 

وشهرته اسامة الهوارى

اس�شارى 

أ
922509338ش الح��ة م�دان المط��ة

اسامه �عقوب جرجس م�خائ�ل36
اس�شارى 

أ

 1م�دان ابن الح�م  ش ع� رضا �جوار نادى 6ا�ت��ر �ابن

الح�م
26381473

ايهاب شكرى �طرس مقار37
اس�شارى 

أ
ا - القاهرة ج - ش�� 2001223519149ش من�ة الس��

�اهر عاطف ق�� غا�38
اس�شارى 

أ
7920670680ش ع�د الع��ز فه� م� الجد�دة

�جاد هشام مصط�� ز�39
اس�شارى 

أ
01223757737محور 26 يوليو - ابراج ت��ن تاورز  - الشيخ زا�د

د�ف�د جرجس ر�� مرقس40
اس�شارى 

أ

 - 93مكرر ش اسماع�ل الق�ا�� - شقة 308 الدور الثالث

مدينة ن�
01033093581

ذ� �سيو�� الس�د خل�فة41
اس�شارى 

أ
22ش اسماع�ل �امل - ح�در - حلوان

01027491955   

01140336565

رضا محمد ابراه�م ف�شار42
اس�شارى 

أ
ايون المعادى م�دان الح��ة المعادى � 12ش 153 �جوار ب��

25265406

01006744341

زه�� زاهر غطاس بولس43
اس�شارى 

أ
ا فوق كنتا� ا دوران ش�� 12722027076ش ش��

ة44 سا� الس�د ع�د الفتاح عم��
اس�شارى 

أ

ال م� الجد�دة - ج� ى - خلف سن��  13ع�د الع��ز ال���

الس��س
26375595

سوزان محمد حامد الغوا�� 45
اس�شارى 

أ
ال الزمالك 227355523ش الملك االفضل خلف سن��

س�د محمد محمد الس�د46
اس�شارى 

أ
ان الس�دة ز��ب � 123919214ش قدرى امام مصانع الرش�دى الم��

47
 � شع�ان ع�� حس��

ع�داللط�ف

اس�شارى 

أ
� شمس �ن زهراء ع�� 72ش الع��

22185057

010014893848

48
صادق مصط�� س�د مصط��  

وشهرته  صادق مصط�� ع��س

اس�شارى 

أ
1أ ش المحطة خلف عمرافندى حلوان

27647262

01015921948

ى محمد حل� مناع49 ص��
اس�شارى 

أ

 - 5ش من�� ابراه�م من ش زغلول - امام مدرسة الحلم�ة

مشعل - الهرم
01001534342

عادل ع�دە حسن الحداد50
اس�شارى 

أ
ة � 51935704800ش االهرام عمارة اركو م�دان الج��

51
عاصم �سط��� احمد 

�سط���

اس�شارى 

أ
ة � 535725539ش مراد الج��

52
ع�د الرحمن عوض ع�د الع��ز 

ال�شب��� 

اس�شارى 

أ
304/30201097976634ش بورسع�د الس�دة ز��ب القاهرة

ع�د السالم س�د جمعة ال�تات�� 53
اس�شارى 

أ
ى ابوعلم �اب اللوق 123930136ش جواد حس�� تقاطع ش ص��

عالء احمد حسن الطحان54
اس�شارى 

أ
5029248489ش الخل�فة المأمون  - م� الجد�دة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عماد صموئ�ل بولس ساو�رس55
اس�شارى 

أ

ا مب�� الرا� الصالح االدارى  121ش ش��

عمارة ما�دونالدز الدور السابع شقة 4
22055694

عمرو احمد ع�دالرحمن حسن56
اس�شارى 

أ

�ن �  10ش يوسف ع�اس امام نادى الزهور �جوار محطة ب��

م���ل مدينة ن�
1112780335

عمرو ع�د الرؤف ع�د المج�د57
اس�شارى 

أ

 - ش ف�صل - ب�ج الن� - الدور السادس شقة 601 446

ة � الج��
01091656734

فادى م�ش�ل فه� ابراه�م58
اس�شارى 

أ
34ش سنان  حسن- ج� الس��س - ال��تون

01021817877

01100379760

فايق فؤاد ع�دالشه�د الش���59
اس�شارى 

أ
1924186266أ ش الخل�فة المأمون روك� م�الجد�دة

60
ماجد احمد محمدعمر

( و شهرته  ماجد عمر )

اس�شارى 

أ

 291ش عمر بن الخطاب تقس�م عمر بن الخطاب أخر ج�

الس��س

26633650

01004051176

ماهر ثا�ت واصف هارون61
اس�شارى 

أ
ا عة البوالق�ة ش�� 40ش المس�ش�� ( ش�كوال�� ) ال��

01211428757

01002001169

محسن محمد الس�د محمد62
اس�شارى 

أ
هة و الن� مدينة ن� � 1024185438تقاطع ش ال��

محمد احمد ص�� الدين محمد63
اس�شارى 

أ

 27ش الخل�فة اآلمر مدينة ن� ال� السابع خلف الحد�قة

الدول�ة

23876271 

01000850702

64
ف لط�� الوك�ل محمد ا��

ف الوك�ل وشهرته ا��

اس�شارى 

أ
78ش ج�الس��س تقاطع روك� ب�ج الطاهرة

24516686

01009498584

محمد الس�د احمد ش�انة65
اس�شارى 

أ
و أنفاق سانت ت��زا ا محطة م�� 18424314373ش ش��

� جندو66 محمد ام��
اس�شارى 

أ
601223443785ش النبوى المهندس - م ن� - القاهرة

67
محمد سا� حسن سل�مان 

وشهرته محمد سا� معا�

اس�شارى 

أ
1923956331م�دان الس�دة ز��ب

محمد ع�د السالم س�د جمعة68
اس�شارى 

أ
1ش جواد حس�� - �اب اللوق - القاهرة

23930136

01000436115

69
محمد عوض ع�د الهادى 

شع�ان

اس�شارى 

أ
 
�

106ش التح��ر - الدور الثالث - الد�
33375708

01274249398

محمد فؤاد محمد ع�دالحم�د70
اس�شارى 

أ
� م�دان سانت فات�ما م�الجد�دة 2226357100ش احمد ام��

محمد محمد ال��ال�� 71
اس�شارى 

أ

 60ش الخل�فة المأمون ب�ج ك��ن سن�� الدورالخامس شقة

الخل�فة المأمون 601
01099497498

محمد محمد حل� الد�ب72
اس�شارى 

أ
276ش الملك ف�صل محطة المط�عة  الهرم

35826885/01026

546676

73
محمد محمد ع�دالمقصود 

سالم

اس�شارى 

أ

8ش رفاعة م�ش�ة ال�كرى

165ش م� والسودان  حدائق الق�ة

22570019

24858355

محمد يوسف ع�د الستار74
اس�شارى 

أ
ة � 16801068654165ش الملك ف�صل - الدور الثالث - ف�صل- الج��

محمود محمد ع�د الوهاب75
اس�شارى 

أ

�ف - امام مول الح��ة مول ال�ور�ة - م�  14أ ش ��

الجد�دة
01030066692

مهند محمد مجدى حمودە76
اس�شارى 

أ
ا الدور االر�� الساحل - القاهرة 27301554215882ش ش��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ن��ل وه�ب سلوا�س77
اس�شارى 

أ

ا مجمع الرا� الصالح االدارى الدور السادس  121ش ش��

شقة 7

24327355

01005196437

ء محروس مه�� ع�دالملك78 ها��
اس�شارى 

أ

اتون هلي��ول�س �جوار فندق  73عمارات صقر ق��ش ش��

راد�سون �لوم�الجد�دة

22662482

01000110775

ها�� سعد م� الدين79
اس�شارى 

أ
ة � � - الج�� 4701030755339ش جامعة الدول الع���ة - المهندس��

هشام شكرى ع� محمد80
اس�شارى 

أ
90ش المن�ل اع� بنك عودة الدور الثالث القاهرة

23655289

01020890889

81
ول�د ع�دالغفار محمد عرفة 

(جراحة مناظ�� )

اس�شارى 

أ
9ش السادات( ترسا سا�قا ) ب�ج األط�اء الطالب�ة الهرم

01508019248   

37799989

�ا� عاصم محمود حسن82
اس�شارى 

أ
ة �  - الج��

�
4201001703070ش مصدق - الد�

احمد محمد الس�د خ�� 83
استاذ 

مساعد

ة �  - 511عمارة الن� الدور التاسع شقة 11 - م�دان الج��

ة � اع� بنك االسكندر�ة - الج��
01221502902

ا�من فت� من�� 84
استاذ 

مساعد
هة م�دان ت��ومف � 13201012270503ش ال��

ملهم محمود محمد محمود85
استاذ 

مساعد
146ش الن� - المعادى

01122682714 / 

25203170

احمد صالح محمد ابو طالب86
اس�شارى 

ب
ة � ة  - الج�� � 51101062022277عمارة الن� الدور السدس- م�دان الج��

اسامة رجب ع�دالفتاح محفوظ87
اس�شارى 

ب

 30ش السودان ب�ج السعادة امام ص�دناوى

 � ومس�ش�� المروة المهندس��

33357590

01223419818

88
جمال صالح الدين المر� 

خل�فة

اس�شارى 

ب

  35ش مصط�� النحاس – ب�ج سان جورج - الدور االثالث

شقة 304 – مدينة ن�
01223657439

89
 

�
خالد احمد محمد دسو�

الحوت(و شهرته خالد الحوت)

اس�شارى 

ب
�ن التعاون � 236ش الملك ف�صل الدور األول �جوار محطة ب��

01156339399 

01020871088

90
محمد �مال محمد ن�ى 

المحالوى

اس�شارى 

ب

 1ب�ج سي�� ال�ت ش اللبي�� المواجه لشارع المجزر اال�

الدور الرابع الم��وط�ة هرم
01143131990

مدرسعالء الدين ابو الحمد حامد91
ة - الدور االول � ى �جوار مح�مة الج�� �  - 38ش ر�يع الج��

ة � الج��
01118708531

19ش محمد مصط�� حمام ع�اس العقادمدرسعمرو احمد فؤاد غن��92
01028278557  

01212798503

93
فادى �مال ع�د الدا�م ع�د 

الدا�م
� مدرس 1701014557109ش شهاب - امام التوح�د و النور - المهندس��

احمد محمد فرغ� مع�د94
اس�شارى 

ج

 - 12ش 155 من ش 151 �جوار م�دان الح��ة - المعادى

القاهرة
01008458325

عامر محمد يوسف الفار95
اس�شارى 

ج
11عمارات را�عة االس�ثمارى مدينة ن�

26906152    

0129401566

محمد ع�د حسن احمد96
اس�شارى 

ج
127ش م� والسودان ب�ج اللؤلؤة حدائق الف�ة

24342677

01005294919

محمد محمود محمد خل�ف97
اس�شارى 

ج

 - 81ش ال�حر االعظم - ب�ج الؤلؤة - من ش كولدير - المن�ب

ة � الج��
01030881918

محمود محمد محمود98
اس�شارى 

ج
3501030025954ش اف��ق�ا - المنطقة التاسعة - مدينة ن� - القاهرة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

وائل سم�� �در99
اس�شارى 

ج
13ش السلحدار روك� - م� الجد�دة

01126030551

01555344930

� احمد جمال ال�دوى احمد100
� أخصا�� 2001066225794ش ال�وثر من ش جامعة الدول الع���ة - المهندس��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد السع�د ال�سط��� 

ع�دالجواد
استاذ

 - 33ش ن��ل الوقاد- الدور الرابع شقة 402- ارض الجولف

م� الجد�دة
01016757975

2
صالح الدين محمد مر� 

المس�دى
� استاذ 9723631624ش المن�ل فوق ك�اب شاه��

استاذلب�� راشد عزالعرب ع�دالرحمن3
45ش المق��زى روك� م�الجد�دة

87ش المق��زى روك�

22567760

01222702185

� محمود احمد جادو4 استاذن�ف��
 47ش ابراه�م الرفا� خلف أوالد رجب - مصط�� النحاس

مدينة ن�
01000559072

 - عمارة بيو� ال�نفا�� استاذوائل ع�د الجواد طه عد�سة5
�

 - م�دان الد�
�

3001158886036ش الد�

5501223186849ش النادى ال��ا�� ب�ج االط�اء اول الملك ف�صل الهرماستاذوفاء محمد ع�داللط�ف عاشور6

7
احمد محمد جاب هللا ابو 

الحسن

اس�شارى 

أ
201010791813ش الق�ة - روك� - م� الجد�دة - القاهرة

ان�� مسعد محمد ابو النجا8
اس�شارى 

أ

ام�دز - ناص�ة ش  2ش الهرم - مشعل - ب�ج �انوراما ب��

الجمهور�ة
01555065083

حسن خالد حمدى محمد خالد9
اس�شارى 

أ
عمارات الفردوس - الدور االول - مدينة ن�

01207140606   

2342623

خالد ع�د الع��ز محمد �مال10
اس�شارى 

أ
34أ ش الحجاز م�دان المح�مة م� الجد�دة

26367554

01203830495

11
خالد محمد محمد تعلب

وشهرته خالد تعلب

اس�شارى 

أ

تكنولو�� مول الدور الرابع شقة 401 

ش مكرم عب�د ال�اج مول مدينة ن�

26706946 

01094444076

�ف احمد محمد �حر12 ��
اس�شارى 

أ

 52ش ع�د الحم�د ابو ه�ف من  م�دان الحجاز - م�

الجد�دة

01003878795  

01100036559

�د ك�ال�� 13 � محمد رضا ابو ال��
اس�شارى 

أ
34أ ش الحجاز امام مح�مة م� الجد�دة

22875213

01223411180

خالد نج�ب ع�دالحك�م محمد14
استاذ 

مساعد
2126427638ش اسماع�ل رمزى م�دان الجامع م�الجد�دة

15
را� رفعت يوسف غا�

مركزد/ را� غا� لعالج االورام

استاذ 

مساعد

 40أ ش �غداد الدور األول �عد األر�� شقة 6 ال�ور�ة م�

الجد�دة

01060634949

01091571593

16
محمد محمد مرزوق ال�سيو�� 

وشهرته محمد ال�سيو�� 

استاذ 

مساعد
126367944أ م�دان التضح�ة خلف م�دان ت��ومف م�الجد�دة

ان غطاس17 نا�� سا� ج��
استاذ 

مساعد

مب�� (15ب) ش الس�اق

�الند م�الجد�دة خلف مؤمن الم��
26428029

ر�مون رمس�س ان�س �طرس18
اس�شارى 

ب

 2ش رشدي - �جوار ص�دل�ة ذكري - م�دان سف�� - م�

الجد�دة
24191231

� احمد19 �ف حسن�� مدرس��
 1ش الس�اق م� الجد�دة �جوار اد�داس ج� الس��س

الند خلف الم��

01122345933

01001924613

الطب النووي وعالج االورام
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

20
محمد محمد الحف�� محمود

(ع�ادة ابن س�نا لعالج االورام)
3401203830495أ ش الحجاز امام مح�مة م� الجد�دةمدرس

�ف21 مدرسوسام ع� ع�دهللا ال��
� الدور 11  عمارة م� للتام��

�
 42ش الد�

 
�

م�دان الد�
37603201

محمد مشهور ع�د العظ�م22
اس�شارى 

ج
6/1ش  الالس��  المعادى  �جوار مش��ات  الرايق

01060002055   

25203302

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذالس�د محمد مو� س��لم1
ا 7ج��رة �دران عمارة العر�� ش��

7ش ع�اس العقاد مدينة ن�

25741939

22615565

2
� ع�دهللا محمد �امل  حس��

جالل
444ش الملك ف�صل ب�ج الن�استاذ

35846816

01000900336

3
خالد م� الدين محمد عامر 

(أمراض ذكورة )
2125173775ش النص المعادى الجد�دةاستاذ

9ش حسن محمد محطة حسن محمد الهرماستاذخالد مر� محمد فوزى4
35827132

01204858723

5
�ف ع�دالرحمن ع�دال�  ��

حف�ظ
 استاذ

�
933380835ش وزارة الزراعة الد�

6
طارق مصط�� ع�دالمج�د 

ال��ات
9126858250ش الع�اس�ة ب�ج االط�اءاستاذ

4824660777ش الع�اس�ةاستاذمحمد الطاهر ع�دالرحمن حسن7

استاذمحمد جالل محمد الشيخ8
 20ش الملك ف�صل  ب�ج الهدى �جوار ب��و�� للمحج�ات

امام فندق دلتا

37426664 

01020857272

استاذمحمد �امل امام الخو�9
 4ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة

92ش المطراوى م�دان المط��ة

24510810

22527030

وك ع�دهللا �در10 استاذمحمد م��
 1ش مسجد الدعاە من ش 9 ب�ج األط�اء

و حدائق المعادى امام محطة م��
25237282

11
محمود عزت ابراه�م ابراه�م 

ع�د الوهاب
9226857488أ ش الع�اس�ة ناص�ة فاطمة النب��ةاستاذ

25321885ش سع�د ذو الفقار عمارة الدم�ا� - م�دان ال�اشا - المن�ل 9استاذمصط�� ع�د المحسن محمد12

13
احمد عادل احمد محمد

وشهرته احمد ابوطالب

اس�شارى 

أ
ة � 35723068عمارة الن� م�دان الج��

14
احمد ع�دالمنعم ابراه�م 

ع�دالعال

اس�شارى 

أ
17ش ابراه�م اللقا�� روك� م�الجد�دة

22585828 

24504726

15
ادهم جمال جعفر مصط�� 

شعراوى

اس�شارى 

أ
801551162543ش حسن المأمون - امام مس�ش�� �د�ات - مدينة ن�

ف عثمان ع� حسن عون16 ا��
اس�شارى 

أ
324535548ش �طرس غا� امام البنك االه� روك� م�الجد�دة

انور احمد حل� ع�دالفتاح17
اس�شارى 

أ
1733352936ش الفردوس " الدرى سا�قا " العجوزة

المسالك البول�ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ا�من محمد ج�� حسن18
اس�شارى 

أ
هة م�دان ت��ومف م�الجد�دة � 10501020604844ش ال��

�اهر اد�ب حنا لب�ب19
اس�شارى 

أ
� الص� ا عمارة التام�� 4624604339ش ش��

20
جمال الدين احمد حسن محمد 

ابو رج�له

اس�شارى 

أ

 3ش دمنهور - م�دان الجامع - م� الجد�دة م�دان المط��ة

ابراج العز - ب�ج أ الدور 2 -

01280576720

01053432743

سا� شفيق ع�دە األسقف21
اس�شارى 

أ

- 40ش الفالح موازى لشارع لبنان متف�ع من ش شهاب

 � المهندس��

33446404

01111146107

�ف احمد ج�� صوار22 ��
اس�شارى 

أ
41023552102ش الس�د المرغ�� روك� م� الجد�دة

طارق ر�اض محمد ع�دالعال23
اس�شارى 

أ
اوى ة فوق مطعم الش�� � 50935689906م�دان الج��

24
طارق ع�د المج�د ع�د العال 

فرحات

اس�شارى 

أ
42ش متو� الشعراوى ال� العا�� مدينة ن�

23577026 

01007640999

25
عادل ع�دالقادر س�د خل�ل

وشهرته عادل ع�دالقادر حمص

اس�شارى 

أ
1425254773ش 154 �جوار عمر افندى المعادى

26
ع�دالعظ�م ع�دالمقصود ام�ا�� 

سالمة

اس�شارى 

أ
و االنفاق 1524524745م�دان �اى الق�ة �جوار محطة م��

27
ع�دالوهاب حامد محمد ع� 

وشهرته ع�دالوهاب الص�اد

اس�شارى 

أ

 251ش بورسع�د امام مصنع الرش�دى

عمارة مركز الطاهرة لالشعة الس�دة ز��ب

23937297

23964005

عزت س�د احمد الدرى28
اس�شارى 

أ

 318ش الملك ف�صل محطة حسن محمد ب�ج االط�اء �جوار

كنتا�
35843684

عالء الدين ع�د الحم�د الس�د29
اس�شارى 

أ

-20ش ال�وثر م من ش جامعة الدول الع���ة - الدور السادس

  � المهندس��
35724545

30
ف ع� ع�دالهادى  محمد ا��

ف الذه��  وشهرته ا��

اس�شارى 

أ

ج عمارة  115ش سل�م االول اع� معمل ال��

منارة ال��تون حلم�ة ال��تون
20674487

محمد سعد يو�س محمد31
اس�شارى 

أ
5225313990ش المن�ل �جوار ما�دونالد

32
محمد ع�دالرحمن محمد 

االتر�� وشهرته محمد االتر�� 

اس�شارى 

أ
36ش ج� الس��س امام مس�ش�� م�ش�ة ال�كرى

24505751  

24503990

محمد عالء الدين عمر33
اس�شارى 

أ
ش هشام لب�ب من مكرم عب�د المنطقة الثامنة مدينة ن�

22728422

01002593466

34
محمد ن��ل محمد ع�د الع��ز 

عل�ان وشهرته محمد ن��ل عل�ان

اس�شارى 

أ
3927952052ش مجلس الشعب - الس�دة ز��ب

محمود شكري العدوي ناصف35
اس�شارى 

أ
 �
�

14ش مصدق الد�
33377564 

01090041901

نادر ن��ه عطاهللا36
اس�شارى 

أ
ة � ى امام مجمع ومح�مة الج�� � 6735693715ش ر�يع الج��

ن��ل محمد م� الدين الشاهد37
اس�شارى 

أ
 � ى م�دان ام الم���� � 1535712414ش سل�مان القا�� من ر�يع الج��

يوسف محمود قطب عامر38
استاذ 

مساعد
ا م�دان الخلفاوى 27524304150ش ش��

40ش االمام ع� م�دان االسماع�ل�ة م� الجد�دةمدرسمحمد اسماع�ل ش�ا�ك39
22407050

01010275449
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� الس�د محمد40 عمرو حس��
اس�شارى 

ج
�ف - ال�ور�ة - روك� 1401030066692أ ش ��

ول�د الس�د محمد مو�� 41
اس�شارى 

ج
4شارع عماد الدين �امل من ع�اس العقاد  

01111510591

01067628771

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد حسي�� سالمة ف�ج 

وشهرته احمد الحسي�� 
6001095332669ش الخل�فة المامون ك��ن سن�� روك� م�الجد�دةاستاذ

28ش ابو داود الظاهرى مدينة ن�استاذاحمد ع�د المج�د عط�ة2
26708340   

01207113347

ى ابراه�م مقلد3 استاذاحمد محمد خ��

10ش اب��كرالصديق م�دان المح�مة هلي��ول�س

 مب�� المركز العال�4 - مركز خدمات التجمع الخامس

المركز الط�� - ع�ادة رقم 306 مدين�� 

26336065

26161445

01111067000

4
احمد محمد �مال ع�  

وشهرته احمد ف�� 
37745987ب�ج االط�اء اول ف�صل  الدورالثالث شقة 10استاذ

27046956عمارة 5 الشطر العا�� المعادى الجد�دةاستاذاحمد محمد مصط�� الحلو�� 5

6
ا�من ع�دالرازق ع�دالرح�م 

ابوالنور وشهرته ا�من ابوالنور
5222708019ش ع�اس العقاد مدينة ن�استاذ

7
جمال جمال الدين يوسف 

محمود وشهرته جمال الدين يوسف
استاذ

 10ش ب�� عامر من مراد �جوار عمر افندى

372ش الهرم  اع� مس�ش�� جنة

35690677

01207675218

21د  ش الدو�دار محطة المحافظ  حدائق الق�ةاستاذحاتم سعد اسماع�ل شل�� 8
23304380

01117771100

ى9 � م�دان المح�مة م�الجد�دةاستاذحسن توفيق حسن خ�� 3422411212أ ش الحجاز عمارة التجار���

استاذخالد ع�د الملك ع�د المقصود10
� الدور  137ش ع�د الع��ز آل سعود �المن�ل  ب�ج ال�اسم��

األول

25325303

01116121177

11
سحر محمد �ح�� محمد 

اد� (كشف وسونار فقط) ال��
35ش محمد توفيق د�اب من مكرم عب�د مدينة ن�استاذ

01090099519

22707607

12
�ف احمد ع�دالحم�د  ��

عشوش
�624542534طرس غا� الدور التاسع روك� م�الجد�دةاستاذ

13
�ن ع�د المحسن ع�د  ش��

 ع�
�

الشا�
استاذ

 92منطقة ( ز ) حدائق االهرام البوا�ة االو� امام مطلع

المول التجارى

01012045076

01112417706

استاذصالح طه احمد فا�د14
 39ش بن الح�م م�دان حلم�ة ال��تون

15ش الخل�فة المامون روك� م الجد�دة

22403859 

22903627

17721812671م�دان الحجاز امام االمن الصنا� م�الجد�دةاستاذطارق ع� مصط�� رأفت15

16
عادل شفيق صالح الدين 

ع�دالرازق
استاذ

 1ش عم��ن الخطاب امام �س��اس الحلوا�� م�دان هارون

م� الجد�دة
26433060

17
ع�دالفتاح محمد الس�د 

الس���
11226365415ش سل�م االول �جوار عمر افندى حلم�ة ال��توناستاذ

8عمارات اول مايو �جوار الجامعة العمال�ة مدينة ن�استاذع�دالنا� محمد ع� حسن18
22701173

01222194791

ە عمارة ص�دناوى م�دان هلي��ول�ساستاذع� ف��د محمد ع�19 � 1326365367ش المن��

ال�ساء والتول�د
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

20
ماهر ع�دالرازق احمد عمران 

وشهرته ماهر عمران
�ف م�الجد�دةاستاذ 1422586249أ ش ��

21
مجدالدين مجدالدين محمد 

ع�
استاذ

30ش االمام ع�  االسماع�ل�ة  م الجد�دة

99أ  ش سل�م االول امام عمر افندى

24177476

26388500

924195756ش البوستة �جوار مل� ادهم روك� م�الجد�دةاستاذمجدى محمد �مال يوسف22

239ش الن� - الدور االر�� - المعادىاستاذمحمد احمد بهاء الدين محمد23
25194943

01143774452

ةاستاذمحمد حسن مصط�� محمد24 � 44637799933الملك ف�صل ب�ج الن� �جوار مسجد الحمد الج��

غ�� �ل�ة البنات م�الجد�دةاستاذمحمد رضا محمد احمد مراد25 70ش الم��
22904115

01223122502

26
محمد سم�� ع�د س��د 

وشهرته محمد س��د
استاذ

هة مدينة ن� � 22عمارات را�عة  ش ال��

�  ع316 ه�لث ك�� سي�� ش ال�سع��

01204800839

01276529260

استاذمحمد س�د ع� سالم27
ال م الجد�دة 130ش ج� الس��س امام سن��

قطعة 12 خلف مح�مة التجمع الخامس 

24540201 

26167907

28
محمد ع�د الحم�د محمد ن� 

الدين
1524509484ش السلحدار - روك� سن�� - خلف بي�� النداستاذ

29
محمد ع�د الع��ز احمد 

قاوى ال��
7201277072737ش المن�ل الدورالرابع - م�دان ال�اشااستاذ

30
محمد ع�دالحم�د محمد 

ن�الدين
1524509484ش السلحدار روك� سن�� خلف بي�� النداستاذ

7825320824ش المن�ل محطة الغمراوىاستاذمحمود �شأت خلف ع�دالسالم31

1935852704ش الجابر خلف �از�نو الل�ل الهرماستاذمدحت مسعد مسعد التما�32

استاذمراد م� الدين السع�د سع�د33
 4ش االثرى بن نافع أمام بنك ف�صل االسال� خلف س�نما

روك� م�الجد�دة
24540502

34
مصط�� محمود عاصم 

وشهرته مصط�� عاصم
استاذ

 �
�

40ش مصدق الد�

أ�ت��ر المحور المركزى  فوق خ�� زمان

33351604

38370880

35
م�� ع�دالحم�د ع�دالحم�د 

مجاهد
23723335ب�ج الهدى ناص�ة ش 10مع  ش 32 وادى حوفاستاذ

67ش الدو�دار موازى لم� والسودان حدائق الق�ةاستاذن� حامد ع�دالحم�د ر�يع36
01280544530

01227174996

37
نوارة محمد ع�دالمطلب 

حش�ش
استاذ

ب�ج االط�اء الدور الثا�� اول ف�صل

 �  30ش الثورة من ش ال�طل المهندس��

37492402

01223372047

38
نور الدين ابراه�م عشماوى 

ابره�م
214ش بورسع�د الس�دة ز��باستاذ

23927942

1223471219

ء محمد احمد الد�دى39  استاذها��
�

10633352032ش مصدق ناص�ة ش السودان الد�

ابتهال محمد محمود الط�ب40
اس�شارى 

أ
� ه��ل-الدور الثا�� - مدينة ن� 8901140940343ش محمد حس��

احمد ابراه�م محمد حل�مة41
اس�شارى 

أ
2124913081ش الع��ز �ا� ال��تون القاهرة

احمد ابو الل�ل محمد نظ�ف42
اس�شارى 

أ
 
�

1201091925791ش التح��ر الد�

43
احمد محمد ع�د الرح�م رماح 

وشهرته احمد رماح

اس�شارى 

أ

 96ش مصط�� النحاس ب�ج االط�اء المنطقة الثامنة مدينة

ن�

22759389 

01099788876
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اسامة صالح الدين الطاهر سل�م44
اس�شارى 

أ

ة � 6ش محمود عز� م�دان الج��

ة � 30ش مراد الدور الثالث ع�ادة 212 الج��

35693242

35704884

� ع�اس45 اسماء حس��
اس�شارى 

أ

وع ال 29 عمارة -ال� الثامن  -  4ش حسن المامون -م��

مدن�ة ن�

24719513

01119264279

اسماء ع�د الفتاح فتح هللا احمد46
اس�شارى 

أ
ش ع�د النا� من ف�صل المساحه - الهرم

01159043835

33941494

ف ع�دالمنعم محمد احمد47 ا��
اس�شارى 

أ
ة � 209ز هض�ة حدائق االهرام - الج��

01005759874

01144449076

48 � االء س�د ع�د الحف�ظ حسان��
اس�شارى 

أ

� ع�ادة 315  مب�� HCC- خلف المس�ش�� الجوى ش ال�سع��

الدور الثالث
01018390090

امل عل�� احمد49
اس�شارى 

أ

مس�ش�� م الجد�دة 11 ش محمد وا�
ق�ة 1 ش احمد توفيق من عرا�� ع شمس ال��

26363643

22962472

ام�ة يوسف ع�دالعال يوسف50
اس�شارى 

أ
425086365شارع 9 م�دان النافورة المقطم

ا�مان احمد الس�د عامر51
اس�شارى 

أ

 العمال�ة وقسم  4أ عمارات أول مايو - ط��ق الن� �جوار   

أول مدينة ن� الدور الثالث

01022888278

 01005145112

ا�مان احمد محمد ع�52
اس�شارى 

أ
1501011511424عمارات را�عة  - م�دان الساعة - مدينة ن�

ا�مان سم�� حسن عرا�� 53
اس�شارى 

أ

 105ش السودان تقاطع جامعة الدول مع ش حماد

 � المهندس��

37624100

01278729595

ا�مان مصط�� محمد مصط�� 54
اس�شارى 

أ
6433118878ش طلعت حرب مدينة التح��ر ام�ا�ة

ايناس ف�ح ابراه�م �س�م55
اس�شارى 

أ

� سا�قا) �جوار مدرسة سانت
� (ش�كو ال��

 40ش المس�ش��

ا �ات��ن للغات - ش��

22358112 

01273978688

ايهاب عادل جمعة56
اس�شارى 

أ
72ب م�دان ال�اشا - ش المن�ل

23623719

01129454216

ايهاب محمد ��ى حسن57
اس�شارى 

أ
322ش السودان مسا�ن العرا�س

33040432

01222191615

�اسل بولس ع�د الملك58
اس�شارى 

أ
5301221331162ش المق��زى روك� م� الجد�دة القاهرة

59
جيهان فت� ع�د الع��ز ع�د 

الفتاح

اس�شارى 

أ
46ش 7 المعادى

23780407

01013558290

60
� حسن  خالد محمد حس��

غ��ب وشهرته خالد غ��ب

اس�شارى 

أ

 37ش ترعة السواحل محطة المح�مة

ال��ت �ات ام�ا�ة
33143102

دال�ا سم�� ذو الفقار  عاشور61
اس�شارى 

أ
5901018757853ش زهراء المعادى - الشطر السادس  - المعادى

د�انا فارس بولس فانوس62
اس�شارى 

أ

34أ شارع الحجاز م�دان المح�مة

م�الجد�دة 
22404125

زهرە محمود يوسف63
اس�شارى 

أ
01063394342ش 154 عمارة 2 المعادى - متف�ع من ش 7

سارة احمد ع� احمد64
اس�شارى 

أ
2126517388ش ا�ادير من ترعة الج�ل ال��تون

سامح عط�ة �امل ع�د هللا65
اس�شارى 

أ

االهرام - مدخل بوا�ة مينا - ش الج�ش - عمارة 415ن �جوار 

ص�دل�ة المجد

01092212000  

01144420620
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سا� من�� اسعد يوسف66
اس�شارى 

أ
ا السعد مول 5325797171ش ش��

سا�� ن��ل داود67
اس�شارى 

أ

� سا�قا) �جوار مدرسة سانت 
� (ش�كوال��

 40ش المس�ش��

ا �ات��ن للغات ش��

22358112

01273978688

سام�ة ع�دال�� حجازى68
اس�شارى 

أ
� شمس فوق كنتا� 16124913081ش ع��

سام�ة محمد رش�دى خل�ل69
اس�شارى 

أ

 6أ�ت��ر - المحور المركزى - ب�ج األط�اء الدور الثالث

عمارات الفتح فوق بنك عودة

38352515

01098384002

70
سحر ع�دالع��ز ع�دالقوى 

عجور

اس�شارى 

أ

12شارع ع�د القاهر الجرجا�� - � الزهور

مدينة ن�
22746298

سحر ع� ع�د القادر ع�71
اس�شارى 

أ
370زهراء مدينة ن� شقة 34

01005246368

24099247

72
سعاد معوض محمد السنهورى

وشهرتها سعاد السنهورى

اس�شارى 

أ

 68التعاون�ات ش اف��ق�ا امام التوح�د والنور ال� الثامن

مدينة ن�
24728551

سع�د محمد ابراه�م س�د73
اس�شارى 

أ

5ش د ع�د الع��ز حل� ج� الس��س

1ش احمد توفيق من ش  عرا�� ع. شمس

26325855

22962472

74
سلوى ع�د الفغار حسن الشاعر 

وشهرتها سلوى الشاعر

اس�شارى 

أ
6أ ش �طرس غا� روك� م� الجد�دة

22588661

01118586207

75
سلوى محمد طلعت 

ع�داللط�ف

اس�شارى 

أ

 75ش الخل�فة الظافر ال� السادس امام مركز ش�اب مدينة

ن�

22609109 

01223402857

سناء محمد سع�د عوض76
اس�شارى 

أ
ة �  - ج��

�
ش الملك ف�صل - �جوار ك�ا��� المنو�

010012270230/0

1018871754

� نج�ب محمد77 سهام حس��
اس�شارى 

أ
17701223316866ش الملك ف�صل ناص�ة الع��ش  ف�صل - الهرم

سه�� ابراه�م محمد مسعود78
اس�شارى 

أ
هة سا نت فا ت�ما م� الجد�دة فوق اوالد رجب � 160ش ال��

27752738

01128667013

79
سه�� ع�د الع��ز محمد 

المندورى

اس�شارى 

أ
2شارع شفيق ناص�ة شارع 154 المعادى

25190573

01221816838

شاد�ة محمد ع� ع�دالحم�د80
اس�شارى 

أ
كة السعود�ة المعادى الجد�دة 54عمارات ال��

27022711 

01223486324

�ن محمد مصط�� 81 ��
اس�شارى 

أ
1401095120990ش الخل�فة المأمون - �جوار م� لألشعة - م� الجد�دة

شفيق شاف� محمد �دوى82
اس�شارى 

أ

و حلوان محطة سعد زغلول المبتد�ان - الس�دة  73ش م��

ز��ب

23634720 

01001592535

صابر ز�� خل�ل محمد83
اس�شارى 

أ
� شمس الغ���ة وع ع�� 52ش الم��

26500677 

01119466322

ى س�د محمد حسن84 ص��
اس�شارى 

أ
53شارع المق��زى- م� الجد�دة

24500552

01224227779

85
صفاء صالح الدين الدكرورى 

ابراه�م

اس�شارى 

أ

42ش متو� الشعراوى ابراج عف��� دور 2

شقة 3 مدينة ن� 

24712340 

01140322000

صالح سالم احجمد محسن86
اس�شارى 

أ
50ش الخل�فة المأمون - روك� - م� الجد�دة

29248814   

01222193501

صل�ب بولس �عقوب سعد87
اس�شارى 

أ
2301222754803ش احمد الفيو� من ش الملك ف�صل المساحة الهرم
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ض�اء احمد ع�د الحل�م88
اس�شارى 

أ
01000197999المعادى الجد�دة ش الن� تقاطع شارع 270

طه محمود �س االنصارى89
اس�شارى 

أ

 31ش طومان �اى ناص�ة م م�ش�ة ال�كرى

57ش عرب الطوا�لة ع��ة النخل الغ���ة

22576926

24950128

عادل انور محمد ع�د الرحمن90
اس�شارى 

أ

مدينة 6 أ�ت��ر  �ايرو م�د��ال سن�� -ع�ادة 29 - المححور 

المركزى - ال� الخامس
01099203164

91
عاطف محمد عزت ع��ضة  

شهرته عاطف عزت

اس�شارى 

أ

ا م� ا - ش��  - 106ش خلو� - دوران ش��
� �جوار مرور العجوزة 82ش السودان مهندس��

01113112115

01223112115

عا�دة عوض ابو العال92
اس�شارى 

أ
1122568599ش المحطة ك��رى الق�ة  القاهرة

93
ع�دالمنعم ع�دالفض�ل احمد 

الرو�� 

اس�شارى 

أ
224253844ش م�ش�ة الجمل عمارة العمدة الزاو�ة الحمراء

عب�� عمر محمود محمد قاسم94
اس�شارى 

أ
ة � 835730939ش مراد ب�ج مراد �جوار جاد م�دان الج��

عب�� �مال الس�د عامر95
اس�شارى 

أ
201022667528ش احمد الزمر ال� العا�� مدينة ن�

وك96 عب�� محمد ع�د ال���م م��
اس�شارى 

أ

 16ش ع�د الرحمن - تقاطع ش مصط�� صفوت  ب�ج

� - حلوان التطب�ق��
27072077

عزة طلعت عثمان لط�� 97
اس�شارى 

أ
ا 7624590463ش طوسون ش��

عزة ع�دالفتاح ع�دالمج�د ف�ج98
اس�شارى 

أ

� محطة ن�الدين  24ش شكرى خلف مدرسة ام المؤمن��

اول الهرم
35867220

عزت محمد الصاوى99
اس�شارى 

أ

ا 97ش خلو� دوران ش��

203ال� األول المجاورة الثان�ة 6 أ�ت��ر

01223373494 

22044537

عصمت ع��ز ا�سخرون100
اس�شارى 

أ
ا كة القاهرة لالدو�ة الساحل ش�� عة الغر�� �جوار �� 3622024002ش ال��

عفاف حل� ع�دالفتاح جمعه101
اس�شارى 

أ

ب�ج االط�اء اول ف�صل الهرم  شقة404

� مول �جوار أوالد رجب 6 ا�ت��ر  ال�اسم��

35687712

01111366630

102
عفاف محمد مو� احمد

وشهرتها عفاف مو�

اس�شارى 

أ

 7ش ج��رة �دران عمارة العر�� الدور الخامس شقة 24

روض الف�ج
25751887

عالء ع�دالقادر محمد سلطان103
اس�شارى 

أ
ة � 44535831113ش الهرم امام قسم العمران�ة الج��

104
عمرو ع�دالخالق ابراه�م 

ا� ا� وشهرته عمرو ال�� ال��

اس�شارى 

أ
2722908890أ ش �غداد م�دان ال�ور�ة م�الجد�دة

� ابوالعال105 فائزة ام��
اس�شارى 

أ
1123938883م�دان الفل� فوق جاد  �اب اللوق

106
�امل ع�دالحك�م محمد ال�دري

وشهرته �امل ال�درى

اس�شارى 

أ

 83ش عمارات عثمان تقاطع مصط�� النحاس وع�اس العقاد

مدينة ن�

23828767

23828714

لم�اء محمد ��ى خالد البو�107
اس�شارى 

أ
701020141445ش احمد الزمر - ال� العا�� - مدينة ن�

لس ب�اوى108 ل�� ع��ز ك��
اس�شارى 

أ

� ت��ومف وسف�� �جوار سلطان  73ش عثمان بن عفان ب��

سن�� م�الجد�دة
24190779

109
مازن ع�د الرش�د ع�د اللط�ف 

السمادو�� 

اس�شارى 

أ
ة � 98ب ش الملك ف�صل - الم��وط�ة - الهرم - الج��

01553933234 

01274811487
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ما�سه  يوسف ع�دالرحمن غنام110
اس�شارى 

أ

ب�ج الفاطم�ه  403شارع رمس�س امام مس�ش�� الدمرداش  

الدور الخامس

01110881885 

01028168819

مجدى محمد ع�دالرحمن احمد111
اس�شارى 

أ
3626553699ش من�ة مطر المط��ة القاهرة

مجدى يوسف جور�� سالمة112
اس�شارى 

أ

� تقاطع ش الف��د  27ش ع�دە ابوحس��

مع الشيخ منصور ع��ة النخل
26606566

113
ف محمد عالء الدين محمد ا��

ف الجمال وشهرته ا��

اس�شارى 

أ

 417ب ش 11 � الرابع التجمع الخامس �جوار مركز

الش�اب القاهرة الجد�دة

01005499004 

25621019

محمد السع�د محمد داود114
اس�شارى 

أ
وق �انوراما مول مب�� 5 شقة 8أ القاهرة مدينة ال��

01097697620

26307613

محمد حامد ع�د الع��ز115
اس�شارى 

أ

قطعة 165 القطاع االول - مركز مدينة وحدة 446 - القاهرة 

الجد�دة
25540911

116
محمد رجب محمد رجب 

الرفا�

اس�شارى 

أ
151282590030ش ابراج - الدور التا�� - الدائرى �جوار �ارفور المعادى

117
محمد سع�د الدين اسماع�ل 

الصف��  وشهرته محمد الصف�� 

اس�شارى 

أ

50ش الخل�فة المامون عمارة سوق الع�

الدور السابع م�الجد�دة

24504004

01018390023

118
محمد صالح الدين �حان 

اسماع�ل

اس�شارى 

أ
25081701ش 9  قطعة 7759 المقطم

محمود فوزى بيو� س�د119
اس�شارى 

أ
7422754141ش ع�اس العقاد مدينة ن� القاهرة

مدحت س�د لط�� 120
اس�شارى 

أ
�ف عمارة اللواء �اب اللوق 223924110ش ��

مروة محمد ابو �كر121
اس�شارى 

أ
301147718803ش �طرس غا� - روك� - م� الجد�دة - القاهرة

مصط�� ص�� محمد حجازى122
اس�شارى 

أ
44(أ) ش طلعت حرب تقاطع 26يوليو وسوق التوف�ق�ة

25783672 

01005293209

مصط�� ع�اس مصط�� سعد123
اس�شارى 

أ
8126324478ش سل�م االول ب�ج الفه�م م�دان حلم�ة ال��تون

124
مصط�� �امل جودة ع�د 

الرحمن احمد

اس�شارى 

أ

 60ش الخل�فة  المأمون - روك� - ب�ج ك��ن سن�� - م�

الجد�دة
01200314417

125
مصط�� محمد ع�داللط�ف 

سل�مان

اس�شارى 

أ
41733929238ش الملك ف�صل مدكور ناص�ة ش ابو حازم الهرم

126
منال محمد ع� ع�دە

وشهرتها منال محمد ع�دە

اس�شارى 

أ
1222566524ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة

م�� خل�ل ابراه�م الد�ب127
اس�شارى 

أ

كة صوت الموس���   22ش الت�افل من ش التعاون امام ��

الهرم

35854750

01001985141

128
م�� ع�اس حسن الحسي�� 

وشهرتها م�� الحسي�� 

اس�شارى 

أ

 � 20ش ال�طل احمد ع�دالع��ز المهندس��

ة � عمارة الن� م�دان الج��

37619012

35721790

مها ف��د محمد حسن129
اس�شارى 

أ

   60ش الخل�فة المأمون م� الجد�دة
40ش محمود غن�م  منطقة سادسة  م ن�

01223151365

ناهد ع�دالنع�م احمد عمران130
اس�شارى 

أ

ة � 6ش محمود عز� م�دان الج��

30ش مراد الدور الثالث ع�ادة 212

35693242

35704884

نائلة محمد شفيق �دوى131
اس�شارى 

أ

 251ش بورسع�د امام مصنع الرش�دى

عمارة مركز الطاهرة لألشعة الس�دة ز��ب
23937297
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ن��ل فكرى محمد132
اس�شارى 

أ
 
�

وال�حوث الد� 601224787133ش التح��ر مام محطة م��

نجوى محمد ع�دالودود داغر133
اس�شارى 

أ
� التعاون الهرم 31م�دان �ح�� شاه��

تجمع خامس سن�� دانا 1ش الط�ب �جوار المح�مة

33876374

01223519722

نعمت حسن يوسف134
اس�شارى 

أ
ة � 8ش مراد ب�ج مراد م�دان الج��

35715966

01005533142

نهاد حل� ع� ابراه�م135
اس�شارى 

أ
هة الجد�دة � ش ج� الس��س عمارات الفاروق�ة ب  ال��

26204939 

01143566006

ء س�د محمد عنا�ة136 ها��
اس�شارى 

أ
ة � 140ش المحطة من ش ال�حر األعظم الج��

35738828

01006030665

ه�ة سل�م فؤاد يوسف137
اس�شارى 

أ
8101022626277أ ش سل�م االول ب�ج الفه�م م�دان حلم�ة ال��تون

هناء احمد محمد رزق138
اس�شارى 

أ
11ش خوفو ناص�ة جلجلة اس�ا�س  ال�وم االخ�� الهرم

33881267

01001659194

139
احمد ع�د المج�د ع�د هللا 

ال�لقا�

استاذ 

مساعد

 امام الع� الحد�ث حلوان
�

32ش المرا�
المعراج 10064 ط��ق �ارفور  زهراء المعادى

29732160

01019544455

هالة ن��ل محمد العمدى140
استاذ 

مساعد

 104ش المن�ل الرئ�� محطة الهل�اوى - مول �در - ال�

وع حدائق زا�د - 16 م��

25310579

01004947777

141
ول�د ال�سيو�� محمد احمد 

خل�ل

استاذ 

مساعد

 5ب شارع حافظ رمضان - العمار �الزا -  ب خلف سي�� 

سن�� مدينة ن�  القاهرة
22704077

اب�سام محمد �امل �عقوب142
اس�شارى 

ب

 22ش ابور�ه متف�ع من احمد ز� امام ص�دل�ة الح��ة

حدائق المعادى
23806102

امال ع�دالعال سل�مان احمد143
اس�شارى 

ب
ا�� الس�دة ز��ب 146.14425322740ش السد ال��

144
ا�مان صالح الدين ابراه�م 

محمد

اس�شارى 

ب
1223955512ش حسن اال��� عا�دين

145
ا�مان فاروق محمود محمد 

سالم

اس�شارى 

ب
 � 203ش السودان امام  مزلقان أرض اللواء المهندس��

33457767

01007454070

146
سارة محمد ع�دالغفار مغازى 

وشهرتها سارة مغازى

اس�شارى 

ب
2ش الشعار ارض ال��ى المعادى

23800348

01228356633

سلوى الس�د يوسف عوض147
اس�شارى 

ب

 50ش الخل�فة المامون عمارة سوق الع� الدور الثالث

روك� م� الجد�دة
24553359

سوسن يوسف جاد هللا عط�ة148
اس�شارى 

ب
ق�ة � شمس ال�� 701285328049و11 ش الزهراء   ع��

مارى �ح�� توف�لس �شاى149
اس�شارى 

ب

  الدور الثالث فوق ص�دل�ة الجمال
�

� دسو�  86ش حسان��

حدائق المعادى
23800788

وفاء محفوظ الس�د شل�� 150
اس�شارى 

ب
624557272أ ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة

�ا� ابوالوفا محمد ابوالذهب151
اس�شارى 

ب
5535739968ش النادى ال��ا�� ب�ج االط�اء اول ف�صل

مدرسحسام محمد محمد حم�دة152
 3ش محمد مهدى عرفة من ش احمد الزمر

ال� العا�� مدينة ن�

24116147

29285721

مدرسهاجر ع�د الجواد مجدى محمد153
هة - م�دان الساعة - اع� ص�دل�ات م� - مدينة 14 �  ش ال��

ن�
01094979328
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ع� ع�د الع��ز154
اس�شارى 

ج

مدينة السالم - مسا�ن اس��كو - ش السوق - �لوك 2 مخل 

2 - القاهرة
01024072771

155
احمد محمد فكرى محمود 

س�د االهل

اس�شارى 

ج

 401أ ش الملك ف�صل الرئ�� محطة الطالب�ةامام ك�ا��� 

الفق�� 

33931563

01144999822

156
احمد محمد محب الس�د عمر 

السنو�

اس�شارى 

ج
 � 201ش السودان -م�دان لبنان -المهندس��

01094040254

01113706482

تامر محمد شد�د محمد157
اس�شارى 

ج
201033457000ب�ج المصط�� ناص�ة العطور الطالب�ة - ف�صل

حنان محمد سع�د ع�د الرؤوف158
اس�شارى 

ج
وع ال14عمارە اخر ش مصط�� النحاس - م ن� 8أ م��

01007635292

24720438

159
رغدة الحسي�� مسعد ابو ر�ة

و شهرتها رغدة ابو ر�ه

اس�شارى 

ج

قطعة20 �لوك 6 ش احمد الزمر - الدور الثا��  شقة 4- 

مدينة ن�- القاهرة

01140008669

01063856566

160
سام�ة لط�� جاب هللا ع�د 

الرحمن

اس�شارى 

ج
0111454562م�ش�ة السد العا� 1 ش 143 من ش الوطن�ة مدينة السالم

� ع�د الوهاب161 عمر عمر حس��
اس�شارى 

ج
3927951710ش  مجلس االمة - الس�دة ز��ب

نجالء  فت�ح ع�د هللا رمضان162
اس�شارى 

ج

 - 111ش المدينة المنورة تقس�م الرقا�ة االدار�ة الدور االول

حدائق الق�ة

01018730379

01014593039

163
والء محمد محمد س�د

وشهرتها والء محمد منصور

اس�شارى 

ج
اتون - الدور االول - م� الجد�دة 9 01110346420ش  س�د زك��ا - ش��

164 � � دال�ا محمود ع� شاه��
أخصا��

 امتداد ش و� العهد -  ب�ج الصفوة امام سور المخابرات 28

حدائق الق�ة
01016879882

� عمرو محمد ع� األنور165
ابراج بر� �الزا - الدور الرابع- الح�ى - 6ا�ت��رأخصا��

38352855

01114010810

� غادة الس�د مصط�� 166
أخصا��

عمارة 100 صقر ق��ش - المعادى الجد�دة- امام مسجد 

صقر ق��ش

27041970

01270283525

� محمد الصديق مو� رضوان167
301201565117ش مح�ح من ش م� و السودان حدائق الق�ةأخصا��

� �ا� ع� ابراه�م الحلو168 � مع��
عمارات المروة - عمارة رقم 5 - الدور االولأخصا��

01004010390  

01030320302

ة 410اخصا�� ه�ة هللا محمد ابراه�م169 � 01009537995ش االهرام الدور الرابع الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد الفاروق ع�دالفتاح ف�ج 

الصايغ
 استاذ

�
97ش التح��ر امام مسجد أسد بن الفرات  الد�

37622987

01152366525

قاوى درديرى حامد2  استاذاحمد ��
�

4933361271ش السودان الدور الرابع شقة 4 الد�

3 
�

استاذاحمد عادل احمد المرا�
 الشاف� المن�ل

�
 8ش محمد صد�

1عمارات منت� االر�زونا الهرم

  23647098

35868922

4
احمد ع�دالعال حافظ  

وشهرته احمد السلماوى
استاذ

 
�

9ش التح��ر الد�

52ش ع�دالرحمن ناص�ة ش منصور حلوان

33373425

25561900

استاذاحمد محمد احمد سل�م5
193ش الج�ش امام مكتب ب��د �اب الشع��ة

 شاف� المن�ل م�القد�مة
�

13ش محمد صد�

27861330

23634801

ف محمود خالد6 24185438عمارة 13را�عة االس�ثمارى امام الجامعة العمال�ةاستاذا��

6322746664مصط�� النحاس من مكرم عب�د مدينة ن�استاذتامر ع� يوسف ع�7

انف واذن وحنجرة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ةاستاذحازم محمد ع� صالح8 � عمارة الن� م�دان الج��
35722938

37482838

9
حسام ع�دال� جاد ع� 

وشهرته حسام ع�دال� جادالحق
4ش دمشق روك� م�الجد�دةاستاذ

22581158

01276500033

�� من الخل�فة المأمون م�ش�ة ال�كرىاستاذخالد الس�د محمد الجندى10 16ش الج��
22571953 

01223592768

ااستاذرامز رضا �طرس سالمة11 16ش احمد حل� امام موقف احمد حل� ش��
22315648 

01274331878

12
 � �ف ع� حس�� ��

�ف شع�ان وشهرته ��
استاذ

�  ب�ج األط�اء من ال�طل  55ش ع�دالمنعم ر�اض - المهندس��

احمد ع�د الع��ز
33020713

13
�ف فاروق محمد صفوت  ��

�ف صفوت وشهرته ��
استاذ

 26ش 26 يوليو الدور الرابع

خلف دار القضاء العا� القاهرة
25744241

12424873038ش م� والسودان محطة الجراج حدائق الق�ةاستاذصالح صالح احمد الحد�دى14

15
طلعت ع� حسن 

وشهرته طلعت السم�� 
استاذ

� امام محطة م�ة ا عمارة م� للتام��  40ش��

3ش فه� �اشا من الخل�فة المامون روك�

24602726 

24504511

35732729ب�ج االط�اء اول ف�صل الدور الثالثاستاذمحمد صالح الدين حسن16

17
محمد ع�دالرحمن محمد 

حجازى
 استاذ

�
333360233ش نوال الد�

623645269ش جامع قا ي��اى المن�لاستاذمحمد ع�دالقادر ع� الع�ادى18

نو�� 19 استاذمحمد قمر محمد ال��
14ش الن� امام مسجد را�عة العدو�ة م ن�

12ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة

22606529

22563737

استاذمصط�� محمد احمد الس�د20
ان مدينة ن� 64ش الط��

94ش ع�دالع��ز فه� م�دان سانت فات�ما م الجد�دة

22631112 

22417001

21
هشام محمد احمد

وشهرته هشام نجم
� استاذ 33380813ب�ج الصفا الط�� م�دان الحجاز المهندس��

22
�ا� محمد فوزى ال�لتا�� 

و شهرته �ا� ال�لتا�� 
3124149335ش حسن افالطون ارض الجولف مدينة ن�استاذ

23
احمد ع�دالرحمن ع�دالحل�م

وشهرته احمد الخط�ب

اس�شارى 

أ
9024511420أ ش بن سندر �اى الق�ة

24
 � احمد محمد حس��

وشهرته احمد الموص�

اس�شارى 

أ

سانة اع�  ش 6 عمارة 1 عمارات االوقاف �جوار نادى ال��

نفق ش وادى الن�ل
33463012

25 � ادم محمد ادم حس��
اس�شارى 

أ
12324342588ش م� والسودان ب�ج المحروسة حدائق الق�ة

الها� انور حنا مكرم هللا26
اس�شارى 

أ
� شمس 4026391040ش م�ش�ة التح��ر االلف مسكن ع��

ام�ل عد� ع�دە شنودە27
اس�شارى 

أ

هة م�دان سانت فات�ما م الجد�دة � 149ش ال��

� شمس 71ش احمد عصمت ع��

27750086

24935136

ايهاب سم�� ع�دە م�خائ�ل28
اس�شارى 

أ
8126359542ش سل�م االول ب�ج الفه�م م�دان حلم�ة ال��تون

خالد محمد الصغ�� سالم29
اس�شارى 

أ
26ش عط�ة الصوال�  امام بوا�ة 2ال�اج مول مدن�ة ن�

01117148631

26718653

رافت صادق ع�دە المهندس30
اس�شارى 

أ

 6ش س�دى جابر م�الجد�دة

3ش احمد ماهر النعام

     22406400

26380808

رف�� طلعت لط�ف جرجس حنا31
اس�شارى 

أ

77ش عثمان بن عفان عمارة سلطان سن�� 

سف�� م�الجد�دة  
24193018
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�اج الدين احمد محمد32
اس�شارى 

أ
7301224359267ش مجلس الشعب من ش بورسع�د الس�دة ز��ب

صموئ�ل جور�� عط�ة اسكندر33
اس�شارى 

أ
7937717682ش زغلول امام ص�دل�ة النجدة مشعل الهرم

طارق اسماع�ل محمد ع��34
اس�شارى 

أ
 
�

10637605565ش التح��ر الد�

طارق حسن حسن ماهر35
اس�شارى 

أ
15ش ع�دالغ�� حس�� ال��تون الغ���ة

70ش خالد الول�د من مصط�� حافظ ج�الس��س

26522024

21908188

22940910

36
طارق محمد فت� محمد 

ع�دالمحسن

اس�شارى 

أ
19ب ش محمد فه� من الق�ة الفداو�ة الع�اس�ة

24665543 / 

01221986630

طارق محمد فه�م حافظ37
اس�شارى 

أ
78ش المن�ل القاهرة

25320230

01021533675

وك ع�دالمج�د38 عاطف م��
اس�شارى 

أ
25582314عمارات القاهرة تقاطع محمد س�د احمد وشارع راغب حلوان

39
ع�د السميع ع�د الغفار 

مصط�� جعفر

اس�شارى 

أ
ة � و ف�صل الج�� 49437751333ش ترعة الزمر الغر�� امام محطة م��

ع�دالع��ز احمد احمد سالمة40
اس�شارى 

أ
235821945ش أوالد غن�م  حسن محمد الملك ف�صل

ع�دهللا محمود ع�دهللا41
اس�شارى 

أ
ا أغا خان المظالت 286ش ش��

22065075

01229160548

42
ع�دالمنعم ع�دالعل�م 

ع�دالمنعم المو�� 

اس�شارى 

أ
2024519118ش سل�م االول ال��تون

عصام الدين محمد انور محمود43
اس�شارى 

أ
ان مدينة ن� 1423878688ش ع�د هللا العر�� امتداد الط��

44
ع� توفيق محمد 

وشهرته ع� ترجم

اس�شارى 

أ
9923586504ش 9 المعادى

ع� محمد ع� مخلوف45
اس�شارى 

أ

 �  22ش ز� ابوالسعود متف�ع من ش شاه��

طة العجوزة خلف مس�ش�� ال��
33454047

عماد حل� لب�ب46
اس�شارى 

أ
2م�دان فخرى الظاهر القاهرة

25927476 

01221002260

47 
�

عمرو ع�د المقصود دسو�
اس�شارى 

أ
138ش ج� الس��س ال��تون

 26342578

01287949242

كرم ع�دالعل�م محمد48
اس�شارى 

أ
ا الساحل 98 ا دوران ش�� ش ش��

24327819

01223183834

49
 � ماجد محمد مختار حسن��

وشهرته  ماجد مختار

اس�شارى 

أ
7ش نا� الثورة - فوق ص�دل�ة ال سالمة- مكور - الهرم

37812666

01150200085

مجدى فؤاد ع�اس50
اس�شارى 

أ
 
�

66ش الظاهر امام المطا�
25923764 -

01223719412

محمد ابوالفضل حسن51
اس�شارى 

أ
13833857422ش الملك ف�صل محطة ال�وم األخ��  الهرم

قاوى ابراه�م52 محمد احمد ال��
اس�شارى 

أ
ة �  - الج��

�
2201221919061ش مصدق - الد�

محمد حس�� ع�دالعل�م53
اس�شارى 

أ
ة � 51935705400ش االهرام الج��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

54
محمد س�د محمد الس�د

وشهرته محمد الس�د

اس�شارى 

أ
30223933015ش بورسع�د امام مس�ش�� احمد ماهر

55
محمد ع�د الع��ز فه� احمد 

ابو عج�لة

اس�شارى 

أ
146ش الن� - المعادى الجد�دة - القاهرة

25199124    

01006626377

� سع�دە56 محمد ع�دالمنعم ام��
اس�شارى 

أ
ة � 35728559 عمارة الن� م�دان الج��

57
محمود ع�دالعل�م محمد 

من 7 م  :  10 م

اس�شارى 

أ
هة  م� الجد�دة � 26126375678ش ج�الس��س ال��

مصط�� محمد محمد الصايغ58
اس�شارى 

أ
68ش الجالء الدور الثالث - االز�ك�ة - رمس�س

25776820/ 

01111100374

نا�� جور�� رزق هللا59
اس�شارى 

أ
ا 8724595537ش روض الف�ج دوران ش��

ن��ل ثا�ت واصف هارون60
اس�شارى 

أ

و م�ة عة البوالق�ة محطة م��  -27ش ش�كوال�� ناص�ة ال��

ا م� ش��

22011018

01227035252

هشام  محمود ع� حسن61
اس�شارى 

أ
ا م� - القاهرة عة البوالق�ة - ش�� 26701029009698ش ال��

�ال62 هشام من�� يوسف غ��
اس�شارى 

أ

ق�ة � شمس ال�� 176ش احمد عرا�� ع��

156ش م� والسودان حدائق الق�ة

20988603

24648107

وج�ه ع�اس محمود63
اس�شارى 

أ
5م�دان النافورة المقطم

28452820

01001596449

ى فه�م64 رامز ص��
استاذ 

مساعد

ا ب�ج السعد عمارة البنك االه�   53ش ش��

ا ال ش�� سوس��ه ج��
25779035

ابراه�م يو�س ابراه�م ابو ر�ة65
اس�شارى 

ب

 ب�ج المح�ة امام الع� الحد�ث
�

 32ش مصط�� المرا�

حلوان
29802460

هة م�دان ت��ومف م� الجد�دةمدرسبي�� م�الد م�خائ�ل القمص داود66 � 13201012270503ش ال��

67
طارق محمد جمال حسن ع�د 

هللا(وشهرته طارق عشماوى)
1001100782803ش الجهاد الدور االر�� - المنطقة االو� - مدينة ن�مدرس

خالد م� الدين وشا�68
اس�شارى 

ج
ام�دز مول شقة 28 93ش الهرم ب��

33849327

01008163887

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذسم�ة توفيق محمد ع�1
هة امام  � ع 13 اس�ان را�عة االس�ثمارى تقاطع الن� مع ال��

الجامعة العمال�ة

24187872 

24197964

2
عادل ابراه�م ع�دالمقصود 

نصار
اوى م�الجد�دةاستاذ 124190380ش ابراه�م �اشا م�دان ال�ور�ة �جوار الش��

3
محمد طارق ع�دالع��ز محمد 

وشهرته  طارق غنوم
� فوق ص�دناوىاستاذ  عمارة م� للتأم��

�
42ش الد�

33375882 

37499056

2326361414ش محمد شفيق خلف مس�ش�� هلي��ول�ساستاذمحمد ع�داللط�ف الجوهرى4

2822414416ش عثمان بن عفان م�دان االسماع�ل�ة م�الجد�دةاستاذوفاء ع�دال� محمد الخو�5

6
جمال محمد صالح الدين

 
�

� وشهرته جمال الص��

اس�شارى 

أ
822604027ش يوسف ع�اس امام نادى الزهور مدينة ن�

سمع�ات واتزان
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ن��ل ثا�ت واصف هارون7
اس�شارى 

أ
ا عة البوالق�ة  محطة م�ە- ش�� 27ش ش�كوال�� ناص�ة ال��

22011018

01227035252

اما�� السع�د محمد ف�ج8
اس�شارى 

ب
5201222379834ش الشيخ ر�حان عا�دين

كة الفجر للسمع�ات9 �� �
ةأخصا�� �  - الج��

�
14ش مصدق - الد�

01002078319 / 

33376775

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
محمد ع� سعد بركة

وشهرته محمد بركة
322418531ش الرملة م�دان صالح الدين م�الجد�دةاستاذ

احمد محمد ذ� ال�س�� 2
اس�شارى 

أ
و الدمرداش -الع�اس�ه 01009181717عمارات الدمرداش امام محطه م��

رنا سعدالدين محمد ابراه�م3
اس�شارى 

أ

12ش 76 متف�ع من ش دمشق من ش9

ومن م�دان سوارس  المعادى

01001067608 

23804060

4 
�

وفاء ع� ع�دالواحد وا�
اس�شارى 

أ
1922406301ش ع� فه� �امل  م�الجد�دة

5
ماجد مجدى ع�د المحسن
(ف�ح للتخاطب والت�امل الح�)

 �
أخصا��

ال �اى الق�ة113 ش  33م�دان �اى الق�ة امام سن��

بورسع�د م�دان السواح

01226139946

01004844850

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
اسامه محمد رشاد ع�د العال

(الذه�� للعالج الطب��)
استاذ

 5ش 153ب�ج الح��ة م�دان الح��ة المعادى - 96 ش

 
�

التح��ر م�دان الد�

01015011274

01018112426

23809500

2
خالد الس�د حامد ع�اد 

وشهرته خالد ع�اد
استاذ

�مة � � �جوار ا�اد�م�ة الفنون أمام ب��  68ش خاتم المرسل��

ال��ان الهرم

35617778

01006173954

استاذسا� ع�د الصمد ناصف ع�3
و المعادى �جوار دار  15أ ش 152 المعادى امام محطة م��

المناس�ات

25516131

01095785551

4
 اسامة سع�د سعد

مركز الزهراء للعالج الطب��

اس�شارى 

أ
6ش مهدى عرفة - ال� العا�� - مدينة ن� القاهرة

01144089831

24481448

5
رنا سعد الدين محمد ابراه�م

( مركز الجنا )

اس�شارى 

أ
12ش 76 متف�ع من ش دمشق المعادى

01001067608

 01005111668

6
  � ع�د العظ�م محمد حسي��

العواد�

اس�شارى 

أ
 
�

و الد� 401005000332ش سل�مان جوهر فوق محطة م��

ع�دالع��ز احمد علما7
اس�شارى 

أ

� ه��ل الموازى لع�اس العقاد مدينة  75/77ش محمد حس��

ن�

01113131239

01223131239

8
عمرو سعد الدين محمد شل��  
(المركز الم�ى للعالج الطب��)

اس�شارى 

أ
3301554226476ش مصط�� فه� - اعه� المل��� - حلوان

9
احمد ابراه�م احمد الع��ان 
(الت�� التخص� للعالج الطب��)

استاذ 

مساعد
46ب ش 77 - المعادى

23802439    

01110008110

� محمد دراز10 ة حس�� أم��
استاذ 

مساعد

 - 32ش حس�� م�ارك - خلف مخازن السالب ب�ج العدالة

ال� العا�� - م ن�
1010707039

العالج الطب��� 

التخاطب
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

11
 � محمد احمد محمد حسان��

عوض

استاذ 

مساعد

ة  ابراج الب�ت محطة ترعة الشابورىامام هاي�� القدس م�ا��

ا الخ�مة ش��
01224955140

ن� عوض ع�د القادر12
استاذ 

مساعد

 زهراء المعادى - ش  امتدار �ارفور - قطعة 10056 - اع�-

البنك التجارى الدو�

01101009090     

24475072

�د13 � تامر ابراه�م ابو ال��
اس�شارى 

ب
ة � 40101222870292ب - الملك ف�صل - الطالب�ة - الهرم - الج��

14
� فؤاد حسن النجار حس��

النجار للعالج الطب��

اس�شارى 

ج
4327958781ش مجلس األمة م�دان الظوغ�

15
م�� احمد طه 

الم�ى للعالج الطب��

اس�شارى 

ج
622514537ش الجوهرى خلف قسم المط��ة القاهرة

16
ابراه�م بندارى سالم المركز 

الدو� للعالج الطب��
 �

أخصا��
ابراج عثمان ب�ج(1) روك� م�الجد�دة 

 � 3 ش شهاب المهندس��
�  امتداد المش��  من ش حسن المأمون ش ال�سع��

24537001

� احمد عادل ع��س شع�ان17
� - العجوزةأخصا�� 3433364115م�دان شاه��

18
احمد ع�د الع��ز حسن (مركز 

الح�اة للعالج الطب��)
 �

أخصا��
 - 125ش سع�د بن ز�د - المجاورة الخامسة - ال� االول

مدينة �در
01002339876

� احمد فت� احمد ع�د اللط�ف19
� أخصا�� 1001114566813ش محمد ابراه�م - من ش احمد عرا�� - المهندس��

20
احمد محمد ابراه�م خل�ل مركز 

طب�� للعالج الطب��
 �

أخصا��
الخمائل - الشيخ زا�د - المب�� االدارى - ع�ادة 106 - 6 

ا�ت��ر

01030337574 

01011316695

� احمد محمد ابراه�م سل�مان21
�نة توتال فوق رزق هللاأخصا�� � 66ش 9 المقطم الدور االول امام ب��

28469522

01288113923

22
 احمد محمد ع�د الفتاح ذهب 

  (ذهب للعالج الطب��)
 �

601204455544أ�ت��ر ال� 2 مجاورة 8 عمارة 2437 شقة 5أخصا��

� احمد ممدوح محمد ع�د القادر23
01156708688قطعة ( 8914 ) شارع 9 منطقة س المقطمأخصا��

24
احمد �� محمد الصادق  ( 

الج��رة للعالج الطب�� )
 �

5037428235ش ترسا  اس�ا�س  الهرمأخصا��

� احمدع�د المنعم فه�25
اتون - م� الجد�دةأخصا�� 14ش خالد بن الول�د - مسا�ن ش��

22661207  

01010104535

26
 احمد مصط�� الس�د

 النهار للعالج الطب��
 �

� مع ش الجزائر المعادى الجد�دةأخصا�� 39تقاطع ش فلسط��
27038482

01066799550

27
 احمد �ح�� تاج الدين

تاج الدين للعالج الطب��
 �

ة 319أخصا�� � ش ف�صل اع� �ايرو س�ان الدور التا�� - ج��
0233974675 

01118855904

28
ا�اء ع�د المنعم جودة عط�ة

(مركز صحة ج��س)
 �

01005675784ال� األول امام جامعة 6 ا�ت��ر  مدينة 6 ا�ت��رأخصا��

ة29 � اسالم طارق سالم ابو عم��
13701000509050ش المطراوى- المط��ةأخصا��

ف جمال الدين دردير س��لم30 � ا��
اأخصا�� 27ش عمر بن الخطاب الخلفاوى ش��

24305347   

01005166607

اخصل�� الحسي�� للعالج الطب��31
 6ش  ا بن  منظور/ متف�ع من م�دان الذه�� -الخل�فة

المامون- م� الجد�دة

01144065581 

01111481449

� ال��ادة للعالج الطب��32
� أخصا�� 6837618512ش جامعة الدول الع���ة - المهندس��

� العنا�ة المل��ة للعالج الطب��33
أخصا��

107ش الحجاز م� الجد�دة

- 9ش الح��ة - امام مس�ش�� المط��ة

27717017

01008508883
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

34
��ال للعالج الطب��  � الم�ى ف��

والتاه�ل
 �

13726525515م�دان المسلة المط��ةأخصا��

� الهالل للعالج الطب��35
أخصا��

 159ش  الملك ف�صل  - محطة  ال�وم االخ�� - اع� معمل

ة � الفا - الج��
01121122121

36
امجد ف�ج ع�د الحم�د ( مركز 

مسار للعالج الطب�� )
 �

01121629579عمارة 252أ ش 5 أ البوا�ة االو� - حدائق االهرامأخصا��

37
امل احمد حسن ج�� 

النخ�ة للعالج الطب��
 �

أخصا��
 197ش اب��كر الصديق من ش الصفا

تقس�م عمر بن الخطاب ج�الس��س
01000210223

38
ام�� العر�� محمد محمود ابو 

طاحون (العر�� للعالج الطب��)
 �

أخصا��
ال� اآلول - مجاورە او� - امام الح�ى �جوار الجامعة - 

عمارە 193 -6ا�ت��ر

01069387999

01007027212

39
� ع�دالجل�ل حسن  ام��

التخص� للعالج الطب��
 �

115ش سل�م االول الدور الثا�� فوق كنتا� حلم�ة ال��تونأخصا��
01223703406

20674651

� ا�من محمد ابو الم�له40
أخصا��

ش ف�صل الرئ�� - محطة الطوابق - ب�ج جند�ة مول اع� 

اوى الش��

35945463

01020405570

� ايناس راجح احمد41
هة الجد�دةأخصا�� � 1226213288ش قاسم فرحات متف�ع من محمد رفعت ال��

42
ايناس ع�د السالم محمود 

الح�اك الفهد للعالج الطب��
 �

أخصا��
 52ش نجا�� �اج ب�ج الشاهد أمام مس�ش�� الوفاء و األمل

مدينة ن� القاهرة

26704659 

01140830302

� أم�� محمد مر� أبو ز�د43
ا هت امام ام حسن شقة 305أخصا�� � 2/9ش الن� فوق بي��

01015559373  

01015559272

44
�كر سا� ع�دالعظ�م

اال�اء التخص�
 �

� أخصا�� 336ش السودان عمارات العرا�س �جوارالجراج الصحفي��
33456101 

01223600317

�د45 � � تامر ابراه�م ابو ال��
ةأخصا�� � 40101096633500ب ش الملك ف�ص - محطة الطالب�ة - الهرم - الج��

� ت�فو� دكتور دا�ت46
104ش عمر بن الخطاب - �جوار ت�فو�� - م� الجد�دةأخصا��

02 24190360

01021310050

� جرجس فؤاد لم�47
أخصا��

 6/15ش الزهراء خلف كن�سة مارجرجس امام مدرسة

� شمس محمود خاطر- ع��
0128319463

� ج��ن للعالج الطب��48
أخصا��

 6ش احسان ع�د القدوس - م�ش�ة ال�كرى - دار الهيئة

الهندس�ة

22620908

01068251919

49
 � جمال ض�اء الدين شاه��

(الصفوة التخص� )
 �

أخصا��
 87ش المق��زى - الخل�فة المأمون - اع� مركز الطاهرة

لألشعة - روك�

01221108034 

01098556858

50
جمع�ة الخدمات المت�املة 
المركز النموذ�� للعالج الطب��

 �
137604178ش حافظ حسن  العجوزةأخصا��

51
جون عصام عصمت

(مركز الج�ل للعالج الطب��)
 �

أخصا��
 289ب ش ترعة الج�ل داخل الممر �جوار معمل �ايوم�د�ا

ال��تون

22838914

01224371909

 حافظ52
�

� حافظ محمد شو�
أخصا��

127أ  ش م� والسودان ب�ج اللؤلؤة

فوق معمل الفا و المخت�� حدائق الق�ة

4865256

0106045422

� حسام الدين حسن ع� سالم53
 أخصا��

�
1437611906ش مصدق الدوراالر�� الد�

� حسام الدين مصط�� مدبو�54
ةأخصا�� � 40115311703ش محمود سا� ال�ارودى - امام محافظة الج��

55
� طايع  � احمد حس�� حس��

طايع للعالج الطب�� والسمنة
 �

15337128878ش الط�ار فكرى زاهر مدينة التح��ر ام�ا�ةأخصا��

56
حمادة سعد فتح هللا فتح  هللا 

الدا� (الح�اة للعالج الطب��)
 �

أخصا��
� خلف فرغ� 103ش السودان مهتدس��

56ش المق�اس - من�ل الروضة - المن�ل
01009540961
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

57
حنان ابراه�م الس�د �لبع

( مركز طي�ة للعالج الطب�� )
 �

أخصا��
 - 29ش جمال الدين قاسم - خلف ال�اج مول -ال� الثامن

م.ن�

01063643680

01099013610

� حواء للعالج الطب��58
وع م�د��ال �ارك ا�ل�ت - ع�ادة 115 - التجمع الخامسأخصا�� م��

01064663066   

26935648

59
خالد جم�ل هالل عمر  مركز 

بو�ساى للعالج الطب��
 �

11026230138عمار بن �ا� خلف ال�ل�ة الح���ة م� الجد�دةأخصا��

� خالد عادل محمد محمد عليوە60
01113691869هض�ة االهرام بوا�ة خوفو ش15 عمارە رقم 30 الدور االولأخصا��

61
خالد يوسف مو�

(مركز الح�اة للعالج الطب�� )
 �

ةأخصا�� � � - الج�� 9001280006691ش جامعة الدول الع���ة من شهاب المهندس��

62
را� احمد رمزى �از�د مو�

( الح��ة للعالج الطب�� )
 �

أخصا��
 - 107ش الملك ف�صل الم��وط�ة �جوار مق� الملك فاروق

الهرم
1019845555

63
را� ر�يع ف�ج خل�ل  مركز 

العر�� للعالج الطب��
 �

256ش الملك ف�صل - التعاون - الدور الثا�� علوى - الهرمأخصا��
01011855006   

01114611315

64
راو�ة ز� محمد ف�ج رخا 

و شهرتها راو�ة رخا
 �

300ش الهرم عمارات االتحاد�ة الدور الثالثأخصا��
33970303

01028297470

65
رأفت عز الدين ع�د الحم�د 

احمد
 �

لتون المطارأخصا�� 9822679540ش س�د زك��ا  صقر ق��ش مسا�ن ش��

66
رشا س�د ع�د الحم�د محمد 

احمد
 �

أخصا��
�ا هام�س ومحطة ترعة الشابورى  ش 15 مايو �جوار �افي��

ا الخ�مة ش��
01224955140

� رضا قطب ع�د الرازق67
701007087632ش احمد الزمر ال� العا�� مدينة ن� القاهرةأخصا��

68
ر�مون رزق لط�ف

� للعالج الطب�� ابوس�ف��
 �

105ش طومان�اى ب�ج التوف�ق�ة الدور االدارى ال��تونأخصا��
24529766

01222593668

69
زا�د ع�دالرح�م محمد 

الزا�د للعالج الطب��
 �

أخصا��
 6ش عد� م�دان االو�را

89ش وادى الن�ل ال��تون

23957797

01026150005

70
سامح هنداوى هندى  ( مركز 

سان جوز�ف للعالج الطب�� )
 �

أخصا��
 102ش محمد ف��د امام بنك م� تقاطع  ش رشدى وسط

ال�لد

23927289  

01001746194

� سا� م�خائ�ل رزق هللا ع�اد71
7101202336668ش طومان �اى - ال��تونأخصا��

72
سلوى �ح�� محمد لط�� 

الشامل للعالج الطب��
 �

12324834975ش م� والسودان امام عمر افندى حدائق الق�ةأخصا��

73
سماح احمد محمد

اندكيور �لينك ك��
 �

31ش احمد قاسم جودة من ع�اس العقاد - مدينة ن�أخصا��
22401081

01007305275

74
سم�ة مصط�� محمود ق��ن 

مركز الص�ا للعالج الطب��
 �

أخصا��
فا الدور األر�� �جوار  22ش نجا�� �اج �لوك65 عمارة ال��

ال�اج مول  مدينة ن�

22873138

01001470402

75
سها سا� ع�د الع��ز(مركز 

الح�اة للعالج الطب��)
 �

أخصا��
ا  ابراج الح��ة �الزا امام ك��ستال عصفور -ش 15 مايو  ش��

الخ�مة
01114022626

76
�ف محمد الس�د العو��  ��

 العو�� للعالج الطب��
 �

أخصا��
 1ش 26يوليو وسط ال�لد الدور التاسع

6أ�ت��ر زمزم مول مدخل 2 الدور 3 

01283357999

01090214999

77
صفاء محمد الس�ا� ع�

 ال���ت للعالج الطب��
 �

5522740365ش ابو داوود الظاهرى مدينة ن�أخصا��

78
صالح ع�دالمنعم ع� صوان 

الن�ل للعالج الطب��
 �

أخصا��
 146ش 26 يوليو م�دان سفنكس العجوزة

ة  � 511ش االهرام م�دان عمارة الن� الج��

33474849 

01111120054

79
صموئ�ل نص�ف صل�ب

(سانت مارى للعالج الطب��)
اخصل�� 

3ع�د المنعم الحسي�� من يوسف ع�اس م ن�

236ش ف�صل الرئ�� - محطة التعاون

24030445

01001239338
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

80
عادل حس�� ن�

(مركز النعام للعالج الطب��)
 �

28ش متحف المط��ة م�دان النعام  القاهرةأخصا��
26389977

01005205972

81
ع�د هللا اسامه ع�د هللا ع�د 

المج�د (ح�اە للعالج الطب��)
 �

أخصا��
الشيخ زا�د - 3 مول الح�اة - ع�ادة 104 �جوار التوح�د 

والنور

01000043808

01093500330

82
ع�دالع��زع�دهللا محمد 

ابوقورة (مكة للعالج الطب��)
 �

16ش صالح ص�� تقاطع مصط�� صفوت - حلوانأخصا��
27075212

01011949493

83
عصام ع�د العظ�م ع�د الرحمن 

(دلتا للعالج الطب��)
 �

4901017992140ش انور المف�� - مدينة ن�أخصا��

84
عصام محمد احمد ع�دالفتاح 

التخص� للعالج الطب��
 �

166ش ف�صل عمارات سعودى عمارة 3 شقة 5أخصا��
01142282525

 01001274548

85
عالء حسن محمد ع�
التخص� للعالج الطب��

 �
أخصا��

 113ل�لة القدلر مجمع ع� الدين مب�� ب الدور االول

6ا�ت��ر

38838202

01005133040

� عال�� للعالج الطب��86
 أخصا��

�
801121884477ش ع�د العظ�م راشد - الدور االر�� - من ش نوال - الد�

87
ع� حسن توفيق 

الط�� للعالج الطب��
 �

أخصا��
طة  3ش رشدى �اب اللوق عمارة ال��

 � 153ش السودان المهندس��

23939440

33374833

88
عماد نادر رزق اللة �امل

( مركز البتول للعالج الطب��)
 �

ةأخصا�� � 2401223674998ش مراد فوق تكنوس�ان الج��

89
عمرو احمد �مال محمود (مركز 

الح��ة للعالج الطب��)
 �

أخصا��
�ف متف�ع من ش اآلهرام - الح��ة مول - م�  14أ ش ��

الجد�دة
01063449200

� غادة رش�د سالمة90
ةأخصا�� � 44601113304412ش األهرام مجمع ن� الدين الهرم الج��

� غادة عالء الدين  شا�ر91
 أخصا��

�
2001020089638ش طهران - من ش مصدق - الد�

� فادى فوزى عب�د شنودة92
19ش الخل�فة المأمون - م� الجد�دةأخصا��

01224650352    

01061502041

93
فايزة يوسف ابراه�م 

( مركز قند�ل للعالج الطب��)
 �

� شمس حلم�ة ال��تون امام محالت الفرجا�� أخصا�� 29ش ع��
26340679

01062953134

94
قدرات للخدمات الطب�ة 

المتخصصة
 �

� أخصا�� 92ش جامعة الدول الع���ة المهندس��
3380560

0127777430

95
ك��م  محمد ن��ه حامد در�الة 
(الن�ل التخصص�ة للعالج الطب��)

 �
أخصا��

� شمش  8ش محمد رشاد من  ابراه�م ع�د الرازق - ع��

ق�ة ال��

01019083334    

01005119720

ف  نج�ب اقالديوس96 لس ا�� � ك��
01006526239مدينة ن� - ال� العا�� - 9 ش الميثاقأخصا��

� ال�ف سبورت97
ف ال�طران من ش اللبي�� - الهرمأخصا�� 01116002009ش ا��

98
لم�اء ع�د الخالق فرحات تاج 

الدين ( مركز ش�� )
 �

أخصا��
�نة م���ل - امام الرقا�ة االدار�ة- م� � هة - �جوار ب�� �  5ش ال��

الجد�دة

01010932376 

01207935103

99
ل�� لب�ب اسكندر 

العالج الطب�� التخص�
 �

13ش حسن زا�د �جوار جامع االخالص قسم المط��ةأخصا��
01004779859  

26207121

100
ماجد ع�د المقصود �اشا 

وق للعالج الطب�� مركزال��
 �

5ش د�شواى امام مس�ش�� الساحل �جوار اوالد رجبأخصا��
22007005

01011224180

101
ماجد مجدى ع�د المحسن

(مركز ف�ح للعالج الطب��)
 �

أخصا��
ال  33م�دان �اى الق�ة امام السن��

113ش بورسع�د م�دان السواح

01226139946

01004844850

� ماجدة رمزى ع��ز اسكندر102
أخصا��

 18ش بن ظافر من ش بن ما جد من ش الحجاز خلف

الوط�� للعيون م� الجد�دة

26245804 

01221120457
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد103 � ماهيتاب حسن حس��
69ش 9 - �جوار ق��در - المعادىأخصا��

23781813

01060375903

104
ما�سة اسماع�ل الس�د محمد 

(مركز ما�سه للعالج الطب��)
 �

أخصا��
�ن امام التوح�د والنور ب�ج التوح�د - الدور االول شقه  الع��

رقم 2
01061727100

� مجدى محمد ع� ش�انة105
أخصا��

 13ش محمد مر� من اول ف�صل ب�ج زهرة الم�شاة

الدوراالول شقة 4
33939228

106
مدحت حسبو

حسبو للعالج الطب��
 �

أخصا��
 7أ عمارات بنك التعم�� واالس�ان

ش العمدة الجد�د ال�وم االخ�� ش الهرم

37720840

01007412217

01007412218

107
محمد ابراه�م ابراه�م حسن 

(المركز الم�ى للعالج الطب��)
 �

أخصا��
 6ا�ت��ر المحور الرئ�� م�دان فودافون جولدن مول الدور

الثالث شقة 5
01090955569

108
محمد ابراه�م فتح هللا ع�د 

ال�
 �

أخصا��
�ن    مدخل  384ش الملك ف�صل- الدوراالول - محطة الع��

حلوا�� البوم

01064994497  

01111233466

109
محمد ابو �كر الصديق محمد 

الصديق
 �

أخصا��
 2ش عز الدين عمر - اس�ا�س الهرم

� 6ا�ت��ر   مول �الزا وحدە 217  المتم��

33851401

01001666836

110
محمد احمد ع�د العل�م (مركز 

شفاء للعالج الطب��)
 �

1401119455111أ ش 276 - المعادىأخصا��

111
محمد احمد ع� اسماع�ل 

(الصفا و المروة للعالج الطب��)
 �

أخصا��
 
�

59ش االنصار الد�
� هرم 16ش الفتح اسال� خلف خاتم المرسل��

01122300994

01117607093

112
محمد احمد مر�  ( مركز 

س�� للعالج الطب��)
 �

أخصا��
 - ب�ج الرا - ش �ارفور - الرئ�� - مجاورة 10 10058

الفمعراج - زهراء المعادى
24477772

113
محمد الس�د ع�د الحل�م يوسف 

(ماسة للعالج الطب��)
 �

2722704229ش مكرم عب�د - مدينة ن�أخصا��

114
محمد الشاف� محمد الشاف�

 شجرة الح�اة للعالج الطب��
 �

أخصا��
هة �  42تقس�م � الملت�� العر�� ال��

37ش ابو داود الظاهرى من مكرم عب�د م ن�

220644171

01011264969

115
محمد المرت�� محمد االنور 

الزاهد للعالج الطب��
 �

1523930801ش رشدى ب�ج سل� الدور الثا�� عا�دين القاهرةأخصا��

116
محمد سع�د محمد

(القمة للعالج الطب�� و التأه�ل)
 �

01016923536الم��وط�ة - ش اللبي�� - فوق اوالد رجب - الهرمأخصا��

117
محمد سم�� محمد فراج الح�اة 

عالج طب�� و اصا�ات مالعب
 �

237ش الحجاز اع� توك�ل ن�سان للس�ارات  م� الجد�دةأخصا��
26229119

01011145866

118
محمد شع�ان ع��س سع�د 

(مركز �دى اند سول )
 �

1401007344833ش 9 ثكنات المعادى - المعادىأخصا��

� محمد119 � محمد ع�د الحل�م حس��
أخصا��

 11ش محمد رشدى من ش القوم�ة - امتدام ش الوحة ارض

الحداد - ام�ا�ة
01155395599

120
محمد محروس ع� ع�د العال 

(كيورا للعالج الطب��)
 �

1ش صالح الدين - الهض�ة الوس� - عمارة 221 - المقطمأخصا��
01015000415   

01064955553

121
محمد محمود محمد ع�دال�� 

( مركز �ان للعالج الطب�� )
 �

01117170909عمارات ب�شو - زهراء المعادى - عمارة 6 - المرحلة الثان�ةأخصا��

� محمد مسعد السع�د122
أخصا��

 60ش م� الدين ع�د الحم�د امتداد مكرم عب�د امام معهد

األلسن

22750874

01113332029

123
محمد مصط�� محمد احمد

( مركز المصط�� )
 �

ش عمر بن الخطاب من ش نادى �ار�س قليوبأخصا��
01017612174 

01061816611

124
محمد ن��ل الس�د محمد 

ال�حراوى
 �

أخصا��
 ب�ج سار�دار

�
92ش التح��ر الد�

نها�ة ش مكت�ة جامعة 6 ا�ت��ر ب�ج رو�ال تاور

37618186

01096962233 147 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

125
محمد ن��ل ع�د الفتاح احمد 

عسكر(م� للعالج الطب�� )
 �

501022322884ش محمد مندور را�عة العدو�ة - مدينة ن� القاهرةأخصا��

126
محمود مصط�� ابوالفت�ح

منة للعالج الطب��
 �

ةأخصا�� �  الج��
�

108ش التح��ر الد�
 37628330

01023300233

127
مصط�� محمد عصفور 

العصفور للعالج الطب��
 �

61ش المن�ل - من�ل الروضةأخصا��
23642333

01222536325

� مقار  للعالج الطب��128
أخصا��

� ه��ل - متف�ع من ع�اس العقاد الدور  17ش محمد حس��

االول مدينة ن�

01090129394  

01098882440

129
ممدوح مصط�� محمود حسن

الج��رة للعالج الطب��
 �

41ش احمد الصاوى متف�ع من ش مكرم عب�د مدينة ن�أخصا��
22747614 

01004629423

130
منصور ايوب سعد ع�د الشه�د

(مركز الح�اة للعالج الطب��)
 �

ةأخصا�� � 01283605756ش صفوت من ش المدينة المنورة - �ش��ل - اوس�م -الج��

131
م�� س�د احمد ( مركز الصفوە 

للعالج الطب�� )
 �

اأخصا�� 5024582999أ ش ش��

132
م�� محمد من�� ع�دهللا

الدو� للعالج الطب��
 �

30223959006ش بورسع�د امام مس�ش�� احمد ماهرأخصا��

133
مها محمد سع�د مصط�� 

إما للعالج الطب��
 �

10ش 287 متف�ع من ش الجزائر المعادى الجد�دةأخصا��
25190600

01019442923

134
مؤ�س الس�د محمد العزاوى 

الرائد للعالج الطب��
 �

أخصا��
 5ش امتداد رمس�س م�دان الع�اس�ة ابراج الملت�� ب�ج أ

الدور الرابع شقة 2
01002505859

� م�ش�ل صل�ب �شاى135
ا م�أخصا�� ا  فوق بنك م�  - ش�� 5525753800ش ش��

136
مينا مجدى فارس

وز للعالج الطب�� ) (الف��
 �

ةز �جوار مسجد الح�ىأخصا�� 601277008255ا�ت��ر المحور المركزى  سن�� الف��

137
ناهد حسي�� طه (تح�م للعالج 

الطب��)
 �

أخصا��
 4/2ش انور المف�� امام مس�ش�� ت�ارك للوالدة اول ع�اس

العقاد مدينة ن�

22601102

01111122530

138
� ع�د الع��ز فت� نرم��

� للعالج الطب�� ) ( مركز �ق��
 �

69ش الجامعة الروس�ة - ال� االول - مجاورة 2 مدينة �درأخصا��
28609590

01119502510

139
� الس�د ع�د اللط�ف (مركز  ن�ف��

ال�اج )
 �

01069894690ال�اج مول - مدخل 5 - امتداد مكرم عب�د - مدينة ن�أخصا��

140
هشام احمد الوص�ف

ج للعالج الطب��)  (ال��
 �

أخصا��
ا الخ�مة   أول ش محمد  1ش احمد عرا�� ب�ج االط�اء ش��

ف��د متف�ع من المن�ل

33635509 

46059927

141
هشام شحاته الس�د

(مركزالرحاب للعالج الطب�� )
 �

أخصا��
� الشما� - مركز  خلف المس�ش��  - CMC 162ش ال�سع��

الجوى ع�ادة 9
01020997785

� هشام �� مرزوق142
68ش ج� الس��س اشارة روك�أخصا��

24527878

01223780271

143
وح�د حمدى محمد ع�اس

( و شهرته وح�د الس�� )
 �

أخصا��
 42ش الهرم فوق بنك عودة

353ن  االهرام البوا�ة الرا�عة  االر�� 

01154998024

 37712304

01154998022

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 
�

ااستاذاحمد محمد لب�ب ع�دال�ا� 13أ ش جمال امام س�نما التح��ر ش��
24305233

01004479204

2 � ة ع�د الصبور شاه�� ةاستاذام�� � 45335849811ش االهرام ج��

م والطب الطب���  � الرومات��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3
خالد ع�دالمنعم ز� 

وشهرته خالد ز�
و الملك الصالحاستاذ 623643564ش ق�س ابن سعد امام م��

 شقة 10استاذسام�ة محمد محمد حسن فضه4
�

10633378790ش التح��ر الد�

 ابراه�م محمد5
�

3124149335ش حسن افالطون ارض الجولف  مدينة ن�استاذسها الدسو�

6
ع�دالمج�د ع�دالعا� م� 

الدين العشماوى
� روك�استاذ 53ش المق��زى ب�ج االط�اء أمام محطة المعلم��

24539840 

01122296928

استاذ�لثوم محمد محمد ع�دالحم�د7
9ش وهدان محطة المط�عة ف�صل

422ش 16أ البوا�ة األو�  حدائق األهرام

33801774

   35860497

8
محمد رجا�� سع�د 

وشهرته محمد رجا�� الحلو
ا استاذ 8622023126روض الف�ج  دوران ش��

استاذمحمد ع� علوى حن�� 9
 1ش الممال�ك روك� أمام البوا�ة الرئ�س�ة لنادى

هلي��ول�س  م� الجد�دة
24545214

استاذمحمود محمد فتح هللا10
46عمارات التوفيق من خ�� التو�� م ن�

ى ابوعلم �اب اللوق 1مكرر ش ص��
01554596520

01001808355

1627871201ش المنصور�ة الدراسةاستاذمصط�� احمد حسن الدهان11

12 
�

3227948293ش الفل� عمارة االوقاف  �اب اللوقاستاذمنال محمد صد�

13
احمد ع�د اللط�ف ع�د القا 

درع�

اس�شارى 

أ

81ش سل�م االول م�دان الحلم�ة ال��تون

5ش مو� ال�اظم ال� السابع م ن�

26322069

23894746

14
اسماع�ل ابراه�م اسماع�ل 

ابراه�م الخشاب

اس�شارى 

أ

عمارة3 �لوك 63 الشطر العا�� - اع� دهانات الج��رة - 

زهراء المعادي
02 23103720

ف اسماع�ل مصط�� 15 ا��
اس�شارى 

أ

ا  الساحل محطة سانت ت��زا  200ش ش��

72عمارات عثمان مصط�� النحاس م ن�

22007575 

01110625686

0100034555

ا�رام ادر�س ع� احمد عل�ان16
اس�شارى 

أ
و ال�حوث  محطة م��

�
3433386528ش االنصار الد�

17
خالد ع�دالحك�م عثمان ع� 

�ور

اس�شارى 

أ
 � 90ب ش احمد عرا�� اع� عمر افندى المهندس��

33451373

01017622200

سامح الس�د ع� سالم18
اس�شارى 

أ
1524552477ب عمارة ب�ج الق�ة امام مركزش�اب �اى الق�ة

عادل ن��ه عوض19
اس�شارى 

أ
27ش هارون الرش�د م�دان الجامع م� الجد�دة

01222351061

  22410854

محمد حس�� حمزة20
اس�شارى 

أ

 ش صالح سالم 14عمارات العبور  م ن� 

�  - الغمراوى المن�ل 14ش دحل� حس��

24039744

23622654

محمد رضا محمد عوض21
اس�شارى 

أ

ة � 3ش زك��ا بن �خ�س الج��

 � 106ش جامعة الدول اسواق الحرة مهندس��

35721807

37499424

محمود ر�يع احمد الصايغ22
اس�شارى 

أ
 
�

133358828ش فاروق نجم خلف س�نما التح��ر الد�

مدحت م� الدين ع�د اللط�ف23
اس�شارى 

أ

 28ش عط�ة الصوال� نها�ة مكرم عب�د امام ال�اج مول

عمارة استق�ال م. ن�

26703089

01225522877

24
�ا� محمد سعدالدين

وشهرته �ا� كراو�ة

اس�شارى 

أ
9025312810ش المن�ل

25 
�

�� محمود محمد ع�د الشا�
اس�شارى 

أ
251ش بورسع�د الس�دة ز��ب

23900044

01015004942
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سعادات محمد حامد الغوا�� 26
اس�شارى 

ب
227355523ش الملك االفضل الزمالك

طارق محمد عف��� شا�ر27
اس�شارى 

ب

�  المعادى الجد�دة 1/1م�دان فلسط��

المركز الط�� �جوار قسم العا�� من رمضان 

25175195  

015387142

28
ع�د الحم�د ع�د العظ�م ع�د 

الحم�د

اس�شارى 

ب
35ش محمد ف��د - مسجد الفتح - م الجد�دة - القاهرة

  01223400612    

01119978900

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد مصط�� حسن 

ع�دالرحمن
ةاستاذ � 8ش مراد ب�ج مراد الدور االول الج��

37743710

35728883

7023631008ش المن�ل عمارة االعظم�ة م�دان ال�اشا المن�لاستاذاحمد من�� محمود شل�� 2

2524152476ش الخل�فة المامون روك� م�الجد�دةاستاذالهام ع�دالواحد حسن3

4
ا�مان ع�دالفتاح فه� محمد 

وشهرتها ا�مان فه�
استاذ

4ش د حافظ بهجت   الدور األر�� 

من�ل الروضة المن�ل
23653464

5
ا�من ع�دالمنعم السع�د جعفر 

وشهرته ا�من جعفر
21ش اسماع�ل رمزى م�دان الجامع م�الجد�دةاستاذ

26331026

01222422637

1123921456م�دان الفل� �اب اللوقاستاذا�من محمد فوزى الشي�� 6

7
أ� احمد احسان ع�د الحم�د ( 

مركز اال�رام )
446اول ف�صل ب�ج الن�الهرماستاذ

37833449 - 

01011222818

8
بهاءالدين ع�دهللا ع� 

3 ع�ا  ح�� : 8 مساء
40ش الحجاز م� الجد�دة استاذ

26350159 

01143791155

� محمد راغب الهوارى9 هة �جوار الجامعة العمال�ة مدينة ن�استاذجلزم�� � 24185803عمارة 16 ش ال��

عمارة 8 عمارات اول مايو �جوار الجامعة العمال�ة مدينة ن�استاذجمال يوسف ع� المشد10
22754672 - 

01006618146

�ف عمارة اللواء �اب اللوقاستاذحسن السماع يوسف عزالدين11 223934272ش ��

6ش �طرس غا� روك� م�الجد�دةاستاذحسن الس�د ال�از12
22565337

01119756505

13
� صالح الدين ع�  حس��

� النحاس وشهرته حس��
هة  سانت فات�ما  م� الجد�دةاستاذ � 145ش ال��

27751335 

01001404791

6122408887ش الحجاز قرب مح�مة م�الجد�دة - م� الجد�دةاستاذخالد محمد سل�م14

15
رفيق محمد فؤاد الغزاوى 

وشهرته رفيق الغزاوى
استاذ

ش ج� الس��س امام مس�ش�� 

م�ش�ة ال�كرى
24509260

ى16  استاذسعد محمد رشاد ص��
�

11733372723ش التح��ر م�دان الد�

722909451ش االهرام  روك� م�الجد�دةاستاذسم�� محمد محمد قاسم17

استاذسوزان فوزى محمد الس�د18
 29ش مصط�� �امل ب�ج التوفيق

و المعادى امام س��ر ماركت م��

23599020

01223153774

�ف ز� س�د احمد منصور19 1826363623ش فارسكور ت��ومف م�الجد�دةاستاذ��

4926386331ش محمد ف��د م�الجد�دةاستاذظافر محمد فه�م20

استاذعادل محمد فت�21
 - 55ش النادى ال��ا�� - ب�ج االط�اء - اول ف�صل - الهرم

ة � الج��
35734104

96ش مصط�� النحاس ب�ج األط�اء مدينة ن�  القاهرةاستاذع�د الرحمن جابر سالمان22
26721506 

01115000979 

01115000868

3323632925ش الق� العي�� استاذع�دالع��ز ع� ع� سعد23

العيون
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عمارات ابوالفت�ح رقم 60 امام �از�نو الل�ل الهرماستاذعصام ع�دالغفار متو�24
35868662

35849042

� استاذع� محمد طه25 2737616527ش السودان فوق ص�دناوى المهندس��

 استاذعماد ع�دالعال  صوا�� 26
�

104ش التح��ر الد�
37488388

01020552812

هة  شقة 10م�دان ت��ومف م�الجد�دةاستاذماجد ماهر صل�ب رشدى27 � 107ش ال��
22900362  

01202369888

استاذمحمد احمد رشاد ع�دالهادى28
هة  أرض الجولف الصف المقا�ل للرقا�ة االدار�ة �  9ش ال��

مدينة ن�
24140005

29
� انور الم�ى  محمد ام��

وشهرته محمد انور الم�ى
استاذ

2ش هشام لب�ب امام التوح�د والنور �جوار

�مبيوتر مول مدينة ن�

22870692 

01112531529

30
محمد ع�د المنعم الس�د 

سل�مان مهدى
47ب ش ع�اس العقاد �جوار برجر كنجاستاذ

22626159 

01091494296

4724174283ش عثمان بن عفان م�دان االسماع�ل�ة م�الجد�دةاستاذمحمد محمود الس�د31

5225323588ش المن�ل الدور الثا�� استاذمصط�� ع� حسن الحلو32

استاذمصط�� مصط�� بهجت33
 
�

 شقة 40 م�دان الد�
�

 45ش الد�

ة � 401ب الملك ف�صل  الطالب�ة الج��

33371715

35876325

استاذمنصور حسن احمد34
ا 11ش تفت�ش الرى  اغا خان ش��

4ش ع�د نافع ناص�ة ف�صل المساحة

22090845  

22090359

 استاذهشام فتح هللا الشيخ35
�

11633381730ش التح��ر الد�

 االدارى الدور الثامناستاذ�ا� سل�مان محمد سل�مان36
�

98ش التح��ر ب�ج الد�
33385568

01154443022

ا�من محمد الس�د شحاته37
اس�شارى 

أ
301144494415ش الن� - م�دان الجزائر - المعادى

احمد ابراه�م الس�د حرحش38
اس�شارى 

أ
 
�

80ش مصدق الد�
33384853

01223480291

احمد عاطف ابراه�م ز�39
اس�شارى 

أ
423585820ش 151 المعادى

40
احمد ع�دالمنصف ع�دالحم�د 

عب�د

اس�شارى 

أ
126433060ش عمر بن الخطاب م�دان هارون الرش�د م�الجد�دة

احمد �ح�� ثروت41
اس�شارى 

أ
6224939535ش ع�دالهادى خطاب من ش ادم االلف مسكن

ادمون اسعد ج�د42
اس�شارى 

أ
هة سانت فات�ما م� الجد�دة � 16127750666ش ال��

اسامة احمد ع�دهللا النجار43
اس�شارى 

أ
14324645450ش م� والسودان حدائق الق�ة

اسامه محمد �مال الدين44
اس�شارى 

أ
161ش الحجاز - م�دان الحجاز - م� الجد�دة

27771398  

01227020884

اسحق ادوارد شحاته ع�د الملك45
اس�شارى 

أ
ا ى ش�� 14ب ش زنان��

25751765

01200791111

ف ر�اض ابراه�م سل�مان46 ا��
اس�شارى 

أ
49ش الحجاز م�الجد�دة

26340371

26378608

ف ليون سند47 ا��
اس�شارى 

أ
ا 224582621ب ش �شا� ش��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف من�� مرقص48 ا��
اس�شارى 

أ
� امام نادى الغا�ة م�الجد�دة 726443039ش د/ احمد ام��

ف نع�م هجرس49 ا��
اس�شارى 

أ

و انفاق  ب�ج الجامعة 494 ش ترعة الزمر امام محطة م��

ف�صل
37751877

الس�د محمد الس�د الطو�� 50
اس�شارى 

أ

ة � عمارة الن� م�دان الج��

 
�

109 ش التح��ر عمارة االوقاف الد�

35723916 / 

3335684424

الهام احمد محمد التها�51
اس�شارى 

أ

و ع�دە �اشا عمارة  72ش الع�اس�ة الرئ�� امام محطة م��

المخت�� 
01068622884

امجد محمد محمود العدوى52
اس�شارى 

أ
 
�

2233363056ش التح��ر الدور االول الد�

� احمد معوض53 ام��
اس�شارى 

أ

كة السعود�ة  74/2الشطر 7 مسا�ن ال��

امام مسجد صقر ق��ش المعادى الجد�دة
27024204

ا�مان صالح ف��د54
اس�شارى 

أ
6001205287927ش م� والسودان حدائق الق�ة نا�� دير المالك

ا�مان ع�د الفتاح فه�55
اس�شارى 

أ
423653464ش د حافظ بهت من سع�د ذو الفقار - المن�ل

ايهاب ن��ل اسكندر جرجس56
اس�شارى 

أ
173ش الحجاز شقة 4 م�الجد�دة

26209135

01279473674

أ�من ع�د المالك حنا م�خائ�ل57
اس�شارى 

أ
7920670680ش ع�د الع��ز ف�  م� الجد�دة

ى شنودة �طرس58 جان�ت ���
اس�شارى 

أ
ة � ى ب�ج سوت�� امام مح�مة الج�� � 7335709547ش ر�يع الج��

جرجس سل�مان م�خائ�ل سالمة59
اس�شارى 

أ
ة � ش زغلول محطة مشعل الهرم الج��

33888917 

01223571478

جوز�ف حل�م خلة ساو�رس60
اس�شارى 

أ
3ش ال��تون �جوار س�نما ال��تون

23044951

01206522883

61
حازم حامد حسن ع�دهللا 

الجوجرى

اس�شارى 

أ
3توفيق جرجس من احمد عصمت ع شمس

3عمارات �ل�ة البنات خلف الدفاع الجوى م ن�  

24943778 

01155753073

62
حازم ع�د الرحمن اسماع�ل 

اسماع�ل سل�مان

اس�شارى 

أ
143ش م� و السودان - حدائق الق�ة  القاهرة

24645425

01005124949

حسام الدين عمر ع�د الع��ز63
اس�شارى 

أ
ة � 242ش الملك ف�صل - ب�ج الن� - الج��

01001400323    

35875859

حسام الدين محمود احمد ف�ج64
اس�شارى 

أ
210ج�الس��س امام فندق السالم

20995526

01099240221

حسام الدين مصط�� �امل65
اس�شارى 

أ
ان را�عة العدو�ة مدينة ن� 2424029591ش الط��

66
حمدى محمد عصام  الدين 

حمدى

اس�شارى 

أ
171ش محمد ف��د - عمارة ال طالب - تقاطع 26 يوليو

23906556

01001775776

خالد احمد محمد ع� ابوسديرة67
اس�شارى 

أ
425259633ش 100 المعادى

خالد محمد السع�د مراد68
اس�شارى 

أ
 � ب ناص�ة ش السودان المهندس�� 133352984ش ي��

دعاء رمضان قاسم69
اس�شارى 

أ
5401001774827ش ابن سندر - ك��رى الق�ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

رافت فه� ع��ان70
اس�شارى 

أ
4924517810ش ج� الس��س روك� م�الجد�دة

رافت محمد محمد الحناوى71
اس�شارى 

أ
 � 6733453401ش وادى الن�ل المهندس��

رشا محمود عمرو محمد72
اس�شارى 

أ
01003331818قطعة 10064 مجاورة 10 - المعراج المعادى - القاهرة

سعد حسن محمد القا�� 73
اس�شارى 

أ
400ش الهرم �جوار المحافظة

33941616

33941835

74
سه�� محمد الس�د 

وشهرتها سه�� محمد نصار

اس�شارى 

أ
297ش سكة الوا�� حدائق الق�ة

26014430 

01008062979

صفوت حك�م يواق�م75
اس�شارى 

أ
ا عمارة البنك االه� 2425767761ش ش��

76
طارق ع�دالع��ز مصط�� 

وشهرته طارق ال�لتا�� 

اس�شارى 

أ

 75ش مح�� الدين ابوالعز ناص�ة جامعة الدول الع���ة

 � المهندس��

37616363 - 

01274209917

77
طارق محمد صالح احمد

وشهرته طارق صالح

اس�شارى 

أ
 � 10633350516ش جامعة الدول الع���ة المهندس��

عادل محمود ع�دالع��ز78
اس�شارى 

أ
و حدائق حلوان 823729660أ ش الجامع امام محطة م��

ع�دالع��ز محمد امام79
اس�شارى 

أ
2923804780ش مصط�� �امل المعادى

ع�دالعظ�م يوسف محمد80
اس�شارى 

أ
ا 6822054848ش روض الف�ج ش��

ع�دالعل�م محمود ع�81
اس�شارى 

أ
627951219م�دان الفل� �جوار الغرفة التجار�ة �اب اللوق

ان82 عماد فوزى ج��
اس�شارى 

أ
26359542ب�ج الفه�م م�دان حلم�ة ال��تون

عماد محمد احمد رزق83
اس�شارى 

أ
25237401199ش ف�صل التعاون الهرم

84
عمرو حسن ب� الدين 

وشهرته  عمرو حسن السمرة

اس�شارى 

أ
 
�

19ش وزارة الزراعة الد�
37619894 

33361026

عمرو ع�دالع��ز عزب85
اس�شارى 

أ
 
�

1733361369ش التح��ر الد�

فادي ثروت  فه�  ابراه�م86
اس�شارى 

أ
34ش سنان  -متف�ع من ج� الس��س

01100379760 

01002181787

87
فارس ع��ز فوزى 

وشهرته فارس ع��ز جرجس

اس�شارى 

أ

 17ش محمود �سيو�� متف�ع من م�دان طلعت حرب ق�

الن�ل
25764825

فكرى محمد فت� زاهر88
اس�شارى 

أ

عمارة 3  التعاون�ات صقر ق��ش أمام ص�دل�ة العز�� م. 

اتون ش��
22674967

ك��م ع�دالحم�د ف�ج رزق89
اس�شارى 

أ

 7ش محمد ع�اشة من ش منصور حلوان 1/6ش الالسل�

المعادى الجد�دة

25596070

01006789761

لب�� محمد احمد90
اس�شارى 

أ
1423632907ش المق�اس  شقة 6 الروضة

لس ب�اوى91 مجدى ع��ز ك��
اس�شارى 

أ
7324190779ش عثمان بن عفان م�الجد�دة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محسن نص�ف جرس92
اس�شارى 

أ
2722725287ش مصط�� النحاس ال� الثامن مدينة ن�

محمد احمد محمد المطراوى93
اس�شارى 

أ

ة � ى امام المح�مة الج�� � 69ش ر�يع الج��

� من ش الفيوم دار السالم ش الش��

35717538

27193080

محمد حسن محمد حسن الزند94
اس�شارى 

أ
غ�� ب�ج الشمس م�الجد�دة 9524146155د  ش الم��

محمد سعد مصط�� ال�لقي�� 95
اس�شارى 

أ
ة � ة - الج�� � ى �جوار مح�مة الج�� � 3835709952ش ر�يع الج��

96
محمد سع�د محمود يوسف 

وشهرته محمد �دوى

اس�شارى 

أ

 295ش بورسع�د  الس�دة ز��ب

56ط��ق م� حلوان ا لزرا� ب�ج �در

23936968

23596674

محمد صالح الدين ع�دالهادى97
اس�شارى 

أ
 
�

2233384379ش مصدق الد�

محمد طالل ع�دالرحمن98
اس�شارى 

أ
25633855790ش الملك ف�صل امام مق� الع�د التعاون الهرم

99
محمد ع�د ال�ديع ع�د الج�د 

راشد

اس�شارى 

أ

�نة م���ل � ان - اع� س�ارات الطيؤلن - امام ب��  - 18ش الط��

مدينة ن�

01278399983  

01091899630

100
محمد ع�د الرحمن محمد 

عوض هللا

اس�شارى 

أ
1149699222التجمع الخامس م�د��ال �ارك 1 ع�ادة 204

محمد ع� �ليغ101
اس�شارى 

أ
هة م�دان سانت فات�ما م�الجد�دة � 17626376733ش ال��

102
محمد ها�� ع�دالحل�م ابراه�م 

الحتو

اس�شارى 

أ
ة � 1133041170ش الفالوجا العجوزة - امام فندق ض�اط العجوزة - الج��

محمود اسامه محمود خالد103
اس�شارى 

أ
ة � 10301001731155مكرر ش الهرم - ج��

محمود ع�دالمج�د الحد�دى104
اس�شارى 

أ
26923954548ش بورسع�د عمارة لؤلؤة الخليج الس�دة ز��ب

محمود نج�ب عف��� 105
اس�شارى 

أ
 
�

2001026286366ش ال�طل احمد ع�د الع��ز - الدور التاسع شقة 3 -  الد�

� حامد محمد ع�106 مع��
اس�شارى 

أ

410الهرم فوق مكت�ة ألوان  ن� الدين هرم

294ع ش الج�ش بوا�ة را�عة حدائق االهرام
01110511006

107 � منال محمد حامد محمد ام��
اس�شارى 

أ
3523929460م�دان الس�دة ز��ب عمارة الطاهرة

ن�ل� راغب وه�� 108
اس�شارى 

أ
1423646207ش متحف المن�ل

ها�� فؤاد ع��ز توما109
اس�شارى 

أ
ق�ة � شمس ال�� 522944340ش اسيوط عرب الج� ع��

ها�� محمود بيو� سمور110
اس�شارى 

أ
49أ ش ع�اس العقاد - مدينة ن�

22617706

01001360420

ء ع�دهللا الجمال111 ها��
اس�شارى 

أ
3827507254ش 77 المعادى

هشام احمد فت� ك��م112
اس�شارى 

أ

6ش ع�دالجواد عامر محطة المساحة ف�صل

6أ�ت��ر ال� السابع أبراج األردن�ة

35839722 

38361717

هشام محمود حل� خطاب113
اس�شارى 

أ
37825707- 330ش الملك ف�صل - مدخل 3 شقة 26
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

وجدى مج� صموئ�ل114
اس�شارى 

أ
ة � 137806878ش محمد ابراه�م من ش ض�اء الهرم الج��

115
ود�د ال�اس جرجس

وشهرته ود�د زهرة

اس�شارى 

أ
1م�دان الحجاز م�الجد�دة

27771121 

01289444664

�س ع�دالحك�م احمد ع�د هللا116
اس�شارى 

أ
111ش الملك ف�صل ال�وم األخ�� أول ش المس�ش�� 

37446205 

37710398

117
خالد حمدى محمود 

( و شهرته خالد ال��ل�ش )

استاذ 

مساعد
هة - عمارات را�عة االس�ثمارى - مدينة ن� � 1424154313ش ال��

محمد حامد ع� ع�دالعال118
استاذ 

مساعد
8122602226ش الن� �عد طي�ة مول مدينة ن�

مصط�� عمرو حسن الحسي�� 119
استاذ 

مساعد
146أ ش الن� ب�ج ص�دل�ة العز�� المعادى الجد�دة

27544766

 01155478538

120 � ا�من فوزى حس��
اس�شارى 

ب
935833712ش ترسا ب�ج االحمدى الطالب�ة الهرم

عادل الس�د محمود فل�فل121
اس�شارى 

ب
 عمارة س�نما ماجدة حلوان

�
25ش مصط�� المرا�

28160272

01153580269

محمود احمد شفيق ع�د هللا122
اس�شارى 

ب
44ش ع�د المج�د الل�ان - م�دان الس�دة ز��ب - القاهرة

01004588602/01

01067616

� محمد عوض123 محمود حس��
اس�شارى 

ب
 حلوان

�
3701006494634ش احمد �دوى من ش را�ل امام مسجد الدسو�

� عصام ز� محمد غ�ث124 مع��
اس�شارى 

ب
ة � طة - الج�� 271ش الملك ف�صل - ب�ج ال��

0122103668   

35833745

غ�� م� الجد�دةمدرسرا� ر�اض فكرى ر�اض125 102ب ش الم��
24145843 

24146404

 مدرسمحمد ��� احمد عاطف قناوى126
�

 - م�دان الد�
�

45ش الد�
37499957   

37499984

ى محمد قطب127 مدرسمحمد ص��
 13ش ع�د مصط�� - من ش ف�صل الرئ�� - ب�ج �الزا الدور

الثا�� 
01205900332

هة م�دان الساعة أول ع�اسمدرسمؤمن محمود حمدى ابراه�م128 � 1624185803ش ال��

خالد قطب ع�د هللا محمد129
اس�شارى 

ج

 - 321ش الملك ف�صل - حسن محمد عمارة ال�ساجون

ة � الج��
10010009748

� جعفر130 ش�ماء ابراه�م حس��
اس�شارى 

ج
8ش عز الدين عمر  متف�ع من ش الهرم - الهرم

35976444   

01284499480

طلعت صم��ل ساو�رس131
اس�شارى 

ج
هة م�دان سانت فات�ما م� الجد�دة � 147ش ال��

01064487731  

01226663992

محمد احمد ع�د الع��ز132
اس�شارى 

ج
 
�

19ش وزارة الزراعة - الد�
33353826   

01006026316

محمد خل�ل محمد خل�ل133
اس�شارى 

ج

 58ش القلعه - الدرب اآلحمر / قطعة 7063 مجاورة 7

مدينة المعراج - المعادى

01128322382

01099098064

محمود مصط�� احمد صقر134
اس�شارى 

ج
 شقه 10 حلوان القاهرة

�
44ش المرا�

01143522774  

01094895561

مصط�� الس�د مصط�� عليوە135
اس�شارى 

ج
5201012281544ش مصط�� النحاس تقاطع مكرم عب�د م ن� - القاهرة

� احمد سا� احمد ع�د الحم�د136
أخصا��

المقطم - ش 9 قطعة 8908 - اع� معرض س�ارات الم��ة 

- القاهرة

01221792489 

01123503251
155 



ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد ابو العارف محمد مر�137
أخصا��

ال� الثالث - محور ال�فراوى عمارة 1725 - 6 ا�ت��ر - 

ة � الج��

01095291946 

01016190314

� محمد م�اوى ابراه�م م�اوى138
1ش طراد الن�ل - الحوامد�ةأخصا��

01003170424  

01159444262

139
مصط�� محمود احمد محمود 

احمد
 �

ةأخصا�� � 3001013561345ش مراد �جوار عمر افندى الج��

140
مصط�� محمود ع�د محمود

 و شهرته مصط�� العزازى
 �

201149171158ش 100 الدور الثا�� - المعادى - القاهرةأخصا��

االدور الخامس - روض الف�ج - القاهرةاخصا�� نادر ممتاز داود مت�اس141 2401060299833ش ش��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3324151622ش االهرام امام الح��ة مول م�الجد�دةاستاذاحمد ع�اس ز� ثا�ت1

2
احمد ع�د الحم�د محمد  

الد�ب
استاذ

م. ن�  الواحة  خلف التوح�د و النور �لوك3عمارة5

ا الخ�مة الم�ش�ة الجد�دة 7ش قدر�ة ع�د القادر ش��

01147313779

24111554

19ش الغ�ث خلف فندق شهرزاد العجوزةاستاذاحمد محمد احمد حمدى3
33031869

01223949721

استاذاحمد يوسف محمد جمال4
  37ش ابوحازم �جوار فندق ج��ن برام�دز هرم

 
�

97ش التح��ر الدورالسابع شقة 71 الد�

35856300

37624039

�ف5 � ع�دالفتاح �� ف حس�� ى ابوعلم - �اب اللوقاستاذا�� 523933555ش ص��

8122624750ش الن�الدور االول شقة 13 مدينة ن�استاذا�رم ع�اس حسن العو�� 6

7
اهاب سل�مان ابراه�م القطان

وشهرته أهاب القطان
 استاذ

�
53ش السودان تقاطع ش عمان الد�

37493721

33370689

 استاذايناس سا� ع�دالحم�د سا�8
�

�  - الد� 3ش احمد ام��
37603046  

01008347297

9
جيهان ع�د الفتاح ع�د العال 

عمر
1723895295ش نا� خ�و - خلف الحد�قة الدول�ة - مدينة ن�استاذ

� مصط�� االحمدى10 ااستاذحاتم حس�� �ي�� - ش�� ا - عمارة ال�� 5001004517021ب ش��

1624824565ب ش الع�اس�ة م�دان الج�ش فوق بنك م�استاذخالد ت�مور ع�د اللط�ف شا�ر11

�ف مصط�� نا�� 12 5826362463ش الحجاز - ب�ج امون - م� الجد�دةاستاذرنا محمود ��

� شمس االلف مسكناستاذسع�د محمود محمد ها�� 13 14ش الص�ا� فهد ع��
24986045

01224957413

� س�د صالح14 استاذس�د حس��
37ابو حازم - �جوار فندق ج��ن �الزا الهرم

ة                 �  - الج��
�

97ش التح��ر - الد�

37624039     

35856300

ةاستاذع�دالمنعم ع�دهللا ع�دالغفار15 � 535686982ش مراد الج��

استاذعزت بر�ات ع�دالفتاح16
� شمس النعام 37ش ع��

128ش ج�الس��س ابراج الب��ان الندمول اإلدارى

26348523

22567671

� استاذعصام عادل ع��ز17 164ش 26 يوليو م�دان سفنكس المهندس��
33462073

01001400271

� �امل عثمان ع�د18 314ش الهرم ب�ج ناج�ة سن�� األهرام الدور الثالث شقة 301استاذفاتن حس��
01222711362   

/33933083

االسنان
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�  استاذمحسن �اظم ع�داللط�ف19 437490081م�دان طي�ة من جامعة الدول الع���ة - المهندس��

22570809ش دمشق روك� م�الجد�دة 7استاذمحسن محمد نورالدين20

21
�ف محمد صالح  محمد ��

الدين
ش الغ�ث العجوزة 17استاذ

33036213

01009132931

ةاستاذمحمد ع� محمد ال�س�� 22 � 36601001415485ش الهرم - �جوار �از�نو الل�ل - الج��

� مصط�� بهجت المهدى23 استاذمع��
� م�دان سانت فات�ما وم�دان الحجاز م� هة ب�� �  186ش ال��

الجد�دة

27769414 

01001447384

استاذمن�� احمد شا�ر24
108ش سل�م االول ال��تون

6ش المسلما�� المن�ل

26360169

01097995187

25
نج�ب محمود مصط�� 

 � ابوالعين��
94ش ع�دالع��ز فه� م�دان سانت فات�ما م�الجد�دةاستاذ

27756650  

27756823

9427756839ش ع�دالع��ز فه� م�دان سانت فات�ما - م الجد�دةاستاذهشام احمد محمود عف��� 26

27
احمد قطب محمد اسماع�ل 

طا�ل

اس�شارى 

أ

التجمع الخامس م�د��ال �ارك 1 ع�ادة 110 امام مح�مة 

التجمع الخامس

01096607091

01127891066

28
ى محمود   احمد محمود ص��

وشهرته احمد النجدى

اس�شارى 

أ

26ش حل� حسن منطقة ثامنة م ن�

14عمارات العبور صالح سالم م الجد�دة 

01154511166

01024768083

29
اسامة ع�د اللط�ف محمد 

حسن االسوا�� 

اس�شارى 

أ

ة  - 441ط شارع نادى حدائق االهرام  - �جوار النادى م�ا��

الهرم

33901290

01153222635

ف لط�� ابراه�م فا�د30 ا��
اس�شارى 

أ
2301221033397ش الق�ة - م�دان روك� - م� الجد�دة

اما�� محمد لط�� 31
اس�شارى 

أ
� ه��ل - ع�اس العقاد - مدينة ن� 6701026911069ش حسن��

امل فوزى محمد32
اس�شارى 

أ
01002331016م�د��ال �ارك 2 ع�ادة 207 - التجمع الخامس

ا�من  رءوف احمد ع� خل�فة33
اس�شارى 

أ
6ا�ت��ر المحور المركزى ال� الرابع �ايرو م�د��ا ل سن�� 

01000282350

01006622470

34
تامرع�دە السع�د مطر

( مركز مطر لألسنان )

اس�شارى 

أ
1ش 206 دجلة المعادى

25196061 

25213365

� احمد35 حاتم محمد حس��
اس�شارى 

أ
225254911ش 100 المعادى

� رمزى �اظم36 حازم حس��
اس�شارى 

أ
2ب عمارات رئاسة الجمهور�ة خلف ق� الق�ة

22577205

01021400624

37
حسام احمد فؤاد وشهرته 

حسام االل�� 

اس�شارى 

أ
اند �اب اللوق 18327947957ش التح��ر عمارة اس��

حسام الدين محفوظ ابراه�م38
اس�شارى 

أ
127ش مصط�� النحاس مدينة ن�

22759656

01001662804

39
� محمد طاهر ( المركز  حس��

الم�ى األول لطب االسنان)

اس�شارى 

أ

هة سانت فات�ما  م الجد�دة � 147ش ال��

�ف وسط ال�لد  16ش ��

26438120 

23910508

خالد �ح�� محمد احمد خل�فة40
اس�شارى 

أ
1122400210ش ال�دو تقاطع ش اسوان - م�دان المح�مة م الجد�دة

رافت حسن انور ر�اض41
اس�شارى 

أ
4223648606ش ابراه�م �اهر زغلول - المن�ل

ز��ب ع� االمام محمد ر�يع42
اس�شارى 

أ
5ش ابن سندر - حمامات الق�ة - القاهرة

2256752     

01061783301
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سا� رشاد ع�د الواحد اسماع�ل43
اس�شارى 

أ
 
�

2033352341ش زمزم - �جوار نادى نادى الص�د - الد�

ض�اء الدين احمد محمد محمود44
اس�شارى 

أ
34ش المواردى من ش الق� العي��  امام الق� العي�� 

23631913

01113398125

طارق حامد محمد ال�درى45
اس�شارى 

أ
ة � 7035732455ش ال�حر االعظم �عد قسم الج��

طارق حسن احمد مر�46
اس�شارى 

أ

9ش دع�دالع��ز اسماع�ل م�دان ت��ومف

� ك��ستال م�الجد�دة خلف مخ��

27754961

01069103920

ع�د ال�ديع فه� محروس ع�47
اس�شارى 

أ
822414764ش عثمان بن عفان - م� الجد�دة

ع�د هللا عمر �كرى �سن48
اس�شارى 

أ
12ش الن� - الدور األول - �جوار مكت�ة المعادى - المعادى

01118881681

01118881682

ع�دالمحسن ز� محمود49
اس�شارى 

أ
622568602أ ش �طرس غا� روك� م�الجد�دة

عزالدين ع� محمود ع�50
اس�شارى 

أ
غ�� - مدينة ن� 624189243ش احمد ت�س�� الم��

51
ع�� ثروت ع� ع�د الرح�م  

 �
القا��

اس�شارى 

أ
 � 75ش م�� الدين ابوالعز تقاطع جامعة الدول - المهندس��

02 37496535

02 37602430

عمرو محمد الس�د السوها�� 52
اس�شارى 

أ
1022567876م�دان بن سندر حمامات الق�ة

53
غادة فاروق احمد عالم و 

شهرتها  غادة عالم

اس�شارى 

أ

 37ش اسماء فه�  - �جوار مب�� الرقا�ة االدار�ة - ارض

الجولف - القاهرة

24198765

01110101404

لب�� ع�د الع��ز ع� احمد54
اس�شارى 

أ
1622870559ش جمال الدين الش�ال ال� السابع مدينة ن�

ل�� عد� ف�ج55
اس�شارى 

أ
� سانت فات�ما م�الجد�دة 727760042ش د/ احمد ام��

� محمد56 ماهر س�د حس��
اس�شارى 

أ

 11ش ال�وة متف�ع من ش الج�ش

37ش �اب ال�حر - �اب الشع��ة

25925672

01229630307

57
مجدى اسماع�ل ع�دال�اسط 

�  وشهرته مجدى الغمازى حس��

اس�شارى 

أ

 7مصط�� النحاس مع ع�اس العقاد �جوار ال�ساجون  وامام

م� س�ان لالشعة

22755979 

01000365100

58
�د احمد  � محمد ابوال��

( اسنان اطفال )

اس�شارى 

أ

 63ش امتداد ش 9 �عد مسجد الخل�ل ابراه�م حدائق 

المعادى
23793859

محمد احمد محمد طه59
اس�شارى 

أ
ة � � - م�دان الج�� 35722626عمارة م� للتام��

60
ف محمد  محمد ا��

انورالملطاوى

اس�شارى 

أ
501018181159ش التقدم - خلف مسجد را�عة العدو�ة - مدينة ن�

محمد جالل حل� حمودة61
اس�شارى 

أ

هة  م�دان سانت فات�ما �  129ش ال��

�جوار المال� م�الجد�دة
26332918

محمد رضا صالح ف�ج62
اس�شارى 

أ
ا الخم�ه 9شارع احمد عرا�� - ش��

46056365

01229977412

63
محمد س�د محمد �خ�ت

 و شهرته محمد س�د �خ�ت

اس�شارى 

أ
8ش جمال ع�د النا� نها�ة ج� الس��س امام فودافون

26638296

01149284447

محمد صالح الدين محمد خل�ل64
اس�شارى 

أ

 22ش محمد عوض خلف مفكو حلوان - مكرم عب�د -مدينة

ن�
23496591
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

65
محمد عصام ع�د الحف�ظ 

محمود

اس�شارى 

أ
 � قاوي -الصحفي�� 433457308ش ع�د الرحمن ال��

محمد عمران حامد مح�سن66
اس�شارى 

أ

 - 7ش الم�ش�ة - ب�ج ال�وثر - م�دان االعة - من ش � الهرم

ة � الج��

01001809540    

37244954

محمد فتح هللا منصور67
اس�شارى 

أ
28ش الشيخ احمد الصاوى من مكرم عب�د مدينة ن�

26719183 

01155647406

محمد ن��ل ع�د التواب68
اس�شارى 

أ

 - 12ش القاهر من ش نا� الثورة - �جوار مؤمن - ف�صل

ة � الج��

0100176227     

35823728

69
ى  مدحت ع�دالرح�م ص��
المرعش�9:11ص ومن 6:10م

اس�شارى 

أ
42ش احمد فخرى �جوار حد�قة الطفل مدينة ن�

23546482

01001764734

نا� ع�اس ع�د الع��ز ع�70
اس�شارى 

أ

 12م�دان بن سندر م�ش�ة ال�كرى مدخل2 �جوار مطعم

رأس ال��  القاهرة
01154529659

هالة رضا ابراه�م جندى71
اس�شارى 

أ
28عمارات العبور - صالح سالم - م� الجد�دة

01004596615

01276412327

ها�� محمد ابراه�م مرزوق72
اس�شارى 

أ
الشيخ زا�د مول داون تاون مدخل 2 الدور الثالث شقة 312

38512955

 01001062381

هشام ابراه�م عثمان ابراه�م73
اس�شارى 

أ
�ف - ش اسوان - م� الجد�دة 201023147410عمارات ال��

74
هشام احمد محمود ابراه�م 

الدكرورى

اس�شارى 

أ
19ش بن الح�م م�دان حلم�ة ال��تون

26441097

01033064455

هشام محمد محمد سالمة75
اس�شارى 

أ
ة � �ن - ف�صل - الج�� 437220043مكرر ش الم�شاوى - من ش الع��

76
هشام محمود حسن مصط�� 

 � وشهرته هشام ابوالعين��

اس�شارى 

أ

58ش اسماءفه� �جوار الرقا�ة ادار�ة م ن�

21ش الق�ة - م�دان روك�  

01276443536

24149869

وائل العدوى ع�دە الخوال�� 77
اس�شارى 

أ

مجمع الفردوس �جوار نادى السكة الحد�د عمارة 1 شقة 

46 مدينة ن�

23423833

010522258

وائل عط�ة توفيق78
اس�شارى 

أ
6م�دان النبوى المهندس خلف م�ح ال�الون العجوزة

33479752 

01008372126

وائل محمود شوكت محمد79
اس�شارى 

أ
5324521734ش المق��زى ب�ج االط�اء روك� م�الجد�دة

 مصط�� 80
�

�ا� محمد شو�
اس�شارى 

أ
3724536069ش الع��ز �ا�  ج�الس��س ال��تون

81
احمد الس�د حامد عمرو

و شهرته احمد عمرو

استاذ 

مساعد
22ش الطاقة شقة 305 �جوار النادى األه� مدينة ن�

01277848750

01010686186

82
سحر مصط�� ع�دالرزاق 

الحد�دى

استاذ 

مساعد
22623904286ش بورسع�د - الس�دة ز��ب

83
ماجد جابر محمد محمد 

وشهرته ماجد السعداوى

استاذ 

مساعد

� ط��ق الن�  4عمارات ش�اب المهندس��

كة كه��اء مدينة ن� امام ��
23050361

محمد فت�ح ع�دهللا رمضان84
استاذ 

مساعد
33ب ش رمس�س - ب�ج معروف م�دان ع�د المنعم ر�اض

25758602 

01020010829

هشام فت�ح ع�د هللا رمضان85
استاذ 

مساعد
11ش االهرام - ال���ة - م� الجد�دة

245155833

01154362000

احمد عادل ع� ال�درى86
اس�شارى 

ب
ان مع خ�� التو��  14624010350عمارات التوفيق تقاطع الط��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

87
احمد فواد احمد مو� 

( مركز دار االسنان )

اس�شارى 

ب
2135725550ش طالل سعداللـه ترعة الزمر الهرم

احمد وائل محمد ع�88
اس�شارى 

ب
ايون المعادى م�دان الح��ة � 225240855ش 100 �جوار ب��

ام�� محمد ع�دالسميع89
اس�شارى 

ب

  112ب عمارات الفاروق�ة ج� الس��س
المجمع الط�� مد��ال �ارك ب��مر قطعه 165 

26208791

01111735888

بهاءالدين س�د محمود مر�90
اس�شارى 

ب

ة � ى �جوار المح�مة الج�� � 38ش ر�يع الج��

22ش المن�ل الروضة م�دان الممال�ك

35696311

23649818

حازم محمد ز�ن91
اس�شارى 

ب
5ش ال���دى خلف مس�ش�� م�ش�ة ال�كرى

22560553 

01005713784

92
حسن محمد احمد البنا

وشهرته حسن محمد البنا

اس�شارى 

ب

 
�

29ش نوال امام قسم العجوزة الد�
اب ال�وم األخ�� ف�صل 4امتداد ع�دال�ارى ��

37601845 

37441144

حسن محمد حسن الشا�93
اس�شارى 

ب
 � 20333451898ش السودان - المهندس��

سحر أحمد حسن ع� عامر94
اس�شارى 

ب

 المسعودى  متف�ع من ش الخل�فة المأمون  - م�ش�ة ال�كرى 

- روك� 8 أ ش
01553031081

سناء سا� ع�دالعظ�م95
اس�شارى 

ب
6ش المسلما�� - المن�ل الروضة

23620262

01097995187

�ف ف��د ز� ع�دالسالم96 ��
اس�شارى 

ب
10ش المس�ش�� اال�طا� الع�اس�ة

26841908

01000422457

طلعت تامر واصف97
اس�شارى 

ب
ا 2722013158ش المس�ش�� ش�كوال�� امام عوا�د ش��

عماد سبع قد�98
اس�شارى 

ب
طة العجوزة 3137480328ش محمد شكرى  �جوار مس�ش�� ال��

99
عمرو محمد ع� 

وشهرته عمرو محمد ال�جا�� 

اس�شارى 

ب

 17ش نا� خ�و خلف الحد�قة الدول�ة

امتداد السجالت العسك��ة
23895295

عودة حسن ع�100
اس�شارى 

ب
20ش محمد متو� الشعراوى �عد تقاطع الم��وط�ة - ف�صل

33864815    

01149070029

محمد ابراه�م ع� شع�� 101
اس�شارى 

ب
�نه التعاون حمامات الق�ة � � ابن سندر و��� 1522579545ش عالن ب��

محمد اسامة عل�ش محمود102
اس�شارى 

ب
1مكرر م�دان بن سندر حمامات الق�ة

22583765

01096663820

103
محمد عصام محمد محمد 

السنهورى

اس�شارى 

ب
14ش ع�اس العقاد - م ن�

22725517

01001521005

محمود اسماع�ل محمد يوسف104
اس�شارى 

ب
ال المط��ة ول� امام سن�� 30ش سعد خم�س من ش ال��

24892104

24760768

مرفت ع�دهللا ع�دالفتاح105
اس�شارى 

ب
53ش احمد قاسم جودة خلف �التكس ع�اس العقاد

23844711   

01143361611

هيثم عمرو محمد عمرو106
اس�شارى 

ب
101005461214ش 210 - دجلة - المعادى

وائل من�� جرجس107
اس�شارى 

ب
6622720616ش ع�اس العقاد مدينة ن�  القاهرة

وفاء مختار ع�دالسالم مو�108
اس�شارى 

ب
2725251864ش 105 - المعادى
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

109
�ح�� محمد �كر مدكور

وشهرته �ح�� مدكور

اس�شارى 

ب

وع �ل�ة البنات خلف دار مسا�ن م��

الدفاع الجوى م�الجد�دة

24170133  

01114170133

110
ابراه�م سامح محمد فت� 

را�� 
 مدرس

�
1283357584ش التح��ر - الد�

� مدرساحمد  رفعت محمد ابو العال111 9001112117733ج ش احمد عرا�� - المهندس��

 مدرسايهاب �سيو�� �سيو�� 112
�

22ش مصدق - الد�
33355062  

33378970
425244147ش 100 المعادىمدرسايهاب ممدوح احمد ابوالروس113

114
محمد ع�داللط�ف حسن 

ع�دالعال
326344132ش احمد ع�دالحم�د من ش ع� �اشا الالله النعاممدرس

115
محمد محمد ع�د اللط�ف 

ال�حراوى
مدرس

 18ش احمد الزمر - �جوار سوق الس�ارات - امتداد ذا�ر

� - مدينة ن� حس��

01111988577

01001018208

ك116 23ش احمد الفيو� من ش احمد لط�� الس�د المساحة الهرممدرسمروة محمد ع�اس تم��
33943631  

01117807058

ابراه�م ع�د العا� درو�ش117
اس�شارى 

ج

حلوان 18 ش ح�در  القاهرة   زهراء المعادى قطعة 11 أ 

عمارة التوف�ق�ة

25582542  

01001008893

ابوالفت�ح محمد ابوالفت�ح س�د118
اس�شارى 

ج
 � 9033441904ج ش احمد عرا�� �جوار عمر افندى- المهندس��

احمد شحاته محمد119
اس�شارى 

ج
ى �جوار مودرن سكول حلم�ة ال��تون 926361030ش ال���

احمد محسب محمد اسماع�ل120
اس�شارى 

ج

و حدائق المعادى  4ش ع�د العل�م عمران من ش 9 �جوار م��

القاهرة  
23794600

121
احمد محمد ع�د المنعم محمد 

نجم

اس�شارى 

ج
01021499886ابراج بر� �الزا ب�ج 2 الدور  االول - الح�ى - 6 ا�ت��ر

اسامة انور احمد حسن122
اس�شارى 

ج

 � � شمس �جوار مول الع� الجد�د لل�مبيوتر ع��  72ش ع��

ق�ة شمس ال��
24989877

123
اسامه محمد ع�دە حسن 

وشهرته اسامة الجمل

اس�شارى 

ج
6ش المس�ش�� �جوار مس�ش�� الهرم

37446477

01001486904

ف محمد فت� ع�د الوهاب124 ا��
اس�شارى 

ج

اتون �جوار ال�ساجون  25عمارات صقر ق��ش مسا�ن ش��

قيون الدور الثالث ال��

22675629 

01009908201

ا�رم مصط�� محمد منصور125
اس�شارى 

ج

وع اس�ان العرا�س ) خلف  3أ ( م��

البنك االه� التعاون الهرم
35843877

الس�د محمد ع� الصع�دى126
اس�شارى 

ج
� الالسل� المعادى الجد�دة 127539404ش س�د داود ال�سات��

الهام اسكندر بولس127
اس�شارى 

ج
8726325789ش محمد ف��د جامع الفتح م�الجد�دة

الهام �طرس جرجس128
اس�شارى 

ج
10501281130114ش طومان �اى ب�ج التوف�ق�ة ال��تون

ان�� رشاد احمد ع�ادى129
اس�شارى 

ج
11/201013347176ش الهدا�ة - � السفارات - مدينة ن� - القاهرة

ا�من ع�دالسالم احمد العواد�130
اس�شارى 

ج
4924033525ش ع�اس العقاد - م ن�

ايهاب ناشد ف�ج131
اس�شارى 

ج
10826399609ش سل�م االول - عمر افندى - حلم�ة ال��تون
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ت��زة جرجس �شاى132
اس�شارى 

ج
4ش م� والسودان رمس�س �جوار �ل�ة رمس�س للبنات

01221955750

24452860

جمال ع�دالغفار ن�133
اس�شارى 

ج
324146805عمارات �ل�ة البنات خلف دار الدفاع الجوى مدينة ن�

134
جمال محمد محفوظ 

وشهرته جمال محفوظ الج�ار

اس�شارى 

ج

ا  131ش س��ل  11ش دحسن �امل امام قسم اساحل ش��

الخازندار من م�دان الج�ش

24317902 

01001418584

جم�ل أسعد �طرس أسعد135
اس�شارى 

ج
ا م�  القاهرة 3خمارو�ه  ش��

22056775

 01223343149

حازم سع�د احمد محسن136
اس�شارى 

ج
1722730735ش مصط�� النحاس م ن�

� �امل بيو� حسن137 حس��
اس�شارى 

ج
ة � � الج�� 203ش السودان  المهندس��

33451898

01061810949

خالد رمضان محمود ع�138
اس�شارى 

ج
ة � 2801141400611ش الع��ش - ف�صل - الج��

دعاء مظهر محمد نج�ب139
اس�شارى 

ج

 21ش احمد الزمر محطة المدرسة اع� ص�دل�ة العز�� ال�

العا�� مدينة ن�

01003925620

01226918574

دينا محمد محمود الجداوى140
اس�شارى 

ج

 284المحور المركزى ال� السابع 6أ�ت��ر   الشيخ زا�د ش

 داون تاون مول
�

عاطف صد�

01276176031

01010021963

را� رضا زك��ا سالم141
اس�شارى 

ج
�01094185717مبوند ر�حانة �الزا - ب�ج D - زهراء المعادى

رضا سل�م اسكندر142
اس�شارى 

ج
526363640ش محمود حافظ - سف�� - م الجد�دة

ز��ب مغر�� محمد143
اس�شارى 

ج
324662111ش د/ العطرى م�دان ع�دە �اشا الع�اس�ة

سعد ع�داللط�ف محمد غازى144
اس�شارى 

ج
9ش العقاد من ش عالن م�دان ابن سندر م�ش�ة ال�كرى

22566162

01278397522

سم�ة ص�� س�د ابوز�د145
اس�شارى 

ج

 6ا�ت��ر م�دان ماجدة  �جوار الح�ى مول ماجدة الدور 3

�جوار معمل الفا

01011806864 

01100047418

س�د ع�دالرازق س�د146
اس�شارى 

ج

� (11ص ح��   �جوار ص�دناوى عمارة م� للتام��
�

 42ش الد�

(ع�ا �م�عاد مسبق 2

01099110637

33364961

01223726709

ف الدين ر�اض عب�د147 ��
اس�شارى 

ج
ا - الدوران 94ش ش��

24570437

01227342544

148 � طارق مصط�� محمد حس��
اس�شارى 

ج
3222736923ش صقل�ة من مكرم عب�د ناص�ة السالب - م ن�

طه حس�� محمد149
اس�شارى 

ج
22525901241ب ش الج�ش  �جوارالتوح�د والنور م�دان الج�ش

عادل رشاد حسن ع�150
اس�شارى 

ج
هة غمرة رمس�س � 5824844009ش ال��

عادل زاهر ا�ادير151
اس�شارى 

ج
هة الس�ا�ي�� - الظاهر � 36ش ال��

24822041 

01222431880

عادل ع�دهللا ع� سل�مان152
اس�شارى 

ج
16123626768ش بورسع�د - الس�دة ز��ب

عادل فت� محمد خل�فة153
اس�شارى 

ج

ق�ة الدور � شمس ال�� �ن تقاطع ش الزهراء ع��  50ش الع��

الثا�� شقة 19

24925479

01009350700
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عادل محمد ف��د154
اس�شارى 

ج
3001005671989ش قدرى �جوار مس�ش�� الحوض المرصودالس�دة ز��ب

155
عاطف حمدى محمد احمد  
(القاهرة لتق��م و تجم�ل األسنان)

اس�شارى 

ج
�  الهرم ابراج بنك م� ب�ج أ مدخل 1 شارع خاتم المرسل��

35625104 

01005328742

عزة خلف الس�د ع�156
اس�شارى 

ج
2524542823أ ش المق��زى م�ش�ة ال�كرى - م� الجد�دة

عصام محمد رشاد157
اس�شارى 

ج
91ش م� والسودان ب�ج المحمد�ة حدائق الق�ة

23300126

01225869309

عط�ة ع�دالع��ز عط�ة زلط158
اس�شارى 

ج
 
�

29ش التح��ر �جوار المركز القو� لل�حوث - الد�
37488983

01223561694

159
عالء الدين ع�د هللا محمد 

اسماع�ل

اس�شارى 

ج
4ش الحجاز - م� الجد�دة

224003348   

01008366604

ع� محمد ع� الب��160
اس�شارى 

ج

  12عمارات التعاون�ات - المنهل - ال� الثامن - مدينة ن�

خلف ص�دل�ة �شندى
01274431301

عماد ن��ه واس��161
اس�شارى 

ج

12ش طاهرالجزائرى اخرع�اس العقاد

� الزهور مدينة  ن�

22734460

01225642446

فت� ع�دالع��ز فتح ال�اب162
اس�شارى 

ج
623917666ش الجمهور�ة - عا�دين

فؤاد �اس�� ناشد163
اس�شارى 

ج
�ف �اشا  �جوار الح��ة مول - م الجد�دة 16ش ��

22599233

01001458548

مجدى جم�ل يوسف164
اس�شارى 

ج
324544455ش رفاعة من الخل�فة المامون ناص�ة وم�� 

مجدى يوسف عزالدين ابراه�م165
اس�شارى 

ج
8126396919ش سل�م االول ب�ج الفه�م - حلم�ة ال��تون

محروس محمود عوض القماش166
اس�شارى 

ج
3723659395ش الق� العي�� امام �ل�ة الص�دلة

محمد ابراه�م عف��� س�د احمد167
اس�شارى 

ج

 10ش الن� (نص�ح سا�قا ) مدينة التح��ر

امام مس�ش�� الحساس�ة والصدر ام�ا�ة
33117606

محمد احمد محمد �دوى168
اس�شارى 

ج
 
�

31ش المساحة - الد�
37484982

01223315856

محمد اسماع�ل محمد عكوش169
اس�شارى 

ج
4225563727ش المحطة تقاطع ع�دالرحمن - حلوان

170
محمد توفيق مصط�� �مال 

وشهرته توفيق مصط�� �مال

اس�شارى 

ج
و انفاق م�ش�ة الصدر 19101111707731ش ترعة الج�ل امام محطة م��

محمد حس�� محمد الغندور171
اس�شارى 

ج
ا م� عة البوالق�ة - ش�� 27ش ش�كوال�� ال��

22047312

0114170457

محمد رفا� الس�د محمد172
اس�شارى 

ج

 91ش المن�ل     مدينة العبور ش الشعراوى امام مكتب ب��د

اس�ان الش�اب
 01222370983

محمد ز� محمود هاشم173
اس�شارى 

ج
6ا�ت��ر ىال� السابع االردن�ة المرحلة 4أ شقة 115

38368998

01064689882

محمد س�د احمد محمود طراد174
اس�شارى 

ج

 ع س�نما ماجدة حلوان
�

25ش المرا�

ش القنال ابراج الشه�دب�ج 13  المعادى

25560054

23595931

محمد س�د غ��ب175
اس�شارى 

ج
 متف�ع من ش متحف المط��ة

�
1ش شو�

26385532

0107648386
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

176 
�

محمد ع�د الرحمن محمد موا�
اس�شارى 

ج
هة - م�دان ت��ومف - م� الجد�دة � 11301007175878ش ال��

محمد ع�دالخالق محمد177
اس�شارى 

ج
4033118626ش نادى ام�ا�ة ال��ا��  مدينة التح��ر - ام�ا�ة

محمد ع� محمد الش�ي�� 178
اس�شارى 

ج
100ش 9- المعادى ال�ا�ات اع� البنك االه� الم�ى

01001118031

23787933

� ر�اض179 محمد ها��  محمد ام��
اس�شارى 

ج

كة السعود�ة - امام دار الدفاع الجوى  - 22عمارات ال��

مدينة ن�

01020406977   

24144374

م� الدين حامد اسماع�ل180
اس�شارى 

ج
ال الهرم محطة حسن محمد الهرم 8ش رمزى ف�ج امام سن��

35821134

01005254698

مدحت حف�� حامد ع�دالعال181
اس�شارى 

ج

 13ش ع�ان ع�دالنع�م من  السواحل ام�ا�ة

236شس ترعة الزمر - ارض اللواء

01027430700

01223571287

مدحت ع�دالحم�د ع�دالمج�د182
اس�شارى 

ج

ا امام مؤمن الخلفاوي 238ش ش��

� ع�ادە 227 ش90 م�د��ال �ارك ب��م��

22053709

01008052095

مدحت فايق شكرى183
اس�شارى 

ج
7421812268ش ف��د سم�كة امام موقف ات���س م�دان الحجاز

مظهر ض�ف جور�� 184
اس�شارى 

ج
1133460215ش المنت� - العجوزة

� خل�ل ع�دالفتاح185 مع��
اس�شارى 

ج

 حدائق المعادى
�

� الدسو�  18ش حسن��

�نة �التكس � 3ه /2 شارع الن� خلف ب��

23795618

27538999

� مختار احمد طل�ة186 مع��
اس�شارى 

ج

177ش الملك ف�صل ناص�ة ش الع��ش

المقطم ش 9 منطقة د 478

01096228855

01096652212

م�� ابراه�م محمد ابوالنجا187
اس�شارى 

ج
2027945596ش ع�دالع��ز جاو�ش - �اب اللوق

188
مها عف��� ع�د المقصود ع� 

عف��� 

اس�شارى 

ج

 - 3ش ال��ى امام رئاسة � المعادى - متف�ع من ش 77

المعادى
01112720556

ن��ل فت� حفظ هللا189
اس�شارى 

ج
1723696782ش جمال ع�دالنا� مدينة الهدى  حدائق حلوان

190
ن��ل محمد المهدى العطار 

وشهرته ن��ل العطار

اس�شارى 

ج
3026831990أ ش ترعة الج�ل �جوار كن�سة ديرالمالك حدائق الق�ة

�د191 � � مصط�� محمد ابو ال�� نرم��
اس�شارى 

ج
01127443759الهض�ة الوس�� .المقطم.ال�� الرابع.5216

� محمد احمد شع�شع192 ن�ف��
اس�شارى 

ج
38ش حسن المأمون امتداد النادى األه� مدينة ن�

23498714

01061158452

هاله سعد حل�م193
اس�شارى 

ج
169ش محمد ف��د - وسط ال�لد - عمارة جات�يو

01001484460

23916536

194
هاله عاطف احمد  ( اسنان ك�� 

(

اس�شارى 

ج

 100أ ش ج� الس��س - م�دان االلف مسكن- اع� معمل

المخت�� 

28536167

01280108327

هشام جم�ل احمد الد�ب195
اس�شارى 

ج
5326339859ش نخلة المط�� - ت��ومف - م الجد�دة

هشام محمد عرا�� احمد196
اس�شارى 

ج
39ش الصحا�ة حدائق الق�ة خلف مسجد الشيخ غراب

26014062

01001444839

هناء فؤاد سم�� عوض197
اس�شارى 

ج
 فوق ص�دل�ة الجمال حدائق المعادى

�
� الدسو� 8401222228937ش حسن��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

��ى رمضان احمد الف�� 198
اس�شارى 

ج
ة �جوار جامع الفتح  هلي��ول�س م� الجد�دة � 3426376041ش المن��

� ابراه�م ابراه�م ابراه�م �ص�لة199
701003220811ش الالسل� - المعادىأخصا��

� احد يو�س ع�د السالم يو�س200
هة - م�دان سانت فات�ما - م� الجد�دةأخصا�� � 18027768087ش ال��

� احمد احمد بيو� محمد الزغ�� 201
5224514662ش نص�ح ج� الس��س - ال��تونأخصا��

� احمد رفعت محمد س�د202
أخصا��

عمارة 20/38 الشطر السابع - زهراء المعادى - �جوار م�دان 

بي�شو

27326531  

01007500842

� احمد رمضان البيو� فودة203
أخصا��

ا 4ش تفت�ش الرى - الساحل  ش��
ب�ج الول�د ش الالسل� اع� بنك ابوظ�� التجارى

01275552584

� احمد سعد ع�د ع�د الحف�ظ204
01148400208قطعه 9072 الهض�ة الوس� - المقطم - القاهرةأخصا��

� احمد سع�د فه�م زهران205
01113636606فردى 251 د ش  جاردينا  البوا�ة األو� حدائق األهرامأخصا��

� احمد صالح محمد صالح206
01030251923ق 7 ب 160 ع� 80 -ال� الخامس - مدينة العبورأخصا��

� احمد عادل صابر احمد207
أخصا��

 102ش المثلث - ال� الس���ى ب - ال� العا�� - مدينو

ن�
01123498720

� احمد عادل ع�د العظ�م منصور208
غ�� - الدور الثا�� - م� الجد�دةأخصا�� 95ب الم��

22911966   

01010087984

� احمد ع�د السالم ع�د الع��ز209
� أخصا�� 90ش وادى الن�ل - المهندس��

01275717755  

01005153547

210
احمد ع�د القادر محمود ع�د 

القادر
 �

� أخصا�� 21ش ال�طل احمد ع�د الع��ز الدور الرابع المهندس��
3345125301008

499427

� احمد ع�د هللا الس�د �در211
01061555239ال� 12 - كورت �ارد ذا ادر�س - الدور االول - الشيخ زا�دأخصا��

� احمد ع��ز الس�د ع�دالمقصود212
96ش مصط�� النحاس مدينة ن�أخصا��

26714265

01273726134

213
احمد عصمت محمد احمد 

�ي��  ال��
 �

48ش ف��د سم�كة الدور األول م�دان الحجاز م� الجد�دةأخصا��
21804290 

01096160181

� احمد ع� الس�د حمام214
01096767287الرحاب - مركز ط�� 2 - ع�ادة 102 - الدور االولأخصا��

� النص215 � احمد فت� حس��
2م�دان فخرى الظاهر ش رمس�سأخصا��

25899997

01100226666
� احمد فه� طه احمد216

 أخصا��
�

837628424ش السودان - الد�

� احمد فواد ع�دالع��ز الفكها�� 217
� أخصا�� 4837480350ش جمال سالم نادى الص�د المهندس��

� احمد مجدى صالح عوض218
أخصا��

 - 2ش الفيوم - متف�ع من ش �لي��اترا - ال�ور�ة - روك�

م� الجد�دة

24143363

01222500757

� احمد مجدى فؤاد219
ةأخصا�� �  - الج��

�
1801201111344ش التح��ر - الد�

ةاخصا�� احمد محمد ابو الوفا220 � 28ش الهرم - الج��
237716606    

0110261666

� احمد محمد ان�س محمد221
أخصا��

 - 11ش ع� الشيخ - متف�ع من ش احمد حل� - ابوواف�ة

ا ش��

01223315630

01111519825

222
احمد محمد بهاء الدين (ت�جان 

لطب االسنان)
 �

أخصا��
 - 219ش ق الثان��ة الج��ة - الدور االر�� - من ش الطاقة

مدينة ن�
0106650083/36

� احمد محمد رشدى س�د محمد223
7301093888153ش عمر بن الخطاب م�دان السبع عمارات م� الجد�دةأخصا��

� احمد محمد عاطف ابوالل�ل224
أخصا��

4/1ش انور المف�� خلف طي�ة مول

ع�اس العقاد مدينة ن�
24046621
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

225
احمد محمد ع�د الحم�د 

الجندى
 �

� أخصا�� 241002021247ش شهاب - المهندس��

226
احمد محمد ع�د الع��ز محمد 

عسكر
 �

2ش احمد الزمر - الدور السادس - مدينة ن�أخصا��
23822874     

01158627772

227
احمد محمد ع�د العظ�م  

محمد السد�� 
 �

8/1ش عثمان ا�اظة - تقس�م ا�اظة - الم��وط�ة - الهرمأخصا��

228
احمد محمد ع�د العظ�م 

االشقر
 �

4201005242108ش ع�اس العقاد - الدور الخامس - مدينة ن�أخصا��

� احمد محمد ع� الس�د الشاف�229
201113039258ش ابو سم�ل من ش ابو الفا - دار السالمأخصا��

� احمد محمد فت� س�د230
وقأخصا�� �01102148433انوراما مول - �جوار نادى هلي��ول�س - ال��

� احمد محمد ف��د ع�اس القص�� 231
أخصا��

وة المعدن�ة - البوا�ة االو� - حدائق االهرام  - 24ب ش ال��

ة � ج��
01146418068

� احمد محمود  ع�د القادر غزالة232
أخصا��

ة � � الج�� 190ش السودان المهندس��

سي�� سن�� مول ال� األول الشيخ زا�د

01011161125

01006337399

� احمد محمود احمد ع�د الغ�� 233
� الص� - مدينة ن�أخصا�� ان - امام مس�ش�� التأم�� 46ش الط��

01006574353

22629149

� احمد محمود احمد فودة234
أخصا��

51ش 104م�دان االتحاد - المعادى

46ب ش 77 عمارة المنصور - المعادى

25262092

23784845

� احمد مصط�� محمد طه235
133455730أ م�دان ابو المحاسن الشاذ� العجوزةأخصا��

236
احمد وفاء ع�د العظ�م �غدادى 

ا�اظة
 �

44ج ش الخل�فة المأمون م� الجد�دةأخصا��
24548818

01111909845

� احمد يو�س ع�د السالم يو�س237
هة - م�دان سانت فات�ما - م� الجد�دةأخصا�� � 18027768087ش ال��

� اسامة جمال احمد عنان238
2801030770318ش اسماع�ل �امل - تقاطع ش منصور - حلوانأخصا��

� اسامة محمد ع�د الفتاح ذهب239
2437ال� الثا�� مجاورة 8 مدينة 6 أ�ت��رأخصا��

38376111 

01115853616

240
اسامة محمد ع�د المنعم  ع�د 

هللا النجدى
 �

� الشما� - التجمع الخامسأخصا�� 01013526722مركز �ايروم�د��ال - ال�سع��

241 � � اسالم جمال احمد عط�ة شاه��
401157595555ش ع� الرو�� - روك� - م� الجد�دةأخصا��

242 � � اسالم طلعت عزت ام��
ةأخصا�� � � الج�� 733050859ش احمد عرا�� - سفنكس - المهندس��

243
اسالم طلعت ف�ج احمد

�س �لينك)  ( سما�ل ا�س��
 �

أخصا��
 ا�ن��ر ابراج سي�� ستار ا�ت��ر - المحور المركز - �جوار 6

كن�سة ال� العا�� 

01119336575

01021204520

244
اسالم غاندى ع�د الشكور 

 � حس��
 �

7701007846118ش الشعب اول الهرم العمران�ة الغ���ةأخصا��

� اسماء ع� ع�� ع� حسن245
أخصا��

ى تقاطع نرعة ع�د العال - أول ف�صل  - 10ش محمد خ��

ة � الج��
01008933424

� اسماء لب�ب بيو� سل�م246
أخصا��

 154أ ش ج� الس��س ال��تون دور الرابع

� شمس 64ش صعب صالح  ع��

01152935742 

01001648830

ى247 ف �دير يوسف المس�� � ا��
ةأخصا�� � 601111009302ا�ت��ر ال� الخامس المحور المركزى - ج��

ف حمدى يوسف248 � ا��
أخصا��

 17ش ابو العتاه�ة امتداد ع�اس العقاد امام الحد�قة الدول�ة

مدينة ن�
01022777994

249
ف ع�د الرحمن س�د عالم ا��

(ارت دنتال �لينك)
 �

أخصا��
 3ش ع�د الحم�د لط�� نها�ة امتداد مكرم عب�د �جوار را�ة

خلف ال�اج مول م ن�
01220907377
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف ف�كتور ر�اض250 � ا��
30ش منصور - حلوانأخصا��

01001513165

27070483

251
ف لط�� ع�د اللط�ف  ا��

سل�مان
اخصا�� 

 401ش ف�صل - الدور الرابع - محطة الطال�ة  - امام ص�دل�ة

العز�� 

01002682486  

01025000410

ف محمد امام ع�د المنعم252 اخصا�� ا��
� المتف�ع من ال�ستان ال� االول مجاورة 4  32ش الخمس��

امام معهد االورام -  زا�د

01220363659    

01121691362

ف محمد س�د ع�د الموجود253 � ا��
01280092810قطعة 167 رقم 435 الدور الثالث التجمع الخامسأخصا��

� االء قاسم فت� الس�د254
300شارع الهرم عمارات االتحاد�هأخصا��

0102829747001

14015077

� الس�د مصط�� �امل احمد ع�255
أخصا��

 396ش الهرم مع 1ش س�د ابوالخ�� امام ما�دونالد �جوار

ة الهرم � محافظة الج��
33941700

� الس�د وائل محمد فكرى256
571067639967ش حسن افالطون ارض الجولف م� الجد�دەأخصا��

257
الم�ى الحد�ث لألسنان

( MDC )
 �

أخصا��
قطعة 509 ش 9 تقاطع ش 10 محطة الرخاوى امام بنك 

ك��دى اج��كو المقطم
25056170

� النور لطب االسنان258
أخصا��

 5ش ع�اس العقاد الدورالسابع مدينة ن�
 � العا�� من رمضان مج8 قطعة 288تقس�م زراعي��

24028081

015/387105
� امجد ايهاب محمد السع�د259

01224581342عمارة 2 مجموعة 64 - مدينة الرحا�� - القاهرة الجد�دةأخصا��

260
�  ع�ادات  ام�� ابراه�م ام��

ك��ستال
 �

� - ط��ق الن� - مدينة ن�أخصا�� 7عمارات ش�اب  المهندس��
01023030160  

01019994947

ة ابراه�م محمد ع�د الرحمن261 � ام��
ةأخصا�� � 17ش الجمهور�ة وراق الح�� ام�ا�ة ج��

35401758

1224460921

ة متو� حسن حسن262 � ام��
أخصا��

ق�ة  17ش ع�د المج�د �دوى  � الزهور  العمران�ة ال��

ة � الج��

35746969

01151698428

� امينة محمد خل�ل علوش263
6433032352ش المحروسة متف�ع من احمد عرا�� أخصا��

� اندرو ايهاب �امل مه�� 264
35601222204364-355ش حسن حس�� ناص�ة ش الجندى حدائق حلوانأخصا��

265
اى سما�ل - محمد محمود 

سا� ابراه�م
 �

25ش احمد ت�س�� - مدينة ن�أخصا��
26904194 - 

01112700072

� اي��س ف�ح ابراه�م �س�م266
أخصا��

 11ص الشطر العا�� �جوار جامع ع�اد الرحمن ش الجزائر

المعادى الجد�دة

27056585 

01156583568

� ا�مان رمضان ابراه�م267
4801063161274ش سل�م األول ال��تونأخصا��

268
ا�من جمال الدين محمد 

ع�دالرازق
 �

أخصا��
 9ش الروضة عمارة المصور �سطا �جوار س�نما فاتن حمامة

المن�ل
01002643495

� ا�من حسن حسن ماهر269
أخصا��

 15ش ع�دالغ�� حس�� ال��تون الغ���ة
70خالدبن الول�د من مصط�� حافظ  ج� الس��س

26522024

22940910

� ا�من ن��ل حافظ ع�270
أخصا��

عمارة 7 تعاون�ات  البناء واالس�ان 

اب�ة ابوواف�ة ال��
24854535

010101213610ع�ادة 109 - المركز الط�� الجنو�� - مدين�� اخصا�� ايهاب صفوت مصط�� ع��271

272
�ف فت�  ايهاب محمد ��

(مركز فام�� لطب األسنان )
 �

أخصا��
�  �جوار عمر أفندى عمارة  92ب ش احمد عرا�� المهندس��

ج معمل ال��
33037731

� ايهاب محمد �مال محمد �مال273
8/7101200577860ش محمد المق��ف موازى لحسن المأمون - مدينة ن�أخصا��

274 � � �اسم ابراه�م يوسف الش��
 أخصا��

�
و ال�حوث الد� 601159797703ش التح��ر محطة م��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �اسم احمد رمضان ع�275
� أخصا�� 157ش السودان - اع� بنك االس�ان و التعم�� - المهندس��

01210669990   

37608299

� �اسم عد� لب�ب276
اأخصا�� 29ش خورش�د  -- دوران ش��

24590053

01226616491

� به�� محب ن��ه يوسف277
56ب ش منصور �اب اللوق القاهرة الدور االولأخصا��

01019832789

27932384

278
� اندراوس  ب�شوى فادى ام��

ع�د الملك
 �

أخصا��
ش انور المف�� �لوك الخدمات الحكوم�ة المنطقة االو� - م 

ن�
01222204364

� ب�شوى مجدى نص�ف حب�ب279
أخصا��

91ش م� والسودان حدائق الق�ة

هة - م�دان ت��ومف م الجد�دة � 132ش ال��

01018611177

01277363812

� تامر اسامة حل� حسن280
ال� 11 المجاورة 2 عمارة 7ب - 6 ا�ت��رأخصا��

36852207

01111012919

اخصا�� تامر شع�ان احمد ع�د الن�� 281
وحدة 24 قطعة 162 القطاع االول مركز المدينة - التجمع 

الخامس

27934114     

01098849840

282
تامر محمد ع� عاشور  

(توسما�ل وان دي�تال )
 �

401270001637ش نفت�ش الرى - الساحل - القاهرةأخصا��

� تامر وج�ه غا� جرجس صل�ب283
ةأخصا�� � 01005342356ب�ج مراد االدارى - امام الغرفة التجار�ة - الج��

� جالل ع� محمد عب�د284
� اول مكرم عب�د ط��ق الن� مدينة ن�أخصا�� 101094099524عمارات المهندس��

ى حنا285 � جم�ل ���
أخصا��

 9ش هشام لب�ب مدينة ن�

 � 3ش رامز العراق شهاب المهندس��

01226490916

01026350043

� جون عماد سا� جرجس286
ة - م الجد�دةأخصا�� � 7501275795718ش المن��

� حاتم  فت� حسن المغر�� 287
أخصا��

ارة  �جوار النادى األه�  33ش حسن المأمون عمارات ��

مدينة ن�

24721975

0122959992

� حاتم ادم محمد ادم288
123ش م� والسودان حدائق الق�ةأخصا��

24342888

24342103
� حازم احمد المل��� ابراه�م289

4627951066ش مجلس الشعب - الس�دة ز��ب - القاهرةأخصا��

� حازم جالل مر� ف�ج290
أخصا��

ش جمال ع�دالنا� المجاورة الرا�عة عمارة 17 شقة 3 ال� 

الثامن 6 ا�ت��ر

38355158

01014666123

291
حازم عط�ة ابراه�م محمد 

عط�ة
 �

اتون - م� الجد�دةأخصا�� 55عمارت صقر ق��ش - مسكن ش��
22668164

01019914300

� حازم قر�� ع�د المحسن مر�292
34ش ال�و� - الظوغ� - وسط ال�لدأخصا��

22904404

01020440096

01100737340الشيخ زا�د - مدخل هاي�� وان - �جوار التعم�� و االس�اناخصا�� حسام الدين فؤاد حجاج293

� حسام محمود ع�د العل�م محمد294
26126375678ش ج� الس��س محطة األلف مسكن  القاهرةأخصا��

� حمادة شع�ان ع�د المج�د295
ولأخصا�� 01118223291المقطم - ش 9 - عمارات الب��

� خالد احمد ابراه�م عشوش296
أخصا��

و محمد  187ش التح��ر – �اب اللوق – عا�دين – �جوار م��

نج�ب

01024212606 

01110764753

� دال�ا ع�د الموجود محمد297
45ش الن� - م�دان الجزائر - عمارة البوار - المعادىأخصا��

01027268370   

01112521494
� دال�ا محمد رضا محمود الرزاز298

2001019999135ش ع�اس زعزوع - ال� السابع - مدينة ن�أخصا��

299
دعاء حسان حامدالخو�

 (دى سما�ل )
 �

8شارع محمد الحمد الثا��  اول ف�صلأخصا��
37757099

01018156987
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� دعاء ع�د العا� قاسم300
أخصا��

المس�ثم��ن الشمال�ة أ  - التجمع الخامس - -مول ذى فونت 

- ع�ادة 205
25386164

� دعاء محمد حسن  ع�301
أخصا��

مجاورة 2 قطعة 42 � اول الشيخ زا�د مول المروە م�دان 

النجدة 6 ا�ت��ر

01029424137 / 

01066545435

� دينا صالح ابراه�م عف��� 302
5401009052629ش رمس�س من ش �طرس غا� - م� الجد�دةأخصا��

� دينا طه ع� رزق303
� أخصا�� 48ش عد المنعم ر�اض المهندس��

33024212

0100822501

� دينا محمد ع�د السالم الب��304
أخصا��

مدينة 6 ا�ت��ر - ال� الثا�� المجاورة الرا�عة - خلف مدرسة 

 � ام المؤمن��

36996367

01002635165

� را�� عاطف ول�م305
30ش عمر بن الخطاب - م�دان االسماع�ل�ة - م� الجد�دةأخصا��

224148655

01206154451

� را�� احمد �مال محمد اسماع�ل306
2ش ع�� حش�ش من عثمان محرم - الطالب�ة - الهرمأخصا��

 35631137

01061615501

� راوى مور�س ال�اس �ك�س307
هة-م�دان سانت فات�ما -م� الجد�دة-القاهرةأخصا�� � 138ش ال��

27756444   

01222135486

� رحاب ع� حسن مصط�� 308
01111260555تون تاورز خلف توك�ل منصور او�ل - الدور الرابعأخصا��

� رضا محمد ابراه�م الجمل309
ةأخصا�� � 40133931628ب ش الملك ف�صل  الطالب�ة ال�ح��ة  ج��

� رضوى محمود ابراه�م310
أخصا��

 حدائق المعادى
�

� الدسو�  18ش حسن��
معادى جد�دةتقس�م السل� 3هـ/2 خلف �التكس

23795618    

01006997784

311
رضوى مختار محمود مختار 

احمد
 �

� أخصا�� 3301030609815ش احمد عرا�� - المهندس��

� رغدة سع�د ع�د الحم�د312
أخصا��

ان مدينة ن� 103ش الط��

بورتو�ايروم�د��ال ع�ادة 4دور2تجمع اول

01030280811

01147339977

� رفعت حل� فه�م313
أخصا��

� المدارس  الدور األول من م�دان الممال�ك الخلفاوى  8ش ب��

ا ش��

22022925

01285392078

� رفيق حس�� �طرس حس�� 314
هة - م� الجد�دةأخصا�� � 901098264648ش محمد محمود قاسم  - ال��

� ر�ــهام محمد فت� محمد315
أخصا��

 - امام س��ر ماركت حرفوش
�

� الدسو�  - 44ش حسان��

حدائق المعادى
01095252811

� ز�اد ع� ثا�ت احمد ابو س�ف316
أخصا��

ابراج عف��� اع� والد رجب دور ثا�� ش متو� الشعراوى 

المنطقة التاسعة - م ن�

24729589

01064246111

 �در317
�

� سامر سم�� صد�
5ط��ق الن� عمارات االمداد و التم��ن مدينة ن�أخصا��

01111666495 

23052375

� سا� من�� احمد شا�ر318
أخصا��

108ش سل�م االول - ال��تون

6ش المسلما�� - المن�ل

26360169

01097995187

319
سحر السطو� محمد 

السطو�
 �

6001555251225أ ج� الس��س - م�دان االلف مسكنأخصا��

� �ور محمد يو�س �ور320
� شمسأخصا�� 104ج� الس��س - م�دان االلف مسكن - ع��

01004409172  

01278440211
� سع�د محمد فه� احمد321

7924012713ط��ق الن� - مدينة ن�أخصا��

� س�ان فوردنت ألشعة االسنان322
أخصا��

م�د��ال �ارك تجمع الخامس 221

ا - الدور االول رقم 3 208 ش ش��

01122115760

01101030343

� سماح ابراه�م جودة محمد323
أخصا��

الوحدة G3C20 مول �ارجو االدارى - المحور المركز - 

6ا�ت��ر
01111131609

324
سماح محسن مجاهد مجاهد 

(اسنان أطفال)
 �

أخصا��
ش 90 الشما� - مب�� �ايرو بز�س �الزا - الدور الثا�� - 

التجمع الخامس

01124622229  

01119377758
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� سمر س�د جمعة325
401339316869ش ف�صل - - محطة الطالب�ة - امام ص�دل�ة العز�� أخصا��

� سمر محمد سا� ع�د العظ�م326
ةأخصا�� � 40801147250009ش الهرم �جوار محافظة الج��

اخصا�� سم�� �امل محمد ع�دە327
 - 38ش الفل� - �اب اللوق   / 4 ش ابناء الجندى - الظابق

ف�صل

23905925    

01115124400

328
سم�� محمد ابراه�م المتو� 

نا�ل
 �

ا م�أخصا�� عة البوالق�ة - م�دان ف�كتور�اى - ش�� 418ش ال��
01066006674 - 

22618759

329
سوزان محمد س�د ع�د الحم�د

(وشهرتها سوزان عف��� )
 �

28442144ش 9 قطعة 7735 المقطم الخل�فةأخصا��

� س�د سع�د صابر الس�د330
ةأخصا�� � 10ل البوا�ة الثالثة - حدائق االهرام - الج��

01223280484 

01011943140
� ابراه�م331 � شامل حس��

 أخصا��
�

9833381167ش التح��ر - الد�

332
�ف محمد ع�د العظ�م  ��

الجندى
 �

وقأخصا�� 01225712890اس�ان المستق�ل - الرا�ط الثالث - مول امون  ع 12- ال��

�ن رجاء محمد السطو�333 � ش��
أخصا��

 11ش محمد حامد من مدينة منورة م�دان النعام

453ب منطقة را�عة � رابع تجمع خامس

01006858854

01159696400

334
�ن محمود محمد فؤاد  ش��

محمود
 �

� - ج� الس��سأخصا�� 53ش ع�د الع��ز حجازى - التجار���
26978888   

01090323831

� صفاء حامد ع�د الفتاح احمد335
أخصا��

هة - م� � اتون المطار - ال��  69مسا�ن  صقر ق��ش  - ش��

الجد�دة

2680699   

01095966700

� صفوت فايز غا� حنا336
هة الجد�دةأخصا�� � 12ش د / احمد ز� شقة 1 ال��

26247330

01004050229

ى337 � صالح الدين سع�د ص��
40ش المن�ل الروضةأخصا��

23649575

01008733123

� طارق ابراه�م محمود عوض338
160114130031ج ش و� العهد اع� ال�اى مول - حدائق الق�ة - القاهرةأخصا��

� طارق ف��د من�� شوارة339
�ن م���ل م الجد�دةأخصا�� � 4401064241001ط��ق العرو�ة �جوار محطة ب��

340
طارق محمود ع�د الع��ز ابو 

الصفا
 �

� - زهراء المعادىأخصا�� 1523607832ش الخمس��

� عادل ع�دالفتاح ع�دالمج�د341
2435867220ش شكرى محطة ن� الدين اول الهرمأخصا��

342
ع�د الرحمن محمد ع�د 

الوهاب الع��ف
 �

أخصا��
� الشما�  ع�ادة 120 الدور االول - مول cmc - ش ال�سع��

خلف المس�ش�� الجوى
01030093904

343
ع�د الرحمن مصط�� ع�د 

الحك�م
 �

01009867714مول المعز مب��  A3    ع�ادة 5 - الشيخ زا�دأخصا��

� ع�د الع��ز محمد احمد مو�344
ةأخصا�� � 44601220011011ش الملك ف�صل  الج��

� ع�دالتواب خلف ف�ض هللا345
أخصا��

�    32ش الح��ة ناص�ة  58ش الرش�د من احمد عرا�� مهندس��

�ف ام�ا�ة القدس ال��

33443676

01005634404

� ع�داللة محمد ابراه�م زع�ع346
20ش 9 الدور الرابع شقة8 المقطمأخصا��

01025693366

01119008897

� عب�� عادل ع�د الون�س347
82ش احمد الزمر - مدينة ن�أخصا��

01555694233   

26708818

� عز الدين ابراه�م حامد محمود348
24222838778أ ش ترعة ةالج�ل ال��تون امام كنتا�أخصا��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� عماد احمد احمد محمد المغر�� 349
01113161020عمارة 5ه - مجاورة 4 - ال� 12 - 6 ا�ت��رأخصا��

� عمر احمد فؤاد محمود التو��350
أخصا��

م�د��ال �ارك 2 التجمع الخامس امام المح�مة القاهرة 

الجد�دة
01003772830

� عمر احمد محمد مجاهد351
7622583770ش ج� الس��س اشارة روك� - م الجد�دةأخصا��

� عمر ع�د الفتاح محمد الد�دى352
أخصا��

 10ش ع�د الع��ز ع�� خلف مدرسة المنهل من ش

مصط�� النحاس

24711392

01019633622

� عمرو احمد مصط�� الرش�دى353
109ش الملك ف�صل الرش�دى �لي��ك أخصا��

37716004 

01223496370

354 � � عمرو ايهاب محمد حس��
اأخصا�� ا - �جوار ايتوال - ش�� 89ش روض الف�ج - دوران ش��

01060939720   

01501566977

� عمرو حل� مصط�� ال�لك355
أخصا��

 16ش الهن�دى مدكور - الهرم

الشيخ زا�د - داون تاون - مدخل 2

35844845

01225463675

� عمرو سا� محمد مختار356
أخصا��

� افالطون �جوار مس�ش�� ع�د القادر فه� م�  ش حس��

الجد�دة

01007391012

01154245252

� عمرو ص�� نصار357
97ش رمس�س الثا�� متف�ع من ش الع��ش - الهرمأخصا��

33830130

01100239454
� عو�� صادق م�خائ�ل358

01225941990- 27ش البوسطة - حدائق حلوان - �جوار البنك االه�أخصا��

359
غدير وجدى ع�د القادر محمد 

هاشم
 �

 أخصا��
�

14ش م� الدين ابو العز ناص�ة ش ايران - الد�
33389325

01224605382

� فاطمة سا� ابراه�م فضل360
أخصا��

عمارة 6ب الدور الخامس ش �طرس غا� - روك� - م� 

الجد�دة
01007756135

� فاطمة محمد جابر حجاج361
5ش حجاج من جمال الدين االفغا��  وم�� الهرمأخصا��

35822061

01227363515

� فاطمة محمد ن�362
ق�ةأخصا�� � شمس ال�� 103ش ابوالفت�ح ع�دهللا الزهراءع��

01006198584

20987749

� فه�م ع�د الع��ز فه�م التو��363
أخصا��

 46ب المحور المركزى - ب�ج المدينة - �عد جامع الح�ى 6

ا�ت��ر

01100121200

01100200209

� فوزى محمد ع�اس364
� ال�دور - ج� الس��سأخصا�� 96ابراج االلف مسكن - ب�ج  �اسم��

1098979249    

01147558001

� ك��م ع�د الحم�د محمد ع�365
� 6 أ�ت��رأخصا�� 50501003409207ش ع�د المنعم ر�اض ال� المتم��

� ك��م محب �مال حنا366
10301281144766ش م� و السودان حدائق الق�ةأخصا��

� ك��م مصط�� �مال محمد367
1201009124447ش عمار بن �ا� - خلف ال�ل�ة الح���ة - م� الجد�دةأخصا��

� لب�� يوسف الس�د الخو�368
1101101091096ش الروضة - المن�ل - امام التوح�د و النور - الدور االر�� أخصا��

369
ماجدة ع�اس محمد ع�د 

المتعال
 �

أخصا��
ان مب�� ب الدور  20أ ش سل�م األول ال��تون ب�ج م� للط��

األول

24544632   

01111141752

� مجدى ز�ن العا�دين ع� حسن370
2622525344ش ابراه�م صقر امام مس�ش�� المط��ة التعل��أخصا��

371
محمد احمد خل�ل الجندى

( هاى دنت لالسنان )
 �

45ش الزهراء – زهراء المعادىأخصا��
27320153  

01060002889

� محمد اسامة مصط�� ع�372
و حدائق حلوانأخصا�� 1001022368680ش حمودة �جوار محطة م��

� ع�د المو� محمد373 � محمد حس��
هة - م�دان ت��ومف - م� الجد�دةأخصا�� � 121ش ال��

01286086005

01100461793
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد حسن374 � محمد حس��
أخصا��

 8ب الشطر العا�� من ش الجزائر �جوار التأمينات المعادى

الجد�دة
01067033924

� محمد راشد محمد ع�375
1701203767777ش ف��د سم�كة - امام بوا�ة  استاد نادى الشمسأخصا��

376
محمد رفيق صالح ع�د 

اللط�ف هندى
 �

10201028834223ش مكرم عب�د - مدينة ن�أخصا��

� محمد سع�د دغ�دى ع�د ال���م377
6201094340430ش م� و السودان - حدائق الق�ةأخصا��

378
محمد صالح محمد فه� 

حجازى
 �

12301288780207ش الهرم - الطالب�ة - الهرمأخصا��

379
محمد طارق ع�د المج�د 

فرحات
 �

42ش متو� الشعرواى  مدن�ة ن�  ال� العا�� أخصا��
01096398799  

23577026

� محمد طه ع�د الحافظ محمد380
 أخصا��

�
 - الدور 8 -اع� مكت�ة سم�� و ع� - الد�

�
1201223348646ش الد�

381
محمد عادل ع�د السميع ع�د 

الحم�د
 �

1114348341مدينة السالم - مسا�ن لسكندر�ة 1000 -�لوك 2 مدخل 2أخصا��

382
محمد ع�د الحم�د ذ� ع�د 

الحم�د
 �

أخصا��
مول الدون تاون - الشيخ زا�د - �جوار مس�ش�� زا�د 

التخص�

01113018753

01095307917

383
محمد ع�د الفتاح احمد خل�ل 

جالل
 �

96ش مصط�� النحاس ي�ج األط�اء شقة 502 مدينة ن�أخصا��
22719730

01225755208

384
محمد ع�د هللا �مال ع�د 

المقصود
 �

أخصا��
الشارع الجد�د - ناص�ة ش نادى بهت�م - امام المطعم 

ا الخ�مة السورى - ش��

248242555   

01062100310

385
محمد عصام محمد ع�دالرح�م 

احمد
 �

أخصا��
�الند الدور العا��  27أ ش الحجاز امام الم��

الرحاب مركزط�� (2)ع�ادة107-106

24539165

26922887

386
محمد عالء الدين محمد ابو 

الوفا
 �

48ش  ع�اس  العقاد - الدور الرابع - مدينة ن�أخصا��
22751555   

01014000171

� محمد ع� ابراه�م ع�د ال���م387
أخصا��

388ش احمد الزمر ال� العا�� م ن�
ش اسماع�ل مرشد ب�ج نور الدين منطقة10 م ن�

24116108

01002401444

� محمد فاروق ع� حسن388
22ش بن الرو� ال� السابع - مدينة ن� - القاهرةأخصا��

01094120334

23895204

389
محمد مجدى ع�د السالم 

محمد
 �

ةأخصا�� � 16ش الع��ش - الهرم - اس�ا�س - الج��
01146058922   

37801603

� محمد مجدى محمود طاهر390
ةأخصا�� � 17701211300863ش االهرام - الج��

� محمد محجوب جابر سلطان391
الأخصا�� 6ا�ت��ر - ال� االول - مب�� 436 - �جوار السن��

01022446537  

01012318111

392
محمد محمود ع�د الحل�م 

ع��ضة
 �

601027177784أ�ت��ر ال� الثا�� المحور المركزى امتداد الح�ى رقم 105أخصا��

�  محمد الصف�� 393 � محمد مع��
4أ ش مكرم عب�د - مدينة ن�أخصا��

2349490    

01558288155

� محمد من�� احمد شا�ر394
أخصا��

108ش سل�م االول ال��تون

6ش المسلما�� المن�ل

26360169

01097995187

� محمد من�� ع�د الفتاح ابو العال395
1ش طارق بن ز�اد - من ش الم�ش�ة - ف�صلأخصا��

33962479    

01000268918

� محمد ن��ل محمد شعالن396
� متف�ع من ش نوال العجوزة  أخصا�� 501011906061شاه��

� محمد ن��ه حسن الس�د397
01000458209ش المركز االجتما� - الم�جأخصا��

398
محمد نحمدە ع�د الفض�ل 

(االلماس لطب القم واالسنان)
 �

3701140005561ش د/ احمدى �دوى - امام مدرسة العبور - حلوانأخصا��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

399
محمود جمال ابراه�م ع�د 

الجواد
2701200885520ش الن� - الدور الثا�� - المعادى الجد�دةاخصا�� 

400
محمود رائف ع�د الفتاح صقر 

( Blenda)
 �

أخصا��
 - 1/1ش الالسل� - الشطر الثالث - المعادى الجد�دة

القاهرة

25175015   

01102609999

� محمود رضا ح�� محمد401
أخصا��

ال� 16 - مول �در الدين - الدور االول - مول زا�د - الشيخ 

زا�د
0112902040

� محمود سع�د عامر402
أخصا��

� - ط��ق الن� - مدخل سي�� ستار  - 1عمارات المهندس��

مدينة ن�

01005881183

23051051

� محمود ع�دالمنعم منصور403
53ش مصط�� النحاس �جوار التوح�د والنور مدينة ن�أخصا��

22723293 

01224591681
� محمود محمد حل� الرش�دى404

2101555895559ش الن� - المعادى الجد�دة - الدور الثالثأخصا��

405 
�

� محمود مصط�� الدسو�
20106476843ش ال�ف الص� - الم�ج الجد�دة - القاهرةأخصا��

406
محمود ها�� محمود ع�د 

 � الحم�د الش��
 �

ةأخصا�� � 29شارع نوال - العجوزة   الج��
37625659

01010299643

� محمود �� محمد ابو النجا407
أخصا��

 92ش مكرم عب�د الدور السابع �جوار حلوا�� البوار - مد�مة

ن�

23495434

01085021919

� مدحت سل�مان خل�ل408
724853606مختار سالم من الخليج الم�ى المل�حة حدائق الق�ةأخصا��

� مرقس زك��ا القمص م�خائ�ل409
252ش ترعة الج�ل امام التوح�د و النور ال��تونأخصا��

22845608

01123696392

� �امل سل�م410 � مروان حس��
أخصا��

 - 6ش الصناعة متف�ع من ش ع�اس العقاد - المنطقة االو�

مدينة ن�

01227011120

24042714

� م��م صالح الدين محمد �امل411
� - م� الجد�دةأخصا�� 14ش عثمان بن عفان - م�دان صالح ال��

22411137   

01028543748

412
 معوض 

�
مصط�� احمد شو�

احمد
 �

113ش ف�صل الرئ�� �جوار ش المس�ش�� الم��وط�ةأخصا��
01001261666

01010027655

اخصا�� مصط�� ا�من احمد لط�� 413
�ن مع ش  وز م�دان الساعة       ش الع�� ش احمد حمدى ب�ج الف��

المل�ة ب�ج الملك ف�صل

01062008860    

37232808
� مصط�� توفيق يوسف محمد414

01223998091المقطم الهض�ة الوس� - ال� الخامس خلف مودرنأخصا��

وك احمد محمد415 � مصط�� م��
5101112892370ش توتن�� - حدائق حلوان - القاهرةأخصا��

� مصط�� محمد مصط�� رضوان416
36ش رشدى امام مح�مة عا�دين  القاهرةأخصا��

23951697 

01225233411

417
مصط�� مختار انور محمد 

حجاج
 �

301801119685579مدخل ب - زهراء مدينة ن� الدور االر�� مدينة ن�أخصا��

418
مصط�� ممدوح محمود 

محمد( مركز ADC لألسنان )
 �

أخصا��
65ج مدخل البوا�ة األو� حدائق األهرام

مول �ارجو محور مركزى الشيخ زا�د 

01009766616

01004561174

419
� محمد محمد محمود  مع��

الخط�ب
 �

أخصا��
 113شارع الملك ف�صل الم��وط�ه اع�� ص�دل�ات الول�د

ە_ � الج��

01001261666

01114915205

420
منصور ابراه�م ع�د الفتاح ع�د 

العا�
 �

و حلوان - الدور السادس - حلوانأخصا�� ب�ج الص��� امام محطة م��
01113413513  

01025856563

� م�� شفيق يوسف421
9601003518446ش مصط�� النحاس ب�ج االط�اء مدينة ن�أخصا��

� � حسن احمد الحسي�� 422
9101111906239ش ج� الس��س م� الجد�دةأخصا��

� � محمود صالح محمد ابراه�م423
154و البوا�ة الثان�ة - حدائق االهرامأخصا��

01152084824  

01152633445

� مينا رفعت حل� فه�م424
� المدارس من م�دان الممال�ك الخلفاوى ش�� أخصا�� 8ش ب��

22022925

01007716461
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ة � محافظة القاهرة - الج��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مينا سم�� م�خائ�ل425
2901273883388ش الحجاز - م� الجد�دةأخصا��

� مينا فل�س خلف426
هة م�دان الحجاز الدور الثالث  م� الجد�دةأخصا�� � 18901211799016ش ال��

� نازك�� ع�دە ع�دە ال��دى427
33ش حسن افالطون - ارض الجولف - م� الجد�دةأخصا��

24118008

01100667070

� ناهد محمد عد� ع�د المنعم428
أخصا��

 الشيخ زا�د - خلف س��ر ماركت سعودى و امام �مبوند 

� ( Exit14)   مول ج����

38515262

01110484992

429
ندى جورج اسكندر فر�س�س

وشهرتها ندى فر�س�س
 �

أخصا��
10ش س�د درو�ش ( ش ز� سا�قا )

التوف�ق�ة االز�ك�ة
25755274

� سامح ع�د المنعم430 � نرم��
ق�ةأخصا�� 100100246338ش الصحة - ع��ة النخل ال��

� ���ن محمد ع�د الودود431
ش 105 - م�دان االتحاد - المعادىأخصا��

01112254715  

01006810260

� نهال ن��ل محمود محمد432
أخصا��

وحدة 207 دور ثا�� - مول �الزا 5 - �جوار سطانة هاي�� 

� 6 ا�ت��ر ماركت - ال� المتم��

01222901386   

01223831421

433
ن� اسماع�ل م� الدين 

وشهرتها ن� ابوالعزائم
 �

أخصا��
257ش الهرم عمارة رو�ال سن�� الدور الرابع

شقة 401 محطة حسن محمد الهرم

35830760

37805253

� ن� محمود ع� الس�د ندا434
6201017000041ش 105 - المعادىأخصا��

� نوران عاطف البنا435
301208514055ش مصثط�� �امل  - م�دان الظوغ� - الدور 2أخصا��

�ل436 � هاجر حسن خالد ج��
أخصا��

 6ا�ت��ر ال� 11 - منطقة 16/15 - العمران�ة الثان�ة شقة 1

�لوك 18/2

01033322905 

 01224405153

� هالة عادل عودة ع�د الرحمن437
طة - مدينة ن�أخصا�� 301224601000ش حافظ رمضان - ابراج ال��

� ها�� محمد المر� محمد438
أخصا��

قطعه 379 عمارە 5 �جوار معمل المخت�� الهض�ة العل�ا 

المقطم

01015761601

01068624382

� هشام اسامه محمد محمد سبع439
8201006218282ش مصط�� النحاس الدور الثا�� شقه 8 - القاهرةأخصا��

� هشام أحمد ع�� مصط�� 440
ا الساحلأخصا�� 1022007908ش حسن المغر�� حدائق ش��

� هشام محمد اسماع�ل عكوش441
4201222196600ش المحطة - ناص�ة ع�د الرحمن - حلوانأخصا��

442
هشام محمد محمد الس�د 

صفا(صفا دنتال سن�� )
 �

أخصا��
، شقة 17 الدور ، عمارة البنك االه�� �

 33أ شارع الق� العي��

5

01001720677

01026525213

� هند عادل احمد توفيق443
01001311224ب ف�صل الرئ�� - الميوط�ة -  - ف�صل 87أخصا��

444
هيثم محمد محمد عط�ة

مروة احمد العزب � رضوان
 �

أخصا��
51ش الح��ة امام ص�دل�ة األمل المط��ة

بورتو�ايروم�د��ال ع37  التجمع االول

01226246523

01020270457

� وفاء حامد محمد حامد445
� - ال�وم االخ�� - ف�صلأخصا�� 3733879028ش الدكتور الش��

� ول�د حسن محمد ع�446
 أخصا��

�
10801008407354ش التح��ر - الد�

� ول�د س�د احمد محمد447
11ط��ق الن� عمارات را�عة االس�ثمارى مدينة ن�أخصا��

24142896

01007835807

448 � � ام�� � �ا� عرفات حسن��
أخصا��

  269بورسع�د الس�دة ز��ب

 
�

139ش التح��ر - الد�

23907863

01153595000

� �ا� فؤاد محمود ص�ام449
ةأخصا�� � 401271161268ج ش جاردن�ا - بوا�ة خوفو - حدائق االهرام - الج��

� يوسف بولس ام�ل فه�450
01018335240مدينة المعراج السف� المعادى مجاورة 7 - قطعة7237أخصا��

االسمم
الرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�مال رفعت سل�م1
اس�شارى 

أ
6أ ش �طرس غا� روك� م� الجد�دة

22565423

01212139123

عالج اآلالم
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

1
احمد محمد ع�دهللا ابوعامر

وشهرته احمد ابوعامر
و الس�دة ز��ب 01001615900مجمع المواردى االدارى امام محطة م��

�ال ابراه�م2 احمس �امل غ��
 �  2ش اللو�اندة �جوار جرو�� �جوار محالت القا�� و حس��

الدور األر�� م� الجد�دة
22584385

7833133722ش طلعت حرب ام�ا�ةاسامة ع�دالمتعال منصور عرفة3

4
 ا�يوالب 

(ابن ح�ان)

ف�ال13 ش254 دجلة المعادي

الشيخ زا�د مول ار�ان �الزا مب�� رقم 5 وحة رقم 22

388966269

19868

واالشقر5 63ش 9 - حدائق المعادى - �جوار محطة الم��
01152371575  

01022053966

6
االنصارى الب 

(معامل االنصارى)

69ش 9 - المعادى - القاهرة

55ش النادي ب�ج االط�اء ف�صل

19324

23587229

اند الدور السادس �اب اللوقال�حوث للتحال�ل الطب�ة7 1831000126563ش التح��ر عمارة اس��

ج8 ال��
31ش االمام ع� م� الجد�دة

ة � 55ش ع�د المنعم ر�اض الج��
19911

ق9 ةال�� �  - ج��
�

5ش ايران امام المطعم ال�م�� - الد�
015514007 / 

33353667

كه10 ال��
� أع�� البنك األه�� الدور األول القاهرة

. 33ش الق� العي��

ة � ة الدور السابع – الج�� � عمارة الن� م�دان الج��
15034

�ف لل�الس��كالبو�� للتحال�ل الطب�ة11 �ف امام ال�� حلوان شارع ر�اض تقاطع ش ��
01126665171 

25592048

الح�مة للتحال�ل الطب�ة12
28ش عثمان بن عفان م�دان االسماع�ل�ة م الجد�دة

 
�

و ال�حوث - الد� 7ش التح��ر - امام محطة م��
16059

 الح�اە للتحال�ل13
ب�ج اوالد رجب �جوار ب�ج االط�اء اول ف�صل

5 مركز هن�دە التجارى امام ىالح�ى - 6ا�ت��ر

38377762-

35714840

وق للتحال�ل واالشعه14 ال��
و محمد نج�ب وسط ال�لد 92أ ش محمد ف��د م��

ب�ج �الزا الط�� اع� ماركت اواالد رجب اول ف�صل
15184

الشمس15
5ش االهرام - �جوار ق� االتحاد�ة - م� الجد�دة

 �
�

97ش التح��ر م�دان الد�
19445

وقالفاروق للتحال�ل الطب�ة16 14901222671830م��ــع 25 ال� الثا�� مجاورة د - مدينة ال��

الفا الب 17
ة � ب�ج الصفا م�دان الحجاز من جامعة الدول الج��

1ش طلعت حرب م�دان التح��ر القاهرة

16191

33366688

18
القاهرة للتحال�ل

� سالمة ثناء حس��
6424532102أ ش ج�الس��س تقاطع ش روك�

ق�ةال�رنك لالشعة والتحال�ل19 � شمس ال�� 83ش ع��
24923702

01065883990

المخت�� 20
57ش الخل�فة المامون روك�� م� الجد�دة

 �
�

104ش التح��ر الد�
19014

�طا�� 21 المعمل الم�ى ال��
131ف�صل امام المستق�ل للغات ال�وم االخ�� 

� - امام عمارات حدائق رامو 6ا�ت��ر ال�� المتم��

02 37757577

02 38359586

11157766471ش النور العمران�ةالنور لألشعة و التحال�ل22

31094649594ش فت� زغلول من ش م� و السودان - حدائق الق�ةالن�ل م� للتحال�ل الطب�ة23

الن�ل لآلشعة و التحال�ل24
1م�دان  المحطة مب�� المعادي �االس شارع9

 �
�

59ش الد�
19656

معامل التحال�ل
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

25
الهالل

هند محمد محمد مطار�د
5/827044019ش الجزائر المعادى الجد�دة

26
الهوارى

�ا� محمد فت� صالح حسن
722742352أ  ش مكرم عب�د الهيئة الع���ة للتص�يع مدينة ن�

 الوطن27
�

96ش التح��ر - الدور التاسع - الد�
01098853611  

01151550226

5ش طلعت حرب - وسط ال�لدان اس ا�ه للتحال�ل الطب�ة28
1227455997 -

100031133

29
ا�ج�ت الب 

حسن محمد بهجت
2823647903أ ش ال�و� الس�دة ز��ب

30
� الب  ا���

ات الطب�ة الم��ة المخت��

54ش عثمان بن عفان م�الجد�دة

 � و ماركت المهندس�� 28ش جامعة الدول الع���ة �جوارم��

26394666

33057400

01024340536ابراج بر� الزا - الح�ى - 6ا�ت��را�دن31

اوى م�الجد�دةا�مان �امل فه�32 16526388187ش ج�الس��س أمام الش��

اايناس امام س�د الدفراوى33 551200241111ش ابو طاق�ة - ش��

35526839327ش رمس�س - الدور االر�� - امام مس�ش�� الدمرداشبرو الب 34

�لو الب 35
� - ش الحجاز- م�دان المح�مة - م�  عمارة التجار���

الجد�دة
01113079999

01117555333المحور المركزى - ابراج الفتح - ب�ج7ب - اع� بنك التجارى�ليغ36

128166616ش المرصد - مس�ش�� بهمان - حلوانبهمان للتحال�ل الطب�ة37

38
ب�تا الب 

� شل��  احمد محمد ام��

138ش م� والسودان امام ص�دل�ة ابوخالد

 حدائق الق�ة
�

�جوار المطا�
1226200210

39
بيوم�د��ا

محمد فخر الدين احمد عثمان
287ب  ش ترعة الج�ل ال��تون

24533245-

24532102

ةتاون الب 40 � 1203333896عمارة الن� الدور العا�� - مـ�ــــــــدان الج��

41
ترست

�� ال جروب للتحال�ل الطب�ة
1037620529ش ال�طل احمد ع�د الع��ز - الدور الرابع

تكنوالب 42
اند 183ش التح��ر �اب اللوق عمارة س��

75ش م�� الدين ابو العز - زاو�ة الجامعة الع���ة
19358

هة م�دان الساعة أول ع�اس العقاد مدينة ن�توب س�ان الب 43 � 161140561562ش ال��

622586550ش �طرس غا� روك� م�الجد�دةت�س�� محمد �امل44

جراند للتحال�ل45
 � 51ش احمد عرا�� - عمارة جندي المهندس��

�ف وسط ال�لد 11ش ��

1093790606

23907228

حساب للتحال�ل الطب�ة46
1م�دان روك� اع� البنك

 � 19ش ال�طل احمد ع�د الع��ز المهندس��
16987

47
حسن حسام الدين الس�د

وشهرته حسن القا�� 
26923955855ش بورسع�د ب�ج لؤلؤة الخليج الس�دة ز��ب

ا م�داود ابوعلم ��48 722056956ش ع� بن ا�� طالب ش��

391067390220ش راغب - ناص�ة حلوان - حلواندجلة للتحال�ل الطب�ة49

رو�ال الب 50
� روك��  5ش الطحاوي ب�ج الصفوة من ش ال�عقو��

 � 48ش شهاب تقاطع فوزي رماح المهندس��
16064
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

12801013330947ش الملك ف�صل  - ال�وم االخ�� ر�فرا�س الب للتحال�ل الطب�ة51

52
ال�ف الب 

ر�م جان ف��د

ة � 22أ ش مراد الج��

11م�دان الفل�� القاهرة

1033410013

23920407

ةزووم لألشعة و التحال�ل53 � 93ش الهرم - الم��وط�ة - امام مس�ش�� الهرم - الج��
01113009111 -

0233833063

سار�دار54
 
�

 92ش التح��ر الد�

و حلوان �ف �اشا �جوار محطة م�� 26أ ش ��
19232

55
 س��د

س��د م�د��ال

25عثمان بن عفان م�دان صالح الدين  م الجد�دة

 �
�

97شارع  التح��ر الد�
19358

سم�� ابراه�م ع�دالهادى56
12ش ط��ق الن� را�عة العدو�ة

مدينة ن�
22638841

سم�� شا�ر للتحال�ل الطب�ة57
 28ش عثمان ابن عفان عمارو روما سن�� م�دان األسماع�ل�ة

الدور الثالث شقة 205
1112669924

58
� للتحال�ل الطب�ة س�ف��

م�� انور سعدهللا قلتة
هة م�دان سانت فات�ما �جوار بنك االسكندر�ة � 17426418717ش ال��

59
س�مونال

منال ع�د المنعم س�د
3027932989ش المبتد�ان - ب�ج المبتد�ان الط�� 

60
س�نا الب 

احمد ع�دالفتاح احمد الشا�� 

 15ش الن� محطة الن� القطام�ة

م�د��ال �ارك ع�ادة 213 التجمع الخامس
27573312

�ان للتحال�ل الطب�ة61 �� � 2601015716902ش عمر طوسون - العجوزة - المهندس��

� صحه س�ان & الب 62 3837486100/300ش م� الدين ابو العز - المهندس��

63 
�

صفوت محمد ع�دال�ا�
� الص� 126ش ابراه�م ع�دالرازق خلف التام��

االلف مسكن
24937090

طارق ع� احمد حسن64
اند �اب اللوق  183ش التح��ر عمارة اس��

10مسا�ن الن�ل القطام�ة القاهرة

27571144 -

27922552

1733151609ش السودان ب�ج ال��ت �اتعا�شة محمد صالح ابو ع�طة65

ا الخ�مةعز الب 66 01200555562ش ترعة الشابورى بهت�م ثان ش��

67
المعمل

ع� شمس الدين
ة � � - ج�� 2015810ش لبنان - المهندس��

اعنا�ات محمد ع�دالرح�م68 7624570589ش طوسون ناص�ة ش��

عنا�ة للتحال�ل الطب�ة69
عمارة181ش�3جوار ص�دل�ة االنصار اس�ان100م

عمارة 46 �جوار التوح�د و النور - م�دان سف�� 

01004141005

01014207346

ى ابو علم - عا�دين - القاهرةغادة محمد عزت70 11277680337مكرر ش ص��

فرست الب للتحال�ل الطب�ة71
 
�

 46ش م� الدين ابوالعز الد�

12ش �طرس غا� روك�

33359300

24555077

ان اسكندر72 4522584282ش الخل�فة المامون روك�فكرى ج��

�ايرو �لي���ال الب -الف�ع الرئ��73
147أ شارع الن� �جوار ص�دل�ة ال�قالوى المعادي

102ش الهرم عمارات االتحاد�ة �لوك300 ع2

1207771078- 

25193833

�ايرو الب للتحال�ل الطب�ة74
 � 4ش شهاب المهندس��

�ف 9ش ��
19962

كوالي�� الب 75
 4شارع �طرس غا�� عمارة البنك االه�� م�دان روك�� الدور

االول
1128706478

الب م�د للتحال�ل الطب�ة76
15م�دان التح��ر

 
�

1امتداد 26 يوليو م�دان لبنان العجوزة الد�
19314
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

77
ماس�� س�ان اند الب 

األوائل للخدمات الطب�ة
ة نها�ة ك��رى ف�صل � 481ش ف�صل-اول ف�صل -الج��

01156333877-

35680419

78
ماهر رشدى توفيق  

( 
�

( المرا�
291ش رمس�س الظاهر

26742999 - 

26836552

مجد لألشعة والتحال�ل الطب�ة79
�ن تقاطع المسا�ن أع� ال�ان  الدوارالملك  1مكرر ش الع��

ف�صل

37234450 

37234430

80
محمد حسام الدين ع�دالع��ز

وشهرته حسام ع�دالع��ز
1323909209م�دان الس�دة ز��ب عمارة ع� بن ا�� طالب

9624013797ش المطراوى عمارة توش��ا المط��ةمحمد سع�د الس�د محمد عرا�� 81

73ش عمر بن الخطاب م�دان السبع عمارات م�الجد�دةمحمد عمرو اسماع�ل عد� الخو�82
22902510  

24147040

�ف83 محمد محمد ع� ��
32ش ن��ه خل�فة امام الح��ة مول م�الجد�دة

478ش سكة الوا�� حدائق الق�ة

26011614 -

1201501420

84
محمود ع�دهللا العزو�� 

( ت��ومف )

 53ش نخلة المط�� م�الجد�دة

5ش حامد احمد ع� بوالق الدكرور
26386058

ات العرب الدول�ة85 مخت��
7ش ج� الس��س - م�ش�ة ال�كرى - م الجد�دة

  حدائق المعادى
�

� الدسو� 70ش حسن��

22570586   

01118700299

86
مدينة ن� للتحال�ل

خالد احمد محمود حشاد
ان �جوار كنتا� مدينة ن� 34ش الط��

22639944-

24023019

15ش بن الح�م م�دان حلم�ة ال��تونمف�دە محمد ع�� صالح87
26320917 

26338999

 م�دان رمس�س - الدور 1 شقة 8ممدوح ر�اض داود88
�

2325918383ش �امل صد�

ال م�الجد�دةممدوح عط�ة محمد محمود89 154ش ج� الس��س امام سن��
26434215

01111793718

90
نيو الب 

مها صالح ع�د اللط�ف
�ف �جوار البنك األه� الم�ى 16ش ال��

23909516  

01000521722

و المعادىم�جا الب 91 1114010444ش 9 امام محطة م��

626385194ش محمود حافظ  م�دان سف�� م�الجد�دةم�خائ�ل حنا تادرس92

93
م�دالب 

مجدى ع�دالهادى محمد اال��ا�� 

19وزارة الزراعة عمارة بنك القاهرة الدور الرابع

 
�

الد�

33395737

1005488606

45637757577ش الملك ف�صل امام ب�ج االط�اءم�د��ا الب 94

م�ش�ل جورج بوا�ج�ان95
 40ش الع�اس�ة قرب م�دان الج�ش

غ�� خلف فندق ال�ارون م الجد�دة 102ش الم��

24153430- 

24839174

96
هاشم محمد محمد جادو 

 ( تحال�ل وا�حاث الدم )
ا امام محطة روض الف�ج 10022046571ش ش��

6522403646ش اب��كر الصدیق م�دان سف�� م�الجد�دةوفاء فوزى عزت97

التل�فونالعنواناالسمم

1933045591م�دان سفنكس ب�ج سفنكساخت�ارات العظام1

2
االس�شار�ة لالشعه ال�شخ�ص�ة

 الس�د ع�د المج�د سلطان
11501063093027ش سل�م االول - ال��تون

االهرام لالشعه3
 434ش الملك ف�صل العمران�ة

 
�

92ش التح��ر ب�ج سار�دار الد�
21292000

االشعة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

ج س�ان4 ال��
 - 55ش ع�د المنعم ر�اض  من ش ال�طل احمد ع�د الع��ز

 � ب�ج االط�اء - المهندس��
19911

� س�ان5
�ف مع شارع ر�اض ب�ج اإل�اء(أ)البو�� 1151500004تقاطع شارع ��

�ا الشلنكال�� س�ان لالشعة6 الع�اط - المحطة - اع� �افي��
01150649300  

01023305006

�اء لآلشعه7 ال��
� عمارة 15 الدور االر�� التجمع الخامس -  ش ال�سع��

القاهرە
01003505350

ة لالشعة8 � الج��
ة �  5ش مراد م�دان الج��

ة � عمارة الن� م�دان الج��

37746030-1 

01014844805

9
الحلم�ة لالشعة 

ناد�ة صالح امام
811001615537شارع سل�م االول - ب�ج الفه�م - الدور السادس 

37ش عماد الدين  �جوار مسجد الفتح رمس�سالح�اة س�ان لالشعه10
25891984

01020975550

�8لوك 11 المنطقة التاسعة - مدينة ن�الدرە لالشعة11
01050030039  

01050030038

� المغناط��12 و حلوانالدو� لألشعة و الرن��  �جوار محطة م��
�

44ش تقاطع ش منصور مع المرا�
01121186124

01017631657

13
الدو�دار

للموجات فوق الصوت�ة واالشعة
21د ش الدو�دار محطة المحافظ حدائق الق�ة

23304452

01221606166

1061481389مدينة الرحاب - مول ط�� 1 الدور االولالرحاب س�ان14

ال��ادة الطب�ة15
71ش الوحدة ام�ا�ة

145أ ش م� والسودان حدائق الق�ة

37125295

26742909

وق للتحال�ل واالشعه16 ال��
و محمد نج�ب وسط ال�لد 92أ ش محمد ف��د م��

ب�ج �الزا الط�� اع� ماركت اواالد رجب اول ف�صل
15184

1ش اللبود�ه ناص�ة ش بورسع�د امام الرش�دى الس�دة ز��بالطاهرة لالشعة17
1222504012-

19173

18 � 53ش 10 المعادىالفتح االسال� لالشعة والرن��
23587333

23585819

19
القصاص لالشعة

ع� ابوالسعود محمد القصاص
80ش سل�م االول حلم�ة ال��تون

26371937

01208080708

طة  القاهرةال�رنك لألشعة و التحال�ل20 � شمس - امام معهد مندو�� ال�� 83ش ع��
24993133

01153388880

21
المركز التخص� لألشعة

 وفيق ابراه�م ع�
100ش الح��ة - المط��ة

22524555

01287740042

1000642220امام مس�ش�� السالمالمستق�ل لالشعة22

وع �ايرو �الزا - ش ال�لسم ترعة الج�ل -النخ�ة لالشعة23 ع 1 �م��
01221152499  

01145676534

الن�ل لالشعه24
شارع ال90 داون تاون مول – المب�� اإلداري

ام�دان المعادى مب�� المعادى �االس 
19656

25
ال�كس س�ان

� احمد خم�س نرم��
وق القاهرة 01023264008عمارة B 38 ش االتحاد التعاو�� - ال��

1ش اس�ا - من انور عط�ة - نزلة اندر�ا - ج��رة دار السالماندر�ا س�ان لالشعة26
25243810     

01111345306

27
او���ما س�ان

م�دى فو�اس للخدمات الطب�ة

� تقاطع ش ع�دالرحمن 2ش 5 مدينة الموظف��

مع ش الج�ل �جوار مس�ش�� حلوان العام حلوان

25588890

91/92

ااوم�جا س�ان لألشعة و التحال�ل28 2824323855ش روض الف�ج الساحل ش��
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27عوا�د ش الخل�فة المامون - م� الجد�دةا��� س�ان للتحال�ل و االشعة29
01032625279   

01067151959

30
� س�ان ا���

احمد محمد رمزي

ش اب��كر الصديق االردن�ة - داخل مول دوحة العا�� - مب�� 

 �
ب - الدور االر��

01000183185

01006615842  

01227413094

17ش السودان ب�ج ال��ت �ات ام�ا�ة�در محمد ع�دالخالق حجازى31
33144475

37141800

و ماركت ا�ت��ربرا�ت س�ان32 1024599699ال� الثامن امام م��

80101005111ش مصط�� النحاس - مدينة ن�برو س�ان33

34
�ليغ  س�ان

ا�ت��ر للخدمات الطب�ة
6أ�ت��ر م�دان ل�لة القدر مول الس��دى الدور الثالث

38838866 

01013893333

ة 4به�ة لالشعة35 � 01026515888ش عل��ة - �جوار مركز دارى للد�كور - الهرم - الج��

36
تراست س�ان

هشام الس�د حسن الشيخ

 174ش ج� الس��س - امام بوا�ة 5 نادى الس�د و امام بوا�ة

فندق كونكورد السالم

01021161889

01021163103

تكنو س�ان لالشعة37
 � 45ش ا�س بن مالك متف�ع من ش شهاب المهندس��

8شارع رش�د من ش عثمان بن عفان - م�دان صالح الدين
19989

هة م�دان الساعة أول ع�اس العقاد مدينة ن�توب س�ان الب 38 � 1601000373137ش ال��

302/30423962894شارع بور سع�د - وسط ال�لدجاما س�ان39

40
جاما لألشعة و التحال�ل

جاما للخدمات  الطب�ة

ع�ة -  ش نادى ام�ا�ة ال��ا�� - �جوار مسجد الجمع�ة ال��

ام�ا�ة

37133333

01121111775

57ش الخل�فة المامون م�دان روك� م�الجد�دةحسن جالل اسماع�ل41
22584753-

22584248

38شارع راغب �اشا تقاطع شارع محمد الس�د - حلوانحورس لالشعه42
28160018-

28182637

367ش رمس�س الع�اس�ة امام دارالشفا  القاهرةدلتا الطب�ة43
26741265 

24672241

44
دنتا س�ان

(ألشعة االسنان)
41ش الخل�فة المأمون - م� الجد�دة

22570713

01145005825

را�ت س�ان45
 3ش د محمد فت� - تقس�م المنطقة التاسعة �جوار مدرسة

الب�ان - مدينة ن�

24730266

01278500077

46
رعا�ة لألشعة و التحال�ل الطب�ة

تامر حسن الرفا�
التجمع الخامس الطب�ب متف�ع من اخناتون خلف سعودى

0226180555

01001606050

سف�� لالشعة47
 60ش ابو �كر الصديق- م�دان سف�� - م� الجد�دة - اع� 

ما�دونالدز
1277751241

س�ان فور دنت48
ا  - الدور االول - �جوار خ�� زمان - �القرب من  208ش ش��

ا م� و سانت ت��زا- ش�� محطة م��
01101030343

سما س�ان49
 94شارع ع�د الع��ز فه�� - م�دان سانت فات�ما - اع�� بنك 

ك��دي اج��كول - م� الجد�دة

27756177-

01014777413

50
سماح محمد احمد ابو السعود

( 3D-4D أشعة )
55ش المن�ل  الدور األول م� القد�مة

23522984

01223004540

سمارت س�ان لألشعة51
ا م� 137ش ابو الف�ج - روض الف�ج -ش��

2ش احمد الزمر م�دان ال� العا�� مدينة ن�

24730417

01033332182

52
سي�� س�ان لالشعة

ا�من محمد ابراه�م

45ش بن الح�م عمارات ب�ت العز م�دان بن الح�م

حلم�ة ال��تون

26428028 

26428546

771000103806شارع ترعه الزمر العمران�هس�جما س�ان لالشعة و التحال�ل الطب�ة53
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54
ا س�ان لالشعة ش��

مكرم لوقا دان�ال
ا 205ش ش��

24313624

24313653

� صحه س�ان55 3837486100/300شارع م� الدين ابو العز المهندس��

56
� لالشعة ع�د الن��

ع�د الن�� بيو� محمد

و الم�ج  ش  �الم�ج امام محطة م��
�

�  123ش المحطة ال��

المركز االجتما� امام نادى الم�ج

 28714919

26374017

57
عمرو زا�د

عمرو محمود زا�د محمود
51ش الق� العي�� امام مس�ش�� الق� العي�� 

23640713 

23645612

92أ  ش متحف المن�ل القاهرةفرست س�ان58
01010167171  

01126164864

فوتون الشعة االسنان59
104ش ع�اس العقاد - مدينة ن�

بر� �الزا رقم 1 - �جوار الح�ى 6 ا�ت��ر
01111163354

وسكوب60 في��
 2ش سم�� مختار تقاطع ن��ل الوقاد أرض الجولف م�

الجد�دة
19552

61
فيو س�ان

المتحدون لآلشعة ال�شخ�ص�ة

� الص� مدينة ن� ان أمام مس�ش�� التأم��  82ش الط��

القاهرة

24025360

1200208444

فع من م�دان الجزائر -المعادى�اب�تال س�ان62 45شارع الن� م��
01066619000-

25171115

12315084ش الوحدة - ام�ا�ةال�ف س�ان لالشعة63

64
ماس�� س�ان اندالب 

األوائل للخدمات الطب�ة
ة  نها�ة  ك��رى ف�صل � 481ش ف�صل  اول ف�صل  الج��

0115633387735

680419

35680420

س�ان & الب 65 ماس��
90شارع المن�ل أع� بنك عودة الدور االول

481شارع ف�صل �جوار ب�ج االط�اء ب�ج السالم

35680420

01225228475

66
ما�رو س�ان

احمد محمد مصط�� محمود

ج� الس��س عند أول ش جمال ع�د النا� تقس�م عمر بن 

الخطاب

26983456  

01013995876

مجد لالشعة والتحال�ل67
�ن تقاطع المسا�ن - مام عص�� رسالن فوق  1مكرر ش الع��

ال�ان الدوار - ق�صل

37234450-

37234130

9633112291ش طلعت حرب -  �جوار حجر االساس - ام�ا�ةمحمد سع�د احمد رز�ق68

ام�ة س�ان لالشعة69 924620241/2ش م�ة ش��

مصط�� محمد ف��د محمد مص�اح70
هة � اتون - المطار - ال�� 69ش الن� - مسا�ن ش��

15ش الم��د مدينة ن�

0109898841 

01066224292

ام�� ر�اض عب�د71 10124306150ش خلو� دوران ش��

شارع الفيوم - امام مس�ش�� ت�ارك لالطفال - دار السالممودرن س�ان72
19445 - 

01211119445

م�جا س�ان73
180شارع التح��ر م�دان الفل�

 � 44شارع سور�ا، المهندس��
19186

ق�ة - قسم ال��تونم�د س�ان74 43ش الع��ز �ا� - ال��تون ال��
2450478 

01281088667

ق�هم�الد حنا واصف75 � شمس ال�� 107شارع الشه�د احمد عصمت - ع��
 24991199 -  

24940433

نوفا س�ان لالشعة76
و  119ش التح��ر - ب�ج الم�ى االدارى - �جوار محطة م��

 
�

الد�

01022995499    

17135

77
وط�� س�ان

الوط�� لالشعة
�الند م�الجد�دة 1026436832ش الس�اق الم��
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ااالصالح االسال�1 18ش ج��رة �دران ش��
25778174

25778355

البنك االه� للرعا�ة المت�املة2
الط��ق الدائرى �عد �ارفور المعادى �جوار 

سما جروب ط��ق القطام�ة

27275260

62/67/68

222673657ش ط��ق المطار امام ال�ل�ة الح���ة م�الجد�دةالجالء العسكرى للعائالت3

4
الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة(الهدى 

االسال�)
ش ف��� خلف مس�ش�� الحم�ات حلوان

27086011

27086013

امو�� عا�دينالجمهور�ة5 12ش ال��
23905166-

23915535

23915502

ورى التخص�6 � 6322591998ش طومان �اى ق� الطاهرة - روك� - م� الجد�دةالج��

7
الجولف الدو�

ب�نتام�د م� للخدمات الطب�ة
219552ش سم�� المختار متف�ع من ش ن��ل الوقاد ارض الجولف

حلم�ة ال��تونالحلم�ة العسكرى للعظام والت�م�ل8
22412033

26374419

9
� شمس الدمرداش �جامعة ع��

ال�ساءوالتول�د
82138324ش رمس�س الع�اس�ة

10
� شمس الدمرداش �جامعة ع��

جراحة ومناظ�� الجهاز الهض�
24840416ش رمس�س الع�اس�ة

6-3726424981ش اسكندر�ة م�دان الجامع م�الجد�دةالرحمة التخص� �م� الجد�دة11

�ة )12 �ة القاهرةال��تون التخص� ( األم�� ش عمر المختار تقاطع ش المصانع االم��
22846000-

22847000

22849000

13
السالم الدو� 

كة االم�دا فاينا�ش�ال ل�متد ) �� )
كورن�ش الن�ل المعادى

22846000-

22847000

22849000

14
السالم الدو� �القطام�ة 

كة االم�دا فاينا�ش�ال ل�متد ) �� )
مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجد�دة

22524250       

19885

وق15 ةال�� � � الج�� 533044901ش �حر الغزال الصحفي��

وق التخص� الس���ى16 وقال�� ق � النادى - مدينة ال�� 17121قطعة 4 - منطقة شمال ��

الشيخ زا�د التخص�17
ط��ق مدينة 6 ا�ت��ر ال� االول

المجاورة االو� مدينة الشيخ زا�د

28500921

28500922

18
الصفوة الجد�دة التخص�

 ( 6 ا�ت��ر )
مدينة السادس من ا�ت��ر خدمات ال� االول والثا�� 

0238372255-

0238372266

 16361

ش يوسف ع�اس �جوار نادى الزهور مدينة ن�الطب ال��ا�� التخص�19
22630948  

22630942

24046562/3

20
م للقوات  � الطب الطب�� و التأه�� والرومات��

المسلحة �العجوزة
 - العجوزة

�
33467959ش الفالوجا - امام مسجد ف��د شو�

العاصمة21
 4ش الجمهور�ة من ش االحرار متف�ع من ال�طل احمد ع�د

 
�

الع��ز- الد�
16670

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة (60% للعضو وا�ته و30% للوالدين)
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22
العاصمة للجهاز الهض� و ال��د و المناظ�� 

د/ سامح محمد فخرى حن�� 

 13ش الثمار - م�دان مسجد مصط�� محمود - جامعة الدول

 � الع���ة - المهندس��

33384314

01000909895

01010333336

23
العبور الجام� التخص� 

� شمس) (مس�شف�ات جامعة ع��

مدينة العبور ال� الثا�� المحل�ة األو� �جوار كن�سة القد�س 

بولس الرسول

44799014

44799011

24
العسكرى �غمرة للعائالت 

( �ساء وأطفال ح�� 12 سنة )
22354288غمرة

25
العسكرى �م�الجد�دة 

( �ساء وأطفال )
ج�الس��س

26335921

26351670

26
الفا سكوب 

 الم��ة للجهاز الهض� وال��د

ب�ج الصفا الط�� من جامعة الدول الع���ة 

ة � � الج�� م�دان الحجاز المهندس��
33366603

4240509800ش أبو عب�دة م�ش�ة ال�كرى روك�القاهرة التخص�27

ش الشيخ صالح الجعفرى خلف مش�خة االزهر الدراسةالقاهرة الفاطم�ة28
25887692

25887809

القاهرة المراض ال��29
� المعمار - متف�ع من محمود �سيو��   3شارع حس��

االت�كخانه - ق� الن�ل - القاهرة

25788972

25758932

175ش رمس�س القاهرةالق��30
25899868

25899866

31
الق� العي�� 

( الفر�ساوى  )

 27ش نافذة ش�م الشاف� كورن�ش الن�ل

الس�دة ز��ب
23654060

32
القطام�ة �لي��ك

 القطام�ة للخدمات الطب�ة

طة التجمع - التجمع  محور مصط�� �امل -�جوار قسم ��

االول  القاهرة الجد�دة

25865100

 15027

33
ال�اتب

� ا�ش �� للمس�شف�ات
ة �  الج��

�
17ش ع�دهللا ال�اتب الد�

33353322/4

37483739-19038

34
المجمع الط�� للقوات المسلحة 

�المعادى
كورن�ش الن�ل - �جوار المح�مة الدستور�ة العل�ا - المعادى

25256350

25256347

25256345

35
المركز الط�� التخص� 

لإلنتاج الحر�� 
ق حلوان ش اسماع�ل �امل �جوار مسجد عزام  ��

25588151

25588153

36
المركز الط�� التخص�

طة خدمات الرعا�ة العضاء هيئة ال��
ان ال� السابع مدينة ن� ش جمال سالم امتداد ش الط��

22635174-

22635932

22635917

ال��لو 42 ط��ق م� االسماع�ل�ة الصحراوىالمركز الط�� العال�37
24775901

2 / 3 / 4

اد الج�ل االخ�� مدينة ن�المركز الط�� للمقاولون العرب38 23426000ط��ق االتوس��

المركز الم�ى الطفال االناب�ب39
 3ش 161 - حدائق المعادى - خلف مس�ش�� القوات

المسلحة

25254944   

01223985762

� الرئ�� التجمع الخامس القاهرة الجد�دةالمس�ش�� الجوى التخص�40 ش ال�سع��
23131804

19448

ش احمد سع�د - الع�اس�ةالمس�ش�� الجوى العام41
26825616

  26832321

26832328

هة الجد�دة م� الجد�دةالمس�ش�� السعودى األلما�� 42 � ش جوز�ف ت�تو ال��
26252400/99

 16259

23549101ش الح��ة م�دان المط��ةالمط��ة التعل��43
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المعهد القو� لالورام44
ش الق�العي�� م�دان فم الخليج  

كورن�ش الن�ل م�القد�مة

23689531

23689711

423549151مكرر ش الح��ة م�دان المط��ةالمعهد القو� لل�� والمسالك البول�ة45

23659058ش ع�دالع��ز ال سعود المن�ل القاهرةالمن�ل الجام� التخص�46

هة الدو�47 � اتون المطار هلي��ول�س م�الجد�دةال�� 22660555خلف ش��

النهار48
� �جوار الوفاء و األمل ال� الثامن مدينة  10ش ذا�ر حس��

ن�

22740352   

22740317/9

22740641  

كورن�ش الن�ل ط��ق المعادىالن�ل �دراوى49
2524005

25240022

50
الهرم  

( وزارة الصحة )
ة � 23860235 104ش الهرم �جوار ترعة الم��وط�ة الج��-40

34ش رمس�س �جوار قسم االز�ك�ةالهالل51
25750160

25750168

� بوزارة الدفاع52 � المدني�� الهالل للعامل��
 9ش جالل الدين الحمام� م�ت عق�ة

ة � العجوزة الج��

33030336

33030334

53
اليونا�� 

( الجمع�ة اليونان�ة )
15ش ال�ا�ات الع�اس�ة

24822259

24822186

اندلس�ة المعادى54
� الهيئة/4  ج/6 تقس�م الجمع�ة التعاون�ة لالس�ان لعامل��

القوم�ة لالتصاالت - المعادى

25036100

16781

55
أمراض وجراحات القلب و األوع�ة 

� شمس الدم��ة جامعة ع��
392ش رمس�س الع�اس�ة القاهرة

26845174 

24853765 

24823362

ب�ج االط�اء التخص�56
 55ش ع�دالمنعم ر�اض ب�ج القاهرة الط�� 

ة � � الج�� المهندس��
0233039050

57
ت�ارك

 (التجمع الخامس)
15452ش 53 ال� األول - المنطقة السا�عة - التجمع الخامس

مدينة 6 ا�ت��ر المحور المركزىجامعة 6 ا�ت��ر58
38362483/7/9 

38363070

59
جامعة القاهرة

 الحاالت الحرجة
الق� العي�� المن�ل

27944782

27941459

� مدينة السادس من ا�ت��رجامعة م� للعلوم والتكنولوج�ا60 ال� المتم��
16111 

38247441 

38247438

61
جراحات اليوم الواحد 

(  الم�ج  )
35ش مؤسسة الز�اة الم�ج

24398782

24398783

62
جراحات اليوم الواحد 

(  مدينة ن� )
ش الصحة امام مدينة م�ارك للطل�ة ال� السادس مدينة ن�

24044338

24052401/2/3

63
جراحات اليوم الواحد 

( � ( ال�سات��

ش 500 المعادى الجد�دة �جوار مدرسة الهالل االحمر 

التج����ة

27036973

27036640

64
جراحات اليوم الواحد

( الزاو�ة الحمراء )
�ن اخر السور الزاو�ة الحمراء 24229806ش بورسع�د القص��

جل��ال ك�� للخدمات الطب�ة65
الشيخ زا�د المحور المركزى �جوار مس�ش�� الشيخ زا�د و 

التوح�د و النور

38512920-

35812928

ناشونال66 � ان�� جل��ال م�د��ال سوليوش��
المخ�م الدائم - ال� السادس  - �جوار �ل�ة طب االزهر - 

مدينة ن�
19365
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67
ى جمع�ة دار االرقم الخ��

(%80للمهندس واال�ة و50% للوالدين)
�لوك 95 المنطقة السادسة مدينة ن�

22736045

22742787

دار الح�اة68
ى الزع�م  أبراج المدينة المنورة الشارع الجد�د �جوار ك��

مسطرد

42222002  

01090378444

375ش رمس�س - الع�اس�ةدار الشفاء ( الع�اس�ة )69
24870811

24870739

قطعة 8 مثلث الخدمات - التجمع الثالث - م� الجد�دةدار الصحه70
22005720

01115722200

 دار الطب71
�

5ش عمان - الد�
01027287744

01000778700

72
دار الفؤاد

(6ا�ت��ر)
امتداد 26 يوليو المنطقة الس�اح�ة مدينة 6 ا�ت��ر

38356030

38356040

73
دار الفؤاد - مدينة ن�

كة الطب�ة الع���ة الدول�ة ال��
تقاطع ط��ق الن� مع شارع يوسف ع�اس مدينة ن�

الخط الساخن 

16370

ىروض الف�ج العام74 ارض سوق روض الف�ج القد�م مجمع م�ارك الح��
25770003

25770012

75
رو�ال ه�لث ك�� 

 (الرعا�ة المركزة �مس�ش�� دمشق)
ة � � - الج�� 133463677ش دمشق - المهندس��

76
شفا التخص�

م�دكون جروب للخدمات الطب�ة
� الشما� - التجمع الخامس 16415051ش ال�سع��

كورن�ش الن�ل - مب�� المعادى �لي��كشفاء لقسطرة القلب77
25259869

25259879

78
ص�دناوى

� الص�  ) ( التام��
25933025ش الجمهور�ة القاهرة

16ش 107 حدائق المعادىعثمان79
25260168-71

25288811/22/33

/44

80
ع�ادات ا�سا وان ه�لث

ف�ع اشيخ زا�د
ة � �ت - - ال�ستان - الج�� 15292مول �ارك س��

81
ع�ادات ا�سا وان ه�لث 

ف�ع ال�ور�ة
ة - ال�ور�ة - م� الجد�دة � 615292ش �غداد - المن��

82
ع�ادات ا�سا وان ه�لث

ف�ع كورن�ش الن�ل

مول سي�� مول سي�� - الدور االول - امام ما�ينات ال�ف 

اال�
15292

83
ع�ادات �لي��اترا 

� ا�ش �� للخدمات الطب�ة

قطعة 418 التجمع الخامس مركز المدينة  �جوار جامعة 

المستق�ل - قطاع 3 - القاهرة الجد�دة
19668

� شمس التخص�84 ش الخل�فة المامون الع�اس�ةع��
22618187

22618189

0246142000قطعة رقم 5 �لوك 16081 ال� الخامس مدينة العبورف��د حب�ب85

86
ق� العي�� لالوع�ة الدم��ة

 (وحدة خاصه للفحوصات)

مس�ش�� األمراض ال�اطنة الدور الثامن ناص�ة شار� ق� 

العي�� و ع� �اشا جهة �ل�ة الص�دلة

25325505 

01229646341

39ش �لي��اترا - م� الجد�دة - القاهرة�لي��اترا87
24143931 - 

19668

ان - مدينة ن�كيورا الن�88 ء االندل� - من ش الط�� 6ش ابن ها��
01277989942 - 

15424

ة المعادى89 66ش ثكنات المعادى �جوار مصنع 54 الحر�� م��
23582344

23582463
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

ة م�القد�مة90 � الملك الصالحم�� 37ش ا�� س�ف��
23639458

23639665

33462042م�دان بن خلدون ام�ا�ةمعهد القلب القو�91

امعهد نا�92 1351ش كورن�ش الن�ل ش��
2203827722039

164

� منظار للخدمات الطب�ة93  - م�دان اسوان - المهندس��
�

16ش الدكتور المحرو�
33443448/9    

01553200802-4

94
�سائم التخص�

 �سائم للخدمات الطب�ة
� الجنو�� - �جوار مجمع البنوك - التجمع الخامس 16522ش ال�سع��

وس�اين95 ن��
المحور المركزى - مول السي�� خلف مسجد الح�ى �جوار 

هاي�� ماركت - 6 ا�ت��ر

38382240     

01023470201/3

96
نيوروس�يتال�ا

نيوروك�� للخدمات الطب�ة
� - منطقة المس�شف�ات - 6 ا�ت��ر 1223777326ال� المتم��

ش وادى الن�ل خلف ق� الق�ةوادى الن�ل97
24533855  

24533858

24562712-3

التل�فونالعنواناالسمم

1
التقوى التخصص�� 

محمد ع�اس حسن العو�� 

تقاطع ش أبو �كر الصديق مع ش ج� الس��س م�دان 

التجن�د م� الجد�دة

0226435507

 02 26328660

2
 النخ�ة الدو�� 

�ارديو س�ان لإلس�ثمار الط�� 
35ش ع�د الرازق السنهورى من ش مكرم عب�د مدينة ن�

0223494441

01222664451

ةابن س�نا التخص�3 �  الج��
�

24ش مصدق الد�
0233496318

0237601316

4
ة االطفال الجام� �المن��

" ابوال��ش "
و انفاق الس�دة ز��ب 23680368ش الرش�دى امام محطة م��

5
االمل والح�اة  

(  � ( المهندس��
 � 25233057492ش النق�ب فوزى رماح ارض اللواء المهندس��

6
�ا  ال��

ابراه�م محمد الشحات جادو
 
�

14ش ع�د الع��ز سل�م - الد�
33352222    

333354444

الجابرى7
 459ش الملك ف�صل المساحة تقاطع ف�صل مع ش روما�� 

الهرم
0237407721

8
الج��رة

االط�اء المتحدون للخدمات الطب�ة
8ش احمد لط�� الس�د - المساحة ف�صل الهرم

0233925413

 15485

9
ة الدو� � الج��

(  �  ( التطب�قي��
ة � 334الهرم، العمران�ة الغ���ة، قسم العمران�ة، الج��

023780676 

0237804545

01015050170

ة الس�دة ز��بالح�مة  ( �م �م سا�قا )10 18ش الرش�دى المن��
23680200 

23681995

5822753890ش ع�اس العقاد مدينة ن�الدو� المراض ال��11

ا القاهرةالرا� الصالح12 121ش ش��
0222049254/7

01282773688

01283321168

مس�شف�ات  مستوى أ
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

13
الرحمة الجد�دة 

جمع�ة جماعة القرأن ال���م
61092410337أ�ت��ر-ال� السابع - سن�� االردن�ة -خلف قسم اول أ�ت��ر

14
الرحمة �القطام�ة

كة ه�مو كيور ��

مدينة ع�اد الرحمن 1 خلف نادى الص�د القطام�ة الط��ق 

الدائرى

0227254602 

01284523725

15 � ةالزراعي�� �  الج��
�

1ش النهضة الد�
0233377665

0233350977

ى16 33ش االخش�د من�ل الروضةالزه��
23683219   

23631241

السفارات التخص�17
 119ش ع�د القادر الجرجا�� ال� السابع �جوار مسجد

ول م ن� المف��  �جواران�� للب��
01025000744

او��� 18 ةالش�� �  الج��
�

0237606444م�دان السد العا� الد�

العبور التخص�19
طة  مدينة العبور - محل�ة 5 - ال� االول - خلف قسم ��

العبور

44795152

44795253

20
ال�وكب

المركز الط�� للجراحات  المتخصصة
 
�

120237617936/7/8ش دكتور السلو�- م�دان المساحة - الد�

2601099678574ش متو�� الشعراوى ال� العا�� مدن�ة ن�الماسة21

22
المرأة

الم��ة للخدمات الطب�ة المتخصصة
ة � � - الج�� 4116615ش دمشق - المهندس��

ش المل��� االز�ك�ة 2المركز الط�� االنج�� �القاهرة23
0225882802/3

01005450794

500225748555ش الجالء - رمس�سالمركز الط�� لس�ك حد�د م�24

االمركز الم�ى لل�شخ�ص والعالج25 12ابراج اغاخان - كورن�ش الن�ل - ش��
01000640306

01205097000

26
المس�ش�� االسال� 

المركز االسال� العام
200224544011ش الع��ز �ا� المركز االسال� ال��تون

27
المستق�ل

كة و�دج جروب ��
67أ ش نخلة المط��  م�دان ت��ومف م� الجد�دة

24156493

24156739

28
 � المعلم��

نيوهارت ا�جي�ت
3ش محمود مختار الج��رة امام مب�� االو�را

0227374726

01024420505

29
الوادى

(قدرات للخدمات الطب�ة)
01000090983محور خدمات ال� االول - م�دان الح�ى - 6 ا�ت��ر

30
 � ال�اسم��

كة المنارة للخدمات الطب�ة ��
تقاطع ش الجزائر من ش العرو�ة المعادى الجد�دة

01014111130

027240180

19465

31
امان

العلم�ة الدول�ة للخدمات الطب�ة

29ب ش ر�اض تقاطع ش مصط�� فه�

امام مدرسة حلوان االعداد�ة بنات

25570111-

25570333

25570888

32
ا��� هارت

الم�ى لتاه�ل مر�� القلب
ج الثا�� مدينة ن� ال�اج مول ال��

22755577

22738232

42ش حسن المأمون  مدينة ن��دا�ات33
0223498882

0223498883

تاون34
القطعة 14-15 ال� الثا�� - المنطقة الثالثة - التجمع 

الخامس
15276

� زهدى ارض الجولفت�ارك35 30224184840/1ش حس��

36
جراند

كة ا�ه اند ا�ه للحلول ��
17726999888ش العرو�ة - م� الجد�دة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

37
جنة

كة االط�اء المتحدون ��
372ش الهرم محطة المساحة  امام السالب

01027287777

01111133541

ش احمد فخرى المنطقة السادسة مدينة ن�حسبو الدو�38
0223520040

0223520003/8

39
در�م

ماجيوم لالنظمه الطب�ة والتعل�م�ة
مدخل 3 مدينة در�م الند 6 ا�ت��ر

38580437

238580434

ةدمشق التخص�40 � � الج�� 10233470194ش دمشق المهندس��

كة الجنة للرعا�ة الطب�ة    من 413-8 ش الهرم - محطة الطالب�ة - �جوار س�د لألدو�ة ��327
35875009

01027287777

42(welcare) شعالن للجراحة
�  9 ش اإلعالم  10ش ع�د الحم�د لط�� المهندس��

 � المهندس��

0237603920-

0122226306

0237605180

23ش حسن افالطون ارض الجولف م�الجد�دةع�د القادر فه�43
0222918700

0222918687

� الح�اة44 هة الجد�دةع�� � هة 2 ال�� � ال ال�� 16ش الن� �جوار سن��
26214024

26214025

45
ف�فا العقاد

كة ف�فا مدينة ن� ��
قيون مدينة ن� 0222612199ش ع�اس العقاد خلف ال�ساجون ال��

46
( � �ارديوس�ان (م فلسط��

ال�شخ�ص الم�كر ألمراض القلب

31ش ن��ه خل�فة ( ال�ارون سا�قا ) م� الجد�دة

64ش الثورة ارض الجولف مدينة ن�
24153160/190

47
محمد �خ�ت

محمد الس�د مصط�� الجوهرى
م�دان حلم�ة ال��تون ش سل�م األول �جوار محطة التعاون

01148671994

  0226424655-

0226424482

هة م�الجد�دةمركز عالجات القلب واألوع�ة الدم��ة48 � 91ش محمد ف��د الحجاز ال��
0222411110

0222401480

مكة التخص�49
هة م� 17 �  ش تاج الدين الس�� أرض الجولف من ش  ال��

الجد�دة

0222919123

01024124143

وق50 وقنور ال�� ال ال�� � �جوار سن�� وق ال� المتم�� مدينة ال��
0224795300

01113444234

51
نيوروس�اين

جراحة المخ واالعصاب والعمود الفقرى

مول سي�� عمارة اللواء خلف مسجد الح�ى المحور 

المركزى 6 أ�ت��ر

38382240  

3838250

1ش الحجاز م�دان هلي��ول�س م�الجد�دةهلي��ول�س52
26322363

26344991

53
و�ل��� 

الرعا�ة للخدمات الطب�ة
ة � � - الج�� 5101278886852ش دمشق - المهندس��

التل�فونالعنواناالسمم

1
ابو الهول التخص�

سع�د صالح الدين احمد ع�د الن�� 
2ش ابو الهول الس�ا� - �جوار فندق طي�ة - مشعل - الهرم

33833888  

01098888574

10ش ابوالمجد من ش شمس الدين الذهب� م�الجد�دةاالب�سامة2
24170126 

01006666011

1726830347ش ال�ا�ات الع�اس�ةاال�طا�3

مس�شف�ات  مستوى ب
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

37ش مراد م�دان االسماع�ل�ة م�الجد�دةال�در التخص�4
24157358  

24155387

24186564

1ش احمد قاسم جودة ع�اس العقاد مدينة ن�التوف�ق�ة التخص�5
24039541

24039536/7

الجارم6
 2ش 101 كورن�ش الن�ل �جوار محطة

ول التعاون المعادى ب��

23590552

01222184293

4ش الخب�� أمام كن�سة مارجرجس حمامات الق�ةالح�اة التخص�7
01276695442 

24544288

20ش محمد شفيق م�الجد�دةالدعاة8
     26371574      

26370592

9
الزهور 

( 6 ا�ت��ر  )
قطعة 15 ال� السابع مدينة 6 ا�ت��ر

38362462

38362463

وق10 ة فاد�ة متف�ع من ش أبو هول الس�ا� الهرمال�� 27ش األم��
33824501  

33833730

11
وق رو�ال ال��

كة المدينة الدارة المس�شف�ات ��
وق الرا�ط الثالث - التعاون�ات - مدينة ال��

01117271419

01224411205

ا الخلفاوىالصفوة12 ج  ش�� 3ش من�ة الس��
24302001 

01099926026  

16254

13 � أخر مصط�� النحاس أع� الت�ة 1 ش ض�اء الحق  مدينة ن�العذراء و أ�� س�ف��
01289027664    

01272288228

جس ف�الت التجمع الخامسال�رمة14 6خدمات ال��
01274767375

01289996555

ا القاهرةالمركز الدو� الط�� 15 26أ م�دان احمد حل� ش��
22345693

22336721

ةالمروة16 � � الج�� 3ش السودان المهندس��
37494327

37494328

17
الم�ى

كة مس�ش�� الطب�ب الحديثة ��
1155ش 9 المقطم - امام جمع�ة رسالة - القاهرة

01026090099

01026090098

ش 9 المقطمالمقطم التخص�18
25079851

25079852

19
الن�ل 

( د / فكرى فارس )
ة � 535680181ش الجامعة م�دان الج��

20
الواحة

الوطن العر�� للخدمات الطب�ة
 � 11ش ع� الس�د  من ش احمد عرا�� المهندس��

33036008

33036002

21
الواحة

 � كة سمارت ه�لث ك�� سوليوشي�� ��
ة � 29ص بوا�ة حورس حدائق األهرام  الج��

01112531183

01200070760

22
امل الق�ة

كة االمل للخدمات الطب�ة ��

 67ش عرفات تقس�م الرقا�ة االدار�ة �جوار

مدرسة النقرا�� الثان��ة حدائق الق�ة

24531119

24531116

ة�دراوى23 � � الج�� 39ش دمشق المهندس��
37490016

18 / 69

4ش االدر�� روك� م�الجد�دةب�ج مينا الط�� 24
24186599

22904163

25
حواء الط�� 

فه� احمد رمضان
3ش ال�مال ب�ج �انوراما الحلم�ة م�دان حلم�ة ال��تون

26376547

26376474
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

26
د/ ع�دالفتاح اسماع�ل 

الن� التخص�
� من سل�م االول النعام 34ش شاه��

26369632

26387587

ةدار اال�اء27 � 9ش ترعة السواحل - وراق العرب - ج��
01111101704

01111101744

ةرسالة28 � 457ش المساحة  ف�صل الرئ�� الج��
33925058 

33925057

124650199/98/99ش احمد �سيو�� - حدائق الق�ةسان بوال29

3ش ع�دالرحمن الراف� م�دان الحجاز م�الجد�دةسان بي�� الدو�30
26236034  

26235797

31
عالء عزت

�اە عالء الدين عزت و ��
73الط��ق الزرا� المعادى

25265583

25265584

32 � 64ش الثورة ارض الجولف مدينة ن�فلسط��
22909007  

22909008

33
م� الجد�دة

م� الجد�دة للخدمات الطب�ة
11ش محمد وا� - من ش الحجاز - م� الجد�دة

26363643

01066333470

15660قطعة 12 من 20 أ ارض االس�ثمار - القطام�ةم� زهرة المدائن الط�� التخص�34

م� و السودان35
75ش م� والسودان امام مسجد الشيخ كشك

حدائق الق�ة

26854620

26858771

36
مصط�� ص�� محمد حجازى

لل�سا والوالدةوالمناظ�� والحقن المجهرى
44أ ش طلعت حرب ناص�ة سوق التوف�ق�ة وسط ال�لد

25783672 

01005293209

37
وقا�ة

كة وقا�ة للخدمات الطب�ة ��
1701020737939ش اسماء فه� ارض الجولف - مدينة ن�

38
�س ع�دالغفار 

( ألمراض و�حوث ال��د )
622720525ش عمارات هيئة التص�يع من مكرم عب�د مدينة ن�

التل�فونالعنواناالسمم

و الع�اس�ة - الع�اس�ةار�ان1 126ش الع�اس�ة - امام م��
01112520565   

01101277756

2
االطفال التخص�� �حلوان

د / وج�ه محمد صابر
م�دان المحطة عمارة س�نما ماجدة حلوان

25541275

25566654

ا الخ�مةاالمل التخص�� 3 15ش ع��ة عثمان ش��
46043465  

46043470

4
االندلس

مؤسسة االندلس الطب�ة

ان ال� السابع مدينة  113ش جمال سالم امتدام ش الط��

ن�

01111323271

01015324990

44698089ابوزع�ل ال�لد �جوار السوقالتقوى5

6
الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة

الخانكة  ( مسجد صالح الدين )
44699656ش صالح الدين �جوار محطة السكة الحد�د الخانكة

1011445666758ش الس�اق - تقاطع ش الحجاز - م� الجد�دةالخلفاء الراشدين7

8
 التخص� للجراحة

�
الد�

الم��ة السعود�ة للمرا�ز الطب�ة
ة �  الج��

�
6ش التح��ر امام اخوان مقار الد�

37601348

37601324

9
الرحمة

� القناطر )  ( شب��
� القناطر خلف مجمع المحا�م 013702095شب��

مس�شف�ات  مستوى ج
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

� الرضا10 � م�دان الطل�ة المهندس�� 103ش العلم��
33047297/96

33454469/98

الروان التخص�11
ش كفر طهرمس من ش ف�صل �جوار رئاسة 

ة � � الهرم الج��
37830487

الزمالك12
 5ش المحروسة من احمد عرا�� 

ة � � الج�� المهندس��

33470131  

33475395

13
ال��تون التخص�

د/ ع��ز احمد ع�د الع��ز
2م�دان الع��ز �ا� ال��تون

22584348-

22585196

24535440

14
السالم التخص� ال��تون

كة سوام�د للخدمات الطب�ة ��
141ش طومان �اى ال��تون

26320144  

26343193

ةالسالم ورثة �مال ع��ز داود15 � 40235820307ش الهرم الرئ�� �جوار محافظة الج��

16
اب�ة التخص��  ال��

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
اب�ة 18 ش ع�دالع��ز فج النور ع��ة �الل ال��

22394079

22358236

1شارع محمد ابراه�م سل�مان القوم�ه الع���ه - ام�ا�هالعجوز التخص�� 17
35446660

01111149544

18
الفتح �الخلفاوى

جمع�ة الن� االسالم�ة
ا � المدارس الخلفاوى ش�� 1ش ب��

22058223

22054416

87ش مكة حدائق الق�ةالق�ة التخص�� 19
01111829733

  26036640

7ش ج��رة �دران روض الف�جالمركز العر�� الط�� 20
25761266  

25799211

�الند التخص�21 91ش ج� الس��سالم��
22560194  

22583450

22
النذير

فس م�دك��  كة مال�� س�� ��
24230003ش م�ش�ة الجمل - الزاو�ة الحمراء  - القاهرة

2822415427ش الحجاز م�دان المح�مة م�الجد�دةجمع�ة غار حراء23

16ش الدو�دار حدائق الق�ةحورس24
26845671  

26829966

رعا�ة الجهاز التنف�25
94ش ف��د سم�كة هلي��ول�س

ان م�الجد�دة امام نادى الط��

26214497

26202814

عمر بن الخطاب26
24ش عمر بن الخطاب امام نادى الص�د

ة � � الج�� المهندس��
37616822

157ش المطراوى امام قسم المط��ةفه� احمد رمضان27
22513365  

22516035

و المعادىق� المعادى28 6025250061ش 7 - المعادى - امام محطة م��

29
قطوف الحمد 

د/ محمد ع�اس خل�ل العز�� 

ش ابراه�م الخل�ل ب�ج الحمد 2 مدينة ق�اء 

ج�الس��س

26977756

26977757

ا الخ�مةمحسن المغر�� 30 �ن اسو ش�� � ش 15 مايو �جوار محطة ب��
42204555

44717100

31
مدحت س�د لط�� 

( الطفال االناب�ب )
�ف عمارة اللواء الدور الرابع - �اب اللوق 223924110ش ��

32
مركز و ع�ادات الح�اة الطب�ة

كة خدمات الدارة المس�شف�ات ��
ة �  - الج��

�
6ش ن��ل الوقاد - الدور االر�� - الد�

37602296    

37602207

33
مس�ش�� جمع�ة السنا�ل للخدمات 

االجتماع�ة

 13ش حف�� ناصف خلف محطة المحافظ من

ش م� والسودان حدائق الق�ة

24691360-

01222463728
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

177ه بوا�ة خف�ع حدائق األهرامالو� الجد�د1
33808422

01061747111

2
العزا�م

للطب النف� وعالج االدمان

منطقة خدمات البنفسج- التجمع االول امام بوا�ة 13 

الرحاب ش ع�د الحم�د جودة السحار

01155586955

01033377484

جمال ما�� ابوالعزائم3
ان امام مسكن طال�ات �ل�ة البنات م ن� ش الط��
قيون العا�� من رمضان المنطقة الصناع�ة امام �ساجون ال��

24013976

015364453

4
دار ابوالعزا�م للطب النف�

د/ احمد جمال ما�� ابو العزا�م

الهض�ة الوس� للمقطم امام �ارفور خلف نادى الص�د 

ال الـ  70 فدان الجد�د محطة سن��

27272701

27272706

23581051كورن�ش الن�ل �جوار عمارة مال�و المعادىق� المعادى للصحة النفس�ة5

6
مصحة الن�ل �المعادى 

( للصحة النفس�ة )
اول المعادى 40 أ ط��ق م� حلوان الزرا�

23581433

خطوط 5

التل�فونالعنواناالسمم

وت م�الجد�دةاال�اد�م�ة الم��ة للعيون1 17ش ب��
24511120  

24511130

24511140

2
ال�ستان الط�� 

 � ل�شخ�ص امراض الع��

18يوسف الجندى مول ال�ستان التجارى �اب اللوق

ب�ج ر�حان مدخل زهراء المعادى اع� خ�� زمان

23935163

23935169

39703404

17ش االهرام روك�� م�الجد�دةالحل� للعيون3
22900255 

01006606090

الح�اة للعيون4
 10ش ع�د الع��ز سل�م من ش الثورة امام بوا�ة 6  نادى

ة �  الج��
�

الص�د الد�

33363651

33363650

5
اء لطب وجراحة العيون الخ��

� الطب�ة ا ف�ج�� كة أل�� ��
 � 173ش السودان تقاطع  ش سور�ا   المهندس��

33469499  

33469425

123ش م�والسودان امام عمر افندى حدائق الق�ةالدرة التخص� للعيون6
24342781 

24345782

1824549570ش الخل�فة المامون م�الجد�دةالدو� التخص�� للعيون7

 الرعا�ة ال���ة للعيون8
�

3ش طهران متف�ع من ش مصدق  الد�
33389315  

01158744777

ةالرواد للعيون9 �  الج��
�

29ش ايران خلف مسجد اسد بن الفرات الد�
33361662  

33361664

33365213

10
العاصمة 

لطب وجراحة العيون
ش حسن المأمون امام النادى االه� مدينة ن� 123

23546971 

01117579944

الند - م� الجد�دةالعر�� للعيون11 امام بوا�ة الم��
01111305159

01000488271

� لطب وجراحة العيون12 الع��
 متف�ع من ش العرو�ة امام ق� ال�ارون

�
 7ش محرم شو�

م�الجد�دة

22911611

22911633

�الند روك�العيون الدو�13  ش االندلس خلف حد�قة الم��
33381818

24554468

مس�شف�ات الصحة النفسس�ة

مس�شف�ات  ومرا�ز العيون
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

ال الزمالكالقاهرة الدو� للعيون14 140ش 26 يوليو امام السن��
37354119  

37355400

15
ق للعيون الم��

االس�شارى للش�ك�ة و الجسم الزجا�� 
غ�� م� الجد�دة 102ش الم��

01200023001

26910938 -

16178

16
الم�ى للعيون

الم�ى االف���� لجراحات  العيون
14ش عمر بن الخطاب - ط��ق الن� - مدينة ن�

01008966634  - 

01000908104

99ش الن�  تقس�م الالسل�  المعادي الجد�دةالمعادى التخص� للعيون17
27536922   

01221723999

18
المن�� للش�ك�ة السكرى

كة المن�� للخدمات الطب�ة ��
92ش التح��ر ب�ج سار�دار الط�� الدور الرابع

37624276

01288788786

ةالنور للعيون19 � � الج�� 10ش عدنان المد�� الصحفي��
33053981  

33053982

ك20 � الن�ل لجراحات العيون والل��
41محمد س�د احمد تقاطع ع�دهللا امام مؤمن حلوان

مجمع ع�ادات ش 9 امام نادى المقطم ال��ا�� 

28182209

28182205

21
الهرم للعيون 

المجموعة العلم�ة للعيون
ة � 30735857823أ ش االهرام الج��

211ش الحجاز م�الجد�دةالوط�� للعيون22
26247474

7خطوط  

23
� للعيون اى ف�ج��

ة للخدمات الطب�ة كة ال�ص�� ��
25ش احمد ت�س�� امام �ل�ة البنات م� الجد�دة

26910501

01010868686

24
برادة للعيون

احمد حسن برادة
13م�دان سفنكس - الدور السابع - العجوزة

33441702

33476185

فكت ف�جن25 ش �ارفور - المعراج العلوى - زهراء المعادىب��
15219    

01100001823

01000838181م�دان الفل� - �اب اللوق الدور السادس - عا�دين القاهرە 6جل��ال لطب و جراحة العيون26

27
حلوان للعيون

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
�ف عمارات السعود�ة حلوان 36 ش ��

27646841

27647169

دار العيون28
الشيخ زا�د - مدخل زا�د 2000 - مدينة رف�دة الطب�ة  - 

خلف مب�� هيئة المجتماعات العمران�ة

01026116635   

37963014

ةدن�ا العيون29 �  - الج��
�

1216465ش مصدق - الد�

� رواد تصحيح اإل�صار30 24ش سور�ا فوق بنك قناة الس��س المهندس��
37628739  

16568

31
رواد حلوان للعيون

كة الع���ة العلم�ة للعيون ال��
25ش محمد س�د احمد - حلوان

23921947 

23921976

ك32 � 101200077874م�دان روك� الدورالثالث �جوار�جوارس�نما روك�روك� للعيون و الل��

م�دان الح�ى - 6 ا�ت��ررو�ال لفحوصات العيون33
01143014575   

01063700604

ا للعيون34 و المظالت ب�ج م��مرؤ�ة ش�� ا اع� محطة م�� 28824330961/2ش ش��

35
ك � سف�� للعيون و الل��

عيون المستق�ل للخدمات الطب�ة
62ش ابو �كر الصديق - م�دان سف�� - م� الجد�دة

27762074

01000906020

1ش دمشق من م�دان سوارس المعادىعنا�ة العيون36
23801142  

23801157

01000015004
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

37
� العالم ع��

طب و جراحة العيون
23920083ش رشدى امام مح�مة عا�دين وسط ال�لد 36

38
عيون

 جراحات العيون وضعف اال�صار
ا 16ش دولي��ان م�دان الخلفاوى ش��

22071100

22071110

39
فت� الص�اد

( لطب و جراحة العيون )
ة � 333477800أ ش جامعة الدول الع���ة م�دان سفنكس الج��

ك العيون40 � 14ش الحجاز م�دان المح�مة م� الجد�دةمحمد حامد لجراحات ول��
01067260740-

19344

41
محمود

 لطب وجراحة العيون
ش ابوالفدا امام فندق فالمنكو الزمالك

27380626   - 

27380627

مدينة العيون التخصص�ة42
� خلف المس�ش�� مول (  التجمع الخامس شارع ال�سع��

( HCC

01200042001

01200042002

ةمعهد �حوث امراض العيون43 � 235736074ش الهرم الج��

مغر�� للعيون44
م�دان مسجد الس�دة نف�سة

39 ع�اس العقاد مدينة ن�

23631111

22623990

غ�� م�الجد�دةنور الح�اة للعيون45 93ش الم��
24199630- 

26907721

ةنور العيون التخص�46 � 365ش الهرم �جوار اخناتون مول الج��
35865652 

35865654/5

التل�فونالعنواناالسمم

1
� واى للجلد�ة اسك��

د/ مجدى زا�د ع�د هللا ع�د زا�د

ة  الدور الثالث - مدينة المعراج  - 10074المجاورة العا��

 � ال�سات��

24477623

011227456568

2
اط�اء الح�اة لعالج امراض القلب 
اط�اء الح�اة للع�ادات والمرا�ز الطب�ة

� الشما� - مول ت��فيوم - الدور االول 42201022557993ش ال�سع��

3
ال�� للوالدة 

د / احمد ابراه�م
ق�ة � شمس ال�� 16124913081ش ع��

18شارع الحمصا�� - مر�� خل�ل - ال��تونالتداوى للجراحه4
01124122452    

01010366468

5
الروضة للمسالك البول�ة و تفت�ت 

الحصوات
ى 34ش األخش�د المن�ل أمام مس�ش�� الزه��

25317329

01223477727

117شارع عثمان محرم من ش الثالث�� -طالب�ه -هرمالزهور للوالدة6
35631137

35640950

الصادق التخص�7
 4ش نا� من ش فاطمة رشدى

ة � محطة االو��ج الهرم الج��

35823119

35826499

26925078المركز الط�� االول مدينة الرحابالصفوة للخدمات الطب�ة المتخصصة8

9
العجوزة للجهاز الهض� و ال��د

صالح محمود صالح
ة �  - العجوزة - الج��

�
3ش المرا�

33386722

33374808

10
القاهرة للقسطرة

( �ايرو�اث )
ة � � الج�� 5533039671ش ع�دالمنعم ر�اض ب�ج االط�اء المهندس��

11
القلب

 محمد
�

د/ طارق ابراه�م الدسو�
42701100664331ن شارع الج�ش البوا�ة الرا�عة حدائق األهرام

2101149456339ش م�ش�ة ال��ارى - امام مجمع المدارس - ف�صلال�وثر الجد�د التخص�12

مرا�ز وع�ادات تخصص�ة

194 



ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

المركز االس�شارى للقلب13
المحور المركزى قطعه 1/14 عمارة 1 �لوك 1شقه 4 ادارى - 

6 ا�ت��ر

236576088 - 

01553837601

المركز التخص� لجراحات العظام14
 28ش مراد - الدور العا�� - �جوار عمر افندى = ب�ج س�اى

ة � سن�� - الج��
01091244447

�طا�� 15 وق - داون تاونمول - �جوار �ارفورالمركز الط�� ال�� مدينة ال��
01005665604   

01005665615

16
المركز الط�� لجراحة المخ واالعصاب والعمود 

الفقرى (رشا ع�د الحم�د ز�

ش 9 قطعة رقم 547 اع� مطعم كنتا� م�دان النافورة - 

المقطم

02225040496 - 

01097838942

17
كة  ��� � المركز الط�� لعالج العامل��

ك��ستال عصفور
ا الخ�مة المنطقة الصناع�ة ش��

42236557  

42230664

18
المركز القو� لل�حوث

( وحدة الخدمات الطب�ة )
ة �  الج��

�
ش ال�حوث الد�

33371433

33371499

19
المس�ش�� المركزى

� فقط) (خار��

ش عمر بن الخطاب ارض الجولف �جوار 

سي�� ستارز القاهرة

24140045

16086

20
الم�ى االلما�� 

 لالنف و االذن و الحنجرة
1501222200616ش االهرام - م� الجد�دة - القاهرة

النخ�ة21
� الشما� الدور االول امام مس�ش�� ال�سائم  - 164ش ال�سع��

التجمع الخامس
01002423399

22
الن�ل

 لقسطرة القلب و المناظ�� 
ة �  الج��

�
1223241400ش الدكتور السلو� - م�دان المساحة - الد�

الهدى للمناظ�� 23
المنطقة المرك��ة - امام ال� الثامن - السي�� مول - عمارة 

الفل� - 6 ا�ت��ر
01113403033

33886207  4ش ع�د اللط�ف من ش الع��ش سهل حمزة الهرمالوفاء لل�ساء و التول�د24

امان الط�� 25
 6ا�ت��ر - المحور المركز المركزى - فراج سن�� - �جوار

ة � التوح�د والنور - الج��

01111906300    

01111907015

26
ان ك�� المراض ال�اطنة

 د عمرو مصط�� محمد
6ش االسيو� - م�ش�ة ال�كرى - روك� - م� الجد�دة

24554758   

0117909296

27
اندو سكوب

برو سكوب م� الدارة الم�شات الطب�ة
 � 10ش ال�طل احمد ع�د الع��ز - عمارة اورانج - المهندس��

37619735   

01100025052

� اي��س للجراحة العامة28 293304693ش القدس - المهندس��

7301090103330ط��ق م� حلوان الزرا� - المعادىا�ل�ت هارت للرعا�ة الصح�ة29

30
برا�م لعالج الغدة الدرق�ة و الطب 

النووي د. مجدى قطب
35ش الق� العي�� - الس�دة ز��ب

23620000  

01024505057

به�ة لالورام31
 4ش عل��ة - اول الهرم - �جوارمركز دراى للد�كور و �جوار

ة الدو� � مس�ش�� الج��
1026515888

32
بوا�ة ح�اة

هورايزون مد �ف للرعا�ة

ش ابو المحاسن الشاذ� خلف مسجد المغفرة - سفنكس - 

العجوزة

33048040      

01115000245

33
تفت�ت الحصوات

(مس�ش�� ال�اتب)
 
�

17ش الدكتور ع�دهللا ال�اتب الد�
33353140

33353324

34
تكنو �لي��ك الطب�ة

( ع�ادات و معمل )

75ش م� الدين ابو العز - تقاطع جامعة الدول

 81ط��ق الن� �جوار طي�ه مول1

اند 183ش التح��ر - �اب اللوق - عمارة س��

01009450728

35
جمع�ة ش�اب القاهرة الجد�دة المرك��ة 

للتنم�ة

القاهرة الجد�دة  التجمع الثالث المحل�ة السا�عة عمارة 30 

�جوار مسجد سم�� و ع�

27564640 

27564641
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

36
ة �لينك � ج��

ة للخدمات الطب�ة � الج��
ة � 291ش السالم �جوار فندق �ارس�لو االهرامات الثالثة ج��

01000247150

35825592

37
دار الطب

هارت �لس لرعا�ة أمراض القلب
ة �  الج��

�
5ش عمان الد�

37619577  

01000778700

دار العظام لجراحات العظام38
 27محور ك��زى ووتر - مدخل الشيخ زا�د - مجمع روف�دا

الط�� 
37963130/1

ةدالينا للعنا�ة الطب�ة39 � � - ج�� 12815420ش السودان - المهندس��

40
رو�ال الط�� التخص�

د/ محسن مؤمن احمد

ا  محظة الملف -ش  نادى ال�الس�تك  -ب�ج الحمد  - ش��

الخم�ة
01062260101

41
رو�ال

 للقلب والحاالت الحرجة
ة � � ج�� 7501119662114ش سور�ا - المهندس��

42
رؤ�ة

 للجهاز الهض� و المناظ�� 

 27محور ك��زى ووتر - مجمع روف�دا الط�� - ع�ادة 101- 6

ا�ت��ر
01010010071

43
سكوب لمناظ�� الجهاز الهض�

د/ ا�من محمد ع�د الع��ز
 
�

12ش مصدق ب�ج ايزى الط�� الد�
01069999430

01069997770

ةسهل حمزة التخص�44 � الهرم الج�� 19ش سهل حمزة ال�وم االخ��
37445472

01001413721

601000377996ا�ت��ر الشيخ زا�د الج��رة �الزا �جوار مول ار�انسي�� �لي��ك للخدمات الطب�ة45

46
سي�� لقسطرة القلب 

كور�نوفا م�د��ال سي�� �اث
 � 272ش السودان المهندس��

01144003526

01144003524

47
شمس الح�اة  للقلب و للقسطرة

شمس الح�اة الدارة المس�شف�ات

 327ش الهرم الرئ�� - محطة الطالب�ة - مب�� مس�ش�� جنة

الدور الثالث -

01101160113

011011600115

صح�� للخدمات الطب�ة48
 11ش احمد السكندرى - متف�ع من ش الس�اق - خلف

-مسجد الخلفاء الراشدين  - م� الجد�دة

0190202255   

01064402277

49
طب وزراعة ال��

مس�ش�� االطفال الجام� ابوال��ش
و انفاق الس�دة ز��ب 23680368ش الرش�دى امام محطة م��

91ش محمد ف��د متف�ع  من ف��د سم�كة م�الجد�دةعالجات القلب واالوع�ة الدم��ة50
22411110  

26432999

51
جهاز الهض� وال��د عالم مناظ��

محمد ع�د الرش�د ع�د الخالق
ة - الدور السابع - شقة 20 � 1ش مراد - م�دان الج��

01124173878

01002045520

52
عنا�ة للقلب والقسطرة

د / �اسم الظ��ف فؤاد �در
112ب ش عمار بن �ا� امام سور ال�ل�ة الح���ة

26246160

26243814

53
ع�ادات  اى ام � م� للرعا�ة الطب�ة 

النموذج�ة
وحدة 331 � - التجمع الخامس - القاهرة

01100267211   

01100269515

14519794ش محمد ف��د - عا�دينع�ادات ابو طاق�ة التخصص�ة54

55
ع�ادات اب��كر الرازى

 د/ محمد عرفة قطب عمار

� شمس 81ش احمد عصمت تقاطع ش ع��

ق�ة القاهرة � شمس ال�� ع��

24957416

01096405050

56
� �لي��ك ع�ادات االم��

 � سها احمد ام��

وق  قطعة 2 -  شقة 1 �الدور االول - ال� الثالث - مول ال��

وق جراند - مدينة ال��
01155632323

انع�ادات الت�س�� 57 524030752شارع ع�دهللا العر�� /امتداد شارع الط��

ع�ادات الخمائل التخصص�ة58
الشيخ زا�د محور 26 يوليو - مدينة الخمائل - بوا�ة 4 - مول 

gates - �جوار مدرسة كون�ي�تال

01017486666   -  

 01062536666

ع�ادات الدكتورة سلوى التخصص�ة59
التجمع الخامس - امام مح�مة التجمع الخامس- م�د��ال 

�ارك 1

01026107071    

01007263288
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

89أ ش الشيخ ر�حان  عا�دين  القاهرةع�ادات الروضة60
23964740    

23964741

ع�ادات الزعفرانة61
مسجد الفليج - تقاطع ش الخ�الة  مع الفسطاط - م� 

القد�مة
0101049043

ا الخ�مةع�ادات السالمة التخصص�ة62 2ش ع�د الرحمن األتر�� - أم بيو� - ش��
42233408

01154199544

63
ع�ادات الصايغ التخصص�ة

مصط�� محمد محمد الصايغ
ة � 201منطقة 71 فدان جنوب االح�اء 6 ا�ت��ر ج��

01001487593

36415038

ع�ادات الصفوة الطب�ة64
و ع�د �اشا  - 3ش دا�ش �اشا - اع�  بنك القاهرة - محطة م��

الع�اس�ة
01144582851

ةع�ادات العائلة65 � 59ش ترسا - الهرم - الج��
0110065451    

01018696991

وز ك�� التخصص�ة66 40ش الصفا و المروة - الطوابق - ف�صلع�ادات الف��
01032957665     

37402059

� ع�ادات المش�� التخص�67 8شارع جامعه الدول الع���ه امام نادى الزمالك - المهندس��
33458537/9

01015115050

291ش الهرم - �جوار فندق االهرامات الثالثة - الهرمع�ادات النخ�ة �الزا التخصص�ة68
01033430087   

01115982774

ع�ادات الهم�� التخصص�ة69
40ش ع�اس العقاد امام كوستا �اف�ه

 
�

74ش جامعة الدول �جوار الم�ف المتحد الد�

01143434314

01143434344

901022221085ش جمال حمدان زهر الدين - الدور 2 - مدينةع�ادات امل الح�اة70

71
ع�ادات ا�ف التخصص�ة

عمرو محمد ع�د الع��ز

ا كينج - �جوار خزان الم�اە �  - 360ش الهرم الرئ�� - اع� بي��

ة � الهرم - الج��

01555669985   

010334400

ةع�ادات أن تا�م �لي��ك72 � � - ج�� 5ش جامعة الدول الع���ة - المهندس��
01119639404 -

01119642408

� - العمران�ة الغ���ةع�ادات �لورا التخصص�ة73 835825003ش عمر مكرم - من ش خاتم المرسل��

74
ع�ادات تاج الصحة التخصص�ة

جمع�ة تاج الصحة الع���ة
15ش حدائق االهرام امام البوا�ة الثالثة

01019199975

01144444359

 التخصص�ة75
�

� �الزا ب�ج 2 دور 3 - 6 ا�ت��رع�ادات تعا� م�دان الح�ى - ابراج ال��
38377755   

01119007403

ب�ج رقم 2 ابراج زمزم - م�دان الح�ى - ا�ت��رع�ادات جراند �لي��ك التخصص�ه76
38381540

01020838787

 ع�ادات ج��ن �لي��ك التخصص�ة77
�

54ش مصدق - الدور الثالث - الد�
37605669   

01050861985

ا التخصص�ة78 38955554الشيخ زا�د - ال� الثالث ع�� - رقم 3 مجاورة 54ع�ادات جم��

2001032310244ش محمود شلتوت  -شقة 1 - مدينة ن� - القاهرةع�ادات حما�ة �لس79

ق�ةع�ادات دار الهدا�ة االسال�80 � شمسال�� � شمس - ع�� 15ش ايوب - من ش ع��
01026821002  

01062436716

81
ع�ادات دكتور عامر صالح الطب�ة 

التخصص�ة
75ش ترعة الزمر  - العمران�ة

35691854    

01069626764

ع�ادات رزانه82
 - 4شارع ع� ع�د الع��ز من ش 77 - امام السجل المد�� 

المعادى

01032888047

01032888747

29ش ف�صل - �جوار ب��و�� للمحج�ات - الهرمع�ادات روضة �لي��ك التخصص�ة83
37717803

01112713063
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

ع�ادات راد�ا�س84
ع�ادة رقم 301 - المركز الط�� الجنو�� - مدين�� القاهرة 

الجد�دة

21109204

01026228228

85
ع�ادات سان جوز�ف

 لعالج االالم والعظام
11شارع ع�د الع��ز فه� - م� الجد�دة

26347980

01060300904

ا م�ع�ادات سا�� التخصص�ه86 63شارع ج��رة �دران -  ش��
24598222

01063084768

ع�ادات سماء التخصص�ة87
الشيخ زا�د ال� 12 - مول المعز �جوار روضة زا�د و� 

 � ال�اسم��

37851434

01004665383

ع�ادات شفاء الحديثة88
 - 1ش س�د معوض من ش محمد متو� الشعراوى - اللبي�� 

ف�صل

26056085    

01091406000

89
ع�ادات عنا�ة الطب�ة 

د / احمد ع�داللط�ف ع� الجمال
الشيخ زا�د ال� الثالث ال��اد مول

38517602

38517604

90
ع�ادات كنانة التخصص�ة

 عالء محمود احمد محمود

 - 42ش الهرم - ب�ج الهرم �الزا - ناص�ة ش الوفاء و االمل

اع� بنك عودة - الهرم

37710551

01552035597

91
 � ع�ادات ك����

د. احمد محمد احمد س�د

 محطة وم��  ( in/out ) 413ش الهرم الرئ��  اع�

المساحة

33786589

1015551114

18101022270000ش ج� الس��س - امام نادى الشمس - بوا�ة 5ع�ادات ك�� التخصص�ة92

ع�ادات مساندة للخدمات الطب�ة93
 35امتداد مصط�� النحاس �عد مدرسة المنهل �جوار

التوح�د و النور - مد�مة ن�

23572102   

0109002282

ال - الشيخ زا�دع�ادات مشهور الطب�ة التخصص�ة94 01111106344ال� 13 - مجاورة 4 - امام السن��

 ع�ادات م��ه التخصص�ه95
�

3001016460160شارع الد�

ع�ادات م�د �لينك الط�� 96
اتون - �جوار مسجد الفاروق  - 110مسا�ن صقر ق��ش- ش��

م� الجد�دة

01220726055

01067048008

37958724قطعة 12 المجاورة الثان�ة -  ال� 11  - الشيخ زا�دع�ادات م�د ال�ف للخدمات الطب�ة97

98
ع�ادات م�لي�يوم لل�شف  الم�كر

عمرو محمد ع�د الع��ز
مب�� ع�ادات الندى - الشيخ زا�د

33057488

01016372207

ةع�ادات نص�ب التخصص�ة99 � 01011118037عمارە 1210 ال� الثالث - محور ال�فراوى 6 ا�ت��ر - الج��

4001155266761ش الصفا و المروة - الطوابق - ف�صلع�ادات نهرل ال�وثر100

101
ع�اد�� 

كة ع�اد��  للخدمات الطب�ة ��
2301012165884ش زهراء المعادى - الشطر السادس - المعادى

102
�تا � ف��

 الدارة الع�ادات
12416676ش عثمان بن عفان - م� الجد�دة

 �اب�تال للخدمات الطب�ة103
�

4ش الجمهور�ة  الد�
01110072972

33658056

104
�اردينال ك�� هوس�يتال الدارة 

المس�شف�ات

م�د��ال �ارك 2 - �جوار ص�دل�ة صحة - امام مح�مة القاهرة 

الجد�دة - التجمع الخامس
15413

105
�ارديو س�ان 

المركز التخص� ألمراض القلب

ا محطة روض  86ش المن�ل محطة الغمراوى  100 ش ش��

الف�ج

23623979 

22009877

106
�ارديو�اث م�د��ال 

( مس�ش�� الح�اة )
7ش االهرام - م�الجد�دة

24194429 

01281211214

107
�ايرو سكوب

 المراض الجهاز الهض� وال��د
ة �  الج��

�
933361688ش التح��ر الد�

108
�ايرو ه�لث ك�� 

القاهرة للرعا�ة الطب�ة و القسطرة
هة م�الجد�دة � نعمة خلف قسم ال�� 201012661000ش �ش��
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

109
�لي���ا

محمد خالد محمد ابراه�م
57ش زهراء المعادى - المعادى

29704823  

01123334400

43ش الن� - م�دان الجزائر - عمارة اوالد رجب - المعادىال�ف بو� �لي��كس للخدمات الطب�ة110
01011090900 

01010811250

111
محمد رجب محمد رجب  الرفا�  (  

للوالدة  )
و حلوان 25540911عمارة س�نما ماجدة م�دان محطة م��

112
مرا�ز الدكتور حسام منصور

د/ حسام محمد منصور سل�مان
40ش ح�در - م�دان المحظة امام دهب مول - حلوان

01206016000

01205077255

01205077244

مركز جنة المرأة لجراحة ال�ساء و التول�د113
ق�ة - عمارة البنك 101 � شمس ال�� � شمس - ع��  ش ع��

ال االه� - �جوار السن��

01145334457

01147334489

114
مركز د / عصام �ليغ

كة ا�ت��رللخدمات الطب�ة ��

المحور المركزى7ب عمارات الفتح ب�ج االط�اء امام

ال� الثالث مدينة6ا�ت��ر

38353521

01118555333

115
م� الط�� 

لعالج االورام

 17امتداد ع�اس العقاد امام الحد�قة الدول�ة

مدينة ن�
22873387/9

116
م� سكوب

 لمنظ�� الجهاز الهض� و ال��د

ة �  - امام ايتوال الج��
�

107ش التح��ر - م�دان الد�

20ش ن��ل الوقاد - ارض الجولف - هلي��ول�س

33357243 

01152360225

01211546666

117
م� للسمع والتاه�ل أ.د محمد ابراه�م 

ش�انة
11027361771ا ش 26 يوليو الزمالك

م� للقلب والقسطرة  واالوع�ة الدم��ة118
30ش احمد الشاطورى �جوار المدرسة االلما�� 

ة �  الج��
�

الد�

37488556

37488568

م�لي�يوم لعالج االورام119
 - 54ش ع�د المنعم ر�اض - من ش ال�طل احمد ع�د الع��ز

ة � � الج�� المهندس��

33057488

01016372207

ن�ض الح�اة للقلب  واالوع�ة الدم��ة120
 
�

5ش م�دان المساحة  الد�

15عثمان بن عفان م�دان صالح الدين م الجد�دة 

01157057091

01157075093

121
ندا الط�� التخص�

الندا للخدمات الطب�ة

 3ش ال��اضة متف�ع من ش ال��اوى خلف جن�نة مول

مدينة ن�

20820472

20820475

122
و م�د ن��

ناش�نوال للرعا�ة الطب�ة و م�د ان�� ن��
2ش الفيوم من ش �لي��اترا م�الجد�دة

22915000

01222915000

 هارت ك�� �لينكس لفحوصات القلب123
�

97ش التح��ر - الد�
01063955882  

01005719820

124
ها�فو ا�ج�ت

لعالج االورام الحم�دة و الخب�ثة

ى - �جوار ملحق مس�ش�� م�  42ش ع�د الرح�م ص��

 
�

الدو� - الد�

33356642

33357712

125
وحدة امراض الدم وزرع النخاع 

( ابو ال��ش )
و انفاق الس�دة ز��ب 23680368ش الرش�دى امام محطة م��

126
يوروك�� لل�� والمسالك وتفت�ت 

الحصوات
غ�� ) روك� م�الجد�دة 4ش النادى ( الم��

22566319  

22566320

التل�فونالعنواناالسمم

16/41114511120ش العرو�ة - المعادىاطراف م�1

اد2 9عمارات المروة - ش ن��ل الوفاد - م� الجد�دةال��ادة لالست��
24155568     

01007288472

االجهزة التع��ض�ة
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ة � محافظة القاهرة - الج��

التل�فونالعنواناالسمم

ةالفجر للسماعات3 �  - الج��
�

14ش مصدق - الد�
01002078319   

33376775

الق�ة - عمارة العبودى - روك�القاهرة للسماعات4
01010999974   

01144227474

145ش محمد ف��د  عا�دينالمكتب الدو�5
01115166915  

01003119735   

اود�فون ا�ج�ت6
ة �   8مراد - ب�ج نراد االدارى - �جوار مطعم جاد ج��

8ش26 يوليو ب�ج ماجد اع� �� تك فيوم    

35729649   

01281544422

251227277131ش الخل�فة المأمون - روك� - م� الجد�دةوا�دكس ا�ج�ت للسماعات7

التل�فونالعنواناالسمم

ا م�الحمد1 141142235556ش مكتب الحكر - ش��

3ش مس�ك الزهر - كورن�ش الن�ل - وراق الح�� حمدى محمد2
01120405199    

35453023

�ن3 1004175111عط�ة الصوال� - امام ال�اج مول 32ش��

عمارة4
�نة �  109أ ش 18 - خلف جهاز التجمع الخامس - �جوار ب��

التعاون

25414428   

01005656880

5827952311ش الق� العي�� - القاهرةفايق5

كة �افار�امادونا6 1002190188ب�ج س�اى - الط��ق الدائرى - �جوار ��

60571288819797المجاورة 6 �جوار �ارفور المعادىهوم7

الص�دل�ات
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
سم�� ع� ع�د القادر الشيخ

(شهرته سم�� الشيخ )
استاذ

 13ش مصط�� محمد حافظ من �ل�ة الطب محطة الرمل

�جوار ص�دل�ة ا�سفورد
4859581

استاذطارق شفيق حافظ2
 477ط��ق الح��ة - بول�� من9:5 ماعدا الخم�س و

الجمعة
5421486

استاذعب�� محمود ع� ابراه�م3
 � �  الس�ت واالثن�� ودوت من االسك�� اال��� الشاط��  127ه��

والثالثاء و االر�عاء من:12.3ح�� :3
01112170481

4
محمد م� الدين مخلوف

 (�اطنة عامة و ش�خوخة)
استاذ

 42ش ع�د الحم�د الع�ادى �جوار مسجد الهدا�ا بول��

(الحجز �م�عاد مسبق)

5861213

01124250006

استاذن��ل احمد الحلوا�� 5
 42ش االسكندر اال��� االزار�طة من 2:12 ماعدا الخم�س و

الجمعة ( الحجز مس�قا )
4869505

سع�د احمد شحاتة ع�6
اس�شارى 

أ

 184ش جمال ع�دالنا� س�دى ��� من10:7.3 عدا

الخم�س و الجمعة
5710334

عادل محمد ع� الدمرداش7
اس�شارى 

أ

 105ش اسنا االبراه�م�ة شقة 3 من  2 ظ ح�� ال 5 مساء

ما عدا  الجمعة
5919370

8
محمد مؤمن سعد ع�د الفتاح 

عاشور

اس�شارى 

أ

 66ش ع� هي�ة من شارع جمال ع�د النا� س�دى ��� 

�حرى
3591020

هشام عمر محمد غار�و9
اس�شارى 

أ

 �  1ش ع��ز كح�ل - سان اس��فانو من9:6 و من2:12 االثن��

و االر�عاء
01129377751

10
احمد ال�دوى محمد ع�د 

الرحمن  �ى

اس�شارى 

ب

الهانوف�ل الدرا�سة (6:2 ) يوم�ا 

26ش الغرفة التجار�ة محطة الرمل

4377833

4835107

11
ا�مان ع�د ال���م رشاد

م�ة ) � ( �اط�� و امراض رومات��

اس�شارى 

ب

 82ش محرم �ك تقاطع ش جوجو

� ار�عاء7:10م احد ثالثاء 1:3 م  س�ت اثن��

4973814

01113522774

فؤاد محمد محمد النجار12
اس�شارى 

ب

 59ش ف�كتورعمان��ل سموحة امام الشهرالعقارى  7:4 عدا

الجمعة
4289060

مجدى احمد مر� درو�ش13
اس�شارى 

ب

 47ش ف�كتور عمان��ل سموحة امام زهران مول من11:7

عدا الجمعة
4293398

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� شمس الدين1 ة حس�� استاذام��
 414ط��ق الح��ة رشدى

يوم�ا 3:12
5220610

2
ايهاب احمد مصط�� 

ع�دالعا�
استاذ

ا�ال � 477ط��ق الح��ة بول�� امام ل��
س�ت ار�عاء 6:2 ال�ا�� 10:7عداخم�س و جمعة  

5445290

استاذتارى ع�دالحم�د سلمان3
� و  488ط��ق الح��ة بول�� الدور االدارى  س�ت و اثن��

ار�عاء من 4.3:12

5840517

5821214

استاذخالد محمود م� الدين محمد4
389ط��ق الح��ة مصط�� �امل

� ثالثاء 5:2  س�ت ار�عاء - 8: 10 احد اثن��
5457232

5
فاطمة محمد ع�دالع��ز 

الغ��اوى
استاذ

 10ش سوتر شقة 11 الدور االول علوى

� واالر�عاء ) االزار�طة ( 9:4 الس�ت واالثن��
4831655

6
هدى ع�د الحل�م ع�د الحم�د 

الرفا�
استاذ

 22ش الحل�� - سا�ا �اشا

م عدا الخم�س و الجمعة 8 :5
5852912

خالد الس�د متو� عامر7
اس�شارى 

أ

 54ش مصط�� �امل فلمنج  / 9ش نور االسالم م من ش

المواس�� ال�� الق��

5826494 / 

01211770074

ال�اطنة العامة

�اطنة وجهاز هض�� وك�د
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

8
عمرو حس�� ع�د السميع ابو 

الفت�ح

اس�شارى 

أ

 2حسن هاشم �ك من ابو ق�� امام قسم الرمل

396ش ملك حف�� - العصافرة �حرى 

5848654

01091626139

01282207263

مجدى حسن مهدى ع�دالمج�د9
اس�شارى 

أ

 170ط��ق الح��ة االبراه�م�ة ب�ج سالملك  3.3:1  من 8: 10

م عدا خم�س جمعة
5931471

10
� فكري ر�اب رفيق ام��

و شهرتها ر�اب رفيق الد�ب

اس�شارى 

ج

 8ش ع�د السالم عارف بول��

من 6: 9 عدا الخم�س و الجمعة

01064282214

5440438

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ابراه�م ع�دالرحمن محمد 

عاشور
استاذ

 172ش ملك حف�� س�دى ��� �حرى

� وار�عاء 9 : 7 س�ت واثن��
5565155

استاذسم�� حل� اسعد2
 27ش طلعت حرب محطة الرمل

عدا االحد والجمعة 10:7
4834204

استاذطلعت ع�دالفتاح ع�دالعا�3
ش 6ا�ت��رخلف اوالد ن�ثان عصافرة �حرى 

  10:4 الس�ت واالر�عاء
5400171

4
محمد ع�د الرؤوف قر�� الس�د

و شهرته محمد ع�د الرؤوف
استاذ

 211ش بورسع�د سبورتنج من 6.3 : 9.3 يوم�ا ما عدا

الخم�س و الجمعة

5224738

01282509668

الس�د من�� ع� يو�س5
اس�شارى 

أ

 3ش مسجدالق�ا�� متف�ع من ش مصط�� �امل  10:6 عدا

الجمعة
5851133

اما�� جابر فاضل جابر6
اس�شارى 

أ

ام 57ش محرم �ك  ع� ال��

� 12.3: 3 الثالثاء االر�عاء من 6: 9 ) االثن��

4943600  

01068870774

عصام محمد انور وال�ة7
اس�شارى 

أ
� و االر�عاء 2275225018ش بورسع�د سبورتنج  7:4 الس�ت و االثن��

عالءالدين ع�دالسالم داود8
اس�شارى 

أ

كة بيع المصنوعات س�دى جابر5  306ش بورسع�د امام ��

: 8
5445289

محسن الس�د سل�مان القا�� 9
اس�شارى 

أ

ش بهاء الدين الغتورى من فوزى معاذ �جوار البنك االه� 

سموحة 10:6م عدا الجمعة

4244614

01021892433

محمد ن��ل حس�� بر�ات10
اس�شارى 

أ
اف محطة مصط�� �امل 9:6 عداخم�س  ابراج اال��

�
 91احمد شو�

جمعة الحجز مسبق

5443409 

01276333821

عزة ع�د ال���م اسماع�ل11
استاذ 

مساعد

 169ش بورسع�د سبورتنج الصغرى

( ال�شف �م�عاد سابق )  

5926196

01211229894

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذا�مان عزت متو� الجوهرى1
ش بورسع�د م�دان �لي��اترا ب�ج �لي��اترا �الس امام حلوا�� 

مرزوق

5413088

01009078941

استاذصالح سع�دابراه�م نجا2
385ط��ق الح��ة مصط�� �امل

عدا الخم�س والجمعة 8:4
5466760

استاذ�ا� احمد نعينع3
 مصط�� �امل

�
91ش احمد شو�

19ش 66 س�دى ��� ق��  
5441113

امل محمد متو� زعلوك4
اس�شارى 

أ

 6ش طماز�ن فلمنج دور2شقة2 من10:6 عدا الخم�س و

الجمعة

5837844 

01202229409

�اطنة وغدد صماء وسكر

�اطنة و��
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ى زخارى جو�� ط���ا5 ص��
اس�شارى 

أ

ات سبورتنج  (حجز  277ش بور سع�د عمارة ق� األم��

(مسبق
5233884

مروە احمد ع�د الرحمن6
اس�شارى 

أ

 15ش صفوت منصور الوحدة �لي��اتر ا حمامات س�دى

جابر
5227259

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد محمد لط�� ع� �ديوى 

(وشهرته  احمد �ديوى)
228ط��ق الح��ة - االبراه�م�ة اخر سورنادى سبورتنجاستاذ

5929560

01211455514

�نة سوتر �جوار المجمعاستاذناد�ة الس�د ز� محمد2 � 34875252ش هيبوقراط خلف ب��

1725916332ش عمر لط�� سبورتنجاستاذهاشم محمد نعينع3

فاطمة محمد ع�د الفتاح الس�د4
استاذ 

مساعد
33ش زهران  رشدى  جل�م

5855311

01026403070

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ف سالم ابراه�م (يوجد إ�كو  ا��

و رسم قلب �المجهود)
استاذ

ام  5ش خالد بن الول�د س�دى ��� ال��

عدا الجمعة 10.30: 7

3581480 

01270874853

2
سم�� مرقس رفلة ( يوجد 

�الع�ادة جهاز إ�كوفقط )
استاذ

172ش عمر لط�� سبورتنج

( اجازة االحد و الجمعة)
5910170

استاذ�مال محمود احمد3
232ش بورسع�د سبورتنج (احد ثالثاءخم�س)

172ش محطة السوق �ا�وس (س�ت احد ار�عاء)

5469685

5743464

4 � استاذمحمد ن� الدين الس�د حسن��
 105تقاطع س�دى جابر والمش�� احمد اسماع�ل س�دى

جابر 5 :8 عداخم�س جمعة

5447986

01227589396

ع�� ابراه�م ع� عط�ة5
اس�شارى 

أ
174242012ش فكتور عمان��ل امام نادي سموحة

6
فت� ع�د الخالق محمد محمد 

سل�م

اس�شارى 

أ
5ش احمد عالم اسبورتنج م من ط��ق الح��ة - اسكندر�ة

01557884244 / 

01208499575

محمد ص�� محمد ابراه�م7
اس�شارى 

أ

 271ش ملك حف�� س�دى ���  من10ص :10 م ماعدا

الجمعة
5330330

مدحت محمد محمود محرم8
اس�شارى 

أ

 265ش بورسع�د �لي��اترا

عدا الخم�س والجمعة 10:6
5458020

9
ها�� محمد �امل  السبع

 رسم قلب �المجهود وا�كو

اس�شارى 

أ

 37م ش خال�ل الخ�اط مصط�� �امل   من 10:6 يوم�ا عدا

الخم�س و الجمعة

5431041 

01143085774

وفاء صابر ع�دالحل�م10
اس�شارى 

أ

4ش مصط�� اسماع�ل خلف شام�ليون االزار�طة

7ش دار السالم العصافرة ق�� عدا خم�س جمعة

4863076 

01224425186

�ا� مر� احمد حسن11
اس�شارى 

أ

ش مسجد الهدا�ة عمارات الخليج مدخل أ بول��� 7 : 10 

عدا الخم�س و الجمعة
5846792

ى12 عمرو محمد ص��
اس�شارى 

ب

 - ز�����ا   من 10:7 ماعدا
�

 5ب ش المهندس محمد شو�

الخم�س و الجمعة

5766770 

0127316816

13
�  صالح  مصط�� محمد نا��

 �
الدين علوا��

اس�شارى 

ج
398ط��ق الح��ة - ب�ج الفنار - مصط�� �امل

03 5439994-

01226915771

�اطنة وامراض دم

قلب وأوع�ة دم��ة
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

5853245عمارة الخليج محطة ترام الهدا�ا 7 :9استاذع�دالمنعم �امل محمد ر�يع1

2
عمرو ع�د المنعم درو�ش 

مصط�� 
3525217388ط��ق الح��ة س�دى جابر شقة 3 ال�شف �م�عاد سابقاستاذ

استاذل�� ع�دالحل�م احمد بنوان3
 316ط��ق الح��ة س�دى جابر

عدا الخم�س والجمعة 9: 7
5457428

استاذمجدى ع� ابو ر�ان4
 237ش بورسع�د �لي��اترا الصغرى

عداخم�سجمعة كشف �موعد سابق 2 : 9

5430090

01286157250

ران�ا احمد احمد س��د5
استاذ 

مساعد
5801141757435ش مصط�� �امل فلمنج - ب�ج االط�اء

1001553525877ش المش�� عمارة وا�ت �الزا س�دى جابرمدرسحاتم عصام حامد رزق6

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذرامز نج�ب �دوا�� 1
 مصط�� �امل

�
 9ش احمد شو�

عدا الجمعة واالحد 5 : 3
5428725

2
غادة ع�دالهادى عثمان 

عشماوى
استاذ

 158ش بورسع�د م�دان االبراه�م�ة

عدا الخم�س والجمعة 5 : 1
5932589

253589964ش خالد بن الول�د س�دى ��� استاذممدوح ع� ابور�ان3

4
حسام الدين محمود حس�� 

الش��ا�� 

اس�شارى 

أ

 5ش سعدات مرزوق متف�ع من شعراوى

لوران 3 :8 عدا الخم�س والجمعة
5856118

ماجد مور�س ابراه�م5
اس�شارى 

أ

ة  8ش 285 من الجواهر الح��

يوم�ا عدا الجمعة

4285105

01010111096

01227701230

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ع�دالرحمن رشدى1 استاذاسامة حس��
33ش الفتح فلمنج

(6.3 :9.3 )
5853693

ف محمود محمد حمزة2 استاذا��
اف محطة ترام مصط�� �امل  ابراج اال��

�
 91ش احمد شو�

عداخم�س جمعة 9:6
5447574

استاذمحمد حا� مصط�� ام�ا�� 3
 172ش عمر لط�� سبورتنج

4يوم�ا  عدا الخم�س و الجمعة : 12
5914963

استاذنجالء فت� عجم�ة4
 178ش عمر لط�� محطة ترام سبورتنج

402ط��ق الح��ة 

5907612

3598535

01021266819

خالد محمد ع�دالرح�م مصط�� 5
اس�شارى 

أ

 102ش االسكندرا�� محرم �ك 10: 12 االحد و الثالثاء و

الخم�س
4946856

�ارمن ابراه�م ف��د محمد6
اس�شارى 

أ
169ش بورسع�د  سبورتنج

� ثالثاء 12.30: 2.30خم�س 3: 5 س�ت 6: 8 اثن��

5926196

01223508095

7
�ام�ل�ا جمال الدين ع�د الع��ز 

الر�اي�� 

اس�شارى 

أ

 11ش الوز�ر من ش الرصافة محرم �ك

عدا الخم�س و الجمعة 9.30 : 7
3952732

االمراض الصدر�ة

النفس�ة والعص��ة

الجلد�ة والتناسل�ة
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

مجدى محمود محمدعشماوى8
اس�شارى 

أ
105902515ش قنا االبراه�م�ة

احمد جعفر9
اس�شارى 

ب

 - 37ش الصاغ محمد ع�د السالم س�دى ��� �حرى

اسكندر�ة

5578482 / 

01550093763

72ش مصط�� �امل ب�ج التح��ر - فلمنج -االسكندر�ةمدرسخالد عمر ع� خم�س10
5823884

01093338482

11
احمد حسن ابراه�م

( �اثولوج�ا الجلد )
 �

أخصا��
 50ش س�دى جابر محطة ترام �لي��اترا
80ش الع�دا�� خلف مسجد الجمل خفاجه

01141341475

01212014050

� احمد محمد ز�دان ع�12
أخصا��

 89ش 45 العصافرة ق�� ب�ج شهد
� ار�عاء (ناص�ة ش 19 شمال) 7:10س�ت اثن��

01150501238

01000386676

� ايهاب وديع حب�ب13
أخصا��

ام ب�ج المرام مدرسة العروى الوث��   46ش محرم �ك  ال��

عدا الخم�س 10 : 7.3
4953016

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاحمد ثا�ت محمود1
 93ش صالح ذه�� ترام االبراه�م�ة من 8.30:7 م عدا

الجمعة
5909906

استاذاحمد ع�دالمنعم ع�دالفتاح2
 11ش ع�دالقادر الغ��ا�� (ب�ج الفتح)

محرم �ك 6 : 10 عدا الخم�س والجمعة 
3910439

� ع�دالدا�م3 � حس�� حس�� استاذحس��
 مصط�� �امل

�
91ش احمد شو�

� ار�عاء  ــ  5 م س�ت ثالثاء  12ظ احداثن��
5228281

استاذسنا حس�� محمد بر�ات4
 ترام مصط�� �امل من 1: 5 عدا

�
 91ش احمد شو�

الخم�س و الجمعة
5443409

استاذمجدى عمر ع�دە5
 172ش عمر لط�� سبورتنج

عدا االحد والجمعة 6:2
5962693

استاذمحمد توفيق ع�داللط�ف6
 3ش سور�ا رشدى

عدا الجمعة 6.30 : 1.30
5466973

7
مصط�� احمد سع�د سالمة 

( اس�شارى امراض دم )
استاذ

 217ش عمر لط�� �لي��اترا

يوم�ا 8:1 ــ  الخم�س 1: 5  عدا الجمعة
5230640

استاذناد�ة لط�ف حاتم8
 56ش خالد بن الول�د س�دى ��� من 4:1 ظهرا يوم�ا ما

عدا الجمعة
3587660

9
اسامة ع�دالمنعم محمود 

الحصيوى

اس�شارى 

أ
5824786( 6 :12 ) 5ش الجالء ف�كتور�ا

10
امل ع� محمد نوفل

( � ( صحة نفس�ة واطفال مراهق��

اس�شارى 

أ

6ش طماز�ن - فلمنج

(حجز مسبق )

5862150

01068471751

11
ح�م محمد ع�دالحم�د 

الشحات

اس�شارى 

أ

م�ا� ش45 ق�� ناص�ة ش11من 11:8 عدا جمعة

 211ش بورسع�د سبورتنج من 2.3: 4 عدا جمعة

5351040

01090620760

خالد مصط�� ع�دالحم�د سعد12
اس�شارى 

أ

 5ش و�نجت عمارة زهراء و�نجت بول��

عدا الخم�س والجمعة 9.30 : 7.30
5228325

ع��ز سل�مان فلفل13
اس�شارى 

أ

 خلف 330 ط��ق الح��ة م�دان س�دى جابر المحطة خلف 

البوستة 4:12 عدا األحد
5422906

محمد فاخر حسن ع�14
اس�شارى 

أ

عمارة 16 مسا�ن الض�اط مصط�� �امل 

 6.30:2.30   ما عدا الجمعة

5435144

01069771371

اطفال
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

15
محمد مؤمن سعد ع�د الفتاح 

عاشور (وشهرته مؤمن سعد عاشور

اس�شارى 

أ

 - 66ش ع� هي�ة من جمال ع�د النا�  س�دى  ��� �حرى 11.30: 2ظ

عدا جمعة  10.30 :7
3591020

� �در الدين محمد حمودة16 ن�ف��
اس�شارى 

أ
29ش محمد بهاء الدين الغتورى سموحة

4284455

01019643550

م�� حس�� ع�دالسالم17
اس�شارى 

ب

 31ش ش�د�ا االبراه�م�ة

( 9:6 )
5917026

ة ع�دالفتاح ع� ع�د الفتاح18 ام��
اس�شارى 

ج

 23ش االعش متف�ع من ش جواد حس�� 

( 8:5 ) ك��رى االبراه�م�ة
01020902151

خلود محمد حسن
اس�شارى 

ج

13ش الرصافة فوق �الس�ك محرم �ك

7-4م عدا الخم�س والجمعة

3959124

01124132050

رفعت حسن زا�د19
اس�شارى 

ج

31ش ش�د�ا االبراه�م�ة

 ( 6 :9 )
5917026

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد ابراه�م احمد طلحة  ( 

جراحة مناظ�� )
178ش عمر لط�� محطة ترام سبورتنجاستاذ

5907612

3598535 

01021266819

2
احمد �اج الدين محمدحب�ب
� وحروق و تجم�ل) (�د و وجه و فك��

22ش سور�ا الدور الثالث رشدى 5:2استاذ
5422756

01000401893

استاذفاروق ع�اس م�3
و 9ش مارك انطون خلف س�نما م��

عدا الخم�س والجمعة 7:5

4868142

01223491031

استاذمحمد ابراه�م ع� ابودي�ة4
وز) 4:2 عدا  601ط��ق الح��ة ز�����ا عمارات الدلتا (الف��

الخم�س والجمعة
5741166

استاذمحمد توفيق محمد الرو��� 5
170ش عمر لط�� محطة ترام سبورتنج

عدا الخم�س والجمعة 5:2
5924890

6
ع�داللط�ف ع�دالمو� محمد 

ابوجنوب (جراحة مناظ�� )

اس�شارى 

أ

ش الط�ار محمود شكرى - خلف موقف الس��ر ج�ت 

القد�م  سموحة من 6:3

4277871

01097794413

7
� محمد الف��  محمد ام��

( جراحة اورام واوع�ة دم��ة )

اس�شارى 

أ

 7ش اللواء احمد ع� من ط الح��ة 7:4

ناص�ة ش الج�ش الدخ�لة 11:8

5231854 

01223717667

8
مصط�� حسن مصط�� احمد 

الدقاق

اس�شارى 

أ

 49ش اسكندر ابراه�م م�ا� من 9:6 عدا الخم�س و

الجمعة
5569891

نادر محمد سالم ابو م�س�ة9
اس�شارى 

أ

ط��ق الح��ة خلف 405 ب ش خل�ل الخ�اط من 9:7 عدا 

الخم�س و الجمعة
5458308

احمد ابراه�م فه� احمد ذكرى10
استاذ 

مساعد

 39عمارات العبور مصط�� �امل (9.30:6.30) الحجز

مسبق
5463177

11
حاتم فوزى احمد الوج�ه 

(جراحة الراس والعنق والغدد)

استاذ 

مساعد

 ) 11طاغور االزار�طة اول ش من شام�ليون امام �ل�ة الطب

( ـــ  9:7 عدا الجمعة 5:2

4835887

01223741825

12
عماد س�ف الن� ع�د المنعم 

عالء الدين

اس�شارى 

ج
29ش طه حمادي من ش بورسع�د-�لي��اترا

03 5440011-

01112511610

� عل�اء ع�د المنعم  محمد قطب13
27601014729898ش ع�د السالم عارف - ترام االق�الأخصا��

الجراحة العامة
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد �ح�� مصط�� مصط�� 

عمر ( كشف فقط )
استاذ

 7ش ع� رامز محطة الرمل يوم�ا 2: 7 - الس�ت 7: 9 عدا

الخم�س و الجمعة
4838750

2
احمد محمود ع�د هللا شحاته 

ح�لص

اس�شارى 

أ
86ش الفتح ب�ج الطارق الدور الثا�� الرمل - اسكندر�ة

01224324922 / 

03/5854302

مدحت ممتاز محمد الصاوى3
اس�شارى 

أ

7ش ع� رامز محطة الرمل

س�ت ثالثاء خم�س 11:6 االر�عاء 10:1

4833309

4833365

4
اسالم الس�د ع�د المج�د �ور 

و شهرته اسالم �ور
ط��ق 14 مايو ابراج ال�ا�ا امام ج��ن �الزا ب�ج 3 سموحةمدرس

4283303

01002526951

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1ش سالم ع�د ال��لو 17.5 اسكندر�ة مطروحاستاذسامح محمد ابو النجا الج���� 1
01017736076 / 

01112838232

2
سا� الس�د محمد ابراه�م

( جراحة االورام و الثدى )
استاذ

36ش االسكندر اال��� االزار�طة

�م�عاد سابق 

4847435

01006675678

احمد فاروق احمد حمادە3
اس�شارى 

أ

 27ش د محمد محمد الفحام االبراه�م�ة  من 10:7 عدا

الخم�س و الجمعة

5933360 

01005181242

4
 ( و 

�
احمد محمد المهدى دسو�

شهرته احمد المهدى )
45915660ش ع�اس الحلوا�� محطة ترام االبراه�م�ةمدرس

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
سا� الس�د محمد ابراه�م  

(جراحة االورام و الثدى )
استاذ

� و االر�عاء  36ش االسكندر اال��� االزار�طة  الس�ت و االثن��

من3:1 ظهرا �م�عاد سابق

4847435 

01006675678

2
احمد ابراه�م احمد طلحة 

( جراحة االورام و الثدى )

استاذ 

مساعد
178ش عمر لط�� محطة ترام سبورتنج

5907612

3598535

01021266819

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاحمد صالح ابوالقاسم1
18ش �ل�ة الطب محطة الرمل

 ( 9:6)
4863144

الشاذ�2 استاذمحمد االم��
ش مسجد الهدا�ا عمارة الخليج ترام الهدا�ا من 3:1 االر�عاء 

و الخم�س فقط

5821373

01223609339

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد الف�� 1 محمد ام��
اس�شارى 

أ

كة �لي��اترا 7اللواء احمد ع� من ط الح��ة ب�ج ال��

ناص�ة ش الج�ش الدخ�لة ط اسكندر�ة مطروح

5231854 

01223717667

جراحة المخ واالعصاب

جراحة االوع�ة الدم��ة

جراحة االورام

جراحة القلب والصدر

جراحة االطفال
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2
محمد ع�د العظ�م محمد 

شمس الدين

اس�شارى 

أ

 56ش خالد بن الول�د س�دى ��� �حرى

170ط الح��ة -االبراه�م�ة 7: 9عدا الجمعة

3587660  

5449840   

01227386822

3
محمد احمد سا� الع�سوى 

الف�� 

اس�شارى 

ج
22ش سور�ا الدور الرابع شقة 409

5426342

01011182747

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

55847415ش ع�دالسالم عارف الهدا�ا (من 2: 5)استاذايهاب ع�دالوهاب محمود �دوى1

استاذحسن احمد الحسي�� 2
 127ش االسكندر اال��� الشاط�� 

عدا الخم�س والجمعة 9:6
5923327

استاذن��ل عمر محمد غار�و3
 1ش ع��ز كح�ل سان اس��فانو من 9:7 عدا الخم�س و

الجمعة
5840720

4
هشام فت� غن�م (تق��م 

اطفال)
استاذ

� ار�عاء ە ف�كتور�ا س�ت اثن�� �  28ش الجالء امام قسم المن��

أحد ثالثاء 5:3 8.3:6
5781197

5
��ى عمادالدين محمد احمد 

ع�د (مناظ�� رك�ة وتق��م اطفال)
استاذ

 المدينة الطب�ة عمارة ج  5.30: 8 عدا
�

 93ش احمد شو�

الجمعة
5225975

6
احمد فؤاد شمس الدين 

مصط�� 

اس�شارى 

أ

 154ش بورسع�د االبراه�م�ة

يوم�ا عدا الجمعة 8.30:5

5908283

012879120

حسن ع� حسن محمد7
اس�شارى 

أ

 266جمال ع�د النا� م�ا� من 9:5 عدا الخم�س و

الجمعة
5487015

طارق انور محمود الف�� 8
اس�شارى 

أ

 24ش ادون�س من ال�طار�ات االبراه�م�ة يوم�ا من 6:3عدا

الخم�س و الجمعة
5931907

محمد احمد فائق سا�9
اس�شارى 

أ
410ط��ق الح��ة رشدى - اسكندر�ة

01012246855 / 

5413310

10
حنا فكرى حنا ع�دالملك 

(مناظ�� رك�ة )

اس�شارى 

ب

 170ط��ق الح��ة االبراه�م�ة مس�ش�� الفراعنة �العج�

من 12:5 عدا الجمعة

4360116

5925577

ى مسعد طنطاوى11 مدرسمحمود خ��
 49ش بهاء الدين الفتورى الدور االول سموحة - س�دى

جابر

034228662 / 

01097572404

12
مصط�� محمود محمد ع�د 

الع��ز
 �

375858818ش الفتح محطة ترام فلمنج من 6: 9أخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذجمال الحسي�� عط�ة احمد1
 25ش فوزى معاذ سموحة

ق االوسط عدا خم�س جمعة �جوار م ال��

4211897

3910003

1565904644ش عمر لط�� سبورتنج الصغرىاستاذسع�د احمد الن��عم2

3
شع�ان محمد ع�د الرحمن 

العسال
استاذ

االزار�طة خلف � وسط1:3احدثالثاءخم�س

ق�ارى 120ش المكس 5: 7 عدا خم�س جمعة

4855440

4442325

استاذصالح الدين ع�دالمنعم ابراه�م4
 48ش ع�دالسالم عارف محطة ترام ال�ستان 5:3 عدا

الخم�س والجمعة
5852258

1565904644ش عمر لط�� سبورتنج الصغرىاستاذهناء  محمد ع�دالع��ز كح�ل5

جراحة العظام

الطب النووي وعالج االورام

208 



محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سهام مجدى محمد الس�د عامر6
اس�شارى 

أ
كة ال�ه��اء - س�دى ���  53ش مسجد س�دى ��� - امام ��

5509114

01000018164

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ابراه�م ع�دالسالم مخلص 

(كشف فقط )
استاذ

� فكرى محطة الرمل  21ش ام��

عدا الخم�س والجمعة 9:6
4873366

استاذحسام الدين حجازى ز�ادة2
ام  بول�� ال��

�
 185ش احمد شو�

عدا الخم�س والجمعة  9:6
5231290

ف يوسف ق��طم3 استاذمحمد ا��
عمارات الخليج ( ج ) محطة ترام الهدا�ا  6: 8.30 س�ت 

� ار�عاء 1: 3 احد ثالثاء اثن��
5842674

استاذمصط�� ع�دالمنعم صقر4
8ش �ل�ة الطب محطة الرمل  

من 2: 6 عدا الخم�س و الجمعة

4866447

01000370691

مدحت لب�ب حنا5
اس�شارى 

أ

 170ش محطة السوق �ا�وس

20ش و�نجت بول�� ( 9:6 عدا االحد )

5763984

5467985

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذحسن منصور حسن حجاب1
محطة ترام ال�ا�ا خلف 270 امام استوديو

غزال (4:12 عداخم�س جمعة)

3595979

01002755513

805461522ش الشه�د محمد حف�� س�دى جابراستاذسامح سعدالدين صادق2

�ف صالح الدين جاو�ش3 295828568ش ع�دالسالم عارف سا�ا �اشااستاذ��

استاذطارق ع�دالظاهر قرقور4
 22ش الغرفة التجار�ة محطة الرمل

569ط��ق الح��ة جل�م6:2 عدا الجمعة

5778333

4803429

� حسن خل�ل5 استاذمحمد حس��
 40ش الرصافة محرم �ك

(10:6)
3934533

6
محمد سميح متو� سماد��

  ( الحقن المجهرى )
استاذ

قاوى من ش القنال - المحمود�ة  ب�ج العمدة ناص�ة ش ال��

ة الجد�دة الح��
01001930377

احمد مختار مر� رجب7
اس�شارى 

أ

 270ش ع�دالسالم عارف ال�ا�ا  من 10:7 عدا الخم�س و

الجمعة
3587367

8
احمد ��ى محمود ع�د 

الحم�د سل�مان

اس�شارى 

أ

 - 22ش جمال ع�دالنا� ف�كتور�ا من 10:7.3 عدا الجمعة

الخم�س 1.30: 4م
3583186

امن�ة احمد حسن صديق9
اس�شارى 

أ
� - ب�ج اراك تور �الزا - االبراه�م�ة

84ش عمر لط��
03 5935275

01096600473

�لق�س حسن مصط�� الدقاق10
اس�شارى 

أ

 56ش اسكندر ابراه�م م�ا�

عدا الجمعة 9:6
5578415

سامح شع�ان حسن دغش11
اس�شارى 

أ

211ش بورسع�د امام فودافون - سبورتنج
45ق�� امام مجوهرات االسطورة ش11 شمال

5225587

سلوى محمد عزت12
اس�شارى 

أ

 3ش مسجد الق�ا�� فلمنج امام المسجد متف�ع من ش

مصط�� �امل
5851133

عزة صالح حن�� الس�د13
اس�شارى 

أ

 47ش بهاء الدين غتورى سموحة 1 : 4 عدا الخم�س

والجمعة

4278610

4203002

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

فت ع� محمد ال�س14 م��
اس�شارى 

أ

 7ش رشدى �اشا - رشدى - اسكندر�ة من5 ل7 ماعدا

الخم�س والجمعه
5435910

نجوى احمد ع�داللط�ف شع�ان15
اس�شارى 

أ

 63ش ف�كتور عمان��ل سموحة

(10:7)
4246400

ها�� عاطف ع�دالوهاب ابراه�م16
اس�شارى 

أ

ى فوق مكت�ة المستق�ل الجمرك من  55ش اسماع�ل ص��

4:10
4831966

حنان الس�د قاسم17
اس�شارى 

ب
 � �ف مصط�� �امل ابراج �ايرو س�� 9ش ابراه�م ال��

5462004  

01092270055

نجالء محمد لب�ب احمد18
اس�شارى 

ب

 34ش المش�� احمد اسماع�ل س�دى جابر امام فندق

المدينة المنورة من 10:8
5445289

19
���ن احمد ع�د هللا حسام 

الدين

اس�شارى 

ب

ى  4:1 عدا  452ط��ق الح��ة رشدى  فوق ص�دل�ة ص��

الجمعة والس�ت
5425557

�ا� سعد محمد ال�سار20
اس�شارى 

ب
1905920653ط��ق الح��ة االبراه�م�ة

21
ع��زة محمد الس�د صالح 

 ( كشف فقط )

اس�شارى 

ج
583907049ش بوالينو محرم �ك  من 9:6 عدا الجمعة

22
محمد مصط�� مصط�� 

( 4d جهاز)اسماع�ل الع��ان

اس�شارى 

ج

ش 45 العصافرة ناص�ة ش 17 الدور األول من 10:5 يوم�ا  

ما عدا الجمعة

5350301  

01007268168

ناد�ة ابراه�م محمد عثمان23
اس�شارى 

ج
124815344ش الن� الم�ش�ة

� ع�دالخالق الس�د24 م�� ن��
اس�شارى 

ج

ابراج القطن م�دان ف�كتور عمان��ل سموحة من 7:4.3 عدا 

الجمعة
4281765

وائل سع�د محمد ابراه�م25
اس�شارى 

ج

 349ش جمال ع�دالنا� العصافرة �حرى ب�ج اللو�س من

عدا خم�س جمعة 8 :6

01142623425

01278170786

ة ع�د المع�� ابراه�م النجار26 � ام��
33ش فوزي معاذ - سموحة - س�دي جابرأخصا��

03 4297777-

01113840222

� حسن الس�د احمد سالم27
2034212111ش فوزى معاذ دوران ك��رى االبراه�م�ة - اسكندر�ةأخصا��

� سماح حل�� محمد محمد مالك28
29ش طه حمادي من ش بورسع�د-�لي��اتراأخصا��

03 5440011-

01112511610

�ف ع� محمد ع� مو�29 �� �
أخصا��

 �  178ش عمر لط�� امام محطة ترام سبورتنج- س�ت اتن��

ار�عاء  5:8 حجز مسبق

5933163

01011807080

� غادة منجود سعد منجود30
25ش الرصافة - عمارة البنك االه� - محرم �كأخصا��

4948212

01277550557

31
محمد ز� شع�ان مر� 

(يوجد جهاز 4d �الع�ادة )
 �

أخصا��
 656ط��ق الح��ة - جنا�ل�س

من 5: 9 عدا الجمعة

5805020

5805021

01223991823

32
هند محمد حمدى محمد 

الحما� (حقن مجهرى )
 �

أخصا��
 306ش بور سع�د - الدور الثالث ادارى - س�دى جابر

عدا الخم�س و الجمعة  4:10
01093177333

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ا�من مصط�� المد�� 

 ( كشف فقط )
استاذ

 11ش محمود حسن فه� االبراه�م�ة  ال�شف �م�عاد

سابق

4277711 

01278400793

2
محمد سا� محمد   صالح 

الدين علوا�� 
استاذ

 7ش د ع� رامز محطة الرمل

4:12
4872665

انف واذن وحنجرة
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذمحمد مصط�� �مال �درالدين3
 17ش م�دان سعد زغلول محطة الرمل

عدا االر�عاء والخم�س 9:6
4874972

4
احمد يوسف يوسف محمد 

شعلة

اس�شارى 

أ

 � تقاطع ش الجواهر واالم�� حس��

امام �اب الو�الة 10:6
4206355

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ق االوسط (خصم  ام�ل�فون ال��

( 10%
 �

أخصا��
361ط��ق الح��ة س�دى جابر

69ش خل�ل حمادة   م�ا�  
عمارة د�ار الصفا مدخل أ الهانوف�ل العج� 

5464060 

01275666226

01220319998

2
أو�را للسماعات الطب�ة 

(خصم%20)
 �

165ش بورسع�د سبورتنج الصغرىأخصا��
5900208

01000874909

3
م�د�كو للسماعات الطب�ة 

(خصم %25 )
 �

398ط��ق الح��ة �جوار بنك ف�صل االسال� مصط�� �املأخصا��
5231004

5231008

01023040544

4
نج للسماعات الطب�ة  ه��

(خصم%25 )
 �

4525462449ط��ق الح��ة - رشدىأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ة1 استاذمؤسسة السحاب الخ��
 7ش احمد االدهم ب�ج االنوار الدور الثالث سان اس��فانو

م عداخم�س جمعة 9 :9

5863026

01097303247

2
ن� مصط�� رسالن مصط�� 

(النطق وال�الم للتخاطب )

اس�شارى 

أ

29الفردوس تعاون�ات سموحة امام نقطة سموحة

70ش ابن منقذ ف�كتور�ا من 8:4 

4244041 

5745695

3
ر�م حسن ع� دو�دار

وق للنطق وال�الم) (مركز ال��
 �

أخصا��
 36ش الفتح فلمنج (5:9 عدا الجمعة )

3ش المش�� احمد �دوى محرم �ك

5836267 

4971978 

01227277658

4
ناد�ة محمد حسن

اق النهار) (مركز ا��
 �

ار ب�ج الض�أخصا�� � 66ش ممف�س �امب ش��
01067719105

01206226159

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد محمد محمود ع�د الغ�� 

(الب�طاش للعالج الطب��)

اس�شارى 

أ

 33ش اسكندر�ة مطروح امام جراج النقل العام   من 9:11

عدا  الجمعة
4378800

2
ف احمد محمد حسن  ا��

(  ف�كتور�ا للعالج الطب�� )

اس�شارى 

أ

ة 6: 8 عدا �  28ش الجالء - ب�ج الغن�� - امام قسم المن��

الجمعة

5778195

01223729474

ا�مان رمضان محمد منصور3
اس�شارى 

ج

 5ش ع� رامز محطة الرمل  العطار�ن ش المحمد�ة مع ش

الجالء ف�كتور�ا الرمل

01226716169 / 

4865608

4
احمد الس�د خالف

 ( مركز الشفاء)
 �

315844544ش الفتح فلمنج - ب�ج محفوظ - رمل اولأخصا��

5
احمد ع�دە ع�د الحم�د محمد 

القا�� 
 �

أخصا��
 36ش خل�ل مطران عمارة الق� المل� �جوار مجلس

الدولة جل�م

5861589

01027119972

6
امال خم�س هاشم

  ( مركز �� و�ل )
 �

91558642122ش حل� بهجت �دوى - سبورتنجأخصا��

التخاطب

عالج طب��� 

سمع�ات واتزان
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذ طي�ة للعالج الطب��7
175بورسع�د سبورتنج الصغرى  العج�

م�دان ال��لو 21 ط��ق اسكندر�ة مطروح 

4117036

5919323

8
عاطف محمد دو�ر

 ا�د للعالج الطب��
�

ا�د �
 �

10ش وص�ف شاە من ش المش�� - س�دى جابرأخصا��
01002483716 / 

01067257064

9
� محمد ع�د ال�ديع 

( مركز لو�س للعالج الطب�� )
 �

ش بور سع�د �لي��اترا من 12 ظ ل 10 م 246أخصا��
01027095784 / 

5226096

10
�� ج�� طه �الل 

 (المقدم للعالج الطب��)
 �

1001008364784ش بهاء الدين الغاتوري من فوزي معاذ - سموحةأخصا��

11
�� ف��د صديق �ارم (المستق�ل 

(
 �

وز  - ش ال�رنك من ش جم�لة ابو ح��د - السيوفأخصا�� 6698 003 0115ب�ج الف��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
حازم مصط�� محمود الق��ا�� ( 

مركز االبراه�م�ة )
استاذ

 3ش الن�ل عمرو ابراه�م االبراه�م�ة من 5:2 و من 11:8.5

عدا الجمعة
5921609

2
 

�
حسام الدين محمد الدسو�

محمد( مركز �لي��اترا)
325437245ش س�دى جابر �لي��اترا الصغرى 10:6استاذ

� المغازى المر� سلطان3  مصط�� �امل 8:5استاذحس��
�

915430323ش احمد شو�

استاذمحمد حسن امام حسن4
 215ش بورسع�د سبورتنج

45ش اسكندر ابراه�م م�ا� 

5225587

01211910818

01280444241

1ش جواد حس�� االبراه�م�ة 2:12    10:6استاذ��ى حسن حسن حماد5
4243824

4276669

6
� محمود  نهاد محمد الشاط��

عقل

اس�شارى 

ج
196ش جمال ع�د النا� - س�دي ��� �حري

03 5564937-

01210231037

� رماح سالمة احمد الب� طا�ل7
7235757667ط��ق الح��ة لوران  من 11ص : 5م عدا الجمعةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ش فوزى معاذ امام مسجد ع� بن ا�� طالب سموحةاستاذاحمد الس�د محمد شامة1
4230484

4230196

استاذاحمد حسام محمد ع�دهللا2
 22ش الغرفة التجار�ة محطة الرمل

عدا الخم�س والجمعة 5:1
4805023

3
احمد محمد لط�� خطاب و 

شهرته احمد خطاب
استاذ

� امام البنك  سموحة خلف 29 ش فوزى معاذ ب�ج العلم��

األه�

4283731 

01020002929

استاذاسامة فاروق ع�4

  2ش شعراوى مع تقاطع ش ابو ق�� لوران

ت سموحة ابراج ال�ا�ا تقاطع فوزى معاذ مع  ال��

دمنهور - ب�ج عرا�� 1 ش عرا�� 

5838813

01228277837

595922501ش عمر لط�� االبراه�م�ةاستاذالس�د جابر الس�د مر�5

استاذام�� ع� الدين حسن ابو سمرة6
8ش �ل�ة الطب  محطة الرمل

ة العصافرة 14ش سلمان الفار� �جوار م��
01068053020

استاذحازم محمد وح�د قند�ل7
 568مكرر ط��ق الح��ة م�دان جل�م

يوم�ا  ـــ  2:12 الخم�س 9:6
5838382

م والطب الطب���  � الرومات��

العيون
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذخالد محمد حسن محمد8
10ش المش�� احمد اسماع�ل س�دى جابر

المحطة ( 9:6 عدا الجمعة )

01205955859

5454516

استاذعالء محمد محمد فاضل9
 10ش كن�سة االق�اط محطة الرمل 4:1 عدا الخم�س

والجمعة
4864353

10
ى محمد  ك��م محمود ص��

ى ) ( و شهرته ك��م ص��
استاذ

57ش صف�ة زغلول - محطة الرمل

من12: 6 يوم�ا ــ من 12: 3 الخم�س )
4875264

494806473ش الن�� دان�ال محطة الرمل 2:12استاذمحمد سعد محمد مر�11

استاذمحمد ع�دالحم�د رجب12
5ش اسماع�ل الفنجرى ( ماند�س )

ار ( 4:1 ـــ  8:6 ) � ترام �امب ش��

 5907699 

5925967

ى الس��اوى13 استاذمحمود حامد ص��
 ط��ق الح��ة - أمام محطة الوزارة فوق خ�� زمان 488

ما عدا الجمعة 9.3:6.3

5834106 

01066612566

استاذمحمود حسن مر� احمد14
197ش ع�دالسالم عارف لوران

59ش جم�لة بوح��د م�دان المطا�� السيوف 

5847458 

01100500161

ى ) سبورتنج 8:5 عدا الجمعةاستاذهشام فؤاد شحاته الج���� 15 185435633ش ع��ز فه� ( زنان��

الس�د الس�د الس�د رش�د16
اس�شارى 

أ
اف مصط�� �امل  ابراج اال��

�
91ش احمد شو�

5443697 

01222650451

حاتم ع�دالحل�م عجور17
اس�شارى 

أ

�ف من 8:5 عدا الخم�س و  العصافرة �جوار اسواق ال��

الجمعة
5491188

حسام ع�دالحل�م حسن الد�ب18
اس�شارى 

أ

� محطة الرمل 9:6 عدا  2ش �اج من�� من السلطان حس��

الخم�س و الجمعة
4869421

رفيق ع�د الحل�م بر�ات19
اس�شارى 

أ

50ش محمد ف��د ونجت - بول��

من 1: 3 يوم�ا ماعدا الجمعة

5244087

01002413580

طارق سم�� حم�دة20
اس�شارى 

أ

 80ش الشه�د محمد الس�د حف�� 

( 10:5 ) س�دى جابر

5446020

5227060

مجدى لب�ب حنا21
اس�شارى 

أ

 170ش السوق �ا�وس

20ش محمد ف��د بول��

5762056 

5469141

محمد ماهر الج���� 22
اس�شارى 

أ
615270663ش الجالء ف�كتور�ا7.30: 11 عدا الجمعة و الس�ت

محمد محسن ع�دهللا �حان23
اس�شارى 

أ
3985454609ط��ق الح��ة مصط�� �امل

محمود محمد توفيق الط�اع24
اس�شارى 

أ
5857828عمارة الخليج محطة ترام الهدا�ا (9:6)

ايهاب محمد محمد عثمان25
استاذ 

مساعد

 رشدى اع� مجوهرات داماس   10:7
�

 168احمد شو�

عدا الخم�س و الجمعة

5221924

01281359649

26
ع�د الحم�د شا�ر اسماع�ل 

 
�

الحو�

استاذ 

مساعد

ق محطة ترام س�دى جابر الشيخ  من  ب�ج �انوراما ال��

5:12 عدا الخم�س و الجمعة

5229722  

01226248991

عالء صالح الدين محمد ع�اس27
اس�شارى 

ب
2115748226ش الفتح ترام شدس 5: 7 عدا الخم�س و الجمعة

� احمد خالد محمد رشاد ابراه�م28
8ش �ل�ة الطب - محطة الرملأخصا��

03 4840421-

01220111676

ف محمد الب�جاوى29 � تامر ا��
أخصا��

 - 21ش 56 ط��ق جمال ع�د النا� امام شهد المل�ة

م�ا� 7: 9 عدا الجمعة

5491435

01227623890

� محمد سع�د احمد جمعة30
29ش فوزى معاذ - سموحةأخصا��

4291651

01155993838
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد ��ى محمد31
أخصا��

181ش جمال ع�د النا� س�دى ��� 

س�ت و االر�عاء من 9:6 الخم�س من6:3

5557778

01111626170

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاسامة جابر الس�د جابر1
ون- بول��� 6  � ابراج �اندى ش المحاس�ة فوق ص�دل�ة الف��

: 10 عدا خم�س جمعة

5245800

01094818413

3855454552ط��ق الح��ة - مصط�� �امل - اسكندر�ةاستاذالس�د ع�د القادر نوار2

استاذانور محمود محمود ع�دە3
امام 9 ش مسجد الهدا�ا - عمارة الخليج (ب) بول�� 6: 8 

عدا الخم�س و الجمعة

5857122

01208106180

استاذجابر ابراه�م مسعود4
 42ش الشه�د محمد حف�� س�دى جابر المحطة  9:6 عدا

الجمعة
5438250

استاذسامح احمد درو�ش5
16ش الشهداء محطة الرمل

 (10:7)
4807103

53ش ف�كتور عمان��ل سموحةاستاذسهام ع�دالفتاح عمارة6
4259044 

01115315900

استاذع�دالع��ز فه� خل�ل7
178ش عمر لط�� محطة ترام سبورتنج

� و الخم�س و الجمعة  من8:4 عدا االثن��
5914941

325822335ش ع�د الحم�د الد�ب  ثروت 6-9استاذمجدى ع�د المج�د عوض هللا8

استاذمصط�� محمد الدي�ا�� 9
 6ش نج�ب ال��حا�� من صف�ةزغلول محطة الرمل 6 : 8

عدا الخم�س والجمعة
4872848

10
مصط�� ن��ل ابو شل�ب 

( مركز اورانج )
2314293590ط��ق الح��ة امام نادى سبورتنجاستاذ

استاذنورا الس�د ع�دالمج�د مشا�11
 23ش الصاغ محمد ع�دالسالم  من ش الع�سوى س�دى

 ���
9610688

 ع�دهللا12
�

� شو� استاذن�ف��
 :6ش ع�د ال���م الخطا�� خلف خروب سا� االبراه�م�ة 1

عداخم�س جمعة 4
4248910

احمد حسن مصط�� الدقاق13
اس�شارى 

أ

274ش بورسع�د �لي��اترا حمامات

� واالر�عاء  3:1 ــــ 10:6 الس�ت واالثن��
5441449

احمد ع�د الع��ز ابراه�م بر�ات14
اس�شارى 

أ
144ش جمال ع�د النا� س�دى ��� 

5540688

01275572919

15
امن�ة محمد فوزى محمود سعد 

(و شهرتها امن�ة فوزى)

اس�شارى 

أ

 80ش الشه�د محمد حف�� امام محطة ترام س�دى جابر

عدا خم�س جمعة 3:10

5461522

01224319155

ا�مان سعد ع�دالرزاق شفشق16
اس�شارى 

أ
124813373ش شام�ليون االزار�طة 5:12 عدا جمعة

� ع�د الفتاح رزق17 بوس��
اس�شارى 

أ
ام - االسكندر�ة 1640100868388ش عمر لط�� - سبورتنج ع� ال��

دعاء سع�د خل�ل18
اس�شارى 

أ
2ش قناة الس��س  محرم �ك -الدور االول - اسكندر�ة

033902748 - 

01223670470

رضا ع�دالحم�د محمود نعمان19
اس�شارى 

أ
ار � 165916807ش ع�د المنعم سند - �امب ش��

طارق محمد ف�اض20
اس�شارى 

أ

  22ش سور�ا رشدى من9:5عدا الخم�س والجمعة من

5.3:1.3الس�ت

5233002

01221175153

االسنان
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�دالمنعم مصط�� الختام21
اس�شارى 

أ
ة 60ش الجواهر الح��

4805404

01285202286

� خاطر22 � حس�� عالء حس��
اس�شارى 

أ

ار عمارة قبنورى 6:10م ما عدا �  59ش عمر لط�� �امب ش��

الجمعة

4204077

01227912037

محمد فت� محمد ع�دالحل�م23
اس�شارى 

أ
44966747ش يوسف م�دان الرصافة محرم �ك 9:6

محمود محمد الس�د ص�اح24
اس�شارى 

أ

ق  4ش �دوى محرم �ك ال��

من 4: 8 عدا الجمعة

4967688

01022552585

25
مدحت محمود محمد ع� 

العسيوى

اس�شارى 

أ

 37ش الجالء ف�كتور�ا

عدا الخم�س والجمعة 10:6
5275225

وج�ه محمد ابوز�د26
اس�شارى 

أ
ق المدينة س�دى ���  5481037ب�ج النور م�دان ��

احمد ع� رجب غن�م27
اس�شارى 

ب
224ط��ق الح��ة - االبراه�م�ة

03 5906902-

01202296128

28
 � � ع� شاه�� راو�ة شاه��

( اسنان اطفال )

اس�شارى 

ب

 274ش بورسع�د �لي��اترا حمامات

يوم االحد و من 12: 8 م عدا الخم�س 7:4
5441449

29
�ف ابراه�م فكرى ��

(الماسة لطب االسنان )

اس�شارى 

ب

4ش تاج الرؤساء سا�ا �اشا

من 10: 10 عدا الجمعة

5849373

01008632356

 صالح محمد30
�

طارق صد�
اس�شارى 

ب

 8ش المالزم سامح قاسم - بول��

من 12: 2 ظهرا و من 6: 9 مساءا
5441857

عادل جمال الدين محمد31
اس�شارى 

ب

 48ش ع�دالسالم عارف محطة ترام سا�ا �اشا 9:6 عدا

الخم�س والجمعة

5852299

01116529922

32
عمرو ع� ع�د العا�

 مركز جل��ال لطب االسنان

اس�شارى 

ب
3755421887ط��ق الح��ة مصط�� �امل

محمد عزت مو�33
اس�شارى 

ب

 30ش االذاعة ترام �ا�وس

ـــ 9:6 2:12
5841999

احمد  حل�م خل�ل ايوب34
اس�شارى 

ج

178ش عمر لط�� سبورتنج

عدا الجمعة 9 :5، 4 :11
5910843

35
اما�� اسماع�ل محمد

( مركز د اما�� اسماع�ل )

اس�شارى 

ج

 18ش ابن يو�س االسكندرا�� - محرم �ك

من 3: 10م عدا الجمعة

3902302

01270115811

ا�مان من�� حسن يوسف غالب36
اس�شارى 

ج

�ا  الفل� السيوف الجد�دة ش 16  ب�ج الصفاامام �افي��

دهب ( 10:6.30 )

9563189

01009350797

صالح محمد خل�فة شع�ان37
اس�شارى 

ج
95853292امام 9 ش مسجد الهدا�ا عمارة الخل�ل ج 2:11 ــــ  10:6

38
عاصم محمد محمود حسام 

الدين

اس�شارى 

ج
101229981770ش ال�اسط امام ك��رى استان� رشدى

� قاسم39 عالء �ش�� ام��
اس�شارى 

ج
71001223307702ط��ق الح��ة - لوران

ها�� محمود محمد شا�ر40
اس�شارى 

ج

 97ش جمال ع�د النا� س�دى ��� 

من6: 10 يوم�ا عدا الجمعة
3591773

41
احمد حمدى ع�د الحل�م 

محمد احمد �ور
 �

01555315592تقاطع ش خل�ل حمادە مع ش خالد بن الول�د - اسكندر�ةأخصا��

42
 احمد شع�ان الع�ە 

 �� لطب االسنان
 �

6965821218ط��ق جمال ع�د النا� لورانأخصا��
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد محمد احمد ابراه�م43
أخصا��

ام � - س�دى ��� ال��  12ش حسن ام��

من 6: 9 عدا الخم�س و الجمعة

3583047

01001633500

� احمد محمد �در ع�دە44
أخصا��

الدرا�سة - ط��ق اسكندر�ة مطروح - امام مسجد الدرا�سة 

- العج�� 

03 4380037

03 4380047

45
احمد محمودابراه�م مشا�

(مركز ف�كتور�ا لألسنان )
 �

أخصا��
 10ش جمال ع�د النا� ف�كتور�ا  12-4 ظ ،6-9 م يوم�ا

عدا الجمعة

3582620

01200111004

� احمد �� محمود ابراه�م46
4605500144ش ملك حف�� العصافرة �حرى 6: 9عدا الجمعةأخصا��

� اسالم الس�د محمد داوود47
13021092ش سالم ع�د ال��لو 17.5 ط��ق اسكندر�ة مطروحأخصا��

48
اسماع�ل ع�د المطلب 

اسماع�ل ع�د القادر
 �

أخصا��
7ش االم�� عمر  محرم �ك غ�ط صع�دى

و من 6: 10 عدا الجمعة 3 :12
4211044

49 � � ا�رم ع�د الرحمن حس��
26ش صالح الحدي�� محرم �كأخصا��

4956606

01001008680

50
االء مجدي محمد ناه�د ابو 

زهرة
 �

� - سموحةأخصا�� ف�كتور عمان��ل - ابراج القطن - ب�ج ال�اسم��
03 4209946-

01223534477

51
ا�مان احمد محمد بر�ات 

(تروسما�ل لطب االسنان )
 �

84ش عمر لط�� االبراه�م�ة- 54 ش مصط�� �امل فلمنجأخصا��
5926046 / 

5865000

52
 ع� انور 

�
ا�مان عامر شو�

( المستق�ل لطب االسنان )
 �

أخصا��
 12ش 302 تقس�م القضاة ب�ج ال�سام سموحة  11:10 م

عدا الجمعة

4258165

01207333407

ى53 � حامد  ابراه�م ص��
� فكرى خلف س�نما راديو محطة الرملأخصا�� 204864956ش أم��

54
حسام الدين تاج الدين عامر 

تاج م�د��ال ك�� 
 �

أخصا��
ى محطة ترام جنا�ل�س 5ش محمد ص��

75ش فوزى معاذ  سموحة 

5846820

0114447730

� حسن احمد حسن ع� االب�ارى55
أخصا��

فلمنج ب�ج االط�اء 58 ش مصط�� �امل 12 :3ظ 6 :10م 

عدا الجمعة

5840336  

01007215377

� يوسف56 � محمد حس�� � حس��
72ش جم�لة ابو ح��د دوران السيوف  - اسكندر�ةأخصا��

5299616 / 

01274510393

� حل� ع�د المج�د حل�57
01557565015ب�ج مكه ط��ق اسكندر�ة مطروح - العج�أخصا��

� دينا ابراه�م جابر ابراه�م58
01001448532ب�ج ب سمارت تاورز ابراج ال شا�ر - سموحه - اسكندر�ةأخصا��

59
ف ابراه�م ادهم  دينا ا��

(اى سما�ل دن��ل �لينك)
 �

201ش ع�د السالم عارف  - لورانأخصا��
5844185

01206999221

� را� ن� محمد الرو�� 60
أخصا��

47ش الب�ك�ا�� الع�سوى - س�دى ��� 

من 12 ظ: 10م

5713311

1279900489

61 � � ران�ا احمد حن�� احمد حس��
أخصا��

 14ش ع�دالسالم عارف امام محطة ترام

الهدا�ا بول�� من 9:7 عدا خم�س جمعة
5451307

62
سارة حمدى محمد عجم�ة

( مركز سمارت دنتال ك�� )
 �

أخصا��
233ش الفتح - جنا�ل�س

من 11: 9م عدا الجمعة

5765756

01000726677

63
سامح صفوت محمد شفيق

( مركز فور دنتال لألسنان )
 �

أخصا��
 12ش شام�ليون االزار�طة

عدا الجمعة 5:12
4813373

64
سحر محمد ابراه�م سالمة 

(مركز ال�كس دنت )
 �

374ط��ق الج�ش الدور الرابع جل�مأخصا��
5855030

01226900285

� طارق من�� ع� محمود توفيق65
أخصا��

 28ش ام�� ال�حر ب�ج الوسام محرم �ك

عدا الخم�س والجمعة 10:6

3951708

01069110148

66
ع�د الخالق محمد ع�د الرزاق 

ع�د هللا
 �

� - ز�����ا - اسكندر�ةأخصا�� � امام جامع �ح�� � �ح�� 901009937777ش ام��
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محافظة االسكندر�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ع��زة خم�س ع�د هللا عرا�� 67
أخصا��

� فكرى محطة الرمل 21ش ام��

من 10ص : 10 م عدا الجمعة

03 5867006-

01090032718

68
عمرو سعد محمد احمد ف�ج

(مركز لوران دن�تال ك�� )
 �

أخصا��

724ط��ق الح��ة لوران

ت االول - ع��ة سعد - سموحة  1ش ال��

66ش الح��ة - محطة الرمل

5837013

4278913

4876277

� ف��د محمد ف��د الس�د69
سموحه م�دان ف�كتور�ا عمان��ل اسكندر�ةأخصا��

01221111956 / 

4281765

70
لؤى محمد الس�د عوض

اقة ) ( ع�اة ا��
 �

أخصا��
 237ش بورسع�د �لي��اترا امام مركز الح�اة س�ان من 6: 9

عدا الجمعة

5442367

01159544559

71
محمد جمال حس�� محمد

 هوليود سما�ل لطب االسنان
 �

374العصافرة- ع�د النا� - امام مطعم عروس دمشقأخصا��
01099505475

01283238034

� محمد صالح ع�د العا�� حسان72
أخصا��

ناص�ة ش السمالي�� رقم 2 مع  ش الب�طاش الرئ��� - 

الب�طاش - العج�� 

01064421148

01120446223

73
محمد مصط�� ابراه�م خطاب 

(ع�ادات خطاب لالسنان )
 �

أخصا��
العج� اول ش الهانوف�ل الرئ�� عمارة دار االشعة 4:1 و 

11:7 عدا خم�س جمعة

4399863  

01121281114

� محمد وجدى محمد74
أخصا��

ش اسكندر ابراه�م �جوار كنتا� م�ا�

9:6 عدا الجمعة
5578415

75
محمود احمد فوزى محمود 

(مركز ستار دنت )
 �

أخصا��
المندرە 421 ش جمال ع�د النا�  

م�ا� تقاطع ش الع�سوى مع اسكندر ابراه�م

5865144

01279003321

5521232

� محمود احمد محمود حمودة76
3ش ت�ال بول��أخصا��

5454563

01228255970

77
 
�

محمود احمد محمود ع�دال�ا�

( مركز الصفوة )
 �

أخصا��
 24احمد ت�س�� تقاطع جمال ع�دالنا�

م�ا� ( 10:5 عدا الجمعة )

5576428

01005229966

78
محمود محمد فوزي ع�اس 

حشاد
 �

81028479807ش مصط�� �امل - �جوار بنك م� - بول��� أخصا��

� مروة سم�� سع�د نجا79
أخصا��

اف عمارة 3 الدور االول  ابراج اال��
�

 91ش احمد شو�

مصط�� �امل
5421424

� محمد ن��ل �از�نة80 � مع��
أخصا��

 401ش ملك حف�� العصافرة ق�� 11 :2 ص�احا ـــ 5 : 11

مساء عدا الجمعة

3220150

01001846040

� نجالء محمد  محمود مر�81
أخصا��

 11ش محمود رضا متف�ع من ش خالد بن الول�د - س�دى

��� ترام
01224655079

� ن��ل حسن ع�82 � نرم��
أخصا��

 67ش ع�دالمحسن الحسي�� س�دى ��� 

عدا الخم�س والجمعة 9: 6

5485700

01202580846

� ول�د حس�� ابراه�م محمد83
أخصا��

 12ش س�ف الن� الب�طاش العج� من 5: 10 يوم�ا عدا

الجمعة

3088719

01225284808

� ول�د فؤاد ع�د هللا الد�ب84
8ش ع�د السالم عارف - الهدا�ا - بول�� اسكندر�ةأخصا��

5451933 / 

5410672

85
ول�د ف�صل نج�ب االنصارى 

(مركز ا�سفورد )
 �

476ش ابوق�� بول�� - اسكندر�ةأخصا��
035458991 / 

01273802080
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

� - الجمركاحمد محمد فتج هللا1 38ش ق� راس الت��
4810609   

4840102

2
االبراه�م�ة للتحال�ل الطب�ة 

 جرجس
�

ها�� رفيق صد�
1ش مصط�� الخادم تقاطع عمر لط�� ترام االبراه�م�ة

5917397  

0120679757901

005409998

3
 اال�اء للتحال�ل الطب�ة

ا�اء ص�� ع� حسن
12ش مجد العرب س�دى ��� �حرى

01021752076 / 

032329533

ج الط�� الرملاالنصاري4 19324ش �ل�ة الطب الشقة 504 الدور 5 ال��

ج5 ال��
514ط الح��ة من الوزارة

14ش �ل�ة الطب محطة الرمل
19911

6
الجامعة

 � ران�ا رشدى ع� حس��

م�دان الساعة - فوق مطعم جاد

شارع 45 تقاطع ش17 - فوق ص�دل�ة مار�وت

03 5468598

03 3249943

الح�مة7
ش جل�س مع �ل�ة الطب �جوار صوت القاهرە الرمل

سموحة عمارة البنوك والتامينات �م�دان ف�كتور عمان��ل

01097244412

01050277223

8
الخب�� 

 احمد مصط�� ش�� سع�د

 31م�دان ف�كتور�ا عمان��ل سموحه ال��لو 16 ط��ق

اسكندر�ة مطروح

4270705 / 

4345729

الدكتور �ديوى للتحال�ل الطب�ة9
ال س�دى جابر 86ش س�دى جابر الشيخ �جوار سن��

656ط��ق الح��ة اع� ايهاب سن�� - جنا�ل�س

5222602

5805757

10
ق االوسط للتحال�ل الطب�ة ال��

محمد ع�د الجواد الصا�� 

ش احمد اسماع�ل س�دى جابر ب�ج دا�ت �الزا  

ش مسا�ن الحد�د و الصلب ب�ج د�� ابو يوسف

ش الهانوف�ل الرئ�� عمارة 2 الدور األول

5410945

4354052

01154844492

الشمس11
9م�دان سعد زغلول

436ش جمال ع�د النا� المندرة
19445

22ش سور�ا رشدى الدور الرابع شقه 408العم�د للتحال�ل الطب�ه12
01555527627 - 

01113335857

الفا للتحال�ل الطب�ة13
15م�دان سعد زغلول

418ط الح��ة
16191

14
الفنار الب 

� تادرس ف�ج  ماهر ام��

ة � 1ش مسجد س�دى ��� امام � المن��

32شارع االذاعة �ا�وس

554837

5856680

01277881883

15
الفنار

 مصط�� محمود مهدى ع�دالرحمن
94815747ش الن� الجمرك

المخت�� 16
� فكري محطة الرمل 21ش ام��

27م�دان ف�كتور عمان��ل سموحة
19014

17
المروة

 �
مروة حن��

 �
5850721 1303ش خل�ل مطران - سا�ا �اشا - امام المس�ش�� االلما��

ام - الدور االولالنهار للتحال�ل الطب�ة18 65ش محرم �ك ال��
01225636940     

01273354820

81ش مسجد العطار�ن امام حلوا�� اث�ناالهام رزق (عال رزق)19
19445 - 

01211119445

20
ال�كس الب

مصط�� مراد
64ش صف�ة زغلول محطة الرمل

19445 - 

01211119445

ار - االسكندر�ةال�كس للتحال�ل الطب�ة21 � 50ش عمر لط�� - امام محطة ترام �امب ش��
591499503 - 

01124075180

22
ا�فا للتحال�ل الطب�ة 

ل�� فوزى ف�ج
م�دان ك��رى االبراه�م�ة سموحة

4283321

01228195614

تراست الب23
 �

� - امام مدرسة المدينة المنورة - �جوار �ارفور سي�� ابراج المع��

ال�ت - السيوف

03 5440101 - 

01271446662

3020789العج� الدرا�سة �جوار ناتا�تو�ل محمد مسعود24

تيول�ب للتحال�ل الطب�ة25
 377تقاطع ش بور سع�د مع ش قناة الس��س امام مس�ش�� 

الشاط�� 
01555252345

5230632ش بور سع�د م�دان �لي��اترا - اسكندر�ةجاما للتحال�ل الطب�ة26

معامل التحال�ل
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

ام محرم �كج��ن س�ان للتحال�ل الطب�ة27 82ش محرم �ك امام يوالينوا ع� ال��
03393767400  / 

33936602

حساب28
� فكرى محطة الرمل 21ش ام��

ام � سبورتنج ال��
182ش عمر لط��

16987

29
� محمد ز� غرا�ة حس��

(تحال�ل �اثولو�� )

م�دان جل�م ناص�ة ش احمد �اشا ��� �ا�وس امام قهوة 

ال�طل ش السوق

5844142 

5742176

01283680521

30
دار التحال�ل

ج�الن ع�د المنعم الس�د
45ش �ا� بن عامر - غ�ط الصع�دى - محرم �ك

4295899

01099408241

11401127742717شارع الفتح-ترام �ا�وس-فوق ص�دل�ة مر�� دغ�دي الب31

رو�ال الب للتحال�ل الطب�ة32

36ش سعد زغلول - محطة الرمل

ش فوزى معاذ - ب�ج الصفوة 2 سموحة

457ش جمال ع�د النا� - المندرة

4819837    

01122271148  

01129933132

9ش الجالء ف�كتور�ا - االسكندر�ةر�ــهام ع�د الحل�م للتحال�ل الطب�ة33
5290333

01016537722

34
زك��ا  للتحال�ل

 � محمد زك��ا حس��

بول�� ش مسجد الهدا�ة عمارات الخليج ب�ج (ج) الورد�ان 

21 ش االسناوى ب�ج القدس

5854294 

4446885 

01208131333

س��د الب35
398ط��ق الح��ة مصط�� �امل

ا دهب � عمارة73ش محرم �ك الرئ��� اع� بي��
19358

294240614ش بهاء الدين غتورى سموحةسالمة محمد �امل صدقة36

صفاء ع�دالمنعم مصط�� الش��37

ى الجمرك 43ش اسماع�ل ص��

 84ش هلي��ل�س من الجت�ه - االبراه�م�ة

- تقاطع ش مرت�� من ش محطة شدس

4814541

01127742717

5075774

38
صفوة اسكندر�ة

اسالم محمد ع�د الفتاح الم�اوى
01550420582المندرە ش س�دى �مال ب�ج السالم

40ش االسكندر اال��� االزار�طةفاروس الدو�39
4805844

4845942

8ش �ل�ة الطب الدور 5 ب�ج االط�اء الرملفرست الب40
4817696

01119111045

41
كوالي�� للتحال�ل الطب�ة

م�� وجدى ع�اد
17م�دان سعد زغلول - محطة الرمل - اسكندر�ة

24860221

01270020077

42
كيور الب

مروة ابراه�م ع�د الحل�م خ�� 

تعاون�ات سموحة عمارة 28 اول ش خ�� زمان خلف زهران 

مول

4298310

01202673672

43
مرزوق للتحال�ل الطب�ة

صالح احمد الس�د مرزوق
595910066ش عمر لط�� االبراه�م�ة

28ش الغرفة التجار�ة محطة الرملم��م ابوس�ف حل�44
4805975 

01223940211

مسعد احمد احمد م�ارك45
 46ش محرم �ك ابراج المرام �جوار مدرسة

العروة الوث�� 
4955722

5841005 1303ش د / محمد رافت محطة الرململك محمود ع�دال�46

اول ش المعهد الدي�� عصافرة الق�ل�ة ب�ج االط�اءمؤمن ن��ه خل�ل ال�دراوى47
3256050

5354911

ا للتحال�ل الطب�ة48 48س�دى جابر امام محطة �لي��اترا الصغرىمي��
035433273 /  

01208999503

49
وسام محمد ع�د الع��ز ابراه�م 

الجندى
1235921481ش بورسع�د االبراه�م�ة

التل�فونالعنواناالسمم

اوي1 � أحمد ع�د الوهاب محمود الج��
 - 35ش مسجد س�دي ��� - تقاطع ش جمال ع�د النا� 

اع�  النفق س�دي ��� 

03 5509468

01095544117

314868258ش االسكندر اال��� االزار�طةالجامعة لالشعة2

مرا�ز االشعة
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

ال مصط�� �املالح�اة لالشعة3 426ش مصط�� �امل امام سن��
5255569

5924714

4
المدينة س�ان

المدينة لألشعة ال�شخ�ص�ة

 5ش د / ع� ابراه�م خلف س�نما راديو

محطة الرمل
4800030

هة س�ان5 � ال��
ش الرصافة - امام معهد الخدمة االجتماع�ة - خلف مس�ش�� 

هة - محرم �ك � ال��

3905565/01140

777795

2901002516062ش صف�ة زغول - محطة الرملالن�ل لألشعة6

7
ا��� راد

�د س�د � مصط�� محمود ابو ال��
79ش خالد بن الول�د - عمارة �ارما تاور -  س�دي ��� ق��� 

03 3570660

03 3584036

7ش الب�طاش الرئ�� الدخ�لةب�طاش س�ان لالشعة8
01112357819

01271181906

82ش محرم �ك - امام مسجد اوالد الشيخ القد�مج��ن س�ان9
3636596 - 

3936602

402ط��ق الح��ة - ب�ج السنهوري - مصط�� �املحافظ رو�ال س�ان10
03 5455676

01278190011

� درو�ش س�ان11 394848960ش السلطان حس��

12
رو�ال س�ان لألشعة

  (ا�ه اند دى )
33035533193ش 45 العصافرە �حرى - اسكندر�ة

13
سموحة س�ان

 سموحة لألشعة
26ش فوزى معاذ صفوة رجال االعمال(1) سموحة

01551070050   

4266070

افعادل محمد احمد رزق14  مصط�� �امل ابراج اال��
�

9135436425ش احمد شو�

15
ل�دى س�ان

 امل محمد رشاد حجازى
29ش فوزى معاذ  سموحة

4288837

01154459004

التل�فونالعنواناالسمم

76ش ع�دالسالم عارف سا�ا �اشاابراه�م عب�د1
5825026

5821262

2
االسكندر�ة لالوع�ة الدم��ة 

والقدم السكرى
ك��رى 14 مايو مجمع الوطن�ة امام جامعة فاروس

3823120

3823150

3
االسكندر�ة للرك�ة 

ومناظ�� المفاصل
5ش فوزى معاذ سموحة

4258470

4258471

4 �
67ش ع�د السالم عارف سا�ا �اشا الرملااللما��

5858909

5858808

ة الجام�� 5 12ش المس�ش�� اال�طا�� محرم �كالح��
4291851

4295626

6 � 4272652ط��ق 14مايو سموحةالمركز الط��

ش الف��د  ل�ان من ش سور�اغ - رشدى 20اج�ال7
01285292220   

52347235

13857011ابراج الوطن�ة امام جامعة فاروس - سموحةاسكندر�ة لطب االطفال8

ةالحم�ات9 الح��
4293143

4293142

10
الح�اة للقلب واالوع�ة الدم��ة والقدم 

السكرى
10ش فوزى معاذ ب�ج سما الح��ة

01002004422

4200033

11
الشفاء

�ة جمع�ة س�دي جابر الخ��
�5466746جوار مسجد س�دي جابر الشيخ

ةالعسكرى العام12 الح��
4291457

4293752

4221458

ش االم�� لؤلؤ الق�اريالق�اري العام13
4408607

4408599

14
المجمع الط�� للقوات المسلحة 

�االسكندر�ة
محطة ترام س�دى جابر الشيخ

5437445

5466805

المجمع الط�� م�دان الخرطوم االزار�طةالمس�ش�� الجام� الرئ��15
4855983

4855982

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة (60% للعضو وا�ته و30% للوالدين)
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

اندلس�ة السالمة الشالالت - سموحة16
 35ش بهاء الدين الغتوري - سموحة

7ش محمد مطاوع - الشالالت
4879999  16781

15461مدخل الط��ق الدائرى -0 مدخل الداون تاون - االسكندر�ةا�ل�ت17

94ش قنال المحمود�ة - امام ك��رى كرموزراقودە18
3636000

3635000

10ش �غداد امام �ل�ة العلوم محرم �كسهال الجد�دة19
3912482

3912483

20 �
91212229717ش �هنك لورانسي��

ق المدينة21 ش خل�ل حمادة س�دى ��� ��
5563554

5582682

22
مس�شف�ات جامعة االسكندر�ة

 (الجام� الجد�د )
المجمع الط�� م�دان الخرطوم االزار�طة

4855983

4855982

ةمعهد ال�حوث الطب�ه23 4285455الح��

التل�فونالعنواناالسمم

� �امل - بول�� ابراه�م ندا التخص�1
57ش ط�ار احمد مسعود من ش مصط��

5411553-

5452740

20ش بهاء الد�د الغتورى سموحةاالسكندر�ة الدو�2
4207244  

4207243

� متف�ع من ش االق�ال ال�ا�ااالق�ال3 10ش حسن ام��
3571692 

3571693

اراالن�ا ت�ال4 � 145921288ش ش�د�ا �امب ش��

14ش الجالء ف�كتور�االثغر5
5771922

5744720

6
ق االوسط ال��

تراست ك�� للخدمات الطب�ة
25ش فوزى معاذ سموحة

4299520

4299517

7
الصفوة العام��ة

(لواء الحمد للخدمات الطب�ة)
ش عمر بن الخطاب �جوار ال���ري العلوي العام��ة

4482519-

4485872

8
ال��� والمسالك البول�ة 

ال�� للخدمات الطب�ة
236ش بورسع�د - �لي��اترا

5426049 

5440165 

5461677

9
المل� لالوع�ة الدم��ة و القدم 

السكرى
22ش االسكندر اال��� االزار�طة امام �ل�ة طب االسنان

4855618

01096168189

4ش زهران رشدي جل�مجل�م10
5837139

01222634365

01271301110

47ش م�شا محرم �كحساب11
3938480          

3935788

� �ا� �جوار �ارفور سي�� السيوف - اسكندر�ةدار العالج12 ابراج المع��
78812960103 / 

15074

ال الفتحدار القلب و الصدر13 649ط��ق الح��ة جنا�ل�س �جوار سن��
5750480

01000507070

ط��ق اسكندر�ة مطروع ال��لو 15 الهانوف�لفاطمة الزهراء14
4362667-

4362666

الدخ�لة ط��ق اسكندر�ة مطروحق� الشفا15
2208001

2208002

1
احمد ع�د الع��ز ( مجموعة الع��ز 

الطب�ة)
34956888ش الرصافة ابراج القضاة - محرم �ك

خلف 30 ش لوموم�ا الشالالتاالسكندر�ة لالذن2
4960102

4960100

27ش الفتح �ا�وسالفتح3
5826768

5828245

4
المس�ش�� التخص� للجهاز الهض� 

و ال��د
583ط��ق الح��ة جل�م

5777358 

5777357

ش محمد نج�ب �جوار مكتب صحة داناالنهار5
5049600

5052400

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

671023998881ش مرت�� �اشا شدسشدس6

اول ط��ق جمال ع�د النا� ف�كتور�اطي�ة7
3590444

3590666

18ش ف�ل�ب جالد من ش الجالء ف�كتور�اف�كتور�ا8
5776770

5746400

2203949ش مسجد نا�� خلف مح�مة الدخ�لةف�كتور�ا ( الدخ�لة )9

التل�فونالعنواناالسمم

51ش لم� من ش الم�ح س�دى ��� ق��الزهور1
5252204

5252203

54ش الب�طاش العج�الوفاء2
4358506

4358318

ناص�ة االسناوى والتلعفرى الورد�انجدة3
4445599

4444799

� الم�ش�ةد منت� ز�د لل��� 4
194851850ش الصحافة �جوار المطا��

5
سهال الط�� 

( �ساء ووالدة )
103936949ش محرم �ك محطة م�

14،16ابراج ال��ادة - محرم �ك من ش قناة الس��سو� العهد6
4957751 

4957761

و�نجت المل�� 7
 شارع محمد ف��د ( و�نجت سا�قا ) ناص�ة مس�ش�� الرعا�ة 

لالطفال- مصط�� �امل

03 5463111

01555971259

التل�فونالعنواناالسمم

64ش اسماع�ل  مصط�� �ى سموحةاسكندر�ة للعيون1
4274930

4240779

� التخص�� للعيون2
21401111184888ش بورسع�د - سبورتنجاالسكندر�ة الوط��

الصفوة التخص� للعيون3
26ش فوزى معاذ �جوار مسجد ع� بن ا�� طالب

سموحة

4257446

4257420

القمة لل���ات4

سموحة 45ش ف�كتور�ا عما ن��ل امام زهران

253 ش جمال ع�د النا� �جوار اال�اد�م�ة 

7ش مسجد الهدا�ا امام ب�ج الخليج - بول�� 

5506150

5820704

01003430347

306ش بور سع�د س�دى جابر الشيخالمركز األس�شارى لطب العيون5
01206053061 / 

01206053062

6
ال�كس اى ك�� 

( لطب و جراحة العيون )

كورن�ش المحمود�ة �جوار جامعة فاروس 

مجمع عمارات سوم�د3

3855401

3855403

3855404

ر7 � اى تك لجراحة العيون و الل��
هة - �جوار مس�ش�� طلعت   � ابراج الثغر - ط��ق مطار ال��

مصط�� 

3832450   

3832451

ر8 � �نة توتال - ط��ق اسكندر�ة مطروحدار العيون و الل�� � م�دان ال��لو 21 �جوار ب��
3192116

01279646465

52ش توت عنخ امون ب�ج الزهراء سموحهرؤ�ة اسكندر�ة لتصحيح اال�صار9
01003102900 / 

4247471

معهد ال�تاركت الدو�10
 42ش ع�دالسالم عارف سا�ا �اشا

288ش جمال ع�دالنا� اال�اد�م�ة م�ا�

5823181 

ـــ5407806

01001673232

15ش محمد وج�ه احمد وابور الم�اەمؤمن النواوى للعيون11
4278806

4278803

التل�فونالعنواناالسمم

طةاالسكندر�ة لجراحات االطفال1 هه امام نادى ال�� � 01140225252ط��ق مطار ال��

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات  مستوى ج
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محافظةاالسكندر�ة

التل�فونالعنواناالسمم

2
المركز المت�امل لخدمات المسالك 

البول�ة
11ش سان سا�ا محطة الرمل - اسكندر�ة

4845459 - 

4845452

3
ع�ادات اسكندر�ة للشفاء -د احمد 

حس�� درو�ش
� فكرى - محطة الرمل 2001558060003ش ام��

4
ع�ادات االسكندر�ة التخصص�ة

محمد محمد محمدالحلو�� 
455069888ش جم�لة بوح��د السيوف ب�ج الصفا و المروة

13094040ش حس�� محمد - من ش القاعدة - الب�طاشع�ادات الدكتور محمود حس�� 5

6
ع�ادات العب�� التخص�

عب�� ع�د السميع  يو�س
110ش مصط�� �امل فلمنج

5823511

01022471663

0122956608

193ط��ق الح��ة اإلبراه�م�ة  من 9ص : 11 مع�ادات ال�كس سي�� 7
4290860  

01013137349

253ط��ق الج�ش ستان� الرمل - اسكندر�ةع�ادات ستان� ك�� التخصص�ة8
01211123096 / 

5469543

العام��ة ش القسم امام مركز س�ف - اسكندر�ةع�ادات سالمتك التخصص�ة9
01145093339 / 

4493718

ون التخصص�ة10 � ش اال�سة � تقاطع ش محمد احمد عف��� سان س��فانوع�ادات فور س��
5852030 / 

01111135442

246ش بور سع�د - �لي��اترا - اسكندر�ةع�ادات لو�س التخصص�ة11
5226096 / 

01027095784
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محافظة مر� مطروح

التل�فونالعنواناالسمم

16191ش اسكندر�ة - ب�ج ال��اضالفا الب 1

2
الصفا 

م�� ع�د الغ�� الس�د ع�د االغفار
4940022ب�ج رش�د ش عمر المختار مطروح

ج3 ال��
18ش تح��ر تقاطع االسكندر�ة

ب�ج زهرة المدائن ش اسكندر�ة
19911

ة4 01203076049ش اسكندر�ة امام مس�ش�� الحمامالم��

التل�فونالعنواناالسمم

4932291ش المحطة - �جوار مجلس المدينةاالطفال1

464670019الشارع الرئ�� - امتداد ش مسجد الفتح - الض�عةالض�عة المركزى2

4938944ش المحطة - �جوار مجلس المدينةال�سا و التول�د3

4500059ط��ق مطروح - اسكندر�ة ك 55رأس الح�مة المركزى4

4060833ق��ة مار�نا 2 - �جوار � جولمار�نا المركزى5

اخر ش اسكندر�ة - �جوار المحافظة  مطرروحمطروح العسكرى6
01553901108          

    4939344

ش االسكندر�ةمطروح العام7
4932374   

4933355

التل�فونالعنواناالسمم

224942195ش المدرسة الثان��ة - مطروحمس�ش�� المصط�� 1

التل�فونالعنواناالسمم

1 � �ا في�س�االعلم�� � - الط��ق الرئ�� - اع� �افي�� العلم��
01116667051 / 

41003

2
المركز التخص� لجراحات القلب 

والقسطرة
14943333ش االسكندر�ة داخل حرم المس�ش�� العام �مطروح

01000382512ش التح��ر - اسفل فندق دينا �االس محمد رافت للجراحة العامة3

التل�فونالعنواناالسمم

4940000ش علم الروم 57حك�م1

ش جول جمال - امام مسمط الشعبر�ــهام رفعت2

1008641051ش شكرى القوت� - امام محل الد�بفضل3

معامل التحال�ل

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات الئحة خاصة

مس�شف�ات مستوى ج

الص�دل�ات
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ة محافظة ال�ح��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حمدى فت� زهران1
اس�شارى 

ب
01006821470ش مس�ش�� الحجاز كوم حمادة

� ر�م احمد محمد ع�د الغفور طاهر2
01227943121ش الرش�د�ة �جوار استوديو د�دى المحمود�ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ال القد�ماستاذا�من محمد ع�دە شمس�ة1 01222903176دمنهور  خلف السن��

� عادل محمد المغر�� 2
01003908061دمنهور اول ش الرح�ا�ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ج�الن محمود مصط�� 1
اس�شارى 

ج
ة �نة سلطان ب�ج ال�اتب �ح�� � م�دان الساعه امام ب��

01025211627 / 

01004330276

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ا� الس�د به��1
اس�شارى 

أ
دمنهور ب�ج عرا�� �اشا امام عمر افندى  الدور االول

3335306

01016087174

� احمد حافظ خ�� الن�الوى2
اخ�ت ش محمود ابو شل�عأخصا�� 3800829ش��

� محمد سع�د التحفه3
01272299777دمنهور االبراج اع�� سجاد دمنهورأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� رجب �سيو�� ع�1
3603553الدلنجات ش الجمهور�ةأخصا��

� رجب محمد ع�د السالم شكر2
01006880642ش جمال ع�د النا� مركز �درأخصا��

� ع�دالفتاح مو� �در3
01225312034كفرالدوار ش لواء االسالمأخصا��

� �امل ع�د الغفار حسن الشحات4
01028886410ش رمس�س ايتاى ال�ارودأخصا��

� محمد احمد عمارة5
� اع�� ص�دل�ة د / سع�دأخصا�� 01005151133دمنهور ش عرا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد محمد عمرو1
اس�شارى 

ج
ى 332278دمنهور ارض الم��

نفس�ة وعص��ة

ال�اطنة العامة

�اطنة وحم�ات

�اطنة وغدد صماء وسكر

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة
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ة محافظة ال�ح��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ا�مان سعد النجار1
اس�شارى 

ب
ا دمنهور ب�ج الزهراء - اع� اوالد مهنا - �جوار نفق ش��

333221   

01096117049

احمد سع�د رضوان الشناوى2
اس�شارى 

ج
ش المدارس مركز �در

01004157389

01003900166

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد ع�دالرح�م ابوالنور1
اس�شارى 

أ
3318398دمنهور  م�دان الساعة

2 � نو�� صالح عوض ال��
اس�شارى 

ب
� العام

9571240المحمود�ة امام المس�ش��

احمد الس�د ع�د الن�� الرفا�3
اس�شارى 

ج
�01288469183جوار مصنع المكرونة المحمود�ة

�مال راشد ع�د القادر عثمان4
اس�شارى 

ج
01005739119مركز �در امام موقف األت���س

محمد الس�د معروف5
اس�شارى 

ج
 
�

دمنهور م�دان الساعة ش االنصارى اع� استديو ال�
3300820

01112345887

�ا� محمد محمد الجوهرى6
اس�شارى 

ج
01005084540كفر الدوار  المح�مة الجد�دة

� ا�مان محمد سلمان7
دمنهور ب�ج عرا�� �اشا امام عمر افندى الدور االولأخصا��

0101221777

01098031758

� عالءالدين محمد نصار8
2687280كوم حمادة ش الموقف القد�مأخصا��

� محمد ع�� مندور9
01221678333دمنهور �جوار بيع المصنوعاتأخصا��

� محمود الس�د ع�د الصمد مسعود10
01006510291ش مس�ش�� الحجاز - كوم حمادةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد ن��ل الوك�ل1
اس�شارى 

أ
3317458دمنهور - �جوار س�نما الن�

هشام يو�س زا�د2
اس�شارى 

أ
ب�ج عرا�� �اشا = امام عمر افندى

01222865499    

01098031758

اسامة قنطوش3
اس�شارى 

ب

دمنهور - م�دان النافورة - ب�ج طي�ة - اع� ال�دى  

الدور الثا�� 

3333272     

01280402088

الحسن محمد مو� مر�4
اس�شارى 

ب
2216166كفر الدوار - ش احمد عرا�� 

عاصم ابراه�م نجم5
اس�شارى 

ب
3603020الدلنجات

جلد�ة وتناسل�ة

اطفال

الجراحة العامة
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ة محافظة ال�ح��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

6 
�

ع�د الحم�د ع�د الشا�
اس�شارى 

ب

دمنهور - م�دان النافورة - ب�ج طي�ة - اع� فتح هللا 

الدور الثالث
3337757

وك محمد سعد7 م��
اس�شارى 

ب
3680535كوم حمادة - امام السكة الحد�د

ا�من ع� ابو شم�لة8
اس�شارى 

ج
دمنهور - امام مركز خدمة الهدا�ة

3313031    

01001692943

مدحت محمد عزت الزمرا�� 9
اس�شارى 

ج
 � 3440369ايتاى ال�ارود - �جوار نادى المعلم��

دان10 �ا� سعد ال��
اس�شارى 

ج
 � 3293332دمنهور - ش نقا�ة المحام��

� محمود ع�د المنعم السكن�دي11
� اع�� ص�دل�ة د / سع�دأخصا�� 01067157125دمنهور ش عرا��

� ول�د محمد عالم12
يأخصا�� 01005025135دمنهور ارض الم��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد السع�د احمد غانم1
اس�شاري 

ب
 � 3323814دمنهور ش احمد عرا��

محمد رافت خروب2
اس�شاري 

ب
3322889دمنهور م�دان الت��ة

� محمد سعد محمد ناصف3
كفرالدوارمركز �درأخصا��

3620144

01001018103

4
محمد يوسف ع�د الحم�د ابو 

ك�شة
 �

أخصا��
دمنهور - ش المركز الط�� متف�ع من ش ع�د السالم 

الشاذ�

45700661

01027804240

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �ا� ع�د القادر ع�1
� الصحةأخصا�� 01119666568دمنهور �جوار تحس��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ي1 � امام جامع الت��ة اع� ص�دل�ة احمد ��� استاذمصط�� المس�� 1265162623ش احمد عرا��

حمدين ج��دة القصاص2
اس�شاري 

أ
2560355ابو حمص شارع بورسع�د

صالح الدين مصط�� رافت3
اس�شاري 

ب
3317535دمنهور م�دان الساعة

� نور ز� شع�ان4 � حس��
ش عرا�� دمنهورأخصا��

3300456

01127477133

� فايز احمد العسكرى5
وق الدور االول علوىأخصا�� 01145161999ش احمد عرا�� عمارة ال��

المسالك البول�ة

الطب النووي وعالج األورام

جراحة العظام
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ة محافظة ال�ح��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ال القد�ماستاذسه�� محمد متو�� عمارة1 3311938دمنهور �جوار السن��

ي2 حنان ال�ح��
اس�شلري 

ب
دمنهور م�دان النافورة - ب�ج طي�ة

1013245204

33377757

ا�مان محمد عمارة3
اس�شاري 

ج
دمنهور م�دان النافورة - ب�ج طي�ة

1280402088

3333272

� يوسف شلتوت4
حنان حس��

اس�شاري 

ج
 � 3440369ايتاي ال�ارود �جوار نادي المعلم��

ز�نات محمد طه الحاذق5
اس�شاري 

ج
3680535كوم حمادة شارع الثورة

� امل ص��  الع�ا�6
3351136دمنهور اول ش الرح�ا�ةأخصا��

ى ع�د الحم�د ف�ج7 � ز��ب ص��
ةأخصا�� 01025101700كوم حمادة ش الخلفاء الراشدين - �ح��

� محمد احمد �حر8
01220768696دمنهور اب�ج شارع الج�شأخصا��

� مروى ع� محمد شومان9
01023952439كوم حمادە امام مس�ش�� الحجاز الدور االولأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ا� عوض جابر ش��ل1
اس�شاري 

ب
3301212دمنهور خلف عمر افندي

محمد حسن زهرة2
اس�شاري 

ج
2215123كفر الدوار شارع الجمهور�ة

� محمود �مال خ�� 3
01006538546امام بنك التنم�ة الزراع�ة - كوم حمادةأخصا��

� مختار الس�د ع�د الجل�ل4
01278020734ش الرش�د�ة  المحمود�ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد ع�دالستار

مركز رعا�ة للعالج الطب��
 �

2394935دمنهور ش الراه�اتأخصا��

� احمد محمد محمود ع�دالجواد2
اخ�ت خلف بنك التنم�ةأخصا�� 3460073ش��

� األمل للعالج الطب��3
ةأخصا�� ة - �ح�� 01007044523كوم حمادە ش الثورة - �جوار مس�ش�� الم��

4
الش�ماء مصط�� قند�ل خ�� 

مركز الح�اە للعالج الطب��
 �

ە - �جوار الشئونأخصا�� كوم حمادە - ش الم��
01228772137

01005859431

ة محمد ع� الش�� 5 � خ��
01221954363المحمود�ة ش ترعة الرش�د�ة  ش يو�سأخصا��

� س�ف الدين احمد رجب6
01091702729ايتاى ال�ارود خلف بنك م�أخصا��

7
عمر بن الخطاب ع� 

ع�دالمقصود
 �

انة الجد�دةأخصا�� � 2230430كفرالدوار الم��

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 
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ة محافظة ال�ح��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

رحاب ع�د العا�� ابراه�م1
اس�شاري 

ب
ي 1000442627دمنهور ارض الم��

زك��ا محمد اللمص2
اس�شاري 

ج
3683390كوم حمادة خلف مجلس المدينة

� ر�يع ع�د الهادى رشوان حرب3
01002650114ش رمس�س ب�ج األط�اء ايتاى ال�ارودأخصا��

� سا� منصور ع�د هللا الصف�� 4
ةأخصا�� 01096507086ب�ج ال�نفا�� عرا�� - دمنهور - ال�ح��

� طاهر انصارى ع� الس�د5
01000584714م�دان النافورة اع� فتح هللا ماركتأخصا��

� لوران دنتال ك�� 6
3302888دمنهور �جوار معمل المخت�� أخصا��

� محمد ع�د الس�د حافظ7
3683121كوم حمادة ش مدرسة نا�أخصا��

� مروان سم�� الحسي�� ختعن8
أخصا��

ش ابو �كر الصديق م�دان الساعه ب�ج ال�اتب الدور 

ە السادس ال�ح��
01273030944

9
ى ع�د الفتاح  �ا� ص��

مركز المصط�� لألسنان
 �

3692660ش التح��ر كوم حمادةأخصا��

االسنان
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ة محافظة ال�ح��

التل�فونالعنواناالسمم

اخ�ت ش محمود ابو قل�عاحمد فؤاد  الرج��1 3803466ش��

اخ�ت ش محمود ابو شل�عاسماء الم��ن2 1062890000ش��

ة3 � ال�ح�� 53151027دمنهور - �جوار نقا�ة المهندس��

ج4 ال��
� م�دان الساعة دمنهور 24ش احمد عرا��

� للتنم�ة كفر الدوار
7ش بورسع�د عمارة البنك الوط��

19911

الح�اة5
دمنهور - ش 23 يوليو - عمارة األمل

ة كوم حمادة - ش الم��
01061241444

3689515كوم حمادە ش التح��رالدار للتحال�ل الطب�ة6

7
الدو� للتحال�ل الطب�ة

 د/ صالح محمد صالح سل�مان
0103948105ش الجوهرە متف�ع من ش التح��ر كوم حمادە

01096878481ابو حمص  ش متو� المهاج��نالرو��� ع�د الستار محمد الرو��� 8

الشمس9
 � ي من ش احمد عرا�� ش الشيخ سل�م ال���

ش الجمهور�ة امام مح�مة ايتاي ال�ارود
19445

الفا الب 10
� دمنهور � �اشا ش احمد عرا�� ب�ج عرا��

� �جوار مجلس المدينة كفر الدوار ب�ج ام القرى ش احمد عرا��
16191

ة للتحال�ل11 3606500ش الجالء بندر الدلنجاتالم��

المخت�� 12
ب�ج ال�اج ش احمد محرم امام امن الدولة دمنهور

 � ب�ج زمزم ش احمد عرا��
19014

13
المنار

د / ه�ة احمد الجندى
3338408دمنهور ش المعهد الدي�� 

ةالنج�� للتحال�ل الطب�ة14 ش ترعة الرش�د�ة - �جوار مصنع المكرونة الدور االول - ال�ح��
01227644357  

01000998252

ا�ه عمر الس�د ال�ش�15
كوم حمادە ش القدس �جوار مس�ش�� طي�ة - الدور االول 

علوى
01099865361

1029228375شارع سعد زغلول - امام فرن الهدا�ا - ادكوتراست الب 16

حساب17
ى - ب�ج االط�اء دمنهور : ارض الم��

احة مجلس المدينة كوم حمادة : ش التح��ر امام اس��
16987

المحمود�ة ش التح��رجمال شعالن18
01110166730 

01012852912

يدار الطب19 01028004522دمنهور ارض الم��

ز�دان20
دمنهور - ش ابراج الج�ش 

دمنهور - ش عرا�� - عمارة السالم

3338817

3331173

3314708دمنهور ش 23 يوليوز��ب هانم محمد ادر�س21

2563180ابو حمص ش ال�حرساس للتحال�ل الطب�ة22

س��د الب 23
� - دمنهور

� - ي�ج ال�نفا�� 2شارع احمد عرا��

� كفر الدوار ب�ج زمزم مدخل 1 شارع أحمد عرا��
19358

3316827دمنهور ش احمد عرا�� شل�� للتحال�ل الطب�ة24

01019116765ش الرش�د�ة - ب�ج ال�ورا�� - اع� فودافونصالح للتحال�ل الطب�ة25

2502575المحمود�ة - ش ال�حرع�دالوھاب ع� مندور26

01064479396ش رمس�س - امام �ل�ة اللغة الع���ةفرست الب 27

0123526584ابو حمص �جوار الموقف�امل �امل الد�ب28

2240051كفر الدوارم� للتحال�ل29

2219150كفر الدوار ب�ج المدينة المنورةمهدى ع�دالحم�د قرشم30

ةمودة عاطف ع�د السالم عاشور31 ش عن�� مسجد الصمادى 420 عوا�د ثا�� - رش�د ال�ح��

معامل التحال�ل
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ة محافظة ال�ح��

التل�فونالعنواناالسمم

1
  الدار لالشعة

 (م�� ع�اس )
3689515كوم حمادە ش التح��ر

01225769293ش االد�اوى المحمود�ةاحمد محمد ع�د اللط�ف2

3
ة س�ان ال�ح��

فوزى مسعد الفحام
امام ب�ج البنا - دمنهور

3312727

01028004522

دوران افالقة - دمنهورالمدينة س�ان4
045 3338408

3333507

دمنهور امام المحافظة �جوار مطعم ابو ك��مالمستق�ل6
3340099

3340066

01009774204ش االسكندر�ة  ابو المطام�� شع�ان ع�د الهادى ع�د المو�7

ائب - رش�دماجد محمد ع�د الع��ز8 شارع المدارس - اع� ال��
0123526584

01120826820

2240051ب�ج المدينة المنورة كفر الدوارم� س�ان9

التل�فونالعنواناالسمم

دار االمومة1
ش26 متف�ع من ش ع�د السالم الشاذ� - خلف النادى 

ة االجتما� دمنهور- ال�ح��
3340040

كونكورد2
دمنهور - ش ع�د السالم عارف - - ب�ج كونكورد الرح�ا�ة �جوار 

محطة القطار
45315981

التل�فونالعنواناالسمم

امتداد مس�ش�� الحم�ات دمنهورالفاروق التخص�� 1
31426/36/46

01001824138

رش�د ش السكة الجد�دةن�ض الح�اة2
01005147688 - 

0452929008

3432449ايتاى ال�ارود ش ال�حرنور الرحمن3

التل�فونالعنواناالسمم

1
الحجاز

 �كوم حمادە
3682149كوم حمادە ش التح��ر

ةالدكتور �اشا التخص�2 045/2925100رش�د - ش ع�د السالم عارف - ال�ح��

وق التخص�3 ةال�� 01070108340ش الط��ق الدائرى ناص�ة زمام الدلنجات  - �ح��

الصفا4
ش مدخل كفر الدوار الجد�د - ب�ج �انوراما العمدة - �جوار 

مسجد الفتح

01275052800

2243323

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب

 مس�شف�ا ت  مستوي ــ ج

مرا�ز االشعة
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ة محافظة ال�ح��

التل�فونالعنواناالسمم

5
ة التخص� الم��

�كوم حمادة
طة 3680535كوم حمادةامام مركز ال��

2248881كفر الدوار الحدائقالمستق�ل6

3683090كوم حمادة  ش الخلفاء الراشدينالمواساة7

2401084ابوالمطام�� دار الشفاء8

ةدار الشفاء التخص�9 0453603132ش الصاغه امام مجلس المدينة - الدلنجات - ال�ح��

دار الطفل10
ش متف�ع  من ش ع�د السالم  الشاذ� - خلف النادى 

االجتما�  �دمنهور
3375555

3318222دمنهور ش الجمهور�ةدمنهور التعل��11

12
ل�دى ك�� للمرأة

ل�دى ك�� للخدمات الطب�ة
01068522117ب�ج الن�ل - �جوار ك��رى المس�ش�� العام دمنهور

 معهد األورام �دمنهور13
�

3330017ش ال�ورن�ش �جوار مجمع دمنهور الثقا�

التل�فونالعنواناالسمم

 ب�ج مكة كفر الدوار المدخل الثا�� الصفوة1
2248181 

2221444

3329421دمنهور ش 23 يوليو �جوار ش�كة ال�ه��اءالنور للعيون التخص�2

دمنهور ش ع�د السالم الشاذ� �جوار مدرسة الصفوةدمنهور للعيون3
3364800

3364900

التل�فونالعنواناالسمم

1
المركز التخص� للجهاز الهض� و 

المناظ�� 
كفر الدوار - ب�ج ال�ا�ا - المدخل الرئ��  ع� الط��ق الزرا�

01119333612

2148263

2D.C.C دمنهور  ش ال�ورن�ش  اع� دار الشفاء الدور الخامسدمنهور للقلب
3333372

01000185757

ةع�ادات اوم�جا ك�� التخصص�ة3  - رش�د ال�ح��
�

ب التح��ر السكه الجد�دة امام المطا� ش م��

4
ع�ادات �در التخصص�ة

محمد ابو مسلم محمد ابو مسلم
01000683901ش محمد متو� الشعراوى  مركز �در

� �دمنهور5 01222647886ش شجرة الدر خلف المعهد الدي�� - دمنهورمس�ش�� نقا�ة المهندس��

ة 1نيوروهل�ث ألمراض المخ وألعصاب6 01090973434ش مس�ش�� الحجاز - كوم حمادە- ال�ح��

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة كفر الشيخ

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3232478كفرالشيخ 4 ش الخلفاء الراشديناستاذرشدى محمد الس�د خلف هللا1

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
محمد ع�د الحم�د محمد ع�د 

ال�

اس�شارى 

ج
� الجد�دة - ب�ج الوسام 2 - كفرالشيخ 01023351402المحار���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف�ج خل�ل ف�ج ابراه�م1
اس�شارى 

ب
� الجد�دة ب�ج النخ�ة - كفر الشيخ 047/3144156المحار���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد ع�د الحم�د عج�لة ع�د 

الحم�د
 �

2501008516081ش صالح سالم - قسم اول كفر الشيخأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمود احمد ع�د القادر1
� الجد�دة - ب�ج السالم  االول  علوىأخصا�� 3144964المحار���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد ع�د الع��ز رضا1 � مع��
البوسطه القد�مة ب�ج التها� - كفر الشيخأخصا��

01025111464 / 

01006366375

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

لط�� ع�د السميع احمد ع�1
اس�شارى 

أ
04723230388مسا�ن االوقاف - ش الج�ش - كفر الشيخ

 الجراحة العامة

اطفال

 �اطنة وجهاز هض�� وك�د

 ال�اطنة والغدد الصماء والسكر

ال�اطنة العامة

ال�اطنة وال��

 القلب واالوع�ة الدم��ة
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محافظة كفر الشيخ

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ع�د الرحمن محمد يوسف ابراه�م2
� الجد�دة - ب�ج الوسام 2 - كفر الش�بخأخصا�� 1007901576المحار���

� ع�د ال���م ال�اس رجب3
� الجد�دة - ب�ج السالم  االول علوىأخصا�� 0103959901المحار���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد محمد الس�د ع� صالح1
اس�شارى 

ب

س�دى سالم ش حافظ �دوى ب�ج محمد سلطان كفر 

الشيخ
01008182598

عوض محمد عط�ة حسن حجاب2
اس�شارى 

ج
� - كفر الشيخ � ع�د الغفار تقس�م التجار��� 4301027148918ش �اس��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ا�من قطب محمد حسن1
� الجد�دة - ب�ج السالم االول علوىأخصا�� 01019780252المحار���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� سا� ر�يع محمد غازى1
1095727330كفر الشيخ - ابراج الص�انة ب�ج أ الدور االولأخصا��

� مف�د حمدى راشد راجح2
0473095222ابراج الص�انة - كفر الشيخأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد محمد ابراه�م عب�د1
اس�شارى 

ج
� الجد�دة - ب�ج فن�س�ا - كفر الشيخ 3144525المحار���

� صالح ع� محمود �دوى2
01014412844عمارات االوقاف - امام البنك االه�أخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� الخالد للعالج الطب��1
ش المركز الحامول - كفر الشيخأخصا��

3804506

01092009662

� النور للعالج الطب��2
� الجد�دة - ب�ج السالم - كفر الشيخأخصا�� 01010434358المحار���

عالج طب��� 

جراحة المخ واالعصاب

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة
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محافظة كفر الشيخ

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد سا� طنطاوى محمود1
اس�شارى 

ب
1064117943ش ابو وردە الدور الثا�� �جوار البهد� - كفر الشيخ

2 � � احمد حمدي ع�د الن��
� تقس�م2 اول كفر الشيخأخصا�� 1555818500ش فلسط��

� احمد عاطف يوسف سالم محمد2
ش الجمهور�ة عمارات (47) عمارە 11 كفر الشيخأخصا��

01091089089  / 

0473221764

� محمد سا� طنطاوى3
أخصا��

ش االستاد ال��ا�� - � الزهور - اع� معرض القرش 

للس�ارات - كفر الشيخ
01064117943

� محمد عالء الدين محمد بر�ات4
01558363900تقس�م النقل امتداد ش مس�ش�� الزهراء - كفر الشيخأخصا��

5
محمد عماد الدين محمد ع�د 

الع��ز
 �

01017777578ش الحك�م لقمان - كفر الشيخ 37أخصا��

االسنان
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محافظة كفر الشيخ

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
6ش محمد ع�دە امام المس�ش�� العام كفر الشيخ

ة دسوق �ات مس�ش�� م�� تقاطع الج�ش وال��
19911

219445ش الساحة تقاطع سعد زغلولالشمس2

��ة والتعل�مالفا الب 3 طة امام مدي��ة ال�� 16191ب�ج ال��

المخت�� 4
2ش الخلفاء الراشدين امام المح�مة االدار�ة كفر الشيخ

30ش سعد زغلول مع الثورة دسوق
19014

� الجد�دة - كفر الشيخج��ن للتحال�ل الطب�ة5 01027012310ب�ج النخ�ة المحار���

حساب6
كفر الشيخ : ش المحطة - ب�ج فين�س�ا - �جوار البنك العر�� 

االف���� 
16987

ش بورسع�د الدور 1 المزلقان الوسطا�� . اع� التوح�د والنورفرست الب 7
3222675

01119111045

محمد خ�� للتحال�ل الطب�ة8
عمارات االوقاف خلف س�نما الجمهور�ة 

سدى سالم - ش 23 يوليو - اع� الجمع�ة

3244175

2417202  - 

01000259492

01002007150ش الج�ش - عمارات االوقاف 4 - كفر الشيخ نوفل9

التل�فونالعنواناالسمم

01099005343امام نقا�ة االط�اء - خلف معرض ا�اظة- كفر الشيخاالط�اء لالشعة1

3221199ابراج في�س�ا - امام بنك االسكندر�ة - كفر الشيخال��تون لألشعة2

01094480442الحامول - ش ابو �كر الصديقالطحاوى3

�جوار مركز ال��د �المس�ش�� العام  كفر الشيخطنطا س�ان4
3162277/012034

30030

� امام مزلقان اال�شاء و التعم��  كفر الشيخ س�ان5 01023594580عمارات المحار���

التل�فونالعنواناالسمم

1
 ا�حاث امراض ال��د و القلب 

�كفر الشيخ
كفر الشيخ �جوار مس�ش�� كفر الشيخ العام

3250127

 3250128

3109554ش الج�ش - كفر الشيخالجامعة2

التل�فونالعنواناالسمم

� مس�ش�� السالمة1 س�دى سالم - ارض التفت�ش - ش نادى المعلم��
2404080   

01097271213

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات الالئحة الخاصة

مس�شف�ات مستوى ب
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محافظة كفر الشيخ

التل�فونالعنواناالسمم

01000096690الحامول - ش العا�� من رمضان - كفر الشيخالحمد1

2
الرحمة

كة الرحمة القامة المس�شف�ات ��
ش مسجد الرحمة - كفر الشيخ

3155646 / 

01006089861

ە خلف المس�ش�� العامالزهراء الحد�ث3 � 3245024كفرالشيخ � المن��

ة4 الم��
فوة - �حوض الوس�ة الوسطا�� نمرة 19 ص 1 ط��ق فوة - 

مط��س
01068936665

5
تداوى

كة ب�ت التداوى الطب�ة ��
0472210040دوران احمد ز� عا�دين � ال47 - كفر الشيخ

التل�فونالعنواناالسمم

ك1 � اق لجراحة العيون و الل�� ا��
� - ب�ج الماسة - امام مصنع  كفر الشيخ - ابراج المحاسب��

الشي�� �جوار موقف دسوق
01555350816

التل�فونالعنواناالسمم

1
المركز المت�امل لعالج امراض السمع 

واالتزان
� لجد�دة امام مدرسة الحديثة ب�ج الجوهرة المحار���

01010517169 / 

3144121

010666683328فوة - ط��ق فوة مط��س - كفر الشيخو� العهد2

مس�شف�ات مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة دم�اط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ى1 ابراه�م محمود ص��
اس�شارى 

أ
572235088دم�اط ش الجالء فوق محل شومان

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ع�دهللا محمد1
اس�شارى 

أ

دم�اط ش الجالء م�دان ال��اس امام محطة 

االت���س

2232751

01006781565

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

كة ال�ه��اءالس�د ابو ز�د الس�د ابو عرام1 فة �جوار �� 1288568909المطرى - ش م��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حسن �امل حسن ع�د الصمد1
اس�شارى 

أ

 �
�ا�� امام حلوا�� دم�اط  - ش 23 يوليو ال��

خالد
01062692669

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد احمد ال�از1
اس�شارى 

ج
 
�

دم�اط سوق السمك امام المطا�
0572325070  

0224455309

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ال��دى للعالج الطب��1
� دم�اطأخصا�� 01001090170ابو هند�ة �جوار م���ل�ا مجدى ش��

� ا�من ع� ع�دالرحمن ال�طه2
كفر سعد   - دم�اطأخصا��

01141504900  

01002750305

� فاطمة محمد محمد الفوال3
ج اول المراجوە �جوار ص�دل�ة ايهابأخصا�� ع��ة ال��

01000563061 

01228812535

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

هالل محمد هالل1
اس�شارى 

ب
دم�اط ش ابوالوفا

057329485  

01006041694

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
حل� حسن ع�د الحف�ظ 

حسن
 �

01095796581المنطقة المرك��ة قطعة 48 - دم�اط الجد�دةأخصا��

� ع�دالمج�د طه زاهر6
572226896دم�اط ش الجالء فوق محل شومان للنظاراتأخصا��

االمراض الصدر�ة

اطفال

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

العيون

االسنان

جراحة عامة

ال�اطنة العامة
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محافظة دم�اط

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
2ابراج الصفوة كورن�ش الن�ل دم�اط

10/34ش حسب هللا ال�فراوي �� 2 مج3 دم�اط الجد�دة
19911

المخت�� 2
ش حسب هللا ال�فراوي ش الصع�دي مج3 دم�اط الجد�دة

ش د احمد المقدم(ش المحطة) امام الموقف فارسكور
19014

ت�م الب 3
السنان�ة - امام موقف دم�اط الجد�د - عمارة الرحاب اع� 

فودافون - دم�اط
1558867217

ب�ج الفرغة - الدور الرابع علوى - كورن�ش الن�ل - دم�اطدلنا الب 4
01025190261    

224444

19358اشارع المحجوب ال�� االول - المجاورة الثالثة دم�اط الجد�دةس��د الب 5

سي�� 6
�نة م��ل � ش الجالء  م�دان ال��اس خلف ب��

ش الحر�� �جوار استوديو مارشال

01200220137

01200799255

التل�فونالعنواناالسمم

شارع نافع - �جوار مسجد المظلوم - دم�اطاال�مان لالشعة1
057 2110358 - 

01129111474

572255588دم�اط ش صالح سالمدم�اط س�ان2

التل�فونالعنواناالسمم

2404909دم�اط الجد�دةاالزهر دم�اط الجد�دة1

السنان�ة - امام ال���رى العلوى - دم�اطالصفا2
01206407071   

01206407072

القلب و الجهاز الهض�3
كورن�ش الن�ل - �جوار مدي��ة االمن  داخل سور مس�ش��  

االع�
2347915

التل�فونالعنواناالسمم

2224461دم�اط - ش طلعت حرب امام ق� الثقافةالنور للعيون1

دار العيون2
دم�اط الجد�دة - المنطقة المرك��ة - �جوار بنك القاهرة - امام 

ش المحجوب

01006677720   

2413983

2322937شارع طلعت حرب دم�اططب وجراحة العيون3

التل�فونالعنواناالسمم

احمد فاروق مصط�� 1
ش مس�ش�� التخص� - �جوار مسجد  الغفور الرح�م - 

دم�اط
2333329

2404836دم�اط الجد�دة �جوار سور الجامعةش�ماء سالم2

2715282فارسكور - ش العلماء - دم�اط ن� ن��ل3

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات الالئحة الخاصة

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

الص�دل�ات
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محافظة الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

272317582ش بنك م�استاذفردوس ع�دالفتاح رمضان1

2
شوكت طه �سن حجازى  

وشهرته : شوكت حجازى

اس�شارى 

أ

 20ش السكة الجد�دة أمام محالت القناوى

لل��اضة
01018805469

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

دينا محمود ع�د الفتاح نور1
اس�شارى 

ج
27ش قناة الس��س - المنصورة

01095756822-

01024333127

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عمارة بنك الدقهل�ة ش السكة القد�مةاستاذحمزة محمد سعد محمد قاب�ل1
2234636

01006226276

� محمد سعد2 استاذشادى حس��
ش جيهان ب�ج النور الدور الرابع امام بوا�ة 

الجامعة
2944445

3
الس�د رزق رزق سعدە

( القلب والحاالت الحرجه )

اس�شارى 

أ
2401061182611ش قناة الس��س المنصورة

� الس�د ابراه�م يوسف ابراه�م4
أخصا��

طلخا -ش  صالح سالم - ب�ج صالح سالم -  

امام مكس�م - الدور السابع

2535202

01005104254

5
والء محمد فت� الصاوى 

محمد
 �

أخصا��
� �ك المنصورة الدور الرابع  - 3ش حس��

دقهل�ة
01003474407

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2251519السكة القد�مة عمارة بنك الدقهل�ةاستاذامن�ة محمود ع�دالمقصود

2253008خلف مدي��ة االمن اع� ص�دل�ة سا�اسالم نم�� محمد المر�1

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاحمد ع�دالخب�� احمد ابراه�م1
السكة الجد�دة ب�ج الصفوة �جانب مكت�ة 

القاهرة للصوت�ات و المرئ�ات
2259589

ف حسن محمد حسن2 2244547السكة الجد�دة اع� محالت السالباستاذا��

3
نورة محمد مصط�� درو�ش 

وشهرتها نورة درو�ش
2249935السكة الجد�دة ب�ج الرفا�استاذ

محمد ع� ها�� ال�كرى4
اس�شارى 

أ
2331881ش بنك م�

5
مصط�� ع�دالمع� زغلول

وشهرته مصط�� زغلول

اس�شارى 

أ

السكة الجد�دة ب�ج خاطر �جوار ص�دل�ة 

قند�ل
2253157

6
محمد ع�دالغفار الهوارى

وشهرته محمد الهوارى

اس�شارى 

ب
2321377ش بنك م� ب�ج االنوار المحمد�ة

جلد�ة وتناسل�ة

ال�اطنة العامة

 ال�اطنة والحم�ات

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة
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محافظة الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �كاستاذمحمد رضا �سيو�� 1 � �ك �جوار مسجد حس�� 2258108ش حس��

2
الحسن محمد رشاد المو�� 

وشهرته حسن المو�� 

اس�شارى 

أ
2524957ش صالح سالم طلخا

سم�ة محمد محمد تحلب3
اس�شارى 

ب
2223525م�دان مشعل ش الجالء ب�ج المامون

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2266550السكة الجد�دة ب�ج الرفا�استاذمختار ف��د ابوالهدى1

2
تامر صابر ع�دالجواد حسن 

القشالن و شهرته تامر صابر

اس�شارى 

أ
� �ك 56 � �ك �جوار مسجد حس�� 2224935ش حس��

3
ع�د محمد محمد رزق 

وشهرته ع�د رزق

اس�شارى 

ج
م�دان مشعل اول ش الجالء

2264141

01005744111

� ع�دالمنعم احمد محمد ع�4
أخصا��

ع�ة امام مدرسة ف��دة  م�دان الجمع�ة ال��

حسان التجار�ة
2364118

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
� قاسم  محمد ع� حس��

وشهرته محمد ع� قاسم

اس�شارى 

ب

ش جيهان ب�ج فؤدە خلف مس�ش�� الدلتا 

الدور السابع

050/2946291 / 

01141830541

� ع� عوض ع�2 ها��
اس�شارى 

ج

عمارة الشمس امام ك��ري طلخا المنصورة

وة ش ا�ت��ر الط��ق العام ن��

ش هشام الم�� ت� االمد�د - الدقهل�ة

01557787869

01068132306

01125188250

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد عاطف خم�س خم�س1
اس�شارى 

ج
01018744979ب�ج العر�� - امام محطة القطار - الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اسالم ها�ء متو� احمد1
اس�شارى 

ج
ش بنك م� - ب�ج �درا - الدور السادس

2338683   

01002985865

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
مجدى محمد احمد الس�د 

وشهرته مجدى الس�د
استاذ

السكة القد�مة عمارة بنك الدقهل�ة    ش 

المركز دكر�س

2216155 

7480178

الشناوى مصط�� ع� الشناوى2
اس�شارى 

أ
ش بورسع�د امام عمر افندى

2257344 

01004851093

جراحة االورام

جراحة العظام

اطفال

الجراحة العامة

جراحة المخ واالعصاب

جراحة االوع�ة الدم��ة
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محافظة الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

تامر احمد ن�ازى سل�م3
اس�شارى 

أ
01223930299ش بنك م�- المنصورة - الدقهل�ة

4
� ز�ادة ��ى ع� حس��

وشهرته ��ى ز�ادة

اس�شارى 

أ
ع�ة 2386869ش بورسع�د �جوار الجمع�ة ال��

محمد حر�� ع�د الغ�� ع�د ر�ه5
اس�شارى 

ج
01007005199ش صالح سالم ب�ج مكه - الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1062820711ش جيهان - امام بوا�ة الجهاز الهض�استاذشكرى حسن ع� العزب1

استاذمحمد محمد فاروق احمد عقل2
ب�ج ابو الحسن - امام تنظ�م اال�ة - شارع 

� �ك - المنصورة حس��

050 2390541-

01008606163-

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

512315553ش النقرا�� م�ت حدراستاذعادل ن��ه محمد1

59ش النقرا�� م�ت حدراستاذمحمود ان�س �از�د2
2310495     

0111842200

احمد ص�� الس�د الحفناوى3
اس�شارى 

ج

عة �عد ش مس�ش�� الصدر اع�  ش ال��

ص�دل�ة اسالم ص��
2383544

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد زاهر النادى1
اس�شارى 

ج
6900202م�ت غمر ش بورسع�د

2
عب�� ع�د الحم�د محمد ع�د 

الحم�د الدا�
 �

أخصا��
� الجامعة - ب�ج الفاروق - �جوار مس�ش�� 

الغزا� للجراحة

2310372  

01099808977

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
�اسم فؤاد م�خائ�ل و شهرته: 

�اسم فؤاد
172316700ش بنك م�استاذ

� الحلوا�� استاذمحمد رشاد غن�م2 2263603ش الع�ا� خلف احمد ام��

استاذمحمد ع�د ال�ديع عوض سالم3
ب�ج الطاهر 3 - ناص�ة الحوار - م�دان 

الطمي�
01013670136

يوسف �امل ش�انة4
استاذ 

مساعد
382350035ش بنك م� ب�ج �در

5
محمد ع�دالمنعم ع�د

وشهرته ع�دالمنعم ع�د

اس�شارى 

ب

 11ش قناة الس��س �جوار مدي��ة االمن

القد�مة
2315155

� ���ن المر�� الس�د المر�� 6
أخصا��

 - 40ش النور - خلف االمن المركزي

المنصورة
01096060174

انف واذن وحنجرة

عالج أورام وطب نووي

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د
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محافظة الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
محمد مصط�� ع�د التواب 

ابراه�م

اس�شارى 

أ

ش بورسع�د امام ص�دل�ة الطرشو�� 

الجد�دة و مدرسة جاد الحق االعداد�ة
2352716

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
الس�د عط�ة

ستارت للعالج العطب��
استاذ

ش قناة الس��س اع� جزارة السخاوى المنصورة

ارض المحلج - امام المال� - الس��الو�ن

01098777120

01066683837

2
ف جمال ع�د المج�د  ا��

 مركز مكة للعالج الطب��
 �

ب�ج مكة - ش صالح سالم - طلخا - الدقهل�ةأخصا��
01000506013  

01020107068

� جنة للعالج الطب��3
47ش ع�د الوهاب - امام مصنع ال�و�ا كوالأخصا��

2521931

01114907703

� خاطر للعالج الطب��4
7050/4908405ش �ك�� دقادوس - م�ت غمر - دقهل�ةأخصا��

� شفا�� للعالج الطب��5
أخصا��

عة المنصورة - 2ش ال�شب��� من ش ال��

الدقهل�ة

2230503

01017181623

� هنا للعالج الطب��6
أخصا��

�� ش الج�ش عمارة بنك االسكندر�ة -  ��

الدقهل�ة
01029924042

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ابراه�م ع�دهللا المر� 

ال�غدادى
2240699الحس��ة ش سور المحطةاستاذ

� الحلوا�� استاذصالح الدين ع�دالع��ز حواس2 2247584ش الجالء امام احمد ام��

3
هدير ع� رمضان مصط�� 

م و امراض المفاصل � القمة للرومات��
 �

أخصا��
امام بوا�ة استق�ال المس�ش�� الدو� 

المنصورة
01152652520

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
اجالل محمد السع�د

وشهرتها اجالل السع�د
2247966السكة الجد�دة ناص�ة ش بنك م�استاذ

استاذفادى الس�د مصط�� ع�د الن�� 2
 - 22ش قناة الس��س - اع� اوالد رجب

المنصورة

2303676   

01019934009

3
هشام ابراه�م ال�و�� 

وشهرته هشام ال�و�� 
� �كاستاذ � �ك �جوار مسجد حس�� 2261502ش حس��

عادل ع�د المنعم محمد خ���ه4
اس�شارى 

أ

اف خلف عوض هللا القد�م  - 20ش اال��

دقهل�ة
0502331033

العيون

سمع�ات واتزان

عالج طب��� 

م والطب الطب���  � الرومات��
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محافظة الدقهل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 
�

�ف احمد ع�د الع��ز الموا� 01066544775ب�ج ت�ارك - �جوار محطة الس��ر ج�تاستاذ��

الس�د محمد ع�دالغ�� عا�دين2
اس�شارى 

أ
2528106طلخا ش التامينات خلف مشحمة اسو

طارق محمد الس�د محمد3
اس�شارى 

أ

 ش الشيخ صالح متف�ع من المس�ش��  12

العام - المنصورة

2949100

01004657725

� ع�دالرحمن احمد4 حس��
اس�شارى 

ب
2259245ش بورسع�د امام ك��رى طلخا

�ز5 � هناء غ��ب ع� ابو ال��
اس�شارى 

ب

ب�ج ق� الن�ل من ش الجمهور�ة اع� البنك 

العر�� االف���� 
01011640911

59ش النقرا�� م�ت حدرمدرسمحمد محمود ان�س �از�د6
2310495      

01005644490

� احمد ابراه�م ع�د المج�د7
أخصا��

ش بورسع�د ب�ج ابو السعود الدور الثا��  

المنصورة
2259789

8
احمد الشناوى مصط�� ع� 

الشناوى
 �

01004851093ب�ج السوسن �جوار مجمع المحا�مأخصا��

9
� انور ع�د الفتاح  اسالم حس��

قند�ل
 �

أخصا��
ب�ج النور (ال�كرى) ش قناة الس��س - 

المنصورة - دقهل�ة
01555080931-2

ف حل� ج�� 10 � ا��
� �ك ب�ج الن�أخصا�� 2233522ش حس��

� الس�د عتمان الس�د ع�د الجواد11
أخصا��

 ش الدراسات امام �ل�ة الدراسات 57

االسالم�ة

2727752   

01033266600

� بنان محمد الس�د احمد ضا�12
� �ك ب�ج ال�سيو�� الدور الرابع - دقهل�ةأخصا�� 01023049986حس��

13
محمد محمد ثروت ع�د 

الهادى ع�دە
 �

أخصا��
ش جيهان امام الجهاز الهض� ب�ج فودە - 

المنصورة
01069159910

� محمود ع�د العظ�م شل�� 14
2366250ش عمر المختار من ش احمد ماهر 5أخصا��

� محمود ع�دهللا محمد خطاب15
اف من كرن�ش الن�لأخصا�� 01021257228شارع اال��

االسنان
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محافظة الدقهل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
��ة المنصورة 1ش الجالء امام �ل�ة ال��

� �جانب مجلس المدينة م�ت غمر ش احمد عرا��
19911

كة2 ال��
� الصدر  المنصورة  

ب�ج الهاشم أمام بوا�ة مس�ش��

 � ��� �� �
شارع الجزائر أمام مس�ش��

15034

3
الشفاء 

 � د/ مها الس�د محمد حس��
2358101ش السوق التجارى الغر�� م�دان الطمي�

19445ب�ج اللؤلؤة م�دان محطة القطار المنصورةالشمس4

� من ش الجمهور�ة المنصورةالفا الب 5 516191ش عاطف المن��

المخت�� 6
ش الجمهور�ة �جوار بنك م� المنصورة

ب�ج االمراء �جوار البنك االه�� دكر�س
19014

�ت� - ش بورسع�د - امام جاد الحقالمعمل7 عمارة ال��
2226440   

01111291136

ب�ج الصحا�ة - ش بنك م� - المنصورةالنحاس للتحال�ل الطب�ة8
01017702481  

01014366656

� �ك ب�ج السل�اوى - الدور الخامساوتو الب للتحال�ل الطب�ه9 ش حس��
2361898 

2361797

� �ك أمام تنظ�م األ�ة الدور األولجراند م�د الب 10 ش حس��
2312677/0101

5464248

حساب11
7ش جيهان امام مس�ش�� الرمد

ب�ج لؤلؤة م�دان المحطة المنصورة
16987

رو�ال الب 12
� �ك عمارة السقعان  89ش الجامع م�دان حس��

المنصورة
16064

زهران للتحال�ل الطب�ة13

ش الجالء - امام محطة الغاز

موقف الدراسات امام موقف دكر�س

ش بورسع�د - ناص�ة سوق الخواجات

2230070

2530004

01066403007

س��د الب 14
اول ش بنك م� �جوار الرخاوى لالشعه المنصورة

ش الج�ش م�ت غمر
19358

15
س�ل�ا الب 

ر�ــهام المتو� محمد الع�ا�

ش الج�ش �جوار المحطة الدول�ة 

ش بنك م� ب�ج �در الدور الثالث

ش ع�د من سعد الس�د االت���س الجد�د

01096667997

01100070750

2253120السكة الجد�دة ب�ج ال�وثركفا�ة الس�د محمد16

17
محمد محمد الس�د العرمان

وشهرته محمد العرمان
2534747طلخا القنطرة اول ط��ق �لقاس

محمد مف�ح محمد سالم18
 - ش محمود ع�د العظ�م - الدور الثالثال 12

المنصورة ثان

01111700025     

01091230042

19
م�جاالب 

(طارق المتو� الفضا�� )

السكة الجد�دة ب�ج المل�ة الدور الرابع.

� السالب
جيهان مع الجمهور�ة �جوار مس�ش��

2343410 

01060801060

 2253120

20
وفاالب 

امان م�
23ش بنك م� - المنصورة - ب�ج المجانة

0118011581 / 

01063910012

معامل التحال�ل
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محافظة الدقهل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

1
اال�مان لالشعة والمسح الذرى

ى المغازى احمد ص��

ش قناة الس��س اسفل مس�ش�� الخ�� م�دان الها�� 

الند �جوار مس�ش�� الح�مة

2339625

2339624

ب�ج االط�اء - م�دان المحطةالجمهور�ة لالشعة2
2312200   

2327309

وق س�ان3 ال��
ب�ج جيهان الط�� - امام �از�ون - تقاطع اخر ش 

الهنداوى مع ش منت�

2392128   

01066700480

4
المنصورة لالشعة

منصورة س�ان
ش جيهان امام مس�ش�� الطوارىء

2263690

 2234045

010038983

5
المنصورة لألشعة المتطورة

ى المو��  د/ ص��

طة    ش بورسع�د امام  نها�ة المشا�ة امام نادى ال��

ك��رى طلخا

2203377/88/99

 01110607800

6
النور لألشعة 

د/ الس�د منصور �� منصور
34ش الج�ش م�ت غمر

4906553

01008656922

7
بروك�� لالشعه والع�ادات 

التخصص�ة

ان -  ي�ج سلطان ش الج�ش �جوار م� للط��

المنصورة

2727404050 - 

2727515050

تكنو س�ان  لإلشعة8
م�دان ع� م�ارك الها�� الند - �جوار مس�ش�� 

الح�مةة
19989

ى ابو علم - م�دان الها�� الندماى راى الشعة االسنان9 ب�ج ابو سمرة - ش ص��
2305226   

01094980580

10
مجدى محمد ع�دالغفور الرخاوى 

وشهرته مجدى الرخاوى
2246543ش بنك م�

ش قناة الس��س - مس�ش�� الخ�� - المنصورةنبو ال�ف س�ان11
2505449    

0155434460

التل�فونالعنواناالسمم

1
مس�ش�� ال�اطنة التخص� - 

جامعة المنصورة
ش الجمهور�ة - المنصورة

2235176   

2230178

2
مس�ش�� االطفال الجام� - جامعة 

المنصورة
2238679ش الجمهور�ة - المنصورة

3
مركز طب و جراحة العيون - 

جامعة المنصورة
ش الجمهور�ة - المنصورة

2202063   

2202064

4 � ��� � - المنصورة - ط��ق دم�اطمس�ش�� ال��د الم�ى ��� ��� 3942909مركز ��

التل�فونالعنواناالسمم

1
توش�ا

 للمسالك البول�ة و المناظ�� 
المنصورة - امام بوا�ة الجامعة - توش�

2394183   

01050900350

ب�ج غنام * ش قناة الس��س - المنصورة - الدقهل�ةدار العظام2
2509411

01030300342

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة

مس�شف�ات  مستوى أ

مرا�ز االشعة
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محافظة الدقهل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

ق��ة المتوة - ط��ق المنصورة الس��الو�ننور الح�اة التخص� �المتوة3
4770858   

01009817319

التل�فونالعنواناالسمم

1
� �الدقهل�ة الزراعي��

 
�

كة العرا� ��
ش الج�ش امام استاد المنصورة ال��ا�� 

2750846-

01003352884

2
غن�م لألذن والجراحات الدق�قة

د / محمد رشاد غن�م

ب�ج االط�اء �جوار حلوا�� راند�لو 

 ش س�دى حالة
2210219

التل�فونالعنواناالسمم

ك1 � اال�اد�م�ة للعيون و الل��
عة اع�  المنصورة - ناص�ة ش جيهان من ش ال��

مطعم �ا�شب
01003004646

2
الح�اة

ك � لطب و جراحة العيون و الل��

ب�ج العمرو ش الجمهور�ة امام متحف الدقهل�ة 

القو� المنصورة

2949000

2949001

01008393001

ك والعيون3 � الدلتا لل��
 3ش اسكندر�ة م من ج� الن�ل دفادوس - م�ت

غمر - دقهل�ة
050/4906761

العيون الدو�4
ش الجمهور�ة - ب�ج ق� الن�ل - �جوار بنك م� 

المنصورة

2374545    

01125166660

� الجامعة سور الق��ة االول�مب�ة - المنصورةالنخ�ة للعيون5
01112002727 - 

01112004343

ك6 � ش الج�ش - �جوار مس�ش�� الشفا - م�ت غمرم�ت غمر للعيون و الل��
4915666   

01093337875

التل�فونالعنواناالسمم

01064641413ب�ج الجوهرى - ش سكة سندوب - امام العنا�� المنصورة للجراحات العامة1

جلورى للقسطرة و القلب2
المنصور مب�� مركز المنصورة الط�� �جوار مدارس 

الهدى و النور الدور األر�� علوى

2230123   

01271915182

3
حضانات القدس

 � مس�ش�� الزراعي��

 � أول ش مجمع المحا�م داخل مس�ش�� الزراعي��

الدور الثا�� 

2750846

01013145026

01201980934

4
ك�دز لطب االطفال و حدي�� 

الوالدة
ابراج جولدن سي�� - �جوار االستاد - امام �ارفور

2605035  

01013145026

م� الح�اة5
المنصورة - ش مأمون الشناوى - �جوار مرسة العائلة 

المقدسة

2332465   

01097995183

6
نيو ال�ف لألورام

(pet .ct ال��ماوى االشعا� و)
ش احمد ماهر ب�ج خطاب - المنصورة

2166096

0109183868

مس�شف�ات  مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة الغ���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3341681عمارة االوقاف م�دان المحطةاستاذمكرم فه� س�دهم1

2
رأفت ع�دە جرجس ع�دە عوض 

هللا

اس�شارى 

أ
040/3338604ب�ج خان األ�شي� درب األ�شي� - طنطا - غ���ة

محمود ع�د القادر شع�ب3
اس�شارى 

أ
�نة التعاون � ش المدي��ة العام ب��

01003497724  

3343009

4
مدحت عاصم محروس ع�د 

المطلب

اس�شارى 

أ
ش المدارس - امام م� للسودان

3414611   

01008934162

الس�د محمد ع�دالعال5
اس�شارى 

ب
22ش درب اال�شي� متف�ع من م�دان الس�د ال�دوى

3330207

01281986793

محمد طارق مصط�� الب�اع6
اس�شارى 

ب
9ش حامد صالح تقاطع ع�دالحل�م خلف حماد ماركت

3404146

01227311996

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ش عمر زعفان امام مسجد القص�� طنطااستاذع� ابراه�م ع� عط�ة1
3405116

01228224299

2 � 123333983ش ع��ز فه�استاذهشام محمد ابوالعين��

�رى3 �  ال�� �ا� حس��
اس�شارى 

أ
1ش عمر زعفان متف�ع من المدي��ة ب�ج م��ة

3414700

01018989479

123407673ش درب اال�شي� طنطامدرسا�من محمد السع�د ع�دالوهاب4

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراه�م الس�د خل�ل1
اس�شارى 

أ
م�دان المحطة عمارة ال�شب��� 

3338787

01003410151

رشا ع�د ر�ه محمد حسن جع�صه2
اس�شارى 

ج
�اى طنطا - غ���ة 01025339161اش المحطة اع� ص�دل�ة مكه س��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�شوى نع�م فت�ح الفار1
اس�شارى 

أ
01007789580ش م�دان األسكندر�ة - طنطا - غ���ة 15

مهند ع�د الجواد ابراه�م حسن2
اس�شارى 

ب

 12ش درب اال�شي� من المدي��ة طنطا   ب�ج الفالح

الدور الثالث  ق��سنا

335226 

048258669

�نة التعاون - طنطا - غ���ةمدرسفت� شفيق ع�د المع� سع�د3 � 6ش المدي��ة �جوار ب��
0403354544 / 

01001706444

� اب�سام ز�دان محمود ع�د العا�4
ب�ج حمزة ش طه الحك�م - طنطا - غ���ةأخصا��

040/3410420 /  

01276802126

ال�اطنة العامة

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة

الجلد�ة والتناسل�ة
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محافظة الغ���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

قاوى1 استاذحامد محمد ال��
طنطا تقاطع ش سعدالدين مع ش القنطرة خلف م�ح 

المدينة
3401399

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3342297م�دان ال�دوى ناص�ة اال�شي� طنطااستاذالس�د ز� محمد حسب هللا1

اسامه فت� ابراه�م الس�د الم��ن2
اس�شارى 

أ
60270702520ش تك�ة الم�شاوى - ب�ج األندلس - الغ���ة

ع�د الظاهر حامد اسماع�ل عطا3
اس�شارى 

أ
ى - الغ���ة 2235061ش الح��ة - المحلة ال���

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�د الع��ز  سل�م1
اس�شارى 

أ
�نة التعاون � طنطا - 11ش المدي��ة - امام ب��

01020492402   

01285694383

الس�د الرفا�� الس�د جاب هللا2
اس�شارى 

ب

طنطا 49ش الجالء تقاطع من حسن العتال امام بوا�ة 

قسم ثان

01006161672 

3333760

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف عاطف محمود محمد1 ىاستاذا�� ش الغنام �جوار المس�ش�� العام المحلة ال���
01000630825

01222634365

طنطا  تقاطع ش المدي��ة  ب�ج ال��اض  م�دان المحطةاستاذول�د محمد ع��س2
3355800 / 

01200015231

اسامة سميح محمد توفيق المر�2
اس�شارى 

أ
ش طه الحك�م مع ع��ز فه� ب�ج االدارى - غ���ة

01273533291 / 

0403400679

اس�شارىاحمد فؤاد احمد الشاعر3
ش الجالء اع� معرض الخ�ال للس�ارات الدور الثا�� 

علوى
01097472993

� محمد حسن محمد ع� ف��ــــج4
أخصا��

ر�اض غرا�ة - خلف المقاولون العرب - طنطا - خلف 

�اف�ه االستاد
01201255291

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاسامة مصط�� الجمل1
ش المدارس امام السجل المد�� طنطا 

كفرال��ات ش الس�نما امام ص�دل�ة النوسا�� 

3420809 

3401949

01223324707

الجراحة العامة

جراحة المخ واالعصاب

جراحة العظام

المسالك البول�ة

اطفال
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محافظة الغ���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3336561م�دان المحطة عمارة المحطة طنطااستاذمدحت شع�ان ه��دى1

جم�لة محمد ع�دالهادى خل�ل2
اس�شارى 

ب
323307028ش لقمان الحك�م طنطا

محمد محمد ع�دالرح�م ال�قرى3
اس�شارى 

ب
13349325اول ش الجالء مع ش ال�حر عمارة االوقاف

نا�� محمد محمد هاشم4
اس�شارى 

ب
3420750م�دان االسكندر�ة اخر ش النحاس ب�ج زهرة الم�دان

ة ع�د المعبود ع�د المنعم5 ام��
اس�شارى 

ج
� الص� - الدور الخامس - طنطا 13633147713ش انور امام التام��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3337406ش عثمان محمد طنطااستاذاحمد معوض جامع1

26ش عثمان محمد من ش المدي��ةاستاذمحمد هشام ع� حمد2
3355831

01227548788

26اول عثمان محمد م�دان الساعةاستاذ�ا� ابراه�م عجالن3
3356531

01005633493

الس�د مصط�� ع�د الرزاق جابر4
اس�شارى 

أ
5ش درب األ�شي� - طنطا - غ���ة

040/3347807 / 

01063979588

احمد �مال الش��� 5
اس�شارى 

ج
01032962862ش الجالء �جوار ك��رى القر�� -و ماركت �از�ون

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عفاف احمد يوسف عمارة1
استاذ 

مساعد
3349325طنطا اول ش ال�حر من ش الجالء ب�ج مكة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد ابراه�م دراز1
ش الم�شاوى مع سع�د اع� ص�دل�ة ن�حأخصا��

3318767

01285654100

2
اسالم ع�د الحم�د الخو� 

االخالص للعالج الطب��
 �

أخصا��
عمارة لروقاف  الدور الرابع شقة 12- امام المحطة - 

طنطا - الغ���ة
01004864878

� الج�ا�� للعالج الطب��� 3
ىأخصا�� 1008610083ب�ج زمزم امام مجلس المدينة ش ال�حر المحلة ال���

� الن�ل للعالج الطب��� 4
ىأخصا�� ايون عمارة س�نما الجوهرة المحلة ال��� � 50461227ش ال�حر ب��

5
دعاء الس�د ع�د الرحمن

مركز الرحمن للعالج الطب��
 �

36ش توت عنخ امون - طنطا - الغ���ةأخصا��
01146868330      

 01275366540

� رو�ال ك�� للعالج الطب��6
� - طنطا - غ���ةأخصا�� 3402302/3نادى المعلم��

انف واذن وحنجرة

سمع�ات واتزان

عالج طب��� 

ال�ساء والتول�د
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محافظة الغ���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

7
مروة عادل طا�ل

�� �� سن�� للعالج الطب��
 �

أخصا��
 71ش توت عنخ امون - امام مس�ش�� ابو ر�ه - الدور

االول
01228502848

ع� ع�د ع�د الد�ب1
استاذ 

مساعد
143344444ش المدي��ة م�دان الساعة امام س�نما ام�� 

محمد حسن �امل ابو ز�د2
استاذ 

مساعد

ب�ج االط�اء ب �جوار مس�ش�� كنانة -  االستاد - طنطا - 

الغ���ة

3576171     

01007500450

عب�� احمد اسماع�ل سل�مان4
اس�شارى 

أ

ش التك�ة ب�ج طنطا �الازا امام الم�شاوى أول ال�حر 

م�دان الجمهور�ة ب�ج االوقاف

040/3351273 / 

01006523707

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3333450طنطا ش المدي��ة امام ميتواستاذالس�د سم�� عرفة1

حسن سل�مان احمد داود2
اس�شارى 

أ
13414477ش عمر زعفان من المدي��ة

عصام الدين ع� عزقول3
اس�شارى 

أ
3347519م�دان المحطة عمارة ال�شب��� 

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمود س�د بهجت1
اس�شارى 

أ
3333599ب�ج م��ة اول ش عمر زعفان مع ش المدي��ة

عاطف محمود احمد مراد2
اس�شارى 

ب
323341599ش درب اال�شي� طنطا

� احمد محمد ع� الجندى3
203345083ش القا�� طنطاأخصا��

� ايهاب احمد ابو الم�ارم الصاوى4
9115255ب�ج الطو�� تقاطع ش االل�� مع ش النحاس  طنطاأخصا��

� جمال ع� ابو ز�د5
7501224396548ش الج�ش - طنطاأخصا��

� حاتم محمد الصاوى6
أخصا��

ش المدي��ة امام الرقم القو� خلف مجمع المحا�م 

عمارة االمراء الدور السابع
01064399511

� ص�� احمد عرفه7
أخصا��

طنطا م�دان الساعه فوق معرض الحل��ات ع�د الفتاح 

مرزوق
01005444756

� محمد ع�د الفتاح ع�اس حمزة8
أخصا��

ش عثمان محمد ب�ج جوهرة عثمان الدور الرابع شقة 

402

01060872315

01098737795

� محمد ع�د النا� ابو العزم9
أخصا��

 - 1ش الست م�اركة م�دان المحطة عمارة ال�شب��� 

طنطا غ���ة
01555697692

� محمد مدحت شع�ان ه��دى10
01222777350تقاطع ش محب مع بورسع�د الدور األول طنطاأخصا��

� محمد مدحت محمد خ�� 11
3353460ش عمر زعفان امام مسجد القص�� أخصا��

12
محمود ع�دهللا محمد خطاب 

القشالن
 �

اف مع شارع ال�ورن�شأخصا�� 01021257228شارع اال��

العيون

االسنان

م والطب الطب���  � الرومات��
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محافظة الغ���ة

التل�فونالعنواناالسمم

ش ال�حر - امام مس�ش�� الجامعة - ب�ج الفؤادابراج1
3331127      

01018709520

االهرام  خالد الس�د ابراه�م ابوخش�ة2
 14ش م�دان الساعة طنطا

11ش سعد زغلول كفرال��ات
3418384

ج3 ال��
13ش النحاس م�دان االسكندر�ة طنطا

ى ب�ج االمل ش وابور الثلج �� السبع بنات المحلة ال���
19911 - 3404025

كة4 15034ش ابو الحسا�ب زف�� ال��

5
الجزار

 احمد محمود الجزار
ش  المدي��ة - مدينة قطور  ش الج�ش - غ���ة

3409091/

3409092

6
الح�اة 

�ف ع� ذ� ع� ��
3350499م�دان المحطة عمارة بن الحتة طنطا

6701147402224ش الج�ش امام مس�ش�� الجامعه الدور الرابعالح�اة للتحال�ل الطب�ة7

ىالشفاء8 2244470ش ال�حر خلف سن�� ابراه�م خل�ل- المحله ال���

319445م�دان المحطة من مخازن �حري اول طنطاالشمس9

� طنطاالفا الب 10 ج الزجا�� 16191م�دان المحطة ال��

�ف لل�الستكاللو�س11 01550481202ش المدارس من شارع المدي��ه امام ال��

المخت�� 12
71ش الج�ش امام مس�ش�� الجامعة طنطا

13ش 23يوليو �جوار بنك اسكندر�ة
19014

النخ�ة للتحال�ل13
ج الزجا�� امام المحطة ش المدي��ة ال��

ش الجالء �جوار ال�ساجون امام قسم ثان
01271070200

ى14 � الص�ا�مان الع�� شارع انور امام التام��
01270315594/

3402555

ب�تا الب 15
طنطا تقاطع ش ال�حر مع ش النحاس اع� بنك �لوم الدور 

الثالث �جوار دلتا سي�� مول

3344538

01022217066

01000114331ش الدي��ة - ب�ج المروة - الدور السادس - طنطنبيوالب 16

حساب17
اول ش عمر بن ع�د الع��ز امام مس�ش�� الجامعه طنطا

ى ال المحلة ال��� ش23 يوليو امام السن��
16987

18
دلتا م�

 محمد ع�دالرحمن س��لم
253414546ش عثمان محمد طنطا

1416064ش ب�ج المعز - محطة القطار - طنطارو�ال الب 19

�نة التعاون طنطاسار�دار20 � 133338224ش المدي��ة امام ب��

س��د الب 21
� الجام�� طنطا

شارع الج�ش امام المس�ش��

ى موقف طلعت حرب ب�ج االط�اء المحلة ال���
19358

صحتك  للتحال�ل الطب�ة22
البندر - امام مسجد ع�د ال� خل�ل - �جوار ال�مو�� للس�ارات - 

قيون اعه� ال�ساجون ال��

2240322    

01033307935

ىطي�ة23 6ش طه الحك�م - �جوار مس�ش�� الحم�ات - المحلة ال���
01100288383   

01147787735

فرست الب للتحال�ل الطب�ة24
طنطا ش المدي��ة عمارة الست م�اركة مدخل(ب) 

ى م�دان الشون خلف ب�ج اللي��  المحلة ال���

3410090

2251009

� م� الدو�� 25 � المغر��
شارع الج�ش اع�� مس�ش��

01154014770-

3347604

26
م� للتحال�ل الطب�ة

كة معامل الصفوة ��

ف�ع الجامعة �جوار الجامعة 

ف�ع عمر زعفان ناص�ة عمر افندى
3333063

3352773ش النحاس مع كفر عصام فوق ص�دل�ة المهدىنجوى منصور �در الدين27

معامل التحال�ل
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محافظة الغ���ة

التل�فونالعنواناالسمم

01020067787شارع �خا�� امام معهد االورامابراه�م ع�اس لالشعه1

3577057ال�ورن�ش الجد�د خلف االستاد طنطاالماسة لالشعة2

3
الم�ى ل�شخ�ص القلب واالوع�ة 

الدم��ة
733319620ش الج�ش امام ص�دل�ة د / هالة توفيق

المنصورة لالشعة الحديثة4
ش مدحت متف�ع من 23 يوليو 

ى ايون المحلة ال��� � خلف ب��
2226566

5
النخ�ة

كة الوطن�ة لألشعة و السونار ال��

ج الزجا��  ش المدي��ة ال��

قيون امام قسم ثان الجالء اع� ال�ساجون ال��

3405488

01271070200

01004478883

79شارع ال�حر - ب�ج الفؤاد امام مس�ش�� الجامعهبرفكت لالشعه6
3313511

01117173295

7
سما س�ان

كة بنها للخدمات الطب�ة ��

طنطا ش الدكتور نجا�� متف�ع من ش ال�حر �جوار ص�دل�ة 

جمعة امام معهد االورام

01010078282/01

211509983

8
طنطا س�ان

مركز طنطا لالشعة
طنطا امتداد ش النادى ال��ا�� 

3338791/333949

4

ى - امام مركز  القلب 5طي�ه لالشعه9 شارع االمام الشاف� المحله ال���
0100058242/011

00288383

فت فا�د لالشعة10 303407254ش درب االثر من البورصة طنطام��

�ف لل�الس��ك - طنطا - غ���ةهشام ن�ح لالشعة11 01003889809ش المدارس فوق ��

12 
�

هيثم محمد ابراه�م الدسو�
� - ش الرحمة - امام مس�ش�� الجاو�ش - القوم�ة -  ب�ج ال�اسم��

الزقاز�ق

2335060

01010043838

التل�فونالعنواناالسمم

اخر ط��ق االستاد �جوار القوى العاملةابن س�نا1
3577002/011446

80000

ش سع�د طنطااالم���2
3312144/ 

3312813

طنطا ش سع�د دوران ك�ش�� الدلتا الدو�3
3315001

3315002

وق للجراحات الدق�قة4 طنطا ش ع� �ك ال�ب�� من ش سع�دال��
3328001/

2/3

منطقة االستاد ش الهناء والصفاءالسالم5
3348855 / 

01221121757

وز6 طنطا - ش النحاس تقاطع ش كفر عصامالف��
01223980006/01

222680005

73287446ش الس�د ع�د اللط�فدار القمة7

8
ام القرى للقلب و القسطرة

كة ام القرى للخدمات الطب�ة ��
1طنطا - ط ر�ق االستاد - ب�ج ال�نانة الط�� 

3576034/357603

5

ى\ الغ���ةالهدى الدو�9 السبع بنات المحلة ال���
2222632 - 

2212560

ى- الغ���ةمس�ش�� الدكتور ع�د الظاهر10 2239300ش عادل الرفا� - المحله ال���

2143740الزقاز�ق - النحاس - ط��ق الزقاز�ق م�ت غمرق� الح�اة الط�� 11

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات  مستوى أ
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محافظة الغ���ة

التل�فونالعنواناالسمم

ىال��يع1 م�ش�ه ال�كرى ش جمال ع�د النا� -المحله ال���
2126266/010204

42040

ش كفر عصام طنطاالمدينة الطب�ة2
3410411/341041

2

3
المواساة

العالم�ة للخدمات الطب�ة
3422035/36طنطا ش ال�طراو��� م�دان االسكندر�ة

�اها التخص�4 3319928ش قطي�� طنطاا�مان الفضا� و ��

دار الشفاء5
ش معاو�ة ناص�ة ش عمرو بن العاص 

امام �ل�ة التجارة طنطا
3274001/2/3/5

13412203ش الهنا منطقة االستاد طنطارسالن6

ى ش شكرى القوت�مدينة الشفاء7 المحلة ال���
2230146/223262

5

ش عمرو بن العاص اخر ش سع�ده��دى التخص�8
3306622 / 

01221059746

التل�فونالعنواناالسمم

تقاطع ش طه الحك�م مع ش االل�� - طنطا غ���ةالح��ة التخص�1
3407114 / 

3407113

29ش الثناء منطقة االبراه�م�ة - طنطا غ���ةالع�ا�� التخص�2
3406250 / 

3405098

التل�فونالعنواناالسمم

4201283800703ش الج�ش - دلتا سي�� مولابن س�نا للعيون1

2
ر � اشعاع للعيون و الل��

مركز النخ�ة
ش الوفاء - منطقة االستاد - عمارة النخ�ة - طنطا

3572315/8

01001360363

1شارع �طرس غا� تقاطع شارع ثروت ب�ج الهدىاالمل لطب وجراحه العيون3
3303066   

3306020

4
المغر�� للعيون

( الئحة خاصة )
1073333528ش الج�ش طنطا

5
 � نور الع��

ر � للفحوصات والل��
7ش كورن�ش االستاد - طنطا - غ���ة

01221080345 - 

01020507456

التل�فونالعنواناالسمم

� اط�اء ال�نانة المتحدين1 امتداد ش الج�ش االستاد ب�ج ال�نانة الط��
0106850430

01289275355

2
وق للقلب و القسطرة ال��

وق كة مركز قلب ال�� ��
ش ع� �ك ال�ب�� مع ش الحلو

3271846  

01062656655

3
العرو�ة لجراحة الوع�ة الدم��ة والقدم 

السكرى
901037771950ش ال�ورن�ش ب�ج روضة ال�ورن�ش - طنطا - غ���ة

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات  مستوى ب

مس�شف�ات  مستوى ج
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محافظة الغ���ة

التل�فونالعنواناالسمم

01225555395منطقة االستاد - مدي��ة التم��نال�نانة للخدمات الطب�ة4

ى العامامراض القلب5 � خلف مس�ش�� المحلة ال��� ابو شاه��
2201272/3

220151

ى6 ش سكة طنطا العمو� امام الع�ادة الشعب�ةدار القلب �المحلة ال���
2225333

01000686886

ش ال�ورن�ش �جوار استاد طنطا ال��ا�� طنطا للقلب و القسطرة7
3407752

01151184495

8
طنطا للمسالك البول�ة وتفت�ت 

الحصوات
قيون - غ���ة 1301004472171ش الج�ش اع� ال�ساجون ال��

01012312000ب�ج ابن الحته امام محطة القطار الدور الثا�� - غ���ةفؤادى ل�شخ�ص امراض قلب األطفال9

طنطا - �مقر مس�ش�� دار الشفاءقلوب م� للقلب و القسطرة10
01225833733

01014860589

255 



 �� �������

 �� �� ��� �����



محافظة المنوف�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
� ع�د القوي  خالد محمد ام��

 �
الزرقا ��

اس�شارى 

أ
� (ب�ج السالم) 01018719419منوف : ش بورسع�د �جوار قهوة �ح��

مجدى محمد ع�دالمقصود2
اس�شارى 

أ
2574465ق��سنا 51 ش يو�س الصالح

محسن محمد الخ�اط3
اس�شارى 

أ
3890707ال�اجور الشارع القد�م عمارة يو�س عط�ة

4 � محمد ع�دالمنعم شاه��
اس�شارى 

أ
� ال�وم �جوار السكة الحد�د 2226107شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد محمود ا�اه�م ابراه�م1
اس�شارى 

أ
ف ب�ج الجندى الدور االول � ال�وم - م�دان �� 01550877055شب��

عصام محمد زا�د2
اس�شارى 

ب
 فوق ص�دل�ة فت� المص�ل�

�
� � ال�وم ال�� ال�� 2239626شب��

� احمد الس�د  احمد عط�ة3
� أخصا�� � ال�وم ش الملعب من الش�ان المسلم�� 2221995شب��

� ع�دالمع� ع�دالخالق عودة4
0120778585ال�اجورأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

الاستاذف�ج ابراه�م ع�دالوهاب بيو�1 � خلف السن�� 3889687ال�اجور ش ب�� حس��

محمد عاصم ع�د الجواد2
اس�شاري 

ج
� ال�وم وز شب�� 482ش جمال ع�د النا� ب�ج الف��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمود ع�دالقادر خالف1
اس�شارى 

ب
 
�

2791306تال �جوار المطا�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�امل محمود ه��دي1
اس�شارى 

أ
01005255565ق��سنا ش / النهضة امام معمل كون��ا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

فت� ع�دالحم�د الجندى1
اس�شارى 

أ
3662227منوف �جوار قهوة �ح�� 

جلد�ة وتناسل�ة

ال�اطنة العامة

�اطنة وجهاز هض�� وك�د

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة

النفس�ة والعص��ة
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محافظة المنوف�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

نجوى ع�دالحم�د الشا�ب2
اس�شارى 

ب
� ال�وم ش المدارس �جوار استوديو قشقوش 2301302شب��

� جماالت فت� الدجوى3
 أخصا��

�
2791306تال �جوار المطا�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حمدى احمد الشاف�1
اس�شارى 

أ
�نة � ف �جوار الب�� � ال�وم م�دان �� 2222040شب��

محمد عصام الدين الشاف�2
اس�شارى 

أ
� ال�وم ش بن س�نا من ش المدارس 2222680شب��

مهدى الس�د المل��� 3
اس�شارى 

أ
3670545منوف ش بورسع�د امام مجلس المدينة عمارة قشط�� 

اسامة محمد العادل شعالن4
اس�شارى 

ب
2577042ق��سنا ش الج�ش

رجاء حامد سالمان5
اس�شارى 

ب

 ش سعدزغلول امام 
�

� ال�� � ال�وم ال�� شب��

ص�دل�ة الشفاء
2316706

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2343055اشمون فوق السجل المد�� استاذع�دالهادى ع�دالعظ�م سماحة1

هشام عج�� محمد2
اس�شارى 

ب
�س ب�ج الصفا اشمون فوق مجلس المدينة /سن��

3441842/34064

00

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ال�وم فوق ص�دل�ة المنوف�ةاستاذع� جمال الدين الع���� 1 2233554شب��

� نا� ع�دال�ارى محمود2
� ال�ومأخصا�� 22302039ش طلعت حرب شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد ع�د التواب المغر�� 1
اس�شارى 

ب
ى ابو علم �جوار السكة الحد�د � ال�وم ش ص�� 2977116شب��

محمد ع�دهللا شخ�ة2
اس�شارى 

ب
3443778اشمون ش صالح الدين �جوار ص�دناوى

محمود محمد هدهود3
اس�شارى 

ب
ف ب�ج ال�وثر � ال�وم م�دان �� 010992823200شب��

ى4 � احمد محمد فوزى ال�ح��
01002034042تال  شارع الح��ة �جوار ص�دل�ة الشعبأخصا��

� بي�� وس�م فه� جرجس5
أخصا��

ف اع� م�كس ج��ل و م�  � ال�وم - م�دان �� شب��

المنوف�ة

01004649524  

01277176625

� يو�س ع�دالسميع عواد6
2341904اشمون ش حسن محسن محمدأخصا��

االطفال

الجراحة العامة

جراحة االورام

جراحة العظام
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محافظة المنوف�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عادل حافظ حسن الفالح1
اس�شارى 

أ
2573859ق��سنا ش الج�ش عمارة القدس امام المح�مة

� بي�� سم�� جور�� ف�ج2
� ال�ومأخصا�� 01028458884ا حارة ج�ه من ش سعد زغلول - شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ال�وماستاذاسامه ع� ابراه�م ال��ال�� 1 وز شب�� ف ب�ج الف�� 01000041723ش جال ع�د النا� م�دان ��

ف - ب�ج ال�وثر الدور الرابعاستاذحامد الس�د اللقوە2 � ال�وم - م�دان �� شب��
01094677692

0104677632

عفاف مختار الس�د3
اس�شارى 

ب
� فوق ابو شوشه � ال�وم ش السلطان  حس�� 2226135شب��

���ن محمد امان4
اس�شارى 

ج
2793123تال ش اللم�

� سع�د ع�دالمع� صالح5
وزأخصا�� � ال�وم  ب�ج الف�� 010524582شب��

� فكرى فه�م فضل حسي�� 6
ف عمارة اللي�� أخصا�� � ال�وم م�دان �� 2221995شب��

� محمد الس�د ع�دال�7
� ال�وم ق�� ش بن الرش�دأخصا�� 2328470شب��

� نجوى فؤاد عاشور8
� ال�وم �جوار حمام الس�احةأخصا�� 2224076شب��

� والء حمادة ع�د الع��ز9
01016034356م�ت ابو ش�خة امام ك��رى العطف ق��سناأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�دالمن�� عط�ة عل��1
اس�شارى 

ب
0106580804تال ش الجناي�� �جوار مكتب التم��ن

�ا� ع�دالوهاب خل�ل2
اس�شارى 

ب
� ال�وم فوق ص�دل�ة المنوف�ة 1069790480شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

س1 استاذاحمد جا بر بي��
طة �حري االستاذ خلف مسجد المغفرة -   تقس�م ال��

 � شب��
010011146

ول�د طلعت منصور2
استاذ 

مساعد
� تقاطع احمد ماهر � ال�وم ب�ج المهندس�� 2237788شب��

� احمد حسن عف��� 3
2543949م�ت برە ق��سناأخصا��

� جاما احمد مصط�� القا�ا�� 4
2573576ق��سنا ش حسن البناأخصا��

� ر�ــهام صالح محمود5
أخصا��

 ش محمود ابو السعود متف�ع من 
�

� � ال�وم ال�� ال�� شب��

ش سعد سلمان
01067275034

� ع�دالمنعم الس�د يوسف6
3887711ال�اجور ش المحطةأخصا��

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

المسالك البول�ة

258 



محافظة المنوف�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مها محمد ع�د الع��ز ما�� 7
01117100720تال شارع هندسة الرى �جوار مسجد ابو سعدةأخصا��

� مو� ع�دالرؤوف سل�مان8
0106171181الشهداء امام المس�ش�� العامأخصا��

� هانم الس�د ال�درشي�� 9
2910616بركة السبع ش ع�د المنعم ر�اضأخصا��

� رزق حنا ع�د المالك10
� ها��

ف ب�ج ال�وثر دور (5) فوقالبنك االه�� سوس��هأخصا�� 01090097401م�دان ��

� وهب للعالج الطب��11
01111563223ش ع�د الحم�د شل�� - ق��سناأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف ع�دالحم�د الشا�ب1 � ال�وم ش المدارس �جوار استوديو قشقوشاستاذا�� 2233383شب��

ف��د محمد وجدى2
اس�شارى 

ب

ف ب�ج الح�مة الدور  ش/ جمال ع�د النا� م�دان ��

الرابع

2334035

01014931314

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ابراه�م رضا ابراه�م القرش1
� ال�ومأخصا�� ق شب�� 01006170376ب�ج اال�وثر م�دان ��

� احمد بيو� القطب الع�ل2
� ال�ومأخصا�� 42822546ش حتحوت ش داير الناح�ة الدور الثا�� شب��

� احمد جا� سع�د عمارە3
� ال�ومأخصا�� 98ش الجالء الق�� شب��

01150048779 / 

0482223777

4
احمد مجدى مصط�� الشا�ب

و شهرته احمد الشا�ب
 �

أخصا��
ش هارون الرش�د متف�ع من ش المدارس امام بنك 

� ال�وم اسكندر�ة - شب��

2310303

01005037022

� احمد محمد ع�دهللا5
3661812منوف ش الجالءأخصا��

� سها احمد ع�دالصمد6
� ال�وم 44 ش محمود من الجالء ال�حرىأخصا�� 2220199شب��

� سوزان محمد قطب7
� ال�وم ش المدارس �جوار استوديو قشقوشأخصا�� 2230200شب��

� صالح محمد قشقوش8
فأخصا�� � ال�وم م�دان �� 2231550شب��

� عماد ع�د الجل�ل سل�مان الخو�9
01117758892الشهداء ش بورسع�د م�دان مصط�� عمارة االنوارأخصا��

� محمد فوزى داود10
01008508595منوف - ب�ج مكة - امام شارع الزراعةأخصا��

العيون

االسنان
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محافظة المنوف�ة

التل�فونالعنواناالسمم

احمد محمد ع�د المج�د الط�ل1
� ال�وم -  امام مسجد الشيخ - �جوار مجمع المواقف - شب��

الموف�ة

01019590002    

01102449444

ف ابراه�م س�د احمد ح�در2 3886609ش الج�ش امام مسجد شهاب الدين الدور االول علوى منوف�ةا��

1006185879مدينة السادات �� الخدمات الثالثاصالن3

ج4 ال��
� ال�وم 22ش الجالء ال�حري امام مجمع المحا�م شب��

تقاطع الج�ش مع الص�ا�� مس�ش�� الهدى ق��سنا
19911

01010992667ق��سنا - شارع غراب امام السل�اوى اع� الفالح للجملةالرحمة للتحال�ل5

4619445ش الص�ا�� مع الج�ش ق��سناالشمس6

7
الصفا 

(حسام الدين محمد)
منوف ش بورسع�د امام المس�ش�� العام

3670951  

3675651

فالصفوة8 � ال�وم ب�ج الرى مدخل �ل�ة التجارة م�دان �� شب��
01265073037  

0126534008

� ال�ومالفا الب 9 ف شب�� 7616191ش جمال ع�د النا� م�دان ��

المخت�� 10
� ال�وم 76ش جمال ع�د النا� ب�ج الزهراء شب��

ش بورسع�د ال�حري والتح��ر ال�حري منوف
19014

� �جوار مس�حة لل�او�شالنخ�ة للتحال�ل الطب�ة و االشعة11 � ال�وم ش االم�� 2333191شب��

12
بيوالب 

ە رجب محمد)  ( ام��
 � ان�� � وز دور الم�� ف ب�ج الف�� � ال�وم م�دان �� 01023508644شب��

حساب13
ف - ب�ج ال�وثر � ال�وم : م�دان �� شب��

ق��سنا : ش الج�ش اع� ص�دل�ة النجاح
16987

� عمر سعد14 � غراب مدخل 4حس�� � ال�وم ش حس�� 2223610شب��

� الساداترو�ال الب 15
216064ش عمرو بن العاص خدمات ال�� الثا��

� ال�ومسار�دار16 ف شب�� 9101827ب�ج الح�مة م�دان ��

س��د الب 17
� ال�وم 76شارع جمال ع�دالنا� ب�ج الزهراء شب��

شارع ع�دالمنعم ر�اض عمارة السنو�� بركة السبع 
19358

� ال�وم - منوف�ةس�ف�� الب للتحال�ل الطب�ة18 ف ب�ج ال�وثر - شب�� 01099508878م�دان ��

� ال�وم ش الجالء ال�حرى ب�ج الفردوسصد�قة احمد مصط�� 19 2324720شب��

فرست الب 20
� ال�وم  25ش احمد ماهر الدور 1 ب�ج النور . خلف مح�مة شب��

االبتدائ�ة

0482310964 

01119111045

ة ع�د الواحد محمد21 � ال�وممش�� 2314960ش جمال ع�د النا�  شب��

01022995011الموقف الجد�د ب�ج �انوراما الدور االولمكه للتحال�ل الطب�ه22

23
م�جا الب 

احمد صالح ع�د الجواد
� ال�وم ف - شب�� ب�ج الزهراء - م�دان ��

01030222994

01009524010

01066373424

 ش مصط�� �امل �جوار راشد الحلوا�� م�د��ال الب 24
�

� � ال�وم ال�� ال�� شب��
01122722820  

01010092552

� ال�وم�ارا مجدي زقزوق25 117650106ب�ج الزهراء ش جمال ع�د النا� شب��

معامل التحال�ل
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محافظة المنوف�ة

التل�فونالعنواناالسمم

01011748799ب�ج الحساء امام بنك م� م�دان الجالء منوفاس�ا لألشعة1

 ش ترعة البتانون�ه �جوار البنك االه�األهرام  لألشعة2
�

� 01067640876تال ال�� ال��

33D 3665369منوف - ش الج�ش - ب�ج مكة - الدور الثالثالتخص� الشعة االسنان

4
الرحمة لألشعة 

د/ هشام ع�د الخالق طنطاوى
01010992667ق��سنا - ش غراب - امام السل�اوى - اع� الفالح للجملة

2571172ق��سنا 84 ش صالح سالمالفجر5

3865556اسطنها �جوار المرورالفؤاد لألشعة6

� ال�ومالمحالوى للشعة7 ف ب�ج ال�وثر - شب�� ش جمال ع�د النا� م�دان ��
2223333     

01025211429

2742080الشهداء - ش بورسع�د - امام كشك السمكالمس�شق�ل لالشعة8

� النخ�ة لالشعة والتحال�ل9 ف - 8 ش األم�� � ال�وم - م�دان �� 16987شب��

10
الهدى 

د / سامح مصط�� عزب

بركة السبع ش ال���رى من 

ع�دالمنعم ر�اض
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

11
حب�ب س�ان

 (محمود محمد حب�ب)
1211119445-ش بورسع�د - امام موقف م�

6501001706424ش صالح سالم ق��سنا - المنوف�ةسامح احمد ز� خض�� 12

3669545منوف ش الجد�د عمارة قم�حةفاتن محمد سالم13

� الجامعةك�� س�ان14
� ال�وم �جوار مس�ش�� 1099366238شب��

� ال�وممودة لألشعة15 � - شب��  ب�ج ال�اسم��
�

� 01027729916ال�� ال��

م�جا لالشعة والتحال�ل16
� أمام س��رماركت 

ق��سنا - ب�ج ع�د المطلب االدارى الدور الثا��

يونان ع��ز �جوار البنك االه�� 

19445 - 

01211119445

17ش المح�مة الشهداء  المنوف�ةن��ل ع�د المنعم سعد17
2751139

2754777

التل�فونالعنواناالسمم

أبو رق�ة مركز أشمون المنوف�ةالعر�� 1
3409920 

خط ساخن19444

التل�فونالعنواناالسمم

� ال�ومجامعة المنوف�ة1 2233641شب��

3449267أشمونجراحة اليوم الواحد �أشمون2

التل�فونالعنواناالسمم

� ال�وماألورو�� 1 ب�ج ابو يوسف امام معهد ال��د شب��
01006543123

010000536

2
ال�سمة

د/ سكينة محمد طه الطل�اوى
منوف ش ع�ادة اخر سور المح�مة

3662870 

3662990

� ال�وم اول ط��ق م�ت خاقان امام المدرسة الثان��ةالدرة3 01028110027شب��

منوف �جوار مجلس المدينة  ش سعد زغلولالرواد التخص�4
3655507 - 

3655506

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة (60%للعضو وا�ته و30% للوالدين)

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب
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محافظة المنوف�ة

التل�فونالعنواناالسمم

3655506/7منوف - شس بورس�� - - �جوار مجلس المدينةالرواد التخص� الجد�دة5

وق الجد�دة6 � المدارس )ال�� 01004088922البتانون - ش المش�� الجم�( ش ب��

7
 � المعلم��

كة االصالة للخدمات الطب�ة ��
 اسفل ال���رى العلوى

�
� � ال�وم ال�� ال�� شب��

2194518

01064333888

الهالل االحمر الجد�دة8
� ال�وم - ش جمال ع�د النا� ال� الق�� �عد م�  شب��

ان للط��

2233733   

01010579040

3677774/5منوف - امام مجلس المدينة - ش سعد زغلولالواد التخص�9

عرفة التخص�10
� سا�قا ) �جوار  � ال�وم ش �مال الدين شع�ان ( األم�� شب��

مسجد الرحمة

2225950 

2224452

التل�فونالعنواناالسمم

01066182011منوف شارع بور سع�داال�مان التخص�1

� ال�وم ش الشونة من ش المدارسالدلتا2 2330188شب��

�01000601013مش�ش ش المستودع - تال  منوف�هالف�� التخص�3

4
المواساة

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
 
�

� � ال�وم ال�� ال�� شب��
2194627

2194005

5
المواساة

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
3662382منوف

6
المواساة

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
4345440اشمون

7
المواساة

الجمع�ة الطب�ة االسالم�ة
27445500تال

ش الج�ش ق��سنا - المنوف�ة 60الهدى التخص�8
2581461

2573515

2573859ق��سنا ش غراب �جوار السكة الحد�د�در9

3792444تالدار الشفا بتال10

11
� ال�وم التعل��  شب��

العالج االقتصادى
� ال�وم 2221308شب��

01067311178الشهداء - ش بورسع�د - امام مركز ش�اب الشهداءم� الح�اة التخص�12

3604000مدينة الساداتهرمل التذ�ارى �مدينة السادات13

3662834منوف ش الروضةهرمل التذ�ارى �منوف14

التل�فونالعنواناالسمم

ك (ا�ه ان)1 � الح�مة للعيون والل��
� ال�وم  -  ب�ج المدينة المنورة - امتداد ش طلعت حرب - شب��

المنوف�ة
01028628623

3449910أشمون م�دان ص�دناوى  المنوف�ةالنور للعيون2

� ال�وممودة للجراحات الدق�قة والعيون3  شب��
�

� ش سعد زغلول ال�� ال��
2198818

01000047603

ك الجد�د4 � � ال�وممودة للعيون والل��  ب�ج المح�ة - شب��
�

� 01066691886ش طلعت حرب ال�� ال��

مس�شف�ات  مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون
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محافظة المنوف�ة

التل�فونالعنواناالسمم

� ال�وم اول ط��ق م�ت خاقان امام المدرسة الثان��ةالدرة لل�� و المسالك1 شب��
2064124

01028110027

2
السالم الجد�د

 المراض ال�ساء والتول�د
� ال�وم ش رضا س�ف من ش الجالء ال�حرى ب�ج س�ف شب��

3
وق �ساء و تول�د ال��

 (د/ ماجد سعد الزلعاوي )
01060361046منوف ش الج�ش ب�ج الس�د بركة

4
العاصمة

لجراحات المخ و االعصاب
� ال�وم - ش جمال ع�د النا� - امام نادى الجمهور�ة شب��

2316888   

1011299141

5
الفؤاد

كة المنوف�ة لقسطرة القلب ��
� ال�وم / ش بنك م� فوق مس�ش�� الدلتا 2319299شب��

6
ال��� و المسالك

ع�� ع�د المحفوظ ع�� زهرة
وز الدور (2) ف ب�ج الف�� � ال�وم م�دان �� 01001385693شب��

� ال�وممركز ال�� و المسالك البول�ة7 وز  شب�� ف  ب�ج الف�� 01000392691م�دان ��

8
نا�ل �اث

(CIC ) 
� ال�وم / ب�ج اب��وسف امام معهد ال��د شب��

01117400364

2334771

9NSHC ن�ض التخص� للقلب
اال�اجور - م�دان ال�اجور - الشارع المقا�ل للمح�مة - امام 

ص�دل�ة االمل
3881947

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

كة بيع المصنوعاتاستاذمحمد  محمد عزب ع�د الحافظ1 م�دان عرا�� - خلف ��
324122   

010288994308

2
� فراج هشام احمد ام��

( و شهرته هشام فراج )

اس�شارى 

أ

 2ش ب�ج الزهراء تقس�م ابو عاشور اع� مركز الصفوة

�ف �جوار اسواق ال��
01117685943

� ها�� سعد مغار�وس اقالديوس3
أخصا��

ە عمارةالعاقدين- ديرب نجم ش الن� اما   � الزقاز�ق المن��

م ص�دل�ة الن�

2329995    

3760627

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذحامد ع�دالع��ز دراز1
الزقاز�ق ش البوستة خلف ص�دل�ة ف��د

من�ا القمح امام محطة السكة الحد�د

2350933

3661413

استاذسالمة محمد شع�ان الغن��2
ە ب�ج م�اوى � الزقاز�ق المن��

ديرب نجم ش الن�

2360159

3761395

� ع� الشا�� 3 � حس��
2381683امام الم��ة �الزا �جوار مؤمن - الزقاز�قاستاذمصط��

01061211600ش فاروق - ب�ج عليوة - اع� ص�دل�ة فت� - الزقاز�قمدرسعمرو سم�� ابراه�م محمد ع�4

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2380791ب�ج الجالء امام عمر افندى  الزقاز�قاستاذمحمد ابراه�م مصط�� العو�� 1

� امجد لب�ب متو� محمد2
ب�ج دار الطب  - اع� الطاهر لل���اتأخصا��

2380328

01150240437

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ف الس�د ع� ع�د المج�د  ا��

الشورى
2358880ب�ج نجود م�دان عرا�� الزقاز�قاستاذ

2300357ش الجالء امام عمر افندى الزقاز�قاستاذمحمد صبح حس�� الجمال2

3
غادة ع�د المنعم مختار احمد

( حساس�ة و مناعة )
01147670014وسط ال�لد امام عمر افندى - اع� عالم ماركتمدرس

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2351503الصاغة 52 ش الجالء الزقاز�قاستاذمحمود ��ى محمود ع�دالمو�1

ەاستاذهشام سعد ع�دالسميع2 � ە - امام مس�ش�� المن�� � الزقاز�ق م�دان المن��
2341242

2385557

حاتم احمد محمد النادى3
اس�شارى 

أ

ش الجالء - ب�ج دار االط�اء - اع� الطاهر لل���ات - 

الزقاز�ق
10158897227

4
خالد محمد محمد ع�د هللا غ��ب 

(و شهرته خالد ف��ب )
مدرس

ش طل�ة ع��ضة �جوار كنتا� القوم�ة

كفر صقر موقف الزقاز�ق الجدي

01112498696

3185500

5
ام�� ع�د هللا الس�د احمد 

قاوى ال��
 �

أخصا��
ش طل�ة ع��ضة الزقاز�ق

ال ام��ا االع� �عد السن�� ابو حماد امام س��

2360686

01222570010

ال�اطنة العامة

�اطنة وجهاز هض�� وك�د

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة

جلد�ة وتناسل�ة
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذاسامة طه عط�ة عامر1
ە م�ت غمر امام مس�ش�� االم��

ش المحافظة امام كواف�� لمسات - الزقاز�ق

01066124748 - 

6912716

2372665االشارة اول ش ابو نضارة الزقاز�قاستاذخالد محمد صالح ع�دالمج�د2

3660741من�ا القمح ش بورسع�داستاذطارق ع�دالرحمن محمد عط�ة3

2287611الزقاز�ق -الق� االب�ض اول شارع فاروقاستاذع� ع�دالحم�د ع�دە حسن4

سع�د محمد مر� حس�� م�ارك5
استاذ 

مساعد

ش وادى الن�ل اع� ستوديو عصام �جوار مسجد 

الحجازى
2266789

وجدى ابراه�م ع�دهللا �دوى6
اس�شارى 

ب
015353390العا�� من رمضان مجاورة 45 عمارة 5

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� االشارةاستاذعادل ع�دالرحمن ع�دە1 2354435ش عمر شاه��

2347095الزقاز�ق ال���رى الجد�داستاذعمادالدين محمد جمال2

3
محمد ابراه�م ع�د الحم�د الس�د 

م��

استاذ 

مساعد

ط��ق موقف المنصورة ب�ج الرحاب    

ل ح�ان � هه�ا م��

2362030

2510068

3301025244965ش القوم�ة - اماممس�ش�� السالممدرساحمد صالح ع�د الرحمن يوسف4

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

قاوي1 مدرساحمد محمد ع��� ال��
الزقاز�ق-محطة القطار ب�ج نجود - الدور الخامس امام 

موقف االت���س- من�ا القمح

01010030491

01119721471

عمارة م�اوى - امام مجلس المدينة - الزقاز�قمدرسمحمد احمد �� الحسي�� 2
01002746343    

23077787

مدرسمحمد صالح محمد احمد متو�3
ش الجالء - امام عمر افندى - الزقاز�ق

كفر صقرش التح��ر امام المس�ش�� العام

01010505154

3192006

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ول�د ع�دال�ديع �ور1
استاذ 

مساعد
2310527شارع البوستة ب�ج الص�اغ الدور األول علوى الزقاز�ق

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع� محمد رفعت ع� سل�مان1
استاذ 

مساعد
01000107718ش الجالء - ب�ج م�اوي - الزقاز�ق

اطفال

الجراحة العامة

جراحة المخ واالعصاب

جراحة االوع�ة الدم��ة

جراحة القلب والصدر
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2296793الزقاز�ق - ب�ج الق� االب�ض امام محطة السكة الحد�داستاذخالد ادر�س ع�دالرحمن1

2362313الزقاز�ق ش الجالء امام مجلس المدينةاستاذعادل محمد محمد احمد سالمة2

2361229الزقاز�ق امام مجلس المدينة ب�ج م�اوىاستاذع�دهللا عط�ة محمد3

اوى سالم4 محمد سالم الش��
اس�شارى 

ب

ش عز الدين حافظ - امام المس�ش�� القد�م - �جوار 

الطرق و ال��ارى - الزقاز�ق
1097733937

282304853ش االمام ع� - مسا�ن الزقاز�قمدرسطارق ع�د الصمد الحواله5

�نة ع� ز�مدرسمحمد خالد صالح محمد6 � 01144566247ش الجالء عمارة الح��رى امام ب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عال محمد احمد الفرار�� 1
اس�شارى 

أ

ش الجالء ب�ج دار الطب - اع� الطاهر لل���ات - 

المحطة
01014989874

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذمحمد الجندى احمد محمود1
الزقاز�ق 102 ش الج�ش امام ك��رى الممر من�ا القمح ش 

سعد زغلول موقف االت���س

2327937 

3660612

ەاستاذمحمود محمد العدل2 � � المن�� 2355556الزقاز�ق 6 ش شاه��

مجدي محمد اسماع�ل3
اس�شارى 

أ
 �

2322470ش البوستة - عمارة الحد�دي - الدور الثا��

مدرساحمد رجب ع� ع� مراد4
ب�ج النا� م�دان الصاغة الزقاز�ق  

ش بورسع�د امام ص�دل�ة عاطف ابو حماد

2331122 

3408665

�وس  الزقاز�قمدرسخالد محمد ع�د الوهاب5 2363526ب�ج الجالء امام عمر افندى فوق بنك ب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 � 2351796ش القوم�ة 10استاذع�دالمج�د محمود حس��

استاذمجدي رجب الس�د2
ال���ري الجد�د امام مسجد النهضة خلف ص�دل�ة 

االهرام
2322780

2347999الزقاز�ق 43 ش الجالء امام مجلس المدينةاستاذنجوى بهجت ع�دالع��ز3

م��4 � عثمان ال�� احمد اسماع�ل ب�ج الفردوساستاذوائل حس�� 2340400الزقاز�ق امتداد ش المش��

امل سع�د احمد حمودة5
استاذ 

مساعد
2352161ش عمر خم�س م�ش�ة الفتح الزقاز�ق 3

�ن عط�ة شاذ�� ع��� 6 ش��
استاذ 

مساعد
01220106009ب�ج الحد�قة ش طل�ة ع��ضة امام الم��ة �الزا زقاز�ق

مجدى ع�د الن�� احمد الم�ى7
اس�شارى 

ج
الزراعة ش المحطة الغاز امام مدرسة الصنايع

2241215

01224462479

� ا�مان مو�� احمد ذردق8
2301146ش بور سع�د - ابو حماد - اع�� التامينات االجتماع�ةأخصا��

جراحة العظام

عالج أورام وطب نووي

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2340634م�دان التح��ر ب�ج ا�اء خلف التوح�د و النوراستاذخالد ع�د الشكور محمد1

2 �
استاذعالء الدين محمد الف��

م�ش�ة السادات -  ش العا�� من رمضان - ب�ج سل�� - 

الزقاز�ق
2327736

قاوى اع� ستوديو العائالتاستاذمحمد �مال مر� م�ا�� 3 2357513ش الجناين عمارة ال��

لس4 استاذوائل فايز ن� ك��
�ف الزقاز�ق ە- امام اسواق ال�� � م�دان المن��

موت ط��ق موقف المنصورة ب�ج العمر فوق ح��

2329995

2474792

طارق مو� احمد ذردق5
اس�شارى 

أ
2349988الزقاز�ق ب�ج الجالء امام عمر افندى الزقاز�ق

ع�د الحف�ظ محمد حسن6
اس�شارى 

أ
2322600الزقاز�ق ب�ج الهدى م�دان الصاغة

مدرس�ا� احمد فؤاد الس�د7
ش القوم�ة �جوار مطعم شهد الزقاز�ق

من�ا القمح امام محطة القطار

23885800

01144345445

8
احمد ابراه�م الس�د ابراه�م 

الهنداوى
 �

01556555816ب�ج دار الطب - اع� الطاهر لل���اتأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
 اال�مان للسمع�ات 

ول�د محمد ابراه�م البو�
 �

أخصا��
 م�دان الصاغة  الزقاز�ق  االشارة �جوار ص�دل�ة صالح 

الدين

2354717 

2373735

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
م و الطب  � الجاو�ش للرومات��

الطب��
الزقاز�ق ش فلل الجامعة امام مدرسة اللغات الزقاز�قاستاذ

2314933

01097979667

2
اما�� ابوالسعود 

( مركز الح�مة )
استاذ

الزقاز�ق فلل الجامعة �جوار مس�ش�� الجامعة - خلف 

ق�ة استاد ال��
2309563

3
مجدى الحسي�� عليوة 

ق�ة للعالج الطب�عة ال��
2303019الزقاز�ق 3 ش عثمان بن عفان - المسا�ن التعاون�ةاستاذ

4
احمد جهاد محمود العسال 

 العسال للعالج الطب��
 �

44ش القوم�ة �جوار مس�ش�� السالم الزقاز�قأخصا��
01007901904

01011124499

5
احمد عادل ع� حمدى

مركز الهدى
مفارق المنصورة - امام مطعم رزق - الزقاز�قاخصا�� 

2367837     

01010663546

6
احمد محمود مصط�� مصط��     

مركز احمد مصط�� 
اخصا�� 

ش وادى الن�ل - حسن صالح - امام ص�دل�ة الهالل - 

الزقاز�ق

01551022755     

01112123538

اخصا�� دال�ا عماد الدين ع�د ال�ارى مسك7
م�دان القوم�ة - ش عمر بن الخطاب - �جوار مس�ش�� 

� - الزقاز�ق الحرم��
2368900

8
محمد مر� الس�د مر�

مركز ت�ارك
اخصا�� 

ش القا�� - من ش الجالء - اع� ص�دل�ة االسالم الدور 

االول

01142325676   

01122028666

9
�ا� فت� محمد ع�د المنعم 

سل� للعالج الطب��
اخصا�� 

�نة بيو� - ط��ق �  30ش مسجد الرحمن - خلف ب��

موقف المنصورة
2347751

عالج طب��� 

انف واذن وحنجرة

سمع�ات واتزان
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2309563الزقاز�ق فلل الجامعة �جوار مس�ش�� الجامعةاستاذاما�� مصط�� ابو السعود1

2
مجدى الحسي�� عليوة 

ق�ة للعالج الطب�� ال��
2303019الزقاز�ق 3 ش عثمان بن عفان المسا�ن التعاون�ةاستاذ

3
محمد حسن محمد احمد 

الجاو�ش
2314933ش فلل الجامعة امام مدرسة اللغات الزقاز�قاستاذ

�ا� ع�د ال� ع�د الحم�د4
استاذ 

مساعد
ة الزقاز�ق � 2331667ب�ج ز�نة  م�دان المن��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

92318880ش طل�ة ع��ضة القوم�ة الزقاز�قاستاذاسامة محمود ع�دالحك�م1

ف ع�د الصبور ع�د العظ�م2 استاذا��
قاوى �جوار اجزاخانة م�  شارع الجالء عمارة ال��

الزقاز�ق
2302038

استاذا�من احمد ع�دالرحمن الس�د3
�نة ع� ز� القوم�ة  � شارع الجالء ب�ج ز�����ا امام ب��

الزقاز�ق
2329090

2314050ب�ج الجالء م�دان طلعت حرب امام عمر افندى-الزقاز�قاستاذا�من احمد محمد القواص4

2307299م�دان عرا�� ب�ج االط�اء الزقاز�قاستاذخالد محمد فوزى5

م��6 � عثمان ال�� 2356646ش مسجد السالم القوم�ة 52استاذطارق حس��

2323928ال���رى الجد�د اع� ص�دل�ة الن� الزقاز�قاستاذعادل ع�دالرازق ف�ج7

2357600ش البوستة عمارة الح��رى الزقاز�قاستاذعادل �مال محمد عا�دين8

استاذعالء محمد محمد فاضل9
 10ش كن�سة االق�اط محطة الرمل 4:1 عدا الخم�س

والجمعة
4864353

هالة وه�ة لب�ب وه�ة10
اس�شارى 

أ
� الزقاز�ق 472310710م�دان القوم�ة امام مس�ش�� الحرم��

� ع�د هللا خطاب11 حاتم ام��
استاذ 

مساعد
2355538الزقاز�ق ب�ج الجالء امام عمر افندي

� محمد ابراه�م احمد سالم12
2300734ال���ر الجد�د ب�ج الظواهرى الدور الثالث الزقاز�قأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ع�د المالك حسن الطارو�1
اس�شارى 

أ
01227769181مجاورة 26 ش 26 ف�ال 243 العا�� من رمضان

2
احمد فت�� عرفه محمد

( مركز دنت الشعة االسنان )

اس�شارى 

أ
01119870020ب�ج م�اوي - امام مجلس المدينة - الزقاز�ق

مجدى ع�د المنعم ع�د السالم3
اس�شارى 

أ
2360320ب�ج ع� ز� - الدور الثالث – الزقاز�ق

182322291ش اب��كر الصديق المسا�ن التعاون�ةمدرسمحمد احمد صقر4

م والطب الطب���  � الرومات��

العيون

االسنان
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ق�ة محافظة ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد سع�د ع�د الحم�د ص�ام5
أخصا��

 14ش االسيو� قسم النحال - امام مسجد الجمع�ة

ع�ة - ش فاروق ال��
2282849

اخصا�� احمد محمد احمد السنطاوى6
ش طل�ة ع��ضة - �جوار عمارة ما شاء هللا - اع� اطاللة 

للع�ا�ات - الزقاز�ق

01142266879      

 2378666

� احمد محمد احمد الشور��� 7
2352421 ش م�دان عرا��  - ب�ج االط�اءالدور السابع  -الزقاز�قأخصا��

� احمد محمد عادل محمد زك��ا8
01060574030العا�� من رمضان - عمارة 2 �ا��ة 14أخصا��

� سع�د محمد محمد سعدون9
ق�ةأخصا�� �01122647813 س�دى يوسف �جوار المسجد - القنا�ات - ال��

10 �
� عاطف محمد محمد الفرحا��

01099239284الصاغه - ب�ج االنوار - الزقاز�قأخصا��

� عالء الدين سع�د محمد عزب11
أخصا��

ك��رى العبور الزقاز�ق

ايون � ش المحافظ - ب�ج زادة امام الب��

2320289

01221717993

� محمد ابراه�م �دوى حواس12
01129147860مول ال�مال خلف س�نكو الدور الثالث العا�� من رمضانأخصا��

� محمد احمد سع�د توفيق13
2316267القوم�ة  - ب�ج اسماء - امام مس�ش�� جاو�شأخصا��

� محمد محمود �� ع�د السالم14
01552734092القوم�ة - ب�ج الحف��  - الزقاز�قأخصا��

� محمد مصط�� ع�د الهادى15
2318004م�دان الصاغة - ب�ج الن�- اع� ص�دل�ة عرا�� - الزقاز�قأخصا��

� يوساب ابراه�م ثا�ت ا�ادير16
أخصا��

ب�ج الهدى (1) حتحوت سا�قا امام المح�مة الدور الرابع 

ة � المن��
01201303653
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ق�ة محافظة ال��

التل�فونالعنواناالسمم

015382113المجاورة الثان�ة - الع�� من رمضاناحمد النجار للتحال�ل الطب�ة1

2361600 36055ش القوم�ة - امام ص�دل�ة القوم�ة اسماء العش2

ج3 ال��
2ش طلعت حرب ب�ج الن�ل الزقاز�ق

�10لوك 43 �جوار محطة االت���س العا�� من رمضان
19911

4
ا الب  ال��

كة المتحدون للتحال�ل الطب�ة ��
قاوى - الزقاز�ق شارع الجناين عمارة ال��

2306132-

2309132

5
الحد�ث للتحال�ل الطب�ة

د/ احمد سع�د محمد شحاته
1017785360هه�ا ش الجمهور�ة ب�ج ر�ه امام مدرسة الن�

6
الحد�ث للتحال�ل الطب�ة

سعاد ع� محمد حسن
1017785360خلف بنك القاهرة - الحس�ن�ة

7
الرحاب للتحال�ل الطب�ة

د رحاب الشحات ع�د القادر ز�

العا�� من رمضان اردن�ة مجمع ع�د المقصود ع 6 

�لب�س - امام الوحدة الصح�ة

2970038

01067571874

الشمس8
ب�ج الصفوة ش طل�ة ع��ضة القوم�ة الزقاز�ق

عمارة15 االردن�ة امام موقف االت���س العا�� من رمضان
19445

9
ال�ح

 د/ حنان ع�د المنعم أحمد الس�د
�د  ان ديرب نجم بجوار ال�� � امام م� للط�� الجالء عمارة الحرم��

ش التح��ر الرئ��� امام دار المناس�ات ابو كب��
3775858

16191مول ابو النجا ش ابو �كر الصديق العا�� من رمضانالفا الب 10

11
القاهرة

احمد محمد محمد ع�د هللا

ش ابو �كر الصديق - عمارة الم�شاوى - امام مطعم نتصور - �جوار 

مس�ش�� التوح�د - �لب�س

2868848   

01006804964

المخت�� 12
ة الزقاز�ق � ناص�ة الجالء وال��ات �� المن��

اول ش جمال ع�د النا� �لب�س
19014

13
تكنو الب 

للتحال�ل الطب�ة وامراض الدم والمناعة

ان عمارة الشم� - اع�  الزقاز�ق - ش الجالء - امام م� للط��

ابو راشد

2310340

01111953143

14
رعا�ة

 احمد ابو مسلم محمد

� �جوار ك��رى العبور -  ب�ج الهجرة - عمارة 9 ش عمر شاه��

الزقاز�ق
01150050402

رو�ال الب 15
9ش الجالء ب�ج لؤلؤة امام عمر افندي الزقاز�ق

مول دوحة العا�� عمارة أ العا�� من رمضان
16064

س��د الب 16
ة الزقاز�ق � الم��

3شارع الخشاب - خلف مس�ش��

أول ط��ق فاقوس - مفارق كفر الحوت فاقوس
19358

ش الجمهور�ة فاقوسع�دالعظ�م منصور جمعة17
055 2563565 - 

01005235619

ق�ةعالج للتحال�ل الطب�ة18 15265ش الجالء الدور االول - الزقاز�ق - ��

19
فايتل الب 

 سمر ابراه�م محمد
2349226تقاطع ش مدرسة النجاح مع ش السادات - الزقاز�ق

20
فرست الب 

 للتحال�ل الطب�ة

شارع الجالء - امام عمر افندي - اع� بنك ب��وس الزقاز�ق

ش اب��كر الصديق االردن�ة داخل مول الدوحة 10رمضان

055 23353537 - 

01111997494 

�اب�تال للتحال�ل21
تقاطع 3 شارع اسماع�ل فخرى مع شارع الجالء- الزقاز�ق - 

ق�ه محافظة ال��
1029723723

قت - م�دان المحطة - الزقاز�ق�ايرو الب 22 ب�ج ا��
2376083     

01011175643

مدينة كفر صقر م�دان المحطة �جوار المزلقان �مال فه�� 23
055 2335828 - 

01006010437

24
الب �لي��ك للتحال�ل الطب�ة

ا�من محمد ع�دە ابراه�م

�نة ع��زة � ب�ج التوح�د الدور الرابع �جوار ب��

 شارع مسجد الن� - �جوار ص�دل�ة ��ي

2363686

01229255205

معامل التحال�ل
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ق�ة محافظة ال��

التل�فونالعنواناالسمم

 ديرب نجممحمود ع�دالصبور محمود25
�

63764482ش ا�ت��ر امام المطا�

ميتاالب للتحال�ل الطب�ة26
� الدور االر�� - القوم�ة -  عمارة 49 تقس�م جمع�ة المهني��

الزقاز�ق
8888997

فت محمد بهجت ع�دالع��ز27 12328666ش البوستة عمارة الح��رى الزقاز�قم��

28
هدهود للتحال�ل الطب�ة

عالء الدين ع�د ال�اس�ط هدهود

ب�ج م�اوى امام مجلس المدينة الزقاز�ق   62 ش القوم�ة امام 

مركز اسامة خل�ل

2361600 

2301100

2360316الزقاز�ق امام مدي��ة االمنهشام محمد عمر29

التل�فونالعنواناالسمم

1
ج س�ان لالشعة ال��

د �الل شحته محمد خل�ل
1001099855ابو كب�� - امام بوا�ة طوارىء مس�ش�� ابو كب�� المركزى

82841441ش بورسع�د امام بنك م� �لب�س الب�ان لألشعة2

3
السماك لألشعة

احمد ع�د الع��ز الس�د السماك
2340455م�دان التح��ر قسم النظام الزقاز�ق

4
المدينة لألشعة

احمد فكرى ف�ج سالم
2855710شارع بورسع�د  �لب�س

5
النور لألشعة

 أم�� فوزى
�

د/ خالد محمد شو�

22ش مجمع المصالح من ش القوم�ة الزقاز�ق

13ش الج�ش م�دان التح��ر -مي��ا القمح-

2345666

2326664

3970601

201062243950ش الت�ار العا� - �جوار مس�ش�� ديرب نجماير س�ان لالشعة6

7
ب�ت األشعة

عوض ع�د الع��ز ب�صار
2324100شارع المدير م�شأة أ�اظة الزقاز�ق

19989الزقااز�ق - م�دان القوم�ةتكنو س�ان8

� - ش الغشام - امام مسجد ابو احمد - الزقاز�قت�� س�ان9
ب�ج الرا��

055 2314711

01026270066

52ش القوم�ة الزقاز�قخالد ع�دالع��ز ع�دالن�� 10
2341045

2361045

خالد ل�وظ لالشعة11
الزقاز�ق عمارة ل�وظ اع� نقا�ة االط�اء امام 

مجلس المدينة
2328821

12
دار األشعة الحديثة

 (احمد حسن حسن رزق )
ش بور سع�د خلف ينك م� - �لب�س

01110785785 - 

0552860727

ش مدي��ة األمن م�دان الصاغة نزلة ال���رى العلوىعالء الس�د محمد ع�د هللا سالمة13
2364891

0121305305

14
م��ة س�ان 

احمد وح�د عز العرب
مدخل الزقاز�ق العمو� �جوار ادارة مرور الزقاز�ق

01066244440

01066344440

01097852583

ميتالب15
 - 49تقاطع ش محمود هاشم مع سم�� الم�ى - القوم�ة

الزقاز�ق
01028888997

16
م�دى س�ان

د/ محمد الس�د محمد ع�دالعال
� - العا�� من رمضان 121305305مجاورة الثامنة امام نادى المهندس��

17 �
�

� - ش الرحمة - امام مس�ش�� الجاو�ش - القوم�ةهيثم محمد ابراه�م الدسو� 01006999700ب�ج ال�اسم��

مرا�ز االشعة
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ق�ة محافظة ال��

التل�فونالعنواناالسمم

� الت�س�� الدو�� 1
2360727الزقاز�ق - م�ش�ة السادات - خلف موقف االت���سمس�ش��

010968883559م�دان  الزراعة - امام �ل�ة الزراعة - الزقاز�قالمس�ش�� العسكرى �الزقاز�ق2

3
م / مأمون محمد �حان

(مركز د/ عفاف حامد ع�د هللا)
العا�� من رمضان  م��ة ين�� 1 مدخل ه االردن�ة

01001477037 

366289

التل�فونالعنواناالسمم

1
 االندلس

م�د��ال سي�� �ارك
2193510ش��ة الن�ار�ة ط��ق الزقاز�ق القنا�ات -مركز الزقاز�ق

2143740الزقاز�ق - النحاس - ط��ق الزقاز�ق م�ت غمرق� الح�اة الط�� 2

التل�فونالعنواناالسمم

2316363ش احمد ماهر ك��رى العبور الزقاز�قالعبور1

ە الدو�2 � ە عمارة احمد �ح�� المن�� � 2307778الزقاز�ق م�دان المن��

التل�فونالعنواناالسمم

015368444العا�� من رمضان مركز المدينةابن س�نا للجراحة1

ابوحماد �جوار المح�مةابوسا� التخص�2
3402369 

3400744

طة - فاقوساالمل الدو�3  �جوار مجمع ال��
3979381

01094419883

اول ط��ق م�ت غمر - الن�ار�ة - الزقاز�قالدار لالعصاب4
01204017771   

01127270069

2301512الزقاز�ق 28 ش القوم�ة المسا�ن التعاون�ةالسالم5

6
ق�ة الط�� للمسالك ال��

د ع� ع� متو� منصور
موقف المنصورة - الزقاز�ق

2339777-

01142441244

ش سعد زغلول - �جوار التامينات - من�ا القمحالعاصمة7
055 3658877

055 3658880

� الجار�ة8 فاقوس - �جوار نادى من�ة المكرمالع��
3943030

01010599929

2357221الزقاز�ق � الزهورالمدينة9

10
المركز الط�� الحد�ث 

( رو�ال الط�� )
�نة ع� ز� � شارع الجالء ب�ج ز�����ا 3 امام ب��

0552350070 

01000088744

ب�ج المروة - امتداد طل�ة ع��ضة - الزقاز�قالمهد لطب وجراحة االطفال11
055 2331551

01099974441

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب

مس�شف�ات  مستوى ج
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ق�ة محافظة ال��

التل�فونالعنواناالسمم

مس�ش�� النخ�ة12
ب�ج الروضة - ش طل�ة ع��ضة - امام مس�ش�� صالح سالم - 

الزقاز�ق

01099122567   

2382050/51

015367231العا�� من رمضانالهالل االخ�� 13

�اە14 امتداد ش اللواء ع�دالع��ز ع� ط��ق المنصورةحمدى الس�د و ��
2309885 

2306198

2354121الزقاز�ق م�دان القوم�ةحم�دة الط�� 15

دلتا للقلب والقسطرة16
� - شارع قناة الس��س الجد�دة - ص�دناوي -  ب�ج ال�اسم��

الزقاز�ق

055 2357888

01228022228

صالح سالم التخص�17
� السالم ش خالد بن خلدون  

الزقاز�ق ش طل�ة ع��ضة فلل الجامعة

2370066

0168832059

� التخص�18 ق�ة - من�ا القمح - شارع سعد زغلول - أول ط��ق بنهاطه �اس�� ل��
01117000632

01025522227

محمد ف��د  خم�س التخص�19
مركز ال� الثالث خلف نادى الرواد مجاورة 21 العا�� من 

رمضان

015379145

015379146

ق�ةم�د ك�� 20 3190319كفر صقر - � الن� ش ال�حر - ��

29ش المحار�ث و الهندسة الزقاز�قوا� للجراحات21
2365536 

2365500

التل�فونالعنواناالسمم

الت�س�� للعيون1
ش المحافظة - امام الصع�دى للفا�هة - اع� محل قطون�ل - 

الزقاز�ق

2352708

01200985555

2
الرواد للعيون

د محمد عط�ة محمد عط�ة حماد
ش السالم - خلف ص�دناوى - الجامعة - الزقاز�ق

2377952-

01066100996

ق�ة للعيون3 ة )  الزقاز�قال�� 152385888ش االمام ع� نها�ة ش الفتح ( الم��

ةالعيون التخص�4 2348999الزقاز�ق ش القوم�ة خالد بن الول�د خلف الم��

الفا للعيون5
الزقاز�ق نها�ة ش طل�ة ع��ضة �عد عمارة ماشاء هللا ب�ج 

ز�����ا

2300312

01205547333

ەالفتح للعيون6 2353737/8الزقاز�ق ش الفتح �جوار مس�ش�� الم��

7
الفردوس للعيون 

د / احمد توفيق
 � الزقاز�ق كفر محمد حس��

2362802

2342800

2354121الزقاز�ق م�دان القوم�ةحم�دة الط�� 8

9
م� للعيون

د/ محمد ع� االسود
3ش احمد ع�د المطلب امام ك��رى الجامعو

2376901

01116006909

التل�فونالعنواناالسمم

1
اال�مان للسمع�ات

ول�د محمد ابراه�م البو�
م�دان الصاغة الزقاز�ق

2354717    

2373735

�فالصفوة الط�� 2 الزقاز�ق - مفارق المنصورة - �جوار اسواق ال��
01220440307   

01207944550

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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ق�ة محافظة ال��

التل�فونالعنواناالسمم

3
� للوالدة - د ع�د الرازق ع�د  ال�اسم��

الغفار ع�د الرازق
ديرب نجم - ش الن� - امام مسجد الن�

01061962404  

01096436909

4
براعم طب االطفال

د/ محمد ع�د الحم�د رمضان
االردن�ة - ب�ج رقم 2 امام البنك االه� - العا�� من رمضان

01005797197

01005853757

الزقاز�ق القوم�ة امام المسا�ن التعاون�ةجاو�ش الط�� 5
2326981  

2324585

طة - ابو حماددار الطفل و الحضانات6 خلف قسم ال��
01204239222

01145911775

ق�ةع�ادات الماسة التخصص�ة7 1ش الشعراوى الحس�ن�ة الزقاز�ق - ��
01032942245

01129272155

1701012405404ق 85 تقس�م الجمع�ة التعاون�ة - ش احمد اسماع�لع�ادات هارت ك�� للقلب8

 مدخل الزقاز�ق العمو� - م�دان القوم�ة - ش السالمع�ادات نيو ال�ف9
01066344440   

01017170826

10
              ع�ادات وى ك��                 

محمد راشد ع� ع�د الرحمن
ب�ج الصادق امام موقف المنصورة الجد�د الدور الثا�� الزقاز�ق

01097799965    

2332828

11
م� الدو� لالنف واالذن

د/ حنان ع�دە الشحات ابراه�م
ق�ة ش طل�ه ع��ضة - القوم�ة - الزقاز�ق ��

01000098271

01279379898
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محافظة القلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

 محمدى ط�ل1
�

3254888بنها ش ال���رىاستاذع�دالشا�

م��ة محمد مجاهد احمد2
اس�شارى 

أ

ب�ج العنا�� ش سعد زغلول اع� بنك قطر 

الوط�� 
01205716590

محمد رفعت ع� العشماوى3
اس�شارى 

ج
2462240ط�خ ش م�ف الحصة

� عادل احمد فؤاد ع�د السالم4
� القناطر ش بور سع�دأخصا�� 3711400شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3224665بنها ابراج المصنع الحر�� ش �ل�ة التجارةاستاذفاطمة محمد ع�دالسالم1

الس�د سع�د الس�د ابو خش�ة2
اس�شارى 

أ
ط�خ  ش بورسع�د

2465963  

01220020235

0103060515ش ف��د ندا امام مس�ش�� الجامعة - قلي���ةمدرساحمد صالح احمد عطا الجزار3

هشام محمد محمود الوك�ل4
اس�شارى 

ج

� رشدى - �جوار  � القناطر - ش حس�� شب��

ص�دل�ة س�دى سع�د

2724950   

01015309767

� احمد محمد احمد حجاج5
أخصا��

بنها - اخر شارع �ل�ة التجارة او امتداد 

الموقف الجد�د

3189123

01008770779

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد محمد احمد حجاج1
أخصا��

بنها - اخر ش �ل�ة التجارة او امتداد الموقف 

الجد�د

01008770779

3189123

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3229522بنها 13 ش وه�� الم�ش�ةاستاذاسامة سند عرفة1

مر� مصط�� مر� ع�2
اس�شارى 

ج

ب�ج سما س�ان الدور الثا�� خلف الجامعة - 

قلي���ة
01017671818

3
وائل احمد الس�د احمد مقلد 

الف�ع الرئ��

اس�شارى 

ج

بنها عمارات غرب االستاد امام المس�ش�� 

ايون سا�قا ) � ط�خ - ب�ج �� ( ب��

01064164991

01090632991

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ف احمد ع��1 3253257بنها  23 ش جم�ل امام س�نما حرفوشاستاذ��

2
� ال�از محمد توفيق محمد  ن�ف��

توفيق

اس�شارى 

ب

بنها ش الخط�ب - خلف جمع�ة اال�مان 

ى الخ��
01221313714

3266400بنها سن�� حجازى امام المح�مةمدرسطارق سا� ع�د الغ�� ع�سوى3

� سالم عوض4 � ول�د حس��
طةأخصا�� � القناطر �جوار مركز ال�� 01093008855شب��

ال�اطنة العامة

�اطنة وجهاز هض�� وك�د

ال�اطنة وال��

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة
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محافظة القلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ران�ة احمد زك��ا رضوان1
اس�شارى 

أ
الدور الثالث 01144492977بنها- ش ال���رى -ستار سن��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�ة ش مصط�� �املاستاذمحمد رفعت ع�دالرحمن1 2181150القناطر الخ��

2
غادە ع�د الهادى ابراه�م ع�د 

الهادى العر�� 

اس�شارى 

أ

 4ش ف��دا ندا - امام النجدە فوق

األ�المنتجة
01210077689

رؤوف فؤاد ع�دهللا3
اس�شارى 

ب
3253359بنها ش جم�ل امام المح�مة

4
احمد محمد حامد محمود ع�د 

ال���م
مدرس

بنها ش ف��د ندا �جوار كنتا� اع� المكتب 

الحد�ث
01012077787

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� جودة المقدم1 س�د حس��
اس�شارى 

أ

بنها  الجد�دة - 16   ا ش  مدي��ة االس�ان  

خلف م�احث امن الدولة
01065466090

� محمود زك��ا محمود ع� خل�ل2
2201289444911ش الدهشان بنها  قلي���ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد محمد ها�� جودە ع�د 

القادر
 �

 ش ال���رى - بنهاأخصا��
�

� 01001999427ب�ج الص��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذمحمد عليوە ع�دالن�� سعد1
بنها م�دان الم�ش�ة امام موقف االت���س 

� القناطر الو�الء ط��ق ط�خ شب��

3253272

2700215

الب�� ابراه�م مؤ�س2
اس�شارى 

أ
بنها 7 ش المدي��ة امام مدي��ة االمن القد�مة

3255525 

01223416081

ها�� مس�حة لط�� 3
اس�شارى 

أ
ال 3261369بنها ش سعد زغلول امام السن��

مدرسمحمد عن�� محمد مصل�4
بنها أت��ب �جوار مجمع المواقف امام 

مسجد الصحا�ة
01122422122

اسامة محمد ع�سوى احمد5
اس�شارى 

ج
101014125085ش احمد سالم بنها - قلي���ة

محمد عاطف ع�د الع��ز عط�ة6
اس�شارى 

ج

ش عمر بن الخطاب �جوار مس�ش�� ال����� 

بنها
01226708076

7
احمد ع�د الستار ع�د الوهاب 

ابراه�م
 �

ق االستاد بنها الجد�دة - بنهاأخصا�� 2301096898280أ مسا�ن ��

جلد�ة وتناسل�ة

الجراحة العامة

جراحة االورام

جراحة العظام

النفس�ة والعص��ة
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محافظة القلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذر�يع جمعة س�د عمر1

بنها 1 ش جم�ل -ب�ج مكة  الدور الرابع 

ش المدينة المنورة �جوار مس�ش�� قها 

� القناطر الدلتا ش دار المناس�ات شب��

01270452443 

01270472685

01225804878

2
� محمد شاهر محمد  حس��

عطوە

اس�شارى 

ج
 شارع ال���رى بنها قلي���ة

�
� 01205762789ب�ج الص��

صالح الدين محمد ال�ش�� 3
اس�شارى 

ج

 8ش االعداد�ة القد�مة م�دان سعد زغلول

بنها - قلي���ة
01221371738

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3230430بنها الجد�دة 3 ش مس�ش�� االملاستاذسا� ع�دالعظ�م سعد1

ه��دا يوسف عف��� ال�اجورى2
اس�شارى 

ب
بنها - كورن�ش الن�ل - امام بنك ف�صل

3268090 

01223788082

� نجالء مصط�� محمد عمار3
� القناطرأخصا�� 2720832ش الشه�د امام الوك�ل - شب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراه�م ع�دالهادى ابراه�م1
اس�شارى 

أ
�ة ش سوق الثالثاء 2187966القناطر الخ��

2
محمد ع�دالمنعم ع�دال�� 

حش�ش

اس�شارى 

أ
3259171بنها 52 ش احمد ماهر عمارة ال�شك

سامر �ديع �امل حك�م3
استاذ 

مساعد
ط�خ - م�دان الحراز�ة - امام موقف االت���س

2473400   

01222861891

را� فت�ح ابو العطا طنطاوى4
اس�شارى 

ب
30106907793ش ف��د ندا بنها - قلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد اسامة شكرى ع�د الحل�م

� للعالج الطب�� ) ( دار التم��
 �

العبور - ال� االول - محل�ة 8 قطعة 107أخصا��
01200446351

01151441370

2
احمد محمد محمد المهدى

مركز الهدى للعالج الطب��
 �

01005064214ش حسن يوسف - الشد�ة - بنهاأخصا��

3
ب�شوى مالك �مال ف��د

مركز الروما�� 
 �

أخصا��
عمارات خلف االستاد - خلف مسجد ابو 

قمر -خلف ص�دل�ة مسعود

01207600186

01273373059

4
توماس احمد

مركز السالم
 �

أخصا��
بنها - 27 ش سعد زغلول - م�دان ال���رى - 

اع� ص�دل�ة الصفا
01555905906

� حمدى عواد سالم5
أخصا��

� القناطر - ط��ق كفر حمزە �جوار  شب��

السجل المد�� - قلي���ة
01098615561

� سا� جم�ل �انوب صل�ب6
اف - بنها الجد�دة - القلي���ةأخصا�� 2601222804930ش اال��

7
 عرا��  ( 

�
طارق فايز ع�د الشا�

مركز رؤرى للعالج الطب�� )
 �

أخصا��
مدينة العبور - ال� التاسع - ش المجد - 

�  - �لوك 18091 ال الم���� سن��
01000412799

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د
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محافظة القلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

8
الرا جورج فخرى

رو�ال للعالج الطب�� و التخاطب
 �

01228251727بنها تقس�م ع�اد امام النادى ال��ا�� ب�نهاأخصا��

� ماجد منصور9
�ة  - قلي���ةأخصا�� 1501288871169ش 14 القناطر الخ��

10
محمد ع�د الع��ز بر�ات

مركز الح�اة
 �

أخصا��
� القناطر - م�دان المحطة -  �جوار  شب��

ق الدلتا موقف ات���س ��

01000553180   

01010041400

� مروە للعالج الطب�� والتاه�ل11
أخصا��

القطعة رقم 3 �لوك 18097 مول ال�ستان 

ال� التاسع - العيور
01066558085

12
ناير نا�� سل�مان ابراه�م

 مركز العجائ��ة
 �

0105130052بنها ش جم�ل �جوار بنك القاهرةأخصا��

13
�� ف��د صديق �ارم (المستق�ل 

(
 �

أخصا��
وز  - ش ال�رنك من ش جم�لة ابو  ب�ج الف��

ح��د - السيوف
0115 003 6698

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
اروى الس�د ع�د الرحمن الس�د 

عامر

اس�شارى 

ج
بنها - العاد� - فوق محل ممل�ة و معمل الفا

01550465282  

3228165

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذحمدى احمد ع�دە الجزار1

بنها - ش الدهشان 

� رشدى   � القناطر - ش حس�� شب��

�ون � قليوب ال�لد - فوق الب��

013/ 3262728

013/ 2729595

02/ 42104445

3260366بنها م�دان سعد زغلولاستاذعصام محمد المتبو�2

محمد عمر مصط�� يوسف3
اس�شارى 

أ

بنها - نها�ة ش المرور - خلف مس�ش�� 

الحم�ات - امام عمارات احمد مصط�� 

ال ط�خ - ب�ج الدو�� - امام السن��

3245406   

01098615561

01123119956

تامر ابراه�م سالم4
اس�شارى 

ج

بنها - امام مس�ش�� الجامعة - �جوار مطعم 

 � العلم��
01224097450

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

بهاءالدين ع�در�ه توفيق1
استاذ 

مساعد
3110877بنها 1 ش جم�ل ب�ج مكة

سم�� محمد ع�دالسميع حالوة2
اس�شارى 

ب

ط�خ 2 ش م�ف الحصة اع� حلوا�� 

روما�س
2462419

عاطف سع�د محمد س�د احمد3
اس�شارى 

ب
2171127القناطر 6 ش محمد يوسف تقس�م غن�م

محمد س�د ابو طالب الخط�ب4
اس�شارى 

ج

قليوب - ب�ج االط�اء - امام  المح�مة 

االبتدائ�ة
01015583111

� احمد عثمان الس�د ابراه�م5
أخصا��

بنها - وسط ال�لد - �جوار مدرسة االعداد�ة 

القد�مة - امام �از�ون

3260056   

01206443404

� احمد فاروق محمد مهدى6
أخصا��

� القناطر - ب�ج االط�اء ش الدلنا - امام  شب��

السكة الحد�د �جوار موقف بتمدە

2722237   

01019756517

م والطب الطب���  � الرومات��

العيون

االسنان
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محافظة القلي���ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� اندرو نظ�� نوناى شحاته7
5001201125151ش هاشم كفر منافر قلي���ةأخصا��

� ا�من محمد حن�� محمود8
أخصا��

الخانكه - �جوار الشهر العقارى - خلف 

البنك االه�
44695233

� فه� سا� لط�� 9
بنها ش ف��د ندا امام الرقا�ة االدار�ةأخصا��

01200170140

01278036280

� ما��ل منصور سالمة شاندوى10
أخصا��

الم�ش�ة  خلف محطة القطار  امام محالت 

الس���

01002862757

01275188209

11
محمود سع�د الدمرداش 

محمد خل�ل
 �

01016664665مب�� الفلل كورن�ش الن�ل امام حد�قة الطفلأخصا��
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محافظة القلي���ة

التل�فونالعنواناالسمم

اج�ال1
�ا  بنها م�ش�ة النور أول شارع الشموت أع� �اف��

 �
ال��حا��

1001887676

0104005171ش مسجد النور  - �طا بنها - قلي���ةاطلس للتحال�ل الطب�ة2

اطمن3
بنها الجد�دة - خلف م�احث امن الدولة - مدي��ة 

االس�ان

3221842   

01112710405

ج4 ال��
1ش الح��ة عمر طوسون سا�قا بنها

ا الخ�مة 33ش 15مايو ش��
19911

كة5 115034ش 15 مايو الدور 4 تقاطع ش احمد عرا�� ال��

6
الدلتا للتحال�ل الطب�ة

كة دلتا م� للخدمات الطب�ة ��
3259881بنها 11عمارات االوقاف

الشمس7
ا الخ�مة 1ش عمار ابو نعمة ارض ن��ار ش��

م�دان سعد زغلول شارع القضاة بنها
19445

2916191ش سعد زغلول محطة العاد�� بنهاالفا الب 8

الفؤاد للتحال�ل الطب�ة9
بنها ش النا� خلف مب�� المحافظة و المدرسة 

الفندق�ة
01022250359

المخت�� 10
ا الخ�مة 2ش الوحدة ناص�ة 15مايو ش��

4ش ع�د المنعم ر�اض امام البنك االه� كفر شكر
19014

� امال المهدى محمد شاف�11 3254055بنها 23 ش الش�ان المسلم��

12
اوم�جا الب (محمد مصط�� 

النحاس)

بنها الجد�دة - منطقة الفلل – كورن�ش الن�ل – أمام 

حد�قة الطفل
013 3220143

13
ا�من اسعد ابراه�م ابو السعود

( معمل الصفوة )

الخانكة - مجمع الصفوة - غرب السكة الحد�د - 

�جوار محطة القطار
44685250

حساب14
 الط�� واالدارى ش ال���رى بندر 

�
بنها : مول ال��

بنها
16987

رو�ال الب 15
ا الخ�مة ب�ج القطان شارع 15مايو اع� ت�ارك ش��

مول الحجاز ال�� االول العبور
16064

ا الخ�مةسار�دار16 � ش�� 142215575ش 135 من 15مايو امتداد عرا��

س��د الب 17
ا  ١ش  الوحدة من ١٥ مايو �جوار ب�ج االط�اءش��

محور السادات سن�� اللؤلؤة �جوار الحجاز العبور
19358

01030715011ش ف��د ندا الدور االول علوى - بنها - قلي���ةسمارت الب 18

فحوصات19
ش الجم�ل - ب�ج ال�وثر - �جوار معرض شندى 

القد�م

3250568   

01061607584

فرست الب 20
ا 1ش 15 مايو الدور 1 . امام ك��ستال عصفور ش��

طة قليوب المحطة  ق��ب من قسم ال��

0242207249 

01119111045

ا الخ�مة�ايرو الب 21 � مول شارع 15مايو ش��
19962ابراج سي��

ة القد�مة . داخل مركز السالم الط�� ال�ف الب 22 ش الخ��
0242184837 

01066678838

معامل التحال�ل
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محافظة القلي���ة

التل�فونالعنواناالسمم

1
احمد ف��د

كة ك�� م�د لألشعة ��

بنها م�دان سعد زغلول عمارة ال�لد�ة 

قليوب ال�لد ش العا�� من رمضان ناص�ة العوام 

� القناطراول الط��ق الزرا� شب��

3253 001 42159 

239

2726206

2( O F G ) 3223222بنها ش التح��ر خلف ق� الثقافةاسامه فؤاد جروب

3
العبور س�ان

مركز العبور لالشعة

العبور - ال� االول - امام المركز االسال� - �جوار 

مكة مول

01122777256   

01068011189

4
تكنو س�ان لألشعة

 تكنو راد
19989بنها ش بنك م�

5
دلتا لالشعة

 وسط الدلتا س�ان لألشعة والسونار
� القناطر ش بورسع�د القلي���ة 2711199شب��

6
سما س�ان لألشعة

كة بنها للخدمات الطب�ة ��

بنها خلف استق�ال مس�ش�� الجامعة امام مدرسة 

نا�

3236262 

01208552255

� القناطر ش الدلتا امام السكه الحد�دس�نا س�ان7 01096378833شب��

فاست س�ان8
ا  135ش 15 مايوناص�ة ك��ستال عصفور ش��

ى الزع�م الشارع الجد�د أبراج المدينة المنورة ك��

01124000036 

42184837

التل�فونالعنواناالسمم

� الص�األطفال التخص� ب�نها1 3243761بنها �جوار االستاد امام مس�ش�� التأم��

3236092ش مسجد عمر بن الخطاب  بنهاال����� التخص�2

3
دار الطب

كة السالم التخص� ��

بنها ش مسجد عمر بن الخطاب - امام مس�ش�� 

االمراض النفس�ة

3168526/29/30/

42

01012199945

التل�فونالعنواناالسمم

ش ال�ف الص� - الخصوص القلي���ة 8الح�اة الجد�دة1
01222993467

28850270

التل�فونالعنواناالسمم

ى1 3255509بنها ش الشه�د ف��د ندا ال��ــع سا�قااال�مان الخ��

3260280بنها ش سعد زغلولالرا� الصالح2

2460177ط�خ ش الشه�د احمد ع�دالع��زالفيو�3

المهدى التخص�4
� القناطر - م�دان المحطة - �جوار موقف  شب��

ق الدلتا ات���س ��

01113324044   

01229616924

كفر شكر - ط��ق بنها المنصورة ال��ــــعالنور المحمدى5
01020770982

01227137273

كفر شكر - ط��ق بنها المنصورة ال��ــــعالنورى التخص�6
01020770982

01227137273

3236057بنها الجد�دة ناص�ة ش االملحواء للوالدة7

3231485بنها الجد�دة ش ال��اضة متف�ع من ش االملدار الشفا8

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب

مس�شف�ات  مستوى ج

مرا�ز االشعة
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محافظة القلي���ة

التل�فونالعنواناالسمم

3222816/17/18بنها 1 ش ال�ساج امام �ل�ة العلوم �جوار نادى القضاةا�صار العيون1

بنها 9  ها�� �امل قس�م ع�اد امام نادى بنها ال��ا�� الرؤ�ة للعيون2
3237057

01013858483

ك3 � ق للعيون و الل�� ال��
 - 20ش العا�� من رمضان امام مس�ش�� رمد قليوب

قليوب

01030931666

01023995067

ك و جراحات العيون4 � � لل�� بنها الجد�دة - 15 ش ف��د نداالع��
3222777

3262728

01278222999

بنها ب�ج روجينا ط��ق الموقف الجد�د الدور االر�� الماسة للعيون5
01064222111

01000865487

التل�فونالعنواناالسمم

244555212ش ما�ينة الم�اە - ابو زع�ل - الخانكة 5اراب �لينك للجراحة1

بنها - 5 ش �ل�ة التجارة او امتداد الموقف الجد�دال��د و الجهاز الهض� و المناظ�� 2
3189123

01008770779

301003013302ش الفردوس ابراج النور 15 مايو - القلي���ةالنور الط�� 3

تيول�ب للجراحات التخصص�ة4
ش الخدمة االجتماع�ة امام المعهد العا� للخدمة 

االجتماع�ة
01016664665

حمدى عواد سالم5
ط��ق كفر حمزة - �جوار ك��رى السجل المد�� -

� القناطر شب��
01010743221

ع�ادات ال�� الطب�ة التخصص�ة6
عة حال�ة - قليوب -  ش جمال ع�د النا� �جوار ال��

قلي���ة
01000396221

ع�ادات العر�� التخصص�ة الحديثة7
بنها الجد�د - مقر مركز ش�اب بنها خلف النادى 

ال��ا�� - قلي���ة
19444

8
ع�ادات جمع�ة الصفا الطب�ة 

التخصص�ة

ش ترعة النحاس من ش الج�ش قليوب المحطه - 

قلي���ة
01066650228

9
 � ع�ادات �مال الدين حس��

التخصص�ة

� - ال�ورن�ش سا�قا -  بنها - ش �مال الدين حس��

معهد فت�ات بنها االزهرى

0133266663

01200085836

10
ع�ادات م�د��ال هاوس التخصص�ة

ابراه�م محمد فه� ع�د الحم�د
52مركز خدمات ال� السادس - العبور - قلي���ة

01128886671 - 

01128886679

11
ع�ادات ومركز ال�� الطب�ة 

التخصص�ة
ال� االول - ع� الط��ق الدائرى - العبور

44917114

01008001760

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة االسماع�ل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد الحلوس1 احمد حس��
اس�شارى 

أ
3701001850922ش السكه الحد�د اسماع�ل�ة

�الل محمد ابراه�م مر�2
اس�شارى 

ج
12401101222689ش س�ناء ب�ج الماسة - اسماعل�ة

3
ش�ماء محمد محمد �مال ابو 

الغ�ط
 �
ة اسماع�ل�ةأخصا�� � �01010351668 الزهور اشارة نادى المن��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
محمد مصط�� محمد ابراه�م 

ق�شاوى

اس�شارى 

ج
4001025843491ش االهرام - �جوار حسن ابو ع� للمؤ�الت ال�ح��ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد ع�دالمنعم االل�� 1
اس�شارى 

أ
83912350ش عمر والتح��ر

احمد صالح  سالم2
اس�شارى 

ج
ب�ج طي�ة � السالم ش الغا�ة  و هدى شعراوى

3366555

01069966565

محمد احمد محمد حسن3
اس�شارى 

ج
كه االسمنت � ال�وم �جوار مستودع الخ�� وال�� 01273098821ش شب��

هيثم ف��د ف��د عط�ة4
اس�شارى 

ج
2801027107507ش ع� بن ا�� طالب اسماع�ل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اسامة اسحاق م�خائ�ل1
اس�شارى 

ب
1463916575ش سعد زغلول وحسن درو�ش

ى2 جمال حامد محمد ال�ح��
اس�شارى 

ب
ش ال�حرى والثالثي�� اع� ص�دل�ة ر�مون

3345325

01283477858

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد ثروت طه ع�د الرحمن1
وأخصا�� 12ش محمد ف��د خلف ماركت م��

01025170010

01154745402

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� استاذسوزان سم�� احمد جاد1 � ال�وم امام نادى المعلم�� 3351180 ش شب��

حسي�� محمد حسي�� امام2
اس�شارى 

أ
ا��  � ال�وم اع� ص�دل�ة �� 113102636ش شب��

سم�� دم�ان اندراوس صل�ب3
اس�شارى 

ب
443931414ش محمد ع� اع� ص�دل�ة اسالم

ال�اطنة العامة

�اطنة و��

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة

جلد�ة وتناسل�ة

اطفال
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محافظة االسماع�ل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

الس�د محمد ع�د الجواد ع�د العال1
اس�شارى 

أ
ش ثروت وحارة الغورى اسماع�ل�ة 73

01273315134 / 

0643926112

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3913800ش اسكندر�ة وحسن درو�شاستاذاحمد ف�ج ع�دالمج�د صقر1

213339448ش اب��كر الصديق والح��ةاستاذطارق ع�دالع��ز محمود2

1069008040ب�ج الماسة ( الحاوى ) خلف قهوة المثلث الدور الثا�� استاذمحمد صالح مصط�� 3

ا�من توفيق حناوى4
استاذ 

مساعد
� ال�وم ب�ج ستارز امام بوا�ة مجمع المحا�م ش شب��

3378000 

01200058885

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عصام ع�د المنعم ع� جاد1
اس�شارى 

أ
 � � ال�وم  امام نادى المعلم�� ب�ج الجندول - ش شب��

3110840

01210787646

مختار ع�د السالم مطاوع2
اس�شارى 

أ
وق امام الموقف الجد�د 3339113ب�ج ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد سل�مان سالم1
اس�شارى 

أ
243321263ش رضا عراش�ة م�

امل س�د احمد ما�� 2
اس�شارى 

ب
� ال�وم � متف�ع من ش شب�� 3359134خلف نقا�ة التطب�قي��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ر�ــهام ز�تون1
� ال�وم ب�ج ستارز امام بوا�ة مجمع المحا�مأخصا�� ش شب��

3378000 

01200058885

� عمرو سل�مان محمد محمد2
وأخصا�� 23ش عمرو بن العاص - خلف س��ر ماركت م��

01027244774

01287227331

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
احمد غن�� امام ابراه�م

(  الغن�� للعالج الطب��)

اس�شارى 

ج
�ف - االفرنج 2أ ش ��

3919414

01005266009

2
محمد حافظ محمد خ���ة

 ( الحافظ  للعالج الطب��)
 �
5ج التمل�ك الشيخ زا�د امام مدرسة التكنولوج�اأخصا��

01141752020

01201170770

3
ع�د الوهاب ع�د المحسن فتيح

(فتيح للعالج الطب��)
 �
أخصا��

� ال�وم  � 2 ش عزالدين  متف�ع من شب�� ارض المعلم��

كة خلف مس�ش�� الخ�� و ال��
01001835143

4
 ناد�ة رمضان الس�د

المركز التخص� للعالج الطب��
 �
4101228082598ش الزهور ارض الجمع�ات خلف مسجد الرحمنأخصا��

الجراحة العامة

جراحة العظام

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 
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محافظة االسماع�ل�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

240643215537ا�ت��ر قطعة رقم 5 �لوك - ك االسماع�ل�ةاستاذم�� س�د محمد س�د غا�1

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

3207373ط��ق المرحلة الخامسة مركز العيون الدو�استاذع� خل�ل عوض هللا1

احمد انور ع�دالغ�� 2
اس�شارى 

ب
141ش عرا�� و التح��ر االسماع�ل�ة ب�ج العز

3370354

01022253924

� مينا م�خائ�ل ثا�ت م�خائ�ل3
أخصا��

 198ش سعد زغلول - �جوار االسعاف الرئ�� - �

االفرنج

01283388828   

3924721

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراه�م مهدى ابوالل�ل1
اس�شارى 

ب
م�دان الممر

3327411

01099411189

محمود ع�د ال���م2
اس�شارى 

ب
ش حسن درو�ش و سعد زغلول �جوار الزر� الحلوا�� 

3912284   

01553270364

01223270364

� خالد ع�اس الس�د احمد3
ىأخصا�� 701005357248ش السكة الحد�د - �جوار فراشة محسن ص��

� عمرو ف�صل رشاد غن�م4
191ش الح��ة االسماعل�ةأخصا��

0101214455   

01222274714

� عمرو محمود محمد ابراه�م5
أخصا��

 � االسماع�ل�ة المرحلة 7 عمارة 64 شقة 1 خلف التأم��

الص�
01122638855

� ما��ل الفو�س رزق هللا6
انأخصا�� تقاطع ش الغا�ة و ش المس�ش�� - امام نادى الط��

3931032   

01224392111

7
ى  محمد محمود طلعت خ��

محمود
 �
ة والمس�ش�� االسماع�ل�ةأخصا�� 5601018534537جد�دة المن��

م والطب الطب���  � الرومات��

العيون

االسنان
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محافظة االسماع�ل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

1
االسماع�ل�ة التخص� للتحال�ل 

الطب�ة و امراض الدم
ش السكة الحد�د والمس�ش�� 

3355805

3334409

ج للتحال�ل الطب�ة2 � ال�� وة السلطان حس�� 2619911ش ال��
كة3 15034م�دان الممر ب�ج الحاوى االسماع�ل�ةال��

ال��ادة للتحال�ل الطب�ة4
كة المتحدة لألدو�ة �جوار معرض  � ال�وم اع� ال�� ش شب��

الحاوى للس�ارات
33336566

و ماركتالشمس للتحال�ل الطب�ة5 � �جوار م�� ش السلطان حس��
3911856 - 

19445

� التخص�� 6 1401202218322ش عد� و سعد زغلول امام عمر افندىالعر��

� الفاالب للتحال�ل الطب�ة7 2016161ش السلطان حس��

المخت�� للتحال�ل الطب�ة8
� االسماع�ل�ة

41ش الجمهور�ة الثالثي��

ش التح��ر القنطرة غرب امام موقف الب�جو
19014

� الب 9 ا���
ش التمل�ك -امام المس�ش�� العام -، منطقة التمل�ك، 

االسماع�ل�ة
3234146/7

38ش المدارس االسماع�ل�ةايزوالب للتحال�ل الطب�ة10
01094257614  / 

01211616992

حساب11
ابراه�م سالمة تقاطع محمدع�دە اع�� ال�ساجون اسماع�ل�ة

� حجازي ش التح��ر مع حسن��

01000716921

01015919993

12
ر�اب اسماع�ل محمود وه�ه (ضمان 

للتحال�ل الطب�ه)

ش 6 ا�ت��ر ب�ج الجوهرة امامالموقف الجد�د / الثا�� 173ش 

الح��ه �جوار �� تك

01122772707 / 

01122440505

19358شارع احمد سالم - �لوك 5 - ب�ج غن�م االسماع�ل�ةس��د الب 13

 سي�� للتحال�ل الطب�ة14
� حجازى امام البنك العقارى 33ش حس��

القنطرة غرب شارع المعاهدة

01202218322

01200220539

� ال�وم الدور 1 . اع� كنتا� االسماع�ل�ةفرست الب 15 ش شب��
0643113866 

01119111045

مدين�� للتحال�ل الطب�ة16
� - امام مجمع المحا�م -  � ال�وم - ب�ج ال�اسم�� ش سب��

االسماعل�ة

01093447766   

01555259011

ا  للتحال�ل الطب�ة17  مي��
�ف المتف�ع من م�دان عرا��  4ش ��

� ال�وم امام مجمع المحا�م 7ش شب��

01069888144 - 

01069665066

مكه للتحال�ل الطب�ه18
مركز ابو �كر الصديق الط�� اع� مسجد ابو �كر الصديق 

وشم�ليون
01154002542

19
وائل احمد ماهر ع�دە

معمل األوائل
كة 3010198610755ش امون راع من ش الخ�� وال��

التل�فونالعنواناالسمم

3919036/46ش اسكندر�ة المتف�ع من ش عرا�� - االسماعل�ةاالمل لالشعة1

ب�ج الجوهرة �جوار الموقف الجد�د �االسماع�ل�ةاال�مان لألشعة2
01287470543 

3228984

الفردوس لالشعة3
ش المط��ة و المنصورة - ناص�ة حلوا�� طي�ة السلم االزرق - 

�جوار مسجد الغزاوى

0122206109  

3158034

الماسة لالشعة4
 ش التح��ر و حسن حجازى - �جوار ص�دل�ة  طلعت 105

الدول�ة

01002915573  

3915206

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة
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محافظة االسماع�ل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

5
ب�ت االشعة لالشعة ال�شخ�ص�ة 

التداخل�ة
قيون ش ابراه�م سالمة و ابو الهول - خلف ال�ساجون ال��

01098746666   

 3220024
3228680مجمع هالة ابو ز�د الط�� تكتو س�ان لألشعة6

��ي ع�د هللا لالشعة7
 - 58شارع محمد ع� - ب�ج القرع� �جوار المسجد الع�ا�

أع� ص�دل�ة رشا حمدى

3930675

01154002540

التل�فونالعنواناالسمم

ش المس�ش�� عرا�ش�ة م� - االسماع�ل�ةاورام االسماعل�ه1
064 3135124

01008480543

الط��ق الدائرى - امام مخل الطوارىء مس�ش�� الجامعةجامعة قناة الس��س التخص�2
3210290

01010156436

التل�فونالعنواناالسمم

1
االسماع�ل�ة لإلصا�ات والجراحات 

التخصص�ة د/ هالة ابو ز�د

الشيخ زا�د - امام مس�ش�� الجامعة - �جوار مدرسة 

التكنولوج�ا االسماع�ل�ة

01287737724- 

01020982695

التل�فونالعنواناالسمم

�3239187 الزهوراالمل1

2
جاردن سي�� 

( �ساء وتول�د )
3344070جاردن سي�� �االسماع�ل�ة

1ش ��ى ط��وش امام الجامعة القد�مة االسماع�ل�ةمجمع الزهراء االسال�3
3202691 / 

3234740

التل�فونالعنواناالسمم

ب�ج قرط�ة �جوار الموقف الجد�د �اإلسماع�ل�ةاالسماع�ل�ة للعيون1
3226570

01000348601

ك2 � ب�ج الجوهرة �جوار الموقف الجد�د �االسماع�ل�ةالجوهرة للعيون والل��
3222673

3222674

3
العيون التخص�

 د/ احمد فه�

 ش الج�ش تقاطع الجالء �جوار محل عاد� س��ت  الدور 1

االول  طنطا
01140394400

4
العيون الدو�

د/ ع� خل�ل عوض هللا
3207373ط��ق المرحلة الخامسة الشيخ زا�د االسماع�ل�ة

التل�فونالعنواناالسمم

1
 المغ��ل للوالدة

د/ عمر حامد محمد المغ��ل
� ال�وم ب�ج الصفوة 3229700ش شب��

3325324ش سوهاج والسكة الحد�د �جوار مدرسة صف�ة زغلولالوسام للوالدة2

� ال�ومد. امل س�د احمد ما�� 3 � متف�ع من ش شب�� 3359134خلف نقا�ة التطب�ق��

4
�لي��اترا 

لل�ساء والتول�د وعالج العقم
� ال�وم - ب�ج الصفوة - االسماعل�ة ش شب��

3236364

01010051319

5
نور الح�اة للوالدة

( د/ مسعد ع� ع� )
16ش الدقهل�ة - عرا�ش�ة م�

3110010

01062777783

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة (60% للعضو وا�ته و30% للوالدين)

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

287 
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محافظة الس��س

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ت�س�� متو� متو� مصط�� (طب 

ا�ة و قدم سكرى)
 �

5901008656365ش بنك م� - الس��سأخصا��

� ها�� الضوى غن�م غن�م2
أخصا��

� ( من 7 م ا�  126ش احمد عرا�� ب�ج األط�اء االر�ع��

( م ماعدا الجمعة 10
01118629962

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

غ��ب جالل محمد محمد1
اس�شارى 

ج
� - الس��س 3943335516ش الج�ش - االر�ع��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد محمد حف�� 1
اس�شارى 

أ

 � ش مظلوم امام جمع�ة القلعة االر�ع��

( من 7 م ا� 10 م ماعدا الجمعة )
3345700

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ممدوح حسن محمود1
اس�شارى 

أ

 � كة السجاير3 ش عتاقة االر�ع�� ��

( ص�احا )
3341441

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد يوسف محمد ع�1
اس�شارى 

ج
 � 1301004359375ش الشه�د احمد حسن من ش احمد عرا�� - االر�ع��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد فاروق سعد ع�د الرح�م1
اس�شارى 

أ
� - الس��س 1ش �اراد�س ب�ج �ل��

01159229980 

01028022388

� حسن ع�د الحم�د ع�د الفتاح2
طة الس��سأخصا�� 2001147759058ش احمد ماهر - �جوار قسم ��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

الس�د ال�دوى راشد مو�1
اس�شارى 

أ

 �  ) 120ش احمد عرا�� �جوار ستوديو الدمرا�� االر�ع��

( 7م -10م  ما عدا الجمعة
3228812

جراحة العظام

ال�ساء والتول�د

 ال�اطنة والغدد الصماء والسكر

ال�اطنة العامة

 ال�اطنة والحم�ات

اطفال

جراحة اطفال
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محافظة الس��س

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� الصفوة للعالج الطب��1
أخصا��

 � زرب �جوار بنك االسكندر�ة من 12
�

�  :8ش ال��

( 11ما عدا الجمعة
3321481

2
النور 

للعالج الطب��� 
 �

302ش الج�ش ب�ج النور �جوار الرخاويأخصا��
1286610767

01221636005

3
مروة �مال رمضان احمد

مركز كيور للعالج الطب��
 �

أخصا��
 45ش عد� �كن - خلف مكتب ب��د الس��س �جوار

� � الس��س فرنة فلسط��

3358601

01062828102

� نورسام للعالج الطب��4
701099728363ش المدينة ال��اض�ة - المالحة - الس��سأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 
�

صف�ة محمد الورا�
اس�شارى 

أ

 � ش مظلوم امام جمع�ة القلعة االر�ع��

( � (6: 10.5 عدا الجمعة  الخم�س االثن��
3345700

ايناس ابراه�م عزام2
اس�شارى 

ب

� (من  128ش احمد عرا�� امام مجوهرات الهدى االر�ع��

(ما عدا الجمعة  10.5 :7
0111995612

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ا�ة نا� ع�دە ع�د هللا ابراه�م1
�ه - الس��سأخصا�� � 33001020091431ش الج�ش - ب�ج الشانزل��

� تها�� محمد حسن الجمل2
أخصا��

الغ��ب 16 ش عد� �كن

( من 6: 10.5م   ما عدا الجمعة )
01281807343

� زك��ا انور محمد مصط�� 3
251000699012ش ابو النور �� الغ��ب الس��سأخصا��

4
�ف محمد الس�د البو��  ��

البو�� لالسنان
 �

أخصا��
306شارع ال��اض المالحة الجد�دة

3ش الشهداء الس��س

01020073256

3473295

� مها ع�د محمد احمد5
101023558775ش سع�د الشا� - من ش احمد عرا�� - الس��سأخصا��

� ���ن محمد ابو المجد الم�ى6
201016016097تقس�م المحروسة - ش المحروسة الجد�دة - الس��سأخصا��

عالج طب��� 

العيون

االسنان
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محافظة الس��س

التل�فونالعنواناالسمم

ابن النف�س للتحال�ل الطب�ة1

السالم 2 - �جوار المس�ش�� العسكرى - الس��س

ش الخ�� مست�� الغ��ب الدور الثا�� 

1ش عثمان بن عفان - �جوار مكت�ة جنة يوسف

01026791067

01212322216-7

ج2 36319911ش 23يوليو الس��سال��

شارع 23 يوليو، اع�� مطاعم كنتا�� الس��سالح�مة3
3225088

01067055455

4
الجوهرى

مركز الس��س للتحال�ل الطب�ة
3337788ش الج�ش ب�ج الصفا 2 الس��س 320 ، 318

36219445ب�ج �الل ش الج�ش الس��سالشمس5

16191ش الج�ش ب�ج كنتا�� الس��سالفا الب 6

المخت�� 7
300ش الج�ش الس��س

� الس��س � االر�ع�� 2حارة عزام من احمد عرا��
19014

8
�اف� الب 

د را� �درى ابراه�م منصور

 �  - 16تقاطع ش عتاقة مع ش احمد عرا�� الدور الثالث االر�ع��

الس��س

01099194448   

01210472735

بيو الب 9
106ش سعد زغلول ب�ج �ل�� الدور األول

� ب�ج االط�اء الدور الرابع ش احمد عرا��

3335600

3347844 

01015071224

� رو�ال الب 10 � ب�ج التوفيق االر�ع�� 1216064ش احمد عرا��

� الس��سس��د الب 11 19358عمارة رقم 7 حارة شداد - كفر عودة - قسم االر�ع��

12
كيور الب 

ا�مان ع�د الفتاح
14101757779ش الج�ش اع� اال�اء التجاري الس��س

13
ة س�ان � م��

 لألشعة و التحال�ل المتطورة
ش الج�ش ب�ج وا�ت هاوس - الس��س 322

01119700008    

01000601314

 الطنبو�14
�

1103334012ش احمد عرا�� �جوار ستوديو الدمرا�� هدى محمود صد�

43ش23يوليو الس��سوفاء درو�ش15
1126332335

3425558

التل�فونالعنواناالسمم

1
البو� لالشعة ال�شخ�ص�ة

تامر محمد الس�د البو�

3ش الشهداء الس��س

( من 9ص: 10م ما عدا الجمعة )

01154002908-

3308699

2 �  الح�اة لألشعة و الرن��
ش احمد عرا�� �جوار مس�ش�� دار الشفاء

 من 10ص: 11م  )

3310258  

01001595670

الس��س لالشعة3
طة الس��س 43ش الشهداء امام نادى ال��

( من 9ص: 11م )

01001595670  

3225414

اليوسف لالشعة4
8ش خالد بن الول�د الس��س

( من 10ص: 3م و من 5م: 10م ما عدا الجمعة )

3334205-

01001595670

ا س�ان5 � � ب�ج دار السالمم�� 16تقاطع عتاقة مع احمد عرا��
01210472735

01099194448

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة
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محافظة الس��س

التل�فونالعنواناالسمم

الس��س خلف الهالل االحمراالمل التخص�1
3336204

3335465

3300869ب�ج الدو�� القنال2

3675391السالم 2 �جوار اسواق �درالمس�ش�� العسكرى3

� الح�اة4 53194269ش الفردوس �جوار � الس��سع��

2ش ع�د السالم عارف - الس��سمس�ش�� الدكتور نظ� آما�5
3472277    

3472278

التل�فونالعنواناالسمم

ة الخاص1 3243309020ش الج�ش امام دار مناس�ات الس��سالم��

3671589الص�احا�س بن مالك2

التل�فونالعنواناالسمم

3218007ابراج الصفوة ب�ج �در رقم 2اال�اد�م�ة الم��ة للعيون1

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة

مس�شف�ات  مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون
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محافظة بورسع�د

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سعد يوسف العل�1
اس�شارى 

ب
ش سعد زغلول والشه�د الج�ار

3230298

01150505656

� محمد �دران2 � حس�� � حس��
أخصا��

ش محمد ع� و أوجينا عمارة ال�شار الدور الرابع فوق 

ص�دل�ة أبو الغ�ط

01204889974

01005165580

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ايهاب ع� الحن�� اسماع�ل1
استاذ 

مساعد

ب�ج السندس امام مس�ش�� الن� الزهور

الدور األول �جوار معمل المخت�� 

3613500 

01005271523

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

الس�د محمد صالح دع�ه1
اس�شارى 

ج
بنك االس�ان عمارة 8 الدور االول

3729732

01005155272

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� هشام محمد مسعد ابراه�م1
ش الثالثي�� و ن��ل منصور امام حلوا�� فشورأخصا��

3245242 

01004255258

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

 احمد اسماع�ل1
�

درو�ش الدسو�
اس�شارى 

ج

 47ش صف�ة زغلول

26ش سعد زغلول مس�ش�� ابن س�نا

3225753 

01224548908

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد نج�ب ابوالفت�ح1
اس�شارى 

أ
ش صالح سالم  وسعد زغلول ب�ج االط�اءالدور الخامس

32367560

01221841685

مصط�� مصط�� السع�د2
اس�شارى 

أ
ع�ادة مكة التخصص�ة امام نادى ال��اط - الزهور

3696701

01001058075

3 � محمد اسامة حس��
اس�شارى 

ب
22ش صالح الدين امتداد ال�ازار

3223772

01226887724

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد فرغ� ابراه�م1
اس�شارى 

ج
01226362517 ش سعد زغلول و الشه�د مختار سع�د  ب�ج الدا�م 8

ال�اطنة واجهاز الهض�� وال��د

ال�اطنة العامة

ال�اطنة والحم�ات

االمراض الصدر�ة

جلد�ة وتناسل�ة

االطفال

الجراحة العامة
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محافظة بورسع�د

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد التا�� الج��ت�1
اس�شارى 

أ
29ش الجمهور�ة امام غراب

3222166 

01222869030

محمد �امل محمد ع�د الصمد2
اس�شارى 

أ
ب�ج الفردوس 37 ش سعد زغلول اع� البها�� 

333220

01004141340

محمد الس�د حسن3
اس�شارى 

ب

ش ع�د الهادى و الحد�دى ب�ج الرحاب اع� معمل 

سي�� س��د
3689111

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد الس�د قاب�ل1
اس�شارى 

ب
01005173443ب�ج ال�مامة ش محمد ع� وسعد زغلول

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حسن ع�دە االسناوى1
اس�شارى 

ب
ش الجمهور�ة ومحمد محمود

3324747

01223162963

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراه�م حسن ابراه�م الس�د1
اس�شارى 

أ

 9ش رمس�س و النهضة ب�ج احد �جوار محل الغ���� 

للحل��ات
01278536882

ع�د هللا حسب الن�� الصادق2
اس�شارى 

أ
3343539شار� الثالثي�� و المقدس �جوار الجامع التوف��� 

�ا� طه محمود مدين3
استاذ 

مساعد
فوق بنك مص - ب�ج الخليج

3229040

01001841542

عالءالدين ع�دالرحمن الدغ�دى4
اس�شارى 

ج
11ش محمد محمود �جوار الشابورى

3229068

01223685653

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ىاستاذاحمد �مال مصط�� الزواوى1 473235943ش ع�د الهادى غزا� و بنما امام مس�ش�� االم��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ادم للعالج الطب�� و التأه�ل1
أخصا��

� و نادى  ش عرا�� - ب�ج عرا�� �جوار نقا�ة المهندس��

المعارف

01220806767   

01277193335

203415852ش 15 د�سم�� - بورفؤاداخصا�� بورفؤاد للعالج الطب��� 2

� ال جودة3
3322370ش الثالثي�� و عز� ب�ج درو�شأخصا��

جراحة العظام

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

 عالج االورام والطب النووي

عالج طب��� 
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محافظة بورسع�د

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

4
العالج الطب��

جمع�ة التاه�ل االجتما�
 �

� أخصا�� 3237104امتداد ش االم��

5
حازم عط�ة ع� ع�

( مركز ك�دز )
 �

72ش سعد زغلول و محمد ع�أخصا��
37624162

01119999369

6
صالح ع� محسن صالح

الصالح للعالج الطب��
 �

� مدخل ب امام مسجد الشعرواىأخصا�� 3415920بورفؤاد م المهندس��

7
محمد الس�د حسن

( مركز بورسع�د لالصا�ات )
 �

أخصا��
ش ع�د الهادى الحد�دى ب�ج الرحاب امام مس�ش�� 

الن�
3689111

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

جا� ع�دالمنعم الشاعر1
اس�شارى 

ب
بورفؤاد الحزب الوط�� اال� الجد�دة ع 1

3407266

01223913209

عالءالدين محمد جمعة2
اس�شارى 

ب
3222859ش ر�اض والعجرودى

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ى1 � ابراه�م ش��ب زه��
3405522ش سعد زغلول والمغرب امام بورىأخصا��

� احمد ع�د هللا احمد غن�م2
أخصا��

ابراج خان الخل�� ب�ج زمردة تقاطع ش الن� و 

ستالنجراد - الدور االر�� 

3203349

01285474126

� احمد عماد مسعد مراد3
أخصا��

ب�ج ق� اوجينا الدور الثالث ش اوجينا و ال�ازار �جوار 

ابو النجا لألجهزة ال�ه��ائ�ة

01005359111

01141769090

العيون

االسنان
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محافظة بورسع�د

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
 � ش التعم�� �جوارح الضوا�� مركز ال��اط الط��

عمارة الروضة امام مسجد الشعراوي بورفؤاد
19911

3333328 066شارع محمد ع� و صف�ة زغلول ع ال�شارالب�ان للتحال�ل2

االب 3 01010211044قشالق السواحل ب�ج الشا�ء �جوار حد�قة االمل بور سع�دال��

� بورسع�دالفا الب 4
16191تقاطع الجمهور�ة مع اوجي��

3220365ش سعد زغلول امام س�نما م� - ب�ج الم�� اللواح5

المخت�� 6
ب�ج سندس امام مس�ش�� الزهور �� الزهور بورسع�د

42ش الشعراوي امام مسجد الشعراوي بورفؤاد
19014

ش الثالثي�� مجمع اوالد اسماع�لالنحاس7
3415852ش 15 د�سم�� - بورفؤاد 20بور فؤاد8

3334284ارض العزب ش الن� و الدقهل�ة  بورسع�دسي�� للتحال�ل الطب�ة9

ا10 شار� محمد التجارى ب�ج نوراال�مانمي��
01000070690  

3222328

التل�فونالعنواناالسمم

1
االشعة الحديثة

الرخاوى
3225669ش محمد ع� امام مدرسة الت�مور�ة

شارع 100 و االزهر �جوار موقف الس�د متو�اال�مان لالشعة2
066 3230411 - 

066 3230412

19358ش سعد زغلول � المناخ - �جوار مس�ش�� ال سل�مانبورسع�د لالشعة3

ش 15س�تم�� خلف عمارات الهيئة �السوقبورفؤاد س�ان لالشعة4
3415852

01273395186

ش اوجينا خلف المس�ش�� العامسمارت س�ان5
3230411

3230412

التل�فونالعنواناالسمم

� و سعد زغلولمس�ش�� أل سل�مان1 ش األم��
3331531

 3331532

ش 23 يوليومس�ش�� بورسع�د العسكرى2
3223722

 3222673

التل�فونالعنواناالسمم

1( � � - م�دان ستالنجراد - � المناخمس�ش�� اللو�س ( المعلم�� 3217001/2/3مب�� نقا�ة المعلم��

� ببورسع�دافا مينا2 ش االم��
3727986

3727985

ەافا مينا 32 � 3727986بورفؤاد - ش الجمهور�ة امام حد�قة المن��

3244083ش محمد ع�عمر بن الخطاب االسال�4

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ج

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة
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محافظة بورسع�د

التل�فونالعنواناالسمم

3344900ش الجمهور�ة و الشه�د عاطف الساداتالسالم لجراحة العيون1

ك بورسع�د2 � الجولفل��
01281070700

01061070700

التل�فونالعنواناالسمم

الع�ادة1
ش الثالثي��  ب�ج ت�ارك - الدور الثامن فوق ص�دل�ة رضانة  

امام معرض المزدلفة

326031     

01207777896

2
 ع�ادات مكة التخصص�ة

مصط�� مصط�� السع�د
1272256744ع�ادة مكة التخصص�ة امام نادى ال��اط - الزهور

التل�فونالعنواناالسمم

ش ط�ح ال�حر - ق��ة النورس - ممر الطوارىءسم�� صالح االل�� 1
3220724   

01224333747

سامح مهدى2
طة - مسا�ن جمع�ة نادى التجد�ف -  بورفؤاد -ى ش فرن ال��

محل 12

3400089   

01020903072

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

الص�دل�ات
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محافظة شمال س�ناء

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد الع�د الشور��� 1
01022868313الع��ش - ش الج�شأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

مصط�� محمود محمد ادم1
اس�شارى 

ج
01223729390الع��ش -ش 23 يوليو

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� امل محمد حسن سالمة1
01016487089الع��ش - ش 23 يوليوأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1008421345ش 26 يوليو -  الع��شاخصا�� ممدوح ع�د الرحمن عمار جودة1

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� وائل الع�د جودة1
01025744942الع��ش -14 ش الج�شأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� حاسم حمدى ع� فخر الدين1
01067877888الع��ش - 17ش الشه�د مصط�� الفارأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� سالم1 محمد حس��
اس�شارى 

ب
3353797ش 23 يوليو �جوار فندق الصفا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� س�ف الدين سع�د �دوى1
01221464626الع��ش - ش 26 يوليوأخصا��

االسنان

المسالك البول�ة

اطفال

 الجراحة العامة

جراحة المخ واالعصاب

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

العيون
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محافظة شمال س�ناء

التل�فونالعنواناالسمم

3360868ش بورسع�د - وسط ال�لد - الع��شمس�ش�� س�نا التخص�1

التل�فونالعنواناالسمم

ش 23 يوليو - �جور قسم ثان القد�ممس�ش�� الصفا التخص�1

التل�فونالعنواناالسمم

1225455808ش الج�ش امام جهاز تعم�� س�ناءع�ادات الرحمة الطب�ة1

01223732943ش ال�حر �جوار فندق س��س انمركز مكة للوالدة2

مس�شف�ات مستوى ب

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات مستوى ج

298 
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محافظة الفيوم

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد جمال محمد مو�1
اس�شارى 

ب
01064468448المسله ش جمال ع�د النا� ب�ج ال �ا� - الفيوم

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف مكرم فه�م ف�ج1 ا��
اس�شارى 

أ
السهرا�ة - ش ابن خلدون - قرب مسجد الص�اح�ة

01025227454

01207190572

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ن��ل شحاته وه�ه الس���� 1
اس�شارى 

أ
2331358ش خالج �اشا الع��ان

محمد فؤاد �امل ابراه�م2
اس�شارى 

ج
1008094907دحدورة هدى - اع� مطعم الخيوى

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد فؤاد �امل بيو�1
اس�شارى 

ج
01008094907الفوال ش دحدورة هدى ب�ج التوح�د - الفيوم

� المروة للعالج الطب��2
01060276363ي�ج ف�صل ش النبوى المهندس المسله - الفيومأخصا��

� جولدن سن�� للعالج الطب��3
01012000682ب�ج المدينة المنورة - ش جمال ع�د النا� - الفيومأخصا��

4
محمد حسن محمد محمد 

( مركز رعا�ة للعالج الطب�� )
 �

 امام ف�ال المحافظ �جوار كوك دورأخصا��
�

01005658850ش احمد شو�

� نجم الدين رجب محمد طلب5
أخصا��

المسلة العبودى امام مركز اال�مان لالشعة 

�جوار مس�ش�� الندى

2155920/

01007162210

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� شنودة فانوس1 ار�ست ام��
اس�شارى 

أ
� خلف عمارة االوقاف 2061207ش ام��

صالح ع�  محمد مخلوف2
اس�شارى 

ب
2357117ش الفتح �جوار الغرفة التجار�ة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ى محمد1 � احمد محمد ص��
01090909947ش جمال ع�د النا� المسله ب�ج ال�ش�� - الفيومأخصا��

� أالء ع�د التواب رمضان جودة2
أخصا��

الحادقة ش اسماع�ل الدورى حل��ات سف�� 

ة اع� تاى هاوس م�دان المسلة ب�ج األم��

01016000912/0

1020436969

3
محمد الس�د ال�دوى معوض ( 

مركز األمل لألسنان )
 �

أخصا��
� أخر  ش جن�نة الرى امام ص�دل�ة الجالء �جوار مخ��

ساعة ب�ج الج�ا� الدور الثا�� 
2164654

اخصا�� محمد ع� ع� ع�د هللا عراق�ب4
لطف هللا - عمارات االول 2 امام مجلس مدينة الفيوم 

�جوار منفذ بيع القوات المسلحة

 القلب واالوع�ة الدم��ة

اطفال

عالج طب��� 

العيون

االسنان

جراحة العظام
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محافظة الفيوم

التل�فونالعنواناالسمم

1
ادم للتحال�ل الطب�ة

  د محمد ع�د الغتاح محمود
الدور االول علوى - 3 ب�ج ان�� - ش الفيوم - م�دان المسلة

2152799   

01010161820

ج2 ال��
ال م عرفة الفيوم ش الجمهور�ة امام السن��

� القد�م ا�شواي
ش الجمهور�ة مقر البنك الوط��

19911

19445ب�ج شع�ب ش جمال ع�د النا� م�دان المسلة الفيومالشمس3

الفا الب 4
اء م�دان المسلة الفيوم ب�ج ال��

ب�ج ال�ساجون ش ال�حر الفيوم
16191

المخت�� 5
ش الح��ة عمارة ال�ساجون القيوم

1ش ابو طالب امام محطة ا�شواي
19014

01095787255ك�مان م�دان التدر�ب �جوار مس�ش�� الفيوماو�ست الب 6

7
دار الطب

 د احمد محمد محروس

امام المس�ش�� العام - �اب االسعاف

اء الدور الثا��  م�دان المسلة - ب�ج ال��
01010364189

� علوي الفيومس��د الب 8
اء الدور التا�� 19358م�دان المسله ب�ج ال��

ال مصط�� �املسما الب للتحال�ل الطب�ة9 ش مصط�� �امل �اشا - �جوار سن��
01067445948-

01097503602

�ف10 دحدورة ھدى ش مصط�� �املع�دهللا طه ال��
2150959   

01000919695

كة الغازفرست الب للتحال�ل الطب�ة11 المسلة ب�ج ال�ش�� �جوار ��
2150798

01117603653

� ني��يوالب للتحال�ل الطب�ة12 2378818م�شاة لطف هللا امام نادى الش�ان المسلم��

التل�فونالعنواناالسمم

1
االمل لالشعه

هند احمد صادق مراد
01015651365ش المحافظة - �جوار �ل�ة طب االسنان

� المغناط��2 ج لألشعة و الرن�� وقال�� � ب�ج ال�� أول ال���رى العلوى �جوار عمارة م� للتأم��
01117792479

01205383999

ش النبوى المهندس - ب�ج الزهراء - �جوار المطحنمركز الفيوم س�ان3
2150811    

01062070012

01551301827ا�شواى ش المركز �جوار المس�ش�� العامالنهار لالشعة4

ش سعد زغلول - �جوار مرفق االسعاف و المس�ش�� العامفاست س�ان لالشعة5
2170760   

01022883335

التل�فونالعنواناالسمم

اول ط��ق م� الفيوم امام مدخل نادى قارون -  الفيومالح�اة للخدمات الطب�ة1
2140173

01014977774

14ش الجزائر �اغوصالزهراء التخص�2
2074113

2074144

الفيوم ش المعهد الدي�� �الفوال ب�ج مكة المكرمةالسالم التخص�3
2353560

2353540

01007958901ب�ج االط�اء ش م�دان السلخانة - الفيومالصفوة النموذج�ة للخدمات الطب�ة4

المسلة �جوار المطحن اال� ب�ج الندىالندى5
2152081

  2152311

مس�شف�ات  مستوى ج

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة
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محافظة الفيوم

التل�فونالعنواناالسمم

العرفة6 2364848ش الح��ة امام السن��

� امام قسم اول الفيوم - امام المطحن اآل�م�الفيوم للخدمات الطب�ة7 ابراج التجار���
42153900

01008881350

الحادقة خلف الفن�ة بناتمكة للخدمات الطب�ة �الفيوم8
2070475  

2070474

01099954955

9
نور الهدى

 � عصام س�د احمد حس��

الفيوم - سنورس - ش محمد متو� الشعراوى - �جوار موقف 

م�

2909409   

01158757071

التل�فونالعنواناالسمم

1
ر � اال�رام لجراحات العيون والل��

آ� احمد احسان محمد

اء - تقاطع النبوي المهندس مع جمال ع�د النا� -  ب�ج ال��

المسلة - الفيوم

01020474555

01020474666

العيون الدو�2
 16ش العمدة من ش الح��ة

قيون اع� ال�ساجون ال��

23771999

2366955

3
حورس التخص� 

لطب وجراحة العيون
3ش المحمد�ة ب�ج العدوى

2314995

2314996

� لطب و جراحات العيون4 الفيوم الحادقة مركز �در االسال� الدور الخامس ش الجمهور�ة�ق��
2304013/32

0108755594

التل�فونالعنواناالسمم

اء الدور الثالث�شاير التخص� لل�ساء والتول�د1 01001934365المسله ش جمال ع�د النا� - ب�ج ال��

اء - الفيومر�م عزت مصط�� محمد2 01141169579المسله ش جمال ع�د النا� ب�ج ال��

قيون- الفيومعماد حامد محمود احمد يو�س3 01018451012ب�ج السالم ش الح��ة اع� ال�ساجون ال��

نور الفؤاد التخص�4
ى ال�ك�ا�� خلف نادى  ب�ج الصفوة 80 ش محمد ص��

المحافظة

2330375

01152000109

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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� س��ف
محافظة ب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2321120ش صالح سالم امام ص�دل�ة التح��راس�شارى أعطوة �سن حسن1

1009301685ش ع�د السالم عارف -�جوار مدر� سان ماركاس�شارى بالزهراء محمد فه�2

� الص�اس�شارى بجمال طه محمد ع�3 1282145171ش صالح سالم امام التام��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� هشام محمد جمعة ع�دالحم�د1
01100162809ب�ج التوح�د ش المدارسأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اوى1 1159442500م�دان حارث اول ش الديرىاس�شارى أمحمود فخرى ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف جابر محمد حسن1 � ا��
1143479582ش االبراه�م�ة - الفشنأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ماهينور ال�اس شا�ر1
اس�شارى 

ج
01123577205امام بنك اسكندر�ة - ب�� س��ف

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1200879027ب�ج الح�اة - ب�� س��فاس�شارى أهشام احمد نفادى1

احمد سم�� ع� س�د2
اس�شارى 

ج
01090209558ارض الح��ة اع� توك�ل ماى واى

ك��م االم�� محمد توفيق3
اس�شارى 

ج
1017229399ش اسالم - امام مس�ش�� الزهراء

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمود رمضان عد�1
اس�شارى 

ب
01065647049ب�ج الح�اة - ب�� س��ف

احمد محمد محمد شعب1
اس�شارى 

ب
� - ش المدارس 01012111313ب�ج الحرم��

عمرو س�د حس�� 2
اس�شارى 

ج
01276540075ب�ج القدس  م�دان المدي��ة القد�مة

جراحة المخ واالعصاب

جراحة العظام

ال�اطنة العامة

ال�اطنة والحم�ات

االمراض الصدر�ة

اطفال

الجلد�ة والتناسل�ة

 الجراحة العامة
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� س��ف
محافظة ب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد فايز ع�د هللا3
اس�شارى 

ج
01097011338ب�ج الح�اة - ب�� س��ف

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ها�� فت� �دوى1
اس�شارى 

ج
01149525028ب�ج الح�اة - ب�� س��ف

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ش�ماء ر�يع محمد ابراه�م1
اس�شارى 

ج
01129660410ب�ج الزهراء - المب�� االدارى

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

هشام محمد جن�دى1
اس�شارى 

ج
01146141421م�دان المدي��ة ب�ج القدس

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حسن ع�دالظاهر محمد ز�دان1
اس�شارى 

ب
1010413889ارض الح��ة  خلف اوالد رجب

�ف للعالج الطب��2 � ال��
01029585990ش سعد زغلول مركز الواس� امام المحطةأخصا��

و ك�� للعالج الطب��3 � � ف��
01027620061ش اسالم ب�ج اسالم - ب�� س��فأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سها حسن س�د محمد سنارة1
اس�شارى 

ب
2329649ط��ق السادات �جوار مصنع الثلج

� منال محمد س�د احمد2
2333739ب�ج الح��ة ارض الح��ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد جابر ع�اشة1
اس�شارى 

ج

ب�ج الح�اة - امام مزلقان المدي��ة �جوار مركز الجامعة 

لالشعة - اهناس�ا

01100575086/0

1155420607

وس�م فارس س�له قلته1
اس�شارى 

أ
2310315خلف مسا�ن السكة الحد�د - ب�� س��ف

عصام شع�ان قر�� 2
اس�شارى 

ب

 98ش  محمد متو� الشعراوى - ع�د السالم عارف

 � م�دان الزراعي��
 01100743000

م والطب الطب���  �  الرومات��

العيون

االسنان

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 
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� س��ف
محافظة ب��

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
� س��ف

� ب��
�

3ش د ع� شاف�� المتعا�

تقاطع سعد زغلول مع المدارس الواس�� 
19911

الشمس2
� س��ف

� امام بنك القاهرة ب��
23يوليو ال��ا��

ش جمال ع�د النا� الثان��ة الواس�� 
19445

� س��فالفا الب 3
� تقاطع الهالل  ب�� 4716191ش احمد عرا��

المخت�� 4
� س��ف

6م�دان حارث ناص�ة الج�ا�� ب��

� مع ش المركز الواس��  تقاطع احمد عرا��
19014

1019010500ش ع�د السالم عارف �جوار اتصاالت جاما5

16064ش ال��اض� - امام الصاغةرو�ال الب 6

19358ش اسالم - امام ب�ج الزهراءس��د الب 7

8 �
 2328088  ش المدارس ب�ج التوح�د امام مسجد الس��ةصح��

9
طي�ة لالشعة والتحال�ل

كة طي�ة  ه�لث ك��  ��
ش بورسع�د - ب�ج الندى - امام مزلقان المدي��ة - ب�� س��ف

01100774858  - 

01200424458

21100697474عمارات االوقاف ش ع�د السالم عارف �جوار االوقاففرست الب 10

2362535ش احمد عرا�� �ايرو الب 11

2333172عمارة المحلج-أمام محلج القطنم�12

التل�فونالعنواناالسمم

� س��فاال�مان1
2367471ش المدارس ب��

2326891عمارة الن�ا�ة األدار�ة - خلف عمر افندىالوادى لألشعة2

� ب�� س��فجاما لالشعة3 2507900م�دان الزراعی��

ال القد�م �جوار زهور الح�اةطي�ة لالشعة والتحال�ل4 2350150شارع االبراه�م�ة امام السن��

5
م��ة س�ان

محمود شع�ان احمد
� - �جوار موقف م�� الدين ب�� س��ف - ب�ج الشفا الط��

01100460012   

01013409310

01015452144ش المدارس - ب�ج التوح�دمكة لالشعة6

01156889973شقة 4 دور ثا�� علوى عقار ر�ادة - ش احمد عرا�� � لالشعة7

التل�فونالعنواناالسمم

ى1 2317520ش طوسون �جوار مسجد الس�دة حور�ة السالم الخ��

2353507ش احمد عرا�� ب�ج الزهراء2

0114902544ش االبراه�م�ة - الفشن - ب�� س��فزهور الح�اة3

التل�فونالعنواناالسمم

ك1 � ط��ق الفيوم - ب�� س��فمركز الرواد للعيون و الل��
01014557128

01157153717

01099911337ب�ج الش�ماء - �جوار الجامعةمركز دار العيون2

التل�فونالعنواناالسمم

01552020892ب�ج الح�اة -امام مزلقان المدي��ةالرائد( لفحصوات المخ و االعصاب )1

� الح�اة2 1030955535ش احمد عرا�� �جوار نقا�ة الزراعي��

01101533999ب�ج الح�اة -ب�� س��فامان الح�اة الط�� 3

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

304 



 �� �������

� �� �����



محافظة المن�ا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

طارق احمد ع�د الرحمن1
استاذ 

مساعد
872376999ش سعد زغلول المن�ا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ا�من اوم�ل ي�� 1
اس�شارى 

أ
2353355م�دان الساعة امام بيع المصنوعات المن�ا

احمد محمد دردير ع�د الرح�م2
اس�شارى 

ج
01142248881ش الجمهور�ة - ب�ج ماجس��ك - المن�ا

محمد ع�د القادر ع�د الوهاب3
اس�شارى 

ج
المن�ا م�دان المحطة أع� ص�ل�ة ر�ــهام

01095786262  

01000974586

� ماجد لم� ح�س4
8701062112000ش سعد زغلولأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سامح وه�ة م�خائ�ل1
اس�شارى 

ج
2348223ش الج�ش م�دان الساعة

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� جهاد عماد الدين حل�1
01021477929ش الجمهور�ة - ب�ج ماجس��ك - الدور الرابع - المن�اأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد ع�د الرح�م عل�ان خل�فة1
اس�شارى 

أ
01028311522ش الجمهور�ة - ب�ج ماجس��ك - الدور الخامس

� اسماء رجب محمد محمد2
� - المن�اأخصا�� 301114114886ش �ديع الزمان ع��ة شاه��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

مدرساحمد محمد عقولة ع�د الوهاب1
ش �ى �اشا  ب�ج المستق�ل- متف�ع من ش سعد 

زغلول - الدور الرابع المن�ا
01095073682

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مصط�� محمود محمد انور1
01149992993ش بورسع�د  ب�� مزارأخصا��

جراحة العظام

ال�اطنة العامة

 القلب واالوع�ة الدم��ة

االمراض الصدر�ة

اطفال

 الجراحة العامة

جراحة االطفال
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محافظة المن�ا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

نادى من�� برسوم1
اس�شارى 

أ
2362398ش الخلفاء �جوار مسجد الجهاد المن�ا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� را� ع�د الرحمن ر�يع رو�دى1
01063009401ابو قرقاص الفك��ة ش الجمهور�ة - المن�اأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �دا�ة للعالج الطب��1
010552444448ش سكة تلة العمو� ب�ج المهندس - المن�اأخصا��

 ع�د الحك�م2
�

� مصط�� ع�د ال�ا�
010052946771ش بن خص�ب ب�ج ق� المن�اأخصا��

� نور الص�اح3
8401066785001ش عدنان المال� - الدور االولأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� را� ن��ل  احمد �ى الدين1
أخصا��

م�دان �األس ش ابن خص�ب - �جوار البنك االه� 

المتحد - المن�ا
01010345849

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد نا�� ابراه�م محمد1
أخصا��

ش نا� خلف مسجد ابو رجب المع�ة سمالوط 

المن�ا
01020103121

� ا�من احمد ع�2
3101158445838ش الج�ش - ب�ج الح��ة - المن�اأخصا��

3
� (لو�س  �اسل محمد خديوى حس��

لراعة االسنان)
 �

3ش عدنان المال� ارض سلطان م�دان لو�س - المن�اأخصا��
2356262 / 

01223897777

� �اج الدين ع�د ع�د الواحد ع�4
01144540031ش التنظ�م واالدارة - المن�ا 52أخصا��

� عمرو محمد عماد الدين حسن5
0101183380ش الج�ش - ب�ج الح��ة - المن�اأخصا��

6
مصط�� احمد ع�د المج�د ع�د 

الج�د
 �

501115504511ش العا�� من رمضان - كورن�ش الن�ل - المن�اأخصا��

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

عالج طب��� 

العيون

االسنان
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محافظة المن�ا

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
85ش سعد زغلول المن�ا

8ش الجمهور�ة مغاغة
19911

19445م�دان المحطة المن�االشمس2

الفا الب 3
105ش سعد زغلول المن�ا

� امام متحف ملوي
49ش مسجد العرفا��

16191

ى العمدەالق� العي�� 4 01155715555ب�� مزار ش بور سع�د امام ك��

المخت�� 5
م�دان المحطة سعد زغلول ب�ج سافوي المن�ا

� امام مسجد ابو العال ش طه حس��
19014

10516064ش سعد زغلول المن�ارو�ال الب 6

س��د الب 7
ة - امام مركت را�ة  22شارع الج�ش م�دان الساعة - غرب الم��

المن�ا
19358

1099920164ش االبراه�م�ة . �جوار المركز الط�� ال�ف الب 8

م�� ابراه�م محمد اسماع�ل9
 87ى ش سعد زغلول - ب�ج السالم - امام عمارات السكة

الحد�د - اع� هوم س�تار
01145887026

التل�فونالعنواناالسمم

4939 283 0128المن�ا - ش الج�ش - م�دان الساعة - �جوار د / عصام زهرانال�اسل لالشعة1

9ش الفو�� - امام مسجد الفو�� الصفوة لألشعة2
2347800 - 

01006211113

ش الجمهور�ة - ب�ج ماجس��ك  - الدور الثالثر�ان س�ان3
0862323015

01003571250

� متف�ع من  ابن خص�ب - المن�ا 7سما�ل س�ان4 01022555524ش محمد شاه��

26218160ش المج�دى ملوىطي�ة لألشعة5

ش سعد زغلول - ناص�ة ش هدى شعراوى - المن�افرست س�ان6

� - ابراج الجامعة أ المن�ا� س�ان7 01011901911ش طه حس��

التل�فونالعنواناالسمم

7711712سمالوطالرا� الصالح1

2366274نادى القوات المسلحة - ابو فليو - المن�ااورام القوات المسلحة2

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات الالئحة الخاصة
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محافظة المن�ا

01001862843ط��ق  م� - اسوان الزرا�مس�شف�ات المن�ا الجام�3

3840801ب�� مزار �جوار المرورم� المح�ة4

التل�فونالعنواناالسمم

01002306310الط��ق الدائرى - مركز طه�شا - المن�امس�ش�� دار الهالل1

التل�فونالعنواناالسمم

01010004620ط��ق م� اسوان الزرا� - ملوى - المن�االصفوة1

التل�فونالعنواناالسمم

1
مس�ش�� حورس

الهيئة الق�ط�ة االنج�ل�ة
15ش الن� ارض سلطان المن�ا

2320254/55   

01271702782

التل�فونالعنواناالسمم

1
ال�وثر

 للرعا�ة المركزة
� مغاغة

1112255433ش المدارس قلي��

ش سعد زغلول امام الهالل االحمر المن�االمن�ا للقلب و القسطرة2
01004408413

01126920920

المن�ا التخص�� 

 لفحوصات القلب و األوع�ة الدم��ة
1095786262المن�ا م�دان المحطة

4
مغاغة 

لقسطرة ورعا�ة القلب
� مغاغة

1112255433ش المدارس قلي��

مس�شف�ات مستوى أ

مس�شف�ات مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� منال محمد محمد الشماع1
01006490335منفلوط - ش ال�ستانأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 � 2361015ب�ج خالد بن الول�د م�دان المحطةاستاذحسام حسن ع� العر��

2350540ابراج الهدى مول الدور الخامساستاذعصام ع�د المحسن محمد2

2329908ب�ج طي�ة �جوار مجمع الصالحاستاذرفعت فت�� ع�د العال3

2338058ب�ج معونة الشتاء شفة 202استاذمحمد ز�ن الدين حافظ4

ابراه�م فه� محمد الجمال5
اس�شارى 

أ

 - 10ش سور جامعة االزهر - م�دان اسماء هللا الحس�� 

ب�ج د محمد صفوت
01023745837

ايهاب فوزى ع�دە مصط�� 6
اس�شارى 

أ

ى جالل والحمصا�� الدور  ش ثا�ت اع� محالت ك��

الثا�� 
2330533

محمد ع�د الحك�م عمران مهدى7
اس�شارى 

ب
01029195455امتداد ش ��ى راغب ب�ج النحال - الدور الرابع

8ش ��ى راغب اول اسيوط - اسيوطمدرسخالد ابو �كر خلف ع�8
01024159233 / 

0882330599

وك خالف9 مدرسصالح م��
ايون � أسيوط ب�ج ابن س�نا فوق ب��

القوص�ة فوق مطعم بركة

01099696937

2366555

� خالد ع� ع�د العال10
4753831شارع الجالء القوص�ةأخصا��

11 
�

� طارق رجا�� الزرد�
14ش المحافظة امام الشهر العقارىأخصا��

2322476

0105263716

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

 جور�� ع�د المسيح1
�

وج�ه شو�
اس�شارى 

أ

 9ش محمد توفيق خش�ه �جوار فندق الدار الب�ضاء

�ازا�لن�ا
01019575340

جورج سم�� ف�ج �قطر2
اس�شارى 

ج
ب�ج المح�ة �جوار عمر افندى القد�م اسيوط

01223263766  / 

01220065112

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 
�

استاذصفاء مختار وا�
امتداد ش ��ى راغب �جوار سن�� اسيوط  

التجارى امام ص�دل�ة مهران
2365171

2241428امتداد ش ��ى راغب امام بنك ف�صل الجد�داستاذعاطف فاروق القرن2

ال�اطنة العامة

�اطنة وجهاز هض�� وك�د

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة
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محافظة اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

01222438180ابراج التوح�د ب�ج 3استاذخالد احمد محمد الب�ه1

استاذعصام سعد درو�ش2
اخر ش ثا�ت �جوار محالت كشم�� اع� الفرعون�ة 

لل�افة
2338464

خالد ع� حسن ع�د هللا3
اس�شارى 

ج

م�دان المحطه ب�ج خالدج بن الول�د الدور الثا�� - 

اسيوط

01001298332 / 

01007749819

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذحاتم ز�دان محمد1
امتداد ش ��ى راغب امام عص�� العر�� 

�جوار السن�� 

2342100

2335024

2364988شارع الهال� امام ص�دل�ة بر�اتاستاذعزە محفوظ ع�دالمج�د2

2338807عمارة االوقاف رقم ( 5 ) شقة 21استاذعالء ع�دالعال م�ا�� 3

2330535امتداد ش ��ى راغباستاذ�مال محمد ع�دالحافظ4

2332216عمارة االوقاف رقم ( 1 ) الدور الثا�� استاذنجوى ع�� ع�دالعظ�م5

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2332318ب�ج الش�ماء م�دان المحطةاستاذع�داللط�ف محمد ع�دالمعز1

2310405ش ر�اض امام نادى نا�استاذمحمد حمدى غزا�2

خالد ابراه�م ع�د الرحمن السايح3
استاذ 

مساعد
 � 2345009امام محطة االت���س �جوار فندق الحس��

4
اما�� احمد محروس

�ف  وشهرتها اما�� احمدا ل��

اس�شارى 

ج
01013997600ش جامعة االزهر ابراج الن� - اسيوط

محمد ابو �كر محمد حسن5
اس�شارى 

ج
01552770733م�دان المحطة خلف محطة االت���س - اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

01001696526اسيوط ب�ج المروة ش الجمهور�ةاستاذاحمد �درى محمود محمد1

حمدان سعدى ع�اس ابراه�م2
اس�شارى 

ج
01029195455ش ��ى راغب ب�ج النحال الط�� - اسيوط

محمود محمد جابر حسن3
اس�شارى 

ج
ج التجارى الدو� ش ��ى راغب - اسيوط 01093717005ال��

� ابو الغ�ط ع� احمد محمد4
01001287771ش امتداد ��ى راغب امام بنك ف�صل االسال�  35أخصا��

� محمد شا�ر ابو العال5
01006904446 القوص�ة خلف المعهد الدي�� �جوار ص�دل�ة خالد ر���أخصا��

اطفال

الجراحة العامة

نفس�ة وعص��ة

جلد�ة وتناسل�ة
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محافظة اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد محمد احمد الشنوا�� 1
01115891608ب�ج الزهور ش ��ى راغبأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد مصط�� نا�� فوش�� 1
اس�شارى 

ج
01067028023امتداد ��ى راغب ب�ج النحال الط�� - اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

373431اسيوط - ش ��ى راغب - ب�ج الزهوراستاذخالد محمد حسن1

02334234امتداد ش ��ى راغب ب�ج معونة الشتاءاستاذمحمد جمال حسن2

عاطف ول�م نخلة3
اس�شارى 

أ
1001323264امتداد ��ى راغب امام بنك ف�صل

� ما��ل حنا �اوى حنا4
01014689287ش جمال ع�د النا� منفلوطأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

02311600مس�ش�� الزهراء ش الجالء ف��الاستاذمحمد احمد شل�� 1

02338551ب�ج معونة الشتاء ش ��ى راغباستاذمحمد ع�د هللا الجمال2

محمد ع�اس سعد ابراه�م3
اس�شارى 

ج
� الجناين اسيوط 01154406380ب�ج النحال الط�� ش ب��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراج التوح�د ب�ج3 الدور الرابع  الساداتاستاذ�مال محمد زهران1
 2360341 

01272527453

استاذمحمد س�د ع�د الالە2
اسيوط - ش ��ى راغب - ب�ج الزهور

�ن منفلوط ش الع��

2373431

01006801036

ول �جوار التامينات 1مدرسمنال جابر ع�دالعا�3 9204925ش تقس�م الب��

� احمد محمد عثمان4
01009393374ش سور جامعة االزهرأخصا��

� عادل جمال عثمان5
01151909784ش الص�اد منفلوطأخصا��

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

جراحة المخ واالعصاب

جراحة االوع�ة الدم��ة

جراحة العظام
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محافظة اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� عب�� محمد صفوت عثمان6
4753830القوص�ة ش الجالء أمام مجلس المدينةأخصا��

� مروة �س احمد7
01007355074ش الجناين �جوار �غدادى منفلوطأخصا��

� مصط�� محمد احمد ابراه�م8
01006574788ش المس�ش�� المركزى منفلوطأخصا��

� ه�ه حسن جابر ع�د المحسن9
5ش ع�د الع��ز ال�اك من ش ف�صل االزهر - اسيوطأخصا��

01026101353 / 

01016031293

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

01025935035ب�ج الهدى مول الدور الخامساستاذاحمد ابو الوفا1

2348913ب�ج معونة الشتاء ش ��ى راغباستاذعزت محمد صالح2

2331699عمارة األوقاف رقم 5 الدور الثالثاستاذع� رجا�� ع�د الحك�م3

4
نهاد حسن ع�د الرحمن جاد 

المو�

اس�شارى 

ج
501016031293ش ع�د الع��ز من ش ف�صل  اسيوط

� �سمة الس�د ع�د اللط�ف5
01005025105ش الجمهور�ة - ب�ج المروةأخصا��

� ش�ماء محمد محسن ع�6
01007089100 ش المعهد الدي�� القوص�ةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ايناس س�د محمد  حسن1
اس�شارى 

أ
2369777م�دان المحطه ب�ج خالد بن الول�د - الدور الخامس

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
مصط�� حسن

مركز األمل للعالج الطب��
 �

01003994266ش الهال� ب�ج المدينة المنورة الدور الثا�� - اسيوطأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2352530ب�ج جي�كو �جوار بنك ف�صل وسن�� اسيوطاستاذعصام احمد عا�دە1

2
زهراء ابراه�م ابو العيون للعالج 

الطب��

اس�شارى 

أ
ش الهال� ابراج الن�ل ب�ج (أ)

01001880288 / 

0882128823

4762244 القوص�ة ش المركزمدرسمحمد من�� محمد ر�ان3

انف واذن وحنجرة

سمع�ات واتزان

عالج طب��� 

م والطب الطب���  � الرومات��
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محافظة اسيوط

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2330437عمارة االوقاف رقم 4استاذعمر محمد ع�1

2 
�

� ش محمد توفيق خش�ة 201استاذها�� عمر محمود الصد� 2331520ب�ج التجار���

عصمت اسحق تادرس3
اس�شارى 

أ
2338474ش ثا�ت فوق الفرعون�ة لل�افة

مؤمن احمد محمد ع�4
اس�شارى 

ج
01027955785ش ��ى راغب اول اسيوط   -  اسيوط 8

� محمد ع�اس الشلح5
2331445ش ��ى راغب امام بنك ف�صل الجد�دأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ف��د ع�دالوهاب ع�دالرح�م1
اس�شارى 

ج
ائب العقار�ة الدور 4 2284425ش الجالء اع� ال��

� احمد مهران احمد2
01033315644ابو تيج - ش اوالد جمال ابو ز�دأخصا��

� اما�� رافت حل�م3
أخصا��

� السادات �جوار م�دان مسجد الرحمن �جوار 



2355729 

01008330622

� محمد س�د ثا�ت4
� أخصا�� 2336606ش ��ى راغب اع� محالت ك��

� �ا� محمد ع�د الع��ز محمود5
01002937636ش ��ى راغب امام بنك ف�صل االسال� الجد�دأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عمرو محمد احمد ثا�ت1
اس�شارى 

ج
ج التجارى العال� - اسيوط ش ��ى راغب ال��

01093717005/ 

01010686138

العيون

عالج اآلالم

االسنان
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محافظة اسيوط

التل�فونالعنواناالسمم

�  للتحال�ل الطب�ة1 امتداد ش ��ى راغب ب�ج جي�كو بنك ف�صل - اسيوط االم��
01061060054 / 

01210266644

ج للتحال�ل الطب�ة2 ال��
19ش الجمهور�ة ب�ج الرا�� اسيوط

ش الجالء امام البنك االه�� القوص�ة
19911

2219445ش الجمهور�ة ب�ج الفردوس اع� بنك القاهرة اسيوطالشمس3

الفا للتحال�ل الطب�ة4
19ش الجمهور�ة ب�ج الرا�� اسيوط

40ش امتداد ��ي راغب اسيوط
16191

المخت�� للتحال�ل الطب�ة5
4ش �ي راغب عمارة االوقاف رقم4 اسيوط

� ابراج الن� اسيوط
ش حسن ال�اقو��

19014

6 �  محمد حسان��
�

0884762244القوص�ة -ش مسجد تنم�ة المجتمعأم�مه دسو�

رو�ال الب 7
ب�ج االزهر امتداد ش راغب امام ق� نابو�� اسيوط

ب�ج النحال امتداد ��ي راغب اسيوط
16064

س��د الب 8
ي جالل  ب�ج خالد ابن الول�د  مدخل "أ" - اع�� ك��

� - امام المحطة  المن�ا
الحمصا��

19358

التل�فونالعنواناالسمم

0882365151ب�ج الزهور ش ��ى راغب اول اسيوطالزهور لألشعه ال�شخص�ة1

2
مس�ش�� الزهراء 

( قسم االشعة )
كة ف��ال 2326023ش الجالء ��

3
مس�ش�� جامعة اسيوط 

( قسم االشعة )
2354799جامعة اسيوط

ش الجمھور�ة ابراج عثمان بن عفانمحمد ع�د العل�م محمد نفادى4
2303200

2302800

التل�فونالعنواناالسمم

1
األطفال 

جامعة أسيوط
2368372جامعة أسيوط

2
الراج� لل��د 

جامعة اسيوط
2080348جامعة اسيوط

01551556959شارع التح��رالرواد3

مب�� جامعة اسيوطجامعة اسيوط4
2414141

2354799

2180020الول�د�ة - جامعة االزهر - �جوار قسم ثانجامعة االزهر5

2414624جامعة أسيوطصحة المرأة6

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة
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محافظة اسيوط

التل�فونالعنواناالسمم

فرحة التخص�1
ش الثورة - ابراج نا�ل �الزا - ب�ج رقم ج - خلف مس�ش�� 

المروة
01018025222

التل�فونالعنواناالسمم

م�دان اسماء هللا الحس�� - ش �الل بن ر�احمس�ش�� القدس1
0882140119 - 

01000363009

التل�فونالعنواناالسمم

كة ف��الالزهراء1 ش الجالء ��
0882293574  

01064832482

112297070ش ن��ه خل�فة من شارع المحافظة طي�ة2

كة ف��ال ش مكة المكرمةالح�اة3 ��
0882053917

01060385669

كة ف��ال �جوار نفق الزهراء ,دار الشفا4 ش جودة االسدى - الزهراء - ��
0882294126  

01284777473

التل�فونالعنواناالسمم

1
ع�ادات ووحدة الغس�ل ال�لوى 

لمؤسسة م� �ال مرض
088204111اسيوط الجد�د � رجال االعمال قطعه 3/4

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

مس�شف�ات  مستوى أ

مس�شف�ات  مستوى ب

 مس�شف�ا ت  مستوي ــ ج
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محافظة الوادي الجد�د

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
مؤمن محمد اسماع�ل معاذ

( مؤمن معاذ)

اس�شارى 

ج

الخارجة - 9 ش انور ال�ارودى - متف�ع من ش النبوى 

المهندس

7925305

01006528087

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مصط�� �امل احمد مر�1
أخصا��

موط - الداخلة  - ط��ق القسم المس�ش�� - ا� 

ص�دل�ة د/ حسن ع�د هللا
01227979308

التل�فوناالسمم

1
االط�اء للتحال�ل الطب�ة

( د/ سهام �مال محمد )
01008662614

2
األمل للتحال�ل الطب�ة 

( د/ عا�دة ع� رضوان محمد )

7822111 

01288567076

التل�فوناالسمم

1
الوادى لألشعة 

( د/ ش�ماء عمر محمد ع� )
01009873559

التل�فوناالسمم

932377 مس�ش�� السالم د/ احمد صالح1

 مس�ش�� الهدى لل�ساءء و التول�د    

 د/ س�د محمد ع�د هللا

01224260235 

01021699448 

مس�ش�� الداخلة العام2
7822697     

01224785412

التل�فوناالسمم

01061828552ر�م1

01275550880الجراحة التخص�2

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات مستوى ج

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

موط - ط��ق الداخلة الخارجة الرئ�� - �جوار المح�موة الجد�دة

العنوان

الخارجة - ش النبوى المهندس - ب�ج ابو الحسن

الداخلة - امام مجلس المدينة

العنوان

الخارجة ش جمال ع�د النا�

موط -الداخلة

 القلب واالوع�ة الدم��ة

العنوان

موط - الداخلة - ط��ق القسم المس�ش�� - اع� ص�دل�ة د/ 

حسن ع�د هللا

 � موط - الداخلة  - � الزهور - ش الش�ان المسلم��

العنوان

الخارجة - ش الشه�د ع�د المنعم زا�د متف�ع من ش النبوى 

المهندس

انف واذن وحنجرة
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محافظة سوهاج

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

وائل عزت ع�1
اس�شارى 

أ
اال� - ب�ج خالد بن الول�د � 1100041109اول ش المخ��

� احمد الرش�دى2 � محمد حس��
�فأخصا�� 0111164266ش المحطة امام ص�دل�ة ال��

� محمد مصط�� ملك3
01148863021ش المحطة - ب�ج الرواد - الدور الثا�� أخصا��

� وائل الس�د فت�ح النق�ب4
 - سوهاجأخصا��

�
01127977333م�دان العرو�ة - خلف المطا�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� نا�ل ع�د الحم�د ز�1
010236249914المدينة الطب�ة - ب�ج احد ط��ق معهد االورام - سوهاجأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد1 محمد حس��
اس�شارى 

أ
�ف 0111164266ش المحطة - امام ص�دل�ة ال��

� احمد مر� �دوى مغر�� 2
0100366863ش الج�ش - الم�شاةأخصا��

� د�ف�د ثروت حك�م االل�� 3
�ف - خلف مس�ش�� الهالل - سوهاجأخصا�� 1201282806549ش ال��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ع�د الرح�م احمد ع�د الرح�م 

ل�لوك
 �

01019667889م�دان العارف اع� معمل المخت�� - سوهاجأخصا��

� محمد احمد حسن2
2333555ب�ج االط�اء - م�دان الشه�د - سوهاجأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ع�د المج�د الس�د محمد1
اس�شارى 

أ
01288312848امام قسم اول - سوهال

� جوز�ف رأفت فارس2
01016797717ش الن�ل �جوار بنك االسكندر�ة - سوهاجأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ول�د محمد اسماع�ل1
01015282042سوهاج - خلف ص�دل�ة الشعبأخصا��

جراحة العظام

ال�اطنة العامة

ال�اطنة وال��

 القلب واالوع�ة الدم��ة

اطفال

 الجراحة العامة
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محافظة سوهاج

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �اسم فارس حب�ب فانوس1
01025072108ش ملطا متف�ع من ش المحطة - �جوار بن راندأخصا��

� د�ف�د ن��ل وديع2
أخصا��

ب�ج االصدقاء - ش ال�حر - سوهاج - �جوار مسجد انصار 

السنة
1091821200

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

والء محمد فه�1
اس�شارى 

ج
ى - سوهاج  ال���

�
601271769543ش محمد ع�د ال�ا�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� سع�د عد� ع�د الرحمن ابراه�م1
01090250202ش بورسع�د - ب�ج الخل�فة - سوهاجأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� خالد ع�د الرحمن ع�1
010060060474م�دان الثقافة - ب�ج الخل�فة - الدور االول - سوهاجأخصا��

� مصط�� لب�ب ع�2
� - سوهاجأخصا�� 2329050ش الجهاد من م�دان الش�ان المسلم��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �سمة جم�ل جرجس1
242309908ش الم�ش�ة متف�ع من ش ال�اشف سوهاجأخصا��

� ول�د تمام خ��م2
2319014ش االرقم �سوهاجأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد فوزى ز�دان1
اس�شارى 

أ
01111199680مس�ش�� محمد فوزى ز�دان - ش اخم�م - سوهاج

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

العيون

جراحة المخ واالعصاب
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محافظة سوهاج

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
كورت�ش الن�ل مدخل مسجد العارف سوهاج

ش المزلقان الق��� امام مسجد ال�ارود جرجا
19911

� م�دان العرو�ة سوهاجالجامعة2 2355551ب�ج المهندس��

الفا الب 3
38كورن�ش الن�ل سوهاج

� جرجا
ب�ج االط�اء امام المزلقان الوسطا��

16191

المخت�� 4
14م�دان العارف ب�ج العارف �ا� سوهاج

احمد عن�� امام مس�ش�� طهطا
19014

302322732ش النهضة �جوار عمر افندى سوهاجالم�ى االم���5

رو�ال الب 6
16م�دان العارف سوهاج

� سوهاج م�دان العرو�ة ب�ج المهندس��
16064

ا الب 7 2345030سوهاج - امام المس�ش�� العامس��

التل�فونالعنواناالسمم

الهالل لألشعة و التحال�ل1
3ش الجهاد خلف مس�ش�� الهالل - سوهاج

1ش الجمهور�ة امام فودافون - سوهاج

01017003111

01017004111

التل�فونالعنواناالسمم

01111553918تقس�م الغاز- ق�� الجوازات  امام مركز االصدارالرحاب1

2309947سوهاج المدينة الطب�ة - �جوار مس�ش�� االورام العسكرى �سوهاج2
3 � 2313102ش التح��ر من ش 15 سوهاجالمعلم��

جنات4
وق - مصنع الغزل -  ب�ج الصفوة - تقس�م ال��

سوهاج
01032222158

01068639494طهطا - ش الج�ش - �جوار المروردار الشفاء5

01029988310سوهاج  مدينة نا� - ش مس�ش�� راشدراشد حماد التخص�6

15411ط��ق سوهاج - اخم�مطي�ة رو�ال7

�فعب�دان8 01003112137اخم�م - ش حل� ال��

التل�فونالعنواناالسمم

01028345661المراغة - ش ال�ورن�شمس�ش�� الرا�1

التل�فونالعنواناالسمم

1
العيون

 د عمرو ز�دان
01013001101ط��ق اخم�م - ب�ج طي�ة 2 - �جوار مس�ش�� طي�ة

التل�فونالعنواناالسمم

ع�ادات اال�ة1
 - �حرى مدرسة فرغل -جرجا - 

�
� المشوادى ال��

سوهاج
01064666420

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات الالئحة الخاصة

مس�شف�ات مستوى ب

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة

معامل التحال�ل
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محافظة قنا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابوالمجد ا�� الغزا�1
اس�شارى 

ب
6580881نجع حمادى ش المحطة

� ان�� خلف عب�د3
أخصا��

ش ك��رى دندرة دار الح�اة الط�� �جوار ىمس�ش�� قنا 

العام
0122224128

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

حس�� محمد عز�1
اس�شارى 

ب
5324491قنا الم�ش�ة ال�ح��ة

محمد ع�د ال�ارى احمد ابراه�م2
اس�شارى 

ج

قنا شارع ك��رى دندرة امام المس�ش�� العام اع� ماركت 

خ�� زمان

محمود احمد ابراه�م ع��ضة3
اس�شارى 

ج
5326301قنا شارع الجمهور�ة م�دان ال�مال

� ول�د �سطاوى ع�4
1150110225شارع 23 يوليو عمارة الخديوى قناأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

جمال رمضان الط��ل1
اس�شارى 

أ
5325132قنا عمارة االندلس ش 23 يوليو

محب جم�ل جندى2
اس�شارى 

ب
5344908قنا ش مصط�� �امل

مور�س م�الد عب�د3
اس�شارى 

ب
5324384قنا امام عمارات مسا�ن الرى

ف �مال محمد4 � أ��
5348834قنا ش هاشم الدقي�� خلف عمر أفندىأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ابراه�م احمد ع�د اللط�ف1
01015270858قنا شارع الجمهور�ة م�دان ال�مالأخصا��

� محمد ع�د القادر2 � ن�ف��
أخصا��

ش ك��ر دندرة دار الح�اة الط�� �جوار المس�ش�� العام  

قنا
5323311

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�د هللا محمد طه1
اس�شارى 

ج

ش ك��رى دندرة امام مس�ش�� قنا العام اع� ماركت خ�� 

زمان
1090098140

� ع� السمان ش�ت2
أخصا��

ش ك��رى دندرة دار الح�اة الط�� �جوار مس�ش�� قنا 

العام
5323311

ال�اطنة العامة

ال�اطنة والحم�ات

 القلب واالوع�ة الدم��ة

اطفال

 الجراحة العامة
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محافظة قنا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد حسن طايع3
1005252853امام مصلحة االحوال المدن�ة �قناأخصا��

� محمد عثمان �دوى4
6599517قنا نجع حمادى عمارة األوقافأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ا�من جامع سلمان احمد1
اس�شارى 

ب

قنا شارع ك��رى دندرة امام المس�ش�� العم اع� ماركت 

خ�� زمان
1018760045

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�دالرح�م س�د توفيق1
اس�شارى 

ب
5324288قنا ش مصط�� �امل

� �مال محمد �مال2
أخصا��

 � قنا ش الشنهور�ة امام المعهد األزهرى بن��

قنا امام مس�ش�� قنا العام
2360115

� محمد احمد ع�د المج�د الضبع3
أخصا��

ش ك��رى دندرة دار الح�اة الط�� �جوار مس�ش�� قنا 

العام
5323311

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ابوال�� محمد1
اس�شارى 

أ
5338656قنا ش 23 يوليو عمارة الخديوى

� جوز�ف ول�م عز� شنودة2
01061196288قنا - شارع ال�ستان - الدور االولأخصا��

� محمد احمد عالم3
01222934807ش ك��رى دندرة قناأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ع�د الرح�م س�د توفيق ع�1
اس�شارى 

أ
15324288ش مصط�� �امل - قنا

خلف ابراه�م صديق ع�د الشه�د2
اس�شارى 

ج
01001611327نجع حماد ى - ش العقاد- قنا

3
احمد د�ش

االمومة و الطفولة لل�ساء و التول�د
 �

1006240865ش الميناء النهرى �قناأخصا��

� جورج عادل عز� شنودة4
01120201050شارع ال�ستان - الدور الثا�� - قناأخصا��

� عب�� ع�د الرازق ك��م5
5349890قنا م�دان مدي��ة األمن ش عب�دأخصا��

� محمود ع�د الرح�م داود6
طةأخصا�� 2514869قنا امام نادى ض�اط ال��

جراحة العظام

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

جراحة المخ واالعصاب
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محافظة قنا

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

�مال الدين طايع1
اس�شارى 

ب
ة 5323966قنا حوض ع��

خالد م� الدين وشا�2
اس�شارى 

ج
2513555قنا ش 23 يوليو - امام ج��دة الجمهور�ة

� الظافر مصط�� احمد3
6589490قنا نجع حمادى 20 ش محمد حس�� م�اركأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� سل� محمود ع�د هللا الهوارى1
5325144قنا عمارة األندلس ش 23 يوليوأخصا��

2
�ا� احمد ع�

مركز األق� للعالج الطب��
 �

5349098قنا امام قاعة افراح �سمة الشمال �جوار مطعم عم ايوبأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

محمد اسماع�ل محمد ع�د ال���م1
اس�شارى 

ب

نجع حمادى عمارة االوقاف  

 قنا شار المس�شار�ن �جوار ص�دل�ة هالة
6588188

ى الجمل2 محمد ص��
اس�شارى 

ب
5349098قنا امام قاعة افراح �سمة الشمال �جوار مطعم عم ايوب

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

 محمد حسن حمزة مهنا1
اس�شارى 

ج
53333199قنا - م�دان ش المس�شار�ن - �جوار المس�ش�� العسكرى

2 � �ف حل� حس�� �� �
01110324711ش 23 يوليو عمارة الخديوى امام مسجد التح��رأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 � رجاء محمود حس��
اس�شارى 

ج

قنا ش ك��رى دندرة امام المس�ش�� العام اع� ماركت 

خ�� زمان

� االفيو�� 2 صالح احمد حس��
اس�شارى 

ج
5331777قنا م�دان ال�مال ش بورسع�د

� محمود سالم محمود3
�ن - �جوار مب�� الجوازاتأخصا�� � 01145832552قنا الشئون امام محطة الب��

1226115949ب�ج العم�د الدور الثالث ش م� ول�د محمد شا�ر بهلول4

العيون

االسنان

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

م والطب الطب���  �  الرومات��
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محافظة قنا

التل�فونالعنواناالسمم

ج1 ال��
1م�دان المحطة قنا

� م�ارك نجع حمادي
ش حس��

19911

ابن س�نا

ش الجمهور�ة - ب�ج الجمهور�ة - قنا

شارع 23 يوليو - عمارة الخديوي

� العام - �جوار ص�دل�ة القران
امام المس�ش��

01011954499

3345074

01022727154

�ا2 ش الجمهور�ة ب�ج الحمهور�ة - قناال��

ي الح�مة  ش الجمهور�ة (الجم�ل ساً�قا) �جوار محالت أن�س د�م��
1067559055

3325225

الصفوة للتحال�ل الطب�ة3
� -  قنا ش 26 يوليو - امام نقا�ة المهندس��

ش المس�ش�� العام �جوار دار العيون - ب�ج زمزم
1067076877

الفا الب 
ش26يوليو ب�ج ال�ارون قنا

ش المحطة امام بنك م� نجع حمادي
16191

المخت�� 
7ش الجمهور�ة الجم�ل سا�قا قنا

ش ع�د المنعم ر�اض اع� بنك نت� قوص
19014

الهدى للتحال�ل الطب�ة4
قنا قوص ش الن� �جوار مطعم زاد ب��ك

نزلة الثان��ة �حرى الس��قة - حجازة ق�� - قوص
01112363882

رو�ال الب 
� قنا

�
10ش االق� امام المطا�

ش25يناير اع� مكت�ة الطل�ة نجع حمادي
16064

6
�لي��اترا 

 � د ز��ب عن�� ق��ن حسان��
01021633930مدينة قفط - ك��رى المرور - فندق الع���� - قنا

التل�فونالعنواناالسمم

الح�اة لألشعة1
أمام المس�ش�� العام - أع� خ�� زمان

قنا ش المس�شف�ات امام الرقا�ة األدار�ة

01011954499

01004486787

التل�فونالعنواناالسمم

01147001968شارع مس�ش�� الهالل االحمر - وسط ال�لد - قناالهالل األحمر الم�ى1

01097922209ش 23يوليو ( المس�شف�ات سا�قا ) - قناالحم�ات و الجهاز الهض� و ال��د2

الح�اة لالشعة
امام المس�ش�� العام - اع� خ�� زمان - قنا - ش المس�شف�ات 

امام الرقا�ة االدار�ة

01011954499  

1004486787

2512526قنا - ش   كورن�ش الن�ل- امام  ك��رى دندرةالشفا3

طة و مب�� المحافظة - قناالمس�ش�� العسكرى4 01099808857ش 23 يوليو - امام نادى ال��

قنا �جوار مس�ش�� قنا العامقنا الجام�5
01006847012  

01062877025

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات الالئحة الخاصة

معامل التحال�ل
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محافظة قنا

التل�فونالعنواناالسمم

01094119544ش مصنع الغزلمركز االورام6

التل�فونالعنواناالسمم

1
قنا التخص� 

( جراحات اليوم الواحد )
5217558قنا الشئون  ط��ق مصنع الغزل

ش 23 يوليو - �جوار قسم ثان القد�مالصفا التخص�2

التل�فونالعنواناالسمم

5347693قنا - �جوار المس�ش�� العالم - امام جراج االت���سمس�ش�� دار العيون1

التل�فونالعنواناالسمم

1
مركز الرازى لجراحة العظام     وعالج  

اآللم
1092253024ش المس�شار�ن - ب�ج زهرة المس�شل��ن - قنا

الفؤاد للقلب و القسطرة2
ش ك��رى دندرة - �جوار برغوت - الدور الثا�� - - �جوار 

قيون ال�ساجون ال��
01033335051

01201059788ش م� اسوان ال��ــــع - نجع حمادى - قناام النور الط�� 3

مس�شف�ات مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة االق�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمد شهاب ابو ز�د1
2380676ش عالء الدين االق�أخصا��

� مروة ع�د الفتاح ع�ادى2
01000167854ش التل�ف��ون االق�أخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

عز الدين ع�د الوهاب محمد1
اس�شاري 

ج
2370407م�دان صالح الدين الم�ش�ة االق�

� ع�د المعز محمد ع�د الرح�م2
2517344اسنا ش احمد عرا�� أخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سل�م فخرى �شاى1
اس�شارى 

ج
2372028االق� ش مدرسة الصنايع

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ابراه�م س�د ال�الل1
اس�شارى 

أ
2375025االق� الم�ش�ة ش ع�د المنعم العد��

محمد �دوى محمد سالم2
اس�شارى 

ج
01061846641ش التل�ف��ون اع� معمل المخت�� االق�

� احمد ابراه�م احمد حامد3
01097902401ش المدينة المنورة - األق�أخصا��

� رجب ز� ع�د الحم�د4 � الحس��
أخصا��

الم�ش�ة - اع� بن وردة ال�من - القرنة - 

رق المرور  - االق� ��
01097902401

� ماجد ن�ى ما�ن جرجس5
أخصا��

ش السمعان�ة - من ش مدرسة الصنايع - ب�ج 

االط�اء

2378402   

01223443155

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

استاذحمدى محمد حسن1
ا - � ش التلف��ون - ب�ج االط�اء - امام ك��ك بي��

 االق�

22883636   

01063028212

� نور الدين2 احمد ام��
اس�شارى 

ج
2510215اسنا ش احمد عرا�� 

� حاتم عادل ابو الحسن الشاذ�3
أخصا��

ش المعز لدين هللا الفاط� - من ش 

التلف��ون
01002760859

قلب وأوع�ة دم��ة

االمراض الصدر�ة

جلد�ة وتناسل�ة

اطفال

الجراحة العامة
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محافظة االق�

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� ممدوح محمد حامد1
أخصا��

ا - � ش التلف��ون - ب�ج االط�اء - امام ك��ك بي��

 االق�
01014008004

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

سالم محمود دهمش1
اس�شارى 

أ
2360115اسنا ش احمد عرا�� 

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مجدى مجلع ال�اس1
01222934807الشعاينة االق�أخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� مد�حة ابو الحجاج ع�د الرح�م1
2514869اسنا خلف مس�ش�� الرمدأخصا��

ى يوسف احمد2 � يوسف ص��
أخصا��

ش المس�ش�� الدو� - اع� س��ر ماركت 

فور�� - االق�

2287888  

01020016767

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

جالل محمد ع�د المغ�� 1
اس�شارى 

ج
2513555اسنا ش ال�حر

� زك��ا ع�دە طانيوس2
أخصا��

االق� ش س�دى محمود المتف�ع من ش 

مع�د ال�رنك
2381180

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1 � � حس�� � احمد ام��
2385570االق� ش التل�ف��ونأخصا��

1
محمد ع�د الدا�م

مركز الصفا
 �

أخصا��
ا -  � ش التلف��ون - ب�ج االط�اء -امام ك��ك بي��

االق�
01020299119

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

احمد ماهر حسن1
اس�شارى 

ب
2512505اسنا ش احمد عرا�� 

محمد عطيتو حامد عطيتو2
اس�شارى 

ب
01012793986ش الن� متف�ع من ش التلف��ون - االق�

جراحة العظام

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 

العيون

جراحة المخ واالعصاب
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محافظة االق�

التل�فونالعنواناالسمم

ج للتحال�ل الطب�ة1 19911م�دان صالح الدينال��

ش التلف��ون امام بنك نا�الح�مه للتحال�ل الطب�ة2
2288330

01067717768

16191شارع التل�ف��ون من شارع المحطة , اع� اوالد رجبالفا للتحال�ل الطب�ة3

19014شارع التل�ف��ون �جوار فندق شاديالمخت�� للتحال�ل الطب�ة4

5
� �دوى   ا�مان ع�د الع��ز حسان��

اال�مان م�د��ال
اسنا - ش ال�حر - �جوار ستوديو ابو رج�له

01114749666

01003947877

16064ش التل�ف��ون امام بنك نا� االق�رو�ال الب 6

ا ك��كس�ناالب 7 � 010555279ش التلف��ون ب�ج االط�اء امام بي��

8
عالء الدين فه�م

معمل الشفاء

ا -  � ش التلف��ون - ب�ج االط�اء - امام ك��ك بي��

االق�
01004002516

2518567اسنا ش ال�حرهناء محمد ع�د الرح�م9

التل�فونالعنواناالسمم

1
ع�د لالە نظ�� �س محمد

مركز الصفا لالشعة
01022245816ش عمر ع� من  ش احمد عرا�� - االق�

التل�فونالعنواناالسمم

19455مدينة طي�ه الجد�دة - �جوار مجلس مدينة الق�شفاء اورام األق�1

التل�فونالعنواناالسمم

اكاالق� الدو�1 كة مان�� 2387192االق� ش التل�ف��ون امام ��

01009444697ط��ق ال��اش - �جوار ب�ت الشعر الق�ى - االق�الندى التخص�2

التل�فونالعنواناالسمم

1
وق الط��  ال��

 د احمد اسماع�ل احمد شحات
01120122337ش التلف��ون - بندر االق� - االق�

2
امون الط�� لجراحة العظام

 د �كرى ع�د الستار �كرى
0109299423ش احمد عرا�� - �جوار موقف ارمنت - االق�

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة

مس�شف�ات  مستوى ج

ع�ادات تخصص�ة و مرا�ز طب�ة
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محافظة ال�حر االحمر

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

صموئ�ل توفيق تادرس1
اس�شارى 

أ
3624824ش الح��ة رأس غارب  ال�حر األحمر

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� رانج للعالج الطب��� 1
اخصا��

و ماركت - اع� عمارة برو  الغردقة - ال�وثر - شارع م��

ا�تف ج�م -الدور الرابع
1284185228

التل�فوناالسمم

ج للتحال�ل الطب�ة1 19911ال��

1067717768الح�مه للتحال�ل الطب�ة2

16191الفا للتحال�ل الطب�ة3

19014المخت�� للتحال�ل الطب�ة4

5
� �دوى   ا�مان ع�د الع��ز حسان��

اال�مان م�د��ال

01114749666

01003947877

010555279س�ناالب 6

7
عالء الدين فه�م

معمل الشفاء
01004002516

2518567هناء محمد ع�د الرح�م8

التل�فوناالسمم

1
ع�د لالە نظ�� �س محمد

مركز الصفا لالشعة
01022245816

التل�فوناالسمم

3572162ال�حر االحمر1

الغردقة العسكرى �الغردقة2
1096280742/35

49513

وز3 3552904الف��

الم�ى �الغردقة4
1110506888/34

50319

رو�ال5
01271006200 - 

01202667788

3771796م�ارك العسكرى �الطور6

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

الدهار  - ط��ق الن� - الغردقة

الغردقة

71ش سل�مان مظهر - �جوار كن�سة الدهار - الغردقة - ال�حر االحمر

 � ال�وثر الغردقة ال�حر االحمر

1ط��ق المطار  - الغردقة - ال�حر االحمر

الطور شمال س�ناء

اسنا ش ال�حر

العنوان

ش عمر ع� من  ش احمد عرا�� - االق�

العنوان

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة (60% للعضو وا�ته و30% للوالدين)

العنوان

�د الدهار الغردقة ش الن� امام مكتب ال��

ش التلف��ون امام بنك نا�

م�دان الدهار الغردقة

�د الغردقة 15ش الن� امام مكتب ال��

ش الجن�نة تقاطع االذاعة راس غارب

اسنا - ش ال�حر - �جوار ستوديو ابو رج�له

ا ك��ك � ش التلف��ون ب�ج االط�اء امام بي��

ا - االق� � ش التلف��ون - ب�ج االط�اء - امام ك��ك بي��

الجراحة العامة

العالج الطب��� 
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محافظة اسوان

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمود1 اسوان - ش محمد نور قاسماس�شارى أرأفت احمد حس��

2430740اسوان ش ك� الحجر امام المس�ش�� الجام�اس�شارى أف�ل�ب برسوم ع�دالمسيح2

3 � 2315206اسوان ش الس�دة نف�سةاس�شارى أمصط�� ع�دالرازق شاه��

منصور ع� محمد4
اس�شارى 

ب
اسوان - ادفو - امام عمر افندى

5 � � بي�� عادل ام��
اسوان - ش ك� الحجرأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2454200اسوان ش سعد زغلولاس�شارى أمحجوب محمد حمزة1

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� محمود �در الدين محمد1
1063500525اسوان - شارع ك� الحجرأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

ى1 � ر�ــهام محمد خ��
1154303569اسوان - شارع ك� الحجرأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2313190اسوان ش ا�طال التح��راس�شارى أفاطمة فوزى عط�ة1

2315188اسوان ش ا�طال التح��راس�شارى أم� الدين راغب2

� ع�د العال3 � ابراه�م حس��
اسوان - ش ك� الحجرأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اسوان - ط��ق السادس  - �جوار �ازار الرفا�اس�شارى أاحمد محمد حن�� 1

محمد محمود ابراه�م ز�دان2
اس�شارى 

ج
اسوان - م�دان الزالب�ة

محمود محمد النور3
اس�شارى 

ج
2315470اسوان - شارع صالح الدين

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

اسامة زك��ا ع�داروس1
اس�شارى 

ج
1091680831شارع العتيق 35 م�دان الزالب�ة - اسوان

جراحة المخ واالعصاب

ال�اطنة العامة

�اطنة وحم�ات

نفس�ة وعص��ة

جلد�ة وتناسل�ة

اطفال

الجراحة العامة
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محافظة اسوان

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

كهاس�شارى أس�د ع�د الوهاب محمد1 2302090اسوان - 5 شارع ع�اس محمود العقاد - ال��

ابراه�م محمود مر�2
اس�شارى 

ب
1123586687اسوان - شارع ك� الحجر عمارة 63

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� احمد �دوى ثا�ت1
اسوان - شارع الحديثةأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

1
ع�دە حسن محمد حسن

( ع�دە الس��� )
اسوان - كوم امبو - 10 ش بورسع�داس�شارى أ

3621025

01121099013

محمد صابر احمد حسن2
اس�شارى 

ج
1129539980اسوان - شارع صالح الدين

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2302855اسوان ش ك� الحجر عمارة االسيو�اس�شارى أعصام ع� ابوالمجد1

�ف حسن فراج2 ��
اس�شارى 

ج
اسوان - شارع الس�دة نف�سة

2446324

01227955447

� اسماع�ل ر��� ع�3
1126281504اسوان - ادفو - �جوار مب�� التأميناتأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� �ا� محمد صالح1 � المع��
اسوان - ك� الحجر - امام مس�ش�� الن�لأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

� خالد ع�د السالم عا�دين1
1112977978اسوان - شارع ك� الحجرأخصا��

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2314549اسوان ش مدرسة الحديثةاس�شارى أحسن ع�دالمنعم الدا�1

2313045اسوان ش المدارساس�شارى أع�دهللا محمود احمد2

االسمم
الدرجة 

العلم�ة
التل�فونالعنوان

2467472اسوان - شارع الحديثةاس�شارى أاحمد محمد ع�د الرا�� 1

� ادهم السجان2
��ة امام مسجد ع�د الرح�م اسوانأخصا�� 1145930857شارع �ل�ة ال��

م والطب الطب���  � الرومات��

العيون

االسنان

جراحة العظام

المسالك البول�ة

ال�ساء والتول�د

انف واذن وحنجرة

عالج طب��� 
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محافظة اسوان

التل�فونالعنواناالسمم

ج للتحال�ل الطب�ة1 ال��
93كورن�ش الن�ل اع� بنك اسكندر�ة اسوان

67ش صالح سالم امام محطة القطار كوم امبو
19911

� اسوانالفا  للتحال�ل الطب�ة2 6316064ش ك� الحجر مركز طي�ة الط��

9719014كورن�ش الن�ل عمارة م���ن�ل المخت��  للتحال�ل الطب�ة3

� ع��4
اسوان ش ھم�� الج�الوىاما��

097 322015 - 

097 322016 - 

01144554551

التل�فونالعنواناالسمم

� س�ان1 1027360260ش ك� الحجر اطلس اسوانا���

1204103333ش ك� الحجر اسواندار االشعة2

التل�فونالعنواناالسمم

2450176اسوان - شارع كورن�ش الن�لاالرسال�ة االنج�ل�ة1

2302914اسوان - ش الشيخ هاروناسوان الجام�2

التل�فونالعنواناالسمم

ادفو - �جوار مزلقان السكة الحد�دمس�ش�� ال�اشف1
01142420707

01029802929

01118698500

التل�فونالعنواناالسمم

اسوان - ش ك� الحجر - ب�ج الطارقالماسة للعيون1
097 2493885

01158777286

01158777072

معامل التحال�ل

مرا�ز االشعة

مس�شف�ات  الالئحة الخاصة

مس�شف�ات  مستوى ج

مس�شف�ات ومرا�ز العيون
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صفحةالفهرس

وع � الم��
�

اك � 1قواعد االش��

3الحد االق�� للخدمات العالج�ة

� خدمات الصفقة الشاملة
�

وع � 5مساھمة الم��

 � 6ال�شف الط��

 �
8خدمات القسم الداخ�� �المس�ش��

� األدو�ة 
�

وع � 11مساهمة الم��

وع) 12خدمات خارج التغط�ة (خدمات ال �ساھم فیھا الم��

داد النقدي 14االس��

داد 16نماذج المس�ندات المطل��ة لالس��

17األتعاب الطب�ة

17الخدمات الطب�ة �الع�ادات

18ع�ادة الطوارئ

18ع�ادة الغس�ل ال�لوي

18ع�ادة المسالك البول�ة
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23ع�ادات التخاطب
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26ع�ادة الجلد�ة
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28ع:ادة األسنان
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31األشعة

32اسعار خدمات االشعة
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