
التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات نقدا و الصرف من المشروع

القاھرةمحافظة

المركز الطبى العالمى 
یمنح خصم ١٥% ویرجع المھندس 

بالفاتورة الدارة المشروع لصرف النسبة

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

١

د /  شاكر

تمنح خصم ویرجع المھندس بالفاتورة 
الدارة المشروع لصرف النسبة

١٧٢٤١٨٨٢٠٣ ش االمام على میدان االسماعیلیة مصرالجدیدة

٢٢٩١٧٥٧٥

٢

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

٣٣٣٠٣٠٥٠٢ ش سوریا - المھندسین - الجیزة ٣

مستشفى العاصمة
( خصم ١٥% على الفاتورة و الرجوع 
الدارة المشروع لصرف نسبة المساھمة )

٤ ش الجمھوریة من ش االحرار متفرع من البطل احمد
 عبد العزیز- الدقى

٣
٣٦٥٨٠٤٠/١/٢/٣/٤/٥/٦/٧

٤

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

المشروع لصرف المساھمة

٣٧٥٢٤٨٧٠٨١١ ش رمسیس - العباسیة
٢٤٨٧٠٧٣٩

٥

وادى النیل
( تمنح خصم ١٥% ویرجع المھندس 

بالفاتورة الدارة المشروع لصرف النسبة)

٢٤٥٣٣٨٥٨  ٢٤٥٣٣٨٥٥ش وادى النیل خلف قصر القبة

٢٤٥٦٢٧١٣  ٢٤٥٦٢٧١٢

٦

صفحة ٣٤ من ١٣٦

AHMED
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التلیفونالعنوان اإلسم م

طابع خاص ٦٠%االسرة ٣٠%الوالدین

القاھرةمحافظة

٢٢٢٦٧٣٦٥٧ ش طریق المطار امام الكلیة الحربیة مصرالجدیدةالجالء العسكرى للعائالت ١

٢٢٤١٢٠٣٣حلمیة الزیتونالحلمیة العسكرى للعظام والتكمیل
٢٦٣٧٤٤١٩

٢

من٣٧٢٦٤٢٤٩٨١ ش اسكندریة میدان الجامع مصرالجدیدةالرحمة التخصصى بمصر الجدیدة
حتى ٢٦٤٢٤٩٨٦

٣

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

٤

السالم الدولى 
( شركة االمیدا فاینانشیال لیمتد )

٢٥٢٤٠٢٥٠كورنیش النیل المعادى ٥

٥٣٣٠٤٤٩٠١ ش بحر الغزال الصحفیین الجیزةالشروق ٦

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

٢٨٥٠٠٩٢١
٢٨٥٠٠٩٢٢

٧

٤٢٤٠٥٠٩٨٠٠ ش أبو عبیدة منشیة البكرى روكسىالقاھرة التخصصى ٨

القصر العینى 
( الفرنساوى  )

٢٧ ش نافذة شیم الشافعى كورنیش النیل 
السیدة زینب

٢٣٦٥٤٠٦٠ ٩

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

٢٥٢٥٦٣٥٠
٢٥٢٥٦٣٤٧
٢٥٢٥٦٣٤٥

١٠

المركز الطبى التخصصى 
( وزارة الداخلیة )

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

١١

المركز الطبى للمقاولون العرب
( حاالت العالج الداخلى فقط )

٢٣٤٢٦٠٠٠طریق االتوستراد الجبل االخضر مدینة نصر ١٢

٢٣١٣١٨٠٤ ش التسعین الرئیسى التجمع الخامس القاھرة الجدیدةالمستشفى الجوى التخصصى
١٩٤٤٨

١٣

٢٦٨٢٥٦١٦ش احمد سعید - العباسیةالمستشفى الجوى العام
  ٢٦٨٣٢٣٢١
٢٦٨٣٢٣٢٨

١٤

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

١٥

٢٣٦٥٩٠٥٨ش عبدالعزیز ال سعود المنیل القاھرةالمنیل الجامعى التخصصى ١٦

٣٤٢٥٧٥٠١٦٠ ش رمسیس بجوار قسم االزبكیةالھالل
٢٥٧٥٠١٦٨

١٧

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

١٨

٢٧٩٤٤٧٨٢القصر العینى المنیلجامعة القاھرة الحاالت الحرجة
٢٧٩٤١٤٥٩

١٩

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

٢٠

 ١٠٢٦٧٣٩٠٥٠ ش دمحم حسنین ھیكل من ش عباس العقاد مدینة نصردار الحكمة
٠١٠٢٦٢٤٢٤٢٤

٢١

٣٨٣٥٦٠٣٠امتداد ٢٦ یولیو المنطقة السیاحیة مدینة ٦ اكتوبردار الفؤاد
٣٨٣٥٦٠٤٠

٢٢

دار الفؤاد - مدینة نصر
الشركة الطبیة العربیة الدولیة

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

صفحة ١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

طابع خاص ٦٠%االسرة ٣٠%الوالدین

القاھرةمحافظة

شركة بینتامید مصر للخدمات الطبیة
( الجولف الدولى )

٢ ش سمیر المختار متفرع من ش نبیل الوقاد ارض 
الجولف

١٩٥٥٢ ٢٤

٢٢٦١٨١٨٧ش الخلیفة المامون العباسیةعین شمس التخصصى
٢٢٦١٨١٨٩

٢٥

٢٢٥٨٢١٧٦-٤٦٢٢٥٨٠٤٦٢ ش نزیه خلیفة مصرالجدیدةمركز القلب ھلیوبولیس
٢٢٥٨٢٩٤٠

٢٦

مستشفى أمراض و جراحات القلب و 
األوعیة الدمویة جامعة عین شمس

٢٤٨٥٣٧٦٥ ٣٩٢٢٦٨٤٥١٧٤ ش رمسیس العباسیة القاھرة
 ٢٤٨٢٣٣٦٢

٢٧

مستشفى العبور الجامعى التخصصى 
( مستشفیات جامعة عین شمس )

مدینة العبور الحى الثانى المحلیة األولى بجوار كنیسة 
القدیس بولس الرسول

٤٤٧٩٩٠١٤
٤٤٧٩٩٠١١

٢٨

٢٥٢٤٠٠٥كورنیش النیل طریق المعادىمستشفى النیل بدراوى
٢٥٢٤٠٠٢٢

٢٩

الشیخ زاید المحور المركزى بجوار مستشفى الشیخ زایدمستشفى جلوبال كیر
 و التوحید و النور

٣٨٥١٢٩٢٠
٣٥٨١٢٩٢٨

٣٠

٢٤٣٣٠٢٧٣٥٠/٥١/٥٢ ش النیل االبیض - میدان لبنان - المهندسینمستشفى محمود ٣١

نیوروكیر للخدمات الطبیة 
(مستشفى نیوروسبیتالیا)

١٢٢٣٧٧٧٣٢٦الحى المتمیز - منطقة المستشفیات - ٦ اكتوبر ٣٢

صفحة ٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

القاھرةمحافظة

أبراج المدینة المنورة الشارع الجدید بجوار كشرى  دار الحیاة
الزعیم مسطرد

٤٢٢٢٢٠٠٢  
٠١٠٩٠٣٧٨٤٤٤

١

 قصر العینى لالوعیة الدمویة 
(وحدة ذات طابع خاص للفحوصات)

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

٢٥٣٢٥٥٠٥ 
٠١٢٢٩٦٤٦٣٤١

٢

١٨٢٥٧٧٨١٧٤ ش جزیرة بدران شبرااالصالح االسالمى
٢٥٧٧٨٣٥٥

٣

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

    ٢٧٢٧٥٢٦٠
٦٢/٦٧/٦٨

٤

الجمعیة الطبیة االسالمیة(الهدى 
االسالمى)

٢٧٠٨٦٠١١ش فیضى خلف مستشفى الحمیات حلوان
٢٧٠٨٦٠١٣

٥

٢٣٩١٥٥٣٥-١٢٢٣٩٠٥١٦٦ ش البرامونى عابدینالجمهوریة
٢٣٩١٥٥٠٢

٦

٦٣٢٢٥٩١٩٩٨ ش طومان باى قصر الطاھرة  روكسىالجنزورى التخصصى ٧

الحكمة 
(  بم بم سابقا )

١٨٢٣٦٨٠٢٠٠ ش الرشیدى المنیرة السیدة زینب
٢٣٦٨١٩٩٥

٨

٢٠٢٦٣٧١٧٥٣ ش دمحم شفیق مصرالجدیدةالدعاة
٢٦٣٧١٥٧٤

٩

العسكرى بغمرة للعائالت 
( نساء وأطفال حتى سن ١٢ سنة )

٢٢٣٥٤٢٨٨غمرة ١٠

٢٣٥٨٥٦٥١ش ٩ المعادىالفتح االسالمى بالمعادى
٢٣٥٨٥٨٩٥

١١

٢٥٨٨٧٦٩٢ش الشیخ صالح الجعفرى خلف مشیخة االزھر الدراسةالقاھرة الفاطمیة
٢٥٨٨٧٨٠٩

١٢

١٧٥٢٥٨٩٩٨٦٨ ش رمسیس القاھرةالقبطى
٢٥٨٩٩٨٦٦

١٣

المركز الطبى التخصصى 
لإلنتاج الحربى

٢٥٥٨٨١٥١ش اسماعیل كامل بجوار مسجد عزام  شرق حلوان
٢٥٥٨٨١٥٣

١٤

٢٣٥٤٩١٠١ش الحریة میدان المطریةالمطریة التعلیمى ١٥

ش القصرالعینى میدان فم الخلیج  المعهد القومى لالورام
كورنیش النیل مصرالقدیمة

٢٣٦٨٩٥٣١
٢٣٦٨٩٧١١

١٦

٤٢٣٥٤٩١٥١ مكرر ش الحریة میدان المطریةالمعهد القومى للكلى والمسالك البولیة ١٧

٢٢٦٦٠٥٥٥خلف شیراتون المطار ھلیوبولیس مصرالجدیدةالنزھة الدولى ١٨

النساءوالتولید " جامعة عین شمس 
"( الدمرداش)

٨٢١٣٨٣٢٤العباسیة ١٩

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

٢٢٧٤٠٣١٧   ٢٢٧٤٠٣٥٢
٢٢٧٤٠١٩  ٢٢٧٤٠٦٤١

٢٠

الهرم  
( وزارة الصحة )

من ١٠٤٢٣٨٦٠٢٣٥ ش الهرم بجوار ترعة المریوطیة الجیزة
حتى ٢٣٨٦٠٢٤٠

٢١

الیونانى 
( الجمعیة الیونانیة )

١٥٢٤٨٢٢٢٥٩ ش السرایات العباسیة
٢٤٨٢٢١٨٦

٢٢

٢٢٥٥٦٤٦٠١ ش فیضى حلوانجامعة حلوان
٢٥٥٩٠٢١٠

٢٣

جراحات الیوم الواحد 
(  المرج  )

٣٥٢٤٣٩٨٧٨٢ ش مؤسسة الزكاة المرج
٢٤٣٩٨٧٨٣

٢٤

صفحة ٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

القاھرةمحافظة

جراحات الیوم الواحد 
(  مدینة نصر )

ش الصحة امام مدینة مبارك للطلبة الحى السادس 
مدینة نصر

٢٤٠٤٤٣٣٨
٢٤٠٥٢٤٠١

٣ / ٢

٢٥

جراحات الیوم الواحد 
( البساتین )

ش ٥٠٠ المعادى الجدیدة بجوار مدرسة 
الهالل االحمر التجریبیة

٢٧٠٣٦٩٧٣
٢٧٠٣٦٦٤٠

٢٦

جراحات الیوم الواحد 
( الزاویة الحمراء )

٢٤٢٢٩٨٠٦ش بورسعید القصیرین اخر السور الزاویة الحمراء ٢٧

٢٢٧٣٦٠٤٥بلوك ٩٥ المنطقة السادسة مدینة نصرجمعیة دار االرقم الخیرى
٢٢٧٤٢٧٨٧

٢٨

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

٢٩

رویال ھیلث كیر
 (الرعایة المركزة بمستشفى دمشق )

١٣٣٤٦٣٦٧٧ ش دمشق - المهندسین - الجیزة ٣٠

شركة سى اتش جى للمستشفیات
( الكاتب )

٣٣٣٥٣٣٢٤-١٧٣٣٣٥٣٣٢٢ ش عبدهللا الكاتب الدقى الجیزة
١٩٠٣٨-٣٧٤٨٣٧٣٩

٣١

٢٥٩٣٣٠٢٥ش الجمهوریة القاھرةصیدناوى   ( التامین الصحى  ) ٣٢

نقابة المهندسین الفرعیة باالسكندریةطلبات المهندسین باإلسكندریة ٣٣

٢٣٦٤٠٩٦١میدان السیدة نفیسة امام مستشفى مغربى للعیونمبارك التخصصى الخیرى
٢٥٣١٨٣٥١

٣٤

٦٦٢٣٥٨٢٣٤٤ ش ثكنات المعادى بجوار مصنع ٥٤ الحربىمبرة المعادى
٢٣٥٨٢٤٦٣

٣٥

٣٧٢٣٦٣٩٤٥٨ ش ابى سیفین الملك الصالحمبرة مصرالقدیمة
٢٣٦٣٩٦٦٥

٣٦

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

٣٧

٥٠١٠٢٧٢٨٧٧٤٤ ش عمان الدقى الجیزةمركز دار الطب
٠١٠٠٠٧٧٨٧٠٠

٣٨

مستشفى الهالل للعاملین المدنیین بوزارة 
الدفاع

٩ ش جالل الدین الحمامصى میت عقبة 
العجوزة الجیزة

٣٣٠٣٠٣٣٦
٣٣٠٣٠٣٣٤

٣٩

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

٤٠

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

٤١

٣٣٤٦٢٠٤٢میدان بن خلدون امبابةمعهد القلب القومى ٤٢

١٣٥١٢٢٠٣٨٢٧٧٢٢٠٣٩١٦٤ ش كورنیش النیل شبرامعهد ناصر ٤٣

١٢٦٣٢٢٣٦٣ ش الحجاز میدان ھلیوبولیس مصرالجدیدةھلیوبولیس
٢٦٣٤٤٩٩١

٤٤

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

٢٤٨٤٠٤١٦ش رمسیس العباسیة ٤٥

صفحة ٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القاھرةمحافظة

 د/  دمحم عباس حسن العوضى
(التقوى التخصصى)

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

٢٦٣٢٨٦٦٠  ٢٦٤٣٥٥٠٧ ١

٢٦٠١١٤١٦٦٤٠٩٥ ش متولي الشعراوى الحى العاشر مدنیة نصر مستشفي الماسة ٢

إى إن تى كلینك (مركز مناظیر و جراحات
 األنف و ألذن و الحنجرة)

١٢٣ ش حسن المأمون المنطقة السادسة أمام النادى 
األھلى مدینة نصر

٢٢٧٣٨٨٩٦ 
٠١٠٦٦٦٤١٢٢٤

٣

ابراھیم دمحم رضا ابراھیم 
(مستشفى المركز المصرى للتشخیص 

والعالج)

١٢٠١٠٠٠٦٤٠٣٠٦ ابراج اغاخان - كورنیش النیل - شیرا
٠١٢٠٥٠٩٧٠٠٠

٤

٢٤٣٣٤٩٦٣١٨ ش مصدق الدقى الجیزةابن سینا التخصصى
٣٧٦٠١٣١٦

٥

االطفال الجامعى بالمنیرة 
" ابوالریش "

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ٦

االمل والحیاة  
( المهندسین  )

٢٥٣٣٤٧٩٢١٤ ش النقیب فوزى رماح ارض اللواء المهندسین ٧

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

٠١٠٠٣٥٥٢٥٤ 
٠١٢٨٤٤٠٩٣١٦

٨

الجیزة الدولى 
( التطبیقیین  )

٣٣٤٣٧٨١٠٠١٧ ش االھرام الجیزة
٣٧٨١٠٠١٨

٩

٩١٢٢٤١١١١٠ ش دمحم فرید الحجاز النزھة مصرالجدیدةالدرة
٢٢٤٠١٤٨٠

١٠

٤٣٠٥٢٠٠٠ ش عدنان مدنى الصحفیین الجیزةالدولى للكلى والمسالك البولیة
١٠ خطوط

١١

١٢١٢٢٠٤٩٢٥٤ ش شبرا القاھرةالراعى الصالح
٢٢٠٤٩٢٥٧

١٢

مدینة عباد الرحمن ١ خلف نادى الصید القطامیة الطریقالرحمة
 الدائرى

٢٧٢٥٤٦٠٢ 
٠١٢٨٤٥٢٣٧٢٥

١٣

١٣٣٣٥٠٨٩٩ ش النهضة الدقى الجیزةالزراعیین
٣٣٣٧٧٦٧٠

١٤

٣٧٦٠٦٤٤٤میدان السد العالى الدقى الجیزةالشبراویشى ١٥

الشركة العلمیة الدولیة للخدمات الطبیة 
(مستشفى امان )

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

٢٥٥٧٠٣٣٣-٢٥٥٧٠١١١
٢٥٥٧٠٨٨٨

١٦

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

١٧

٢٢٢٦٤٣٨٠٣٨ ش عثمان بن عفان میدان صالح الدین مصر الجدیدةالعاصمة
٢٦٣٥٠٠٤٦

١٨

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

٤٤٧٩٥١٥٢
٤٤٧٩٥٢٥٣

١٩

٢٢٦٩١٢٦٢امتداد ش الثورة الماظةالكهرباء
٥ / ٣

٢٠

المركز االسالمى العام
( المستشفى االسالمى )

٢٠٢٤٥٤٤٠١١ ش العزیز با� المركز االسالمى الزیتون ٢١

٢٢٥٨٨٢٨٠٣ ش الملیجى االزبكیةالمركز الطبى االنجیلى بالقاھرة
٢٥٨٨٢٨٠١

٢٢

٥٠ ش الجالء - رمسیسالمركز الطبى لسكك حدید مصر ٢٣

صفحة ٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القاھرةمحافظة

٤٢٢٣٤٩٨٨٨٢ ش حسن المأمون  مدینة نصربدایات
٢٣٤٩٨٨٨٣

٢٤

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

٣٣٠٣٩٠٥٠ ٢٥

٣٢٤١٨٤٨٤٠/١ ش حسین زھدى ارض الجولفتبارك    ( ارض الجولف ) ٢٦

٩٢٤٠٥٥٠٣٠/١ ش انور المفتى خلف طیبة مولتبارك   ( عباس العقاد ) ٢٧

٢٣٥٢٠٠٠٣٢٣٥٢١٠٠٢ش احمد فخرى المنطقة السادسة مدینة نصرحسبو الدولى
٠١٠٠٦٦٢٥٦٨٧

٢٨

٢٣٢٢٩١٨٧٠٠ ش حسن افالطون ارض الجولف مصرالجدیدةد /  عبدالقادر فهمى
٢٢٩١٨٦٨٧

٢٩

د/عادل احمد السیدالصاوى
(مستشفى دمحم بخیت )

  ٠١١٤٨٦٧١٩٩٤میدان حلمیة الزیتون ش سلیم األول بجوار محطة التعاون
٢٦٤٢٤٦٥٥

٣٠

دریم
( شركة ماجیوم لألنظمة الطبیة و 

التعلیمیة )

٣٨٥٨٠٤٣٧مدخل ٣ مدینة دریم الند ٦ اكتوبر
٢٣٨٥٨٠٤٣٤

٣١

١٣٣٤٧٠١٩٤ ش دمشق المهندسین الجیزةدمشق التخصصى ٣٢

شركة االطباء المتحدون للخدمات الطبیة 
و العالجیة( مستشفى الجزیرة )

٨٣٧٨٠٥٥٢٢ ش احمد لطفى السید - المساحة فیصل الهرم ٣٣

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

٣٤

شركة المنارة للخدمات الطبیة
( مستشفى الیاسمین )

٢٧٠٤٠٠٦١تقاطع ش الجزائر من ش العروبة المعادى الجدیدة ٣٥

٢٤١٥٦٧٣٩ ٦٧٢٤١٥٦٤٩٣ أ ش نخلة المطیعى  میدان تریومف مصر الجدیدةشركة ویدج جروب ( مستشفى المستقبل ) ٣٦

١١٥٢٢٦٦٧٠٠١ ش صقر قریش بجوار فندق شیراتون المطارشیراتون التخصصى ٣٧

١٦٢٦٢١٤٠٢٤ ش النصر بجوار سنترال النزھة ٢ النزھة الجدیدةعین الحیاة
٢٦٢١٤٠٢٥

٣٨

١٦٧٨٤   ٠١٢٧٢٩٩٩٩٢٠قطعة رقم ٥ بلوك ١٦٠٨١ الحى الخامس مدینة العبورفرید حبیب ٣٩

٢٢٦١٠٠٤٠ش عباس العقاد خلف النساجون الشرقیون مدینة نصرفیفا العقاد ٤٠

كاردیو سكان لإلستثمار الطبى
( مستشفى النخبة الدولى )

٣٥ ش عبد الرازق السنهورى من ش مكرم عبید مدینة
 نصر

٢٢٨٧٠١٣٢
٢٢٨٧٠١٣٤

٤١

مركز التشخیص المبكر ألمراض القلب و 
الشرایین 

 كاردیو سكان

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

٢٤٥٥٠٠٢٥ 
٢٢٩٠٩٠٠٧

٤٢

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

٣٧٦٠٥١٨٠  ٣٧٦٠٣٩٢٠ ٤٣

٦ أكتوبر-الحى السابع - سنتر االردنیة -خلف قسم اول مستشفى الرحمة الجدیدة
أكتوبر

٠١١٤٥٢٠٩١٣٨   
٠١٠٩٢٤١٠٣٣٧

٤٤

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

بجوارانبى للبترول - مدینة نصر

٢٢٧٢٥٩٩٩
٠١٢٠٤٣٠٥٥٥٥

٤٥

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

٤٦

صفحة ٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القاھرةمحافظة

٢٧٣٠١٠٢٧٢٨٧٧٧٧ ش الهرم محطة المساحة  امام السالبمستشفى جنة التخصصى
٠١١١١١٣٣٥٤١

٤٧

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

٢٢٩١٩١٢٣
٠١٠٢٤١٢٤١٤٣

٤٨

٢٦٨٨٨٨٥٧مدینة الشروق الحى المتمیز بجوار سنترال الشروقنور الشروق ٤٩

نیوھارت ایجیبت للمنشأت الطبیة 
المتخصصة

(مستشفى المعلمین )

٣٢٧٣٧٤٧٢٦ ش محمود مختار الجزیرة امام مبنى االوبرا
٠١٠٢٤٤٢٠٥٠٥

٥٠

صفحة ٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

٦٠١٢٧٤٧٦٧٣٧٥ خدمات النرجس فیالت التجمع الخامس الكرمة
٠١٢٨٩٩٩٦٥٥٥

١

 روكسى 
( د عمرو فایز )

٢٥٢٢٩٠٩٥٩٥ ش الخلیفة المأمون – روكسى – مصر الجدیدة ٢

 شركة سمارت ھیلث كیر سولیوشینز
( مستشفى الواحة )

٢٩٠١١١٢٥٣١١٨٣ ص بوابة حورس حدائق األھرام  الجیزة
٠١٢٠٠٠٧٠٧٦٠

٣

 ناصر عبد البارى عید (مركز الطاھر 
الطبى)

ش امتداد ریاض الصالحین من ترعة الشابورى شبرا 
الخیمة مسطرد

٠١١٤٧١٥٥٥٥٠
 ٠١١٤٠١١٩٩٢٠

٤

١٠ ش ابوالمجد من ش شمس الدین الذھبىى االبتسامة
مصرالجدیدة

٢٤١٧٠١٢٦ 
٠١٠٠٦٦٦٦٠١١

٥

١٧٢٦٨٢٢٣٩٧ ش السرایات العباسیةاالیطالى ٦

٢٤١٥٥٣٨٧  ٣٧٢٤١٥٧٣٥٨ ش مراد میدان االسماعیلیة مصرالجدیدةالبدر التخصصى
٢٤١٨٦٥٦٤

٧

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

٨

٢ ش ١٠١ كورنیش النیل بجوار محطة الجارم
بترول التعاون المعادى

٢٣٥٩٠٥٥٢
٠١٢٢٢١٨٤٢٩٣

٩

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

١٠

٢١٢٥٠٥٠٠٠٠ ش مسجد بالل من ش ٩ المقطمالجمیلة
٠١٠٠٠٠٨٤٩٢٨

١١

 ٤٠١٢٧٦٦٩٥٤٤٢ ش الخبیر أمام كنیسة مارجرجس حمامات القبةالحیاة التخصصى
٢٤٥٤٤٢٨٨

١٢

الزھور 
( ٦ اكتوبر  )

٣٨٣٦٢٤٦٢قطعة ١٥ الحى السابع مدینة ٦ اكتوبر
٣٨٣٦٢٤٦٣

١٣

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

٣٣٨٣٣٧٣٠  ٣٣٨٢٤٥٠١ ١٤

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

٢٤٧٢٠٣٧٢ ٢٩٢٩٠٢٩٤ ١٥

٣٣٧٤٩٤٣٢٧ ش السودان المهندسین الجیزةالمروة
٣٧٤٩٤٣٢٨

١٦

٢٥٠٧٩٨٥١ش ٩ المقطمالمقطم التخصصى
٢٥٠٧٩٨٥٢

١٧

النیل 
( د /  فكرى فارس )

٥٣٥٦٨٠١٨١ ش الجامعة میدان الجیزة ١٨

٣٩٣٧٤٩٠٠١٦ ش دمشق المهندسین الجیزةبدراوى
٦٩ / ١٨

١٩

٤٢٤١٨٦٥٩٩ ش االدریسى روكسى مصرالجدیدةبرج مینا الطبى
٢٢٩٠٤١٦٣

٢٠

د /  مصطفى صبحى دمحم حجازى
( للوالدة وامراض النساء وجراحة  

المناظیر والحقن المجهرى)

 ٤٤٢٥٧٨٣٦٧٢ أ ش طلعت حرب ناصیة سوق التوفیقیة وسط البلد
٠١٠٠٥٢٩٣٢٠٩

٢١

د /  ھانى جمیل یوسف 
( مركز القاھرة لجراحة العظام )

٣٢٤٥١٩٢١٣ ش رفاعة من الخلیفة المامون روكسى مصرالجدیدة
٢٤٥٢٥٦٣١

٢٢

د /  یس عبدالغفار 
( ألمراض بحوث الكبد )

٦٢٢٧٢٠٥٢٥ ش عمارات ھیئة التصنیع من مكرم عبید مدینة نصر ٢٣

صفحة ٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

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

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

٣٣٨٣٣٨٨٨  
٠١٠٩٨٨٨٨٥٧٤

٢٤

د/  عبدالفتاح اسماعیل 
النصر التخصصى

٣٤٢٦٣٦٩٦٣٢ ش شاھین من سلیم االول النعام
٢٦٣٨٧٥٨٧

٢٥

٣٣٩٢٥٠٥٧ ٤٥٧٣٣٩٢٥٠٥٨ ش المساحة  فیصل الرئیسى الجیزةرسالة ٢٦

٢٦٢٣٥٧٩٧  ٣٢٦٢٣٦٠٣٤ ش عبدالرحمن الرافعى میدان الحجاز مصرالجدیدةسان بیتر الدولى ٢٧

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

٢٢٦٣٩٦٢٢/٣ ٢٨

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

٢٢٠٤٧٠٣٠
٢٢٠٢٤٧٧٦

٢٩

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

٢٤٥٣١١١٩
٢٤٥٣١١١٦

٣٠

شركة المدینة الدارة المستشفیات
(مستشفى الشروق رویال)

٠١١١٧٢٧١٤١٩الرابط الثالث - التعاونیات - مدینة الشروق
٠١٢٢٤٤١١٢٠٥

٣١

شركة الوطن العربى للخدمات الطبیة 
( الواحة )

١١٣٣٠٣٦٠٠٨ ش على السید  من ش احمد عرابى المهندسین
٣٣٠٣٦٠٠٢

٣٢

 ٣٢٤٣٠٢٠٠١ ش منیة السیرج  شبرا الخلفاوىشركة مستشفى الصفوة
١٦٢٥٤  ٠١٠٩٩٩٢٦٠٢٦

٣٣

٢٧٠٧٨٤٢٩ ٦٢٧٠٧٨٦٥٦ ش احمد أنسى تقاطع ش برھان حلوانصالح فتحى لجراحة المخ و األعصاب ٣٤

٢٤٨٢٤٣٦٧  ١٩٢٤٨٢٦٣٥٨ ش سلیم عبده میدان عبده باشا العباسیةطیبة ٣٥

٣٣٤٥٣٤٧٠  ٢٢٣٣٤٤١٥٨٠ أ ش دسوقى العجوزة الجیزةطیبة الدولى ٣٦

٢٢٩٠٩٠٠٨  ٦٤٢٢٩٠٩٠٠٧ ش الثورة ارض الجولف مدینة نصرفلسطین ٣٧

٢٦٣٦٢٢٧٢  ٩٩٢٦٣٦٢٢٧٢ ش سلیم األول امام عمر افندى حلمیة الزیتونكلیلة التخصصى ٣٨

٣٢٦٣٧٦٥٤٧ ش الكمال برج بانوراما الحلمیة میدان حلمیة الزیتونمركز حواء الطبى
٢٦٣٧٦٤٧٤

٣٩

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

٠١٠٠٩٦٤١٧١٠
  ٠١١٤١٤٣٨٨٩٠

٤٠

٢٦٢٢٣٤٥٦٩٣ أ میدان احمد حلمى شبرا القاھرةمستشفى المركز الدولى الطبى
٢٢٣٣٦٧٢١

٤١

٣٧٢٢٥٧٦٤٤٢ ش سلیم األول  الزیتونمستشفى جمعیة األقباط
٠١٢٢٣٩٨٨٤٤٦

٤٢

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

٤٣

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

٤٤

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

٤٥

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

٤٦

مستشفى وقایة د/  دمحم دمحم صالح محمود 
الحناوى

١٧٠١٠٢٠٧٣٧٩٣٩ش اسماء فهمى ارض الجولف - مدینة نصر ٤٧

صفحة ٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القاھرةمحافظة

 ٠١٢٢٣٤٧٨٤٥٥خلف مدرسة معاذ بن جبل الحى األول العبورمصر األمل
٠١٠٢٢١٣٥٩٩

٤٨

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

٢٦٨٥٤٦٢٠
٢٦٨٥٨٧٧١

٤٩

صفحة ١٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

القاھرةمحافظة

( قطوف الحمد ) د/  دمحم عباس خلیل 
العزبى

ش ابراھیم الخلیل برج الحمد ٢ مدینة قباء 
جسرالسویس

٢٦٩٧٧٧٥٦
٢٦٩٧٧٧٥٧

١

(الجزائر)
د/  سمر انسى ابراھیم خورشید

٢٧٠٢١٢٥٧  ٤٣٢٧٠٢٤٢٢٨ ش الجزائر المعادى الجدیدة ٢

(مركز الدقى التخصصى للجراحة) الشركة
 المصریة السعودیة للمراكز الطبیة

٦٣٧٦٠١٣٤٨ ش التحریر امام اخوان مقار الدقى الجیزة
٣٧٦٠١٣٢٤

٣

٢٣٦٥٦٨٨٨  ٢٣٦٥٤٨٨٨كورنیش النیل مصرالقدیمةال محمود الطبي ٤

االطفال التخصصي بحلوان 
د /  وجیه دمحم صابر

٢٥٥٤١٢٧٥میدان المحطة عمارة سینما ماجدة حلوان
٢٥٥٦٦٦٥٤

٥

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

٢٤١٧٣٢٦٠ ٦

٤٦٠٤٣٤٧٠  ١٥٤٦٠٤٣٤٦٥ ش عزبة عثمان شبرا الخیمةاالمل التخصصي ٧

١١٣ ش جمال سالم امتدام ش الطیران الحى السابع االندلس
مدینة نصر

٠١١١١٣٢٣٢٧١
٠١٠١٥٣٢٤٩٩٠

٨

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

٢٤١٤٧٨٩٤
٢٤١٨٠١٩٨

٩

١٦٠٣٣٨٣٦٤٥٠ الملك فیصل الكوم االخضر الهرم الجیزةالحبیب التخصصى ١٠

٤٤٦٤٠٧٩٥  ٤٤٦٣٤٥٥٥طریق المرج الخانكة تقسیم التجاریینالحیاة التخصصى ١١

١٠٣٣٣٠٤٧٢٩٧/٩٦ ش العلمین میدان الطلبة المهندسینالرضا
٣٣٤٥٤٤٦٩/٩٨

١٢

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

٣٥٨٤٦٧٩٣
٣٥٨٥٤٣٥٦

١٣

٥ ش المحروسة من احمد عرابى الزمالك
المهندسین الجیزة

٣٣٤٧٥٣٩٥  ٣٣٤٧٠١٣١ ١٤

٤٠٢٢٧٤١٥٩٦ ش حسن المامون مدینة نصرالزھراء التخصصى ١٥

الزیتون التخصصى 
د/  عزیز احمد عبد العزیز

٢٢٥٨٥١٩٦-٢٢٢٥٨٤٣٤٨ میدان العزیز با� الزیتون
٢٤٥٣٥٤٤٠

١٦

٢٦٣٤٣١٩٣  ١٤١٢٦٣٢٠١٤٤ ش طومان باى الزیتونالسالم التخصصى (الزیتون ) ١٧

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

٢٤٨٢١٩٧٠
٢٤٨٢١٧١٦

١٨

٢٦٣٤٥٤٧٣  ١٣٢٦٣٥٠٤٧٠ ش عین شمس برج حلمیة الزیتونالشفاء التخصصى ١٩

٨٧٠١١١١٨٢٩٧٣٣ ش مكة حدائق القبةالقبة التخصصي
  ٢٦٠٣٦٦٤٠

٢٠

٢٥٧٩٩٢١١  ٧٢٥٧٦١٢٦٦ ش جزیرة بدران روض الفرجالمركز العربى الطبى ٢١

٢٢٥٨٣٤٥٠  ٩١٢٢٥٦٠١٩٤ ش جسر السویسالمیریالند التخصصى ٢٢

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

٢٥٠٨٠١٦٠
٠١١٤٤٥٥٤٤٧٠

٢٣

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

٢٤

٠١٠٩١٥٥٨٠٣ابو زعبل البلد فوق مسجد البر واالحسانتبارك   ( ابو زعبل ) ٢٥

صفحة ١١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

القاھرةمحافظة

٤٣٧٣٠٣٣٤٧ ش ترعة الزمر برج جوھر ارض اللواءتبارك   ( ارض اللواء ) ٢٦

٧٢٤١١٤٠٥٠ ش دمحم مهدى الحى العاشر مدینة نصرتبارك   ( الحى العاشر ) ٢٧

٢٤٤٠٧٥٤٤طریق المرج الخصوص العمومى برج حمادةتبارك   ( الخصوص ) ٢٨

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

٢٦٠٧٢٧٧٢ ٢٩

٢٣٩٢٦٠٦٧  ٢١٦٢٣٩٥٩٧٢٧ ش بورسعید السیدة زینبتبارك   ( السیدة زینب ) ٣٠

٣٨٥١٩٩٥١سیتى سنتر بجوار المستشفى العام فوق معمل البرجتبارك   ( الشیخ زاید ) ٣١

٢٠١١٥٢٥٧١٥٠ طریق كفر طهرمس الطالبیة فیصلتبارك   ( الطالبیة ) ٣٢

٤٤٧٩٠٠٣٠سنتر الحجاز الحى االول العبورتبارك   ( العبور ) ٣٣

٦٣٣٥٦٥١٣٠٠ ش الثالثین خلف قاعة سید درویش العمرانیةتبارك   ( العمرانیة ) ٣٤

١٥٤٢٦٦٢٠٦٩٠ ش مؤسسة الزكاة المرجتبارك   ( المرج ) ٣٥

٤٣٤٣٥٨٣٠٦٤٧ ش الملك فیصلتبارك   ( المریوطیة)
٣٥٨٢٢٢٤٤

٣٦

٢٦٥٢٨٦٠٠ش عمر المختار بجوار شركة ریجوار المطریةتبارك   ( المطریة ) ٣٧

٢٢٥٤٥١٧٦ش المطریة الرئیسى فوق حاتى شیخ البلدتبارك   ( المطریة ٢  ) ٣٨

٢٧٠٢٥٥٢٣  ٢١٢٧٠٣٢٠١٥ ش ٣٠٦ امام مرور المعادى صقر قریشتبارك   ( المعادى ) ٣٩

٢٥٠٧٣٧٠٠ش ٩ عمارة المقطم الممیزة میدان النافورةتبارك   ( المقطم ) ٤٠

٢٥٣٢٩١٤٨  ٥٧٢٥٣٢٩١٤٩ ش حسن االنور الملك الصالحتبارك   ( الملك الصالح ) ٤١

١١٢٦٢٠٤٩٩٠ ش مجدى متفرع من ش المؤرخ دمحم رفعتتبارك   ( النزھة الجدیدة ) ٤٢

٢٣٧١٢٤٤٧٧ ش االمبابى من ش نادى امبابةتبارك   ( امبابة ) ٤٣

١٣٣٥١٩١٣٣ ش احمد رخا بشتیلتبارك   ( بشتیل ) ٤٤

٣٥٨٥٨٠٠٠میدان بهتیم برج عفیفىتبارك   ( بهتیم ) ٤٥

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

٠١٠٣٥٥٢٤٥٤ ٤٦

٢٢٩٩٩٧٠٥  ٩٧٢٢٩٩٩٨٠٢ ش عزیز المصرى عین شمستبارك   ( جسر السویس ) ٤٧

٢٦٦٣٢١٢٢  ٧٢٢٦٦٣٢١٢٣ ش جمال عبدالناصر الحرفیین امام مودى سنترتبارك   ( جمال عبدالناصر ) ٤٨

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

٢٦٠١٥٢٠٤ ٤٩

٢٩٢٤٥٥٤١٥٢ ش ولى العهد حدائق القبةتبارك   ( حدائق القبة ) ٥٠

١١٥٢٦٣٦٢٢٦٧ ش سلیم االول ابراج الزیتونتبارك   ( حلمیة الزیتون ) ٥١

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

٢٧٦٤٨٠٠٩
٢٧٦٤٨٠١٢

٥٢

٧٦٢٧١٦٥٣٩٠/١ ش الفیوم امام مجمع المدارس دار السالمتبارك   ( دار السالم ) ٥٣

صفحة ١٢ من ١٣٦
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 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

القاھرةمحافظة

٤٤٧٥١٠٠١ش ١٥ مایو برج القطان شبرا الخیمةتبارك   ( شبرا الخیمة )
٤٤٠٨٤٠٨٠

٥٤

٤٣٩٨٤٨٤٢٦ ش ترعة عبدالعال ١ تقاطع العشرین صفط اللبنتبارك   ( صفط اللبن ) ٥٥

١٦٢٤٩٥١١٢٧ ش یوسف الدجوى عزبة النخلتبارك   ( عزبة النخل ) ٥٦

١٦١٢٤٩٥٩٠٥٠ ش عین شمس امام معهد مندوبى الشرطةتبارك   ( عین شمس ) ٥٧

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

ــــــــــــ ٥٨

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

٥٩

٥٢٢٦٦٧٢٢١ ش الجامع مساكن شیراتونتبارك   ( مساكن الشیراتون ) ٦٠

٥٠٢٣٣٤٢٠٩٠ ش شرق السكة الحدید منشیة ناصرتبارك   ( منشیة ناصر ) ٦١

٢٦٣٥١٨٠٣  ٥٣٢٦٣٨٨١٦٤ ش عبدالعزیز فهمى مصرالجدیدةتبارك   ( ھلیوبولیس ) ٦٢

تبارك 
( شبرا  /  روض الفرج )

١٣٢٤٥٨٦٣٥٠/٤ ش روض الفرج ٦٣

جمعیة النصر االسالمیة ( مستشفى الفتح
 بالخلفاوى)

١٢٢٠٥٨٢٢٣ ش بین المدارس الخلفاوى شبرا
٢٢٠٥٤٤١٦

٦٤

جمعیة رابعة العدویة للتنمیة و الرعایة 
االجتماعیة

( مستشفى رابعة العدویة )

٢٤٠٣٤٠٢٦  ٢٤٠٣٤٠٢٥ناصیة ش الطیران میدان رابعة العدویة مدینة نصر ٦٥

٢٨٢٢٤١٥٤٢٧ ش الحجاز میدان المحكمة مصرالجدیدةجمعیة غار حراء ٦٦

٢٦٨٢٩٩٦٦  ١٦٢٦٨٤٥٦٧١ ش الدویدار حدائق القبةحورس ٦٧

٤٠٢٣٦٨٨٣٩٩ ش المنیل میدان الروضةد /  احمد صدیق ٦٨

د /  احمد عطیة احمد جمعة( للوالدة و 
الطوارىء )

١٩ ش صبحى تقاطع ش الیابان قاعة سید درویش 
العمرانیة الغربیة

٣٥٦١٣٣٦٤ 
٠١٠٠١٤١٢٧٠٩

٦٩

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

٧٠

٢٢٥١٦٠٣٥  ١٥٧٢٢٥١٣٣٦٥ ش المطراوى امام قسم المطریةد /  فهمى احمد رمضان ٧١

٤٠٢٦٣٨٤٠٩٥ ش عین شمس عمارة شمس الشموسد /  دمحم المغاورى دمحم رمضان (النعام) ٧٢

د/  مدحت سید لطفى 
( الطفال االنابیب )

٢٢٣٩٢٤١١٠ ش شریف عمارة اللواء الدور الرابع - باب اللوق ٧٣

٢٥٥٦٢٥٣٦  ٤٧٢٥٥٦٢٣٨٥ ش دمحم سید احمد حلواندار الشفاء  ( حلوان ) ٧٤

دكتور /  عبد هللا دمحم على الشیخ ( 
مستشفى البحراوى )

٢٢٥٥٥٩٣٠  ٤٢٢٥٠٤٠٧٦ ش عزت باشا الخارجة المطریة ٧٥

٢٧٣٦٦٢٥١  ٦٢٧٣٥٧٦٩٥ ش د /  فواد االھوانى الزمالكشجرة الدر ٧٦

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

٣٧٦١٦٨٢٢ ٧٧

٦٠٢٥٢٥٠٠٦١ ش ٧ المعادى امام محطة مترو المعادىقصر المعادى ٧٨

صفحة ١٣ من ١٣٦
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القاھرةمحافظة

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

٧٩

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

٢٦٢١٤٤٩٧
٢٦٢٠٢٨١٤

٨٠

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

٣٣٨٧٧٧٩٦
٣٣٨٧٧٧٩٤

٨١

١٣٢٢٩٠٠٨٨٧ میدان الماظة مصر الجدیدةمستشفى جوھر للوالدة و الجراحة
٢٢٩٠٠٥٢٦

٨٢

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

٢٢٧٤٤٩٤٠
٢٢٧٤٤٩٤١

٨٣

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

٨٤

صفحة ١٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات  مستوي ــ د 

القاھرةمحافظة

٤٤٦٩٨٠٨٩ابوزعبل البلد بجوار السوقالتقوى ١

الجمعیة الطبیة اإلسالمیة 
( الحوامدیة )

٥٣٨١١٥٥٠١ ش سعد زغلول متفرع من ش الجمهوریة الحوامدیة
٣٨١٢١٨٣٨

٢

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( السیدة زینب )

١٢٣٦٢٧٩٧٥ ش السد البرانى بجوار مسجد السیدة زینب ٣

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( العمرانیة )

٢٣٥٧٠١٩٦٧ ش السالم العمرانیة الشرقیة امام مستشفى الصدر ٤

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
(الشرابیة التخصصى )

١٨٢٢٣٩٤٠٧٩ ش عبدالعزیز فج النور عزبة بالل الشرابیة
٢٢٣٥٨٢٣٦

٥

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
الخانكة  ( مسجد صالح الدین )

٤٤٦٩٩٦٥٦ش صالح الدین بجوار محطة السكة الحدید الخانكة ٦

٣٨٠٢١٣٧١البدرشینالجمعیة الطبیة االسالمیة " االقصى " ٧

الجمعیة الطبیة االسالمیة ( م . العادل 
عمر بن عبدالعزیز )

٢٢٠٤٩٣٦٣ش الورشة ٧ میدان المنتزه شبرا ٨

الرحمة 
( شبین القناطر )

٠١٣٧٠٢٠٩٥شبین القناطر خلف مجمع المحاكم ٩

السادة جهات العالج المتعاقدة مع 
المشروع

١٠

٣٥٦٤٨٣٦٩  ٢٣٥٦٤٨٣٧٢ ش عبدالرحیم مطر ناصیة الثالثینى العمرانیة الغربیةالقدس
٣٧٧٧٠٥٤٥

١١

٧٣٣٤٤٥٥١٢ ش حسین الجیزاوى مدینة األوقاف الجیزةالمحروسة ١٢

تكلفة مهندس ( تجدید بعد المیعاد ) ١٣

صفحة ١٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات الصحة النفسیة

القاھرةمحافظة

١٧٧٣٣٨٠٨٤٢٢ ه بوابة خفرع حدائق األھرامالوعى الجدید
٠١٠٦١٧٤٧١١١

١

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

الشرقیون العاشر من رمضان

٢٤٠١٣٩٧٦
٠١٥٣٦٤٤٥٣

٢

عمر شاھین 
( للصحة النفسیة )

١١ ش الشهید عاصم حمودة بجوار 
عمارات منتصر الهرم

٣٥٨٢٠٦٦٧
٣٥٨٢٠٦٦٨

٣

٢٣٥٠١٠٥١كورنیش النیل بجوار عمارة مالكو المعادىقصر المعادى للصحة النفسیة ٤

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

٠١١١٤٢٦٠٠٩٠ ٥

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

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

٢٧٢٧٢٧٠١
٢٧٢٧٢٧٠٦

٦

مصحة النیل بالمعادى 
( للصحة النفسیة )

٢٣٥٨١٤٣٣اول المعادى ٤٠ أ طریق مصر حلوان الزراعى
٥ خطوط

٧

صفحة ١٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القاھرةمحافظة

 المجموعة العلمیة للعیون 
( مركز الهرم للعیون )

٣٠٧٣٥٨٥٧٨٢٣ أ ش االھرام الجیزة ١

( مستشفى العیون )
د/  حسام الدین محمود احمد فرج

٢١٠٢٠٩٩٥٢٧٠ ش جسر السویس - امام فندق السالم
٠١٠٩٩٢٤٠٢٢١

٢

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

٣

٢٤٥١١١٣٠  ١٧٢٤٥١١١٢٠ ش بیروت مصرالجدیدةاالكادیمیة المصریة للعیون
٢٤٥١١١٤٠

٤

الجمعیة الطبیة االسالمیة 
( مركز حلوان للعیون )

٣٦٢٧٦٤٦٨٤١ ش شریف عمارات السعودیة حلوان
٢٧٦٤٧١٦٩

٥

  ٣٣٣٣٨٩٣١٥ ش طهران متفرع من ش مصدق  الدقىالرعایة البصریة للعیون
٠١١٥٨٧٤٤٧٧٧

٦

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

   ٩٩٢٧٥٣٦٩٢٢ ش النصر  تقسیم الالسلكى  المعادي الجدیدةالمركز التخصصي للعیون
٠١٢٢١٧٢٣٩٩٩

٨

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

٢٤٥٤٩٥٧٠ ٩

٠١١١١٣٠٥١٥٩امام بوابة المیرالند - مصر الجدیدةالمستشفى العربى للعیون
٠١٠٠٠٤٨٨٢٧١

١٠

د/  نرمین محمود بدوى محمود ( مركز 
عیون طفلك)

٢٥ ش مصطفى النحاس امام كنتاكى الحى الثامن مدینة 
نصر

٢٢٧٠٩٩٧٨ ٢٢٧٣٠٥٠٤ ١١

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

٣٣٤٦٩٤٢٥  ١٧٣٣٣٤٦٩٤٩٩ ش السودان تقاطع  ش سوریا   المهندسین ١٢

شركة البصیرة للخدمات الطبیة (اى 
فیجین للعیون)

٢٥٢٦٩١٠٥٠١ ش احمد تیسیر امام كلیة البنات مصر الجدیدة
٠١٠١٠٨٦٨٦٨٦

١٣

شركة المنیر للخدمات الطبیة
( مركز المنیر للشبكیة السكرى )

٩٢٣٧٦٢٤٢٧٦ ش التحریر برج ساریدار الطبى الدور الرابع
٠١٢٨٨٧٨٨٧٨٦

١٤

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

١٥

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

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

١٦

٠١١١١١٥٠٠٦٤ش جامعة الدول العربیهقرطبة لطب العیون
٠١١١١٥٠٠٦٤

١٧

مدینة العیون التخصصیة
( الئحة أسعار خاصة)

التجمع الخامس شارع التسعین خلف المستشفى مول (
( HCC 

٠١٢٠٠٠٤٢٠٠١
٠١٢٠٠٠٤٢٠٠٢

١٨

مركز البستان الطبى 
لتشخیص امراض العین

١٨ ش یوسف الجندى مول البستان التجارى 
الدور العاشر باب اللوق

برج ریحان مدخل زھراء المعادى الدور الثانى اعلى خیر
 زمان

٢٣٩٣٥١٦٣
٢٣٩٣٥١٦٩
٣٩٧٠٣٤٠٤

١٩

 ١٧٢٢٩٠٠٢٥٥ ش االھرام روكسي مصرالجدیدةمركز الحلمى للعیون
٠١٠٠٦٦٠٦٠٩٠

٢٠

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

٣٣٣٦٣٦٥١
٣٣٣٦٣٦٥٠

٢١

٢٤٣٤٥٧٨٢ ١٢٣٢٤٣٤٢٧٨١ ش مصروالسودان امام عمر افندى حدائق القبةمركز الدرة التخصصى للعیون ٢٢

صفحة ١٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القاھرةمحافظة

مركز العاصمة 
لطب وجراحة العیون

 ١٢٣٢٣٥٤٦٩٧١ ش حسن المأمون امام النادى االھلى مدینة نصر
٠١١١٧٥٧٩٩٤٤

٢٣

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

٢٢٩١١٦١١
٢٢٩١١٦٣٣

٢٤

٣٧٣٥٥٤٠٠  ١٤٠٣٧٣٥٤١١٩ ش ٢٦ یولیو امام السنترال الزمالكمركز القاھرة الدولى للعیون ٢٥

١٠٢٠١٢٠٠٠٢٣٠٠١ ش المیرغنى مصر الجدیدةمركز المشرق للعیون
١٦١٧٨- ٢٦٩١٠٩٣٨

٢٦

مركز برادة للعیون
احمد حسن برادة

١٣٣٣٤٤١٧٠٢ میدان سفنكس - الدور السابع - العجوزة
٣٣٤٧٦١٨٥

٢٧

مركز جراحات العیون 
وعالج ضعف االبصار

١٦٢٢٠٧١١٠٠ ش دولیتیان میدان الخلفاوى شبرا
٢٢٠٧١١١٠

٢٨

مركز د /  فتحى الصیاد 
( لطب و جراحة العیون )

٣٣٣٤٧٧٨٠٠ أ ش جامعة الدول العربیة میدان سفنكس الجیزة ٢٩

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

٣٠

٣٧٦٢٨٧٥٢  ٦٣٧٦٢٨٧٥١ ش التحریر الدقى الجیزةمركز دنیا للعیون و اللیزر ٣١

٢٨٨٢٤٣٣٠٩٦١/٢ ش شبرا اعلى محطة مترو المظالت برج مریممركز رؤیة شبرا للعیون ٣٢

١٦٥٦٨  ٢٤٣٧٦٢٨٧٣٩ ش سوریا فوق بنك قناة السویس المهندسینمركز رواد تصحیح اإلبصار ٣٣

١ میدان روكسى الدور الثالث بجوار بجوار سینما مركز روكسى للعیون و اللیزك
روكسى

٠١٢٠٠٠٧٧٨٧٤ ٣٤

٢٣٨٠١١٥٧  ١٢٣٨٠١١٤٢ ش دمشق من میدان سوارس المعادىمركز عنایة العیون
٠١٠٠٠٠١٥٠٠٤

٣٥

٣٦٢٣٩٢٠٠٨٣ ش رشدى امام محكمة عابدین وسط البلدمركز عین العالم لطب و جراحة العیون ٣٦

مركز عیون مصر التخصصى 
للیزر وجراحات العیون

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

٢٤١٤٣٣٤٧
٢٤١٨١٥١٩

٣٧

مركز محمود 
( لطب وجراحة العیون )

٢٧٣٨٠٦٢٦ش ابوالفدا امام فندق فالمنكو الزمالك
٢٧٣٨٠٦٢٧

٣٨

٣٥٨٦٥٦٥٤ ٣٦٥٣٥٨٦٥٦٥٢ ش الهرم بجوار اخناتون مول الجیزةمركز نورالعیون التخصصى
٣٥٨٦٥٦٥٥

٣٩

٩٣٢٤١٩٩٦٣٠ش المیرغنى مصرالجدیدةمركزنور الحیاة للعیون
٢٦٩٠٧٧٢١

٤٠

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

٤١

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

٤٢

١٧٢٣٦٢٠٢٦٠ ش االخشید الروضة المنیلمستشفى الروضة التخصصى للعیون ٤٣

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

مصرالجدیدة

٣٣٣٨١٨١٨
٢٤٥٥٤٤٦٨

٤٤

٣٣٠٥٣٩٨٢  ١٠٣٣٠٥٣٩٨١ ش عدنان المدنى الصحفیین الجیزةمستشفى النور للعیون ٤٥

٢٦٢٤٧٤٧٤  ٧ خطوط٢١١ ش الحجاز مصرالجدیدةمستشفى الوطنى للعیون ٤٦

صفحة ١٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القاھرةمحافظة

٣٧٤٨٥٦٨٢  ٩٣٧٤٩٩١٦٦ ش الغزالى مصدق الدقى الجیزةمستشفى دار العیون ٤٧

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

٢٣٦٣١١١١
٢٢٦٢٣٩٩٠

٤٨

٢٣٥٧٣٦٠٧٤ ش الهرم الجیزةمعهد بحوث امراض العیون ٤٩

صفحة ١٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

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

١٣٧٤٩٤٤٧٧ ش الحجاز المهندسین - برج الصفا الطبى الدور الثانى
٣٧٤٩٤٤٨٨

١

 د/  عرفة قطب دمحم عمار
(عیادات ابوبكر الرازى)

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

٢٤٩٥٧٤١٦
٠١٠٩٦٤٠٥٠٥٠

٢

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

عمارة ٨٩ محطة المثلث الحى السویسرى ب الحى 
العاشر مدینة نصر

٢٤٤٨٩٠٥٥ 
٠١٠٠١١٩٩٨٩٩

٣

 سها احمد امین
( عیادات االمین كلینیك )

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

٠١١٥٥٦٣٢٣٢٣ ٤

 عالء محمود احمد محمود
( عیادات كنانة التخصصیة )

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

٣٧٧١٠٥٥١
٠١٥٥٢٠٣٥٥٩٧

٥

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

٢٤١٤٦٤٧٧ 
٠١٢١١١٩٦٢٥٦

٦

 ٢٢٩٢٧٨٦٦٤٤٢ ش رمسیس مركز القلب التخصصى
٠١٢٢٣٩٦٨٧٩٠

٧

( عیادات جسترو كیر التخصصیة )
 عبد اللطیف مصطفى عبده

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

٠١٠٠٣٥٦٦١٩٧ ٨

( عیادات كوینز)
د. احمد دمحم احمد سید

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

٣٣٧٨٦٥٨٩
١٠١٥٥٥١١١٤

٩

( مركز عالم المراض الكبد و مناظیر 
الجهاز الهضمى)

دمحم عبد الرشید عبد الخالق

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

١٠

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

التوریدات

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

٠١١٥٧٠٥٧٠٩١
٠١١٥٧٠٧٥٠٩٣

١١

(المركز الطبى التخصصى لطب االطفال  )
 اشرف  دمحم عبد الفضیل

٥٢١٠١٠٦٠٠٠٧١٨٦ ش العشرین - فیصل - بجوار غازتك
٠١١١٣٢٨٢٦٢٧

١٢

(مركز العاصمة للجهاز الهضمى و الكبد 
و المناظیر)

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

المشروع )

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

٣٣٣٨٤٣١٤
٠١٠٠٠٩٠٩٨٩٥
٠١٠١٠٣٣٣٣٣٦

١٣

أر سى  سى لقسطرة القلب و الرعایة 
المركزة

 ٢٢٣٧٦٢٢٥٥٥ ش الفواكه الدور الثالث مستشفى الرسالة المهندسین
٠١٠٢٤٧٠٠٨٠٤

١٤

٠١١٤١٢١٤٨٧٤ش عبد الجلیل البحیرى حدائق القبة مسجد التوبةالتوبة ١٥

٢٧٢٥٩١٤٨٧١ ش ذھنى الظاھرالجالل لالطفال المبتسرین
٢٧٨٦٥٠٨٤

١٦

٢٥٢٢٢٨٣٦٥٥٤ ترعة الجبل الزیتونالخلیج المراض الكلى ١٧

٥٨٢٢٧٥٣٨٩٠ ش عباس العقاد مدینة نصرالدولى المراض الكلى ١٨

الشركة العربیة للخدمات الطبیة 
( دار بن النفیس )

٣٥٨٥٣٣٣٨ ١٨٣٥٨٢٢٩٩٨ ش المحوالت امام مطبعة البنك المركزى  الهرم ١٩

الشركة المتكاملة لعالج أمراض الكلى
(مركز الیف للكلى)

  ٤٨٣٣٠٣٥٠٦٣ ش عبد المنعم ریاض المهندسین  الجیزة
٠١٠٢٦٠٠٠٥٣٣

٢٠

٣٧٦١١١١١ داخلى ٥١٧٥٧٦ ش وزارة الزراعة العجوزة  الجیزةالشركة المصریة لخدمات نقل الدم ٢١

صفحة ٢٠ من ١٣٦
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القاھرةمحافظة

 ٥٥٣٥٨٥٥٥٩٧ ش خاتم المرسلین العمرانیة الهرمالصفوة لطب األطفال
٠١٢٧٠١٧٠١١١

٢٢

٢٦٩٢٥٠٧٨المركز الطبى االول مدینة الرحابالصفوة للخدمات الطبیة المتخصصة ٢٣

١٣٣٣٨٥٥٥١ میدان الحجاز برج الصفا الطبىالفا سكان ( للقسطرة ) ٢٤

الفا سكوب 
( المجموعة المصریة للجهاز الهضمى 

والكبد )
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

برج الصفا الطبى من جامعة الدول العربیة 
میدان الحجاز المهندسین الجیزة

٣٣٣٦٦٦٠٣ ٢٥

٣٧٣٦٢٦٦٩  ٦٠٣٣٣٧١١١٠ ش السودان المهندسین الجیزةالفردوس للكلى ٢٦

القاھرة للرعایة الطبیة و القسطرة و 
الحاالت الحرجة

(كایرو ھیلث كیر)

٢٠١٠١٢٦٦١٠٠٠ش بشیرنعمة خلف قسم النزھة مصرالجدیدة ٢٧

الكبد المصرى 
( د /  السید المحرقاوى )

١٢٧٢٥٨٨٠٥٩٢ ش رمسیس بجوار مسجد الفتح
٢٥٨٨٣٧٢٦

٢٨

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

٢٩

المركز الطبى التخصصى للنساء و التولید
 عمر عمر حسین عبد الوھاب

٣٩٢٧٩٥١٧١٠ ش مجلس االمة ٣٠

المركز الطبى لجراحة المخ و األعصاب و
 العمود الفقرى

د/  السید رشدى دمحم على

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

٢٥٠٤٠٤٩٧ ٢٥٠٤٠٤٩٦ ٣١

المركز الطبى لعالج العاملین بشركة 
كریستال عصفور

٤٢٢٣٠٦٦٤  ٤٢٢٣٦٥٥٧المنطقة الصناعیة شبرا الخیمة ٣٢

المركز القومى للبحوث 
( وحدة الخدمات الطبیة )

٣٣٣٧١٤٣٣ش البحوث الدقى الجیزة
٣٣٣٧١٤٩٩

٣٣

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

٢٢٧٥٥٥٧٧السراج مول البرج الثانى مدینة نصر
٢٢٧٣٨٢٣٢

٣٤

المستشفى المركزى 
للجمعیة الطبیة االسالمیة

ش عمر بن الخطاب ارض الجولف بجوار 
سیتى ستارز القاھرة

٢٤١٤٠٠٤٥
١٦٠٨٦

٣٥

٢٢٤٥٣٧٦١٧ أ ش الخلیفة المامون مصرالجدیدةالمصرى الدولى المراض الكلى ٣٦

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

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

٠١٠٩١٣٥١٨٧ ٣٧

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

٢٢٧٠١٥٠٠
٢٢٧٥٩٧٠٥

٣٨

النخبة المراض الجهاز الهضمى والكبد 
والمناظیرد/  دمحم على عوضین

١٧٣٠١٢٢٢٢١٨٨٠٠ ش شبرا الساحل ٣٩

الندى التخصصى 
(سهیر دمحم االمام وشركاه )

١٣٧٢٢٠٢٧٢ ش عبدالفتاح سعید من كفر طهرمس فیصل الجیزة
٣٧٢٢٠٢٧٧

٤٠

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

٢٦٢٣٣٢٠٢  ٢٦٢١٨٤٠٠ ٤١

ایدیال میدیكال سنتر 
(عیادات المعادى التخصصیة )

٢٧٥٤٧٣٩٤   ٣٧٢٧٢٤٧٣١٨ ش الجزائر  المعادي الجدیدة ٤٢

صفحة ٢١ من ١٣٦
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ایمن دمحم عثمان الكحكى
( عیادات الكحكى التخصصیة )

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

     ٢٢٥٦٢٠٧٢
٢٣٩١٠٩٥٠

٤٣

١٤٣٧٦١٢٠١٣ ش عبد العزیز سلیم من ش الثورة الدقىبى ال تى  رویال ھیلث للقسطرة ٤٤

١٣٣٠٤٧٨٧٣ میدان الملكة زبیدة مدینة الطلبة العجوزة الجیزةجمعیة الرضوان التخصصیة ٤٥

جمعیة المجمع االسالمى ومسجد الحامدیه
 الشاذلیه

٥٤٠١٠٠٧٩٦٤٠٢١ ش الحجاز من ش جامعة الدول العربیة - المهندسین ٤٦

جمعیة تاج الصحة العربیة
(عیادات تاج الصحة التخصصیة)

١٥٠١٠١٩١٩٩٩٧٥ش حدائق االھرام امام البوابة الثالثة
٠١١٤٤٤٤٤٣٥٩

٤٧

١٧٣٥٨٤٢٧٧٣ش صالح قناوى الملك فیصل مدكور الجیزةد /  احمد حسن ٤٨

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

١١٢٢٦٢٤٦١٦٠ ب ش عمار بن یاسر امام سور الكلیة الحربیة
٢٦٢٤٣٨١٤

٤٩

د /  ھانى موریس حلیم 
( مركز الحیاة للمسح الذرى )

٤٧٢٥٥٦٩٣٨٥ ش دمحم سید احمد مستشفى دار الشفاء حلوان ٥٠

د /  ھشام احمد جاب هللا الغزالى 
مركز الفا لعالج االورام

١١٦ ش النزھة میدان تریومف امام مدرسة 
لیسیه الحریة مصرالجدیدة

٢٤١٩٢١١٠
٠١٠٠٩٥٧٣٠٣٢

٥١

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

 و تفتیت الحصوات)

 ٩٤٠١٠٩٩٣١٣٣٩٠ ش المطریة العمومى ابراج الهنا
٢٢٨٢٤٣٥٢

٥٢

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

الكبد)

١٢٠١٠٦٩٩٩٩٤٣٠ ش مصدق برج ایزى الطبى الدقى
٠١٠٦٩٩٩٧٧٧٠

٥٣

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

التبول )

 ٣٣٥٧٢٢٤٤٧ ش المحطة الجیزة
٠١١٥٧٧٧٩١٨٧

٥٤

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

٧٣٨٣٧٠٦٩٩ ب عمارات الفتح المحور المركزى مدینة ٦ اكتوبر
٠١٢٠١٧٦٢٢٠٨

٥٥

١٦٠١١٤٥٩٩٨٨٧٧ ش لبنان  المهندسین  الدور  ١١دار المنى للخصوبة واطفال االنابیب ٥٦

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

٠١١٠٠٠٣٣٢٢٧
٢٣٩٦٤٤٦٩

٥٧

١٩٣٧٤٤٥٤٧٢ ش سهل حمزة الكوم االخضرالهرم الجیزةسهل حمزة التخصصى
٠١٠٠١٤١٣٧٢١

٥٨

٦٠١٠٠٠٣٧٧٩٩٦ اكتوبر الشیخ زاید الجزیرة بالزا بجوار مول اركانسیتى كلینیك للخدمات الطبیة ٥٩

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

٦٠

شركة الروضة الدارة المستشفیات 
(مركز الروضة للمسالك البولیة و تفتیت 

الحصوات)

٣٤٢٥٣١٧٣٢٩ ش األخشید المنیل أمام مستشفى الزھیرى
٠١٢٢٣٤٧٧٧٢٧

٦١

شركة المنى للخدمات الطبیة 
( عیادات خارجیة فقط )

٣٨٤٠٧٠١١الكیلو ٢٠.٥ طریق مصر اسكندریة الصحراوى
٣٨٤٠٧٠١٥

٦٢

٧٣٠١٠٩٠١٠٣٣٣٠ طریق مصر حلوان الزراعىشركة ایلیت ھارت للرعایة الصحیة ٦٣

شركة ھارت بلیس لرعایة
 وعالج أمراض القلب ( دار الطب )

  ٥٣٧٦١٩٥٧٧ ش عمان الدقى الجیزة
٠١٠٠٠٧٧٨٧٠٠

٦٤

صفحة ٢٢ من ١٣٦
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٣٣٠٢٥٨٧٢ش البطل احمد عبد العزیز المهندسینعیادات الحكیم التحصصیة
٠١٠٢٣٠٨٨٠٠٣

٦٥

 ٠١٠١٣٥٢٧٨٧٨العاشر من رمضان المجاورة العاشرةعیادات الرشاد التخصصیة
٠١٠١٧١٨٨٥٥٣

٦٦

٥٢٢٥٠٨٩٦٦٩ ش ١٠٣ رقم ٧ القطعة ٨١٥٩ المقطمعیادات الرضوان التخصصیة ٦٧

٢٣٩٦٤٧٤١    ٨٩٢٣٩٦٤٧٤٠ أ ش الشیخ ریحان  عابدین  القاھرةعیادات الروضة ٦٨

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

٦٩

٢٩٢٢٣٠٣٣ ٩٣٢٩٢٢٣٠٤٤ ش مصر والسودان حدائق القبةعیادات السالمةد/  سالمة سید رضوان ٧٠

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

٣٥٨٢٣١١٩
٣٥٨٢٦٤٩٩

٧١

عیادات الصایغ التخصصیة
مصطفى دمحم دمحم الصایغ

٢٠١٠١٠٠١٤٨٧٥٩٣ منطقة ٧١ فدان جنوب االحیاء ٦ اكتوبر جیزة
٣٦٤١٥٠٣٨

٧٢

٠١١١١٣٣٢٣٣٢الكیلو ٢٨ طریق مصر اسكندریة الصحراوى بجوار ھیبرعیادات الصحة و الجمال التخصصیة ٧٣

عیادات الصفوة ألمراض الكلى و الغسیل 
الكلى

 ٢٠١٠٠٦٤٩٩٥٥٠ ش دمحم شفیق میدان تریومف مصرالجدیدة
٠١٠٦٤٢٢٢٢١٢

٧٤

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

٠١١٤٨٧٩٩٩٨٦
٢٤٥١٤٩٩١

٧٥

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

الخامس شقة ١ - الدقى

٠١١٤٣٤٣٤٣١٤
٠١١٤٣٤٣٤٣٤٤

٧٦

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

٣٨٣٠٦٧٨٩ ٧٧

٣٩٠١٠٩١٦٦٧٣٦٦ ش عباس العقاد مدینة نصرعیادات الیاقوت كلینیك التخصصیة
٠١١٢٥٨٠٠٠٢٦

٧٨

عیادات ایجیبت میدیكال التخصصیة د/  
امانى مختار عبد الحافظ

٢٧٢٤٥٢١٨٤٨أ ش الحجاز امام حدیقة المیرالند مصر الجدیدة
٠١٠٦٠١٩٤٨٥٥

٧٩

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

٠١٠٦١١٥٩٦٦١ ٨٠

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

٨١

٧٥ ش محى الدین ابو العز - تقاطع جامعة الدول - عیادات تكنو كلینیك
المهندسین

٠١٠٠٩٤٥٠٧٢٨ ٨٢

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

٨٣

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

٨٤

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

٢٧٥٦٤٦٤١ ٢٧٥٦٤٦٤٠ ٨٥

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

٨٦

٠١٠٠٠٣٧٧٩٩٦بفرلى ھیلز - المبنى االدارى - الشیخ زایدعیادات ستى كلینیك ٨٧

صفحة ٢٣ من ١٣٦
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الشیخ زاید الحى ١٢ - مول المعز بجوار روضة زاید عیادات سما التخصصیة
وحى الیاسمین

٣٧٨٥١٤٣٤
٠١٠٠٤٦٦٥٣٨٣

٨٨

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

٢٢٣٩٣٩٣٩٦
٠١٢١١٣٤٤٨١١

٨٩

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

٢٢٤١٤١٨٢
٠١٠١٨١١٠٩٩٠

٩٠

٣٨٣٨٤٥٤٨  ٢٣٨٣٨٤٥٤٧ میدان الحریة المحور المركزى  مدینة ٦ اكتوبرعیادات صالح الدین التخصصیة ٩١

عیادات فوتزنراس اس اتش التخصصیة
د مدحت صالح الدین صالح

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

٠١٠٦٨٠٢٤٩٢٥
٠١٢٢١٨٧٢٤٣٩

٩٢

 ٤٣ میدان الجزائر - ش النصر- عمارة اوالد رجب - عیادات قمة العنایة التخصصیة
الدور الخامس - المعادى الجدیدة

٠١٠١١٠٩٠٩٠٠  
٠١٠١٠٨١١٢٥٠

٩٣

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

٠١٠٢٢٢٨٠٠٠٠
٠١٠٢٢٢٧٠٠٠٠

٩٤

 ٦٦٣٣٣٨٧٢٧٢ ش جامعة الدول العربیة الدور الثالث المهندسینعیادات ماس التخصصیة
٠١٠٠٠٣٤٦٠٦٢

٩٥

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

٠١٢٢٠٧٢٦٠٥٥
٠١٠٦٧٠٤٨٠٠٨

٩٦

٢٢٧٥٩٠٥٦  ٨٨٢٢٧١٨١١٧ ش حسن المامون امام النادى االھلى مدینة نصرعیادات ھاى كیر التخصصیة ٩٧

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

 QNB ٥٤ ش البطل احمد عبد العزیز - فوق بنك
المهندسین

٣٣٣٧٨٤٠٥
٠١٥٥٥٥٥٠١٠٧

٩٨

٤٠١١١٠٠٧٢٩٧٢ ش الجمهوریة  الدقىكابیتال للخدمات الطبیة
٣٣٦٥٨٠٥٦

٩٩

كاردیو سكان ( المركز التخصصى 
ألمراض القلب )

٨٦ ش المنیل محطة الغمراوى  ١٠٠ ش شبرا محطة 
روض الفرج

٢٢٠٠٩٨٧٧ ٢٣٦٢٣٩٧٩ ١٠٠

٣٠١٠٠٨٢٤٤٤٢ ش االحرار الدقى الجیزةكاردیوتك للرعایة الطبیة ١٠١

كاردیوكاث میدیكال 
( مستشفى الحیاة )

 ٧٢٤١٩٤٤٢٩ ش االھرام - مصرالجدیدة
٠١٢٨١٢١١٢١٤

١٠٢

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

  ٥٧٢٩٧٠٤٨٢٣ ش زھراء المعادى - المعادى
٠١١٢٣٣٣٤٤٠٠

١٠٣

٧/١٢٧٥٤٢٧٥٢  ش النصر تقاطع الالسلكى فوق مطعم مؤمنكیور لجراحات االنف و االذن و الحنجرة ١٠٤

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

٢٥٣٧٤٠٧٥
٢٥٣٧٤٢١١

١٠٥

٢٥٥٤٠٩١١عمارة سینما ماجدة میدان محطة مترو حلواندمحم رجب رفاعى  (  للوالدة  ) ١٠٦

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

٣٧٦١٠٤٥٣ 
٠١١١١١٣٦٨٦٥

١٠٧

مراكز و عیادات الدكتور حسام منصور
( التخصصیة و االسنان )

 الخط الساخن
میدان انبى امام شركة انبى للبترول مدینة نصر

  ٤٠ ش حیدر امام دھب مول میدان محطة المترو حلوان

٠١٢٠٦٠١٦٠٠٠
٠١٢٠٥٠٧٧٢٥٥
٠١٢٠٥٠٧٧٢٤٤

١٠٨

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

١٠٩

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

١١٠

١٨٣٠١١١١٢٦٢٤٢٩ش التحریر باب اللوق عمارة استراند الدور السادسمركز البحوث للتحالیل الطبیة ١١١

صفحة ٢٤ من ١٣٦
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مركز البشایر للقلب و القسطرة 
( مجموعة البشایر الطبیة)

٧ ش حسین الجیزاوى من ش احمد عرابى أعلى 
مستشفى المحروسة

٣٣٠٤٣٥٠٤   
٠١١٤٤٤٥١٠٤١

١١٢

مركز الحیاة الجدیدة لتأخر االنجاب و 
الحقن المجهرى

١٤٢٤٣٣٠٠٠٠ ش معمل األلبان - الخلفاوى - شبرا
٠١٠١٤٩٩٩٩٥٠

١١٣

٣٧٧٣٣٠٣٩٢٥٩ ش السودان امام جراج امبابة  الجیزةمركز الرحاب الطبى ١١٤

مركز السالم الطبى لقسطرة القلب و 
العنایة المركزة

١٦ش القصاصین  متفرع من احمد عرابى  میدان 
سفنكس المهندسین

٣٣١٤٩٧٨٨ ١١٥

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

المشروع )

٤٨٠١٠٢٢٠٧٧٠٦٦ ش الحریة - الماظة - مصر الجدیدة
٠١٠٢٢٠٥٥٠٤٤

١١٦

مركز العجوزة للجهاز الهضمى و الكبد
صالح محمود صالح

٣٣٣٣٨٦٧٢٢ ش المراغى - العجوزة - الجیزة
٣٣٣٧٤٨٠٨

١١٧

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

١١٨

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

٤٤٤٩٤٧٧ 
٠١٢٢٣٧٨٧٤٢٧

١١٩

مركز الفدو الطبى ألمراض القلب ( الترا 
كیر)

٩٠٢٦٢١٥٤٧٠ ش عمار بن یاسر خلف الكلیة الحربیة مصر الجدیدة
٠١٢٠٠٣٠٠٨٣١

١٢٠

مركز القاھرة للقسطرة
( كایروكاث )

٥٥٣٣٠٣٩٦٧١ ش عبدالمنعم ریاض برج االطباء المهندسین الجیزة ١٢١

٤٢٧٠١١٠٠٦٦٤٣٣١ ن شارع الجیش البوابة الرابعة حدائق األھراممركز القلب ١٢٢

١٥٢٢٦١٧٦١٨ عمارات رابعة --مید ا ن رابعة العدویةمركز القلب  رابعة ١٢٣

مركز القلب التخصصى
دمحم عبد الفتاح دمحم على اللیثى

٢٤٩ش مدخل ١٠٩ عمارات ٧١ فدان جنوب االحیاء ٦
 اكتوبر

٠١١١٧٣٩٢٨٥١
٠١٠٣٣٨١٦٦٤٥

١٢٤

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

١٢٥

مركز المحبة للكلى  
( مركز المحبة الطبى )

٢١٨١٣١٣٢   ١٨١٢١٨١٣١٣١ ش الحجاز النزھة ١٢٦

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

٤٤٤٧٧--٠١٠٠٦٧٢٦٣١٥
٤٣٢

١٢٧

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

١٠ عمارات مصر للتعمیر المنطقة التاسعة شقة ٢١ 
النزھة

٢٢٤٠٧٠٥٩ ١٢٨

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

١٢٩

٠١٠٦٠٠٠٢٠٥٥ش اآلسلكى - المعادى - القاھرةمركز النیل لعالج اآلورام ١٣٠

مركز الهضبة الطبى
دمحم احمد على عمر

٧٤٠١١٥٦١٨٧٩٢٦٠ب حدائق االھرام البوابة االولى
٠١٠١٦٤٣٤٨١٣

١٣١

٤٣٣٨٨٦٢٠٧ ش عبد اللطیف من ش العریش سهل حمزة الهرممركز الوفاء للنساء و التولید ١٣٢

مركز برایم لعالج الغدة الرقیة و الطب 
النووى

مجدى قطب

  ٣٥٢٣٦٢٠٠٠٠ ش القصر العینى - السیدة زینب
٠١٠٢٤٥٠٥٠٥٧

١٣٣

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

١٩٤٥٠
٠١٠٢٦٥١٥٨٨٨

١٣٤

صفحة ٢٥ من ١٣٦
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مركز تفتیت الحصوات 
(بمستشفى الكاتب)

١٧٣٣٣٥٣١٤٠ش الدكتور عبدهللا الكاتب الدقى
٣٣٣٥٣٣٢٤

١٣٥

٢٤٢٤٠٣٩١٦٩ ش الطیران بجوار كنتاكى مدینة نصرمركز جلوبال الصحى ١٣٦

مركز جنة المرأة للوالدة و الجراحة  
( خدیجة السید على )

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

٠١١٤٥٣٣٤٤٥٧
٠١١٤٧٣٣٤٤٨٩

١٣٧

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

٠١٠٠٠٢٤٧١٥٠
٣٥٨٢٥٥٩٢

١٣٨

مركز د /  عصام بلیغ  
( للقلب واالوعیة الدمویة والموجات فوق

 الصوتیة )

المحور المركزى٧ب عمارات الفتح برج االطباء امام 
الحى الثالث مدینة٦اكتوبر

٣٨٣٥٣٥٢١
٠١١١٨٥٥٥٣٣٣

١٣٩

٤٧٣٥٨٣٨٣٤٠ ش عثمان محرم - الطالبیة - الهرممركز د. مجدى شفیق للوالدة و الجراحة ١٤٠

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

٣٥٧١٥٣٨٤
٠١٢٨٣١١٤٦٥٠

١٤١

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

١٤٢

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

٣٢٢٩٧٣٢٨٣٨ ش المراغى امام العصر الحدیث حلوان
٠١٠١٤٤٩٩٠٨٠

١٤٣

٧٥٠١١١٩٦٦٢١١٤ش سوریا - المهندسین جیزةمركز رویال للقلب والحاالت الحرجة ١٤٤

مركز طب النوم واالعصاب 
د /  رامز رضا محمود مصطفى

٢٢٢٩١٥٠٠٠ ش الفیوم من ش كلیوباترا مصرالجدیدة
٠١٢٢٢٩١٥٠٠٠

١٤٥

مركز طب وزراعة الكلى بمستشفى 
االطفال الجامعى بالمنیرة  ( ابوالریش  )

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ١٤٦

مركز طفولتى لالطفال وحدیثى الوالدة
والء ھانى على ھریدى

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

٠١١٤٩٧٦٢٥٩٠ ١٤٧

٢٦٤٣٢٩٩٩  ٩١٢٢٤١١١١٠ ش دمحم فرید متفرع  من فرید سمیكة مصرالجدیدةمركز عالجات القلب واالوعیة الدمویة ١٤٨

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

٢٥٧٧٦٦٩٩ 
٠١٠٢٧٣٩٥٠٤٢

١٤٩

٢٣٠١٠١٢١٦٥٨٨٤ ش زھراء المعادى - الشطر السادس - المعادىمركز عیادتى ١٥٠

٤٧٢٧٦٥١١٨٣ ش دمحم سید احمد حلوانمركز قسطرة قلب حلوان
٢٥٥٦٢٣٨٥

١٥١

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

الحاالت الحرجة )

٢٧٢٠١١٤٤٠٠٣٥٢٦ ش السودان المهندسین
٠١١٤٤٠٠٣٥٢٤

١٥٢

 ٣٣٨٠٦٦٤٤البوابة الرابعة حدائق االھراممركز كیر كلینیك
٠١٠٩٠٥٥٥٩٩٠

١٥٣

٥٣٣٤٥٨٣١٩ شارع ابو المحاسن الشاذلى - العجوزةمركز الیف كاث لقسطرة و رعایة القلب
٣٣٤٥٨٣١٨

١٥٤

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

٠١٠٩١٧٩٨٤٢٨ 
 ٠١١٢٥٢٤٧٦٦٧

١٥٥

مركز مصر الطبى 
لعالج االورام

١٧ امتداد عباس العقاد امام الحدیقة الدولیة 
مدینة نصر

٢٢٨٧٣٣٨٧/٩ ١٥٦

مركز مصر للسمع والتاھیل أ.د دمحم 
ابراھیم شیانة

١١٠٢٧٣٦١٧٧١ ا ش ٢٦ یولیو الزمالك ١٥٧

صفحة ٢٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

مركز مصر للقلب والقسطرة  واالوعیة 
الدمویة

٣٠ ش احمد الشاطورى بجوار المدرسة االلمانى 
الدقى الجیزة

٣٧٤٨٨٥٥٦
٣٧٤٨٨٥٦٨

١٥٨

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

٠١٠٦١٥٥٥٤٩
٠١١٢٨٣٢٣٢٣٢

١٥٩

٣ ش الریاضة متفرع من ش البصراوى خلف جنینة مركز ندا الطبى التخصصى
مول مدینة نصر

٢٠٨٢٠٤٧٢
٢٠٨٢٠٤٧٥

١٦٠

مركز نهار لالمراض النفسیة 
وعالج االدمان

٩٠٤٦٢٩١٧٧٠٧٠/٨٠ الكائن مدینة المعراج المجاورة التاسعة ١٦١

  ٩٧٠١٠٦٣٩٥٥٨٨٢ ش التحریر - الدقىمركز ھارت كیر كلینكس لفحصوات القلب
٠١٠٠٥٧١٩٨٢٠

١٦٢

مركز ھایفو ایجبت
( لعالج االورام الحمیدة و الخبیثة )

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

٣٣٣٥٦٦٤٢
٣٣٣٥٧٧١٢

١٦٣

مركز ھلیوبولیس 
( للجهاز الهضمى والكبد )

٥ ش ھلیوبولیس امام مستشفى ھلیوبولیس 
مصرالجدیدة

٢٦٣٥٧٣٥٧ ١٦٤

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

٢٦٧١٥٦٨٠ ١٦٥

مركز ویلكیر التخصصیة
( عبیر احمد بشر )

الشیخ زاید الحى ١١ المجاورة األولى سنتر العتابى 
الدور الثانى

٠١٠٩٥٥٨٠٨٥٥
٠١٠٩٨٠٠٠١٤٠

١٦٦

مركز یوروكیر للكلى والمسالك وتفتیت 
الحصوات

٢٢٥٦٦٣٢٠  ٤٢٢٥٦٦٣١٩ ش النادى ( المیرغنى ) روكسى مصرالجدیدة ١٦٧

مركز/  شریان للرعایات المركزة
بهاء الدین عبد الحلیم عبد المعطى

٢٤٢٠١١٠١١٠٧٨٠٧ ش الملك فیصل - التعاون - بجوار بنزینة التعاون
٠١١٠١١٠٧٩٠٧

١٦٨

مركزالبر للوالدة 
د /  احمد ابراھیم

١٦١٢٤٩١٣٠٨١ ش عین شمس الشرقیة ١٦٩

مركزالمخ واألعصاب والرنین
(د /  اسامة الغنام)

٣ ش عبداللطیف حمزة خلف مرسیدس امام النادى 
األھلى مدینة نصر

٢٢٧٠٣٩٧٤
٢٢٧٠٣٩٥٩

١٧٠

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

٢٢٦٠٣٨١٩
٠١١١٢٢٥٠٢٨٣

١٧١

مركزالنیل التخصصى لألطفال حدیثى 
الولدة و المبتسرین و الحضانات

 ١٢٣٠١١٢١١٧٦٦٩٢ ش عبد العزیز آل سعود  المنیل
٠١٢٧١٣٨٠٠٨٣

١٧٢

٤ش بهجت خلف٧٨عماربن یاسر مصر الطبى
الكلیة الحربیة النزھة 

١٨ ش المنصورة برج ھارون میدان الجامع مصرالجدیدة

٢٦٣٦٨٠٠٣

٢٦٣٣٩٨٠٤

١٧٣

مصر سكوب ( د/  ایمن ربیع عبد القادر 
احمد )

 ٢٣٣٣٥٧٢٤٣ ش التحریر محطة مترو البحوث أمام مقار
٠١١٥٢٣٦٠٢٢٥

١٧٤

معامل االمیداالب للتحالیل الطبیة 
(مركزاالكسیرللمناظیروالجهازالهضمى 

والكبد)
( الئحة أسعار خاصة أعلى من اسعار 

المشروع )

٥٣٣٤٥٧٣٠٧ ش سوریا میدام مصطفى محمود المهندسین  الجیزة
٣٣٤٥٧٣٠٦

١٧٥

نبیل دمحم النحاس
( مركز كایرو سكوب المراض الجهاز 

الهضمى والكبد )

٩٣٣٣٦١٦٨٨ ش التحریر الدقى الجیزة ١٧٦

٢٧٣٧٠٢٦٩ش محمود مختار الجزیرة امام مبنى االوبرانیو ھارت للقسطرة ١٧٧

صفحة ٢٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القاھرةمحافظة

ھشام صالح الدین مرتضى
( مركز د/  ھشام مرتضى لألمراض 

الصدریة و حساسیة الصدر

٠١٠٢٣٠٧٨٨٠٤ابراج العز ٢ - میدان المطریة الدور الثالث
٠١١٢٧٢٢٢٧١٢

١٧٨

ھوب لدارة العیادات التخصصیة /  د زكى 
احمد زكى احمد

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

٠١٠٠٠٠٥٦٠٤١ ١٧٩

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

٢٤٨٤٥٦٩٩
٠١٢٠٤٨٩٦٥٥٨

١٨٠

وحدة الرنین المغناطیسى 
( مستشفى وادى النیل )

ش وادى النیل خلف مجلس الدفاع الوطنى 
حدائق القبة

٢٢٥٦٧٧٧٤
٢٢٥٦٧٧٧٦

١٨١

وحدة امراض الدم وزرع النخاع 
( ابو الریش )

٢٣٦٨٠٣٦٨ش الرشیدى امام محطة مترو انفاق السیدة زینب ١٨٢

صفحة ٢٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

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

١٦٣٤٣
٠١١١٩٢٩٢٥٧٠

١

٢٢٢٥٧٥٦٦٦٨ ش محمود بسیونى میدان طلعت حرباالنتكخانة ٢

الحسن 
د /  السید حسن عبدالرحمن

١٧٢٦٧١٣٠٥١ ش عبدالحمید لطفى خلف السراج مول مدینة نصر ٣

٧٤٢٦٣٣٧١٥٣ ش عثمان بن عفان سفیر مصرالجدیدةالدیرى ٤

١٤٢٢٦٣٨٣٧٥ ش دمحم فرید جامع الفتح النزھة مصرالجدیدةالمركزیة ٥

١٠٢٢٩٠٩٣٠٠ ش احمد تیسیر ارض الجولفالهادى ٦

١١٢٥٢٥٦٩٧٦ ابراج عثمان كورنیش النیل المعادىحیاتى ٧

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

٢٦٢٠٥٥٨٨ ٨

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

٣٥٦٩٢٥٥٨ ٩

٣٥٨٢٤٢٤٣میدان المطبعة شارع الملك فیصلد /  اشرف عثمان ١٠

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

٢٦٧١٨٣٨٣ ١١

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

٣٥٨٤٤١٥٧ ١٢

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

٨٣٣٨٧٤٦٣٥ ش التعاون الهرمد /  حنین ولى ١٤

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

٢٢٣٥٨٤٧٨ ١٥

٢٥٧٦١٤٣٧  ٤٢٥٧٤٧٩٤٧ ش ثاقب اول شبراد /  شكرى ١٦

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

٢٤٠٤٤٤٠٣ ١٧

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

٢٦٨٣٧٠١٥ ١٨

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

٢٤١٧٦٥٥٦ ١٩

٢٢٢٢٣٩٨٢٢٤ ش احمد خلیل ارض البكرى الشرابیةد /  منال ٢٠

٣١٢٥٨٩١١٢٠ ش عماد الدین میدان رمسیسد /  نشات یسى غابیوس ٢١

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

٢٦٥١٧٤٣٦ ٢٢

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

٢٤٠٤٢٥٨٠ ٢٣

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

  ١٧٤٣٣٩٠٢٠٨٦ منطقة ح ھضبة االھرام   الهرمد/  سحر جبریل
٠١٠١٠٩١٠٠٤٦

٢٥

صفحة ٢٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

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

٢٤٧٠٩١٢١ ٢٦

دینا عالم   د/  تامر میشیل جرجس 
فرنسیس

صیدلیة دینا عالم حدائق المعادى ابراج عثمان برج ٣ 
متوسط

٢٥٢٥٥٠٠٣ ٢٧

١٥ ش السودان من ناحیة ش التحریر بجوار زمزم
مستشفى المروة

٣٣٣٦٣٢٦٦ ٢٨

٥٢٥٢٥٠٣٩٥ ش ١٦٤ ناصیة ١٠٥ المعادى القدیمةشلبى ٢٩

٣٢ عطیة الصوالحى امام السراج مول المنطقة الثامنة شیرین
مدینة نصر

٢٢٨٧٩٩٣  ٢٦٧٠٥٠٦٧ ٣٠

صفوت 
د /  بیتر صفوت وھبه

٣٧٢٢٨٧٧٧ش العشرین تقاطع ترعة عبدالعال فیصل جیزة ٣١

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

٣٢

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

٢١٤١٩٦٦١ حدائق األھرام   جاردیناصیدلیات رشدى ٣٤

٦٢٦٣٦٦٨١١ ش حامد باشا فهمى ألف مسكنصیدلیات عز الدین
٢٦٤٢٦٨٥٧

٣٥

 ٧٠٣٣٨٧٥٧٢٠ ش ترسا بعد التوحید و النور الهرمصیدلیة البشیر
٠١٠٠٣٦٠٧٧٠٧

٣٦

٤٢٢٤٠١٧٣٤٩ ش احمد حسنى بجوار جنینة مول مدینة نصرصیدلیة المراغى
٠١٢٠٦٦٨٤٤٤٠

٣٧

٢٥٧٤٠٤٠٨ ٣٥٢٥٧٤٠٣٦١ شارع الجالء میدان رمسیس القاھرةصیدلیة باب الحدید ٣٨

٥٧٣٧٦١٧١٩٨ ش محى الدین ابو العز- المهندسینصیدلیة حجر
٣٧٦١٧١٩٤

٣٩

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

٠١١٤٨٤٨٧٠٥٥ ٤٠

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

بجوار محكمة مدینة نصر

٤٨٢٥٨٣٣٠
٢٥٣٤٤١١٩

٤١

صیدلیة د. غادة فضل
دكتورة /  الشیماء على السید

٣٠ تقسیم المحافظة امام مدرسة الصفا الخاصة وادى 
حوف حلوان

٠١١٢٢١٧٥٠٥
٠١٠٩٢١٥٥٥٣١

٤٢

صیدلیة د/  احمد على  احمد على عبد 
الرحمن

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

٠١٠٦٩٨١٠٧٥١ ٤٣

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

٢٢٠٥٥٥٠٩
٠١٠٢٤٢٢٥٠١١

٤٤

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

٠١٠٩٩١٠٨١١٥
   ٠١٢٨٥٢٥٠٩٩٦

٤٥

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

٢٧٤٩٦٥٦٧
٢٧٤٩٦٢١٨

٤٦

  ٢٢٠١٢٢٢٥٥١٢٠١٣ش جسر السویس الزیتون - القاھرةصیدلیة دینا
٢٤٥٢٥٣٣٩

٤٧

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

٢٤٥٢٩٦٨٩ ٤٨

صفحة ٣٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القاھرةمحافظة

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

٣٧٢٢٠٣٩٩
٠١١٤٤٨٤٣٢٦

٤٩

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

 ٠١١١١٤١١٠٠٩

٥٠

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

٢٦٧٧٣٠٠٩ ٢٦١٨٤٠٥٥ ٥١

٢١٣٥٨٦٣٣٨٣ ش ستودیو االھرام الهرمصیدلیة مها ٥٢

٨٢٣٩٢٥٢٦٢ ش البورصة الجدیدة من قصر النیل وسط البلدصیدلیىة د/  دمحم على ٥٣

٢٥٤١٤٤٢٨عمارة ١٠٩ الحى الرابع التجمع الخامس القاھرة الجدیدةعمارة ٥٤

مدینة المختار بجوار المستشفى محور خدمات ماجدة
الخامس والسادس  ٦ اكتوبر

٣٨٣٢٢٧٢٨ ٥٥

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

الكواكبى

٠١٢٠٠٠٤٠٣٤٠
٣٣٠٤٦٩٠٩

٥٦

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

٠١٠٠٤٢٦٠١٢٥
٠١٠٩٨٠٥٥٥٥٩

٥٧

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

٠١٠٢٥٧٧٦٥٥٦
 ٠١٠٦٩٦٢١٤٣٢

٥٨

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

١٩٧٠٥ ٥٩

٨٣٦٩١٤٠٦٧ الحى الرابع ش الخزان ٦ اكتوبرمجموعة صیدلیات د/  ثروت سامى شنوده ٦٠

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

١٣٩١٧
٠١٢٨٨٨١٤١٥٣

٦١

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

٥٥٦٧٤١٧
٠١٠١٥٨١٣٦٩٢

٦٢

مفید 
د /  رومانى میالد ریاض

٢٣٣٥٧٠٠٦٠٧ ش ترعة الزمر العمرانیة الشرقیة ٦٣

منتصر 
د /  منتصر على عبدالنعیم

٦٣٥٨٣٣٤٤٤ ش عمر مكرم اول الهرم جیزة ٦٤

صفحة ٣١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

البصریات

القاھرةمحافظة

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

أى اوبتكس
 د/احمد دمحم دمحم بلح

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

٠١٠٣٢٦٥٥٢٦٣ ٢

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

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

٠١٢٢٣٦٢٩٧٩٧  
٢٢٦٣٧٤٤٠٥

٣

بصریات العادل  
اسالم خیر الدین

المعادى الجدیدة - رئاسة الحى - مساكن الكویتیة -
البساتین

( خصم ٢٥% على النظارات الطبیة و الشمسیة )

٠١٠٩٩٩١٨٣٨٥ ٤

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

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

٢٤٨٤١٣٣٥  
٠١٠١٤٢٠٥٧٥

٥

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

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

٠١٠٩٠٨٥٩٩٩٩ ٦

٥ أ  ش دمحمسید احمد  تقاطع شارع عبد هللا  -حلوانستارز للبصریات
( خصم٢٥% على النظارات الطبیة  وعلى ٢٥% على 

النظارت الشمسیة )

٠١٠٠٠٨٦٩٨٩٢  
٠١١٢٧٣٣٣٦٣٣

٧

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

٠١٠٠٠٠٢٠٢١١ ٨

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

الشمسیة)

٠١٠٠٢١٣٧١٦٨

٠١٠٠٢١٣٧١٦٥
٠١٠٠٢١٣٧١٤٥

٩

شركة فوم للبصریات 
د/  دمحم عبد المنعم عبد السالم مصطفى

١٧ش حسن افالطون ارض الجولف بجوار مستشفى 
عبد القادر فهمى

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

٠١١١٨٨٨٩٤٥٧
٠١١١٨٨٨٩٢١٤

١٠

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

النظارات الشمیة)

٠١٠٠٤٢٣٠٩٦ ١١

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

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

٣٣٣٦٠٣١٣
٢٦٣٤٧١٢٨

١٢

صفحة ٣٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

أجھزة تعویضیة

القاھرةمحافظة

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

٢٦٣٧٨١٣٦
٠١٠٩٠٨٨٦٦٨٥

١

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

٠١١١٥١٦٦٩١٥
٠١٠٠٣١١٩٧٣٥

٢

٣٤٠١٢٧٤١٥٩٠٦٣ش العروسى - محطة طوسن - مسرة شبرا مصرامبلیفون الشرق االوسط ٣

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

( خصم ٢٠% على الئحة األسعار  السماعات)

٠١١٥١١٥١٣٥٥
٠١١٤١٤١٠٥٨٧

٤

شركة أومیجا للتوریدات العمومیة
( سماعات  طبیة )

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

٣٧٦٠٢٢٨٥
٠١١٤٢٠٧٨١٨٠

٥

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

( خصم ١٧% على الئحة األسعار )

٠١٠٠٦٥٦٩٣٦٩
٠١٠٩٧٧٦٣٢٦٣

٦

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

٣٣٣٧٦٢٤٦ 
٠١٠٢٢٢١٥٥٤٠

٧

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

٨

٤٣ ش الخلیفة المأمون میدان روكسى أعلى البنك شركة اورثومیدكس
الیونانى

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

٢٢٥٨٢٣٢٣
٠١١١٢١٢١٢٨٥

٩

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

٣٧٦٠٨٧٢٥
٠١١٢٦٦٢٧٧٧٧

١٠

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

 المنتجات من االجھزة التعویضیة )

٠١٢٠٥١١٨٨٣٣ ١١

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

٢٣٩٣٢٥٦١ ١٢

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

( خصم ٣٠% على الئحة األسعار )

٠١٠٠٧٤٦٢٠٢٢ ١٣

ھاتزاتون للسماعات الطبیة
 د/عمرو دمحم عصام الدین

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

( خصم ٢٠% على الئحة األسعار )

١٤

صفحة ٣٣ من ١٣٦





التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

االسكندریةمحافظة

ابراھیم عبید
( خصم ٢٠% على الئحة المستشفي عدا
 االدویة و المستلزمات و اجور الجراحین

 و المناظیر- ویقوم العضو باسترداد 
المساھمة من المشروع)

٧٦٥٨٢٥٠٢٦ ش عبدالسالم عارف سابا باشا
٥٨٢١٢٦٢

١

االھلي التخصصي 
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٥٢-٥٢٣٣١٨٠-٣٥٢٢٧٢٠٨ش بورجي متفرع من ش ونجت - كفر عبده
٢٧٢٠٩

٢

الریادة
( خصم٢٠% على الئحة المستشفى  و 

یقوم العضو باسترداد المساھمة من 
المشروع)

٥٣٥٠٩٩٨ـــ٥٣٥٠٩٩٤العصافرة قبلى ش ٤٥ تقاطع ش ٢٠ شمال
٠١٢١٠٥٥٥٠٦٠

٣

السالم الملكى التخصص
( خصم ١٥% على جمیع الخدمات عدا 

االدویة و المستلزمات )

برج العرب الجدیدة - المجاورة السادسة - الحى السكنى 
االول

٤٦٠٠٠٥٨
٤٦٠٠٠٥٧

٤

الشروق
( خصم ١٠%على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

٥٨٥٦٥٤٨-٩٥٨٥٦٥٤٩ش مصطفي فهمي جلیم ٥

المدینة الطیبة
 ( خصم ١٥% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

٥٤٣٣١٥٠-٩٧٥٤٣٥٠٥٨ش احمد شوقي ترام - مصطفي كامل
٥٤٣٧٤٠٣

٠١٢٢٧٤٣٥٦٨٣

٦

المدینة للمرأة
( خصم ١٠% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

٢٥٤٢٣٨٤٣٠ ش ٢٩٠ سموحة
٤٢٣٨٤٣١

٧

المركز الطبى الجدید بسموحة
( خصم ١٠% على الئحة المستشفى و 

یقوم العضو باسترداد المساھمة من 
المشروع)

٤٢٧٢٦٥٢طریق ١٤ مایو سموحة
٤٢٧٢٦٥٣

٨

المركز الملكى للعیون و اللیزر
(خصم٥٠% على الكشوف و ٢٥% 

على الفحوصات )

٢٩٣٤٢٦٦٠٢٥ طریق الحریة بجوار شرطة سیدى جابر
٠١٢٧٣٧٨٤٩١٢

٩

الملكى
( خصم ٢٠% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

١٧٥٢٢٣٠٦٧ ش عبدالقادر رجب مصطفى كامل
٥٢٢٣٠٦٦

١٠

النزھة الجدیدة
( خصم٢٠% على االقامة و ١٠% على

 الخدمات الطبیة ) و یقوم العضو 
باسترداد المساھمة من المشروع

٥٨٤٩٦٤١١١ ش نبیل الوقاد الرصافة محرم بك
٤٩٦٥١١١

١١

الیكس سیدنى كییل
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

١٢٥٤٦٠١٣٠ ش رشدى ناصیة عبد الحمید العبادى - رشدى
٠١٢٢٣٩٨٧٤٣٩

١٢

صفحة ٣٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

االسكندریةمحافظة

اندلسیة السالمة الشالالت - سموحة
 ( خصم ١٥% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

٣٥ ش بھاء الدین الغتوري - سموحة 
٧ ش دمحم مطاوع - الشالالت

٤٨٧٩٩٩٩ ( الخط الساخن 
(١٦٧٨١

١٣

بدراوى
( خصم ١٥% على الئحة المستشفى )

٣٤٢٨٤٢٣٢ ش مصطفى النجار سموحة ١٤

جمعیة الشیخ بدوى الخیریة 
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٤٤٨١٧٧١ كوبرى العامریة العلوى - طریق اسكندریة مطروح ١٥

جمعیة المواساة االسالمیة
( خصم من ٥الى ١٥ % على الئحة 

المستشفي ویقوم العضو باستداد 
المساھمة من المشروع )

١٤٤٨١٧٧١ ش المكس - القبارى ١٦

جمعیة سیدى جابر الخیریة 
( خصم ١٠% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع)

٥٤٦٦٧٤٦بجوار مسجد سیدي جابر الشیخ ١٧

جمعیة نور االسالم الخیریة
 ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع ( عدا الكشف  )

٥٩٠٩٩٠٥-٦٧٥٩٠٩٩٠٤ ش عبد المنعم سند - كامب شیزار ١٨

د/  احمد عبد العزیز
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٣٤٩٥٦٨٨٨ ش الرصافة ابراج القضاة - محرم بك ١٩

زمزم
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٣٤٣٩٥٥٧٥٧ ش منشا - محرم بك ٢٠

سھال الجدیدة
( خصم٢٠%  و یرجع المھندس 
بالفاتورة و التقریر الطبى الدارة 

المشروع لصرف المساھمة من المشروع)

١٠٣٩١٢٤٨٢ ش بغداد امام كلیة العلوم محرم بك
٣٩١٢٤٨٣

٢١

شروق العامریة
( خصم من١٥ % الى ٢٥% على الئحة

 المستشفي ویقوم العضو باسترداد 
المساھمة من المشروع )

٤٤٩٨٠٨٢العامریة بجوار الكوبرى العلوى ٢٢

عقبة بن نافع
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٥٣٤٦٧٧٧ش ٢٣ - ش ٢٤ متفرع من ش ٤٥ العصافرة قبلى
٥٣٤٦٨٨٨

٢٣

على الدین التخصصى
( خصم ٢٠% على الكشف و ١٠% 
على خدمات االسنان و العنایة المركزة 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

٣٣٥٤٠٣٩ابیس - الناصریة الجدیدة - ش متولى الشعراوى
٠١٠٦٦٦٥٧٢٣١

٢٤

صفحة ٣٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

االسكندریةمحافظة

لوران
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

١٣٥٨٣٤٢٢١ ش شعراوى - لوؤان ٢٥

٤٣٢٥٥٥١٦١٢ ش الملك حفنى العصافرة بحرىمبرة العصافرة
٥٥٥١٦١٤

٢٦

٣١٩٠٠٩٩میدان ك ٢١ طریق اسكندریة مطروح الساحلىمبرة العصافرة ( غرب )
٣١٩٠٠٧٧

٢٧

مركز أى فین لتشخیص و عالج الدوالى 
و امراض االوردة المزمنة

( خصم٢٥% على الكشف واالشعة 
١٠% على العملیات ) و یقوم العضو 

باسترداد المساھمة من المشروع

٨٤٨٠٨٠٦٠ ش كلیة الطب محطة الرمل الدور الرابع
٠١١٤٠٧٧٧٩٧٠
٠١١٥٤٦٦٦٧٧٩

٢٨

مركز اسكندریة لجراحات االطفال
(خصم ١٥ % ویرجع المهندس 

بالفاتورة والتقریر الطبى 
الدارة المشروع لصرف النسبة )

طریق مطار النزھة بجوار مستشفى طلعت مصطفى امام
 نادى الشرطة

٠١٢٨١٨١٣٣٣٤
٠١١٤٠٢٢٥٢٥٢

٢٩

مركز اسكندریة لطب االطفال
( خصم ١٥ % على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع )

١٣٨٥٧٠١١ ابراج الوطنیة امام جامعة فاروس - سموحة ٣٠

مركز اسكندریة لمناظیر الجهاز الهضمى
( خصم ٣٥% على الكشف و االستشارة

 و ١٥%) 

٣٨٢٥٢٥٩ابراج الثغر برج ج طریق المطار - النزھة
٣٨٢٩٢٩٢

٣١

مركز الحیاة للقلب واالوعیة الدمویة 
والقدم السكرى خصم ١٠% -٢٠%
و یرجع المهندس بالفاتورة و التقریر 

الطبى الدارة المشروع لصرف المساھمة )

١٠٠١٠٠٢٠٠٤٤٢٢ ش فوزى معاذ برج سما الحریة
٤٢٠٠٠٣٣

٣٢

مركز القلب االلمانى
 یمنح خصم ١٥ % 

ویرجع المهندس بالفاتورةوالتقریر الطبى 
الدارة المشروع لصرف النسبة"

٥٦٥٨٥٨٩٠٩ ش عبدالسالم عارف سابا باشا
٥٨٥٨٨٠٨

٣٣

مركز القلب الدولى 
یمنح خصم ١٠% ویرجع المهندس 

بالفاتورة والتقریر الطبى 
الدارة المشروع لصرف النسبة

٢٤٤٢٠٧٣٢١ ش بهاء الدین الغتورى سموحة
٤٢٠٧٣٢٠

٣٤

مستشفي الریادة االبراھیمیة 
خصم ٢٠% ویقوم العضو باسترداد 

المساھمة من المشروع

٥٩٠٤١٩٦-١٦٢٥٩٠٤١٩٥ ش بورسعید - االبراھیمیة
٥٩٠٤١٩٨-٥٩٠٤١٩٧

٣٥

مستشفي الشفاء 
خصم ١٠% على الئحة المستشفي 
ویقوم العضو باسترداد المساھمة من 

المشروع

٥٤٦٤٨٩٩-٥٤٥٨٠٦١ش عبد اللطیف الصوفاني - سیدي جابر ٣٦

مستشفى راقوده
( خصم ٢٠% على العیادات الخارجیة و

 ٢٠% على االقسام الداخلیة )

٩٤٣٦٣٦٠٠٠ ش قنال المحمودیة - امام كوبرى كرموز
٣٦٣٥٠٠٠

٣٧

صفحة ٣٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

االسكندریةمحافظة

مستشفى سیدى بشر الملكى
( خصم ١٠% على بنود التحالیل و 
١٥% على االشعة و القسم الداخلى )

١٥٨٧٨٤٢٥ ش الصاغ دمحم عبد السالم - سیدى بشر
٥٨٧٨٤٢٦

٣٨

مستشفى طیبة
( خصم ٢٠% على اسعار الداخلى و 
الخارجى عدا االدویة و المستلزمات )

٣٥٩٠٤٤٤اول طریق جمال عبد الناصر - فیكتوریا
٣٥٩٠٦٦٦

٣٩

صفحة ٣٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

االسكندریةمحافظة

٥٤٥٢٧٤٠-٥٧٥٤١١٥٥٣ ش طیار احمد مسعود من ش مصطفي كامل - بولكيابراھیم ندا التخصصى ١

٤٢٠٧٢٤٣  ٢٠٤٢٠٧٢٤٤ ش بهاء الدید الغتورى سموحةاالسكندریة الدولى ٢

٣٥٧١٦٩٣ ١٠٣٥٧١٦٩٢ ش حسن امین متفرع من ش االقبال السرایااالقبال ٣

١٤٥٩٢١٢٨٨ ش شیدیا كامب شیزاراالنبا تكال ٤

١٤٥٧٧١٩٢٢ ش الجالء فیكتوریاالثغر
٥٧٤٤٧٢٠

٥

٤٢٤٥١٠٦ط ١٤ مایو امام جرین بالزا سموحةالسرایة لجراحة العمود الفقرى
٤٢٤٥١٠٧/٨

٦

٢٥٤٢٩٩٥٢٠ ش فوزى معاذ سموحةالشرق االوسط
٤٢٩٩٥١٧

٧

٤٤٨٥٨٧٢-٤٤٨٢٥١٩ش عمر بن الخطاب بجوار الكوبري العلوي العامریةالصفوة العامریة ٨

٤٧٣٩٣٨٤٨٠ ش منشا محرم بكحساب
٣٩٣٥٧٨٨

٩

شركة الیسر للخدمات الطبیة ( مركز 
الكلي والمسالك البولیة )

 ٥٤٤٠١٦٥ ٢٣٦٥٤٢٦٠٤٩ ش بورسعید - كلیوباترا
٥٤٦١٦٧٧

١٠

٤٣٦٢٦٦٦-٤٣٦٢٦٦٧طریق اسكندریة مطروع الكیلو ١٥ الهانوفیلفاطمة الزھراء ١١

٢٢٠٨٠٠١الدخیلة طریق اسكندریة مطروحقصر الشفا
٢٢٠٨٠٠٢

١٢

مركز الملكى لالوعیة الدمویة و القدم 
السكرى

٢٢٤٨٥٥٦١٨ ش االسكندر االكبر االزاریطة امام كلیة طب االسنان
٠١٠٩٦١٦٨١٨٩

١٣

٦٤٩٥٧٥٠٤٨٠ طریق الحریة جناكلیس بجوار سنترال الفتحمركز دار القلب و الصدر
٠١٠٠٠٥٠٧٠٧٠

١٤

صفحة ٣٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

االسكندریةمحافظة

٤٩٦٠١٠٢خلف ٣٠ ش لومومبا الشالالتاالسكندریة لالذن
٤٩٦٠١٠٠

١

المستشفى التخصصى للجهاز الهضمى و 
الكبد

٥٧٧٧٣٥٧ ٥٨٣٥٧٧٧٣٥٨ طریق الحریة جلیم ٢

٢٧٥٨٢٦٧٦٨ ش الفتح باكوسشركة مستشفى الفتح
٥٨٢٨٢٤٥

٣

١٨٥٧٧٦٧٧٠ ش فیلیب جالد من ش الجالء فیكتوریافیكتوریا
٥٧٤٦٤٠٠

٤

٢٢٠٣٩٤٩ش مسجد ناجى خلف محكمة الدخیلةفیكتوریا ( الدخیلة ) ٥

صفحة ٤٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

االسكندریةمحافظة

٢٢٩٥٤٩٩١٢٢ ش جمال عبد الناصر  - میامى المدینة المنورة التخصصى ١

 مصطفى عبدهللا سالم سید احمد
 (مركز المدینة الطبى )

١٩٤٢٥٢٨٩٥ ش البرت االول امام میدان الجامعة عزبة سعد
٤٢٤٠٢٨٢

٢

احمد عبدالغفار احمد عجالن
 (مستشفى عجالن )

٨٤٣٩٠٥٦٤١ ش االسكندرانى محرم بك ٣

طریق االسكندریة مطروح العجمى البیطاش االمل الخیرى
بوابة ٨

٤٣٥٠٠٦٩ ٤

٥١٥٢٥٢٢٠٤ ش لمعى من ش المسرح سیدى بشر قبلىالزھور
٥٢٥٢٢٠٣

٥

المركز الطبى التخصصى
( مركز میامى الطبى )

٢٠١٥٥٥٠٢٢٤ ش جمال عبدالناصر میامى
٥٥٥٠٥٠٥

٦

٥٤٤٣٥٨٥٠٦ ش البیطاش العجمىالوفاء
٤٣٥٨٣١٨

٧

٣٤٤٩٤٨٨٦٦ ش ایزیس بجوار بنك مصر محرم بكایزیس
٣٩٠٥٩٥٨

٨

٤٤٤٥٥٩٩ناصیة االسناوى والتلعفرى الوردیانجدة
٤٤٤٤٧٩٩

٩

جمعیة بالل بن رباح 
(اھل التوحید )

٢٢١٥٧٣٨٣٧٥ ش مصطفى كامل غبریال
٥٧٤٨٢٨٧

١٠

٥٥٥٦٣١١ش ٥١٨ متفرع من ش ملك حفنى خلف اسواق الشریفدار االطباء
٥٥٧٩٩١٣

١١

ش الهانوفیل الرئیسى بجوار مجمع عبدالمنعم جابر عبدالمنعم جابر
الهانوفیل ٢٠٠٠

٤٣٩٦٦٧١
٤٣٩٦٦٧٠

١٢

٥٢٧٣٣٢٧  ٥٢٧٣٢٢٣ش مصطفى كامل میدان الساعة فیكتوریالواء االسالم ١٣

مركز الیسرالطبى التخصصى
( د/  عبد المجید طنطاوى و شركاه )

١٢٩٥٠٣٣٧٢٢ ش حجر النواتیه محطة قطار الظاھریة ١٤

١٩٤٨٥١٨٥٠ ش الصحافة بجوار المطافي المنشیةمركز د/  منتصر زید للكلي ١٥

مركز سهال الطبى 
( نساء ووالدة )

١٠٣٩٣٦٩٤٩ ش محرم بك محطة مصر ١٦

مركز مصر التخصصى طب اورام
( د/  دمحم عمرو دمحم السید المنوفى )

٢٥٠٠٤٤٤٦ ش جمیلة بوحرید السیوف ١٧

٤٩٥٧٧٦١ ١٤،١٦٤٩٥٧٧٥١ ابراج الریادة - محرم بك من ش قناة السویسولى العهد ١٨

صفحة ٤١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

االسكندریةمحافظة

الیكس اى كیر للخدمات الطبیة
( لطب و جراحة العیون )

كورنیش المحمودیة بجوار جامعة فاروس 
مجمع عمارات سومید٣

٣٨٥٥٤٠١
٣٨٥٥٤٠٣
٣٨٥٥٤٠٤

١

٥٤٦٥١٤٤امام ٢٧٤ ش بورسعید میدان كلیوباترامركز ابصار للعیون و اللیزر
٠١١١٣٣٦٣٩٥٥

٢

٦٤٤٢٧٤٩٣٠ ش اسماعیل سرى سموحةمركز اسكندریة للعیون
٤٢٤٠٧٧٩

٣

مركز االسكندریة الوطني التخصصي 
للعیون

٢١٤٠١١١١١٨٤٨٨٨ش بورسعید - سبورتنج ٤

١٥٤٢٧٨٨٠٦ ش دمحم وجیه احمد وابور المیاهمركز العیون الحدیث
٤٢٧٨٨٠٣

٥

سموحة ٤٥ش فیكتوریا عما نویل امام زھرانمركز القمة للبصریات
٢٥٣ ش جمال عبد الناصر بجوار االكادیمیة 
٧ش مسجد الهدایا امام برج الخلیج - بولكي

٤٢٦٢٩٥٤/٥٥٠٦١٥٠
٥٨٢٠٧٠٤

٠١٠٠٣٤٣٠٣٤٧

٦

میدان الكیلو ٢١ بجوار بنزینة توتال - طریق اسكندریة مركز دار العیون و اللیزر
مطروح

٣١٩٢١١٦
٠١٢٧٩٦٤٦٤٦٥

٧

٥٢٤٢٤٧٤٧٠ ش توت عنخ امون  سموحةمركز رؤیة للعیون ٨

٢٦ ش فوزى معاذ بجوار مسجد على بن ابى طالب مركزالصفوة التخصصى للعیون
سموحة

٤٢٥٧٤٤٦
٤٢٥٧٤٢٠

٩

٤٢ ش عبدالسالم عارف سابا باشا معهد الكتاركت الدولى
٢٨٨ ش جمال عبدالناصر االكادیمیة میامى

٥٨٢٣١٨١ ـــ٥٤٠٧٨٠٦
٠١٠٠١٦٧٣٢٣٢

١٠

صفحة ٤٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

االسكندریةمحافظة

 عبیر عبد السمیع عبد الرحمن یونس
(عیادات العبیر التخصصى )

١١٠٥٨٢٣٥١١ ش مصطفى كامل فلمنج
٠١٠٢٢٤٧١٦٦٣
٠١٢٢٩٥٦٦٠٨

١

عیادات العیادة الملكیة التخصصیة 
( د. منال احمد ابو الفضل )

 ٥٧٥٨٧٠٠ ٤٠٥٧٥٨٩٠٠ ش عمر المختار جناكلیس
٠١٠٩٩٨٨٧٣١٩

٢

  ٥٥٧٩٤٧٣  ٢٧٥٥٣٥١٤٠ ش ٤٥ میامىعیادات الهمیمى التخصصیة
٠١١٤٣٣٧٣١١٠

٣

  ١٩٣٤٢٩٠٨٦٠ طریق الحریة اإلبراھیمیة  من ٩ص : ١١ معیادات الیكس سیتى
٠١٠١٣١٣٧٣٤٩

٤

٣٤٣٩٣٠٦٣٥ ش زین العابدین برج سرایا عابدین - محرم بكعیادات جرین التخصصیة
٠١٢٠٧٠٦٠١٠١

٥

مؤسسة السحاب الخیریة
ایمان كامل السید

٧ ش احمد االدھم - برج االنوار - الدور الثالث - سان 
استیفانو

٠١٠٩٧٣٠٣٢٤٧
٥٨٦٣٠٢٦

٦

دمحم دمحم دمحمالحلوجى 
(عیادات االسكندریة التخصصیة)

٤٥٥٠٦٩٨٨٨ ش جمیلة بوحرید السیوف برج الصفا و المروة ٧

مركزاشراق الشمس
ھبه سالمه عبده

٨٤ ش عمر لطفى - عمارة اراك فوق محالت تمر حنه - 
االبراھیمیة

٣٧ ش البیطاش الرئیسى - بجوار جادو لاللبان - ش 
الحى

٠١١٢٠٤٧٧٨٣٥٠
٠١١٢٠٧٤٠٦٨١٨

٨

صفحة ٤٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

االسكندریةمحافظة

فرع سموحة  تقسیم ٣-١ أ امام مستشفى االندلسیة صیدلیة الدواء
فرع لوران  ٢٨٦ ش عبد السالم عارف

٠١٢٤٦٧٩٤٩٩
٠١٢٨٤٦٦٣١٢٢

١

٦٣٩٠٣٤٧٥ ش ابیدوس من ش مسجد الخضرى  محرم بكابیدوس ( د/  تامر ولیم ) ٢

التوأم د. مى دمحم وجدى 
د/  مروة یوسف محمود

٤ ش خلیل ابراھیم ابراج الهدى أ جناكلیس خلف سنترال
 الفتح

٥٧٣٤٠٥٠ ٣

٣٥٥٣٥٢٩ناصیة عبد الوھاب ثروت و سعید ادھم سیدى بشر بحرىالحیاة
٠١٠١٧٤٩١١١٩

٤

١ش النقیب امیرریاض جرجس االبراھیمیة ١٠ تقسیم الرفاعیة
شجرة الدرابراج السالم تقاطع قنال المحمودیة مع شجرة 

الدر

٥٩٠٨٨٢٩ ٥٩٠٨٨٢٨ ٥

٤٣٥٨٢٧٤٣٢ ش عبدالسالم عارف محطة البستانالزھراء
٥٨٣٢١٩٢

٦

  ٢٥٨٢٣٣١٢ ش باریر بجوار سنترال جلیمالزھور
٠١٢٢٤٥١٧٩٤٨ 
٠١٠٠٠٧٢٥١٩٩

٧

٧٣٥٨٣٨٩٣ ش جمال عبد الناصر فیكتوریا امام مستشفى طیبةالشرفى ٨

١٥٤٥٠٢٦٦٦٧ ش الطیار احمد ابوالسعود الظاھریةالطیار
٠٥٠٣٥٥١٠

٩

٦٣٧٥٧٧٥٤٤٤ طریق الحریة جناكلیس و جمیع الفروعالطیبى ١٠

٣٥٥٤٣٣٨٨٢ ش سیدى جابر - كلیوباترا الصغرىالعال ١١

٢٨ ش توت عنخ امون امام مدرسة دمحم كریم العلوانى
٤ ش العالیلى متفرع من االقبال لوران

٤٢٤٩٤٩٠
٩٥٤٧١٦١/٢

١٢

١١٧٥٨٧٨٦٦٧ ش خالد بن الولید امام فندق رامادا سیدى بشرالهبة ١٣

٤٥٩٣٧٦٣مدینة برج العرب الجدیدة االسكان التجارى رقم ١٠انعام الصادق ١٤

٦٥٨٥٢٧٨٥ ش دمحم احمد االدھم من ش ابو قیر - سان ستیفانوتاج  د/  سارة حسام الدین تاج ١٥

٠١٢٢٠٨٠٥٠٨٠مدینة برج العرب الجدیدة سوق الزھور رقم ٥تامر السبعاوى ١٦

٣١٠٥٥٤٩٨٥٩ ش ملك حفنى ناصیة االسكندر ابراھیمجیهان قاسم ١٧

٣٩٥٠٢٥٦٢٥ ش عزیز انطوان - سیوف شماعةحسان ١٨

 ٥٠٣٠٧٨٧ش ٨ متفرع من ش بن تیمیة حجر النواتیةحنان سعد
٠١١٢١١٦٠٧٦٤

١٩

٤٣٨١٣٢٨طریق اسكندریة مطروح امام معمل البرجخطاب ٢٠

٥٠١٢١١٩٧٧٥٦ ش المنصورة امام نادى التطبیقین - سابا باشاد/  اسالم زغلول ٢١

١٥٩٠٩٧٢٨ ش د/  دمحم الفحام من ش الالجیتیه - االبراھیمیةرامى و فتحى ٢٢

٥٥٣٩٠٧٨٠٦ ش الهدایا محرم بكسامح ولیم ٢٣

٥٤٨١٧٧٧٧ ش سان سابا - محطة الرملسان سابا د/  كریم سرور ٢٤

٥٨٦٨٨٢٦الكورنیش امام نادى االطباء سابا باشاسمیر العشماوى ٢٥

صفحة ٤٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

االسكندریةمحافظة

٥٤٩٦٦٥٤ش دمحم عوض هللا برج االبرار العصافرة بحرىسهیر عبد العزیز ٢٦

 ٥٤٢٠٦٨٣١ ش دمحم یاقوت عطیة  سبورتنجسونیا حمدى
٠١٠٦١٧٦٠٤٤٠

٢٧

٤٨٩ طریق الحریة  بولكلىصالح قرة
٧٠٢ طریق الحریة ناصیة شعراوى لوران

٥٨٤٥١١١ ٢٨

١٨٥ ش جمال عبد الناصر - فیكتوریاصیدلیات الخلیلى
١٠ ش عباس االعصر - سیدى بشر بحرى

٣٥٩٠٩٤٨
٣٥٧٢٢١٢

٢٩

٧٦ تقاطع ش ممتاز باشا مع ش ملك حفنى - فیكتوریاصیدلیات المرام
١٧ ش عمر لطفى - كامب شیزار محطة ترام كوبرى 

الجامعة

٥٢٨٣٢٣٢
٥٩٠٩٩٢٥

٣٠

صیدلیات النجار الكبرى 
( د. ایمن النجار )

٥ ش خلیل حمادة سیدى بشر بحرى  ٢٨ ش ابراھیم 
شریف مصطفى كامل

٥٢٣٠٤٦٥  ٥٥٤٠٠٠٦ ٣١

ش االدارة طوسون - ش السنترال - المعمورة البلد - شصیدلیات نور
 فوزى معاذ - سموحة

٥٦٣٠٠٣٠
٥٦٣٣٠٠٩

٣٢

٢٢٦٥٤٦٠٩٩ ش بورسعید - بجوار بنك القاھرة - سبورتنجصیدلیة  د/  صفاء كرم
٥٤٤٥٠٥٤

٣٣

٤٤ ش توت عنخ امون - سموحةصیدلیة البسمة
١٠٠ ملك حفنى تقاطع دمحم نجیب - سیدى بشر

٠١٠٩٢٥٥٢٥٨٨
٠١٠٠٥٦٦٩٩٧٠

٣٤

٣٠ میدان الرصافة - محرم بك امام فتح هللا  و جمیع صیدلیة البیسى
الفروع

٣٩٢٩٥٦٦
٠١٢٧١٦٦٣٧١٣

٣٥

٤٩٥٩٠٥٢٠٠ ش تانیس - كامب شیزارصیدلیة د. ھانى السمادونى
٠١٢٠٠٠٣٣٥٨٠

٣٦

كمبوند الكرمة - ش النخیل - امام مسجد عصفور - صیدلیة د/  امل السعدنى
السیوف شماعة

٥٢٦٢٠٥٥
٠١١١٦٧٥١١١٦

٣٧

٦٤٤٨٥١٨٨١ ش حجازى بحرى - منطقة الجمركصیدلیة د/  باسم نور الدین ٣٨

٤٦٥٩٠٦١٦٦ ش فهمى عثمان االبراھیمیةصیدلیة د/  خلیل دمحم عید
٠١٠٩٣٣٣٩٩٧٨

٣٩

٤٤٩٩٨٧١اول العامریة - ش الكابالت - بجوار قهوة االباصیرىصیدلیة د/  شیماء عبد الخالق ٤٠

٥٣٥٢٩٤٤١٦ ش مسجد التائبین ( المسرح ) سیدى بشر قبلىصیدلیة د/  ولید دوبان ٤١

١١ ش ابراھیم شوقى متفرع من ش البطاریات - صیدلیة د/  یوستینا تامر
عمارات المعمورة لالسكان - االبراھیمیة

٥٩١٨٤٤٠
٠١٢٠٠٥٩٨٨٠٥

٤٢

٤٥٩٧٣٢٣مدینة برج العرب الجدیدة -امام المدینة الترفیهیة - كاندالصیدلیة مركز التمیز الطبى ٤٣

٣١٦٥٢٢٧٧١٠ طریق الحریة كلیوباترالیزا بیال ٤٤

٦٥٢٢٤٩٩٤ ش العقبة - كلیوباترامایسة بشر
٠١٢٢٠٨٨٢٧٢٧

٤٥

١١٥٣٤٦٦٧٨ ش الجیش العصافرة قبلىمایكل ممدوح حنا
٠١٢٢٣٦٤٣١٦٠

٤٦

السیوف شماعة خلف كارفور سیتى البدمحم جابر
سیدى بشر قبلى ش القاھرة ناحیة ش عبد الوھاب

٥٢٥٥١٢٧
٥٢٨٥٩٣٤

٤٧

٤٣٨٦٧٠٢ناصیة ش مكة امام مجمع عبد المنعم جابر الهانوفیلدمحم صالح ٤٨

٧٥ ش خلیل حماده - میامىدمحم فرحات
ش ملك حفنى خلف فتح هللا ماركت المندرة

٥٧٢٤٧٢٤
٠١٢٢٢٥١٠٨٦٠

٤٩

صفحة ٤٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

االسكندریةمحافظة

ش مصطفى النجار خلف محطة سیدى جابر امام دمحم مصطفى حسن امبابى
مستشفى البدراوى

٤٢٥١١٥٩ ٥٠

٤٤ ش عبد اللطیف الصوفانى سیدى جابر امام مستشفىدمحم ندا
 مصطفى كامل

٥٤١٠٥٠٦  
٠١١١٥٤١٠٥٠٠

٥١

٠١١٤٨٥٥٩٤٩٢ش ابو زید عالم خلف مطعم الصفتى - العطارینمروة الشامى ٥٢

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

٥٥٦٧٤١٧
٠١٠١٥٨١٣٦٩٢

٥٣

مریم دانیال
( یمثلها د/  عائشة دمحم احمد عارف )

٢٤ ارض الفضالى من ش ٣٠ سیدى بشر بجوار شركة
 صیادلة البحیرة

٥٣٠٩٠٣٩ ٥٤

٥٥٨٥٠٢٠٩ ش المنصورة امام نادى المهندسینمنیرة لطفى ٥٥

٠١٢٢١٥٥١٠٣٧ك ١٩.٥٠ طریق اسكندریة مطروحنشأت خلیل ٥٦

٥٣٧٤٠٠٠مدینة بنك فیصل عمارة ٨٣ سیدى بشرنیفین حلمى ٥٧

ش جمیلة بوحرید - السیوف شماعة بجوار قریة عبد ھشام شلبى
الوھاب للمشویات

٠١٠٠٧٣١٣٨٣٤ ٥٨

المعمورة البلد ش ١٦ متفرع ش السنترال خلف یحي زكریا
مستشفى المحجوب

٥٦٣٠٠٢٠ ٥٩

صفحة ٤٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

البصریات

االسكندریةمحافظة

الشركة المصریة للبصریات 
( ٤٠% على كافة النظارات الشمسیة و 
الطبیة + عدسات ھدیة تصل الى ٢٠٠ج)

٥٨٢٠٠٩٩ش االبراھیمیة من ش عبد السالم عارف - سابا باشا
٠١٢٠٩٨٩١٤٤٤

١

القمة للبصریات
خصم ١٥% على كافة النظارات 

الشمسیة و الطبیة

٤٢٠٣٣٣١زھران سیتى مول - الدور الثانى - و جمیع الفروع ٢

المروة للبصریات
(خصم ١٥% على كافة النظارات الطبیة

 و الشمسیة )

٠١١٤٩١٨٤٣٧٨مول الهدایة امام مستشفى برج العرب الجدیدة ٣

بصریات كرمه
(خصم ٣٠% على اسعار المحل)

١٩٥٤١٣٨٠٢ ش خلیل الخیاط - مصطفى كامل ٤

رایان للبصریات 
(خصم ٤٠% على النظارات الطبیة و 

الشمسیة + عدسة ھدیة تصل الى ٢٠٠ج

ش ابراھیم الحلبى من ش عبد السالم عارف - سابا باشا
٥٩ ش اسكنر ابراھیم امام كنتاكى - میامى

ش جمیلة بوحرید - دوران المطافى - السیوف

٠١٠٢٢٢٠٦٦٨٩ ٥

شركة براند للبصریات
( ٢٠% على جمیع النظارات )

١٨١ ش جمال عبد الناصر - اول نفق سیدى بشر 
٧٢٩ طریق الحریة لوران ش االفیال و جمیع الفروع

٠١٢٨١٤٨٨٨٠٠ ٦

شركة سكاى فیجن للبصریات
( ٣٠% على كافة النظارات الشمسیة و 
الطبیة و ١٠% على                        

( 

میامى ٢٠ ش االسكندر ابراھیم - بجوار سنترال میامى -
 جناكلیس ٦٣٣ طریق الحریة برج الزراعیین

٠١٢٠٣٠٥٣٨٨٨
٠١٢٠١٥٧٩٧٠٨

٧

مؤسسة دمحم نور للبصریات
(خصم ١٥% على كافة النظارات 

الشمسیة و الطبیة غیر شامل العدسات )

٢٠٤٨٧٠١٢٠ ش محمود عزمى - محطة الرمل ٨

محالت الیسر للبصریات
(خصم ٢٠% على كافة النظارات الطبیة

 و الشمسیة

١٠٢٣٩٢٥٩١٩ میدان الرصافة - محرم بك ٩

مركز الرواد للعیون و اللیزر 
(خصم ٣٠% على الكشف و ١٠% 

على باقى الخدمات )

٩٥١٩٠٠٢الهانوفیل - امام  دوران كالسیك - عمارة الفیروز
٠١٠٦٠٩٨١٥٥

١٠

مركز المایا للبصریات
(خصم ٢٠% على النظارات الطبیة و 

الشمسیة غیر شاملة العدسات)

٢٠٠ ش بورسعید - سبورتنج
٥٦ ش عبد السالم عارف بجوار مستشفى االلمانى - 

سابا باشا

٠١٢٨١١٣١١٣
٠١٢٧٧٠٧٧٤٧٧٤

١١

مركز اى ارت للعیون و الخدمات الطبیة
 خصم ٣٠% على  النظارات الشمسیة 

و٣٥% على النظارات الطبیة)

٢٣ ش بهاء الدین الغتورى امام مستشفى اندلسیة - 
سموحة

ش الطیار محمود شكرى بجوار مطعم جاد - سیدى جابر

٠١٠١٠٢١٠٠٢٧ ١٢

صفحة ٤٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات  مؤسسة عالجیة

االسكندریةمحافظة

االیطالى 
( قوات مسلحة )

٤٢٢١٤٥٧الحضرة
٤٢٢١٤٥٨

١

الحضرة الجامعى ( عظام )
( الناریمان عظام )

٤٢٩١٨٥١الحضرة
٤٢٩٥٦٢٦

٢

٤٢٩٣١٤٣الحضرةالحمیات
٤٢٩٣١٤٢

٣

الرئیسى الجامعى 
( العالج باالجر )

٤٨٥٥٩٨٣المجمع الطبى میدان الخرطوم االزاریطة
٤٨٥٥٩٨٢

٤

القبارى العام
( خصم ١٠ % ) على وحدة الغسیل 

الكلوى و االورام و یقوم العضو باسترداد 
المساھمة من المشروع )

٤٤٠٨٦٠٧ش االمیر لؤلؤ القبارى
٤٤٠٨٥٩٩

٥

٥٥٦٣٥٥٤ش خلیل حمادة سیدى بشرشرق المدینة
٥٥٨٢٦٨٢

٦

مستشفیات جامعة االسكندریة 
( الجامعى الجدید )

٤٨٥٥٩٨٣المجمع الطبى میدان الخرطوم االزاریطة
٤٨٥٥٩٨٢

٧

٥٤٣٧٤٤٥محطة ترام سیدى جابر الشیخمصطفى كامل للقوات المسلحة
٥٤٦٦٨٠٥

٨

١٦٥٤٢٨٥٤٥٥ طریق الحریة الحضرةمعهد البحوث الطبیة
٤٢٨٢٣٣١

٩

صفحة ٤٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

البحیرةمحافظة

٩١٠٤٠٤١امتداد مستشفى الحمیاتمستشفى الفاروق ١

٢٨٦٨٢٨٥رشید ش السكة الجدیدةنبض الحیاة ٢

٣٤٣٢٤٤٩ایتاى البارود ش البحرنور الرحمن ٣

صفحة ٤٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

البحیرةمحافظة

٣٦٨٢١٤٩كوم حماده ش التحریرالحجاز بكوم حماده ١

٣٦٢٩١٦١مركز بدر ش الحریة  الحریةالرسالة ٢

ش مدخل كفر الدوار الجدید - برج بانوراما العمدة - الصفا
بجوار مسجد الفتح

٠١٢٧٥٠٥٢٨٠٠
٢٢٤٣٣٢٣

٣

٣٥٠٢٧٥٥المحمودیة ش ترعة الرشیدیةالمبرة بالمحمودیة ٤

٣٣٤٥٠٠٠دمنهور ش عبدالسالم الشاذلىالمبرة بدمنهور ٥

٣٦٨٠٥٣٥كوم حمادةامام مركز الشرطةالمبرة بكوم حمادة ٦

٢٢٤٨٨٨١كفر الدوار الحدائقالمستقبل ٧

٣٦٨٣٠٩٠كوم حمادة  ش الخلفاء الراشدینالمواساة ٨

٢٤٠١٠٨٤ابوالمطامیردار الشفاء ٩

٣٣٧٢٥٢٣دمنهور ش عبد السالم الشاذلى بجوار مدرسة الصفوةرواد الوادى
٣٣٧٢٥٢٤

١٠

٣٣١٨٢٢٢دمنهور ش الجمهوریةمستشفى دمنهور التعلیمى ١١

٣٣٣٠٠١٧ش الكورنیش بجوار مجمع دمنهور الثقافىمعهد األورام بدمنهور ١٢

صفحة ٥٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

البحیرةمحافظة

 ٢٢٤٨١٨١ برج مكة كفر الدوار المدخل الثانىمركز الصفوة
٢٢٢١٤٤٤

١

٣٣٣٨٨٨٨دمنهور - ش عبد السالم الشاذلى - برج تباركمركز الملكى للعیون
٠١٠٣٣٣٤٠١٨٨

٢

٣٣٢٩٤٢١دمنهور ش ٢٣ یولیو بجوار شبكة الكهرباءمركز النور للعیون التخصصى ٣

٣٣٦٤٨٠٠دمنهور ش عبد السالم الشاذلى بجوار مدرسة الصفوةمركز دمنهور للعیون
٣٣٦٤٩٠٠

٤

صفحة ٥١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

البحیرةمحافظة

المركز التخصصى للجهاز الهضمى و 
المناظیر

كفر الدوار - برج السرایا - المدخل الرئیسى  على 
الطریق الزراعى

٠١١١٩٣٣٣٦١٢
٢١٤٨٢٦٣

١

٣٣٤٠٥٨٧دمنهور ش عبدالسالم الشاذلىالمركز الطبى بدمنهور ٢

٠١٠٠٢٠٥٣١١١شبرا طریق النصر دمنهورجمعیة االسرة المسلمة ٣

٠١٢٢٢٦٤٧٨٨٦ش شجرة الدر خلف المعهد الدینى - دمنهورزھرة المهندسین ٤

عیادات بدر التخصصیة
( دمحم ابو مسلم دمحم ابو مسلم )

٠١٠٠٠٦٨٣٩٠١ش دمحم متولى الشعراوى  مركز بدر ٥

مدخل كفر الدوار الجدید - ش المستشفى العاممركز الحیاة لألطفال ٦

مركز العروبة الطب
حنان البحیرى

دمنهور میدان النافورة  برج طیبة  اعلى فتح هللا  الدور 
الثالث

٣٣٣٧٧٧٥٧
٠١٠١٣٢٤٥٢٠٤

٧

٢٢٣٣٢٠٠كفرالدوار ش بورسعیدمركز المدینة الطبى ٨

D.C.C ٣٣٣٣٣٧٢دمنهور  ش الكورنیش  اعلى دار الشفاء الدور الخامسمركز دمنهور للقلب
٠١٠٠٠١٨٥٧٥٧

٩

٢٢٣٢٢١١كفر الدوار ش عرابي برج زمزممركز شروق للنساء والتولید ١٠

صفحة ٥٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

البحیرةمحافظة

صیدلیة  المسلمانى
د/  ھانى المسلمانى

دمنهور - خلف المعهد الدینى - بجوار مستشفى زھرة 
المهندسین

٠١٠٠٤٦٨٨١٩٦ ١

صیدلیة اللیثى
د/  احمد اللیثى

٠١٠٠٣٥٠٤٦٤٣دمنهور ش د/  احمد زویل خلف مرسة احمد عرابى ٢

٣٢٩٠٠٠٠دمنهور - ش السد العالى - بجوار محل RMصیدلیة د/  انجى سالمة
٠١٠٥٥٥٥٥٠٦٦١

٣

٣١٩١٤٣٢دمنهور - عمارة بعجر - خلف سور الصرف المغطىصیدلیة د/  دمحم ابراھیم طایع
٠١٠٩٨٨٩٦٩٧٦

٤

٠١٢٢٥٦٧٧٧٨٢دمنهور - ش الروضه - برج الفیشاوىصیدلیة د/  دمحم ابو بكر ادریس
٣٢٨٤٠٨٨

٥

صفحة ٥٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

كفر الشیخمحافظة

٣٢٤٥٠٢٤كفرالشیخ حى المنتزه خلف المستشفى العامالزھراء الحدیث ١

مركز ابحاث امراض الكبد و القلب 
بكفر الشیخ

٣٢٥٠١٢٧كفر الشیخ بجوار مستشفى كفر الشیخ العام
 ٣٢٥٠١٢٨

٢

مركز الصفوة للعنایة المركزة
و القلب و الحاالت الحرجة

كفر الشیخ ش الجمهوریة اعلى مركز د/  ماجد سلیم 
لألشعة

٣٢١٦١٣١
٠١٠٩٥٢٨٣٠٨٥

٣

صفحة ٥٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

دمیاطمحافظة

٢٢٢٢٠٣٠  ٢٢٢٥٠٣٦دمیاط - ش نافع امام مسجد المظلوممستشفى السالم بدمیاط ١

٢٥٢٤٢٨٥   ٢٥٢٤٢٧٨راس البر ش ١٠٧مستشفى الیوم الواحد برأس البر ٢

٠١١٤٧٣٢٢٢١١ دمیاط الجدیدة - بجوار كلیة التربیة النوعیةمستشفى دار الحیاة
٠١٢٢٠٦١٢٢٢٧

٣

صفحة ٥٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

دمیاطمحافظة

دمیاط الجدیدة المنطقة المركزیة بجوار بنك القاھرة اماممستشفى دار العیون
 ش الحجوب

٢٤١٣٩٨٣  
٠١٠٠٦٦٧٧٧٢٠

١

صفحة ٥٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

الدقھلیةمحافظة

االیمان التخصصى بسندوب 
ا. د /  عایدة عبدالفتاح السید زبیب

٢٢٤٤١٤٢سندوب سكة سندوب ١

٢٧٥٠٨٤٦ش الجیش امام استاد المنصورة الریاضىالزراعیین ٢

الصفا التخصصى  مصطفى محمود 
المسلمانى

٦٩٠٢٦٨٨میت غمر ش دمحم الحفنى من ش الجیش ٣

المروة التخصصى
د/  السید شلبى كبشة

٧٤٨٤٦٦٦دكرنس  مقابل مدرسة مبارك الثانویةش مجلس المدینة
٠١٠٦٣٨٤٣٧٧٧

٤

٢٣٣٢٦٦٨ش الجیش برج تبارك بجوار االتوبیس الدولىتبارك لالطفال ٥

د /  مصطفى مصطفى الزیات 
للنساء والتولید

٢٢٤٠٠٦٤ش بورسعید ٦

صفحة ٥٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

الدقھلیةمحافظة

المنصورة - ناصیة ش جیهان من ش الترعة اعلى مطعممركز االكادیمیة للعیون و اللیزك
 كاتشب

٠١٠٠٣٠٠٤٦٤٦ ١

مستشفى الحیاة
طب و جراحة العیون و اللیزك

برج العمرو ش الجمهوریة امام متحف الدقهلیة القومى 
المنصورة

٢٩٤٩٠٠٠٢٩٤٩٠٠١
٠١٠٠٨٣٩٣٠٠١

٢

صفحة ٥٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

الدقھلیةمحافظة

د /  دمحم رشاد غنیم 
مركز غنیم لألذن والجراحات الدقیقة

برج االطباء بجوار حلوانى راندبلو 
 ش سیدى حالة

٢٢١٠٢١٩ ١

د/  دمحم زاھر النادى 
(االم للوالدة )

٦٩٠٠٢٠٢میت غمر ش بورسعید ٢

٢٩٤٠٦٦ش جیهان امام مستشفى الطوارىء داخل مستشفى الدلتامركز الدلتا لقسطرة القلب
٠١١٠٠٩٠٢٣٦٤

٣

مركز الفؤاد الطبى
لقسطرة القلب و العنایة المركزة

برج االطباء - ش صبرى ابو علم -میدان المحطة - اعلى
 صیدلیة سالى

٢٣٢٤٤٦٧ ٤

مركز المنصورة لتفتیت حصوات 
الكلى و المسالك البولیة

٢٢٠٠١٩٤ش الجمهوریة امام مستشفى الجامعة
٠١٠٦١٧٨٦١٧٠

٥

مركز النور للجراحة العامة و نساء و 
تولید

٢٣٠٤٢٥٠جدیله ش الجرن بجوار مسجد الرضوان
٠١٠٠٧٦٤٢٤٥

٦

المنصور مبنى مركز المنصورة الطبى بجوار مدارس مركز جلورى للقسطرة و القلب
الهدى و النور الدور األرضى علوى

٢٢٣٠١٢٣   
٠١٢٧١٩١٥١٨٢

٧

مركز حضانات القدس
مستشفى الزراعیین

أول ش مجمع المحاكم داخل مستشفى الزراعیین الدور 
الثانى

٢٧٥٠٨٤٦
٠١٠١٣١٤٥٠٢٦
٠١٢٠١٩٨٠٩٣٤

٨

مركز سیتى لألورام 
د/  دمحم سعد عثمان العشرى

المنصورة میدان المحطة  برج األطباء - اعلى صیدلیة 
سالى الدور الثانى

٢٣٠٥١٩١
٠١١١٩٢٥٥٥٩١

٩

مركز نیو الیف لألورام
(pet .ct العالج الكیماوى االشعاعى و)

٢١٦٦٠٩٦ش احمد ماھر برج خطاب - المنصورة
٠١٠٩١٨٣٨٦٨

١٠

صفحة ٥٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

الدقھلیةمحافظة

صیدلیة الدكتور /  السید منصور السید 
حامد

٠١٠٩٨٢٠١٧٤٥بهوت - نبروة -الدقهلیة
٠١٢٨٢٥٩٥٢٧٤

١

صفحة ٦٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

الغربیةمحافظة

٣٥٧٧٠٠٢اخر طریق االستاد بجوار القوى العاملةابن سینا
٠١١٤٤٦٨٠٠٠٠

١

٣٣١٢٨١٣ ٣٣١٢١٤٤ش سعید طنطااالمریكى ٢

٣٣١٥٠٠١طنطا ش سعید دوران كتشنرالدلتا الدولى
٣٣١٥٠٠٢

٣

/٣٣٢٨٠٠١طنطا ش على بك الكبیر من ش سعیدالشروق للجراحات الدقیقة
٢/٣

٤

٠١٢٢٣٩٨٠٠٠٦طنطا - ش النحاس تقاطع ش كفر عصامالفیروز
٠١٢٢٢٦٨٠٠٠٥

٥

٣٣٤١٩٠٨طنطا ش االستادام القرى للحقن المجهرى ٦

ش معاویة ناصیة ش عمرو بن العاص دار الشفاء
امام كلیة التجارة طنطا

٣٢٧٤٠٠١/٢/٣/٥ ٧

شركة ام القرى للخدمات الطبیة
(مستشفى ام القرى للقلب و القسطرة )

١٣٥٧٦٠٣٤ مكرر ش دمحم جابر منطقة االستاد طنطا
٣٥٧٦٠٣٥

٨

صفحة ٦١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

الغربیةمحافظة

٣٣٠٨٠٦٠ش توت عنخ امون طنطاابو ریة
٣٣١١٦٨٩

١

٣٣١٩٣٤٩طنطا ش عمرو بن العاص اخر ش سعیدالرحاب
٣٣١١٠٨٣

٢

٣٣٤٨٨٥٥منطقة االستاد ش الهناء والصفاءالسالم ٣

الشركة العالمیة للخدمات الطبیة المتكاملة 
( المواساة )

٣٤٢٢٠٣٥طنطا ش البطراویشى میدان االسكندریة
٣٤٢٢٠٣٦

٤

٣٤١٠٤١١ش كفر عصام طنطاالمدینة الطبیة
٣٤١٠٤١٢

٥

٣٣٤٠١٩٩تقاطع ش النحاس مع البحر بجوار المحافظةالنجار
٣٣٣٨٣٣٥

٦

٣٣١٩٩٢٨ش قطینى طنطاایمان الفضالى التخصصى وشركاه ٧

١٣٤١٢٢٠٣ ش الهنا منطقة االستاد طنطارسالن ٨

٢٢٣٠١٤٦المحلة الكبرى ش شكرى القوتلىمدینة الشفاء
٢٢٣٢٦٢٥

٩

منشیة الزھراء ش رفاعة الطهطاوى خلف مجمع مستشفى النور التخصصى
المحاكم المحلة الكبرى

٢٢١٣٧٢٨ ٢٢٢٦٢٥٩ ١٠

٣٣٠٦٦٢٢ش عمرو بن العاص اخر ش سعیدھویدى التخصصى ١١

صفحة ٦٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

الغربیةمحافظة

٢٥٤٤٥١٦كفر الزیات الطریق السریعالرحمن
٢٥٤٧٠٨٠

١

ش الجیش میدان دمحم نجیب تقاطع مدرسة جریس كفر السالم التخصصى
الزیات

٢٥٣٤٩٩٢           
٢٥٣٤٩٩٣

٢

٢٢٣٨٨٤٣المحلة الكبرى ش ٦ اكتوبر امام المستشفى العامحباظة ٣

٥٤٧٢٥١٠السنطة ش بورسعیدراضى
٥٤٧٠٩١٠

٤

صفحة ٦٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

الغربیةمحافظة

مركز اشعاع للعیون و اللیزر
مركز النخبة

ش الوفاء - منطقة االستاد - عمارة النخبة - طنطا ١

١ ش الجیش تقاطع الجالء بجوار محل عادلى سویت  مركز العیون التخصصى د/  احمد فهمى
الدور االول  طنطا

٠١١٤٠٣٩٤٤٠٠ ٢

مركز العیون التخصصى
د/  احمد فهمى

١ ش الجیش - تقاطع الجالء - بجوار عدلى سویت - 
الدور االول طنطا

٠١١٤٠٣٩٤٤٠٠ ٣

٢٣ ش االستاد بجوار مستشفى ابو فرحة - برج التوحید مركز رؤیة للعیون
الدور الثانى

٣٣٣٧٣٢٢
٠١٢٧٩٤١٥٠١٧

٤

مركز نورالعین 
للفحوص واللیزر

٣٣٣٤١٨٣٠ ش عمر زعفان من المدیریة خلف عمر افندى طنطا ٥

١٠٧٣٣٣٣٥٢٨ ش الجیش طنطامستشفى المغربى للعیون ٦

صفحة ٦٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

الغربیةمحافظة

شركة مركز قلب الشروق
( مركز الشروق للقلب و القسطرة )

٣٢٧١٨٤٦ش على بك الكبیر مع ش الحلو
٠١٠٦٢٦٥٦٦٥٥

١

٣٣٥٥٣٥٦طنطا اول ش البورصة - برج الشهاوىعیادات النیل التخصصیة ٢

مركز ابن سینا للعیون ٣

٣٣٢٨٤٩٤ش حسن رضوان برج اعمار الدلتا طنطامركز اسنان د /  دالیا جعیصة ٤

مستشفي القوات المسلحة خلف السكة الحدیدمركز القوات المسلحة لعالج االورام ٥

مركز دار الطب للمسالك البولیة وتفتیت 
الحصوات د /  عبد الناصر خلیفة

٦٤٠١٢٠٦٢٣٢٦٠ش البحر ( عمارة الري ) الدور االول ٦

٢٢٢٥٣٣٣ش سكة طنطا العمومى امام العیادة الشعبیةمركز دار القلب بالمحلة الكبرى
٠١٠٠٠٦٨٦٨٨٦

٧

٣٤٠٧٧٥٢ش الكورنیش بجوار استاد طنطا الریاضىمركز طنطا للقلب و القسطرة
٠١١٥١١٨٤٤٩٥

٨

طنطامركز قلوب مصر للقلب و القسطرة ٩

صفحة ٦٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

الغربیةمحافظة

بجوار مدرسة البنات خلف الشئون الصحیةاحمد عمارة
(نسبة الخصم ١٠%محلى و٦%مستورد)

٣٣٥٧٣٧٧ ١

ش انور طنطاالدعوة
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٥٨٥٤٨ ٢

ش النحاس ناصیة الحریرىالمحبة
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٥١٦٩٣ ٣

٢ ش د/  جمال ابوعیسى اول طریق شوبرباسم جمال ابوعیسى
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٤١٦٨٠٦ ٤

میدان المحطة والمدیریةبدران
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٠٣٩٩٦ ٥

ـــــش سعید نادى المعلمین (نسبة الخصم ٨%) جمعة ــ ـــ ٦

كورنیش النیل طریق اخناواى  طنطاد /  احمد فتحى كشك
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٢٩٤٠٢٥ ٧

٣٣٢٧٤٧٥ش االمین (نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)د/  اسامة الماحى ٨

ش شوقى من سعید طنطاد/  اسامة رمضان
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣١٦٣٢٣ ٩

محلة مرحوم خلف مستشفى الشرطةد/  اسماء ابورواش
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٨%مستورد و اكسسوارات)

ــــــــ ١٠

ـــــــــــحى الحمرة برما طنطا(نسبة الخصم٨%) د/  تامر ١١

السنطة ش مدرسة الفتوحد/  حسناء دمحم سالم دراج
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٥٤٧٧١٠٠ ١٢

٢٨ ش الشیخ الشعراوى مع عمرو بن العاص طنطاد/  رشا عادل الظهار
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٢٧١١٢١ ١٣

امتداد ش بطرس من ش دمحم فریدد/  دمحم العدل
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٠٢٤٢٣ ١٤

١٢ ش السلطان مراد من ش حسن رضوان طنطاد/  دمحم سالم عبدالعلیم
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٩٦٨٦٧ ١٥

العجیزى ش التحریر طنطاد/  دمحم مصطفى سالم
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٥١٧١١٧ ١٦

ش عزیز فهمى امام بنك فیصلسامى
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٣٤٤٧٨ ١٧

طنطا ش النحاسصیدلیة د /  سوزان سلیمان
(نسبة الخصم ١١%محلى ٥%مستورد)

٩١١٢٨٠١ ١٨

ش محب امام البوارطارق عمر
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

١٩

٢٥ ش بطرس طنطاعزة شبل
(نسبة الخصم ٧%محلى ٥%مستورد)

٣٣١٢٦٥٦ ٢٠

ش ابوبكر الصدیق من ش سلیمان باشا من ش النحاسعمرو شعبان
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٩١١٧٦٧٦ ٢١

٣٥٠٨٥٤٠ترعة الشیتى (نسبة الخصم ١٠%) غازى ٢٢

٩ ش عباس العقاد اخر سعیدفجر االسالم
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٣٣٠٢٦١٥ ٢٣

ش سعید امام كلیة التجارةمجموعة صیدلیات العربیة
(نسبة الخصم ١١%محلى ٥%مستورد)

٣٢٨٦٦٦٢ ٢٤

صفحة ٦٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

الغربیةمحافظة

ش مكة خلف مساكن الجالء طنطامطاوع
(نسبة الخصم ٦%) 

٠١٤٤٢١٦٥٧٥ ٢٥

میدان المحطة بجوار البشبیشىھانى الجدیدة
(نسبة الخصم ١٠%محلى ٥%مستورد)

٠١٢٢٨٥٣٠٩٩ ٢٦

صفحة ٦٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

طابع خاص ٦٠%االسرة ٣٠%الوالدین

المنوفیةمحافظة

٣٤٠٩٩٢٠ أبو رقبة مركز أشمون المنوفیةمستشفى العربى
خط ساخن١٩٤٤٤

١

صفحة ٦٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

المنوفیةمحافظة

أشمونمستشفى جراحة الیوم الواحد بأشمون ١

صفحة ٦٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

المنوفیةمحافظة

٠١٠٢٨١١٠٠٢٧شبین الكوم اول طریق میت خاقان امام المدرسة الثانویةالدرة ١

٠١٠٠٦٥٤٣١٢٣برج ابو یوسف امام معهد الكبد شبین الكومالمستشفى األوربى
٠١٠٠٠٠٥٣٦

٢

٢١٩٤٥١٨شبین الكوم البر الشرقى اسفل الكوبرى العلوىالمعلمین
٠١٠٦٤٣٣٣٨٨٨

٣

شبین الكوم ش كمال الدین شعبان ( األمین سابقا ) عرفة التخصصى
بجوار مسجد الرحمة

٢٢٢٤٤٥٢ ٢٢٢٥٩٥٠ ٤

٣٦٦٢٩٩٠ ٣٦٦٢٨٧٠منوف ش عبادة اخر سور المحكمةمستشفى البسمة ٥

صفحة ٧٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

المنوفیةمحافظة

شبین الكوم البر الشرقىالجمعیة الطبیة المواساة ١

٢٣٣٠١٨٨شبین الكوم ش الشونة من ش المدارسالدلتا ٢

٤٣٤٥٤٤٠اشمونالمواساه باشمون ٣

٢٧٤٤٥٥٠٠تالالمواساه بتال ٤

٣٦٦٢٣٨٢منوفالمواساه بمنوف ٥

٦٠٢٥٨١٤٦١ ش الجیش قویسنا - المنوفیةالهدى التخصصى
٢٥٧٣٥١٥

٦

٣٧٩٢٤٤٤تالدار الشفا بتال ٧

٢٥٧٣٨٥٩قویسنا ش غراب بجوار السكة الحدیدمستشفي بدر ٨

مستشفى شبین الكوم التعلیمى 
العالج االقتصادى

٢٢٢١٣٠٨شبین الكوم ٩

٣٦٠٤٠٠٠مدینة الساداتمستشفى ھرمل التذكارى بمدینة السادات ١٠

٣٦٦٢٨٣٤منوف ش الروضةھرمل التذكارى بمنوف ١١

صفحة ٧١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

المنوفیةمحافظة

٣٤٤٩٩١٠أشمون میدان صیدناوى  المنوفیةمركز النور للعیون ١

صفحة ٧٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

المنوفیةمحافظة

 شركة المنوفیة لقسطرة القلب 
 ( مركز الفؤاد )

٢٣١٩٢٩٩شبین الكوم /  ش بنك مصر فوق مستشفى الدلتا ١

علي عبد المحفوظ علي زھرة 
( مركز الكلي و المسالك)

٠١٠٠١٣٨٥٦٩٣شبین الكوم میدان شرف برج الفیروز الدور (٢) ٢

مركز الدرة للكلى و المسالك
( جمیع خدمات المسالك )

٢٠٦٤١٢٤شبین الكوم اول طریق میت خاقان امام المدرسة الثانویة
٠١٠٢٨١١٠٠٢٧

٣

مركز الشروق نساء و تولید
 (د/  ماجد سعد الزلعاوي )

٠١٠٦٠٣٦١٠٤٦منوف ش الجیش برج السید بركة ٤

٠١٠٠٠٣٩٢٦٩١میدان شرف  برج الفیروز  شبین الكوممركز الكلى و المسالك البولیة ٥

٠١٠٢٨٨٢٨١٢٨شبین الكوم میدان شرف برج الكوثر الدور (٣)مركز رعایةالكبد ٦

(CIC ) ٠١١١٧٤٠٠٣٦٤شبین الكوم /  برج ابویوسف امام معهد الكبدمركز نایل كاث
٢٣٣٤٧٧١

٧

٠١٠٩٩٠١٦٠٢١برج االطباء دور (١) امام الشبان المسلمین شبین الكوممصر سكوب ( احمد السید عطیة ) ٨

صفحة ٧٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

المنوفیةمحافظة

٢٢٢٩٣٣٣ ش حتحوت امام السنترال شبین الكومصیدلیة السنترال ( عمرو عبد الجواد ) ١

ش احمد ماعر برج المهندسین امام ستودیو منیر شبین صیدلیة الظریف (د/  دمحمالظریف )
الكوم

٠١٠٠٤٦١٤٦٧٤ ٢

٢٣٣٣٣٠١میدان شرف ش االمین شبین الكومصیدلیة العناني ( د/  عبد الرحمن العناني ) ٣

٠١٠٠١٩٨٥٣٢٥شبین الكوم البر الشرقي امام نادي القضاهصیدلیة د /  ھالة النجار ٤

 / ٢٢٣١٠٥٨میدان  شرف ش/االمین شبین الكومصیدلیة د/  یاسر عبد السالم
٠١٠٩٦٠٩٣٧٤٧

٥

٢٢٢٩٣٣٧شبین الكومصیدلیة عالم الجدیدة  - صیدلیة حجازي ٦

صفحة ٧٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

الشرقیةمحافظة

٢٣٦٠٧٢٧الزقازیق - منشیة السادات - خلف موقف االتوبیسمستشفي التیسیر الدولي ١

صفحة ٧٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

الشرقیةمحافظة

٢١٤٣٧٤٠الزقازیق - النحاس - طریق الزقازیق میت غمرمستشفى قصر الحیاة ١

صفحة ٧٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

الشرقیةمحافظة

المصریة األوربیة للخدمات الطبیة
(مستشفى التخصصى للحوادث و 

الطوارىء)

٢٣٢٠٤٩٣برج الشرقاوى بجوار موقف المنصورة الزقازیق ١

٢٣١٦٣٦٣ش احمد ماھر كوبرى العبور الزقازیقمستشفى العبور ٢

٢٣٠٧٧٧٨الزقازیق میدان المنتزه عمارة احمد یحیىمستشفى المنتزه الدولى ٣

صفحة ٧٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

الشرقیةمحافظة

المركز الطبى الحدیث 
( رویال الطبى )

 ٠٥٥٢٣٥٠٠٧٠شارع الجالء برج زیزینیا ٣ امام بنزینة على زكى
٠١٠٠٠٠٨٨٧٤٤

١

٢٣٠٦١٩٨ ٢٣٠٩٨٨٥امتداد ش اللواء عبدالعزیز على طریق المنصورةمستشفى  حمدى السید ٢

٣٤٠٠٧٤٤ ٣٤٠٢٣٦٩ابوحماد بجوار المحكمةمستشفى ابوساطى التخصصى ٣

٣٩٧٩٣٨١ بجوار مجمع الشرطة - فاقوسمستشفى االمل الدولى
٠١٠٩٤٤١٩٨٨٣

٤

٢٣٠١٥١٢الزقازیق ٢٨ ش القومیة المساكن التعاونیةمستشفى السالم ٥

٣٩٤٣٠٣٠فاقوس - بجوار نادى منیة المكرممستشفى العین الجاریة
٠١٠١٠٥٩٩٩٢٩

٦

٢٣٥٧٢٢١الزقازیق حى الزھورمستشفى المدینة ٧

٠١٥٣٦٧٢٣١العاشر من رمضانمستشفى الهالل االخضر ٨

٠١٥٣٦٨٤٤٤العاشر من رمضان مركز المدینةمستشفى بن سینا للجراحة ٩

مركز الحى الثالث خلف نادى الرواد مجاورة ٢١ مستشفى خمیسى التخصصى
العاشر من رمضان

٠١٥٣٧٩١٤٥
٠١٥٣٧٩١٤٦

١٠

٢٥٨٢٨٢٣فاقوس ش بورسعید ھندسة الرىمستشفى دار الشفا
٢٥٨٠٨٢٣

١١

٣٦٦١٩٩٩ش سعد زغلول منیا القمحمستشفى سالمات التخصصى ١٢

٢٣٦٥٥٠٠ ٢٩٢٣٦٥٥٣٦ ش المحاریث و الهندسة الزقازیقمستشفى والى للجراحات ١٣

صفحة ٧٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

الشرقیةمحافظة

مركز االمین للعیون
د احمد رشاد دمحم عبد العزیز

٠١٠٦٧٩١٩٤١٠فاقوس - خلف موقف االتوبي ١

مركز الرواد للعیون
د دمحم عطیة دمحم عطیة حماد

٢٣٧٧٩٥٢ش السالم - خلف صیدناوى - الجامعة - الزقازیق
٠١٠٦٦١٠٠٩٩٦

٢

١٥٢٣٨٥٨٨٨ ش االمام على نهایة ش الفتح ( المبرة )  الزقازیقمركز الشرقیة للعیون ٣

٢٣٤٨٩٩٩الزقازیق ش القومیة خالد بن الولید خلف المبرةمركز العیون التخصصى ٤

الزقازیق نهایة ش طلبة عویضة بعد عمارة ماشاء هللا مركز الفا للعیون
برج زیزینیا

٢٣٠٠٣١٢
٠١٢٠٥٥٤٧٣٣٣

٥

مركز مصر للعیون
د/  دمحم على االسود

٣٢٣٧٦٩٠١ ش احمد عبد المطلب امام كوبرى الجامعو
٠١١١٦٠٠٦٩٠٩

٦

٢٣٥٣٧٣٧٢٣٥٣٧٣٨الزقازیق ش الفتح بجوار مستشفى المبرهمستشفى الفتح للعیون ٧

مستشفى الفردوس للعیون 
د /  احمد توفیق

٢٣٦٢٨٠٢الزقازیق كفر دمحم حسین
٢٣٤٢٨٠٠

٨

حى السالم ش خالد بن خلدون  مستشفى صالح سالم التخصصى
الزقازیق ش طلبة عویضة فلل الجامعة

٢٣٧٠٠٦٦
٠١٦٨٨٣٢٠٥٩

٩

صفحة ٧٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

الشرقیةمحافظة

 م /  مأمون دمحم سرحان
(مركز د/  عفاف حامد عبد هللا)

٣٦٦٢٨٩ ٠١٠٠١٤٧٧٠٣٧العاشر من رمضان  مصریة ینتر ١ مدخل ه االردنیة ١

د/  دمحم عبد الحمید یوسف رمضان
( مركز براعم طب االطفال )

االردنیة - برج رقم ٢ امام البنك االھلى - العاشر من 
رمضان

٠١٠٠٥٧٩٧١٩٧
٠١٠٠٥٨٥٣٧٥٧

٢

عیادات الرشاد التخصصیة د/  سناء ابو 
سمرة ( مركز اطفال )

 ٠١٠١٣٥٢٧٨٧٨العاشر من رمضان - المجاورة العاشره بجوار المسجد
٠١٠١٧١٨٨٥٥٣ 

٠١٥٣٥٧٢١٨

٣

دمحم سمیر عبده حجاج
( مركز عیادات مصر التخصصیة )

٤٣٢٣٥١٩٧٤ ش الجالء المنتزة الزقازیق
٠١٠٦٧٦٤٢٠٩٩

٤

مركز االیمان للسمعیات( ولید نوح)
د/  ولید دمحم ابراھیم البوھى

میدان الصاغة الزقازیق
الزقازیق االشارة بجوار صیدلیة صالح الدین

٢٣٥٤٧١٧
٢٣٧٣٧٣٥

٥

مركز الشرقیة الطبى للمسالك
د على على متولى منصور

٢٣٣٩٧٧٧موقف المنصورة - الزقازیق
٠١١٤٢٤٤١٢٤٤

٦

٠١٠٠١٧٤٧١٠٣میدان المنتزة - الزقازیقمركز الغمرى للجراحة العامة
٠١٠١٠٠٠١٩١٨

٧

مركز الولید للوالدات و جراحاحات النساء
د ولید دمحم دمحم مصطفى عثمان

٠١٢٠٢٠٤١٧٥١حى الزھور - خلف النساجون الشرقیون - الزقازیق
٠١٢٠٤٠٣٠١٦٩

٨

٢٣٢٤٥٨٥  ٢٣٢٦٩٨١الزقازیق القومیة امام المساكن التعاونیةمركز جاویش الطبى ٩

٢٣٥٤١٢١الزقازیق میدان القومیةمركز حمیدة الطبى ١٠

٠١٢٠٤٢٣٩٢٢٢خلف قسم الشرطة - ابو حمادمركز دار الطفل و الحضانات
٠١١٤٥٩١١٧٧٥

١١

٠١٢٠٤٢٣٩٢٢٢خلف قسم الشرطة - ابو حمادمركز رعایة الطفل و الحضانات
٠١١٤٥٩١١٧٧٥

١٢

مركز مصریة سكان
( نیو الیف )

٠١٠٦٦٣٤٤٤٤٠مدخل الزقازیق العمومى - میدان القومیة - ش السالم
٠١٠١٧١٧٠٨٢٦

١٣

صفحة ٨٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

الشرقیةمحافظة

العاشر من رمضان المجاورة األولى قطعة ٤٥ بجوار صیدلیة ھارفى ھانى
كنیسة العذراء مریم

٤٣٦٩٢٧٠
٠١٢٨٥٨٠٠١١٠

١

صفحة ٨١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

القلیوبیةمحافظة

٣٢٤٣٧٦١بنھا بجوار االستاد امام مستشفى التأمین الصحىمستشفى األطفال التخصصى ببنھا ١

٣٢٣٦٠٩٢ش مسجد عمر بن الخطاب  بنھامستشفى الكویتى التخصصى ٢

مدینة العبور - محلیة ٥ - الحى األول - خلف قسم شرطةمستشى العبور التخصصى
 العبور

٤٤٧٩٥١٥٢
٤٤٧٩٥٢٥٣

٣

صفحة ٨٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

القلیوبیةمحافظة

شركة السالم التخصصى 
( دار الطب )

بنھا ش مسجد عمر بن الخطاب - امام مستشفى 
االمراض النفسیة

٣١٦٨٥٢٦/٢٩/٣٠/٤٢
٠١٠١٢١٩٩٩٤٥

١

٨٠١٢٢٢٩٩٣٤٦٧ ش الصرف الصحى - الخصوص القلیوبیةمستشفى الحیاة الجدیدة
٢٨٨٥٠٢٧٠

٢

صفحة ٨٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

القلیوبیةمحافظة

٣٢٣٠٥٨٦بنھا ش الكورنیش خلف المحافظةابن سینا ١

٣٢٥٥٥٠٩بنھا ش الشھید فرید ندا الربع سابقامستشفى االیمان الخیرى ٢

٣٢٦٠٢٨٠بنھا ش سعد زغلولمستشفى الراعى الصالح ٣

٣٢٣٣٤١٠بنھا الجدیدة ش مستشفى االملمستشفى الصفا بنھا ٤

٢٤٦٠١٧٧طوخ ش الشھید احمد عبدالعزیزمستشفى الفیومى ٥

ش عبد الجواد قرطام - بنھا الجدیدةمستشفى المدینة المنورة ٦

كفر شكر - طریق بنھا المنصورة السریعمستشفى النور المحمدى ٧

٠١٠٢٠٧٧٠٩٨٢كفر شكر - طریق بنھا المنصورة السریعمستشفى النورى التخصصى
٠١٢٢٧١٣٧٢٧٣

٨

٣٢٣٦٠٥٧بنھا الجدیدة ناصیة ش االملمستشفى حواء للوالدة ٩

٣٢٣١٤٨٥بنھا الجدیدة ش الریاضة متفرع من ش االملمستشفى دار الشفا ١٠

صفحة ٨٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

القلیوبیةمحافظة

٣٢٢٢٨١٦/١٧/١٨بنھا ١ ش النساج امام كلیة العلوم بجوار نادى القضاةمركز ابصار العیون ١

٣٢٣٧٠٥٧بنھا ٩  ھانى كامل قسیم عیاد امام نادى بنھا الریاضىمركز الرؤیة للعیون
٠١٠١٣٨٥٨٤٨٣

٢

٣٢٢٢٧٧٧بنھا الجدیدة - ١٥ ش فرید ندامركز العین للیزك و جراحات العیون
٣٢٦٢٧٢٨

٠١٢٧٨٢٢٢٩٩٩

٣

٠١٠٦٤٢٢٢١١١بنھا برج روجینا طریق الموقف الجدید الدور االرضىمركز الماسة للعیون
٠١٠٠٠٨٦٥٤٨٧

٤

صفحة ٨٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

القلیوبیةمحافظة

٣١٨٩١٢٣بنھا - ٥ ش كلیة التجارة او امتداد الموقف الجدیدمركز الكبد و الجھاز الھضمى و المناظیر
٠١٠٠٨٧٧٠٧٧٩

١

٣٢٢٣٧٩٣بنھا ش الجمعیة الشرعیة بجوار المرورمركز المدینة المنورة
٠١٢٢٩٥٣٩٦٢٠

٢

بنھا - ش معھد الخدة االجتماعیة امام مدرسة ناصر مركز رعایة الطبى
االعدادیة

٠١٢٠٠٤٥٩٩٨٤
٠١٠١٣٦٦٦٠٠٦

٣

صفحة ٨٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

القلیوبیةمحافظة

بنها ٢ ش ادریس تقسیم عیاد بجوار السنترال امام صیدلیة إدریس
مدرسة الشبان المسلمین

٣٢٢٧٥٠٠
٠١١١٢٩٩٩٢٥٥

١

٤ ش ١٥ مایو - امام قصر ثقافة بهتیم - الشارع الجدید صیدلیة د/  دمحم كمال
٢٤ ش مسجد النور المحمدى - مزرعة البط بهتیم

٠١١٢١٤٢٣٧٣٣
٠١١٤٨٥٨٢٥٠٣

٢

صفحة ٨٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

االسماعیلیةمحافظة

٣١٣٥١٢٤ ٠٦٤ش المستشفى عرایشیة مصر - االسماعیلیةمستشفى اورام االسماعلیه
٠١٠٠٨٤٨٠٥٤٣

١

٣٢١٠٢٩٠الطریق الدائرى - امام مخل الطوارىء مستشفى الجامعةمستشفى جامعة قناة السویس التخصصى
٠١٠١٠١٥٦٤٣٦

٢

صفحة ٨٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

االسماعیلیةمحافظة

الجمعیة الطبیة االسالمیة
مستشفى االمل

٣٢٣٩١٨٧حى الزھور ١

جمعیة الخیروالبركة لرعایة الفقراءواالیتام
مستشفى الخیروالبركة

٣٣٧٧٧١٤ش الخیر و البركة من ش شبین الكوم
٣٣٧٧٧١٨

٢

صفحة ٨٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

االسماعیلیةمحافظة

٣٢٢٢٦٧٣برج الجوھرة بجوار الموقف الجدید باالسماعیلیةمركز الجوھرة للعیون واللیزك
٣٢٢٢٦٧٤

١

مركز العیون الدولى
د/  على خلیل عوض هللا

٣٢٠٧٣٧٣طریق المرحلة الخامسة الشیخ زاید االسماعیلیة ٢

مركز قرطبة للعیون و اللیزك
د/  اسامة محى الدین النحراوى

٣٢٢٦٥٧٠برج قرطبة بجوار الموقف الجدید باإلسماعیلیة
٠١٠٠٠٣٤٨٦٠١

٣

صفحة ٩٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

االسماعیلیةمحافظة

المركز الطبى التخصصى 
بجمعیةابوبكر الصدیق

٣٣٥٨٢٥٢میدان الجمهوریة مسجد ابو بكر الصدیق ١

مركز االیمان للوالدة
( د /  احمد حسن عبده )

١٥ حارة عبد الملك و حسن درویش خلف مدرسة طه 
حسین

٣٩١٧٦٦٢ ٢

مركز المغربل للوالدة
د/  عمر حامد المغربل

٣٢٢٩٧٠٠ش شبین الكوم برج الصفوة ٣

٣٣٥٩١٣٤خلف نقابة التطبیقین متفرع من ش شبین الكوممركز د/  امل سید احمد ماضى ٤

مركز قلب و قسطرة االسماعیلیة
د /  ھشام حجازى على

٣٢٢٢٧٢٥المرحلة الخامسة الشیخ زاید بجوار حدیقة الخالدین
٠١٠٦٦٣٠٠٠٦٦

٥

مركز كیر لجراحات االنف و االذن و 
الحنجرة

( د/  احمد على عامر )

١١٨٠١٢٧٣٧٢٣٣١٣ ش شحته امتداد ش السكة الحدید باالسماعیلیة
٠١٠٩٨٤٠٨٨٥٧

٦

مركز نور اإلیمان 
 د /  خالد احمد عطوة

٠١١١١٤٠٣٠٣٣خلف المحافظة الجدیدة امام مدیریة التموین ٧

مركز نور الحیاة للوالدة
( د/  مسعد على على )

١٦٣١١٠٠١٠ ش الدقهلیة - عرایشیة مصر
٠١٠٦٢٧٧٧٧٨٣

٨

٣٣٢٥٣٢٤ش سوھاج والسكة الحدید بجوار مدرسة صفیة زغلولمركزالوسام للوالدة ٩

صفحة ٩١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

االسماعیلیةمحافظة

صیدلیة الشفاء
د.حسن صالح سالمة

٢٠٣٩١٥٠٠٠ ش اسماعیل سرى و االسكندریة ١

٠١١٥٢٢٥٢٢٢٨ارض الجمعیات - بجوار ابراج الجمعیاتصیدلیة د.احمد زكى المحمدى ٢

٣١١٠٦٦٦الشیخ زاید - المرحلة الرابعة دبش - امام مسجد حراءصیدلیة د.امانى ابو الحسن
٣٥٤٤٢٢١

٣

١١٣٣٩١٧٠٧٠ ش التحریر - حى أولصیدلیة د.دمحم المصرى
٠١٠١٠٤٧٧٧٧٨

٤

٠١٢٧٥٤٧٠٥٩١ش شبین الكوم االسماعیلیةصیدلیة د.دمحم زكى حسان ٥

جاردن سیتى - بلوك ١٥ - بجوار نادى النخیل - امام صیدلیة د.مروة طارق
مسجد الرحمن الرحیم

٠١٢٠٣٤٠٤٨٠٤
٠١١١٠١٢٠١٨٨

٦

صفحة ٩٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

السویسمحافظة

المستشفى العسكرى
( الدفع نقدى بالئحة المستشفى و 

المساھمة من ادارة المشروع )

٣٦٧٥٣٩١السالم ٢ بجوار اسواق بدر ١

عین الحیاة
( الدفع نقدا بالمستشفى ویقوم العضو 

باحضار الفواتیر السترداد المساھمة من 
ادارة المشروع )

٥٣١٩٤٢٦٩ ش الفردوس بجوار حى السویس ٢

مستشفى االمل التخصصى
( الدفع نقدا بالمستشفى ویقوم العضو 

باحضار الفواتیر السترداد المساھمة من 
ادارة المشروع )

٣٣٣٦٢٠٤السویس خلف الھالل االحمر
٣٣٣٥٤٦٥

٣

مستشفى قناة السویس الجدیدة
( خصم ٢٠% على الئحة المستشفى و 

المساھمة من ادارة المشروع )

٣٤٣٢٤٩٩  - ٣٤٣٢٤٧٧المحروسة المالحة الجدیدة ٤

صفحة ٩٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

السویسمحافظة

٣٨٣٣٣٤٤٨١ ش الفرنساوى خلف الجمعیة الشرعیةالسراج المنیر ١

٣٣٠٠٨٦٩برج الدوشىالقنال ٢

٣٢٤٣٣٠٩٠٢٠ ش الجیش امام دار مناسبات السویسالمبرة الخاص ٣

٣٦٧١٥٨٩الصباحانس بن مالك ٤

٥٠٧٣٣٣١١٥٧ ش الجیشمستشفى عباد الرحمن التخصصى ٥

صفحة ٩٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

السویسمحافظة

٣٢١٨٠٠٧ابراج الصفوة برج بدر رقم ٢االكادیمیة المصریة للعیون ١

صفحة ٩٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

السویسمحافظة

١٠٠٠١٠٠٨٢٣٨٢٣٠ ش بنك مصر االربعین - اعلى حداید الغفیرعیادات رؤیا التخصصیة ١

١٢ ش اسوان المتفرع من ش الجیش خلف الرخاوى مؤسسة الوان لذوى االحتیاجات الخاصة
الجدید

٠١٠١٧٧٠٢٦٣٥ ٢

مركز بیبى كیر الطبى التخصصى لألطفال
 و حدیثى الوالدة

السالم ١ ش بغداد متفرع من ش عمر بن الخطاب بجوار
 صیدلیة ایمان عبد المجید

٠١٥٥٥٣٧٩٢٣٢ ٣

صفحة ٩٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

بورسعیدمحافظة

٣٣٣١٥٣١ش األمین و سعد زغلولمستشفى أل سلیمان التخصصى
 ٣٣٣١٥٣٢

١

٣٢٢٣٧٢٢ش ٢٣ یولیومستشفى بورسعید العسكرى
 ٣٢٢٢٦٧٣

٢

صفحة ٩٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

بورسعیدمحافظة

٣٢٢٥٩٣٠ش عرابى امام مسجد مریمالنسا و الوالدة التخصصى ١

٣٢٤٤٠٨٣ش دمحم علىعمر بن الخطاب االسالمى ٢

٣٧٢٧٩٨٦ش االمین ببورسعیدمستشفى افا مینا
٣٧٢٧٩٨٥

٣

٣٧٢٧٩٨٦بورفؤاد - ش الجمهوریة امام حدیقة المنتزهمستشفى افا مینا ٢ ٤

صفحة ٩٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات الصحة النفسیة

بورسعیدمحافظة

٣٦٥٥٩٠٧حى الزھور - المروة ش ٢٣ دیسمبر و قناة السویسبورسعید للصحة النفسیة ١

صفحة ٩٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

بورسعیدمحافظة

٣٣٤٤٩٠٠ش الجمهوریة و الشهید عاطف الساداتمركز السالم لجراحة العیون ١

٠١٢٨١٠٧٠٧٠٠الجولفمركز لیزك بورسعید
٠١٠٦١٠٧٠٧٠٠

٢

صفحة ١٠٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

بورسعیدمحافظة

( عیادات مكة التخصصیة )
مصطفى مصطفى السعید

٣٦٤٧٧٠١عیادة مكة التخصصیة امام نادى الرباط - الزھور
٠١٠٠١٠٥٨٠٧٥

١

صفحة ١٠١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

بورسعیدمحافظة

تعاونیات الجیزة عمارة لطفى السیدصیدلیة احمد محمود النجار ١

بورفؤاد ابراج دمحم علىصیدلیة اسالم صبحى سرى ٢

٣٤٥٥١١١بورفؤاد امام كنتاكىصیدلیة االمیر ٣

٣٢٣٩٤٠٤ش صالح سالم و سعد زغلولصیدلیة البرج ٤

٣٦٠٩٤٥٤تعاونیات الزھور عمارة نویبع امام مسجد الحرمینصیدلیة المنارة ٥

٣٣٢٠٨٦١شارع ممفیسصیدلیة الهالل ٦

بنك االسكان امام معهد الحاسب اآللىصیدلیة بدیر ٧

مجمع البنوك - خلف مركز شباب بورفؤادصیدلیة تأمیم - بورفؤاد ٨

بنك االسكان بجوار مسجد عزیزةصیدلیة سماح عبد العزیز ٩

ش طرح البحر - قریة النورس - ممر الطوارىء - بجوارصیدلیة سمیر صالح االلفى
 محل steel للمالبس

٣٢٢٠٧٤
٠١٢٢٤٣٣٣٧٤٧

١٠

٣٦٦٤١٢٢تعاونیات الزھور - بجوار المجمع االسالمى - عمارة مكةصیدلیة شادى المسیدى
٠١٠٠٨٨٩١٣٦٨

١١

٣٣٢٦٨٢٤ش عرابى و اسكندریة امام محالت ابو السعود الطیرصیدلیة عرابى ١٢

بورفؤاد ابراج دمحم علىصیدلیة فیرونیا سامى سعد ١٣

شباب المدینة ع ٨٧صیدلیة دمحم كمال الزھیرى ١٤

امام كلیة ھندسة خلف بنك االسكندریة ببورفؤادصیدلیة مها دمحم المهدى
مساكن دمحم على برج ٢١ خلف مدرسة االعدادیة بنین

١٥

ارض الجولف امام شركة تاون جازصیدلیة ھشام دبل
ش الشربینى بجوار كفالة الیتیم

٣٧٠٩٠٥٠ ١٦

عمارة االوقاف امام مركز الجوھرة الطبىصیلیة زیاد ابو جندى
 منطقة على بن ابى طالب امام محطة غاز المروه

١٧

صفحة ١٠٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

العریشمحافظة

ش ٢٣ یولیو - بجوار قسم ثان القدیممستشفى الصفا التخصصى ١

صفحة ١٠٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

العریشمحافظة

ش الجیش امام جهاز تعمیر سیناءعیادات الرحمة الطبیة
٠١٢٢٥٤٥٥٨٠٨

١

٠١٢٢٣٧٣٢٩٤٣ش البحر بجوار فندق سویس انمركز مكة للوالدة ٢

صفحة ١٠٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

الفیوممحافظة

١٤٢٠٧٤١١٣ ش الجزائر باغوصالزھراء التخصصى
٢٠٧٤١٤٤

١

٢٣٥٣٥٦٠الفیوم ش المعهد الدینى بالفوال برج مكة المكرمةالسالم التخصصى
٢٣٥٣٥٤٠

٢

٢٣٦٤٨٤٨ش الحریة امام السنترالعرفة ٣

٢١٤٠١٧٣اول طریق مصر الفیوم امام مدخل نادى قارون -  الفیوممستشفى الحیاة للخدمات الطبیة
٠١٠١٤٩٧٧٧٧٤

٤

٢١٥٢٠٨١المسلة بجوار المطحن االلى برج الندىمستشفى الندى
  ٢١٥٢٣١١

٥

٤٢١٥٣٩٠٠ابراج التجاریین امام قسم اول الفیوم - امام المطحن اآللىمستشفى مصرالفیوم للخدمات الطبیة
٠١٠٠٨٨٨١٣٥٠

٦

٢٧١١٢٢٠مركز ابشواى  - ابو جنشو - شارع الجالءمستشفى مكة ابشواى
٠١٠١٦٥٣٤٣٤٣

٧

الفیوم- سنورس - ش دمحم متولى الشعراوى -٠ بجوار مستشفى نور الهدى التخصصى
موقف مصر

٢٩٠٩٤٠٩
٠١٠٢٥٣٥١٤٢٤
٠١١٥٨٧٥٧٠٧١

٨

٢٠٧٠٤٧٤  ٢٠٧٠٤٧٥الحادقة خلف الفنیة بناتمكة للخدمات الطبیة بالفیوم
٠١٠٩٩٩٥٤٩٥٥

٩

صفحة ١٠٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

الفیوممحافظة

الفیوم الحادقة مركز بدر االسالمى الدور الخامس ش  مركز یقین لطب و جراحات العیون
الجمهوریة

٢٣٠٤٠١٣/٣٢
٠١٠٨٧٥٥٥٩٤

١

مركز حورس التخصصى 
لطب وجراحة العیون

٣٢٣١٤٩٩٥ ش المحمدیة برج العدوى
٢٣١٤٩٩٦

٢

١٦  ش العمدة من ش الحریة مستشفى العیون الدولى
اعلى النساجون الشرقیون

٢٣٧٧١٩٩٩
٢٣٦٦٩٥٥

٣

صفحة ١٠٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

الفیوممحافظة

شركة الفیوم الدولى د/  احمد یوسف عبد 
هللا

٠١٠١١٥٥٨٥٠٠كفور النیل طریق ومو- شركة مستشفى الفیوم الدولى ١

 ٠١١٤٨٥٦١٦٦٦الفیوم قحافة شارع الشناوى بجوار مسجد نور الهدایةمركز الحسین للتخاطب و تأھیل االعاقات
٢٣٦٦٠٠١ ٢٣٠٠٠٠٢

٢

مركز النخیل للنساء و التولید
( د /  احمد رجب على دمحم )

الفیوم - ش الورشة - برج نصار - خلف قصر ثقافة 
الفیوم

٠١٠٠١٨٥٨٥٨٩
٠١٠٠٦٨٨٩٥٠٥

٣

مركز تبارك الرحمن التخصصى للنساء و 
التولید

الفیوم - البارودیة البحریة - ١ ش النزالوى - اعلى 
اسواق االحمدى - برج االیمان

٢١٤٨٤٨٤
٠١١١١٩٩١٩٣٠
٠١٠٣٠١٧٧٥٩٤

٤

مركز جنى الطبى التخصصى للنساء و 
التولید

( د/  نیفین شعبان احمد عبد ربه)

٢٣٧٥١٦٣میدان السواقى - ش المأمون - بجوار مطعم حسونة
٠١٠٩٠٢٤٦١٦٠

٢٩١١٢٠٠

٥

برج الصفوة ٨٠ ش دمحم صبرى البكباشى خلف نادى مركز نور الفؤاد التخصصى
المحافظة

٢٣٣٠٣٧٥
٠١١٥٢٠٠٠١٠٩

٦

صفحة ١٠٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

بنى سویفمحافظة

٢٣١٧٥٢٠ش طوسون بجوار مسجد السیدة حوریة السالم الخیرى ١

٢٣٥٣٥٠٧ش احمد عرابىبرج الزھراء ٢

٠١١٤٩٠٢٥٥٤٤ش االبراھیمیة - الفشن - بنى سویفزھور الحیاة
٠١١٤٩٠١١٧٧٢

٣

صفحة ١٠٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

بنى سویفمحافظة

٠١٠٠٥٦٩٧٣٥٥حى الزھور امام مستشفى الصدرمركز الرواد للعیون ١

طریق الفیوم الجدیدمركز الرواد للعیون و اللیزك ٢

٤٠١٠٩٩٩١١٣٣٧ ش طلعت  ارض الحریةمركز دار العیون ٣

صفحة ١٠٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

بنى سویفمحافظة

٢٣٦٤١٤٨أعلى مستشفى الدعوةمركز االیمان للقسطرة و العنایة المركزة ١

مركز الحیاة 
( جمیع التخصصات )

٠١١٤٤٥٠٠٠٢٦ش احمد عرابى بجوار نقابة الزراعیین
٠١٠٩١١٩١٠٩٩

٢

٢٣٢٨٦٢٢ش احمد عرابى امام الثانویة العسكریةمركز النیل للجهاز الهضمى ٣

صفحة ١١٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

المنیامحافظة

٣٨١٤٨١٧بنى مزار بجوار المرورمستشفى مصر المحبة
٠١٠٠٦٥٩٤٤٠٩

١

صفحة ١١١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

المنیامحافظة

٧٧١١٧١٢سمالوطالراعى الصالح ١

صفحة ١١٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

المنیامحافظة

٠١٠٦٢٨٢٩٤٢٤مركز مغاغة - ش السالم - امام مدرسة الراھباتمركز النیل الدولى للعیون
٠١١٥٨٧٤٢٩٩٥

١

مركز دار عیون مصر لفحصوات و 
حراحات العیون

٢٣٤٠٠٠٢ش بورسعید برج الشبان المسلمین
٠١٠٢٨٨٨٨٥٦٧

٢

ش ابن خصیب - بجوار البنك االھلى المتحدمركزد/  رامى نبیل سرى الدین ٣

صفحة ١١٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

المنیامحافظة

الهیئة القبطیة االنجیلیة للخدمات 
االجتماعیة

( مستشفى حورس )

١٥ ش النصر ارض سلطان المنیا
٠١٢٠١٥٢٤٤٦١

١

٦٤٠١٠٠٢٧٧٦٨٤٧ ش مصطفى فهمى - المنیامركز الحكمة للجراحة العامة ٢

ش سعد زغلول امام الهالل االحمر المنیامركز المنیا للقلب و القسطرة ٣

صفحة ١١٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

اسیوطمحافظة

٢٣٦٨٣٧٢جامعة أسیوطاألطفال جامعة أسیوط ١

٢٤١٤٦٢٤جامعة أسیوطصحة المرأة ٢

٢٠٨٠٣٤٨جامعة اسیوطمستشفى الراجحى للكبد جامعة اسیوط ٣

٢٤١٤١٤١مبنى جامعة اسیوطمستشفى جامعة اسیوط ٤

صفحة ١١٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

اسیوطمحافظة

١١٢٢٩٧٠٧٠ ش نزیه خلیفة من شارع المحافظة مستشفى طیبة ١

٢٢٨٥٣٠٢  ٢٢٨٥٣٠١شركة فریال ش مكة المكرمةالحیاة ٢

٢٢٩٣٥٧١ش الجالء شركة فریالالزھراء ٣

٢١٤٤١٤٤     ٢٣٣٩٥٢٢میدان المحطة خلف محطة االتوبیسالسعادة ٤

٠١٠٢٧٠٠٢١٢٧شركة فریال ش جودة األسرىدار الشفا ٥

صفحة ١١٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

اسیوطمحافظة

 ١٩٢٠٤٩٢٥ ش تقسیم البترول بجوار التامینات االجتماعیةمركز المنال المراض النساء والتولید
٩٢٠٤٩٢٦

١

مركز الوصال الطبى
للنساء و التولید

٠١٠٠٦٥٧٤٧٨٨ش جمال عبد الناصر برج الوصال ٢

مركز لیزر اسیوط  
لالمراض الجلدیة

٢٣٦٤٤٤١برج التجاریین شقة ٢٠٥ ٣

صفحة ١١٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیات   مستوي ــ أ 

سوھاجمحافظة

٢١٥٧٠٠٠سوھاج - برج الشرطة القبلى - امام مصنع الغزلالحیاة التخصصى
٢٣٤٦٧٦٧

١

شركة مستقبل مصر للخدمات الطبیة و 
االستثمار العقارى

( مستشفى مصر الدولى )

٠١٠١٨٠٠٠٥١٥كورنیش النیل امام مصنع الھدرجة ٢

صفحة ١١٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ب

سوھاجمحافظة

سوھاج - ش سیالة اوالد نصیرمستشفى دار الطب ١

طریق سوھاج - اخمیممستشفى طیبة رویال ٢

صفحة ١١٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

سوھاجمحافظة

سوھاج میدان العارفمستشفى ابن سینا ١

سوھاج - ش سیالة اوالد نصیرمستشفى الشھید عبد المنعم  الخیرى ٢

صفحة ١٢٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

سوھاجمحافظة

٠١٠٢٣٦٢٤٩٩١برج الخلیفة - ش بورسعید - سوھاجمركز سوھاج للیزر و التجمیل ١

صفحة ١٢١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات  مؤسسة عالجیة

سوھاجمحافظة

سوھاج المدینة الطبیة - بجوار مستشفى االورام العسكرى بسوھاج ١

٢٣١٣١٠٢ش التحریر من ش ١٥ سوھاجمستشفى المعلمین ٢

صفحة ١٢٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

قنامحافظة

٢٣٨٧١٩٢االقصر ش التلفزیون امام شركة مانتراكاالقصر الدولى ١

٢٥١٢٥٢٦قنا - ش كوبرى دندرة - امام الكورنیشالشفاء التخصصى بقنا ٢

مستشفى المصرى 
د/  احمد دمحم ابراھیم

البحر األحمر - الغردقة - حى الكوثر - بجوار الممشى 
السیاحى

٥٣٣٧٥٧٣ ٣

مستشفى قنا التخصصى 
( جراحات الیوم الواحد )

٥٢١٧٥٥٨قنا الشئون  طریق مصنع الغزل ٤

٥٣٣٧٥٧٣قنا بجوار مستشفى قنا العاممستشفى قنا الجامعى ٥

صفحة ١٢٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

قنامحافظة

٥٣٤٧٦٩٣قنا بجوار المستشفى العام امام جراج االتوبیسمستشفى دار العیون بقنا ١

صفحة ١٢٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

قنامحافظة

مركز الرازى الطبى
د/  شھاب عماد صالح

قنا - ش المستشارین - برج زھرة المستشارین ١

مركز العربى للحضانات
د/  سمر عاطف دمحم

٠١١٥٧٥٥٣١١٦قنا - امام مستشفى العام بقنا ٢

صفحة ١٢٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

اسوانمحافظة

٢٣٠٢٩١٤اسوان الشیخ ھاروناسوان الجامعى ١

٢٣٠٤٤٥٣اسوان ش كورنیش النیلمركز اورام اسوان ٢

صفحة ١٢٦ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

اسوانمحافظة

اسوان - ادفو - بجوار محطة السشكة الحدیدمستشفى المنار للعیون ١

صفحة ١٢٧ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

عیادات تخصصیة ومراكز طبیة

اسوانمحافظة

اسوان - الشارع الجدیدعیادات اسوان الحدیثة ١

اسوان مول الجیشمركز د/  ممدوح األمین للخدمات الطبیة ٢

صفحة ١٢٨ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

طابع خاص ٦٠%االسرة ٣٠%الوالدین

البحر األحمرمحافظة

ـــــــــــــــــالغردقةالغردقة العسكرى بالغردقة ١

الطور شمال سیناءمبارك العسكرى بالطور ٢

صفحة ١٢٩ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ذات الئحة خاصة

البحر األحمرمحافظة

١ حى الكوثر الغردقة البحر االحمرالمصرى بالغردقة

صفحة ١٣٠ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

البحر األحمرمحافظة

مستشفى المصرى
د/  احمد دمحم ابراھیم دمحم

البحر االحمر الغردقة حى الكوثر بجوار الممشى السیاحى ١

صفحة ١٣١ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

مستشفیات ومراكز العیون

البحر األحمرمحافظة

مركز العیون الذھبیة لجراحة العیون
عبد العظیم یوسف دمحم عید

الغردقة - حى الكوثر - امام مجمع البنوك - مبارك ٢ - 
اعلى سوبر ماركت بست واى

٠١٢٢٠٣٠٨٣٠٨
٠١١١٩٩٩٢٥٢٧

١

صفحة ١٣٢ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

البصریات

البحر األحمرمحافظة

البحر االحمر الغردقة الدھار ش النصر مول المنى سنترمركز المنى اوبتكس
(خصم ٣٠%على النظارات الطبیة و٢٠% على 

النظارات الشمسیة )

٠١٢٢٣٧٠٨٥٥٢
٠١٠٦٠٧٣١٩٧٣

١

صفحة ١٣٣ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

مرسى مطروحمحافظة

٤٩٣٢٢٩١بجوار مجلس المدینةاالطفال بمطروح ١

٨٣٤٩٣٥٢٧٥/٤٩٣٠٢٦٣ ش الشھید عبد القادر سعید  مطروحعرابى التخصصى
 ٠١٠٦٢٥٠٣٣٧٢

٢

مركز غباشى التخصصى  ( د. حمادة 
حسنین سیف ابراھیم غباشى )

ش الشیخ على الشربینى متفرع من ش زاھر جالل قبلى 
المدرسة

٤٩٣١١٢٢٤/٤٩٣٠٢٢٤ 
٠١٠٩٣٥٠٦٣٠٤

٣

٤٩٣٥٢٨٦مرسى مطروحمطروح العسكرى ٤

صفحة ١٣٤ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

الصیدلیات

مرسى مطروحمحافظة

٥٧٤٩٤٠٠٠٠ ش علم الرومصیدلیة حكیم ١

ش جول جمال - امام مسمط الشعب - متفرع من ش صیدلیة د ریھام رفعت
االسكندریة

٢

ش شكرى القوتلى - امام محل الدیبصیدلیة فضل ٣

صفحة ١٣٥ من ١٣٦



التلیفونالعنوان اإلسم م

 مستشفیا ت  مستوي ــ ج

االقصرمحافظة

٢٣٨٧١٩٢االقصر ش التلیفزیون امام شركة مانتراكاالقصر الدولى ١

٢٥١٢٥٢٦اسنا مجمع الرى شرق اسناالشفاء التخصصى ٢

مدینة التخصصى
د/  احمد عز الرجال

االقصر ش الجوازات من ش خالد بن الولید ٣

صفحة ١٣٦ من ١٣٦




