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 من الساعة 10 ص حتى 3.30 م عدا يوم الجمعة واإلجازات الرسمية
ً
يوميا

ضيـاء رشــوانأيمن عبد المجيد
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شاء الله أن يضع اإلنسانية جمعاء، يف اختبار � يُسبق له مثيل، فلم تواجه 
البرشية من قبل جائحة، تهددها بالفناء، كتحدي ف�وس ”كورونا“ املستجد، 

”كوفيد 19“، وما يستجد من ”متحورات“، ”أوميكرون“ وأخواته، ويعلم الله 
ما يحمله املستقبل.

� يسبق ملن يعيشون عىل الكوكب األخرض، اآلن، أن عارصوا تحديًا، يدفع 
الواحد منهم أن يتجنب االقرتاب من أخيه وصاحبته وبنيه، وأمه وأبيه، إذا ما 

شعر بأعراض نزلة برد عادية، فيكون االنعزال سبيل الوقاية، وما أك±ها 
اإلجراءات االحرتازية التي اضطررنا إليها يف السنت· املاضيت·.

وشاء الله- سبحانه وتعاىل- أن أتحمل مسؤولية لجنة الرعاية االجت¼عية 
والصحية، قبل أشهر معدودات من ظهور تلك الجائحة 2020، ألجد نفيس يف 
 ،Æاختبار قاٍس، لإلرادة واملسؤولية والضم�، فلست مسؤوًال عن نفيس أو أرس

بل أك± من 26 ألًفا من الزمالء وأرسهم.
وشاء الله- سبحانه وتعاىل- أن ترشفوÐ بثقتكم الغالية، بأغلبية كاسحة يف 

انتخابات التجديد النصفي، مارس 2021، ضارب· املثل يف الوفاء للعطاء، وهي 
رسالة تكليف Óزيد من الجهد لتطوير العمل النقاÒ ويف القلب منه خدمات 

لجنة الرعاية االجت¼عية والصحية، لنواصل القتال الذي بدأناه عىل جبهة 
مكافحة كورونا منذ ظهورها األول.

منذ اللحظات األوىل، اعتربت نفيس مقاتًال عىل جبهة يف معركة، فال مجال 
للغفلة، وال الراحة، فثمن أي غفوة، قد يكون حياة زميل، وكان باإلمكان أن 
نقول ماذا نفعل، فهي جائحة عجزت عن مواجهتها دول وحكومات، وليس 

لجنة رعاية صحية يف نقابة مهنية؟! 
وكان التحدي يفوق الخيال، فال Üلك مستشفيات، وال توجد تعاقدات خاصة 

Óا يُعرف بـ”كورونا“، الذي ظهر يف الص· نهاية شهر يناير، وبدأ يتفىش يف 
العا� من مارس وإبريل 2020، وكان ال بد من اسرتاتيجية تحرك رسيع للجنة، 

ملواجهة األزمة.
كانت هناك إصالحات إدارية تم تطبيقها، بينها مخاطبة الجهات الطبية، 

العت¼د تحويالت ”الواتس آب“، للتسهيل عىل الزمالء، وكانت تلك اآلليات 
مفيدة جًدا، عندما بلغت األمور ذروتها، والتزم الجميع، ويستفيد الزمالء من 
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■يف ظل استمرار 
تحدي الجائحة، 

ا ما  نواصل معً
بدأناه، وفق 

اسرتاتيجية عمل 
واضحة المعالم، 

مصحوبة برؤية 
آلليات بلوغ 

أهدافها، عمودها 
الفقري رؤية 

للتطوير، أهدافها 
تعزيز إجراءات 

الوقاية، وتعظيم 
خدمات العالج.
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ا عىل  ومازال القتال مستمرً
جبهة «كورونا» للعام الثالث 



أيمن عبد المجيد
رئيس لجنة الرعاية االجت¼عية والصحية

ذلك، حتى اآلن.
أصارحكم القول، مع إعادة تشكيل هيئة املكتب واللجان، بعد انتخابات 

التجديد النصفي، إبريل 2021، كانت الخيارات تويل مسؤولية لجنة أخرى 
متاحة، وهناك من الزمالء من دعاÐ للعودة لتويل مهمة لجنة تطوير املهنة 

والتدريب، ومن األصدقاء املقرب· من رأى يف معاناÆ يف ظل الجائحة، ما 
يستوجب االسرتاحة اللتقاط األنفاس- خشية تكرار وعكتي الصحية الناجمة 
عن اإلجهاد الحاد- بتويل  مسؤولية لجنة أخرى، تسي� أمورها يتطلب جهًدا 

أقل م¼ يحتاجه العالج.
ويف املُقابل، كنت أنظر إىل وفاء الزمالء، وواجبي تجاههم، يف ظل استمرار 
األزمة، فقررت مواصلة القتال عىل تلك الجبهة، حتى يقيض الله أمًرا كان 

مفعوًال، ويزيح هذه الغمة، فضًال عن احتياج مرشوع العالج ملزيد من جهود 
التطوير، التي أملك رؤية لها عرضتها يف برنامجي االنتخاÒ، والله املستعان 

للوفاء Óا وعدت به، وما يطمح إليه الزمالء. 
وها نحن وفاًء لثقتكم الغالية، ويف ظل استمرار تحدي الجائحة، نواصل مًعا 
ما بدأناه، وفق اسرتاتيجية عمل واضحة املعا�، مصحوبة برؤية آلليات بلوغ 

أهدافها، عمودها الفقري رؤية للتطوير، أهدافها تعزيز إجراءات الوقاية، 
وتعظيم خدمات العالج.

وهنا أصحبكم يف جولة رسيعة يف بعض التفاصيل: 

                           واقع مرشوع العالج باألرقام عام 2021:

1- مرصوفات مرشوع قرابة 17 مليونًا، ناجمة عن زيادة استهالك الخدمات 
العالجية، خاصة األشعة والتحاليل، وحاالت عزل كورونا، الناجمة عن 

الجائحة، فضًال عىل إصالحات الالئحة الخاصة باملرشوع املعتمدة 2020، التي 
ضاعفت قيمة االستفادة، ورفع نسبة استفادة اآلباء واألمهات من %40 إىل 

%70، وزيادة الحد األقىص لالستفادة لجميع األعضاء من 18 ألًفا إىل 35 ألف 
جنيه.

 2- موارد مرشوع العالج 6.4 مليون جنيه، تشمل اشرتاكات األعضاء والرسوم 
اإلدارية، وإعالنات الدليل، نجح املرشوع يف مضاعفتها، والدعم الشهري من  

املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم.
3- عجز املرشوع  10.6 مليون جنيه، ويبقى أساس املرشوع خدمًيا، مدعوًما 

بجزء من دعم الدولة للنقابة لتغطية العجز ب· املوارد والنفقات.
4- عدد األعضاء املشرتك· باملرشوع عام 2021، بلغ 26190 من الزمالء 

وأرسهم.

■مرصوفات 
مرشوع قرابة 17 

ا، ناجمة عن 
ً
مليون

زيادة استهالك 
الخدمات 

العالجية، 
خاصة األشعة 

والتحاليل، 
وحاالت عزل 

كورونا، الناجمة 
عن الجائحة
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■تم توفري 
لقاحات مكافحة 

فريوس كورونا 
بمقر النقابة، ثم 

وضع خطة تيسري 
بل االشرتاك  سُ

بمرشوع العالج، 
بتنويع الخيارات، 

بداية من 
ا  الواتس، ومرورً
بإتاحة التقسيط 

بدون أي مقدم 
عىل ثالثة أشهر
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5- إًذا متوسط النفقات تقريًبا (17) مليون جنيه، عىل إج¼يل املُشرتك· تقريًبا 
26 ألًفا، يعني حصة اإلنفاق عىل الفرد 650 جنيًها، Óا يعني أن املرشوع 

مدعوم Óا قيمته %73، واالشرتاكات þثل فقط %27 عام 2021.

ومن ثم يبقى الحفاظ عىل دÿومة الخدمات Óرشوع العالج تحديًا أساسًيا، 
وتطويره فريضة، فهو املرشوع األهم بالنقابة، ويرتبط بسالمة 26 ألًفا من 

الزمالء وأرسهم.
وقد شهد تطويًرا، بإضافة خدمات جديدة، � تكن مشمولة يف الالئحة مثل: 

إضافة عمليات زرع العدسات االنكسارية لخدمات املرشوع.
وتنقية دليل العالج وهيكلته، بإضافة ٦٠ مستشفى جديًدا، يف مقدمتها 
املستشفيات العسكرية، التي افتتحت عام 2021، وعالج خلل التوازن 

الجغرايف والتخصيص، بتعاقدات جديدة تُلبي- قدر املستطاع- االحتياجات.
ك¼ تم توف� لقاحات مكافحة ف�وس كورونا Óقر النقابة، ثم وضع خطة 
تيس� ُسبل االشرتاك Óرشوع العالج، بتنويع الخيارات، بداية من الواتس، 
ومروًرا بإتاحة التقسيط بدون أي مقدم عىل ثالثة أشهر، إلزالة أي عائق 

يحول دون اشرتاك من يرغب يف االستفادة من الخدمات، وصوًال إىل إضافة 
جهات طبية تقدم خدمات التحاليل والكشف بصفر تكلفة. 

                        وإىل سيادتكم محاور اسرتاتيجية العمل:

أوًال: الشق الوقا[:

1- تيس� االشرتاك هذا العام 2022 إلتاحته للجميع، دون معوقات مالية أو 
إدارية، ُمتاح للزمالء أحد البدائل التالية:

أ- الحضور للنقابة واالشرتاك ”كاش“، أو بالتقسيط.
ب-إرسال مندوب من الصحيفة بالطلبات واستالم بطاقات العضوية.

ج- إرسال طلب اشرتاك بالواتس، وإقرار بالخصم من البدل.
د- الصحف القومية ÿكن التقسيط من املرتب، بتوقيع است¼رة Óقر 

املؤسسة. 
هـ- إرسال املؤسسة مندوبًا باالست¼رات، ويعود للزمالء ببطاقات االشرتاك.
وهي إجراءات تُسهل االشرتاك؛ لض¼ن استفادة من يحتاج للعالج، وتحول 

دون أي زحام، Óا يعزز اإلجراءات االحرتازية.
2- تم توف� لقاحات مضادة لف�وس كورونا، عرب استضافة لجنة من وزارة 
الصحة، حرضت وفق جدول زمني معلن، 10 أيام بنقابة الصحفي·، استفاد 

بالحصول عىل الجرعت·، 1500 من الزمالء وأرسهم، وعقب االنتهاء من 
اشرتاكات مرشوع العالج هذا العام- بإذن الله- سنعمل عىل توف� اللقاح ملن 

يحتاجه، ولألبناء أقل من 18 سنة.
3- نواصل توف� وإتاحة جميع مستلزمات الوقاية والتطه� Óقر نقابة 

الصحفي·، من ك¼مات وكحول ومطهرات األسطح، من مصادر شديدة الثقة، 
وبأسعار مخفضة، وكان السبيل إىل ذلك مصانع اإلنتاج الحرÒ، والهيئة 

العربية للتصنيع.
كان الزمالء يبحثون عن الكحول يف بدايات األزمة، والك¼مات كانت أشبه 

بالسلعة النادرة، فتواصلت مع املرحوم الدكتور محمد العصار، وزير الدولة 
لإلنتاج الحرÒ- رحمه الله- ووافق عىل طلب إمدادنا بكميات، عىل أن نُسدد 
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?نها بعد إيصالها للزمالء، وقد كان، فبات كل ما يحتاجه الزمالء متاًحا بال 
أد< مشكالت مالية.

4- توف� األشعة املقطعية للمشرتك يف املرشوع بـ200 جنيه فقط، يف ح· أن 
سعرها للجمهور ألف جنيه، ك¼ تم االتفاق مع جهات طبية تقدم الكشف 

الطبي للزمالء يف مختلف التخصصات بـ“صفر“ تكلفة، عىل العضو فقط 
تقديم كوبون العالج، ويف هذا الدليل 2022 تم إضافة جهات جديدة تقدم 

الخدمة بـ“صفر“ تكلفة.
5-  توف� خدمة ”صيدليتي“، Óوجب، رسوم اشرتاك رمزية 20 جنيًها يف 

العام، لالستفادة من 1500 صيدلية، بخصومات ترتاوح ب· -10 %20 محيل 
وتصل %10 عىل الدواء املستورد، وÿنح املشرتك كارنيًها وكتيًبا به أس¼ء 
وتليفونات مقدمي الخدمة وعناوينهم، جلبت اللجنة إعالنات بالكتيب 

لطباعته من عوائدها، دون تحميل الزمالء أي تكلفة إضافية، الكارنيه عائيل 
تستفيد منه األرسة كاملة.

6- توف� تحص· األنفلونزا الرباعية بالنقابة للراغب·، من الزمالء وأرسهم، وتم 
توف� طاقم طبي لتحص· الزمالء بالنقابة.

7- تقديم الخدمة لكل الزمالء عىل حد سواء، فغ� املشرتك· Óرشوع العالج، 
ÿكنهم سداد قيمة الكوبون فقط ٥٠ جنيًها ألي كشف، وكذلك غ� النقابي·، 

ك¼ يستفيد الجميع م¼ يقدم من مطهرات وكحول وغ�ها من خدمات.
  8- تنظيم حمالت للكشف املُبكر، (100 مليون صحة، وصحة املرأة)، 

واستفاد من تلك الخدمة قرابة 1500 من الزمالء وأرسهم.
- األوىل بدأت 15 نوفمرب 2020، واستمرت حتى صدر قرار مجلس الوزراء 

بالبقاء يف املنازل ملواجهة تفيش ”كورونا“.
- حملة يف أكتوبر 2020 للكشف املبكر عن ف�وس ”يس“، واالعتالل الكلوي، 

وأمراض السكر والضغط والسمنة.
- حملة يف نوفمرب املايض، لصحة املرأة، للكشف املُبكر عن األورام.
- حملة يف نوفمرب املايض، للكشف املُبكر عن األمراض غ� السارية.

 9- تقديم خدمة التحاليل الكاشفة ملؤرشات اإلصابة بكورونا، مجانًا للصحفي، 
وهي التحاليل التالية:

 CBC- ESR- CRP- SGoT- SGpT- FRRiTiN، رشيطة تحمل النقابة 
١٢٥ جنيًها فقط يف خطاب التحويل.

وتقديم الخدمة ذاتها لكل الصحفي· النقابي· غ� املشرتك· Óرشوع العالج، 
وكذلك املتدرب· بالصحف، وبالخصم املمنوح للنقابة، Óوجب خطاب من 

املرشوع، ليحصل املتدرب وأرسته عىل الخدمة بـ١٢٥ جنيًها فقط، يسددها 
باملعمل.

10- ط4نة الجميع، من خالل إتاحة أرقام التواصل، ولجنة للمتابعة الدا3ة 
باملرشوع، أعلن عنها مع هاشتاج (# اطمنئ نحن جنبك).

ثانًيا: الشق العالجي:

1- قدمنا خدمة تحويالت العالج بالواتس، فكان كل زميل يتلقى الخدمة متى 
طلبها، حتى يف منتصف الليل وأيام اإلجازات.

2- عىل مدار الساعة، نتلقى االستغاثات ونتعامل معها، وظللت 90 يوًما 
أواصل الليل بالنهار إلنقاذ من يستغيث، لدرجة أن نومي كان فقط 3 ساعات 

■ تنظيم 
حمالت للكشف 

بكر، (100  المُ
مليون صحة، 

وصحة المرأة)، 
واستفاد من 
تلك الخدمة 

قرابة 1500 
من الزمالء 

وأرسهم.
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■وفر مرشوع 
العالج مسحات 

للمرىض 
بخدمة الزيارة 

المزنلية، وكذا 
معتمدة للسفر، 
بأسعار مخفضة 

ببعض الجهات 
مقابل ألف جنيه 

فقط، يتحمل 
المرشوع %50 

منها.

يومًيا، فأصبت بإجهاد حاد، دخلت عىل إثره ”العناية املركزة“، ومع انكسار 
حدة األزمة نواصل الدعم قدر اإلمكان.

3- بفضل الله يرسنا دخول 700 من الزمالء وأرسهم مستشفيات عزل 
حكومية، ومنهم من دخل عنايات مركزة يف لحظات فارقة، بعد منتصف 

الليل، حيث تم إسعافهم.
4- وفرنا مسحات مجانية يف املستشفيات الحكومية، Óا تجاوز 500 مسحة، 
يف األشهر األربعة األوىل لألزمة، تالها اتفاق عملت واألستاذ ضياء رشوان، 
نقيب الصحفي·، عىل إنجازه مع جامعة القاهرة، استفاد منه- حتى اآلن- 

قرابة 2000 من الزمالء وأفراد أرسهم، عرب مسحات مجانية، ليتجاوز إج¼يل 
متلقي الخدمة 2500 من الزمالء وأرسهم.

وهو ما يرتجم إىل توف� للزمالء وأرسهم نحو 3 مالي· جنيه رسوم تلك 
املسحات، Óتوسط 1200 جنيه، سعر املسحة، حال عدم توف�ها. 

5-وفر مرشوع العالج مسحات للمرىض بخدمة الزيارة املنزلية، وكذا معتمدة 
للسفر، بأسعار مخفضة ببعض الجهات مقابل ألف جنيه فقط، يتحمل 

املرشوع %50 منها.
6- عملنا- يف ظل تحول عدد كب� من املستشفيات إىل ”عزل“- عىل دعم 

تقديم الخدمات للزمالء مرىض، األمراض األخرى، ووفقنا الله يف تقديم 
الخدمة ملن طلبها، Óا يف ذلك إجراء جراحات خط�ة جًدا، كان رسعة التدخل 

بتوفيق الله سبب نجاة.

ثالًثا: تخفيف العبء املايل عن كاهل الزمالء:

كان الهدف دا3ًا إنقاذ األرواح وتخفيف اآلالم، وتخفيف األعباء، ونجحنا 
بفضل الله يف دعم الزمالء، بقرابة 10 مالي·، كانوا مضطرين إلنفاقها حال 
عدم اجتهادنا لتوف� الخدمة، ÿكن إيضاح ذلك باألرقام فهي األك± داللة:

1-تم توف� مطهرات وك¼مات بإج¼يل ٢ مليون، خالل األزمة، بتخفيضات 
متوسطها %20 عن سعر السلعة موثوقة الجودة بالسوق، آخرها عبوات 

ك¼مات 50 قطعة مصانع اإلنتاج الحرÒ بـ25 جنيًها فقط.
وكانت تلك السلع تصل تباًعا، للنقابة من مصانع اإلنتاج الحرÒ، وتتاح 

للزمالء بنفس سعر الفاتورة، في¼ تتحمل النقابة تكلفة النقل.
و%20 من هذا املبلغ، يعني توف� 400 ألف جنيه للزمالء املستفيدين من 

الخدمة خالل أشهر األزمة، فضًال عىل توف�ها موثوقة وبسهولة داخل 
نقابتهم.

2- توف� 2500 مسحة مجانية باملستشفيات الحكومية، تعني توف� 3 مالي· 
جنيه، كانت ستخرج من جيوب الزمالء، حال االضطرار إلجراء مسحات 

مدفوعة، فمتوسط سعر املسحة 1200 جنيه.
3- دعم الزمالء وأرسهم بتسهيل حصولهم عىل أرسة بغرف العناية املركزة، 

والعزل، أسهم يف إنقاذ الغالبية العظمى من االضطرار لدخول عزل يف 
مستشفيات خاصة تستنزفهم، وكان العثور عىل رسير يف ظل األزمة، يعلم 

الله حجم الجهد الكب� الذي يتطلبه.
وبلغ إج¼يل من تم دعمهم لدخول العنايات املركزة ومستشفيات العزل، من 
الزمالء وأقارب الدرجة األوىل والثانية، وأحيانًا الثالثة، قرابة 1000 حالة، منذ 

بداية الجائحة، Óا وفر عىل هؤالء متوسط 100 ألف للفرد الواحد، 
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فاملستشفيات الخاصة ال تقل فيها الليلة عن 10 آالف، Óا يعني توف�ًا لألرس 
قرابة 10مالي·، كانت ستنفق تحت ضغط الحاجة امللحة لغرفة عناية، إلنقاذ 

املريض.
4- توف� 15 أنبوبة أكسج· لدعم الزمالء عند الحاجة لها، كاستعارة، تُعاد 

عند þام الشفاء، وأسهمت تلك الخدمة يف دعم حاالت تلقت العالج باملنزل، 
ومازالت مستمرة.

ووافق مجلس النقابة، مشكوًرا، يف اجت¼عه 26 ديسمرب عىل مقرتح رشاء 15 
جهاز قياس األكسج·، ليخرج استعارة، مع أنابيب األكسج·، لدعم الحاالت 

الحرجة.

رابًعا: فتح املرشوع استثنائًيا أك± من مرة لالشرتاك:

1-مشكوًرا وافق مجلس النقابة عىل مقرتحات اللجنة، بفتح املرشوع أك± من 
مرة، خالل العام املايض، لتمك· من فاتتهم الفرصة لالشرتاك، لالستفادة من 

نسب تحمل املرشوع يف العالج والتحاليل واألشعة.
2- تسهًيال عىل الزمالء، تم إتاحة ميزة التقسيط يف االشرتاك، Óقدم 150 

جنيًها، يف 2020، 2021، وهذا العام ُمتاح التقسيط، دون أي مبالغ مالية 
كمقدم. 

3- اإلبقاء عىل نفس قيمة االشرتاك، التي شملتها اإلصالحات الهيكلية 
للمرشوع، وهي متساوية 100 جنيه ألعضاء جدول املعاشات، واستمرار 

إعفاء ”القادرون باختالف“، من رسوم االشرتاك وفق إصالحات الالئحة التي 
أدخلت عام 2020.

4- املساواة يف قيمة االشرتاك لكل أعضاء جدول تحت التمرين واملشتغل· 
وأرسهم، فعىل عكس املعمول به يف كل النقابات، من زيادة قيمة اشرتاك 
العضو الفرعي عن األصيل، فإن االشرتاك Óرشوع عالج الصحفي· يتساوى 

الجميع يف قيمة االشرتاك ونسبة االستفادة.

 مثال: قيمة اشرتاك العضو األصيل يف نقابة األطباء حديث التخرج 450 
جنيًها، وال يسمح باشرتاك األبوين، بل أحده¼ فقط، وتتضاعف قيمة اشرتاك 
أحد األبوين لتصل ألف جنيه، في¼ تتدرج قيمة اشرتاك األعضاء وفق السن، 
بدًءا من سنة التخرج، وكذا تتدرج قيمة اشرتاك األبناء واألزواج، بين¼ نسبة 

استفادة أحد األبوين 40%.
بين¼ إصالحات الئحة مرشوع عالج الصحفي·، توحد قيمة االشرتاك، وتسمح 
باشرتاك األبوين مًعا، وþنحه¼ نسبة استفادة %70، في¼ þنح أعضاء جدول 

املعاشات نسبة استفادة %90، وهنا تكافل اجت¼عي حقيقي، عكس كل 
مشاريع النقابات، التي ترفع اشرتاك كبار السن، كون احت¼لية استهالكهم 

الخدمة أكرب.
كل األمنيات للجميع بالصحة والعافية، وإليكم ما تم من إصالحات جذرية 

وهيكلية يف املرشوع، والخطط املستقبلية ملواصلة التطوير، إن شاء الله. 
ولنأخذ من الجائحة جانبها امليضء، فلقد ذكرتنا جميًعا أن ”فوق كل ذي علم 

عليم“.
وذكرتنا أن العا� الذي يتقاتل ويتنازع، ÿكن أن يكون جميعه يف مواجهة 

عدو خفي، وما أضعف هذا العا�، عندما يواجه ف�وًسا أقل من أن تراه الع· 

■ توفري 
15 أنبوبة 

أكسجني لدعم 
الزمالء عند 

الحاجة لها، 
كاستعارة، 

عاد عند 
ُ

ت
تمام الشفاء، 

وأسهمت تلك 
الخدمة يف 

دعم حاالت 
تلقت العالج 

بالمزنل.
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■خفض نسبة 
اشرتاك 

المعاشات 
وأرسهم 

واألرامل، وأبناء 
الصحفيني 

المتوفني، بنسبة 
%60 من قيمة 

اشرتاك باقي 
األعضاء لتصبح 

100 جنيه، فقط، 
ا سنويً

املجردة.
واألهم أن نُدرك نعم الله علينا، تلك التي � نكن نُدرك أهميتها، نعم أن 

تلتقي أحباءك وأن تزور املرىض، وأن تصافح من تحب، نعم جعلت املريض 
معزوًال بال زوار، واملشاعر جافة نتبادلها عن بُعد.

رابًعا: إليكم اإلصالحات الهيكلية التي نُفذت يف 2020،

ومستمرة هذا العام واألعوام املقبلة، إن شاء الله:

1- رفع الحد األقىص األسايس، الستفادة العضو بنسبة ٪100 ، حيث 
ارتفعت من 12 ألًفا إىل 24 ألف جنيه، لعالج مشكلة ضعف قيمة التغطية.

2- زيادة الحد األقىص التكمييل، بنسبة %75 حيث ارتفع من 20 ألًفا إىل 
35 ألف جنيه، للحاالت الحرجة والعناية املركزة.

3- زيادة نسبة استفادة األم واألب من ٪40 إىل %70، وخفض قيمة 
اشرتاكه¼، لتتساوى مع األبناء والزوجات، وبذلك ارتفعت قيمة االستفادة 
الفعلية من 4 آالف إىل 14 ألًفا، وترتفع املساهمة إىل 22 ألًفا يف الحاالت 

الحرجة، أي 70 من 35 ألًفا.
4- زيادة نسبة مساهمة املرشوع يف خدمات األسنان، بنسبة %150 من 

400 جنيه إىل 1000 جنيه للعضو، ولألرسة من ألف إىل 3 آالف جنيه.
5- خفض نسبة اشرتاك اآلباء واألمهات، لتتساوى مع قيمة االشرتاك املوحدة 

لجميع األعضاء.
6- خفض نسبة اشرتاك املعاشات وأرسهم واألرامل، وأبناء الصحفي· 

املتوف·، بنسبة %60 من قيمة اشرتاك باقي األعضاء لتصبح 100 جنيه، 
فقط، سنويًا.

7- زيادة قيمة كوبون العيادات الخاصة من 15 جنيًها، إىل 50 جنيًها 
للكشف يف العيادات الخاصة واألطباء، عىل أن يكون نسبة من تكلفة 

الكشف.
8- تغطية تصحيح النظر والليزك، Óساهمة 1500 جنيه، كونها من أمراض 

املهنة.
9- القضاء عىل مشكلة امتناع بعض أطباء الوالدة عن منح الزمالء فوات� 

رضيبية، بتحقيق عدالة االستفادة بواقع مساهمة املرشوع بـ3500 جنيه، 
يف الوالدة القيرصية، و2500 يف الوالدة الطبيعية، و4500 جنيه للوالدة 

املتكررة، الثالثة ف¼ يزيد، عىل أن يُقدم ”تقرير طبي، وشهادة ميالد، 
والفوات�“.

10- رفع الحد األقىص ملساهمة املرشوع لكل من العضو وزوجته، وملرة 
واحدة يف العام، يف عمليات الحقن املجهري وأطفال األنابيب من «2000» 
ألفي جنيه إىل «5000»، خمسة آالف جنيه، وذلك بعد تقديم تقرير طبي 

.150٪E وفاتورة، وهي زيادة نسبتها
11- زيادة نسبة دعم املرشوع، ألدوية اإلب�كس، والنيوبج·، ملشتقات الدم، 

من «1000» ألف جنيه، إىل «2000»، ألفي جنيه، ملرة واحدة يف العام.
(حقن يأخذها مريض الفشل الكلوي مع كل جلسة غسيل، بنسبة زيادة 

%100 عىل األعوام السابقة.

 ���
���   �



17 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

12- يُضاف لألجهزة التعويضية املنصوص عليها بالالئحة، س¼عات األذن 
وجهاز الربو الشعبي، وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، وذلك بحد أقىص 
«2000»، ألفي جنيه، برشط تقديم طالب االستفادة تقريًرا طبًيا معتمًدا، 

وفاتورة رشاء معتمدة..(خدمة مستحدثة).
13- إعفاء ذوي القدرات الخاصة، من الصحفي· أو أرسهم من سداد قيمة 

االشرتاك السنوي.
14- رفع الحد األقىص لسن اشرتاك األبناء، من 21 إىل 26 عاًما، رشيطة أال 

يكون متزوًجا، أو له تأم· وظيفي، أو مشرتكًا يف مرشوع تأميني آخر، خاص 
أو نقاÒ، ويلتزم العضو بإقرار ذلك أو إخطار النقابة فور تحقق أحد هذه 

الرشوط.
15- الس¼ح للبنات اآلنسات باالشرتاك يف املرشوع دون سقف السن، حتى 

الزواج، أو التأم· عىل االبنة يف وظيفة، أو مرشوع تأميني آخر.
16- توحيد قيمة اشرتاك األعضاء، املقيدين بجدويل تحت التمرين 

واملشتغل·، وأرسهم، وإلغاء الرشائح والزيادات عىل األمهات واآلباء.

رابًعا: خطط التطوير ”إن شاء الله“: 

1- استحضار الفريضة الغائبة بالشق بـ“لجنة الرعاية االجت¼عية والصحية“، 
بإنشاء وحدة تواصل األجيال لتكريم األساتذة، ودعم من يحتاجون إىل 

الدعم.
2- مواصلة التطوير الرقمي يف مرشوع العالج، عرب تصميم ”أبلكيشن“ 

يُسهل تقديم الخدمات إلكرتونًيا.
3- تنفيذ املوسم الثاÐ لحفل تكريم املتفوق· من أبناء الصحفي·.

4- تشغيل صيدلية نقابة الصحفي·، إلتاحة األدوية ألصحاب األمراض 
املزمنة بأسعار مخفضة.

الحمد لله، الذي جعلني ممن سخرهم لخدمة الزمالء.

الحمد لله الذي رزقنا صدق الوعد، والوفاء بالعهد، والقدرة عىل اإلنجاز، 

ووفاء املخلص·.

■  السماح 
للبنات اآلنسات 

باالشرتاك يف 
المرشوع دون 

سقف السن، 
حتى الزواج، 

أو التأمني 
عىل االبنة يف 

وظيفة، أو 
مرشوع تأميني 

آخر.
أيمن عبد المجيد
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سؤال وجواب حول مرشوع العالج

س- ماذا أفعل إذا كنت أريد االشرتاك يف المرشوع.. وال تسمح ظرويف الصحية بالحضور إىل مقر النقابة؟
ج : تسهيالت مرشوع عالج الصحفي· 2022

ُمتاح للزمالء أحد البدائل التالية:

- الحضور للنقابة واالشرتاك ”كاش“، أو بالتقسيط.
- إرسال مندوب من الصحيفة بالطلبات واستالم بطاقات العضوية.

- إرسال طلب اشرتاك بالواتس، وإقرار بالخصم من البدل.
- الصحف القومية ÿكن التقسيط من املرتب بتوقيع است¼رة. 

- سُ�سل خطاب لألساتذة رؤساء مجالس اإلدارات باإلجراءات واالست¼رة، للتفضل بإتاحتها بالشؤون املالية. 
- إرسال املؤسسة مندوبًا باالست¼رات ويعود الزمالء ببطاقات االشرتاك.

رقم الواتس املُعلن من اللجنة ملن يفضل التعامل به

س- هل يسمح باالشرتاك للصحفي المسافر إىل الخارج؟
ج : ÿكن ذلك عن طريق مندوب عن الصحفي.

س- هل يمكن االشرتاك يف المرشوع بأكرث من صفة؟
ج : ال يحق ألي عضو أو األبناء أو الوالدين االشرتاك يف املرشوع لنفس السنة إال مرة واحدة فقط، وبصفة 

واحدة فقط. 

س- ما رشوط اشرتاك أرملة الصحفي وأبنائه؟
ج : من حق األرملة واألبناء االشرتاك يف املرشوع واالستفادة من جميع خدماته، طاملا يستحقون معاش النقابة، 

وذلك ما � تتزوج األرملة.

س- لماذا ال يتم مد فرتة االشرتاك يف المرشوع طوال العام؟
ج : تحديد فرتة االشرتاك إجراء تنظيمي، ويضمن تجميع قيمة االشرتاكات يف فرتة محددة لتسهم مع غ�ها من 

املوارد يف اإلنفاق عىل املرشك· يف املرشوع طوال العام، ك¼ أن فتح باب االشرتاك بشكل مستمر يتعارض مع 
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الهدف التكافيل للمرشوع؛ ألن العضو لن يشرتك إال إذا كان مريًضا أو واحًدا من أرسته أو والديه– عاىف الله 
الجميع – أما تحديد املدة فيعني أن الصحفي سيشرتك، وهو متمتع بالصحة والعافية، وبنية املساهمة عىل 

نفقات عالج زمالئه.

س- تزوجت ابنتي بعد أن اشرتكت لها يف المرشوع.. فهل يحق لها االستفادة منه يف السنوات التالية؟
ج : بارك الله البنتك وزوجها، وÿكن لها االنض¼م لزوجها يف مرشوع العالج الخاص بنقابته يف العام التايل.

-هل يحق لالبنة املطلقة االستفادة من املرشوع كمشرتكة فرعية مع والدها؟
نعم.. حتى تتزوج مرة أخرى.

س- متى تبدأ االستفادة من تذاكر الكشف الطبي يف المرشوع؟
ج : من 1 يناير حتى 31 من ديسمرب، وال يجوز استخدامها يف غ� هذه الفرتة.

-قد تنفد تذاكر الكشف قبل نهاية مدة املرشوع.. فهل ÿكن الحصول عىل تذاكر إضافية؟

-متوافرة باملرشوع، ويسدد العضو قيمة ما يدفعه املرشوع

ساهم المرشوع عند إجراء الجلسات لد األطباء، أو المراكز غري المتعاقدة؟ س- كيف يُ
ج : قدم تقريًرا مفصًال بالحالة من الطبيب املعالج، مع تقديم إيصاالت الدفع، موضًحا بها عدد الجلسات 

ونوعيتها.
-يُسهم املرشوع يف الجلسات طبًقا للوائح األسعار املعتمدة بالدليل.

-إرفاق صورة كارنيه املستفيد. 

ساهم المرشوع عند إجراء فحوصات غري مدرجة بقوائم المرشوع أو رشاء المستلزمات؟ س- كيف يُ
ج : يقوم العضو بعمل الفحوص، ويقدم التوصية الطبية، وأصل إيصاالت الدفع للمرشوع، للعرض عىل لجنة 

العالج وقرارها نها[.
وعند قيام العضو برشاء املستلزمات الخاصة بالعمليات مثل (شبكة الربول· – رشائح – مسام� – مفاصل صناعية 

– الص¼مات – الدعامات... إلخ) 
-يقوم املرشوع بدفع نسبة بعد تقديم فوات� معتمدة من جهة الرشاء بتقرير طبي مفصل، مع إرفاق صورة 

كارنيه املستفيد.
ويُساهم املرشوع بنسبته يف الدم ومشتقاته واأللبوم·، حتى وإن تم االستخدام بالعيادة الخارجية أو املنزل، 

التي يقوم العضو برشائها، وذلك بعد تقديم املستندات اآلتية:
-تقديم تقرير طبي.

-أصل مستندات السداد.
-صورة كارنيه املستفيد.
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ساهم المرشوع عند القيام برشاء األدوية غري المتوافرة بالمستشفى أثناء اإلقامة  س- كيف يُ
داخل المستشفى أو العمليات الجراحية؟

ج : األدوية التي � يوفرها املستشفى، و� تتم إضافتها لفاتورة العالج (أثناء إقامة املريض باملستشفى).
 يرصف املرشوع نسبته بعد تقديم فوات� األدوية معتمدة من إدارة املستشفى (مختومة بختم املستشفى)، 

وصورة من الفاتورة والتقرير الطبي.

ساهم المرشوع يف حالة الوالدة بجهة غري متعاقد معها أو عند اضطرار المريض  س- كيف يُ
إىل دخول مستشفى غري متعاقد؟

ج : يف حالة الوالدة يف جهة غ� متعاقد معها، يتم الرصف حسب اللوائح املعتمدة من املرشوع، بعد تقديم 
املستندات التالية:

1- تقرير طبي مفصل عن الحالة. 
2- فاتورة املستشفى، وإيصال دفع معتمد من املستشفى. 

3- صورة كارنيه العالج 
4- صورة من شهادة ميالد الطفل

يف حالة إþام أي إجراء عالجي يف مستشفى غ� متعاقد مع املرشوع، يتقدم طلب مصاريف عالج إىل املرشوع، 
مرفًقا به ما ييل: 

تقرير طبي بالحالة املرضية باللغة العربية. 
استيفاء الرشوط املالية للجهاز املركزي للمحاسبات وهي:

تقديم أصل الفاتورة، وليس صورة منها، وتكون الفاتورة مرقمة ومختومة بختم الجهة الصادرة منها. 
بيان تفصييل باملستلزمات واألدوية واألشعة والتحليل. 

تقديم إيصال مهن غ� تجارية ألتعاب األطباء أو الفحوصات. 
إيصاالت الدفع النقدية. 

س- ماذا تفعل عند طلب المستشفى مبالغ إضافية أكرث من قيمة التعاقد؟
ج : يجب أال يدفع العضو عند خروجه من املستشفى أي مبالغ إضافية غ� متعاقد عليها، ويتصل بحسابات 

املرشوع لحل الخالف قبل الدفع – بخالف املرصوفات الشخصية:
(بوفيه– تليفونات – خدمة– دمغة...إلخ)

ويتقدم بشكوى مكتوبة، وذلك حفاظًا عىل حقه.

س- هل يمكن االستفادة بربامج أو أنظمة عالج أخر.. باإلضافة لمرشوع عالج الصحفيني؟
ج : ÿكن االستفادة بتغطية مالية تكميلية من املرشوع مثال ذلك:

إذا كان العضو يُعالج تحت رعاية هيئة التأم· الصحي أو عىل نفقة الدولة أو أي نظام عالجي آخر، فمن املمكن 
أن يتحمل املرشوع فرق الدرجة لإلقامة بغرفة مستقلة، بدًال من املشرتكة، وكذلك باقي فروق الخدمات الطبية 

بعد تقديم املستندات الالزمة.
العالج لدى الطبيب غ� املتعاقد أو الخب� الزائر:

يتم الرصف طبًقا للوائح األسعار املعتمدة Óوجب إيصال مهني غ� تجاري صادر من الطبيب املعالج، مختوًما 
بختم الطبيب.
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-ال يتم اعت¼د الرصف يف الكشوفات.  
-يُساهم املرشوع بنسبة يف حاالت الحوادث – التخصصات الجراحية النادرة – املحافظات أو املناطق أو املدن 

الجديدة التي ال تتوافر فيها شبكة تعاقدية.
قاعدة عامة 

أي خدمات أخرى غ� واردة يرجع فيها إلدارة املرشوع وقرارها نها[. 

س- ما هو موقف المرشوع عند حدوث أخطاء مهنية ناتجة عن العالج أو الجراحة؟
ج : مرشوع العالج له مسؤولية مالية وإرشافية عىل مستوى الخدمات العالجية املقدمة للمريض – وعند حدوث 

مثل هذه املضاعفات أو األخطاء يكون التحقيق فيها أمام الجهات املختصة (لجنه آداب املهنة بنقابة األطباء).

دعم المرشوع عالج الصحفي بالخارج.. أو لد خبري زائر بأحد المستشفيات الكرب؟ س- هل يُ
ج : يحصل الصحفي عىل هذا الدعم، طبًقا ألسعار املرشوع املعتمدة، ويُقدم هذا الدعم للعضو وأرسته يف حدود 

الحد األقىص.

ا أتوجه إىل جهة مشاركة يف المرشوع فرتفض الممرضة أو مسؤول االستعالمات بأسعار 
ً
س- أحيان

المرشوع وينفيان اشرتاك الطبيب أو المستشفى يف المرشوع.. فماذا أفعل يف هذه الحالة؟
ج : رغبه يف التيس� عىل الزمالء وأرسهم، تعاقد املرشوع مع عدد كب� من السادة األطباء واملستشفيات، ونظًرا 

لقلة عدد الصحفي·، قد يكون اإلقبال عىل بعض األطباء واملؤسسات العالجية قليًال، قياًسا إىل عددهم، م¼ يؤدي 
إىل نسيان املمرضة أو موظف االستعالمات املعلومة الخاصة بالتعاقد مع مرشوع العالج، ولتاليف هذا اللبس، 

ÿكن االتصال بالعيادة أو املستشفى قبل التوجه إليه¼، والتأكد من استمرار اشرتاكه¼ يف املرشوع. 
ويرجى الرجوع إىل إدارة املرشوع، عند حدوث أي مشكلة أو خالف مع الجهات املشاركة؛ لحسمها بشكل ودي.

مع خالص þنياتنا بالصحة والعافية. 

كل األمنيات لحرضاتكم بدوام الصحة والعافية، 
وكل عام أنتم بخري وسعادة.
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يحدث أحيانًا تعديل يف بعض أرقام التليفونات املوجودة يف العقد املربم ب· إدارة 
املرشوع وبعض األطباء أو املستشفيات بعد طبع دليل املرشوع.

لذا يلزم التنويه عىل رضورة االتصال بالدليل 140 أو 141 لالستفسار عن الرقم 
الجديد للجهة العالجية، املطلوب التوجه إليها.

ك¼ يحدث أحيانًا بعض األخطاء املطبعية بالنسبة لبيانات الجهات املتعاقدة، فMجو 
عند مقابلة هذه األخطاء، أثناء استخدامك للدليل، االتصال بإدارة املرشوع واإلبالغ بها.

وعند وجود أي شكوى إدارية من أي جهة متعاقدة، نرجو إبالغ إدارة املرشوع 
كتابة، سواء عن طريق الربيد اإللكرتوÐ، أو تسليمها بالنقابة.

رغبة يف التيسري عىل الزمالء وأرسهم، تعاقد المرشوع مع 
ا لقلة عدد  عدد كبري من السادة األطباء والمستشفيات، ونظرً

الصحفيني، قد يكون اإلقبال عىل بعض األطباء والمؤسسات 
ا إىل عددهم، مما يؤدي إىل نسيان الممرض  ، قياسً

ً
العالجية قليال

وموظف االستعالمات المعلومة الخاصة بالتعاقد مع مرشوع 
العالج، ولتاليف هذا اللبس يمكن االتصال بالعيادة أو المستشفى 
قبل التوجه إليهما، والتأكد من استمرار اشرتاكهما يف المرشوع. 

يرجى الرجوع إىل إدارة المرشوع عند حدوث أي 
مشكلة أو خالف مع الجهات المشاركة؛ لحسمها 

بشكل ودي.
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يهدف المرشوع إىل:
■ الرتقاء بالخدمة العالجية املقدمة للسادة الصحفي· وأرسهم.

■ إشاعة روح التكافل والتعامل ب· الزمالء األفاضل، حيث يُسهم الزمالء الذين يشرتكون يف املرشوع وال يستفيدون منه– 
بفضل الله– بشكل غ� مبارش يف تكاليف عالج زمالئهم اآلخرين.

■ تقديم أفضل رعاية صحية وعالجية للحاالت الطارئة واملزمنة للسادة الصحفي· – شفاهم الله– وأرسهم.

مزايا أخر للمرشوع:
فضًال عىل امليزة االقتصادية التي يقدمها املرشوع بتوف� خدمة العالج للسادة الزمالء بأسعار مدعومة من جانب النقابة، 

وتقل كث�ًا عن تكاليف العالج الباهظة خارج املرشوع، فإن هناك مميزات أخرى يتسم بها املرشوع، ومنها:
1– توف� قاعدة بيانات تتيح للزميل أو الزميلة حرية االختيار ب· البدائل املختلفة، سواء في¼ يتعلق بأس¼ء السادة األطباء 

أو املستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز األشعة.
2– امتداد النطاق الجغرايف للمرشوع ملعظم املحافظات، م¼ يتيح لكل مشرتك تلقي الخدمة العالجية لنفسه أو ألرسته 

ووالديه داخل محافظته، من دون االضطرار إىل تكبد مرصوفات السفر إىل القاهرة.
3– الكفاءة املشهود بها لألطباء املشارك· يف املرشوع، وتنوع املؤسسات العالجية املشاركة فيه.

4– سهولة إجراءات االشرتاك يف املرشوع، والتي ال تستغرق سوى دقائق معدودة.. وكذلك إجراءات االستفادة منه.

خطوات االشرتاك يف المرشوع:
لالشرتاك أول مرة، يرجى إحضار املستندات التالية:

■ صورة فوتوغرافية لكل مستفيد.     ■ دفع اشرتاك السنة السابقة لسنة االشرتاك يف املرشوع عىل األقل.
■ صورة من قسيمة الزواج يف حالة االشرتاك للزوجة.   ■ صورة من شهادة ميالد العضو يف حالة االشرتاك للوالدة.

■ صورة من شهادة ميالد األبناء يف حالة اشرتاك أي منهم.
من لهم الحق يف االشرتاك:

عضو أصيل: عضو نقابة الصحفي· بجدول تحت التمرين ــ املشتغل· ــ املعاشات.
يف حالة وفاة العضو األصيل يشرتك األعضاء الفرعيون املستحقون للمعاش من النقابة.

عضو فرعي: زوجة الصحفي ــ زوج الصحفية ــ األب واألم ــ األبناء حتى سن التخرج ــ البنات حتى الزواج- الطفل 
املنغويل- األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

مالحظة: 
اشرتاك العضو األصيل رشط أسايس الشرتاك األعضاء الفرعي·.

א����.. ����א�
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مدة االشرتاك وتوقيته:

يفتح باب االشرتاك من أول نوفمرب حتى 25 ديسمرب من كل عام، وتبدأ االستفادة من بداية العام الجديد.
 

كيفية االشرتاك:

توجه إلدارة املرشوع Óقر نقابة الصحفي· واستوِف البيانات املطلوبة وهي:
■ صورة كارنيه النقابة.

■ سداد اشرتاك النقابة للعام الحايل.
■ صورة فوتوغرافية لكل عضو فرعي (عدا األطفال أقل من عام·)

■ مستندات إثبات قرابة األعضاء الفرعي· للعضو األصيل.
■ صورة شهادة املعاش لألرملة.

اإلضافة من خالل العام:

الزواج الحديث: ىف خالل شهرين من تاريخ قسيمة الزواج.
املولود حديث الوالدة:

أوًال: حاالت الوالدة داخل مستشفيات املرشوع: يضاف (كتأم· له أثناء الوالدة)، عند إصدار خطاب دخول 
املستشفى لعام الوالدة.

ثانًيا: حاالت الوالدة خارج مستشفيات املرشوع: يضاف خالل شهرين من الوالدة إجباريًا.
ثالًثا: حاالت الوالدة خارج القطر: يضاف خالل شهر من تاريخ العودة إىل الوطن مع إرفاق ما يُثبت ذلك.

ملحوظة: 
ال تقدم أى خدمات لالبنة املتزوجة خالل العام، ويجب فصلها من اشرتاك العضو األصىل أو إلغاؤها. 

 

مواعيد العمل بالمرشوع:
يومًيا من الساعة العارشة صباًحا، حتى الساعة الثالثة مساًء، عدا يوم الجمعة والعطالت الرسمية.
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: الكشف الطبي
ً

أوال
طبيعة الخدمة:

مناظرة مرىض املرشوع لدى األطباء، واملستشفيات والجهات املتعاقدة مع املرشوع.

خطوات االستفادة:

اذهب: إىل أي طبيب معالج متعاقد، سواء يف عيادته الخاصة أو يف املستشفى املتعاقد بعد االتصال به.
قدم: بطاقة العالج وسلم الطبيب تذكرة الكشف.

استوِف: البيانات بكشف املرتددين بدقة.
اسأل: عن االستشارة حسب نظام العيادة.

ادفع: القيمة املحددة نقًدا حسب جدول قيم الكشف بالصفحة التالية.
انتظر: دورك يف الكشف، وكن مثًال يحتذى به.

التغطية العالجية:

■ يتحمل املرشوع نسبته حسب جدول قيم الكشف.
■ يف عيادة الرمد قيمة الكشف تشمل كشف النظارة للع· بالكمبيوتر عدا قاع الع·.

■ يف عيادات األمراض النفسية والطب الطبيعي والتخاطب والعالج اإلشعاعي واألسنان، تقدم تذكرة الكشف عند أول 
مناظرة فقط، ثم تكون املتابعة بنظام الجلسات حسب خدمات الدليل.

■ عند الكشف لدى طبيب غ� متعاقد، يتم اعت¼د الفحوصات املطلوبة من املرشوع واملدونة عىل روشتة الطبيب.

خارج التغطية:

■ الكشف لدى طبيب غ� متعاقد أو مستشفى غ� متعاقد أو خارج املرشوع.
■ الكشف لدى الخب� األجنبي.

■ الكشف بخارج القطر املرصي.
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1207050أستاذ / استشار – دكتوراه / زمالة + ١٠ سنوات خربة

1005050أستاذ م، أو دكتوراه / زمالة + ٥ سنوات خربة خارج الكادر الجامعى / استشار ثان

803050كشف مدرس / إخصاىئ / استشار ثالث
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1005050أستاذ / استشار أول

803050أستاذ مساعد / استشار ثان

702050كشف مدرس / استشاري ثالث / إخصاىئ
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50فرق سعر الكوبون حسب اسعار التعاقدجميع التخصصات

قيمة الكشف تشمل االستشارة – واسأل عن موعد االستشارة حسب نظام العيادة 

ملحوظة: إذا كان سعر الكشف فى العيادة أقل من سعر المرشوع يتم العمل بالسعر األقل 
مع خصم خمسون جنية قيمة الكوبون

«تسدد عند أول مناظرة فقط»
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ا: الخدمات الطبية بالعيادات ثانيً
طبيعة اإلجراء:

هى الخدمات الطبية الواردة بالدليل، التى تتم بعيادة األطباء املتعاقدين والقسم الخارجى باملستشفيات دون الحاجة 
للتخدير الكىل.

خطوات االستفادة:

ادفع: نسبتك بالجهة العالجية، حسب أسعار التعاقد.
استوِف: بيانات كشف املرتددين إلثبات قيمة اإلجراءات التي ُقدمت لك.

مالحظة: التعاقد مع الجهات الحكومية والخ�ية والجامعية طبًقا للوائح خاصة، ويدفع العضو نسبة ىف الجهة 

خدمات لها قواعد خاصة (تحتاج إىل موافقة مسبقة)

أوًال: (جلسات العالج الطبيعي): وهي خدمة تقدم Óوافقة مسبقة من املرشوع
مالحظة:

يتم التعامل مع مراكز العالج الطبيعي، املتعاقد معها املرشوع، وىف حالة عدم تواجد، حسب النطاق الجغراىف فإنه يتم 
االستثناء والتحويل لعمل الجلسات ىف املستشفيات املتعاقد معها املرشوع. 

 ،(Oالصمم الجز) املستفيدون من الخدمة: يدعم املرشوع عالج التلعثم لألطفال، ك¼ يشمل هذا العالج حاالت بناء اللغة
وعالج التخاطب بعد عمليات الحنجرة، مع إحضار توصية من الطبيب املعالج، موضًحا بها التشخيص وعدد الجلسات 

ونوعيتها.
مالحظة:

لتمرينات العالجية والليزر تعترب إحدى النوعيات التى تشملها الجلسة.
مالحظة:

- العالج الطبيعى باملنزل (حاالت الشلل فقط) يُساهم املرشوع بنسبة.
- العالج الطبيعى بأجهزة ذات نوعية خاصة ( isis – عالج ماO..... إلخ) 
- يُساهم املرشوع بنسبته، طبًقا لقيمة أعىل جلسة عالج طبيعى بالدليل.

 ثانًيا: جلسات التخاطب (خاص باألطفال ومرىض جراحات الحنجرة):
Óوافقة مسبقة، وبناء عىل تقرير طبى مفصل من استشارى أعصاب أوًال قبل تحويل الطفل لجلسات التخاطب، بحد أقىص 

12 جلسة شهريًا، ويتم دراسة الحاالت االستثنائية، ويدعم املرشوع (التأخ� اللغوي واللتغة الكالمية حتى 6 سنوات – 
التلعثم – مضاعفات الضعف السمعى، وبعد زراعة قوقعة األذن – التوحد – الطفل املنغوىل – التمرينات العالجية والليزر 

تعترب إحدى النوعيات التى تشملها الجلسة).

ثالًثا: الغسيل الكلوي:
- إحضار توصية الطبيب املعالج، موضًحا بها تشخيص الحالة وعدد الجلسات ونوعيتها، ويتحمل املرشوع نسبته ىف الجلسات.

- يتحمل املرشوع نسبته ىف فرق تكلفة غسيل الكىل لحاالت القومسيون، أو التأم· الصحى، بحيث ال يتعدى الفرق قيمة 
الجلسة باملرشوع. 

رابًعا: جلسات الليزر (ياج – أرجون) للعيون:
وهي خدمة تقدم Óوافقة مسبقة باملرشوع، بعد إحضار توصية طبية من الطبيب املعالج.

خامًسا: جلسات األكسج· املضغوط واألوزون:
يتحمل املرشوع نسبته يف حالة القدم السكري وقرح الساق· فقط، وتحتاج إىل موافقة مسبقة من املرشوع بعد إحضار 

توصية طبية من استشاري جراحة األوعية الدموية.
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سادًسا: العالج النفيس:
- يُساهم املرشوع بنسبة العضو وأرسته والوالدين.

- وال يُساهم املرشوع ىف العالج النفىس، أو دور النقاهة واملسن· للوالدين والزوج، سواء جلسات نفسية أو إقامة 
باملستشفى. 

- كيف يُساهم املرشوع عند إجراء جلسات عند األطباء أو املراكز غ� املتعاقدة؟
- يُقدم تقرير مفصل بالحالة وإيصاالت الدفع، موضًحا بها عدد الجلسات ونوعيتها والعضو املصاب.

- يُساهم املرشوع ىف الجلسات، طبًقا للوائح األسعار املعتمدة بالدليل.

سابًعا: خدمات األسنان:
يُساهم املرشوع ىف خدمات األسنان الواردة بالدليل فقط، بحد أقىص 1000 جنيه للفرد، و3000 جنيه لألرسة ألك± من فرد. 

خدمات خارج التغطية:

■ وسائل تنظيم األرسة Óا فيها اللولب – تركيب ومضاعفات.
■ عالج السمنة واإلبر الصينية وعالج سقوط الشعر، وإزالة الشعر الزائد.

■ الجبسونا البالستيكية والجبس امللون.    ■ اختبارات الذكاء
■ تقويم وزرع األسنان واإلجراءات غ� املوجودة يف قا3ة خدمات األسنان.

PRP تطعيم األطفال والكبار    ■ حقن بالزما الصفائح الدموية ■
  

العالج بالخارج أو لدى الخب� الزائر:

■ يعتمد فقط يف العمليات ذات املهارة الخاصة للعضو وأرسته (الزوجة واألوالد).
■ يقدم العضو التقرير الطبي وأصل مستندات السداد (الصادرة من الجهات العالجية) للمرشوع.

■ يتم رصف نسبة العضو من املرشوع طبًقا للوائح أسعار املرشوع املعتمدة.

العالج لدى الطبيب غ� املتعاقد:

يتحمل املرشوع نسبته، وفًقا لالئحة مرشوع العالج مع إحضار إيصال مهن غ� تجارية، معتمد وصادر من الطبيب، وصورة من 
كارنيه املستفيد. 

 

ا: الفحوص الطبية
ً
ثالث

طبيعة الخدمة:

تشمل التحاليل الطبية واألشعات التي تتم يف املعامل ومراكز األشعة واملستشفيات املتعاقد معها املرشوع.

خطوات االستفادة:

 ىف حالة إصدار التوجية من الطبيب املعالج بعيادته الخاصة، يصف لك ما تحتاجه من تحاليل وأشعات عىل روشتة 
مختومة. 

توجه بها إىل إدارة املرشوع إلصدار وخطاب التحويل، ثم توجه إىل املعمل أو املركز إلجراء الخدمة. 

ملحوظة:
ال يتم منح خطاب تحويل تحاليل أو أشعة دون إحضار روشتة من الطبيب املعالج، وتحديد أنواع التحاليل املطلوبة 

باالست¼رة الخاصة بالتحاليل، أو األشعة، وكتابة فيه العدد بالحروف، وىف حالة عدم وجود توصية الطبيب بالفحوصات، 
يدون عىل االست¼رة (يرفق صورة من الروشتة باملطالبة). 
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التغطية العالجية:

- يقوم املرشوع بتغطية جميع الفحوصات املدرجة بالدليل.
- يتحمل املرشوع نسبة يف الصبغات (ضد الحساسية) التي تُحقن عند عمل األشعة.

- التحاليل الالزمة لزرع األعضاء: يتحملها املرشوع، وال يتحملها املتربع.
- يتحمل املرشوع نسبة %50 من إج¼يل التكلفة يف برنامج الفحص الشامل Óعهد نارص، وملرة واحدة فقط خالل العام.

خارج التغطية:

1-أي تحاليل إضافية يطلبها املريض (دون توصية الطبيب املعالج) يتحملها العضو بالكامل بأسعار املرشوع. 
2- فحوص التأهيل املهنى – فحوص ما قبل الزواج والسفر– تحاليل إثبات األبوة وفحوص العقم والفحص املعميل الشامل، 

أو ما شابه ذلك. 
3- فحوص الخدمات غ� املدرجة مثل التخسيس والسمنة املفرطة. 

خدمات Óوافقة مسبقة من املرشوع:

مثل (الرن· املغناطييس – هشاشة العظام – املاموجرايف الرقمي للثدي  pcr  أشعة مقطعية عىل الرشاي· التاجية، وتقدم 
هذه الخدمات بعد إحضار تقرير طبي من استشاري يف نفس التخصص.

إجراء فحوص يف مراكز غ� متعاقدة:

يُساهم املرشوع بنسبته، طبًقا ألسعار املرشوع، أو بسعر الفاتورة أو اإليصال، أيه¼ أقل.

مستلزمات العمليات الخـاصة والدم ومشتقاته واأللبومني واألدوية
طبيعة الخدمة:

هي مستلزمات العمليات الخاصة والدم ومشتقاته واأللبوم· واألدوية (داخل املستشفى)، سواء تم رشاؤها Óعرفة العضو، 
أو عن طريق املستشفى، ويرصف املرشوع نسبته يف حدود الحد األقىص.

كيفية االستفادة:

مستلزمات العمليات الخاصة.

- تُضاف مستلزمات العمليات الخاصة مثل (شبكة الربول· – رشائح – مسام� – مفاصل صناعية الص¼مات – الدعامات... 
إلخ) إىل فاتورة املستشفى، ويتحمل املرشوع نسبته.

- املستلزمات املستخدمة (مرة واحدة Disposable) ىف العمليات الجراحية باملناظ�.
- (عدا استئصال الزائدة باملنظار)، يُسهم املرشوع بنسبته بحد أقىص (1500 ج) ألف وخمس¼ئة جنيه.

األدوية:

- تُضاف األدوية املستخدمة داخل املستشفى إىل فاتورة العالج، ويتحمل املرشوع نسبته.

خارج التغطية:

- األدوية خارج املستشفى، أو املنرصفة عند خروج املريض من املستشفى.
- األدوية التى يصفها الطبيب للعمليات النهارية (دخول وخروج ىف نفس اليوم).

- األدوية املنرصفة أثناء العمليات الشاملة (والدة، لوز، كتاركت... إلخ).

- العالج باألعشاب والوسائل غ� التقليدية.   - تطعيم األطفال والكبار.
- املستلزمات غ� الطبية (مثل الحفاضات... إلخ).
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الخدمات التكميلية
- يُسهم املرشوع Óبلغ 1500 جنيه، للعضو فقط، ىف عملية تصحيح اإلبصار والليزك، وذلك بعد إحضار التقرير الطبى، 

والفوات� املعتمدة بذلك.
- يُسهم املرشوع بنسبته ىف س¼عات األذن وجهاز الربو الشعبى، وجهاز التثبيت الخارجى للعظام، وذلك بحد أقىص 2000 

جنيه، برشط تقديم تقرير طبى معتمد، وفاتورة رشاء معتمدة (خدمة مستحدثة).
- يُسهم املرشوع بنسبته من أقىص مبلغ 20000 جنيه يف عمليات زراعة العدسات باعتبارها الحل النها[ للحيلولة دون 

فقدان البرص وذلك بعد إحضار الفوات� املعتمدة والتقرير الطبي.

أوًال: األجهزة التعويضية:

قاعدة الرصف
يسهم املرشوع بنسبته يف أجهزه شلل األطفال واألطراف الصناعية.

بعد تقديم املستندات اآلتية:
- تقرير طبي ــ فاتورة الرشاء ــ صورة كارنيه املستفيد

- مقايسة من مركز تأهيل العجوزة إذا � يتم الرشاء من املركز.

- يرصف املرشوع نسبته حسب الفاتورة أو املقايسة أيه¼ أقل.

خارج التغطية:

- النظارات الطبية والتليسكوبية.
- الرقبة أو الجبائر البالستيك وأحذية القدم املفلطح والكرايس والعكاز.

- األجهزة الطبية التي يقوم العضو برشائها الستخدامها داخل املنزل مثل  (أجهزة الغسيل الكلوي – مضخة األنسول·).

ثانًيا: األطفال ذوو االحتياجات الخاصة:

يسهم املرشوع يف الخدمات العالجية والخدمات التأهيلية (تخاطب – عالج طبيعي – عالج وظائفي)، وكذلك تكاليف 
التعليم واإلقامة باملراكز واملدارس املتخصصة غ� املتعاقدة مع املرشوع.

قاعدة الرصف: 
يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقديم تقرير طبي مفصل ــ إيصاالت الدفع املعتمدة ــ صورة كارنيه املستفيد.

ثالًثا: أطفال األنابيب والتخصص املجهري:

يسهم املرشوع بنسبة %50 بحد أقىص (5000 جنيه) خمسة آالف جنيه، مرة واحدة يف العام، وال يساهم املرشوع 
يف فحوص العقم وتأخر اإلنجاب، وتتضمن األجنة أو السائل املنوي أو أي إجراءات أخرى، سواء قبل أو بعد العملية.  

قاعدة الرصف: 
يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقديم تقرير طبي - أصل مستندات السداد املعتمدة، سواء فاتورة، أو إيصال مهن غ� تجارية، مع إرفاق صورة 
كارنيه املستفيد.

رابًعا: العالج الكي¼وي واإلشعاعي:

يرصف املرشوع نسبته من جلسات العالج اإلشعاعي باملستشفى وأدوية العالج الكي¼وي، حتى وإن تم االستخدام 
بالعيادة الخارجية أو املنزل (دون تحمل املرشوع املستلزمات واألدوية املرفقة، وكذلك أدوية عالج مضاعفات 

العالج الكي¼وي).
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قاعدة الرصف:
 يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقرير طبي من الطبيب املعالج، موضح به تشخيص املرض، ونوع األدوية، وعدد الجرعات.
- فوات� الصيدلية معتمدة لعالج الكي¼وي (مسجل بها رقم البطاقة الرضيبية والسجل التجاري).

- إيصاالت جلسات العالج اإلشعاعي للمراكز غ� املتعاقدة، مع إرفاق صورة كارنيه املستفيد.

خارج التغطية:
- املستلزمات أو األدوية املرفقة، وكذلك أدوية عالج مضاعفات العالج الكيميا[.

قاعدة عامة: ما � يرد يف هذه القا3ة يُرجع فيه لرأي مجلس النقابة وقراره يف هذا التقرير نها[.

خامًسا: دعم أدوية اإلبركس والنيبوج· ملشتقات الدم:

يساهم املرشوع بنسبة %50 بحد أقىص (2000 جنيه) ألفى جنيه، ملرة واحدة يف العام.
 

الحد األقىص للخدمات العالجية
أوًال: الحد األقىص األسايس:

يشمل الخدمات العالجية بالعيادات ومراكز الفحوص والعالج الباطني والجراحي باملستشفيات.
- الحد األقىص حتى 24000 جنيه شاملة نسبة العضو واملرشوع.
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ثانًيا: الحد األقىص التكمييل:

- يشمل العناية املركزة، وعمليات القلب، ونقل األعضاء، والرسطانات، والعالج الكي¼وي واإلشعاعى، والغسيل الكلوى، 
وتغي� املفاصل، ونقل الدم ومشتقاته واأللبوم·، وعمليات املخ، وزرع القرنية.

- يضاف 11000 جنيه إىل الحد األقىص األسايس، نسبة العضو واملرشوع.
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ثالًثا: الحد األقىص لخدمات األسنان: (ما يتحمله املرشوع)

- فرد واحد 1000 جنيه سنويًا.
- أك± من فردين 3000 جنيه سنويًا.

مالحظات:

- الحد األقىص الوارد بخطاب دخول املستشفى، يشمل نسبة العضو واملرشوع.
- يف حالة إقامة املريض بالعناية املركزة، فقط، أو إجراء عمليات القلب أو املخ أو زرع األعضاء والعالج الكي¼وى 

واإلشعاعى، يتمتع العضو بالحد األقىص األساىس والتكميىل، الوارد بخطاب دخول املستشفى (35000x نسبة املرشوع).
- االستفادة بالحد األقىص للمرشوع، شخصية وغ� متبادلة، (أي عند استفادة عضو بالحد األقىص للمرشوع ال ÿكن أن 

يستفيد بأي مبلغ إضايف من نصيب أحد أفراد أرسته).
- يتم االحتفاظ برصيد 3000 جنيه للعضو، بخصم من إج¼ىل الحد األقىص، وذلك إلجراءات القسم الخارجى، وىف حالة عدم 

استنفاده هذا الرصيد، تقدم الفوات� لتسوية الرصيد، بعد نهاية السنة املالية.
- ىف حالة استنفاد العضو الحد األقىص، يستمر املستشفى يف تقديم خدماته له بنفس أسعار تعاقد املرشوع، عىل أن يتحمل 

العضو تكلفة العالج كاملة بنسبة 100%.
- ىف حالة الدخول إىل املستشفى أك± من مرة، احرص عىل إحضار صورة من بيان التكاليف السابقة من املستشفى، حتى 

تتمكن من معرفة املتبقى من الحد األقىص لتحمل املرشوع.

خدمات القسم الداخيل بالمستشفى:
طبيعة الخدمة:

هي اإلقامة باملستشفى إلجراء العمليات الجراحية واملناظ�، وعالج الباطنة والرعاية املركزة والحضانات، وعالج األمراض 
النفسية، والعالج الكي¼وي باملستشفيات واملراكز املتعاقدة.

خطوات االستفادة:

أوًال: يف الظروف العادية:

:Æتوجه إىل إدارة املرشوع بتقرير املعالج أو تقرير طبي من املستشفى، موضًحا به اآل
■ اسم املستشفى.

■ نوع العملية مثال: لوز ــ فتق... إلخ.
■ موعد إجراء العملية.

■ طريقة تحصيل الطبيب ألتعابه (من املرشوع أو من املستشفى للطبيب املتعاقد أو من العضو للطبيب غ� املتعاقد).
تذكر.. إحضار كارنيه العالج معك إىل إدارة املرشوع. 

تسلم.. خطاب دخول املستشفى من املرشوع، وخطاب للطبيب ىف حالة تحصيل الطبيب ألتعابه من املرشوع، مع تقديم 
خطاب للطبيب.

قدم.. خطاب الدخول الصادر من إدارة املرشوع إىل املستشفى.
ادفع.. نسبة األتعاب الطبية للطبيب ىف حال تحصيل الطبيب املعالج ألتعابه من املرشوع.

ثانًيا: يف الظروف الطارئة:

اذهب إىل املستشفى بكارنيه العالج، وسدد مبلغ تأم·، وسارع باستخراج خطاب دخول املستشفى من املرشوع وقدمه 
للمستشفى، وىف خالل 72 ساعة أو ىف أول يوم بعد اإلجازة الرسمية لتسوية حسابك باملستشفى.
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ثالًثا: الوالدة والحضانات:

:Æبالنسبة للوالدات الطبيعية أو القيرصية يراعى اآل -
■ إصدار خطاب دخول املستشفى لحاالت الوالدة يكون عند دخول األم للوالدة، يتم دفع اشرتاك املولود إلزاًما لسنة الوالدة 

إذا كان العضو يرغب يف ذلك.  
■ يُسهم املرشوع بقيمة 3500 جنيه للوالدة القيرصية و4500 جنيه للقيرصية املتكررة (بعد الوالدة الثانية) و2500 جنيه 

للوالدة الطبيعية، شاملة تكاليف املستشفى وأتعاب األطباء. 
- درجه اإلقامة باملستشفى:

■ اإلقامة بغرفة مكيفة (مشرتكة – بح¼م مستقل) للمستشفيات االستث¼رية وغرفة مستقلة Óستشفيات وزارة الصحة 
واملؤسسة العالجية.

■ يتحمل العضو فرق الدرجة عند االنتقال من غرفة مشرتكة إىل غرفة مستقلة باملستشفيات االستث¼رية.
■ عند رغبة العضو يف االنتقال للجناح يتحمل فرق الدرجة وفروق الخدمات العالجية واألتعاب الطبية.

■ يتحمل العضو املرافق والدمغة والخدمة الطبية.
■ يتحمل املرشوع نسبته يف إقامة األم مع الطفل حتى12 عاًما عدا األطفال املبترسين.

■ إقامة األم باملستشفى إلرضاع املولود املقيم بالحضانة، تحتسب إقامة نهارية (دون وجبات وال مبيت وال أدوية)، ويتحمل 
املرشوع نسبته.

- عند الخروج من املستشفى
■ راجع قبل السداد فاتورة املستشفى واألدوية ا�.نرصفة بالقسم الداخيل، وجميع اإلجراءات العالجية والفحوصات، وال 

يتحمل املرشوع أدوية الخروج أو أدوية العمليات الشاملة.

األتعاب الطبية:
هي أتعاب السادة األطباء املتعاقدين مع املرشوع يف اإلجراءات الجراحية طبًقا لتوصيف العمليات باملرشوع.

 خطوات االستفادة:

- يحدد الطبيب املعالج العمليات الجراحية املطلوبة للمريض.
- يتقدم العضو إىل إدارة املرشوع بالتقرير الطبي، موضًحا به العمليات املطلوبة الستخراج موافقة املرشوع.

- يقدم العضو املوافقة للطبيب املعالج إلجراء الالزم.

خارج التغطية:

العالج بالخارج:
- يعتمد فقط يف العمليات املتقدمة فأعىل، طبًقا لتوصيف العمليات باملرشوع.

- يقدم العضو التقرير الطبي وأصل مستندات السداد الصادرة من الجهات العالجية، بعد ترجمتها إىل اللغت·، العربية 
واإلنجليزية، إلدارة املرشوع.

- يتم رصف نسبة العضو من املرشوع، طبًقا للوائح أسعار املرشوع املعتمدة.

 العالج لدى الطبيب غ� املتعاقد أو الخب� الزائر:

يتم الرصف طبًقا للوائح األسعار املعتمدة، Óوجب إيصال مهني غ� تجاري صادر من الطبيب املعالج، مختوًما بختم الطبيب.
- ال يتم اعت¼د الرصف يف الكشوفات.  

- يساهم املرشوع بنسبة يف حاالت الحوادث – التخصصات الجراحية النادرة – املحافظات أو املناطق أو املدن الجديدة، 
التي ال تتوافر فيها شبكة تعاقدية.

قاعدة عامة:

أي خدمات أخرى غ� واردة يُرجع فيها إلدارة املرشوع، وقرارها نها[.
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■ ما هو موقف المرشوع عند حدوث أخطاء مهنية ناتجة عن العالج أو الجراحة؟
مرشوع العالج له مسؤولية مالية وإرشافية عىل مستوى الخدمات العالجية املقدمة للمريض – وعند حدوث مثل هذه 

املضاعفات أو األخطاء، يكون التحقيق فيها أمام الجهات املختصة (لجنة آداب املهنة بنقابة األطباء).

خارج التغطية:

■ املناظ� يف استئصال اللحمية أو استئصال الزائدة الدودية. ■ استخدام الليزر يف استئصال اللوزت· وعالج الشخ�.
■ عالج السمنة الدوا[ والجراحي.  ■ العالج النفيس للوالدين.  ■ عالج اإلدمان.

■ ?ن العدسة التي تزرع بعمليات املياه البيضاء بالع·.   ■ استخدام سيارة اإلسعاف.
■ العمليات ذات الصبغة التجميلية مثل (عمليات تصغ� أو تكب� األنف، شفط دهون... إلخ).

■ تكاليف املرافق والتليفون والبوفيه والخدمات واالنتقال لدرجة أعىل والدمغة، وأي خدمات ال يشملها املرشوع 
واملصاريف اإلدارية والخدمة الطبية.

مجموعة الفحص الشامل:
طبيعة الخدمة:

هي نتاج تعاون بناء ب· إدارة املرشوع واملعامل املتعاقدة، وتعترب هذه الخدمة قيمة مضافة الشرتاك العضو، وتقدم دون 
الحاجة من الطبيب املعالج، بحد أقىص مرت· يف العام، وتشمل الفحوص التالية:

وهي مؤرشات عامة لكل وظائف الجسم، حسب توصية نخبة من االستشاري·، أطباء الباطنة.

تعلي¼ت الفحوص الشاملة:

■ عند الحاجة إىل إجراء الفحص الشامل يتوجه العضو إلدارة املرشوع للحصول عىل است¼رة الفحص.
■ يتحمل املرشوع نسبته ويدفع العضو نسبته للجهة.

■ أي أسعار معلنة يف جهة العالج املتعاقدة، أقل من أسعار املرشوع تعترب ملزمة لجهة العالج.

�����¨ א���� �א��ª©�א������¨ א£�����

1Complete blood picture (CBC)1Complete blood picture (CBC)
2Uric acid2Uric acid
3SGOT3SGOT

4SGPT4SGPT

5Lipid profile
 (chol- trig- H.D.L.-L.D.L)5Lipid profile

 (chol- trig- H.D.L.-L.D.L)
6Complete urine analysis6Complete urine analysis
7Bl. Urea/ bun7Bl. Urea/ bun
8Creatinine8Creatinine
9TSH9Glycosylated hb. (hb A 1C)

10RBS10HVC Ab (elisa)
11Hbs. Ag (elisa)
12T4 (free)
13T.S.H.
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فاكس النقابة: 25741641            فاكس مرشوع العالج: 25777756              

تليفون إدارة المرشوع: 25741555           

طوارئ: 01000457811     «واتس آب» المرشوع: 01023182393

يف حالة وجود استفسارات وحل أي مشاكل أو لتذليل أي صعوبات مع الجهات 
المتعاقدة، يرجى االتصال عىل رقم الطوارئ الموجود عىل كارنيه المرشوع

:����א�© ����� א��

محمد خليفة نائب المدير العام .. ومدير العالقات العامة بمرشوع العالج      تليفون: 01288888720 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واالشرتاكات 
«ت داخيل: 1035».

الشؤون اإلدارية واالشرتاكات
«ت داخيل: 1060».

الشؤون اإلدارية واالشرتاكات
«ت داخيل: 2223».

إحسان سعيدمنى جمالأمال سعيد
א���� 
א®�א�¬

رئيس الشؤون الفنية والتعاقدات
«ت داخيل: 1036».

مسؤول التحويالت
«ت داخيل: 1034».

عبد الرحمن مجديد. فوزية عبد اهللا
א���� 
א���¥

أ. محمد عوفالمراجع الفني:

 ..¥����� ¯��° ��

أيمن عبدالمجيد
وكيل النقابة

رئيس لجنةالرعاية االجتماعية والصحية.  
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مستشفى كفر الشيخ العسكرمستشفى الحميات العسكرالمجمع الطبى ق. م بالقبة

مستشفى السلوم العسكرمستشفى غمرة العسكرالمجمع الطبى ق. م بالجالء

مستشفى مطروح العسكرمستشفى مرص الجديدة للعائالتمستشفى ق. م بالحلمية للعظام و التكميل

مستشفى بنى سويف العسكرمستشفى ألماظة العسكرالمستشفى الجو العام

مستشفى العريش العسكرمستشفى االسكندرية العاممركز الطب الطبيعى و التاهيىل بالعجوزة

مستشفى المنيا العسكرمستشفى طنطا العسكرمستشفى القوات المسلحة باالسكندرية

مستشفى سوهاج العسكرمستشفى سيد كريرالمستشفى البحر العام

المعامل المركزية للقوات المسلحة 
مستشفى بورسعيد العسكرللبحوث الطبية وبنك الدم

مستشفى الغردقة العسكر

مستشفى اسوان العسكر

مركز الطب الطبيعى والتاهيىل بالحلمية

مستشفى السويس العسكر

مستشفى المنصورة العسكر

  � ��א� א��� ����
�� א��א� א��� � �¢ ���כ ��א³§  ²���
: ¥�� 
����² �� א������ �´���� °���

مركز اورام المنيامركز اورام سوهاجمركز اورام اسيوط

مركز اورام الزقازيقمركز اورام السويسمركز اورام االسماعلية
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01221101710 27ش النرص - الدور الثالثمعامل الخرباء
27547227

يخصم %30 من نسبة 
العضو وارسته 

معامل ترست الب
يخصم %30 من نسبة 535684568 ش مراد - الجزية (ىت ال جروب لتحاليل)

العضو وارسته 

عيادات داو

1325175476 ش النرص - المعاد الجديدة

يخصم 20% 
عىل الكشوف 

يخصم 10% 
عىل باقى االجراءات

31 ش عبد الرازق السنهور امام اسبكرتا 
متفرع من عباس العقاد

22715610

3637489468 ش ناد الصيد تقاطع محى الدني ابو العز

 قطعة 297 الحى السابع المحور المركز
امام فندق جامعة 6 اكتوبر

36969376

:©����� ·�¤�א �� א£
¸
��� ����
�³ ���� ����¤�� ���¢ ����� �� א����� �א����

א�
���¡א�
 ���¢א����א¢א���

د/ عادل االترىب
 ( استاذ قلب و اوعية دموية) 

23ش االمام عىل ميدان االسماعلية 
ًتخفيض %50 من الكشف22906170مرص الجديدة

 و تحصيل نقدا

د/ جمال محمد محمد سليمان
 (استشار باطنة و جهاز هضمى و كبد  )

43 ش رشيف عابدني - القاهرة
13 ش قرص النيل

01018675024
23939518

تخفيض قيمة الكشف من 
300ج اىل 100 ج و التحصيل نقدا 

د/ عبد الرحيم محمد العوامى 
( استشاؤ االالم و االعصاب 

( والعمود الفقر

4001011515771 ش ميدان الدقى بجوار صيدلية واىل - الدقى
01025502434
01000032655

ًتخفيض %35 من الكشف
ميدان المحطة برج خالد نب الواليد - اسيوط و تحصيل نقدا

المعاد الجديدة - تقسيم االسلكى مستشفى أندلسية 
قطعة 4ج/6 

25036100
16781

 + تخفيض %30 الكشف + الطوار
تحاليل + اشعة + االقامة و الرعاية 

الطبية وفتح غرفة العمليات فقط

 دار الطب للحقن المجهر
501007663865 ش عمان - الدقىو اطفال االنابيب

01000778705
خصم %10 عىل اسعار 

المركز

د/هاىن موريس اسكندر 
ابراهيم (عالج االلم )

63 ش الخليفة المامون روكىس            
مرص الجديدة

01121555220
خصم %25 عىل االسعار 01211447414
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«67-54»

«81-68»

«84-82»
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%30%20%10%50
3401026834170فتح خراج تحت مخدر موضعي كبري4002
230694623115فتح خراج تحت مخدر موضعي متوسط4003
17051341785فتح خراج صغري تحت مخدر موضعي4004
220664422110خلع ظافر أو استئصال جزيئ للظافر4005
3701117437185استئصال ضافر غائر تحت مخدر موضعي4006
230694623115غرز حتى الغرزة الثالثة تحت مخدر موضعي4007
5516.5115.527.5الغرزة الواحدة بعد أول ثالث غرز 4008

استئصال كيس دهني أو ورم حميد (كبري) بمخدر 4009
4001208040200موضعى

استئصال كيس دهني أو ورم حميد (صغري) بمخدر 4010
250755025125موضعى

17051341785استئصال كيس دهني آخر4011
4401328844220إزالة ندبة مشوهة تحت مخدر موضعى4012
22567.54522.5112.5استئصال زوائد من الرسة4013
802416840رفع درنقة4014
ا 4015 501510525فك غرز جراحيً
ا4016 250755025125استئصال عني سمكة جراحيً
230694623115استئصال كيس شمعى 4017
4601389246230عملية الختان4018
220664422110فك التصاق خلفي باللسان تخدير موضعي4019
260785226130منظار رشجى حديد معدىن4020

¦���א� 	�א��
6519.5136.532.5غيار بعد عملية صغر أو جرح صغري4010
10030201050غيار بعد عملية متوسطة أو جرح متوسط4011
16048321680غيار بعد عملية كرب أو جرح كبري أو قدم سكري4012
40173601087236180غيار + تنظيف قدم سكر
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10030201050غيار حرق صغري4302
14042281470غيار حرق متوسط4303
250755025125غيار حرق كبري4304
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460816048321680جلسة نفسية أستاذ أو استشار
14042281470جلسة نفسية أستاذ مساعد4609
12036241260جلسة نفسية  مدرس أو إخصاىئ4610
4001208040200عالج بالصدمات الكهربائية تحت تأثري مخدر 4614
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جلسة حقن تيبس العضالت تحت جهاز الموجات 4613
3701117437185الصوتية (بخالف األدوية)

4614veb / baep / ssep 230694623115جهد مثار حىس/ سمعى/ برص
1700850850850850دراسة نوم كاملة 4615

 �������  א£���¹�� ����£ �
¸

��½ ��
�� �¹����� ©��³�� ��¦� ©������� א����¾ א�����

: اليتحمل المرشوع العالج النفيس ¼�� �
«سواء الجلسات النفسية أو دخول المستشفى للوالدني والزوج»
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جلسة أشعة فوق بنفسجية (كابينة مغلقة) عىل 4502
702114735كامل الجسم

جلسة أشعة فوق بنفسجية (بدون كابينة) عىل جزء 4503
4513.594.522.5من الجسم

كى سنطة واحدة  بباطن القدم/ عني سمكة/ كالو 4504
702114735بالتربيد

902718945كى سنطة بباطن القدم4505
40128420كى كل سنطة بعد األوىل (فى جلسة واحدة بالتربيد)4506
652013733إزالة سنطة واحدة (كى كريو)4507
4508skin Tag Removal 7575757575إزالة زوائد جلدية
802416840حقنة داخل الجلد الكرتزيون (يضاف ثمن الحقنة)4509

حقنة داخل الجلد الكرتزيون (يضاف ثمن الحقنة) 4510
12538251363أكرث من مكان

16048321680عينة من الجلد4511
14042281470فتح خراج بمخدر موضعى4512
652013733أكسيمر لزير لحاالت البهاق للجلسة4513
ا4514 200604020100استئصال ورم حميد جراحيً
82524816583413جلسة زرع خاليا لحاالت البهاق 10سم × 10 سم4515
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يتحملها العضو بالكامل175االختبارات الجلدية (بنكارد أو ما يماثلها)4506
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11033221155كى شعرة بالكهرباء (عني واحدة)4803
13541271468حبوب بالجفن بالعني الواحدة4804
260785226130استئصال كيس دهنى عني واحدة (كالزيون)4805
4101238241205استئصال أكياس دهنية متعددة (عني واحدة)4806
13039261365فتح دمل  بالجفن بالعني4807
902718945إزالة جسم غريب بالعني (خارجي)4808

4809ERG/  رسم الشبكة الكهربايئ/ رسم عصب برصي
VEP310936231155 (عني واحدة ) 

4810ERG/  رسم الشبكة الكهربايئ/ رسم عصب برصي
VEP52015610452260 (عينني) 

13541271468فحص مجال اإلبصار بالكمبيوتر بالعني4811
265805327133فحص مجال اإلبصار بالكمبيوتر بالعينني4812
3096315قياس ضغط العني للعينني للمرة الواحدة4813
3701117437185أتعاب الطبيب يف جلسة اللزير4814
19057381995رسم استخدام جهاز اللزير (أرجون)4815
19057381995رسم استخدام جهاز اللزير (ياج)4816
250755025125تصوير قاع العني بالفلوريسني    (عني واحدة)4817
3501057035175تصوير قاع العني بالفلوريسني للعينني4818
902718945فك غرز بالعني4819
902718945قياس قوة العدسة (لعني واحدة)4820
4821biometry (العينني) 15045301575قياس قوة العدسة
12036241260موجات فوق الصوتية عىل عني واحدة4822
200604020100موجات فوق الصوتية عىل العينني4823
902718945تصوير قاع عني باأللوان (عني واحدة)4824
13541271468تصوير قاع عني باأللوان (عينني)4825

فحص مقطعى للشبكية أو العصب البرص (عني 4826
225684523113واحدة)

3901177839195فحص مقطعى للشبكية أو العصب البرص (عينني)4827
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فحص مقطعى للشبكية والعصب البرص (عني 4828
3501057035175واحدة)

55016511055275فحص مقطعى للشبكية والعصب البرص (عينني)4829
3501057035175مقطعية للعصب البرص للجلوكوما (عني واحدة)4830
55016511055275مقطعية للعصب البرص للجلوكوما (عينني)4831

عد الخاليا المبطنة للقرنية أو فحص القرنية 4832
125بالميكروسكوب الطيفى (عني واحدة)

فحوص يتحملها العضو بالكامل

عد الخاليا المبطنة للقرنية أو فحص القرنية 4833
195بالميكروسكوب الطيفى (عينني)

رسم طوبوغرافيا القرنية للعني الواحدة شامل سمك 4834
160القرنية

رسم طوبوغرافيا القرنية للعينني شامل سمك 4835
240القرنية

رسم سمك القرنية بالموجات فوق الصوتية (عني 4836
80واحدة)

130رسم سمك القرنية بالموجات فوق الصوتية (عينني)4837

 :��¿���
كشف العيون يشمل الكشف + فحص قاع العني + قياس ضغط العني

العمليات بالعيادة تشمل المستلزمات

ا للعني الواحدة  عند إجراء فحص «OCT» انجيو- يضاف مبلغ 130 جنيهً
و200 جنيه للعينني عىل السعر الموضح بالدليل ويتحملها العضو بالكامل
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أوال:إحضار توصية من استشار اعصاب بها تشخيص الحالة بوضوح 
و توجيه سيادته بحاجة الطفل إىل جلسات تخاطب

ثانيا:توصية استشار التخاطب بعدد و نوعية الجلسات المطلوبة

ثالثا: الحد األقىص 12 جلسة شهريا 
«وتتم دراسة الحاالت االستثنائية كل حالة عىل حدة»

رابعا:الجلسات فقط لذو االحتياجات الخاصة من األطفال

خامسا:االطفال الذني يعانون من اللثغة تتم الموافقة لألطفال 
تحت سن 6 سنوات فقط بعد العرض عىل إدارة المرشوع

سادسا:جلسات التقييم و اختبارات الذكاء يتحملها العضو

سابعا:يسدد العضو نسبته المقررة من الجلسات بالمرشوع 
و يسلم العضو اإليصال وموافقة المرشوع للطبيب المعالج

عيادة التخاطب
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601812630جلسة  تخاطب4229
601812630تنمية مهارات أو عالج وظائفى4300

4371

جلسة شاملة لحاالت (الشلل الدماىغ – التوحد- 
متالزمة داون) تشمل جلسة تخاطب + تنمية 

مهارات (إدراكية + حركية + اجتماعية) + عالج 
طبيعى + تعديل سلوك 

17051341785

4442 200604020100كشف بالمنظار الحنجر
325986533163تصوير حنجر (تخاطب بتقرير مصور)4513
4584 (قدرات/ توحد/ فرط حركة/ إلينو) 250250250250250اختبار
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601812630بذل الجيوب األنفية (جهة واحدة)4201
902718945بذل الجيوب األنفية (جهتني)4202
16048321680شفط وتنظيف الجيوب األنفية بالمنظار4203
852617943كي األنف لعالج الزنيف (ناحية واحدة)4204
852617943حشو أنف أمامي أو خلفى4205
802416840منظار ألياف ضوئية لألنف تشخيىص4206
10030201050استئصال الزوائد األنفية (جهة واحدة)4207
852617943أخذ عينة تحت مخدر موضعى من األنف4208
852617943استخراج جسم غريب من األنف4209
11033221155فتح خراج من األنف تحت مخدر موضعى 4210

א£�¢
601812630غسيل أذن واحدة4212
902718945غسيل االثنتني4213
10030201050استخراج جسم غريب من األذن4214
40128420شفط أذن واحدة4215
601812630شفط أذنني4216
40128420فحص األذن  أو األذنني بالميكروسكوب4217
852617943أخذ عينة تحت مخدر موضعى4218
11033221155فتح خراج من األذن تحت مخدر موضعى 4219
45149523وضع فتيل باألذن – تنظيف خراج4220

א�����©

فتح خراج بالبلعوم واللوزتني تحت مخدر موضعى 4241
(Quinzy)50015010050250

200604020100إزالة جسم غريب من البلعوم4242
200604020100منظار ألياف ضوئية بالبلعوم والحنجرة4243
802416840منظار ألياف ضوئية بالبلعوم والحنجرة غري مبارش 4244
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4219ptA-Speesh-AR  16048321680فحص سمع وضغط أذن شامل
4220PTA     10030201050فحص سمع بالنغمات
4221TYP.& AR      702114735ضغط األذن
4222 ABR Pediatric  230694623115فحص سمعى شامل لألطفال

��Â�א� ������ ��א� א�����
א°
230694623115اختبارات السمع بالجهد المثار4239
4224ABR.MLR 230694623115فحص جذع المخ بالجهد المثار
4235ECHOG  الصوىت للقوقعة 230694623115فحص الصد

א��§א¢
4225V.N.G ) 330996633165اختبار االتزان لرقرقة العني
4236VEMP230694623115
230694623115جلسة اتزان 4247

Ã�°� א����
א°
4244Tinnitus Protocol 250755025125فحص طنني

4245 Vestibular (عالجية) جلسة دوار حركى حميد
Rehabiliation802416840

10030201050ضبط وتركيب سماعة4228
4230Hard (عمل وتركيب) 852617943قالب أذن
4231soft   (عمل وتركيب) 10030201050قالب أذن
4232(O.A.F) 902718945االنبعاث الصوىت للقوقعة
260785226130حقن األذن الواحدة4240
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11033221155حقن موضعي (بدون ثمن الحقنة)5002
12036241260جلسة عالج طبيعي لحاالت الشلل5003

خدمة عالج محدودة عضو واحد (موجات قصرية أو 5004
501510525تمرينات عالجية... إلخ)

خدمة عالج محدودة أكرث من عضو (موجات قصرية أو 5005
551711628تمرينات عالجية... إلخ)

 تمرينات 5006
ً

برنامج عالج متكامل عضو واحد (شامال
802416840موجات قصرية ولزير)

 تمرينات 5007
ً

برنامج عالج متكامل أكرث من عضو (شامال
12036241260موجات قصرية ولزير)

200100100100100جلسة موجات تصادمية للشوكة العظمية 

:��Ä�� �¤א������ .. ���� א�� ��	 ��� א��

أوال:إحضار توصية الطبيب المعالج بها تشخيص الحالة بوضوح وعدد و نوعية الجلسات

ثانيا:يسدد العضو نسبته المقررة من الجلسات بالمرشوع و يسلم العضو اإليصاالت مجزأة و الموافقة للطبيب المعالج

: التمرينات العالجية و اللزير تعترب إحد النوعيات التى تشملها الجلسة ¿���

 ISIS - يساهم المرشوع فى جلسات العالج الطبيعي - االجهزة ذات النوعية خاصة مثل موجات تصادمية
-عالج ماىئ .... إلخ 

الحد األقىص لجلسات العالج الطبيعى 24 جلسة فى السنة للعضو الواحد                  

الحد األقىص لجلسات الموجات التصادمية للشوكة العظمية 6 جلسات للقدم الواحدة                 

يتم دراسة الحاالت االستثنائية كل حالة عىل حدة
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         أوال: المستلزمات تشمل الجبسونا والقطن وخالفه.                ثانيا: الحاالت الخاصة باألطفال أقل 

من ثماىن سنوات تخصم %50 من المستلزمات.              ثالثا: يتحمل العضو كامال فرق الجبس الملون
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الجبس و الجبائر

120130250755025125جبس تحت الكوع4751
8011019057381995جبرية تحت الكوع4752
140160300906030150جبس فوق الكوع4753
100130230694623115جبرية فوق الكوع4754
130170300906030150جبس زورقى4755
2001703701117437185جبس تحت الركبة4756
110130240724824120جبرية تحت الركبة4757
1902003901177839195جبس فوق الركبة4758
130140270815427135جبرية فوق الركبة4759
28030058017411658290بنطلون الجبس4760
1802204001208040200جبس نصف الفخذ إىل نصف الساق4761
809017051341785شد جلد بالعيادة4762
80120200604020100تصليح تشوه بقدم واحد بالجبس4763
075752315838رفع الجبس بالعيادة4764
7012019057381995بذل للركبة4765
011011033221155حقنة داخل المفصل بدون ثمن الدواء4766

تصليح تشوه خلقى بقدم واحدة 4767
308011033221155(بالبالسرت)

075752315838رباط ضاغط الصق (بدون ثمن الرباط) 4768
100140240724824120سالب جبس4769
3012015045301575سالب لإلصبع4770

رباط بكرت للكتف – رباط للركبة بدون 4771
075752315838ثمن الرباط

012012036241260رد كرس 4772
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%30%20%10%50
16048321680كى عنق الرحم4401
6519.513733مسحة مهبلية من عنق الرحم4402
15045301575عينة من عنق الرحم4403
501510525موجات صوتية للحمل 4404
10030201050موجات صوتية ألمراض النساء أو عن طريق المهبل4405
18054361890متابعة التبويض (لجميع المرات)4406
802416840قياس نبض الجنني مع انقباضات الرحم 2/1 ساعة4407

(��� ����� Å + א����Æ ÇÈ) � א������
� ¨�����
1100أستاذ4408

يتحملها العضو بالكامل 1000أستاذ مساعد4409
900مدرس/ أخصاىئ4410
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300906030150وظائف التنفس4717
471555016511055275بذل صدر أو بللور
4513.59523عالج باالستنشاق (جلسة واحدة) بالعيادة4716



51 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

����� �¹��
°���� א�����א� א����	�

¬� �� א���ªא� ©����

 א�����������© א�� � �א£�

��³
�	������� א���� א���ºא©א����

� �
א�

 א��¤� 
 �א�§�	
�א����· 

�א��א����
 א£�� 

������
א�§�� 
 ��¦

א�����
א��¤� 
א£� � 

%30%20%10%50

هولرت مونيتور (رسم قلب 24 ساعة) قياس ضغط 4703
240724824120الدم 

هولرت مونيتور (رسم قلب 48 ساعة)  قياس ضغط 4719
3801147638190الدم

هولرت مونيتور (رسم قلب 72 ساعة) قياس ضغط 4720
4301298643215الدم

12036241260فحص رشايني األطراف بالدوبلر4704

حقن دواىل أوردة تحت مخدر موضعى (يضاف ثمن 4707
16048321680الحقنة)

200604020100متابعة منظم رضبات القلب 
200604020100جلسة أكسجني مضغوط4722

 É�ª¤� ��� א����³£ א�	 �� �����א� ������ ��̧��� � 	 ÇÊ ���� ��� É�ª¤�א����³£ א� ��� 	
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65019513065325جلسة غسيل دمو بالبيكربونات4952
ا4953 70021014070350جلسة غسيل بريتوىن 30 لرتً

تركيب قسطرة وريدية CVP (يضاف ثمن 
270815427135القسطرة)

52015610452260تركيب قسطره فخذ (شامل ثمن القسطرة)
60018012060300تركيب قسطره ترقوة (شامل ثمن القسطرة)4955
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 جلسة عالج باألدوية الكيماوية بالعيادة شاملة اإلرشاف الطبى و التمريض

يقدم العضو فاتورة األدوية و المستلزمات الطبية المستخدمة 
فى الجلسة إىل إدارة المرشوع لرصفها كمرصوفات عالج

ترفق قيمة الجلسات مع المطالبة و يتحمل المرشوع نسبته «%70 للعضو وأرسته وللوالدني»
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4101 
ً

تركيب قسطرة أو توسيع مجر البول (شامال
15045301575المستلزمات)

501510525رفع قسطرة بول4101
250755025125توسيع مجر البول 4101
875262.517588438فحص ديناميكية التبول4101
18054361890رسم المثانة4101
18054361890ضغط مثانة أثناء التبول4101
18054361890رسم ضغط مجر البول4101
16048321680قياس قوة اندفاع البول4101
320966432160أتعاب غسيل مثانة/ حقن مواد كيميائية بالمثانة4101
4101(BCG حقن) 230694623115حقن مواد كيميائية بالمثانة
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55016511055275إرشاف طبى عىل جرعة العالج الكيميايئ 4964
15045301575إرشاف عىل تحضري جرعة العالج الكيميايئ4965
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ا ألسعار العيادات 
ً

الخدمات المقدمة بالطوارئ وغري مذكورة بالقائمة تحتسب طبق
ا 

ً
بالدليل والفحوصات المقدمة بالطوارئ وغري مذكورة بالقائمة تحتسب طبق

ألسعار قائمة التحاليل واألشعة بالدليل
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%30%20%10%50
15045301575تركيب قسطرة أو توسيع مجر بول 4101
501510525رفع قسطرة بول4102
250755025125توسيع مجر البول 4103
230694623115غرز حتى الغرزة الثالثة 4104
5516.511628غرز إضافية بعد الثالثة4105
4513.59523عالج باالستنشاق (جلسة واحدة)4106
103215تحليل سكر بالجهاز (شامل ثمن الرشيط)4107
702114735استخدام مونيتور باالستقبال4108
8525.517943استنشاق أكسجني مرطب (بالساعة)4109
4110(D.C) 200604020100صدمة كهربائية
11033221155غسيل معدة4111
15045301575تحت المالحظة طوارئ حتى 6 ساعات4112
802416840تركيب Nasogastric أنبوب أنفى معدة4113
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) �� �� ���אÁ א���ÐÏ(
1C.Blood picture 38118419صورة الدم الكاملة
2T.Leucocytic.c 93215عدد كرات دم بيضاء كىل
3T.Leucocytic.c 2375212عدد كرات دم بيضاء كىل ونوىع
4 Hb%&HCT185429هيموجلوبني وهيماتوكريت الدم
7(TIBC(Fe  34107317إجماىل طاقه ارتباط الحديد
8Lron      33107317حديد فى المصل
9Ferritin591812630

Cagunulton Screen À �
���¾ �³�·© א�
10Platelet Count   155328صفائح الدم
11.E.S.R     155328ترسيب الدم
12 Osmotic Fragility 2064210مرونة كرات الدم الحمراء

13 A.B.O    (معامل ريزوس) + اختبار فصائل الدم
 group& R.H2375212

14.Anti R.H 3196316اختبار كومب غري مبارش
15.Anti R.H 3196316اختبار كومب  مبارش
16.Coagulation.T 93215رسعة تجلط الدم
17.Bleedung.T 93215رسعة نزيف الدم
18.P.T.T  2785314رسعة الرثومبوبالستني
19.Prothrombin T 2785314تركزي الربوثرومبني الدم
20Reticulocyte Count 185429عد الخاليا الشبكية
21Sickle cells 185429عد الخاليا المنجلية
22Fim For Malaria  175329فيلم دم للمالريا
23FDP Fibrinogen degradation product17051341785
24Fibrinogen Level581712629
25(G6PD-Assay (quantitative   882618944
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تحليل كهرباىئ للهيموجلوبني غري الطبيعية 26
Hb.Electro662013733

Bone Marrowriopay ��א��� ��� ¯��

فحص ميكروسكوىب لنخاع العظام (عينة خارجية)  27
MICROSC EX. FOR B.M16048321680

28 
ً

أتعاب الطبيب فى إجراء بذل نخاع العظام شامال
(B.M aspiration (fees 230694623115المستلزمات

29 Bone فحص باثولوجى لعينة من نخاع العظام
 Marrow BIOPSY290875829145

30 
ً

أتعاب الطبيب فى أخذ عينة من نخاع العظام شامال
B.m Biopsy 50015010050250المستلزمات

�¹������ א�����
א�
124216سكر فى الدم (صائم)1
124216سكر فى الدم (فاطر)2

124216سكر فى الدم ( عشواىئ)
144317سكر بالدم حتى 75جم جلكوز (للحمل) عينة واحدة3

سكر بالدم أكرثمن 75جم جلكوز (للحمل) ثالث 4
3096315عينات

511510526رسم بياىن للسكر بالدم (5 عينات)5
6Glycocylated Hb 45149523هيموجلوبني سكر

 � ��¼��¹ א�
1BL. Urea 1964210
2BUN                                1964210بولينا فى الدم
3Creatinine    1964210كرياتني
4Uric acid   2064210حمض البوليك
5Urea clearance 1964210تخليص بولينا البول والدم
6Creatini clear 2785314تخليص كريانتني البول والدم

7eGFR45149523

Minerals �א�����¢ �� א���
1Ca    2585313كالسيوم فى المصل
2 Ionized Ca 34107317كالسيوم أيوىن
3Phosphrous 2585313فسفور فى المصل
4Zinc in serum  (Zn)9529191048
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5Copper in serum ( CU) 10030201050
6Magnesium   2785314ماغنسيوم

Eleetrolytest
7Bicarbonates  551711628بيكربونات الدم
8Chloride    2475212كلوريد الدم
9NH3  752315838أمونيا أو نشادر فى الدم

10Lactate                                551711628

غازات بالدم (أكسجني وثاىن أكسيد الكربون) 11
O2&CO210030201050

12NA                    2585313صوديوم يف المصل  أو أي سائل
13K                       2585313بوتاسيوم  يف المصل  أو أي سائل

Liver Function ����¼��¹ א�
1Bilirubin   (كىل ومبارش) 2585313بيلروبني
2ALK. Phoshatase  2064210فوسفاتزي قلو
3SGOT    2064210خمائر الرتانس أمينزي
4SGPT2064210
5Gama GT2785314
6Total Proteins 175329بروتينات الدم الكلية
7Albumin      2064210البيومني الدم
8<Proteins Elect  .621912631التهريب الكهرباىئ للربوتني

������ א����¢
1(Lipid profil (chol.trig.H.D.l- LDL722214736
2Cholesterol   (الكىل) 1964210كولسرتول الدم
3H.D.L-L.D.L  2475212كولسرتول كىل ونوىع

كولسرتول منخفض بدون قياس الدهون  4
L.D.L.assay2375212

5Triglycerides 33107317دهنيات الدم الثالثية
6Total Lipids 1964210دهنيات الدم الكلية
7Lipid Elect  702114735التهريب الكهرباىئ للدهون

Enzymes א��� ����§��
1.L.D.H     إتش للقلب 3196316إل د
2 C.P.K. (Total)33107317
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3C.P.K.M.B33107317
4Acidic Phosphatase     2886314الفوسفاتري الحمض
5Amylase       32106316اآلميالز

�����) �� �� א���ÐÐ(
Mcorosc. Expmution فحص فيلم ميكروسكوىب

1
 فحص ميكروسكوىب وكيمياىئ للسائل (الربيتوىن – الرئو
 Microsc.ex.& Chemecal ex. القلب)  – حول  – مفصىل 

(For Fluid (ascetic، pleural، arthritic &pericardial
35117418

2C.S.F       571711629فحص ميكرسكوىب  للسائل النخاىع
3TB   (عينة واحدة) 2064210فحص ميكرسكوىب لميكروب الدرن
521610526فحص ميكروسكوىب لبصاق الدرن 3 أفالم فى 3 أيام متتالية4
185429فحص ميكروسكوىب لفطريات الشعر أو األظافر أو الجلد5
481410524مزرعة وحساسيه أل عينة ماعدا عينات الرباز أو الربوستاتا6
521610526مزرعة وحساسية الرباز 7
541611527مزرعة وحساسية إلفرازات الربوستاتا8
9T.B. C&S    641913632مزرعة الدرن

10Blood culture 10431211052اختبار مزرعة للدم
11Anaerebic dult عينة 752315838المزرعة الالهوائية أل
12Funrus نوع من العينات 35117418مزرعة للفطريات أل
13C.S.F 782316839سائل نخاىع
14Rectal swab 2375212فحص مسحة رشجية
15Stool Fat  33107317فحص دهون بالرباز

Stool & Urne Æא���� �א���א
175329تحليل براز كامل وميكروسكوىب للطفيليات16
17Occutl Blood 1964210تحليل براز الدم المنخفض
18(Urine analysis (Complete        175329تحليل بول كامل
19Surar in urine  52113تحليل بول للسكر
20Acetone inurine 52113تحليل بول لألسيتون
21Alpumin in urine 52113تحليل بول للزالل
22Calcium in urine  2685313كالسيوم بالبول

23 phosphorus in تحليل فسفور فى البول 24 ساعة
 24hrs Urine2685313
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24 Uric Acid تحليل حمض البوليك فى البول 24 ساعة
 in24hrs Urine2685313

25  Total Choloride تحليل كلورايد بالبول 24 ساعة 
in24hrs Urine2685313

26Oxalate in Urine280845628140
27Zincn Urine9529191048
28Copper in urine10030201050
29Uric Acid/ Creatinine In Urine501510525
30Oxalate/Creatinine  in Urine290875829145
31Reducing Substances in Stool38118419
32Reducing Substances in Urine38118419

33 Reducing Substances in Urine other than 
Glucouse240724824120

2585313تحليل بروتني فى البول 24 ساعة34
2585313تحليل البومني فى البول 24 ساعة 35
36Pregnancy test 165328اختبار الحمل بالبول

��(ÐÑ) א����¾ א��� � ¦�� א������© �א����
1Widal   38118419الفيدال للتيفود والباراتيفود
2(Bncella test (IGMOR 38118419مالطا بروسيال
3 P.B  2064210بول بائل
4Monospot    2064210 مونوسبوت
5Toxoplasmosis LgG 501510525مضادات التوكسوبالزما
6Toxoplasmosis IgM501510525
7Rubella IgG 501510525روبيال
8(Rubella(IgM 501510525األجسام المضادة للحصبة األلماين
9 Cytomegalo Virus(CMVIgG)501510525

10 Cytomegalo Virus CMVIgM501510525
11To.R.C.H.IgG 205624121103مجموعة الفريوسات
12To.R.C.H. IgM 205624121103مجموعة الفريوسات
13(A.S.O        Titre(asot  2585313أنتى سرتبتوليسني
14(-)C Reactive Proetin(+)or 1964210معامل ىس آر ىب
15C Reactive Protin semi quantitive2685313
16C Reactive Protin assay45149523
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17Rheumatoid f 1964210معامل روماتويد
18Rheumatoid quantitive33107317
19 Ros- Waller Rheumatoid Factor 591812630
20Hydtait Cyst 33107317حوصله هيدانت
21ADA Adenosine Deaminase11033221155
22Tuberculin test 40128420اختبار تيربكولني

���� א�����Ò א����Ã א�����¹�
1(-)HCV A.(+)or2685313
2HCV Ab ELISA772315839
3HBS Ag  ELISA491510525
4HBS Ab ELISA491510525
5(HBe Ag ) ELISA491510525
6HBc Ab total  ELISA491510525
7HBc Ab Igm ELISA491510525
8HBS Antibodies ELISA491510525
9 HAV igG491510525

10HAV igM491510525
11HiV Ab551711628

� �� א����	 ��������� א����
1(A.N.A(Anti Nuclear Antibody47149524
2 A.N.A titre852617943
3A.N.A  antidna titre852617943
4A.DNA.(Anti DNA46149523
5Extracerd Nuclear Antibodies   ( ENA)50015010050250
6LE Cell2886314
7Anti mitochondrial Ab (AMA.)481410524
8 Anti Thyroid abs  Anti thyroglobulin531610526
9 Anti Thyroid peroxidase Anti TPO521610526

10TTAB Anti Tsh Reciptor Ab280845628140
11 Anti Thyroid microsomal Ab601812630
12A.L.K.M.(Anit-Liver Kidney Nicrosomes481410524
13Anti Deamidated Gliadin Peptide  Anti DGP IgG230694623115
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14Anti Deamidated Gliadin Peptide  Anti DGP IgA230694623115
15Anti Gliadin   IgG18054361890
16Anti Gliadin   IgA18054361890
17Anti Cetromere14042281470
18ASMA(A.smooth Muscle ab481410524
19Bithar.A. 501510525أجسام مضادة للبلهارسيا
20Complement C3481410524
21Complement C4481410524

Tumour Marken א£��א� ����
1(Alpha feto protein (A.F.P591812630
2.C.E.A591812630
3 CA 12510331211052
4 CA19.9 10331211052
5CA 15.3 10331211052

 معامل الربوستاتا6
          Prostatic specific Ag ( PSA Total)672013734

 معامل الربوستاتا7
          Prostatic specific Ag ( PSA Free)10231201051

8 Prostatic specific)                       معامل الربوستاتا 
          Ag ( PSA Total& Free16048321680

(ÐÓ) ������� א���
1.A.C.T.H842517842
2Cortisol(Plasma) (عينة واحدة) 521610526بالزما كورتزيول
3(Cortisol (Urine 521610526الكرتزيول بالبول
4Insulin rennin (عينة واحدة) 521610526أنسولني
5(Testostrone (Total 47149524تستوستريون كىل
6Free Testosterone 571711629المعامل الحر للتستوستريون
7LH   47149524
8FSH    47149524
9Prolact     47149524

10E2  Estradiol  672013734إسرتاديول
11Parathormone  591812630باراثرومون
12Progesterone  531611527بروجستريون
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13Growth Hormone 652013733هرمون النمو
14Growth Hormone Clonidine Stimultion .Test51515510352258
15Growth Hormone ITT58017411658290

Tbyroid Evaluatiob �¼��¹ א��ª© א�����
17T3  (Total                              34107317هرمونات ىت3 كىل
18T4  (Total                              34107317هرمونات ىت 4 كىل
19T3 (FREE                          3 44139422المعامل الحر لهرمون ىت
20T4 (FREE                          4 44139422المعامل الحر لهرمون ىت
21F.T.L          47149524المعامل الحر للغدة إذا طلب واحدة فقط
22T.S.H                                                47149524ىت إس إتش

1Semen analysis  43139422تحليل كامل للسائل المنو
2Fruclose in Semer 481410524سكريات بالمنى
3Stone analy sis 42138421تحليل حصوة

�	���Ô�א�� �����
ÐÕ.. א�
1Cytology 12538251363فحص عينة واحدة أو سائل خلو
2Slide Consultation 1-5 12538251363مراجعة رشيحة
3Slide Consultation 6-10 17553351888مراجعة رشيحة
4Slide Consultation  mour than 10250755025125
5Frozen section  بالتجميد لعينة جراحية 1400420280140700تحليل فور
6Fine needil aspiration 300906030150أخذ عينة باإلبرة للفحص
7Small Specimens 200604020100فحص عينة صغرية
8Medium Sized 300906030150فحص عينة متوسطة
9Large Specimens 4001208040200فحص عينة كبرية

4501359045225استئصال جذر مع الغدد الليمفاوية عضو صغري مثل المرارة 10
11(Radical Resecyion (all radicals 55016511055275استئصال جذر
4001208040200فحص عينات الربوستاتا (2-1 عينات) 12

13Prostatic Re- (6 عينات) فحص عينات الربوستاتا
ceptors PR Immunohisto - histo Chemistry65019513065325

14Estrogen Receptor  300906030150مستقبالت اإلسرتوجني
15Progesterone Receptor 300906030150مستقبالت الربوجيستريون
16Her 2300906030150

17 Other mono colonal AB for each e.g ki67 ….
Immume histodnemlstry300906030150

�����
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(chemistry) :©���א�� �����
א�
1c-peptide200100100100
2Catecholamines in blood479240240240
3D-xylose45232323
4Lipase70353535
5Microalbuminuria57292929
6albumin/creatinine ratio 57292929
7Protein Creatinine Ratio56282828
8osmolality35181818
9transferrin59303030

10Natriuretic Peptide pro   BNP350175175175
11troponin107545454
12vma75383838
13Pregnancy test in blood35181818
14B-hcg titer53272727
15B-j protein20101010

(/Omesample) drugs
1Depakene64323232
2Digoxin64323232
3Epanutin64323232
4Lithium64323232
5Phenobarbital64323232
6Tegretol64323232

Haematology
1Antithrombin 11173373737
2(Platelet antibodies (direct90454545
3(Platelet antibodies (indirect75383838
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4Thrombin time32161616
5Hams test30151515
6D.dimer186939393

Immutology
1ANCA200100100100
2Anti-cardiolipin 1gG93474747
3Anti-cardiolipin 1gm93474747
4Anti ccp193979797
5Anti smith93474747
6Anti Rnp145737373
7(B2 microgloblin (blood70353535
8(B2 microgloblin (urine70353535
9Cold agglutinins32161616

10Cryoglobulin32161616
11Haptoglobin55282828
12(Biopsy (helicobacter120606060
13Serology for helicobacter 1gG79404040
14Serology for helicobacter 1gM79404040
15Serology for helicobacter 1gA79404040
16Hla B27260130130130
17H.pylori Ag.in stool170858585
18(La (ss-B105535353
19Lupus anticoagulant192969696
20Protein c220110110110
21Protein s220110110110
22(Ro (ss-A105535353
23(Tacrolimus (Fk350175175175
24Cyclosporine / one sample150757575
25Anti Endomysia (l IgA) EMA   140707070
26Anti Endomysia(l IgA) EMG   140707070
27Anti phospholipid(l IgG)APLG   105535353
28Anti phospholipid(l IgM)APLM   105535353

�����
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29Serolimus345173173173

Molecular blology

1 PCR for Corone                                       مسحة كورونا  
Virus800400400400

2(HBv-DNA realtime pcr (quantitive595298298298
3(EBV (1gm70353535
4(EBV (1gG70353535
5EBV EBNA 1gG70353535
6Rota virus antigen in stool100505050

Hormones
1ketosteroids 1750252525
2Alph hydroxyl progesterone 1752262626
3D.H.E.A94474747
4D.H.E.A- S61313131
5Gastrin hormone280140140140
6Thyroglobulin238119119119

�����
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1HCV-PCR quan الفريوىس الكمى 340170170تحليل الكبد
2vita d365255110
3vita B121409842
4Fructosamine674720
5Aldolase18212755
6Phenylalanine plasma21014763
7Phenylalanine urine20614462
8Aminogram(plasma700490210
9Aminogram urine700490210

10 Pl.Aggregation collagen16511649
11Pl.Aggregation  adrenaline16511649
12Pl.Aggregation  Ristocitin17512352
135H.I.AA1309139
14ASCA ( IgG)16911851
15ASCA ( LgG / LgA)32722998
16Ceruloplasmin1218536
17ACE332232100
18Interlukin 28 B il-28 B368258110
19Post coital785523
20Semen processing1218536
21T.B- DNA by pcr368258110
22Casa1218536

23Quantiferon gold750525225
24Shebo test(M2 pkfecal tumour)650455195
25Calprotectiln483338145
26AMH Anti-mullariand hormone 362253109
27VDRL30219
28RPR30219
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29TPHA30219
30  Herpes simlex Virus 1 IgG 473314
31  Herpes simlex Virus 1 IgM 473314
32  Herpes simlex Virus 2 IgG 473314
33  Herpes simlex Virus 2 IgM 473314
34IgG483414
35 IgA 483414
36 IgM  483414
37IgE      503515
38Anti Sperm Antibody (ASA1007030
39 Islet cell ab or oR1258837
40 AIdosterone 1258837الدوسرتون
41EStiolE3 1258837أسرتيول
42Triple Marker test  E3+AFP+B-HCG22015466
43Double Marker test  E3+AFP+free B-HCG20014060
44T3 Resin uptake 453213ت 3 رزني
45Homo cystine18513055
46Factor V22515867
47(Fasciola Ab(IHA654619
48  Atoumated Culture                   18012654 جميع المزارع األوتوماتيد

49  Atoumated Blood                      مزارع الدم األوتوماتيد
  Culture21014763

50Occult Blood ( Immunological856025
51Rapid Test for Covid 19350245105
52(Fasciola Ab(Automated Elisa1359540
53(Folic Acid (in serum16011248
54(Folic Acid (in RBCs18012654
55Urea Breath Test500350150
56Homa- IR906327
57(interleukin - 6 (IL6340238102
58PCR for Factor V Gene Mutation650455195
59PCR for MTHFR  Gene Mutation675473202
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60PCR for Prothrombin Gene Mutation675473202
61PCR  LACTASE750525225
62PCR for FMF760532228
63Calcitonin (thyrocalcitonin)in serum30021090
64Procalcitionin32022496
65(Anti Human Tissue Transglutaminase (IgG15010545
66(Anti Human Tissue Transglutaminase (IgA15010545
67(Anti- Beta2 Glycoprotein(IgG20014060
68(Anti- Beta2 Glycoprotein(IgM20014060
69BCR- ABL fusion gena by Real time PCR900630270
70Toxoplasma Gondi (igG) Avidity serum23016169
71Jak-2V617 mutation by Real Time PCR600420180

72Conventional Cytogenatic (karyotyping) chromo-
somal Study700490210

73Androstenedione20014060
74Immunofixation Serum690483207
75Immunofixation Urine720504216
76Anti GAD380266114
77(Panel Reactive Ab to HLA Class 1/2 (PRA30002100900
78Renin Activity25017575
79 Amyloid A Protein15010545

���א�¨ א���¯ א����
Cbc/Uricacid/S.creat./Bl.Urea/SGPT/SGOT/

Lipid profile/Urine analysis/TSH/RBS22016555

Cbc/Hb A1C/UricA./S.creat./Bl.Urea/SGPT/ 
SGOT/Lipid profile/Urine analysis/HcvAb(el)/

HBs.Ag /T4/T.S.H
38028595

CBC,  SGPT, LDH, Ferritin, CRP(Quantitive), D-
Dimer270170100 باقة الجهاز التنفىس    
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%30%20%10%50

(ÏÊ) א���	�� א�����
1U.S. Abdomen 13039261365البطن
2U.S. pelvis 11033221155الحوض
3U.S. Abdomen & pelvis 210634221105للبطن والحوض
4U.S. thyroid 15045301575للغدة الدرقية

5 U.S. Mammography one      (جانب واحد) الثدي
side11033221155

6U.S. Mammography bilatcral (جانبني) 19057381995الثد
7trans Vaginal 225684523113عن طريق المهبل
8  Trans Rectal 265805327133عن طريق الرشج
9Echo Cardiography    240724824120موجات صوتية عىل القلب

موجات صوتية عىل القلب من المريء      10
Transesopphgeal  echocar54016210854270

عينة بالموجات (شامله األتعاب والمستلزمات 11
U.S. trans biopsy     (1100330220110550واإلبرة

12 
ً

موجات صوتية عىل الربوستاتا مع أخذ عينة (شامال
1600480320160800األتعاب وثمن اإلبرة)

270815427135موجات صوتية عىل أ مفصل13
11033221155سونار سطحى عىل أ مكان بالجسم 14
68020413668340موجات صوتية عىل القلب باستخدام األدوية 15
16048321680موحات صوتية عىل الخصية16
25075موجات صوتية عىل القلب لألطفال17
20060موجات صوتية عىل المخ لألطفال18
12036موجات صوتيه عىل الحمل19

موجات صوتية ثالثية أو رباعية األبعاد D 4 مرة 20
425300300300300واحدة خالل العام

موجات صوتية ثالثية أو رباعية األبعاد للتوأم مرة 21
525370370370370واحدة خالل العام

موجات صوتية ثالثية أو رباعية األبعاد لثالثة أجنة 22
625440440440440مرة واحدة خالل العام

250755025125موجات صوتية عىل العضالت 23

א£��
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225684523113دوبلكس عىل أوردة الذراع1
330996633165دوبلكس عىل أوردة الذراعني2
330996633165دوبلكس عىل رشايني الذراع3
4901479849245دوبلكس عىل رشايني الذراعني4
4601389246230دوبلكس عىل أوردة ورشايني الذراع5
70021014070350دوبلكس عىل أوردة ورشايني الذراعني6
225684523113دوبلكس عىل أوردة الساق7
3701117437185دوبلكس عىل أوردة الساقني8
330996633165دوبلكس عىل رشايني الساق9

54016210854270دوبلكس عىل رشايني الساقني10
4701419447235دوبلكس عىل أوردة ورشايني الساق11
70521214171353دوبلكس عىل أوردة ورشايني الساقني12

دوبلكس عىل أوعية الرقبة (أوردة ورشايني) 13
3601087236180(ناحية أو ناحيتني)

300906030150دوبلكس عىل أوعية الكبد (أوردة ورشايني) 14

دوبلكس عىل أوعية الكىل (أوردة ورشايني) 15
3601087236180(ناحيتني)

3601087236180دوبلكس عىل األورطى ورشايني البطن16
3601087236180دوبلكس عىل األورطى والوريد األجوف السفىل17

دوبلكس عىل أوعية الحوض (أوردة ورشايني) 18
3601087236180(ناحية أو ناحيتني)

دوبلكس دواىل الخصية وموجات صوتية (ناحية أو 19
270815427135ناحيتني)

500175175175175دوبلكس عىل األوعية الدموية للقضيب (أوردة ورشايني)20
19057381995دوبلكس عىل الجنبني وسونار حمل21
22E.C.G        652013733رسم قلب
23E.C.G. with Exercise 240724824120رسم قلب بالمجهود
230694623115رسم مخ ملون بالكمبيوتري 24
4001208040200رسم مخ ملون لمدة ساعة 25
50015010050250رسم مخ ملون لمدة ساعتني26
60018012060300رسم مخ ملون لمدة ثالث ساعات27
3501057035175رسم أعصاب عىل العصب الوجهى السابع شامل28
3501057035175رسم أعصاب عىل العصب الوجهى الخامس شامل29

א£��
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225684523113رسم أعصاب أو عضالت (طرف واحد)30
3401026834170رسم أعصاب أو عضالت (طرفني)31
330996633165رسم أعصاب وعضالت (طرف واحد)32
4701419447235رسم أعصاب وعضالت (طرفني)33
60018012060300رسم أعصاب وعضالت كامل34
62018612462310رسم أعصاب وعضالت الرشج35

 �� ��� א��« א�� �¢Â��Âא� � ��� א������Ö� ��� ��� ���	 100 �¤� :��¿���

� � א�����
�� �¤� 50 % ��� �	���� א���� א�����³© Ø���א 	�Ã ��¯ א���� 

Isotopic Scan    Ã�� Ù�� (34)
1Bone scan   للعظام 76022815276380مسح ذر
2Liver scan  للكبد  مع حساب نسبة الرتاكم 76022815276380مسح ذر

مسح ذر للغدة الدرقية مع حساب نسبة الكفاءة  3
Thyroid Scan58017411658290

4Cardiac Thalium Scan    للقلب بالثاليوم 1600480320160800مسح ذر

5 Renal Scan (مرحلة واحدة) للكىل مسح ذر
((Dtap or Dmsa58017411658290

6 Renal  للكىل (3 مراحل)  مع رسم بياىن مسح ذر
(Scan (both87026117487435

7Brain Scan Gaalioum للمخ بالجاليوم 1560468312156780مسح ذر
8     HAMPO )Brain Scan) للمخ 90027018090450مسح ذر
9   MIBI )Brain Scan) للمخ أورام 80024016080400مسح ذر

10ungscan vent+perf للرئة جانب واحد 85025517085425مسح ذر
1100330220110550مسح ذر للرئة (جانبني)11
88026417688440مسح ذر للدورة الدموية الرئوية12
13Lumph Gland للغدة الليمفاوية 1100330220110550مسح ذر
14Gall. Bladder للقنوات المرارية 75022515075375مسح ذر
80024016080400مسح ذر للجسم كله باليود المشع15
80024016080400مسح ذر باليود عىل الجسم بعد أخذ جرعة عالجية خارجية 16
1000300200100500مسح ذر للغدة الجار درقية17

(36) א£�� א�����

.SkullÚ & TÚ MÚ I     א��� ����� א�����

أشعة عادية عىل الجمجمة/ لحمية (وضع واحد) 1
..Skull (one view) on902718945

2 Skull (2 (وضعني)أشعة عادية عىل الجمجمة
views) AP & Lat12036241260

א£��
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أشعة عادية  (أ وضع إضافى) عىل الجمجمة/ 3
Extra View 501510525لحمية

أشعة عادية عىل الجيوب األنفية (المجموعة كلها)   4
Paransal Sinuses14042281470

12036241260أشعة عادية عىل عظام األنف (وضعني)5

Vertebral Columm   (¬��� א����� א����¬  (

1 Spine   (وضعني) أشعة عادية عىل الفقرات العنقية
plain cervical12036241260

12538251363أشعة عىل الفقرات العنقية الصدرية ( وضعني)2

أشعة عادية عىل الفقرات الصدرية (وضعني)    3
Spine plain Dorsal12538251363

12538251363أشعة عىل الفقرات الصدرية القطنية (وضعني)4

أشعة عادية عىل الفقرات القطنية (وضعني)    5
Spine plain Lum Sacral12538251363

6 4001208040200أشعة عىل العمود الفقر
230694623115أشعة ديناميكية عىل الفقرات (أربعة أوضاع)7
270815427135أشعة ديناميكية عىل الفقرات (ستة أوضاع)8
902718945أشعة عادية عىل المفصل الحرقفى (وضع واحد)9

14042281470أشعة عادية عىل المفصل الحرقفى (وضعني)10
852617943أشعة عادية عىل العصعص11

Bones oints �א��¿�� �א�����
852617943أشعة عادية عىل القفص الصدر (وضع واحد)1

752315838أشعة عادية عىل الرتقوة (وضع واحد)
11033221155أشعة عادية عىل لوح الكتف (وضعني)

12036241260أشعة عادية عىل مفصل الكتف (وضعني)2
10030201050أشعة عادية عىل العضد (وضعني)3
11033221155أشعة عادية عىل مفصل الكوع (وضعني)4
11033221155أشعة عادية عىل الساعد (وضعني)5
11033221155أشعة عادية عىل مفصل الرسغ (وضعني)6
11033221155أشعة عادية عىل اليد (وضعني)7
15547311678أشعة عادية عىل مفصل الحوض (وضعني)8
15547311678أشعة عادية عىل  الحوض (وضعني)9

10030201050أشعة عادية عىل الفخذ (وضعني)10
15547311678أشعة عادية عىل مفصل الركبة (وضعني)11
10030201050أشعة عادية عىل الساق (وضعني)12

א£��
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11033221155أشعة عادية عىل مفصل الكاحل (وضعني)13
11033221155أشعة عادية عىل القدم (وضعني)14

11033221155أشعة عادية عىل عظمة الكعب (وضعني)
752315أشعة عادية عىل طرف واحد (علو أو سفىل) أطفال 

1103322أشعة عادية عىل طرفني (علو أو سفىل) أطفال 
200604020100أشعة عادية عىل طرف واحد (علو أو سفىل) 

250755025125أشعة عادية عىل طرفني (علو أو سفىل) 
3601087236180قياس طول األطراف باألشعة العادية 

652013733أشعة عادية عىل العظام أو المفاصل (أ وضع إضافى)15

Larynx & Chest א�����© �א����
1Lartynx Plain 1v   (وضع واحد) 852617943أشعة عادية عىل الحنجرة
2Larynx Plain 2v  (وضعني) 11033221155أشعة عادية عىل الحنجرة
3Chest       10030201050أشعة عادية عىل الصدر

4 Extra  (وضع إضافى أ) أشعة عادية عىل الصدر
film on Chest551711628

Gastro- Iotestinal   ��¤א�� Æ�א���

Salivary Gland    :א���ª א� ����
1Plain film     902715845أشعة عادية عىل الغدد اللعابية

450135158225أشعة عادية عىل الغدد اللعابية بالصبغة    

Pharynx & Oesophagus ·¬��א�� ��� �א�
852617943أشعة عادية عىل البلعوم األنفى أو اللحمية (وضع واحد)1

أشعة عادية عىل المريء بالباريوم (6 أوضاع) 2
(Oesophagus (6 views4101238241205

Abdomen      א����
902718945أشعة عادية عىل البطن     1

2Intesti- (وضعني) أشعة عادية عىل انسداد معو
nal Obstruction14544291573

3Appendix     902718945أشعة عادية عىل الزائدة الدودية

أشعة عادية عىل  المعدة واالثنى عرش بالباريوم (6 4
(Ba. Meal (follow through (74022214874370أوضاع

5 Ba      (5 أفالم) أشعة عادية عىل األمعاء الدقيقة
(Enema (Smal Intestine85025517085425

6 Ba. Enema  أشعة عادية عىل القولون بالباريوم
((double- Contrast87026117487435
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urinary tract : א������ א�����
1.Plain U.T  10030201050أشعة عادية عىل المسالك البولية
2.I.V.P   52015610452260أشعة عادية بالصبغة (شاملة) 5 أفالم

 أشعة عادية عىل المثانة وقناه مجر البول 3
 Cysto. Urethrographyjn 52015610452260بالصبغة

70021014070350تفريغ كيس بالكىل عن طريق الموجات الصوتية

4

تركيب وعمل أشعة بالصبغة والموجات الصوتية 
واألشعة العادية للناحية الواحدة (تضاف 

 Post Nephrostomy pyelogram (المستهلكات
Nephrostomy

1300390260130650

أشعة صاعدة عىل الكىل بالصبغة عن طريق 5
Antegrade pyelography   55016511055275القسطرة

Miscalleneous : �����
�
250755025125أشعة عادية عىل الثد موجات صوتية (جانب واحد)1
3701117437185أشعة عادية عىل الثد موجات صوتية (جانبني)2

أشعة عادية عىل الثد (ديجيتال) موجات صوتية 3
420210210210210(جانب واحد)

600300300300300أشعة عادية عىل الثد (ديجيتال) موجات صوتية (جانبني)4
60018012060300أشعة عادية عىل الرحم بالصبغة5
6fistuoiography 50015010050250ناصور بالصبغة بالصبغة

رسم انتقال جهاز األشعة إىل المزنل فقط (يتحملها 7
يتحمله العضو بالكامل 750العضو بالكامل)

230115115115115قياس كثافة العظام8
4701419447235فيربو سكان  للكبد9

75022515075375أشعة عادية عىل الهيكل العظمى (عظام الجسم بالكامل)10

أشعة عادية عىل أ عظمة أو مفصل (غري مدرج 11
852617943بالالئحة)- (وضع واحد) 

 א£���¢ ��� ����°
1Panoramic x- ray 11033221155أشعة بانوراما عىل األسنان
2Cevalometric      12036241260سيفالومرتك
3Part of arch                                 300150150150150جزء من الفك
4QUADRANT CBCT                           400200200200200نصف الفك
5SINGLE ARCH CBCT                           500250250250250فك كامل
6BOTH ARCHES CBCT                         ا 700350350350350الفكني معً
7FULL SKULL CBCT                               800400400400400

א£��
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270135135أشعة مقطعية عىل المخ1
320160160أشعة مقطعية عىل الغدة النخامية2

310155155أشعة مقطعية عىل الغدة النكافية 
320160160أشعة مقطعية عىل العني والحجاج3
4320160160أشعة مقطعية عىل األذن والعظم الصخر

310155155أشعة مقطعية عىل اللسان/ تحت الفك
580290290أشعة مقطعية عىل الوجه 

310155155أشعة مقطعية عىل عظام الجمجمة 
310155155أشعة مقطعية عىل الفك ومفصىل الفك5
310155155أشعة مقطعية عىل الرقبة والحنجرة6
310155155أشعة مقطعية عىل الرقبة والبلعوم األنفى 7
260130130أشعة مقطعية عىل الجيوب األنفية (وضع واحد)8
385193193أشعة مقطعية عىل الجيوب األنفية (وضعني)9

420210210أشعة مقطعية عىل الفقرات العنقية10
420210210أشعة مقطعية عىل الفقرات العنقية الصدرية

420210210أشعة مقطعية عىل الفقرات الصدرية11
420210210أشعة مقطعية عىل الفقرات القطنية والعجزية 12

420210210أشعة مقطعية عىل الفقرات القطنية الصدرية
410205205أشعة مقطعية عىل مفصل الكتف13

410205205أشعة مقطعية عىل لوح الكتف
410205205أشعة مقطعية عىل العضد14
410205205أشعة مقطعية عىل مفصل المرفق15
410205205أشعة مقطعية عىل الساعد16
410205205أشعة مقطعية عىل مفصل الرسغ17
410205205أشعة مقطعية عىل اليد18
410205205أشعة مقطعية عىل عظام الحوض19
410205205أشعة مقطعية عىل الفخذ20
620310310أشعة مقطعية عىل الفخذني21

410205205أشعة مقطعية عىل العظام العصعصية 
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410205205أشعة مقطعية عىل المفصل الحرفقى
410205205أشعة مقطعية عىل مفصل الركبة22
620310310أشعة مقطعية عىل مفصل الركبتني23
410205205أشعة مقطعية عىل الساق24

620310310أشعة مقطعية عىل الساقني
410205205أشعة مقطعية عىل مفصل الكاحل وعظمة الكعب 25

350175175أشعة مقطعية لقياس طول األطراف
410205205أشعة مقطعية عىل القدم26
450225225أشعة مقطعية عىل الصدر27
450225225أشعة مقطعية عىل البطن28
450225225أشعة مقطعية عىل الحوض29
ا 30 650325325أشعة مقطعية عىل البطن والحوض معً

ا  950475475أشعة مقطعية عىل الصدر البطن والحوض معً
550275275أشعة مقطعية عىل المسالك البولية31

أشعة مقطعية مع أخذ عينة (شامل األتعاب وثمن 32
1800900900اإلبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من الرئة أو الصدر 33
1800900900(شامل األتعاب وثمن اإلبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من البطن (شامل 34
225011251125األتعاب وثمن اإلبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من العظام (شامل 35
225011251125األتعاب وثمن اإلبرة) 

630315315أشعة مقطعية عىل أوعية المخ36
630315315أشعة مقطعية عىل أوعية الرقبة37

900450450أشعة مقطعية عىل أوعية المخ ورشايني الرقبة
630315315أشعة مقطعية عىل أوعية الرئة38
630315315أشعة مقطعية عىل أوعية الكىل39
630315315أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (صدر وبطن)40

أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (بطن وأطراف 41
630315315سفلية)

أشعة مقطعية عىل األوعية (رشايني وأوردة)- 42
630315315(طرف واحد)

أشعة مقطعية عىل األوعية (رشايني وأوردة)- 
1000500500(طرفني)
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أشعة مقطعية عىل الوريد األجوف العلو والسفىل 43
ا 630315315معً

44675338338أشعة مقطعية عىل الوريد الباىب الكبد

أشعة مقطعية لقياس نسبة التكلس فى رشايني 45
375188188القلب

550275275أشعة مقطعية عىل األمعاء
570285285أشعة مقطعية تخيلية عىل القولون 

أشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل البطن والكبد 47
ا 790395395معً

أشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل البطن (الكبد ) 
890445445والحوض 

أشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل الصدروالبطن 
950475475(الكبد ) والحوض 

أشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل البطن (الكبد ) 
970485485مع األمعاء الدقيقة 

أشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل البطن 
790395395(البنكرياس)  

أشعة مقطعية متعددة المقاطع عىل المسالك 48
 سعر الصبغة)

ً
900450450البولية(شامال

أشعة مقطعية عىل الرشايني التاجية والقلب 49
 سعر الصبغة)

ً
210010501050وقياس نسبة التكلس (شامال

300150150أمبول الصبغة غري المتأينة 50 مل50

: ��¿���
تضاف الصبغة عند االستخدام ويتحمل المرشوع نسبته 

( H.R CT & متعددة المقاطع) سعر األشعة المقطعية يشمل األشعة

ا بدل مكافحة عدو كورونا عند عمل CT Chest ( فقط ) عىل أن يتحملها المريض بالكامل يضاف مبلغ 30 جنيهً

يضاف مبلغ 100 جنيه فى حالة فيلم ثالىث األبعاد وذلك لألشعة المقطعية عىل العظام واألشعة الرقمية 
عىل الثد عىل أن يتحملها المريض بالكامل
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1  MRI Brain                   720360360رنني عىل المخ

2 MRI Brain+             رنني عىل المخ والرشايني
MRA950475475

3  MRI Brain+                 رنني  عىل المخ واألوردة 
     MRV950475475

4 MRI           رنني  عىل المخ واألوردة والرشايني 
     Brain+  MRV +MRA1100550550

5 MRI                                                      رنني عىل الرشايني
 MRA720360360

6   MRI MRV                                                     720360360رنني عىل األوردة

رنني عىل الرشايني واألوردة                                   7
 MRA+MRV950475475

8 MRI رنني عىل المخ ومقاطع دقيقة عىل جذع المخ
 BRAIN & BRAIN STEM THIN CUTS800400400

9 MRI PITUITARY OR رنني عىل الغدة النخامية 
 SELLA TURCICA1000500500

 رنني ديناميكى عىل الغدة النخامية (شامل الصبغة 10
 MIR dynamic* pitutary or sella RENAL(1460730730

11MRI Paranasal Sinuses 700350350الجيوب األنفية

12 MRI                                         رنني عىل العني والحجاج
ORBIT765383383

13 MRI Petrous رنني عىل األذن والعظم الصخر  
           bone765383383

14 mri face                   (عظام الوجه) 700350350رنني عىل الوجه
15 MRI Tongue                      700350350 رنني عىل اللسان

رنني عىل مفصل الفك (الفم مفتوح ومقفول) 16
 MRI TMJ OPEN & CLOSED (ناحية واحدة)700350350

رنني عىل الفكني (الفم مفتوح ومقفول)- 17
 MRI TMJ OPEN & CLOSED  (ناحيتني)1035518518

18 MRI       رنني عىل الرقبة والبلعوم األنفى
  NECK&Nasopharynk765383383

19 MRA NECK Vessels 720360360 رنني عىل رشايني الرقبة
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20MRI CERVICAL 700350350 الفقرات العنقية
750375375الفقرات العنقية الصدرية21
22MRI DORSAL 700350350 الفقرات الصدرية
750375375رنني عىل الفقرات الصدرية القطنية23
24MRI LUMB _ SACRAL 700350350 الفقرات القطنية
25MRI WHOLE SPINE بالكامل 1700850850 العمود الفقر

رنني عىل أ جزء من العمود الفقر (مقطع إضافى) 26
(STIR )200100100

رنني عىل العمود الفقر بالكامل (مقطع إضافى) 27
(STIR )400200200

720360360رنني عىل المفصل الحرقفى 28
720360360رنني عىل مفصىل الفخد/ الحوض29
30 MRI JOIN 720360360رنني عىل مفصل واحد علو
31 MRI JOIN  720360360رنني عىل مفصل واحد سفىل

32 MRI BOTH           رنني عىل مفصلني علويني 
JONTS UPPER1200600600

33 MRI BOTH         رنني عىل مفصلني سفليني 
JONTS LOWER1200600600

 (أتعاب األطباء + 34
ً

حقن أ مفصل تحت الرنني شامال
1600800800تخدير + الصبغة + أشعة الرنني)

35 MRI LIMB                 (علو) رنني عىل طرف واحد 
  UPPER720360360

36 MRI LIMB   (سفىل) رنني عىل طرف واحد 
 LOWER720360360

37 MRI BOTH LIMBS   (علويني) رنني عىل طرفني 
 UPPER1200600600

38 MRI BOTH   (سفليني) رنني عىل طرفني 
 LIMBS LOWER1200600600

700350350رنني عىل أ عظمة أو مفصل (غري مدرج بالالئحة)39
40  MRI Both Breasts                     1100550550  رنني عىل الثديني

41 MIR  (الصبغة 
ً

رنني ديناميكى عىل الثديني (شامال
 Breast dynamic1560780780

1745873873رنني عىل القلب *42
43MRI CHEST                                           765383383رنني عىل الصدر

א£��
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44 MRI ABDOMAN 765383383 البطن
45MRI PELVIS 720360360 الحوض
46MRI ABDOMAN & PELVIS 1120560560 البطن والحوض
1000500500رنني عىل الكىل 47

48 MRI URINARY  رنني عىل المسالك البولية 
TRACT  / MRUT850425425

1300650650رنني عىل البنكرياس49
1300650650رنني عىل الغدة الكظرية 50
1000500500رنني عىل الكبد51

52 MIR*(شامل الصبغة) رنني ديناميكى عىل الكبد
 liver dynamic* triphasic1460730730

53 MRCP                          850425425رنني عىل القنوات مرارية

54MRI ENTEROG-                             رنني عىل األمعاء
RAPHY1000500500

55 MRI                                                          رنني عىل المستقيم
RECTAL765383383

56 MRI                                           رنني عىل الناصور الرشجى
FISTULA765383383

57 MRI                رنني ديناميكى عىل عضلة الرشج 
                                              Fistula dynami1800900900

58 MRI          (بدون صبغة)  رنني عىل الربوستاتا
 PROSTATE1000500500

59 MRI رنني ديناميكى عىل الربوستاتا بالصبغة
Prostate dynamicFHG1460730730

رنني ديناميكى عىل الربوستاتا بالصبغة واالنتشار 60
 الصبغة)

ً
210010501050والتشبع (شامال

765383383رنني وعاء الخصيتني (تضاف الصبغة)                             61

62  MRI (تضاف الصبغة)  رنني عىل أوعية الصدر 
Chest /  PULMONARY VESSELS1000500500

63  MRI (تضاف الصبغة) رنني عىل أوعية البطن 
AbdomINALVESSELS1000500500

64  MRI (تضاف الصبغة)  رنني عىل أوعية الكىل 
RENAL VESSELS1000500500

 رنني عىل أوعية الطرف العلو (تضاف الصبغة) 65
 MRI upper limb/VESSELS1000500500

א£��
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 رنني عىل أوعية الطرف السفىل (تضاف الصبغة) 66
 MRI LOWER limb/VESSELS1000500500

67 C. S.F *رنني عىل المخ مع قياس السائل النخاىع
FLowmetru1100550550

68*Spectroscopy 1310655655رنني عىل المخ طيفى

رنني عىل المخ مع استخدام شاشة التشبع (بدون 69
 Diffusion perfusion +(790395395صبغة

رنني عىل المخ ارتواىئ مع استخدام شاشة التشبع 70
Diffusion perfusion +1555778778 * (شامل الصبغة) 

رنني عىل المخ طيفى وارتواىئ مع استخدام شاشة 71
216010801080التشبع (شامل الصبغة)* 

رنني عىل المخ وطيفى وارتواىئ مع استخدام شاشة 72
272513631363التشبع (شامل الصبغة) *

73MRI Neurog-                                   رنني عىل األعصاب
      raphy700350350

رنني عىل المخ للمسارات العصبية* ( 74
Dti(tractography1310655655

رنني عىل المخ للمسارات العصبية شامل المخ 75
1600800800(بدون صبغة) 

خدمات إضافية عىل الرنني

1 Anaesthin ( أتعاب ومستلزمات التخدير
(Free&Consumables320160160

220110110استخدام شاشة التشبع2
840420420الرنني االرتواىئ شامل صبغة 50 ملىل 3
460230230أمبول صبغة الرنني4

تتم هذه اإلجراءات بجهاز رنني بقوة 3 تسال
الرتدد الحرار ألورام الكبد والمسح البوزيرتوىن

: ��� ��¿���
 فحوص تخصع لربوتوكوالت أخر بروتوكوالت أشعة الرنني: إلجراء أ

بخالف ما ذكر أعاله والتى يحتاجها الطبيب لتشخيص وتقييم الحالة 
المرضية يتم تحديدها فى مراكز األشعة ويتم إضافة الخدمة ومحاسبة 
المريض عىل نسبته مع إرفاق صورة التقرير والربوتوكول مع المطالبة

א£��
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تعتمد الموافقة بناءً عىل توصية طبية «األصل» 
مختومة من الطبيب المعالج بالتشخيص المبدىئ من طبيب استشار متخصص

الفحوص التى أمامها عالمة «*» ال تتم إال باجهزة بقوة واحد تسال عىل االقل 

1

الرتدد الحرار ألورام الكبد (شامل المركز وأتعاب 
الطبيب والتخدير) ويتم إضافة ثمن اإلبرة ويتحمل 
المريض نسبته منها ويتم إرفاق فاتورة الرشاء مع 

المطالبة

550027502750

PET-CT        400020002000المسح البوزيرتوىن المقطعى

 المسح البوزيرتوىن المقطعى عىل الربوستاتا               2
 PSMA650032503250

א£��
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4020202020األشعة6702

ÑÛ :Ô��̧��: א���א�
680120010010012080خلع الرضس أو جذر عاد
300150150180120خلع رضس العقل العادي6802

 ° � Ò�Ö א���� 	�א�̧�� 
400200200240160مدفون فى اللثة فقط6803
ا فى العظام6804 550275275330220مدفون جزئيً
 فى العظام6805

ً
1000500500800200مدفون كامال

550275275330220إزالة كيس صغري بالفك بدون خلع  6806
800400400480320إزالة كيس كبري بالفك بدون خلع  6807
ا6808 350175175210140خلع رضس عاد جراحيً

ÑÕ :Â א� ��� :�
¸
Â��Ô

250125125150100إزالة الرواسب الجريية بالفكني (كافيرتون)6901

جراحة اللثة الصديدية لكل جزء من 6 أجزاء 6902
20010010012080بالفك العلو والسفىل

1000-100100تلميع األسنان6903

ÓÈ :א���� :�
¸

�א��
25015010017575حشو رضس مملغم7001
400240160280120حشو كومبوزيت7002
400240160280120حشو جالس أيونيمر7003

حشو الجذور بدون حشو مملغم لألسنان 7004
500300200350150األمامية

700420280490210حشو الجذور للرضوس األمامية والخلفية7005
2001208000إزالة عصب السنة اللبنية7006
12075458535تغطية العصب بكالسيوم هيدروكسيد7008
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350026009002800700طقم أسنان كامل أكريل بالمعمل7101
200014006001600400نصف طقم أسنان أكريل بالمعمل7102
3002109024060تركيب سن أو رضس أكريل (األول)7103

تركيب سن أو رضس (التاىل) بحد أقىص 7104
1501054512030نصف طقم علو سفىل

2001406016040تركيب طربوش أكريل (للوحدة)7105

تركيب طربوش معدن صب غري نفيس بدون 7106
40028012032080وجه

2501757520050تبطني الطقم علو أو سفىل7107
2001406016040تصليح طقم أكرث من 6 أسنان7108
900630270720180هيكل رضس فيتاليوم بدون أسنان7109

هيكل فيتاليوم كامل للفك الواحد بدون 7110
180012605401440360أسنان

1000700300800200طربوش بورسلني سرياميك للوحدة7111

أ خدمة غري مذكورة بالقائمة يتحمل العضو تكاليفها بالكامل    

احرص عىل التوقيع أمام كل خدمة قدمت لك

عفوا أ استمارة غري مستوفاة البيانات و األشعات نعتذر عن عدم رصفها

عند القيام بعمل جذور ترسل صورة األشعة قبل و بعد العالج مع المطالبة

الحد األقىص لتحمل المرشوع فى خدمات األسنان: لفرد واحد 1000 جنيه 
«ألف جنيه فقط الغري»  - ألكرث من فردني 3000 جنيه «ثالثة آالف فقط الغري»

 ��¿���
:���
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55005500طقم كامل مرن1
27502750طقم جزىئ مرن للفك الواحد بدون اسنان (يضاف إليها عدد األسنان)2
45004500طقم فوقى كامل بدون حشو عصب3
18001800وصالت محكمة مصنعة مصبوبة بمعدن غري نفيس (بالوصلة الواحدة)4
20002000وصالت محكمة جاهزة (بالوصلة الواحدة)5
45004500طقم تلسكوىب بدون الطرابيىش6
20002000استخدام بار مصنع بدون الوصالت7
60006000طقم جراحى للفك الواحد8
800800عضلة ليلية9

850850عضلة لعالج مفصل الفك10
11all ceramic الصنع 20002000طربوش كامل بورسلني بدون معدن يدو
12all ceramic 25002500طربوش كامل بورسلني بدون معدن بالكمبيوتر
20002000طربوش زيركونيم يدو الصنع13
25002500طربوش زيركونيم مصنع الكمبيوتر14
200200طربوش مؤقت مصنع بالعيادة15
300300طربوش مؤقت مصنع بالمعمل16
350350طربوش مؤقت مصنع بالكمبيوتر17
ا18 20002000قرشة أسنان للسنة الواحدة بورسلني مصنع يدويً
25002500قرشة أسنان للسنة الواحدة بورسلني مصنع بالكمبيوتر19
30003000هوليود سمايل للفك الواحد 20
600600دعامة فايرب جالس21
600600دعامة مصنعة بالمعمل22
450450دعامة جاهزة23
35003500تبييض أسنان24
900900عملية إزالة ورم من اللثة25
13001300عملية إطالة اللثة للفك الواحد26
ا للفك الواحد27 15001500عملية إطالة األسنان بإزالة جزء من اللثة جراحيً
ا28 20002000عملية إطالة األسنان بإزالة جزء من اللثة والعظم جراحيً
15001500تثبيت فك مكسور بسلك29
60006000تثبيت فك مكسور برشائح ومسامري (غري شامل سعر الرشائح والمسامري)30
1000010000إزالة ورم رسطاىن من الفك الواحد31
90009000تقويم األسنان32
50005000زراعة األسنان للزرعة الواحدة33
10001000زراعة عضم صناىع بودرة (بالنصف جرام)34
15001500زراعة عضم صناىع بلوك (بالنصف جرام)35
10001000زراعة عضم طبيعى من الفك36
10001000استئصال غشاء صناىع 37
350350إزالة حشو عصب قديم38

א£���¢
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«91-86»

«103-92»

«107-104»

«135-108»

«145-136»
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1966الجبل األخرض- مدينة نرص- طريق النرصالمركز الطبي للمقاولون العرب

2027760593ش محمد شفيق – خلف هليوبوليس- مرص الجديدةالدعاة
22673650طريق المطار- بجوار نادي الجالءالجالء للقوات المسلحة

124034025 ميدان رابعة العدوية- مدينة نرصرابعة العدوية

24030389، 1 ش أحمد جودة من عباس العقاد – مدينة نرصمستشفى التوفيقية التخصيص
24039537

3724155387ش مراد بك ميدان صالح الدني – مرص الجديدةالبدر التخصيص

2184039، 21804484، 3 ش عبد الرحمن الرافعي – ميدان الحجاز- الزنهة مرص الجديدة مستشفى سان بيرت 
21804140 ،21804483

فلسطني  (جمعية الهالل األحمر 
22909007، 6422901008ش الثورة – مرص الجديدةالفلسطيني)

مستشفى جراحات اليوم الواحد 
24052402، 23810423أمام المدينة الجامعية لطالب األزهر بنني الحي السادس- مدينة رصبمدينة نرص

16370 ساخن، تقاطع طريق النرص مع يوسف عباس دار الفؤاد (مدينة نرص)
38274799

01141664095، 26 ش متويل الشعراوي – الحي العارش – مدينة نرصمستشفى الماسة 
01099678574

22900526، 13 ميدان ألماظة ش الثورة – مرص الجديدةمستشفى جوهر
22900887

22870132،  مستشفى النخبة الدويل
01200119988

326351803 ش  حسني زهدي- أرض الجولف- مرص الجديدةتبارك لألطفال

5324114050 ش عبدالعزيز فهمي- هليوبوليس – مرص الجديدةتبارك لألطفال

22443497الحى العارش – مدينة نرصتبارك لألطفال

22603141 93ش مصطفى النحاس- مدينة نرصمستشفى النور للعيون

724147894 ش مبارك- خلف الرقابة اإلدارية الجولف- مرص الجديدةالجولف ميموريال

24140358، 24140356، ش عمر نب الخطاب- أرض الجولف- بجوار سيتي ستارزالمستشفى المركزي
24140357

11322705324 امتداد شارع الطريانمستشفى األندلس 

25887692، 29241394ش الشيخ صالح الجعفري خلف مشيخة األزهر- الدراسةالقاهرة الفاطمية 

1201025232307 ش محمد مصطفى حمام – عباس العقاد- مدينة نرص مستشفى فيفا العقاد
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4201000551675 ش حسن المأمون - مدينة نرصمستشفى بدايات
مستشفى د. ياسني عبد الغفار 

623490603 ش عمارات هيئة التصنيع- مكرم عبيد- مدينة نرصالخريي ألمراض وبحوث الكبد

عيادات العريب الحديثة 
19444صالح سالم (داخل مسجد الرحمن الرحيم)(مستشفى توشيبا العريب)

17 ش تاج الدني السبكي- أرض الجولف- مرص الجديدة- أمام الرقابة مستشفى العاصمة التخصيص
اإلدارية

 ،01062111122
24159381 ،24159384

24509800، 424521074 ش ابو عبيدة البكري- روكيس- مرص الجديدةمستشفى القاهرة التخصيص
23425246السكة البيضاء- مدينة نرصمستشفى صدر العباسية

رمسيس – شربا
مستشفى الساحل التعليمي 

22018301، 22018303، 2ش يوسف كرم أرض اليازجي- خلف سنرتال شرباالتخصيص
22018304

25750169شارع رمسيس – القاهرةمستشفى الهالل األحمر
17525899868ش رمسيس – القاهرةمستشفى القبطي

12 أبراج أغاخان- ش دولتيان- المظالتمستشفى المركز المرصي 
 ،01205097000
 ،01200156000
01000640306

22039164، 35122038283ش كورنيش النيل – أغاخان – شربامستشفى معهد نارص

25778274, 18ش جزيرة بدران – شربامستشفى اإلصالح اإلسالمي
25772355

1324586350ش روض الفرج – شرباتبارك لألطفال
522024776 ش وجيه – الساحل – روض الفرجمستشفى سربنج

مستشفى المركز الطبي لسكك 
5025791976 ش الجالء - األزبكيةحديد مرص

1212049256 شارع شرباالرايع الصالح
مستشفيات جامعة عني شمس 
(مستشفيات أمراض وجراحات 

القلب واألوعية الدموية)
39224348026 ش رمسيس- العباسية

725785004 ش جزيرة بدران – عمارة العريب – شربامستشفى العريب الطبي
24302001، 324309055ش منية السريج- الخلفاويمستشفى الصفوة- شربا

Øא���� ��	 -��אÜ¹ א���
1324691362ش حفني ناصف من مرص والسودان حدائق القبةجمعية السنابل

24544288، 24525508، 4 ش الخبري – حمامات القبة –أمام كنيسة مار جرجسمستشفى الحياة التخصيص
01276695422
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المجمع الطبي للقوات المسلحة 
22638885، 22639393ش الفنجري- كوبري القبةبكوبري القبة

22673649، طريق المطارالمجمع الطبي بالجالء
26736552

مستشفى القوات المسلحة 
22412033ش سليم األول بجوار نادي حلمية الزيتون (عمر أفندي)بالحلمية للعظام والتكميل

33032227، ش الفالوجة أمام مسجد فريد شوقي العجوزةمركز تأهيل العجوزة
33467890

24153754امتداد شارع الثورة – كيلو 4.5 بجوار دار الدفاع الجوي - ألماظةمستشفى الحميات العسكري
24184598امتداد ش الثورة كوبري ألماظة كيلو 4.5مستشفى ألماظة العسكري

24554152ش ويل العهد- حدائق القبةتبارك لألطفال
22847000ش عمر المختار- تقاطع شارع المصانع – األمرييةمستشفى الزيتون 

01030414943، 1 ش أحمد بسيوين- حدائق القبة- القاهرةمستشفى سان بوال
012104095000

87 ش مكة- حدائق القبةمستشفى القبة التخصيص
 ،26036640
 ،22570417

01277542441

24562711، 24562712، ش وادي النيل- حدائق القبةمستشفى وادي النيل
24562713

2501022795231 ش إبراهيم الخليل – مدينة قباءمستشفى قباء التخصيص
6601066310003ش مرص والسودان- حدائق القبة بجوار مسجد الشيخ كشكمستشفى الفؤاد

��� ��Ø - א�����
24951127ش يوسف الدجوي- عزبة النخلتبارك لألطفال

22576442، 37 ش سليم األولمستشفى األقباط بالزيتون
22577850

المركز اإلسالمي العام لدعاة 
2024506168 ش العزيز باهللا – حدائق الزيتون التوحيد والسنة 

مستشفيات جامعة عني شمس 
وحدة جراحة المناظري والجهاز 

الهضمي
24849894العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة عني شمس

24531119, 26010213تقسيم الرقابة اإلدارية- حدائق القبةاألمل التخصيص
14101020177174 ش طومان باي - الزيتونمستشفى السالم التخصيص

��א�����¬ - �א� א��
27165390ش الفيوم – أمام مجمع المدارس – دار السالمتبارك لألطفال
25240250، 19885ش كورنيش النيل- المعاديالسالم الدويل
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25254195، 6025250141 ش 7 المعادي مستشفى قرص المعادي 
623504873 ثكنات المعاديمستشفى مربة المعادي

1625260170 ش 107 المعاديمستشفى د/ عثمان
مستشفى جراحات اليوم الواحد 

27036973، ش 500 المعادي الجديدة بجوار مدرسة الهالل األحمر التجريبية بالبساتني
27036640

مركز شفاء لقسطرة القلب 
25259869، 25259879كورنيش المعادي- المعادي كلينيكواألشعة التداخلية

523781550 ش 100 برج الحرية- ميدان الحرية- المعادمستشفى الحرية التخصىص

25240022، كورنيش النيل- المعاديمستشفى النيل بدراو
25240343

13 أ كورنيش النيل- المعادي - بني مدخل المعادي األول والثاين بعد قرص المعاد للصحة النفسية
23581051أكاديمية السادات

حلوان - 15 مايو
27648012برج دهب – أمام محطة مرتو حلوان – حلوانتبارك لألطفال

101007312حلوان – ش عبدالمنعم رياض بجوار مستشفى الحمياتالهد اإلسالمي
مستشفى المركز الطبي لإلنتاج 

25549051, 25588153ش إسماعيل كامل - حلوانالحريب

27110661، 27110662، 9 الشارع العزيب- حلوانمستشفى التقو التخصيص
01127886088

א������ - א�¿���- א��א� ¥
26822397، 1724678191ش الرسايات – العباسيةاإليطايل

22353155ش رشكات البرتول - غمرةمستشفى غمرة العسكري
37524870813ش رمسيس- العباسيةدار الشفا بالعباسية

24229806الزاويه الحمراء ش بورسعيد محطة البزنني بجوار سوق غزةمستشفى جراحات اليوم الواحد
الجمعية الطبية اإلسالمية 

2022358236ش عبدالعزيز فجر النور- الرشابيةبالرشابية

الجمعية الطبية اإلسالمية- 
22354195القاهرة- محطة مرتو األنفاق بجوار المستشفى العسكريغمرة

24024158، 24020374شارع الخليفة المأمون – العباسيةمستشفى عني شمس التخصيص

א�����
25079851ش-9 الهضبة العلياالمقطم التخصيص

25073700ميدان النافورة –المقطمتبارك لألطفال

مدينة عباد الرحمن (1) خلف نادي الصيد -القطامية – الطريق الدائري مستشفى الرحمة 
المقطم

 ،27254603
01284523725
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طريق الدائري- بعد كارفور المعادي بجوار سيما جروب- طريق مستشفى البنك األهيل
23148105، 23148102القطامية الطريق الدائري- القطامية

115501026090099 حي األسمرات أمام جمعية رسالة ش -9 المقطم مستشفى المرصي التخصيص

��א���
23654060كورنيش النيل- المبنى الفرنساويقرص العيني التعليمي الجديد

3723639665ش أبوسيفني – مرص القديمة – الملك الصالحمربة مرص القديمة

18 ش الرشيدي- المنرية – أمام القرص الفرنساويمستشفى الحكمة
 01002566756

23681992

��� א���� – ��� א����
21623926067ش بورسعيد السيدة زينبتبارك لألطفال

1223915502ش الرباموين- عابدنيمستشفى الجمهورية
مستشفى الدكتور مصطفى 

حجازي للوالدة والنسا وجراحة 
المناظري 

44 أ ش طلعت حرب – تقاطع 26 يوليو
  25783672

01005293209

مستشفى المعلمني
ا) – الجزيرة - القاهرة ( نيو هارت )

ً
3 ش محمود مختار (المعرض سابق

 27374725
27374726

�	 – א��
�� א�� ��
א�����	 א�
0127299920، 16784العبور الحي الخامس ق 5 مستشفى فريد حبيب 

مول HCC الطبى شارع التسعني- خلف المستشفى الجوي- بالتجمع مستشفى مدينة العيون
الخامس- القاهرة الجديدة

 ،01200042001
01200042002

24775902، خط ساخن الكيلو 42 طريق مرص- اإلسماعيلية الصحراويمستشفى المركز الطبي العالمي
16221

19448ش التسعني- التجمع الخامسالمستشفى الجوي التخصيص
مستشفى مرص زهرة المدانئ 

15660قطعة 12 من 20 أ أرض االستثمار- القطاميةالطبي التخصيص

�� א������ 
مستشفى جامعة عني شمس 

44799014، 44799013مدينة العبور الحي الثاينالتخصيص (مدينة العبور)

01117271419، مدينة الرشوق التعاونيات- الرابط الثالثمستشفى رويال الرشوق
02224411205

��  15
25505036مدينة 15 مايو- مجاورة حى 3 رجال األعمالمستشفى 15 مايو
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     مستشفى الدعاةالمركز الطبى للمقاولون العرب

    مستشفيات المؤسسة العالجية مستشفى الجالء للقوات المسلحة

مستشفى السالم الدوىل المستشفيات التابعة للقوات المسلحة 

قرص العينى التعليمى الجديد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

 وحدة الحاالت الحرجة بقرص العينى «وحدة رشيف مختارجامعة 6أكتوبر

مستشفى الصفوة 6 اكتوبر مستشفيات ومراكز مغرىب

دار الفؤادمستشفى انب سينا

الشيخ زايدبدران

 عني شمس التخصىص
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أستاذالربج

  4 شارع  المروة خلف سينما روكيس

19911

  170 شارع الزنهة – سانت فاتيما بجوار بنك كريدي أجريكول
 70 ش المريغني الدور الثالث المريغني

 آخر شارع  سيد زكريا أمام السنرتال ومسجد الصديق- مساكن 
الشرياتون

15 شارع سمري فرحات - امتداد شارع مكرم عبيد
 تقاطع ذاكر حسني مع متويل الشعراوي - موقف سيارات العارش-  

مدينة نرص
 9 شارع حسن المأمون

  28 ش عبداهللا العرىب امتداد شارع الطريان الحي السابع- مدينة نرص

أستاذالمخترب

26365392 58 ش الحجاز –برج آمون – أمام مستشفى هليوبوليس
5724527727 ش الخليفة المأمون – كوني سنرت – روكيس

13026433729 ش الزنهة ميدان تريومف
8122636262 طريق النرص بجوار طيبة مول 

4322754314 ش مصطفى النحاس 
22754728الناد األهيل 50 شارع حسن المأمون 

922727406 عمارات العبور شارع صالح سالم 

322600118 ش الشهيد سيد زكريا مساكن شرياتون 
22669309

أستاذ(رويال الب)

 5 ش الطحاوي برج الصفوة - الخليفة المأمون – روكيس (خدمة 24 ساعة)

16064
 22ش مجدي – أمام الشرباوي- الزنهة الجديدة 

 5 شارع عباس العقاد – الدور السابع
 53 ش المقريزي – برج األطباء الدور الرابع – منشية البكري

 160ش الزنهة ميدان سانت فاتيما أعىل سوبرماركت أوالد رجب 

801028888996 ش رشيد من عثمان نب عفان – ميدان صالح الدني – مرص الجديدة أستاذميتا الب للتحاليل الطبية 
1416059 ش الزنهة ميدان الساعة أعىل صيدليات مرصأستاذمعامل الحكمة

أستاذكايروالب

23828904  81 عمارات عثمان – ش مصطفى النحاس مدينة نرص 

223051228 عمارات شباب المهندسني – طريق النرص أول مكرم عبيد- مدينة نرص
26421786 18 ش المنصورة برج هارون ميدان الجامع مرص الجديدة

27754681  138 ش الزنهة برج بانوراما تريومف

�����
�½��· ���א³§ א�
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أستاذألفا الب

24051147 77 ب طريق النرص
24180881  سيتي ستارزأمام بوابة هوليدا آ إن

22870800     106 شارع عباس العقاد
26711694     68 شارع مكرم عبيد

224733143 ش أحمد الزمر – ميدان الحي العارش 
22415454  4 ش األثري نب نافع – روكيس

22560268  28 ش عثمان نب عفان 
 73 ش المريغني – كلية البنات

16191

 94 ش عبد العزيز فهمي- ميدان سانت فاتيما
     90 ش سيد زكريا- مساكن صقر قريش

 21 ش الخليفة المأمون
  58 ش الحجاز- برج آمون
   41 ش مصطفى النحاس

 الحي السابع- 31 ش عبد اهللا العريب امتداد ش الطريان
 86 ش حسن المأمون

 4 أبراج الصفوة- ش الميثاق

استشاريمعمل الربكة
1 ش عبد الحكيم الرفايع ناصية امتداد عباس العقاد – المنطقة الثامنة

15034
184 ه البوابة الثانية القديمة- خفرع- حدائق األهرام

أستاذمعمل سبيد الب 
2690906 6 ش د. محمد عوض متفرع من مكرم عبيد – مدينة نرص 

24184848   25 ش عثمان نب عفان – ميدان صالح الدني – مرص الجديدة 

01201717228، 5 ش عباس العقاد- الدور الخامساستاذمعامل تاون الب
240122722

3801201717362 ش أبو بكر الصديق- ميدان سفري- الدور الثالثأستاذمعامل تاون الب
27798658

معامل النخبة للتحاليل 
4701555551520 ش كليوباترا- مرص الجديدةأخصايئالطبية 

معامل الشمس 

    5ش شارع األهرام مرص الجديدة روكيس

19445

 104 عباس العقاد – مدينة نرص بجوار تقاطع ش مصطفى النحاس
    50 ش الخليفة المأمون- أعىل سوق العرص

     76 ش الحجاز ميدان هليوبوليس
      119 مساكن صقر قريش امتداد عبد الحميد بدوي

 2 عمارة أول مايو- بجوار قسم أول مدينة نرص
  6 ش محمد مهدي من احمد الزمر- موقف الحي العارش- مدينة نرص

�����
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معامل سمري شاكر 
أستاذللتحاليل الطبية

22409003    28 ش عثمان نب عفان – ميدان اإلسماعيلية مرص الجديدة
26337910    62ش الحجاز- ميدان هليوبوليس

4024151711ش كليوباترا – ميدان صالح الدنيأستاذساريدار

معمل د.طارق عيل حسن
    26ش عىل أمني – امتداد مصطفى النحاس م.نرص – أعىل سوبر 

24014815ماركت المحمل

24554156   60ش الخليفة المأمون – أعىل كوني سنرت

أستاذمعمل سينا الب
01010866609أبراج بيت العز برج أ الدور الخامس شقة 501 – المطرية

2701069000662 ش انب الحكم برج المرمر الدور الثاين شقة 25 – ميدان الحلمية

أستاذتكنو الب

24019825    5 ش عباس العقاد- مدينة نرص
7024157869ش المريغنى مرص الجديدة

37600965    75 ش محيي الدني أبو العز- ناصية جامعة الدول العربية
27944922    183 ش التحرير- عمارة اسرتاند

أستاذفرست الب
24555077       12ش بطرس غايل – روكيس- مرص الجديدة

26704037      52 ش عباس العقاد فوق صيدلية رشدي الدور الخامس 
22628916 مستشفى السيدة فاطمة الزهراء خلف جنينة مول 

4822742108 ش عباس العقادأستاذمعامل ساريدار
مركز النيل لألشعة 

819656 ش أحمد رشيدي من نبيل الوقاد أرض الجولفأستاذوالتحاليل 

معمل النيل للمعامل 
24552466، 14 أ ش رشيف باشا أمام حرية مول- روكيس أستاذواالختبارات الطبية

33369204

أستاذمعامل األنصار
 13ش مصطفى النحاس- مدينة نرص الدور 3

19324 7 ميدان تريومف – بداخل عيادات الجزنوري
 27 أ ش بغداد - الكوربة

22875470، 40 ش أبو داود الظاهري مكرم عبيد المنطقة السادسة- مدينة نرص أستاذد/ منى خليل
01009886744

أستاذمعامل حساب
1 ميدان روكيس- مرص الجديدة

16987    52 ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد – مدينة نرص

  مستشفى  (فيفا العقاد) 12 ش محمد مصطفى حمام من عباس العقاد

ميدان الساعة- شقة 402 الدور الرابع 10 عمارات أول مايو بجوار أخصايئمعامل عز الب
الجامعة العمالية

01144506379
22747538

أستاذمعمل سينا الب

3401000940501 ش عباس العقاد- أمام شيخ البلد
201000937834 ش مهدي عرفة- موقف الحي العارش

5401011181728 ش رمسيس- من ش بطرس غايل- روكيس
01011178210متويل الشعراوي- عيادات التيسري- الحي العارش
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601050407150 ش محمد مهدي من ش أحمد الزمر الحي العارش- مدينة نرص معامل ميرتا
01003373844المول الطبي 3 بلوك (10) المنطقة الحادية عرشة أول مدينة نرصأستاذمعامل الصفوة

11535900977 ش األهرام- عمارة النرصأستاذمعمل الدخاخني

��� ��Ø - א�§�
�¢ - א�����
2726377058 ش انب الحكم – حلمية الزيتونأستاذمعامل ساريدار

أستاذألفا الب

  39 ش انب الحكم – الزيتون

16191
   75 ش عني شمس 

 10 ش انب الحكم- ميدان الحلمية 
    171 ش الكابالت- ميدان المطرية

فرست الب للتحاليل 
301144428629 ا ش الحرية- ميدان المطرية- أعىل راية الدور األولأستاذالطبية

8116059 ميدان الحلمية- برج الفهيم الطبيأستاذمعامل الحكمة 

24503053، 29 ش انب الحكم – ميدان الحلمية – الدور 3 أعىل أورنج أستاذرويال الب 
16064

أستاذمعامل د. سمري شاكر

01114090897   أول ش العرشني من ش 6 أكتوبر أمام موقف أتوبيس 44
01115926694  50ش العرشني – عني شمس

01146060566   عمارة بيت المعز 2 مبنى أ شقة 116
01121094681    14 ش مصطفى حافظ- جرس السويس

22419771، أبراج العز – ميدان انب الحكم ش طومان باي مبنى أ أستاذكايرو الب 
22401569

فرست الب للتحاليل 
أستاذالطبية

24991199 85 ش عني شمس – برج البارون
26373510  115 ش سليم االول برج منارة الزيتون امام خريزمان

01271337601مستشفى البطريق- متفرع من شارع العرشنيأستاذمعامل تاون الب

أستاذالمخترب
29255280مدينة الخصوص- بجوار مستشفى الحياة- الخصوص 

1026399171 ش انب الحكم ميدان الحلمية – حلمية الزيتون 
24975903تقاطع ش عني شمس مع ش أحمد عصمت - عني شمس

أستاذالربج

2 شارع  شعبان موىس- ناصية شارع عني شمس

19911 115شارع سليم األول- حلمية الزيتون
  امتداد محطة مرتو المرج الجديدة-ش الجمهورية-برج األمل-أمام 

مكتب بريد 23يوليو - الدور األول المرج الجديدة
1016987 ش انب الحكم – ميدان حلمية الزيتون أستاذمعامل حساب 

7619445 ش عني شمس- أمام الكنيسةأستاذمعامل الشمس
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أستاذألفا الب

التجمع الخامس سيتي بالزا مول بجوار سيلفر ستار مول 

16191

التجمع األول- نيوكايرو كلينك مول محور مصطفى كامل
التجمع الخامص- كونكورد بالزا- ش التسعني

التجمع الخامس- سبوتمول- أمام الجامعة األمريكية
الرحاب- كورنر مول- أمام بوابة 6 

مدينتى- المركز الطبى بجوار جهاز مدينتىي
العبور- سنرت الحجاز- الحى األول

العبور- تاون ستارز مول
الرشوق- المجاورة د 2 الحي الثاين- بجوار الجهاز

19324ش 90 الشمايل – مول ذافونت وحدة 201أستاذمعامل األنصاري

رويال الب
   سيلفر ستار مول شارع إخناتون التجمع الخامس أعىل سعودي 

16064ماركت – التجمع الخامس 
    مول دوحة العارش – عمارة أ الدور 3 – العارش من رمضانأستاذ

19656ش التسعني –دوران تاون مول – مبنى S2B الدور 2أستاذالنيل لألشعة والتحاليل 

أستاذمعمل  سينا 
26163372        التجمع الخامس –ميديكال بارك سنرت عيادة 213 –أمام محكمة 

27573312       القطامية 15 ش النرص محطة النرص
فرست الب للتحاليل 

388019مول الدوحة مخحل ب – الدور الرابع شقة 41 – العارش من رمضانأستاذالطبية

أستاذالربج

                        سيلفر مول فوق سعودي بعد مدرسة إخناتون التجمع 
الخامس

19911      المركز الطبي األول عيادة 208  الرحاب
     الحي األول سنرت الحجاز- مدينة العبور

أستاذالمخترب

24486528  برج د. رشا قطعة 4 المنطقة -12 الحي العارش
29297047    مارينا مول قطعة 39 بجوار سفني استارز – التجمع الخامس

26930148 الدور األول علوي بالمركز الطبي األول – الرحاب
        مرشوع لؤلؤة العبور مركز الحي األول أمام المجمع اإلسالمي – 

44800665العبور

15366529مرشوع دوحة العارش عمارة ب وحدة 28 – العارش من رمضان

0121717087، كايرو ميديكال سنرت CMC خلف المستشفى الجويأستاذمعامل تاون الب
01030886766

أستاذكايروالب
23131622  ش 16 مول دانا وان خلف المحكمة – التجمع الخامس

26932627  مول طبي 2 – الرحاب
24796674مول جالكيس الحي 9 مجاوالة 4 بجوار ماكدونالدز



97 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

א�����©
�����
�½��· ���א³§ א�

554377444برج سينكو 3 بجوار مستشفى التأمني الصحيأستاذتكنو سكان

أستاذمعمل سبيد الب
24184848سنرت سيتي بالزا-من ش التسعني – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

19358    سنرت لؤلؤة العبور – شقة 9 الحي األول – مدينة العبور

01201717073، مدخل 4 الدور G شقة 7 مبنى بانوراما مولأستاذمعامل تاون الب
26307431

01010836665ميديكال بارك سنرت- عيادة -213 أمام المحكمة- التجمع الخامسأستاذمعمل سينا الب
01149912320سنرت الياسمني الحي األول- مدينة العبورأستاذمركز صحتي للتحاليل

א������ - א�¿���
9124858146 ش العباسيةأستاذالربج

أستاذ المخترب
7226745035 ش العباسية ميدان عبده باشا 

38524674420 ش رمسيس أمام مستشفى الدمرداش العباسية
59927879404 ش بورسعيد- باب الشعرية 

أستاذألفا الب
   109 ش العباسية

16191 399 ش رمسيس
  2ش جعفر – الظاهر 

6119445 ش العباسية- أمام مدرسة الحسينيةأستاذمعامل الشمس

7201144506376 ش العباسية- ميدان عبده باشا أخصايئمعامل عز الب
24660073

א�����

أستاذألفا الب
ش 9 المقطم- بجوار نادي مرص للتأمني

16191
8046 ش الجامعة الحديث- أمام كلية الصيدلة- الهضبة الوسطى

2028467095ش 9 المقطمأستاذساريدار 
01100925873ش 9 أمام نادي المقطمأستاذكايروالب

2319911 شارع 9 المقطمأستاذالربج
37729025539 منطقة د الهضبة العلياأستاذالمخترب

أستاذرويال الب
1.        14 ش 9 ميدان النافورة  الدور األريض أمام السكرية- المقطم

16064
2.      ش 9 مساكن أطلس بلوك 19 أعىل النساجون الرشقيون المقطم

Øא������	

أستاذألفا الب

181 ش جرس السويس أمام بوابة 5 نادي الشمس
16191 1 عمارات المريالند

2 ب أبراج الفاروقية- ش جرس السويس

مختربات العرب 
7 ش جرس السويس – منشية البكريأستاذللتحاليل الطبية

22570586
01140020016
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15716059 ش جمال عبد النارص أمام أورنجأستاذمعامل الحكمة 

أستاذالربج
2أ عمارات الفاروقية جرس السويس

19911
64أ ش جرس السويس – أمام موقف األلف مسكن

2526637271 ش جرس السويس تقسم جمعية عمر نب الخطاب أستاذالمخترب
219445ب جرس السويس – الزنهة عمارات الفاروقيةأستاذمعامل الشمس

أستاذمعامل الربكة
ش الخمسني – أمام المعهد األزهري

15034
64أ ش جرس السويس- ناصية ش جول جمال

 Ì א���
12716191 ش مرص والسودان أستاذألفا الب

مختربات العرب 
01140500540، 145 ش طومان باأستاذللتحاليل الطبية

26441920
11519911شارع مرص والسودان - فوق كنتاكي - محطة المحافظ -حدائق القبــةأستاذالربج

أستاذ المخترب 
2426436089 ش عمر نب الخطاب -ميدان اإلسماعيلية 

12729223608 ش مرص والسودان برج أ 
12019445 ش مرص والسودان اعىل فودافون استاذمعامل الشمس

01100623211، زاوية أبو مسلم – أمام الموقف القديمأستاذمعامل األهرام مرص
37826382

12701210415254 ش مرص والسودان الدور الثاين برج 2أأخصايئمعامل عز الب

��À א�� � - ��¶ א� �� - ��� א����¥

أستاذالربج

 49ش نوبار – باب اللوق

19911
   91 مجلس األمة ناصية شارع بورسعيد- السيدة زينب

الشعرية باب  بورسعيد  ش   61         ·
15ش المرعشيل تقاطع أحمد حشمت - أمام سوبرماركت سعودي- 

الزمالك

أستاذالمخترب

33040355   51 ش الشهيد عبد المنعم رياض بجوار برج األطباء 
23926623 9 ش البطل أحمد عبد العزيز من ش الساحة باب اللوق

27380810    140 ش 26 يوليو أمام سنرتال الزمالك 
327879589 أ ش المنصورية الدراسة – الجمالية

23939498 306 ش بورسعيد أمام مستشفى أحمد ماهر – السيدة زينب 
23611075  45 ش القرص العيني

د/ حسني إسماعيل 
1125753195 ش قطب الدني موىس الفرنساوي عمارة الفالح بوالق أبوالعالأستاذحسني، (إميو الب) 

1ش محمد فهمي السيد جاردن سيتي داخل مستشفى جاردن سيتي أستاذمعمل اليف الب
27955847ألفراد الرشطة
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3323645700 ش القرص العيني أعىل صيدلية عيل وعيلأستاذمعامل الحياة

3001006270698 ش المبتديان استشاريمعمل سومينال
01125225571 

أستاذمعامل الربكة
33 ش قرص العينى

15034
263 ش بورسعيد- برج اللؤلؤة

أستاذكايروالب
23914936   9 ش رشيف أمام عمارة اللواء

23913522   54 ش عبد الخالق ثروت
27945290  13 ش نوبار بجوار محطة سعد زغلول

26919445 ش بورسعيد – برد الؤلؤةأستاذمعامل الشمس
معامل مرتجى للتحاليل 

الطبية (صالح الدني 
مرتجى)

4123937976ش طلعت حربأستاذ

أستاذمعامل األنصاري
27964801      41ش نوبار تقاطع ش الشيخ ريحان – باب اللوق

23630813،  6ش المريس أمام مستشفى أبوالريش – السيدة زينب
19324

معمل د. طارق عيل 
18327922552ش التحرير – عمارة أسرتاند – باب اللوقأستاذحسن

مركز النيل لألشعة 
819656ش هد شعراوي- باب اللوق أستاذوالتحاليل 

23921019     196 ش بورسعيد بجوار مكتب بريد السيدة زينبأستاذمعمل فرست الب
(أميو الب) حسني 

1133441157ش قطب الدني موىس عمارة الفالح – الفرنساوي – بوالق أبوالعالأستاذإسماعيل

18327944922 ش التحرير- عمارة أسرتاند – باب اللوقأستاذتكنوالب

أستاذألفا الب 

     1ش طلعت حرب – ميدان التحرير

16191
     2 ش رشيف – عمارة اللواء 

   208 ش بورسعيد – السيدة زينب
35 ش قرص العيني

59 ش عبد المنعم رياض
127927712ش محمد محمود برج األطباء – باب اللوقأستاذفرست الب

23909516، 16 ش رشيف بجوار البنك األهيل أستاذمعامل نيوالب
01000521722

01221101711، 2 ش رشيف عمارة اللواء الدور الثالث شقة 35أستاذمعامل الخرباء
23916884

معمل البحوث للتحاليل 
27931464، 183التحرير باب اللوق  عمارة أسرتاند - التحريرأستاذالطبية

01000126563
223924201ش رشيف – عمارة اللواءأستاذرويال الب
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استاذمعامل ساريدار
23957546 11 ميدان الفلكي – عمارة بدراوي

23920184   13 ميدان السيدة زينب

أخصايئمعامل عز الب

59301144506374 أمام مستشفى سيد جالل (باب الشعرية)        
25930070  

01144506378   345 ش بورسعيد أمام باب استقبال مستشفى أحمد ماهر
23928726 

01144506370 3 ش المنصورة أمام مستشفى الحسني الجامعي
25892472

123920100م ش صربي أبو علم- باب اللوقأخصايئمعمل غادة محمد عزت
01277680337

����Ø - ���א

أستاذالمخترب
25740111 30ش شربا – فوق مكتبة المحبة- شربا

22021553   10ش السالم أمام البنك المرصي األمريكي أغاخان- شربا
46047472     2 ش الواحدة ناصية ش 15 مايو – شربا الخيمة

أستاذألفا الب 
    40 ش شربا

16191  1 عمارات أغاخان
 275 ش شربا- محطة مرتو الخلفاوي

معمل جميل أمني 
25773721، 26ش شربا أستاذتاودرس 

0123121477
56 ش شربا أعىل العابد بجوار عمر أفندي أستاذمعامل الحمد 

24609604،  40ش شربا بجوار حي شربا أستاذكايروالب 
44704075

23001032311667 ش شربا أمام محطة مرتو الخلفاويأستاذ ميتا الب

أستاذالربج
    59 ش شربا – شربا

19911
  53 شارع محمد الخلفاو - شربا (ميدان الخلفاوي)

أستاذساريدار
25787202  53 ش شربا – برج السعد

42215575 1 ش الرتعة البوالقية من ش 15 مايو محطة المرور

أستاذمعامل الحياه
22069006أبراج أغاخان ش كورنيش النيل برج 13

422036240ش شبيان متفرع من ش شربا
15224322490 ش شربا محطة سانت تريزااستاذفرست الب للتحاليل الطبية

6019324 ش شربا – تقاطع مرسةأستاذمعامل األنصاري

25789225، 22 شربا – أعىل محالت أبو شليب الدور األول- شربا مرصأستاذرويال الب
16064

26219445 ش شربا الخلفاوي أستاذمعامل الشمس



101 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

א�����©
�����
�½��· ���א³§ א�

معمل العاصمة 
359 ش رمسيس امام مستشفى الدمرداش باب الجراحة (بجوار أستاذللتحاليل الطبية

معرض دار الفؤاد)

24671926
01096575683
01203267336

26839400
معامل سمري شاكر 

8722044155 ش شربا- أمام عمر أفنديأستاذللتحاليل الطبية

2101001407660ش األلفى- عمارة الطويل من ش الجمهوريةدكتوراةمعامل المنى
115034 ش أحمد عرايب- أمام كوبري عرايب- شربا الخيمةأستاذمعمل الربكة

�א����

أستاذألفا الب
47ش المنيل

16191
87 ش المنيل  

8723619731 ش المنيل الدور األول أستاذالمخترب 
7823386999ش المنيل – النيلأستاذفرست الب

معمل د. تيسري محمد 
7223684551ب ش المنيل استاذكامل 

11916059 ش المنيل امام كلية طب األسنان جامعة القاهرةأستاذمعامل الحكمة
919911 شارع سعيد ذو الفقار، ميدان الباشا- المنيلأستاذالربج

919445 ش سعيد ذو الفقار- ميدان الباشا- المنيلأستاذمعامل الشمس
8925326711 أ ش المنيل بجوار محطة الغمراويأستاذكايروالب
5219232 ش المنيل أستاذ ساريدار 

א�����Ã – ��אÜ¹ א�����¬ 

أستاذمعامل  األنصاري
23787769   69 ش 9 المعادي الدور -3 المعادي 

19324-   ش الجزائر داخل مستشفى الياسمني – المعادي الجديدة
ميتا الب للتحاليل 

01028888995ميدان الحرية 2 ش 150 رقم 5 – المعادي أستاذالطبية

أستاذمعامل الشمس
5 ش 153 برج الحرية- بجوار ميدان الحرية

19445
1/7 تقاطع النرص مع الالسلكى- أعىل مؤمن

أستاذكايروالب 
25171431   1/1 ش فلسطني أمام محطة البزنني – المعادي

29178801     زهراء المعاد – طريق كارفور أعىل محل فودافون 
23782321      56 ش مرص حلوان الزرايع برج بدر

مختربات العرب 
أستاذللتحاليل الطبية

01022120061،   70 ش حسنني دسوقى بجوار موبيليا الرساو
23588012

01019988649  12 ش 154 المعادي – الدور الخامس
25253610 
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أستاذالمخترب
23806133    4ش 151من ميدان الحرية – المعادي

25172712  2/8 ش النرص – المعاد الجديدة 
23167199   50 ش الفيوم ناصية إبراهيم عبد الهادي – دار السالم

أستاذألفا الب 

   9 ميدان الحرية المعادي 

16191

   كورنيش النيل –المعادي- مزنل كوبري المنيب
    73 ش 9

 28 ش النرص
  4ش المصانع من ش الفيوم – بدار السالم

 مرشوع ريحانة ريزيدنس- برج المرشدي- زهراء المعادي
  ش كارفور الرئيىس- المعراج العلو- زهراء المعادي

   2020 مجاورة -2 مدينة المعراج- عمارات النرص

13301018807344 ش أحمد زكي – حدائق المعاديأستاذسيجما الب
23598897

أستاذالربج

المعادي نعمة-  أحذية  فوق   - الحرية  ميدان   153 1شارع          ·

19911 المعادي رجب-  أوالد  فوق   - الجزائر  ميدان   43         ·
بجوار   - السالم  دار   - الفيوم  ش  امتداد  زكي  أحمد  45شارع          ·

صيدلية الرازي

أستاذساريدار
25170708  7/1 تقاطع ش النرص مع ش الالسلكي (فوق ماكدونالدز)

23624469     ش الفيوم مع تقاطع ش السيد حنفي
19232-     26 أ ش رشيف باشا – ناصية ش حيدر (بجوار محطة المرتو)

14627544723ش النرص – ميدان الجزائر – برج البقالويأستاذمعامل الحياة
19324ش الجزائر – بداخل مستشفى الرواد – المعادي الجديدة أستاذمعامل األنصاري

123593648ميدان المحطة – ش 9 أمام محطة المرتو - المعاديأستاذالنيل لألشعة والتحاليل

01221101710، 27 ش النرص أمام سرياميكا كليوباترا الدور الثالث شقة 7أستاذمعامل الخرباء
27547227

45 ل – ش النرص – ميدان الجزائر – أعىل صيدلية العزيب المعاد أستاذرويال الب
16064           229 ش أحمد زكي بجوار موقف فايدة كامل- دار السالم

 معمل د. طارق عيل 
1027581144ش المحمودية – غارات النيل – القطاميةأستاذحسن

1416987 ش النرصأستاذمعامل حساب 
معامل سمري شاكر 

22403816، 99 أ ش سليم األول – الزيتونأستاذللتحاليل الطبية 
01278589150

�����
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29734970، 55 ش رياض ناصية رشيف حلوانأستاذألفا الب 
16191

3629733084 ش حيدر باشا ناصية ش رشيف حلوانأستاذ المخترب
معمل حلوان للتحاليل 

25559522، 27ب اسماعيل كامل – حلوانأستاذ الباثولوجي
01149019510

أستاذكايروالب
25585337 32 ش زكي – برج لؤلؤة حلوان

25566684  41 ش رايل أعىل كارفور
01100925886مول وسط البلد جهاز مدينة – اعىل كارفور – 15 مايو

استاذالربج 
   دهب مول الدور األول بجوار محطة مرتو حلوان

19911
18شارع خالد نب الوليد - أمام محكمة األرسة حدائق حلوان

2519445 ش المصطفى المراىغ- برج مكس بجوار سينما ماجداستاذمعامل الشمس

38 ش محمد سيد احمد – الدور 2 – اعىل صيدلية د. أحمد العزىب- أستاذرويال الب
16064أمام رشكة الكهرباء- حلوان

44 ش منصور تقاطع المرايغ أمام محطة مرتو حلوان الدور الثالث أستاذمعامل الخرباء
01221101712شقة 305

فرست الب للتحاليل 
3425562962 ش رشيف – أمام مدرسة الشهيد محمد فريد االبتدائية أستاذالطبية

01210415252شقة 6 عمارة 28 ش مصطفى المرايغ بجوار مرتو حلوان أمام سينما ماجدةأخصايئمعامل عز الب

�����
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81ش سليم األول برج الفهيم ميدان الحلميةأستاذالحلميه لألشعة
 ،26328218
 ،26366883
01001615537

أستاذسيتى سكان لألشعة
45 ميدان انب الحكم عمارات بيت العز مدخل B حلمية الزيتون،                          

86 أ شارع سليم األول- أمام مستشفى الحلمية العسكري- حلمية 
الزيتون

26428028
01007685275
01153331287

26435460 

المركز التخصيص 
100 ش الحرية المرصية أمام سنرت رنني- المرصيةاستشاريلألشعة

 ،01287740042
 ،01032311221

22524555

كابيتال سكان
أحمد 

عبدالسميع 
محمود

20701066619000 ش جرس السويس هليوبوليس مرص الجديدة

��אÜ¹ א���
الدويدار للموجات 

01221606166، 21د ش الدويدار – حدائق القبة – محطة المحافظدكتوراهالصوتية
23304452

 ��� ��� א�����© - ����

أستاذكايرو سكان

15ش سمري عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد

19144

تقاطع شارع يوسف عباس مع شارع النرص برج األطباء

7 أ شارع فريد سميكة- أمام نادي الشمس

123 ش مرص والسودان أعىل البنك األهيل

18 ش القبة- بجوار كنيسة اإلدفنتيست

مركز سمارت سكان 
2ش أحمد الزمر ميدان الحي العارش- مدينة نرصأستاذلألشعة 

 ،24730417
 ،1010805062
01123090400

8719173 ش المقريزي- الخليفة المأمون- روكيسأستاذالطاهرة لألشعة

مركز سما سكان 
27756177، 94 ش عبد العزيز فهمي سانت فاتيما مرص الجديدةأستاذلألشعة 

01014777413

مركز النيل لألشعة 
819656 ش أحمد رشيدي من نبيل الوقاد- أرض الجولفأستاذوالتحاليل 

8201288288769 ش الطريان أمام التأمني الصحي- مدينة نرص أستاذفيو سكان 
24025360
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819989 ش رشيد من ش عثمان نب عفان- ميدان صالح الدني أستاذتكنو سكان 
مركز األشعة والموجات 

52ش مصطفى النحاس – تقاطع مكرم عبيد – المنطقة السادسة – أستاذفوق الصوتية
مدينة نرص

 ،22707099
01222788290

مركز األشعة المقطعية 
22584153، 57 ش الخليفة المأمون – روكيسأستاذوالرنني المغناطييس

22572810
المركز الوطني لألشعة 

26381172، 10 ش السباق- المرييالند – مرص الجديدةأستاذ(وطني سكان)
01203388569

3124550025ش نزيه خليفة – مرص الجديدةأستاذالمركز الدويل لألشعة
7324175556 ش المريغني- أمام كلية البناتأستاذمركز ألفا سكان

مركز رايت سكان 
لألشعة

2 ش الدكتور محمود فتحي المنطقة التاسعة ميديكال سنرت 2 بجوار 
01278500033التأمينات

مركز وادي النيل 
01002235022 1 ش السبتق من ش الحجاز- مرص الجديدةلألشعة

22400078

01000373137 16 رابعة االستثمارية- ميدان الساعة- مدينة نرصأستاذتوب سكان الب
224192418

א�
��� א����Ø - א�����© א�����© - א����� �� ��¤�¢
النيل لالشعة و 

19656ش التسعني –دوران تاون مول – مبنى S2B الدور 2أستاذالتحاليل 

أستاذتكنو سكان 

ميديكال بارك 1 امام مجمع المحاكم القاهرة الجديدة- التجمع 
23131437الخامس

ميديكال بارك 2 امام مجمع المحاكم القاهرة الجديدة التجمع 
19989الخامس

25364050، كونكورد بالزا 45 ش التسعني الجنويب أستاذمركز ألفا سكان
16171

7601001606050 ش 15 التجمع الخامس- القاهرة الجديدة أستاذمركز رعاية لالشعة 
مركز الحياة لألشعة 

01122115760، التجمع الخامس- ميديكال باركأستاذ(الحياة إسكان) 
01022442130

���Æ ©א�� � - ��¶ א� �� - א���� À��
25119173ش بورسعيد – السيدة زينب – القاهرةأستاذ الطاهرة لألشعة

23645614، 23 ش القرص العينى أمام معهد السكر أستاذعمرو زايد
23645612

18027944430ش التحرير – ميدان الفلكيأستاذحافظ رشيف
مركز النيل لألشعة 

819656ش هد شعراوي باب اللوق أستاذوالتحاليل 

1519144ميدان التحرير- بجوار كنتاكيأستاذكايرو سكان
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59 ش شربا – أمام سينما دوليل، 66 ش شربا- بجوار مدرسة أستاذكايرو سكان
19144التوفيقية

مركز الحياة لألشعة 
37 ش عماد الدني ش رمسيس بجور مسجد الفتح عمارة النهضةأستاذ(الحياة إسكان) 

 ،25891984
 ،1020975550
01020975551

23019989 ش شربا أمام محطة مرتو الخلفاوي أستاذتكنو سكان
2824320850ش روض الفرج – شرباأستاذأوميجا سكان

مرسة سكان لألشعة 
01271702829 9 ش مرسة روض الفرج- شرباأستاذالتشخيصية

24620242

א������ - א�¿��� - א��א� ¥
9119144ش ميدان الجيش العباسيةأساتذةكايرو سكان

 א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬ - א�����

كابيتال سكان
أحمد 

عبدالسميع 
محمود

25171115، 45 ش النرص ميدان الجزائر – المعادي الجديدة
25171116

119656ميدان المحطة – ش9 أمام محطة المرتو - المعاديأستاذالنيل لألشعة والتحاليل

أستاذكايرو سكان
طريق المعادي – كورنيش النيل بجوار مستشفى النيل بدراوي

19144 43 ش الجزائر- أعىل أوالد رجب
420 ش 9 – أمام محطة بزنني توتال

01122098828ش الفيوم أمام مستشفى تبارك لألطفال- دار السالمأستاذمودرن سكان 
3423598921 ش 100 ميدان الحرية 2 أستاذتكنو سكان

برج السالم – أول طريق الكورنيش- بجوار مستشفى السالم الدويل أستاذمركز ألفا سكان
كورنيش- المعادي

 ،25284888
16171

مركز الحياة لألشعة 
01122115760المعادي- 5 ش الالسلكي- الدور الخامسأستاذ(الحياة إسكان) 

01022442130 

مركز أندريا سكان 
1 ش آسيا- نزلة أندريا- كورنيش المعاديأخصايئلالشعة

 01111345306
01102092892

25243810 

��א³§ א£��



107 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

א�����©

� �א¢
المركز الدويل لألشعة 

والرنني المغناطييس
هشام محمد 
عبد التواب 

44 تقاطع ش منصور مع المرايغ (برج الصيفي) بجوار محطة مرتو 
حلوان

  01007720983
01121186124

4119144 ش محمد سيد أحمد- برج النادي أمام مطعم مؤمنأستاذكايرو سكان

�א����

25326200، 92أ شارع متحف المنيل – القاهرةأساتذةفريست سكان لألشعة
25326300

7201288880775 ش المنيل ميدان الباشا فوق حلواين أفنانأستاذمركز الرشوق لألشعة
11019144 ش المنيل- أمام محطة بزنني أويل ليبياأستاذكايرو سكان

��א³§ א£��
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أستاذ جهاز هضمى أحمد محمود صالح رشيف
وكبد وسكر

ميدان انب الحكم-الزيتون- عمارات بيت العز شقة 
323 آخر طومان باي الدور الخامس مدخل (أ)

 ،01223814172
26359417

أستاذ باطنة وغدد محمد يحيى صديق النبوي
صماء وسكر

5 ش دار السعادة - جهة شارع نصوح- حدائق 
الزيتون

 ،22562208
01226787722

186 ش الشهيد عناين من سكة الواييل أمام نادي مرص استشاريمصطفى إبراهيم إسماعيل
للبرتول- حدائق القبة

 ،22597955
01154400761

24343024، 112 ش مرص والسودان - حدائق القبةاستشاريطلعت محمود محمد المدىن
01005119685

استشاري باطنة سلو محمد فهمي
وجهاز هضمي وكبد

94 ش المطرية العمومي- ميدان المطرية- أبراج 
الهنا

 ،2838376
01222612418

��� ��� א�����© - ����

01005107346، 92 ش مصطفى النحاس استشاراحمد انور ابراهيم منصور
22729999

اخصاىئ باطنة و احمد سيد اسماعيل 
غدد وسكر

    32 فيال ش رشيد متفرع من صالح سالم امام 
المريديان 

 ،01112509090
 ،010051006677

01271560161

التجمع الخامس الحى الرابع عمارة 246 بجور سنرت استشاريإسماعيل منصور إبراهيم مطر
الحبايا

 ،01005094844
25416902

أستاذ جهاز هضمي أرشف محمود بيومي عقبة
وكبد

ش مصطفى النحاس عمارات عثمان أحمد عثمان 
عمارة 77 شقة 206 الدور الثاىن

 ،01200061165
01000952933

دكتوراه باطنة حسني سيد حسني عبداهللا
وكىل

21 شارع القبة– ميدان روكيس – مرص الجديدة– 
الدور الرابع

 ،01140508988
0111385899

استشاري باطنة خالد محمد محمد تعلب
01094444076، تكنولوجي مول بجوار الرساج مول مكرم عبيدوغدد

26706946

استشاري باطنة ليىل محمود عيل هنداوي
2101022224050 ش الطريان – مدينة نرصوغدد وسكر

استشاري حميات محمد زكي محمد الديب
وجهاز هضمي

102 ش مكرم عبيد (أمام سيتي سنرت مول) مدينة 
نرص

 ،23494878
01223530980

استشاري غدد محمد محمد الحسيني
صماء

57 القاهرة الجديدة من ش التسعني الشمايل 
بمواجهة أو جي إس ذا فونت عيادة 220

 ،01111924377
01006090210

أستاذ باطنة محمد كامل صربي
01223471576، 60 الخليفة المأمون – روكيس – كوني سنرتوحساسية ومناعة

24553132
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محمد عيل محمد حداد عز 
العرب

استشاري جهاز 
6 ش بطرس غايل – روكيس هضمي

 ،24516415
 ،01275111306
01061060028

استشاري باطنة مصطفى كامل محمد عطية
وسكر 

60 ش الخليفة المأمون –برج كوني سنرت – روكيس 
مرص الجديدة

 ،01119659111
 ،01066351810

24551321

استشاري جهاز يرسي عبدالرحمن محمد أمني
، 23577026 42 متويل الشعراوي – أبراج عفيفي – مدينة نرصهضمي وكبد

01098898685

10 ش يوسف عباس- أمام مستشفى دار الفؤاد الدور استشاريمصطفى إبراهيم إسماعيل
الثالث شقة 310

 ،22597955
01154400761

28 ش عثمان نب عفان- مرص الجديدة- ميدان استشاريفادي صبحي كمال حناوي
اإلسماعيلية

 ،01221974411
22410107

א������-א�¿��� - א��א� ¥

استشار سكر أحمد أنور إبراهيم منصور
وقلب

26852882، 44 ش العباسية قبل ميدان الجيش
01005107346

26837405      12 ش الشماع من ش رمسيس العبايس

استشار باطنة احمد سيد احمد عالم
و كىل

91 ش العباسية برج األطباء الدور الرابع أعىل معمل 
الربج

 ،01229445880
24872444

���Æ ©א�� � - ��¶ א� ��- א���� À��

أحمد إبراهيم عبداللطيف
استشاري جهاز 

هضمي وكبد 
ومناظري

23929460، 35 ميدان السيدة زينب – عمارة الطاهرة
01222867654

أستاذ جهاز هضمي أرشف محمود بيومي عقبة
23950045، 96 ش محمد فريد بجوار التوحيد والنور – عابدنيوكبد وسكر

01200061165

11 ش محمد محمود – باب اللوقأستاذ باطنة وغددصبحي أحمد الشييش
  ،27941956

 ،01223225317
27958901

א�����¬ -  ��אÜ¹ א�����¬

59 ا زهراء المعادي – الشطر السادس – بجوار أستاذ ضياء الدني عبدالعزيز
01068441228المسجد الكويتي

استشاري باطنة طارق سامي محمود 
وكىل

49ش الالسلكى – المعادي الجديدة أمام مطعم 
مؤمن

 ،01001572834
25168569

استشاري باطنة محمد كمال زغلول محمد
وجهاز هضمي وكبد

المعادي ش 7 ركن المعادي أمام محطة مرتو المعادي 
األمامية

 ،25246727
01006487324
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استشاري باطنة سامي المنياوي نصيف
وكىل 

26 ش جامع أبو الفضل – الساحل محطة مرتو سانت 
تريزا

 ،01228728580
22024999

01201966939، 16 ش أبو طاقية محطة مرتو سانت تريزا - شربااستشاري سالمة واصف سالمة
21968955

801211748833 ش مرسة- شربا مرص استشاريعماد عادل وليم

25764459، 6 شارع البعثة – أول شربا- محطة مرسةاستشاريكرم فهمي عجايب
01271344454

101114084344 ش أحمد عراىب برج األطباء شربا الخيمةأستاذ باطنةمحمد عبد العزيز متويل

Ø��א�� ���
א����� - א�

باطنة وقلب عالء محمود عبد الحميد حسن
وأوعية

36 الحي األول خلف مدرسة المستقبل مول ميديكال 
سنرت – شقة رقم 7 بالدور الثاين – التجمع الخامس 

 ،35700524
01002590345

استشاري جهاز طارق ماجد أحمد السقطي
01066511544اليف مول خلف سعودي ماركت التجمع الخامسهضمي وكبد

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

28 ش عثمان نب عفان- مرص الجديدة- ميدان استشاريفادي صبحي كمال حناوي
اإلسماعيلية

 ،01221974411
22410107

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
5201115661922 ش المنيل شقة 2 الدور الثاين- السيدة زينبدكتوراهأحمد حسني محمد حسني بكري

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
3001111632486 ش المبتديان الدور الرابعاستشاريوليد محمد كامل أحمد
3001004048560 ش المبتديان استشاريفاروق مصطفى فارس
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6 ش المدينة متفرع من طه حسني بجوار مسجد أستاذ      أحمد محمد أحمد عبداهللا
المرزوقي-  الزنهة الجديدة 

 ،01005244926 
0115911062

برج فودافون – م النفق الرشقي – الملك الصالح دكتوراهعادل جودة دعبس
تقاطع صالح سالم مع أول ش جامع عمرو نب العاص

 ،01144506625
01114927048

��אÜ¹ א���

143 ش مرص والسودان- حدائق القبةأستاذعوض حسن الكيال

 ،24645548
 ،01006043723

 ،24645371
01222152595

01094040254، 201 ش السودان ميدان لبنان- المهندسنياستشاريأمري منري هرني ميخائيل
01224581242

��� ��� א�����© - ����

22712119، 52 ش عباس العقاد – مدينة نرصاستشاريأرشف محمد أحمد محسن
01007987818

أستاذ جراحة أورام حسن سيد سيد طنطاوي
ومناظري

40 ش الحجاز – ميدان المحكمة – مرص الجديدة 
بجوار حلواين الصمدي

 ،26356521
1001663476

سامي أحمد عبدالرحمن 
22744830، 96 ش مصطفى النحاس – مدينة نرص أستاذسليمان 

01001798343

أستاذسمري حسني سيدهم

7 ش مبارك الجولف مرص الجديدة خلف الرقابة 
24180198اإلدارية

24147894، 7 ش مراد الرشيعي مرص الجديدة
01223426874

استشاري جراحة محمد محمود عزت إبراهيم
عامة وجراحة أورام

52 ش الطريان أمام مستشفى التأمني الصحي – 
مدينة نرص

 ،01015044464
 ،26857488

24051340

73 ش عثمان نب عفان بني ميدان تريومف وسفري مرص استشاريهاين عزيز كريلس
الجديدة

 ،24190779
24195960

حاتم سيد صابر
استشاري جراحة 

عامة وقنوات 
مرارية وبنكرياس

1301116950007ش صالح سالم عمارات العبور مرص الجديدة

محمد عبد الستار عبد الحميد 
501099236620 ش النادي- روكيس- مرص الجديدةأستاذعمران
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عبداهللا عبدالحميد سالم
دكتوراه جراحة 

عامة ومناظري 
وجهاز هضمي

التجمع الخامس منطقة 3/4 أمام المعهد العايل 
01001188089للحاسب اآليل

استشاري جهاز عبد الرافع عطية
هضمي ومناظري

عيادة -443 مركز القاهرة الطبي- ش التسعني- 
01022265941التجمع الخامس

��À א�� �

23955512، 12 ش حسن األكرب – عابدنياستشاري هشام حسني محمد صبيح
01111800111

א�����- א�����

23646207، 14 ش متحف المنيل – بجوار سينما فانت حمامةاستشاريمنري مرقس بشاي
01001486574

01204403879ش 9 المقطم أعىل حلواين الحلميةاستشاريأيمن معتمد عبد السالم
9701210517149 ش المنيل الرئييساستشارياحمد جمال الدني سفينة عبد اهللا

����Ø - ���א

25751887، 7 ش جزيره بدران شربا عمارة توشيبا العريباستشاريأسامة سيد عبدالخالق
01006721903

إسماعيل عبدالمجيد 
41 مدخل القاهرة ميدان عبود –شربا – أمام موقف أستاذعبدالباري الخواجة

عبود

 ،24325152
 ،1224325152
01064325152

1 ش عبد اللطيف المكيايت متفرع من المتزنه ميدان استشاريرشيف مراد جرجس
01211919280هليوبوليس خلف مستشفى هليوبوليس

א�����¬

سامي محمد عبد الستار
أخصايئ جراحة 

جهاز هضمي ورشخ 
ومستقيم

01100077468، 5032 مدينة المعراج خلف كارفور المعادي
01116838555

استشاري جهاز عبد الرافع عطية
هضمي ومناظري

15 إبراهيم بدر - أمام كارفور- دائري المعادي بجوار 
01022265941سرياميكا كليو باترا

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

أستاذ جراحة محمد محمد بهاء الدني أحمد
وزراعة كبد

4 ش بطرس غايل عمارة البنك األهيل- روكيس- مرص 
01001425462الجديدة
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5122712119 ش عباس العقاد مدينة نرصاستشاريأرشف محمد محسن

7401004654619 ش الزهور- مرص الجديدةمدرسمحمد جمال الدني لطفي
5001000942246 ش الخليفة المأمون برج سوق العرصدكتوراهمحمد يحيى عيل إبراهيم

��� א�� �

99 ش رمسيس أمام نقابة المهندسني بجوار جريدة استشاريممدوح سامي ميخائيل
الجمهورية

 ،01005185297
25760088

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
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24572853، 22 ش الشرباوي دوران شربادكتوراهفيصل سعيد حداية
01223734580

���
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3ش الشيخ األمري من ش مرص والسودان بجوار استشاريمحمد مسعد سيد محمد 
صيدلية الحياة

 ،24649018
01222320300

16201000052921 ش التسعني الشمايل- التجمع الخامساستشاريضيايئ محمد دياب

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
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 4 ميدان العزيز باهللا- تقاطع شارع طومان باي، استشاري رشيف بطرس أخنوخ بشاي
وشارع العزيز باهللا- الزيتون

 ،24042081
01222853641

24848758، 143ش مرص والسودان- حدائق القبةأستاذعوض حسن الكيال
 ،01006043723

24512525، 12 ميدان انب سندر - منشية البكرياستشاريمصطفى السعيد سعد الخويل
 ،01005181851
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استشاري جراحة محمد طارق حلمي
425755281 ميدان التوفيقية - وسط المدينةعظام 

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬- א�����

25263342، 2ش100متفرع من ش -105 المعاديأستاذ مساعدزياد سمري سيد جاد
01060433887

27508696، عرب المعادي بجوار مطعم حمزاويأستاذ عيل زيدان تهامي محمد
01006367475

3301027622444 ش رشيف- حدائق حلواناستشاريمحمد السيد حسن

��� ��� א�����© - ����

أستاذ جراحة أورام حسن سيد سيد طنطاو
ومناظري

40 ش الحجاز – ميدان المحكمة – مرص الجديدة 
بجوار حلواين الصمدي

 ،26356521
01001663476

استشاري جراحة محمد محمود عزت ابراهيم
عامة وجراحة أورام

52 ش الطريان أمام مستشفى التأمني الصحي – 
مدينة نرص

 ،01006110696
24051340

استشاري جراحة محمود عيىس
3501022265941 ش إفريقيا - المنطقة التاسعة- مدينة نرصعظام

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

01001415986، 92 ش محمد فريد باب اللوق فوق محطة محمد نجيبأستاذمحمد قدري وشاحي
 ،23912259

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���Æ ©א���� -��� ��� א�����© - ����

26ش عيل أمني امتداد مصطفى النحاس – عمارة استشاريأحمد يرسي العجماوي
01001022603المحمل – مدينة نرص

1ش السباق – مرص الجديدة بجوار أديداس جرس دكتوراهرشيف حسنني أحمد
السويس 

 ،01122345933
01001924613

5201115661922 ش المنيل شقة 2 الدور الثاين السيدة زينبدكتوراه عالج األلمأحمد حسني محمد حسني بكري

 �א�����¬- ��אÜ¹ א�����¬- א����

برج -10064 طريق كارفور- زهراء المعادي- بجوار استشارييارس محمد سعيد
بزنينة توتال

 ،01201298380
24475109
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149ش الزنهة                      71 ش أحمد عصمتاستشاريإميل عديل شنودي
 ،27750086

 ،01001404814
24935136

12/72ب ش الحجاز امتداد ش غرناطة روكيس – مرص استشاريأيمن محمد عثمان الكحكي
01027113223الجديدة 

استشاري سمع جمال محمد الصرييف
0123466296، 8 ش يوسف عباس أمام نادي الزهور- مدينة نرصواتزان

22604027

16 ش الجربيت – متفرع من الخليفة المأمون – منشية دكتوراهخالد السيد محمد الجندي
22571953البكري 

26380808، 3 ش أحمد ماهر – من متحف المطرية - النعاماستشاريرأفت صادق المهندس
01222130011

69ش عىل أمني امتداد مصطفى النحاس عمارات استشاريظافر حسني محمد
عثمان مدينة نرص

 ،20802132
01223530647

39ش اإلمام عيل – ميدان اإلسماعيلية– مرص أستاذ مساعدمحمد محمود الصاوي
0105145156الجديدة

6001270890820 ش نخلة المطيعي- مرص الجديدةاستشاريأحمد نبيل عبد العزيز

استشاريتوفيق عبد العاطي الخويل
عمارة 22 ش عبد العزيز عيىس خلف مدرسة المنهل 

01017917070من مصطفى النحاس

01096691772المقطم ش 9 - ميدان المفارق

���Æ ©א�� � - ��¶ א� �� - א���� À��

73 ش مجلس الشعب فوق صيدلية الحنفي بجوار خري استشاريرساج الدني أحمد 
زمان – السيدة زينب 

 ،23906933
01224359267

19 ب ش محمد فهمي من القبة الفداوية العباسية استشاريطارق محمد فتحي
الدور األول شقة 1

 ،01229366223
24665543

������

01027113117، 14ش الجمهورية– عابدنيأستاذأيمن محمد عثمان الكحكي
01061803500

���א

استشاري أنف نبيل ثابت واصف هارون
وأذن

27 ش شيكوالين الرتعة البوالقية محطة مرتو مرسة- 
شربا مرص

 ،01227035252
22011018
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استشاري سمع جمال محمد الصرييف
01223466296، 8ش يوسف عباس أمام نادي الزهور – مدينة نرصواتزان

26040272
محمد عيل سعد بركه (تخاطب 

22415545، 44 ميدان صالح الدني – مرص الجديدةأستاذوسمعيات)
01090006223

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬
رنا سعدالدني محمد إبراهيم  

01001067608، 12 ش76 متفرع من ش-9المعاديدكتوراه(ذوي االحتياجات الخاصة)
01005111668

������
أماين السعيد محمد فرج 

27952460، 52 ش الشيخ ريحان – عابدنياستشاري(سمعيات)
01222379834

���א

استشاري نبيل ثابت واصف هارون
سمعيات

27 ش شيكوالين الرتعة البوالقية محطة مرتو مرسة- 
شربا مرص

 ،01227035252
22011018

א�����
سناء مهران محمد قنديل 
(عيادات الروضة الجديدة 

التخصصية للسمعيات)
مدينة العبور حي الشباب- سنرت الياسمني مبنى (د) دكتوراه

الدور الثالث
 ،01096959556

01096887718

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א������- א�¿���- א��א� �- ���� ��� - ��� א�����© - א�����

22723760، 1 مصطفى النحاس عمارة نرص سنرت    استشاريإبراهيم عبدالفتاح محسن
01223187980

26826620، 25 ش أحمد سعيد- العباسية- بجوار السنرتالاستشاريرفيق عديل سعد
01001402726

أبراج بيت العز- ميدان المطرية والربج اإلداري-1 استشاريهشام مرتىض
الدور الثالث

 ،01023078804
01127222712

�א����

استشاري األمراض أرشف عادل جمعة عيل
23623719، 72 ب المنيل – ميدان الباشا – مرص القديمةالصدرية

01129454216
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01149291983، 5 ش رشيف باشا –باب اللوق –أمام وزارة األوقافأستاذ مساعدحسن محمود محمد أمني عبده
23922636

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���א - ��¶ א� ��

25751887، 7 ش جزيرة بدران شربا عمارة توشيبا العريباستشاريأسامة سيد عبدالخالق
01006721903

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א�����¬

استشاريأسامة أحمد أمني
تقاطع 270 ش النرص عمارة ماجيستك أمام ألبان 

01023632361، المالكي
25173776

1 ش الرشفاء ناصية فيصل الرئييس الجزية

23 ش برج كالسيك تقسيم الري اإلدارية المعادي استشاري معتصم محمد سمري
 . 24051340 ،
 27040788

01009283422

المعاد الجديدة 8 / 2 ش النرص شقة 44أستاذمنصور محمد مصطفى 
 ،01117511148
 ،25172702

01145545505

��� א�����© - ���� ���- ��אÜ¹ א���

24159825، 73ش عثمان نب عفان – ميدان سفري – مرص الجديدةاستشاريإيهاب مكني نخله
01223346810

22676384، 14 ش النرص التعاونيات – رشق شرياتون المطار أستاذسلو محمود أحمد سويلم
01005689216

201013004231ش الفيوم مرص الجديدة الكوربةاستشاريرشيف حسني محمد 

01113713979، 24 ش د/عزت سالمة من عباس العقاد مدينة نرصاستشاريفريد فؤاد دولة السيد
26717897

01028202810، 93 ش مرص والسودان- حدائق القبةاستشاريأحمد إبراهيم الدسوقي
01090229797

א£½��·
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محمود ضياء سمري المنشاوي 
27750072، 147ش الزنهة سانت فاتيما- مرص الجديدةأستاذ(ضياء المنشاوي)

01222100040

15 ش عثمان نب عفان شقة 2 –مرص الجديدة- ميدان استشاري مصطفى عطية السوساين
01123165441صالح الدني

22566034، 22 ش إسماعيل رمزي- مرص الجديدةاستشاري جرشيف رزق يوسف
01224709296

23504580، 40ش أبو داود الظاهري – مدينة نرصاستشاريمحمد شاكر محمد عبد العليم
01009886744

28 ش عثمان نب عفان- مرص الجديدة- ميدان استشاريبسام صبحي كمال حناوي
اإلسماعيلية

 ،01221989011
22410107

301224525233 ب ش الزنهة بجوار الرقابة اإلداريةاستشاريياسمني عبد الرازق إسماعيل

���Æ ©א�� �- ��¶ א� ��- א���� À��

السيدة زينب استشاريحسن الصاو - 23907094، 32 ش قدر
01223124214

, 01005219698، 41 ش العدوية ناصية صيدلية دلمار- بوالق ابو العالاستشاريعبدالمنعم محمد مشعل 
25766836

16 ش رشيف بجوار البنك األهيل المرصيدكتوراهعبد المجيد الجندي
 ،01110696929

 ،23933695
01023050310

9423922298ش محمد فريد-عابدنيأستاذمدحت الجمال
محمد نجيب محمد السعيد 

27927171، 187 ش التحرير- باب اللوقأستاذالعجمي
01222146331

�א����

86 ش المنيل - محطة الغمراوي استشاري أيمن أبو العزم موايف 
 ،23624979
 ،23623979

01224774445

86ش المنيل- محطة الغمراويأخصايئخالد محمد يحيى النادي
 ،24150545
 ،23624979

23623979
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01111449139الربج الطبي- العيادات الخاصة- دار الفؤاد- مدينة نرص- عيادة 410محمد نبيل محمد عبد الجواد

���Æ ©א�� � - ��¶ א� ��- א���� À��

21 ش أمني سامي متفرع من ش قرص العيني أستاذ مساعدحسن محمود السييس
 ،27961613

 ،010958100
01014600077

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬

01110600093، شارع 9 ميدان محطة المرتو- برج زهران المعادي استشاريطارق الطويل
01225458015

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

��� ��� א�����© - ����

96ش الشيخ محمد غراب بجوار القرص الجمهوري- أستاذحمدي مريس فرحات
القبة

 ،26032674
01001084033

26703815، 96ش مصطفى النحاس مدينة نرص شقة 405استشاريمصطفى كامل الفويل
01223743342

א����� - א�����

25324224، 47 ش المنيل استشاريمحمد أحمد سعيد صوان
01110212224

35 ش قرص العينى- الدور الخامس- بجوار البنك استشاريمحمد ادريس عبد الحميد
01004002266األهيل

���Æ ©א�� �-��¶ א� ��- א���� À��

باب اللوق 1ش محمد محمود عمارة برج األطباء الدور أستاذ ج. األزهرالسيد عبدالرحمن المر
الثاين شقة 214

 ،27962825
27923880

א������ - א�¿��� - א��א� ¥

01010999033، 99 ش العباسية بجوار قسم الواييلأستاذأحمد عادل المسريي
01011993935

9101023742405 ش العباسية- برج األطباء الدور الخامساستشاريماجد عبد اهللا توفيق

א£½��·
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01003154032، 22 شارع الفلكي باب اللوقأستاذ مساعدحاتم أنور المرصي
27958340

א�����
13501221528070ش المطراوي –المطريةاستشاري ماجد أرنست رياض متى

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

��� א�����© - ���� ���- א�����

22407050، 40 ش اإلمام عيل – ميدان اإلسماعلية- مرص الجديدة مدرسمحمد إسماعيل شبايك
01010275449

22566319، 4ش المريغني هليوبوليس روكيساستشاريناير رفقى محمد زهران
01001232330

301280576720 ش دمنهور- ميدان الجامع- مرص الجديدةاستشاريجمال أبو رجيلة

7963 ش 9 ناحية ش الياسمني أعىل حلواين الحلمية- استشاريأحمد محمد فتحي
المقطم

 ،01012396940
01153094777

���Æ ©א�� �- ��¶ א� ��- א���� À��

عبد الوهاب حامد محمد عيل 
251ش بورسعيد السيدة زينب – عمارة مركز الطاهرة استشاريالصياد

لألشعة

 ،23937297
 ،23964005

01005297888

01012396940، 199 ش التحرير- باب اللوقاستشاريأحمد محمد فتحي
01153094777

���א

24593911، 76 ش انب الفضل الغمري -شربااستشاريعادل جربة بطرس
01001426963

محمد إبراهيم أحمد إبراهيم 
94 ش شربا أمام كنتاكي دوران شربا فوق فرج اهللا استشاريالمؤذن

بجوار مول األهرام
 ،01004369147

01150476127

�א����

25315539، 64شارع المنيل – الدور األول- شقة 9استشاريمحمد أحمد محمد خليل
01001784693

����� ����

א£½��·
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25313990، 52ش المنيل- بجوار ماكدونالدزاستشاريمحمد سعد يونس محمد
01005069262

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬

21ش النرص – المعادي الجديدةأستاذ مساعدخالد محيي الدني محمد
 ،25173775

 ،01118696725
01001433045

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

¢�
��� ��Ø- 	�� א����Ø - א�§�

22554904، 156 ش المطراوي- أمام شجرة مريمأستاذأحمد يرسي زكريا أحمد
01002993963

39 ا ش سليم األول- حدائق الزيتون أستاذإسماعيل أحمد حمودة 
 ، ،25237009

 ،01006613570
24555688

��À א�� �
425755281 ميدان التوفيقية - وسط المدينةأستاذمحمد طارق حلمي عبد الشايف

2001223519149 ش منية السريج - الخلفاوي- شربا مرصاستشاريإيهاب شكري بطرس

��אÜ¹ א���

17شارع عيل شعراوي من شارع ويل العهد حدائق استشاريعمرو أنور حسن أبو المجد
القبة

 ،01007666648
24642240

��� ��� א�����© - ����

27759106، 10ميدان تريومف – الزنهةأستاذأحمد يرسي زكريا أحمد
01142143455

20 ش داوود بركات خلف مجمع الملك فهد التجريبي استشاريأحمد صالح حسن العدوي
نرص – مدينة  السابع  01100344344– الحي 

6 ش محمود حافظ ميدان سفري- مرص الجديدةأستاذأسامة محمد السيد فرج
 ،27797038

 ،01092538799
01142918645

عمارة 11 عمارات رابعة أمام الجامعة العمالية – خلف استشاريعامر محمد يوسف
توم آند بصل – مدينة نرص

 ،24142896
01222909445

50 ش الخليفة المأمون- مرص الجديدةاستشاريعالء أحمد حسن الطحان
 ،01120144442

 ،24537570
29248489

א£½��·
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استشار جراحة محمد عيل أحمد فرغيل
عظام والعمود الفقري

4 مكرر امتداد عباس العقاد ش أبو العتاهية أمام 
وندر الند الحديقة الدولية

 ،01061222241
227019010

73 عمارات صقر قريش شرياتون هليوبوليس – مرص أستاذهاين محروس مهنى
الجديدة

 ،22662482
01000110775

حدائق المعادي أمام محطة مرتو األنفاق من جهة ش أستاذإسماعيل أحمد حمودة 
9 برج األطباء

 ،25237009
 ،01062628172

01141008844

1ش 153 ناصية ميدان الحرية- محل نعمة لألحذية - استشاريإياد محمد فتوح
01005227625المعادي

25265406، 12 شارع 153 – بجوار بزنايون المعادي –ميدان الحريةاستشاريرضا محمد إبراهيم
01006744341

33 أ ش القرص العيني أمام كلية صيدلة المنيل- استشاريأحمد محمود محمد جاد
01201092893عمارة البنك األهيل

90 ش المنيل الدور الثالث عمارة بنك عودةدكتوراههشام شكري عيل محمد
 ،23655289

 ،01001692782
01020890889

1401030066692 أ ش رشيف- الكوربة- مرص الجديدةاستشاريمحمود محمد عبد الوهاب

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���
��� א�����©- ���� ���- א�
أرشف إسماعيل مصطفى 

01010034555، 72 عمارات عثمان ش مصطفى النحاس – مدينة نرص أستاذخليفة 
20802372

22410854، 27ش هارون الرشيد ميدان الجامع- مرص الجديدةاستشاريعادل نبيه عوض
01222351061

عبدالمجيد عبدالعاطي 
53ش المقريزي برج األطباء روكيس- أمام محطة أستاذالعشماوي

المعلمني
 ،24529840

01006630830

18ش انب ظافر من انب ماجد من ش الحجاز- خلف استشاريماجدة رمزي عزيز
مطعم بون بيتي- مرص الجديدة

 ،26245804
01221120457

1ش المماليك روكيس أمام البوابة الرئيسية ناصية أستاذمحمد عيل علوي حنفي
البنك التجاري الدويل لنادي هليوبوليس

 ،24545214
01001426705

46ش عمارات التوفيق متفرع من ش خرض التوين أستاذمحمود محمد فتح اهللا إبراهيم
مدينة نرص

 ،24010111
01554596520

12 ش جعفر الصادق – متفرع من امتداد الطريان – أستاذيرسي رجب عبد المجيد
أمام أسماك الربج مدينة نرص- الحي السابع

 ،22601279
01006624853
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15 ميدان رساي القبة قرص الطاهرة برج لؤلؤة القبة استشارسامح السيد عيل سالم
بجوار السنرتال أمام مركز شباب رساي القبة

 01019403535
 ،15268 ،

01223331271

23922727، 1 مكرر ش محمد صربي أبو علم – باب اللوقأستاذمحمود محمد فتح اهللا ابراهيم
01001808355

يحيى محمود محمد عبد 
25123900044 ش بورسعيد – السيدة زينبأخصايئالشايف

���א- א������
أرشف إسماعيل مصطفى 

20022007575 ش شربا استشاريخليفة

�א����
يارس محمد سعد الدني 

25312810، 90ش المنيلاستشاريكراوية
01001788982

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

¢�
��� ��Ø - 	�� א����Ø - א�§�

25902918، 605 ش بورسعيد – ميدان الظاهر أستاذحاتم السيد محمد عبدالعزيز 
01005150878

استشاري مهدي محمد عبد العزيز مهدي
13901115976614 أحمد عصمت عني شمس

6301222754909 ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم عبيد

25880891، 9 ش الظاهراستشاري أولجمال نور الدني الزراري
01097441448

��� א�����© - ���� ���- א�����

01005128217، 8 ش القبة روكيساستشاريرؤوف أديب سليمان ميخائيل
22582774

مدرس أعصاب محمد عبد الحي أحمد
3401281085195 أ برج التجاريني ش الحجاز – مرص الجديدةأطفال

20 ش داوود بركات-  الملك فهد خلف المجمع- الحي أخصايئمنى إسماعيل محمد إسماعيل
01100344344السابع - مدينة نرص

2 ش طه حسني- الحي األول- المجاورة األوىل- استشاريصفاء بسيوين عرفة رضوان
01002263957مدينة الرشوق
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القاهرة الجديدة – التجمع الخامس ميديكال بارك 1 أستاذ رأفت عبد الرؤوف خطاب 
01064362000أمام المحكمة

��À א�� � - ��¶ א� �� - ���א

25755338، 45ش آخر شامبليون خلف القضاء العايلأستاذصافيناز حسن المرايغ
01063060685

عالء الدني مصطفى محمد سيد 
241 ش بورسعيد أمام مصنع الرشيدي - السيدة استشاري المسلمي 

241ش بورسعيد – السيدة زينب 
 ،23906944

01006695495

187ش التحرير ناصية عبد العزيز جاويش – باب أستاذنبيل عبد العزيز محسن
27922015اللوق

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬ 

استشاري إبراهيم عباس ناصف مراد
25233437  5 ش أوالد حسن بكر عالم – حدائق المعادي

 12 ص – الشطر العارش آخر ش الجزائر – المعادي 
27049170الجديدة

99 أ طريق مرص حلوان خلف مستشفى القوات دكتوراهعمرو مجاهد محمد أبو النجا
25253521المسلحة بالمعادي

� �א¢

01222285123، ميدان المحطة – عمارة سينما ماجدة - حلواندكتوراهوجيه محمد صابر
01010017251

���Æ ©א���� - �א����
هشام حسن محمد صالح 

23649818، 22 ش منيل الروضةاستشاريرشايب
01221909915

73 ش حلوان محطة سعد زغلول أمام سور المرتو استشاريإيمان شفيق شافعي محمد
بجوار مستشفى المنرية- السيدة زينب

 ،01277955682
23634720

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

¢�
��� ��Ø - 	�� א����Ø - א�§�

210ش جرسالسويس أمام فندق السالماستشاريحسام الدني محمود فرج
 ،22983813

 ،01099240221
22969996

��Ü¹ א��� - א������

24833374، 91 ش العباسية (برج األطباء) الدور الرابعاستشاريماجد كمال يوسف 
01223616339
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20822094، 35 عمارات العبور صالح سالم- مدينة نرصأستاذإيهاب نبيل الريس
01223304571

8 عمارات أول مايو بجوار الجامعة العمالية– مدينة أستاذجمال يوسف المشد
نرص

 ،1006618146
22754672

19ش العباسيني متفرع من أبو بكر الصديق ميدان استشاريحازم عفت عبدالغني
01200009291سفري –مرص الجديدة

22565337، 6ش بطرس غايل – روكيسأستاذحسن السيد الباز
01227781594

26721506، 96 ش مصطفى النحاس برج األطباءاستشاريعبدالرحمن جابر سالمان
01115000979

24140005، 9ش الزنهة أمام الرقابة اإلدارية مدينة نرصأستاذمحمد أحمد رشاد
01020061222

2ش هشام لبيب- مدينة نرص أمام التوحيد والنور أستاذمحمد أمني أنور المرصي
مكرم عبيد

 ،22870692
 ،01112531529
01004258087

101289444664ميدان الحجاز ش الزنهة مع فريد سميكة- مرص الجديدةاستشاريوديد زهرة
01221792489المقطم- ش 9 فوق معرض شيفروليهأخصايئأحمد سامي أحمد عبد الحميد

���Æ ©א�� � - ��¶ א� ��- א���� À��
زينب سعد الدني محمد 

1527942657 ش سعد زغلول – قرص العينيأستاذالسنباري

6 ميدان الفلكي باب اللوق اعىل فرع بنك مرصاستشاريعبدالعليم  محمود عيل
 ،27951219

 ،27947025
01222111087

استشارييارس محمد كامل عبد العال
40ش عرشه خلف قسم حدائق القبة 

01001436088
5 ش جرس السويس ميدان التجنيد

24 ش شربا- عمارة البنك األهيلأخصايئنادر ممتاز داود
 ،25790313

 ،01060299833
01224497340

א�����¬ - ��אÜ¹ א�����¬

زميل كلية حمدي عبد الحميد
25319367، 78ش المنيل الدور الخامس- بالمنيلالجراحني الملكية 

01006064276

6/1ش الالسلكي- المعادي الجديدة–الدور األول استشاريمعزت عصام غيث
شقة11

 ،25161313
01221036368

�א����
2223648886 ش المنيل- منيل الروضةاستشاريرشيف محمود أحمد طلعت

1423646207 ش متحف المنيل- المنيلاستشارينيلىل راغب وهبة
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26346370، 243 جرس السويس – محطة منشية التحريراستشاريعادل بطرس زغلول
22404741

 ��� - ��� א�����©����

22727527، 2 ش هشام لبيب الحي الثامن – مدينة نرصاستشاريخالد عبد المنعم بهجت
01151529966

24535458، 4ش السيد المريغني – روكيسأستاذ                              مصطفى أحمد همام
01222207617

7 إسكان شباب المهندسني أمام قسم أول مدينة استشاريهالة عصام الشيخ
نرص – طريق النرص

 ،23050677
01006376394

���Æ ©א�� �- ��¶ א� �� - א���� À��

01009540716، 92 أ محمد فريد –محطة مرتو محمد نجيب – عابدني أستاذعطية عبد اهللا عطية 
23931519

32ش الفلكي باب اللوقأستاذمحمد إبراهيم الزرقاين
 ،27942296
 ،27945433
01141683839

محمد عبدالمنعم شعيب
أستاذ الجلدية 

والتناسلية 
وأمراض الذكورة

23911496، 43ش عبدالخالق ثروت – وسط البلد
01111575391

25101005002407 ش بورسعيد – السيدة زينباستشاريمحمد عبد الملك إبراهيم نصار
يارس إبراهيم عبد اللطيف 

01113777114، 52 ش عبد الخالق ثروت- وسط البلدأستاذ مساعدالخياط
23952619

Ø��א�� ���
א����� - א�

عمارة 9 مركز المدينة- برج األطباء- شقة 15 الدور استشاريمصطفى أحمد همام
األول مدينة الرشوق

 ،01222207617
01148462624

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

��� ��Ø - א�§�
�¢- א�����

26324478، 81ش سليم األول ميدان حلمية الزيتون برج الفهيماستشاريمصطفى عباس مصطفى 
01006088549

���� � ����� �� 	 ·��½�
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أحمد السيد عبد العال 

(أمراض نساء وتأخر إنجاب 
وحقن مجهري)

زمالة الكلية 
الملكية 

الربيطانية 
01147519111، 124 ش صقر قريش المعاد – اعىل فودافون

01114445878

01063394342، 2ش 154 المعادي استشاريزهرة محمود يوسف
01150106526

سهري عبدالعزيز محمد 
201221816838ش شفيق ناصية 154 عمارة ركن المعادياستشاريالمندوري

عبدالمنصف عبدالحميد 
5601005413148ش حسنني الدسوقي –حدائق المعادياستشاريصديق

86 ش حسنني الدسوقي من ش 9 – حدائق المعادياستشاري ماري يحيى
 ،01060683445

 ،23800788
01224155167

119 الطريق الزرايع – برج الكرنك طريق المعادياستشاريمدحت ثابت إلياس
 ،01223233758

 ،25115264
23937297

01000958786، 63 مكرر شارع 9 حدائق المعادياستشارينرمني فاروق إبراهيم قنديل
01114811535

3/ 1 ش الالسلكي المعادي الجديدة أعىل نيسان أمام أخصايئبايه عبد الحميد حسني
القرية الذكية

 ،01002971101
01064872232

25317796، 87 ش المنيلاستشاريهد أحمد عزيز سيد النمر
01060469570

א�����© א�����©-א�
��� א����Ø --א�����
محمد أرشف محمد عالء الدني 

417ب انب سينا بجوار نقطة الرشطة - الحي الرابع – استشاري الجمال
التجمع الخامس بجوار الرسايا مول

 ،25621019
01005499004

26307613، مدينة الرشوق بانوراما مول مبنى 5استشاريمحمد السعيد محمد داود
01097697620

عيادة الرشوق – مول البانوراما مدخل 5 شقة 28 استشاريمحمد مجدي محمد عفيفي
بجوار البنك األهيل

 ،1223468970
01001890028

01151488500مول صني سنرت بالتجمع الخامس- الحي األول خلف المحكمةاستشاريسحر عبد العال حامد محمد

א�����- ��� א�����

23623719، 72 ب المنيل – ميدان الباشا – مرص القديمةاستشاري إيهاب عادل جمعة عيل
01129454216

23655701، 27ب ش المنيل – ميدان الباشا استشاريطارق حامد الخطيب
01223658012

محمود نشأت خلف 
25320824، 78 المنيل – محطة الغمراوي الدور الرابعأستاذعبدالسالم

01222394889
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أستاذ مساعدهالة نبيل محمد العمدي
25310579، 104 ش المنيل – محطة اللهباوي

01004947777 مول بدر الدني الشيخ زايد

��� ��� א�����© - ����

22708019، 56ش عباس العقاد مدينة نرصأستاذ أيمن عبدالرازق أبو النور
01223414990

001222330461، 15 ميدان رابعة العدوية شقة 107استشاري إيناس محمد عبدالحليم 
224025545

5301221331162 ش المقريزي روكيس برج األطباءاستشاريباسل بولس عبد الملك

49 ش عباس العقاد مدينة نرصاستشاريرندة محمود أحمد
 ،01061466682

 ،22617793
22617793

27750627، 147 ش الزنهة – ميدان سانت فاتيمااستشاريعاصم محمد إبراهيم
 ،01222152317

عبد المنعم عبد الفضيل 
ا) عمارة العمدة- استشاريالرويب

ً
2 ش العلف (سكة الواييل سابق

الزاوية الحمراء 

 ،01110014999
 ،24253844

01006604128

14أ ش عثمان نب عفان –ميدان صالح الدني – مرص دكتوراهمرتىض السيد أحمد 
الجديدة

 ،01011854255
01001267054

3822913397ش صالح الدني – أمام المطايف  – مرص الجديدةاستشاري مها محمد توفيق

سنتال دانا 1ش الطبيب متفرع من ش إخناتون بجوار أستاذنجو محمد عبد الودود
المحكمة 

 ،25657210
0123519722

01004737784، 3 ش بطرس غايل- ميدان روكيس- مرص الجديدةاستشاريمحمد سيد زكي محمد رزق
01006610031

8 عمارات أول مايو- الدور الثالث شقة 305 طريق استشاريعبد النارص محمد عيل
النرص

 ،22701173
01222194791

97 ش المنيل- الدور األولأخصايئمحمد أحمد ماهر
 ،23628655

 ،01011245500
01000562025

��אÜ¹ א���
8901226631567 ش مرص والسودان حدائق القبة – فوق أوالد رجبمدرسأسامة محمد السيد ضيف

استشارينجالء فتوح عبد اهللا رمضان
111 ش المدينة المنورة تقسيم الرقابة اإلدارية أعىل 

البنك األهيل متفرع من ش الشيخ غراب- حدائق 
القبة

 ،01018730379
01014593039

���Æ ©א�� � - ��¶ א� �� - א���� À��

12ش حسن األكرب عابدني بالزا أمام باب الحرس أخصايئإيمان صالح الدني إبراهيم
الجمهوري بجوار مرتو محمد نجيب 

 ،23955512
 ،01224461819
01143987677
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251ش بورسعيد – السيدة زينب عمارة مركز الطاهرة استشاري نائلة محمد شفيق بدوي
لألشعة

  ،23964005
01006053214

الخليفة 64 ميدان السيدة عائشة – القلعة استشاريمدحت ثابت إلياس
 ،01223233758

 ،25115264
23937297

مصطفى صبحي حجازي
استشاري نساء 
ووالدة وجراحة 

مناظري
25783672 44 أ ش طلعت حرب – ناصية سوق التوفيقية

01005293209

� �א¢

73ش مرتو حلوان – المبتديان – بجوار مستشفى استشاري (أ)شفيق شافعي محمد
المنرية بجوار محطة سعد زغلول

 ،23634720
01001592535

���א - א������

22358112، 40 ش المستشفى- شيكواليناستشاريإيناس فرح إبراهيم
01226558571

4001273978688 ش المستشفى  شيكوالىن شربااستشاريسامي نبيل داود

7ش جزيرة بدران شقة 24 أول شربا عمارة العريب استشاريعفاف محمد موىس
الدور الرابع

 ،25751887
01223616048

22044537، 97ش خلويص – دوران شربااستشاريعزت محمد الصاوي 
01223373494

استشاروديع لبيب حني
15725926233ش رمسيس

5924578879شارع األمري –شربا مرص

22044537، 97ش خلوىص-شربااخصاىئهشام الدني عزت محمد
01007894483

2 ش بستان الجيش خلف قسم الواييل أمام مكتب أخصاىئحنان يوسف يوسف
الصحة - العباسية بجوار المستشفى اإليطايل

 ،01285447839
01220541356

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

� �א¢ - �ÇÐ��� - א�����
 01001008893،   18 ش حيدر فوق صيدلية ياسمني - حلواناستشاريإبراهيم عبد العاطي درويش

30ش منصور حلوانأخصايئأرشف فيكتور رياض
 ،25572960

 ،01001513165
27070483

25509939، مدينة 15مايو – مجاورة 10 حي ح عمارة 2استشاريحسام الدني محيي بيومي
01006519139
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27076727، 42 ش المحطة تقاطع ش الرحمن - حلوانأخصايئهشام محمد إسماعيل محمد
01222196600

محمد نحمده عبد الفضيل 
27847999، 46 برج الشيخ- ش رشيف حلوان- أعىل البنك األهيلأخصايئ(عيادات الماس)

01140005578

47 ش حمودة- أمام سوبر ماركت أيمدج محطة مرتو أخصايئتامر شعبان أحمد عبد الباقي
01014813012حدائق حلوان

Ø��א�� ���
א�����© א�����©- א�

أخصايئأحمد حسني مسلم
28 أ المستثمرني الشمالية – ش عبد اهللا نب سالمة 

جامعة المستشقبل – التجمع الخامس الدور  – خلف 
األول

01092545030

التجمع الخامس – القاهرة الجديدة- مول C.C.H استشاريبهاء الدني سيد محمود
خلف المستشقى الجوي عيادة 235

 ،01224631111
23649818

01159696400، 435ب التجمع الخامس الحي الرابع أمام الرسايا مولاستشاريشريني رجاء محمد السطوحي
01006858854

א����� �� ��¤�¢

استشاري جراحة أحمد عبد الملك حسن 
فيلال 243 مجاورة 26 مدينة العارش من رمضانوجهة الفكني

 ،01028511135
 ،01287267321

554494112

Øא���� ��	 -��� ��Ø - א����� - א�� �� - ��אÜ¹ א��� - ¢�
א�§�

72 ش عني شمس بجوار مول العرصالجديد استشاريأسامة أنور أحمد
للكمبيوتر-عني شمس الرشقية

 ،24989877
01201673280

1 ش محمد حسن الشحات بجوار قسم المطرية شارع أخصايئأرشف جاد عطية
المطراوي

 ،22529382
01003384827

حسام محمد عبدالفتاح 
البحريي

أخصايئ عالج جذور 
وتركيبات ثابتة

10ش البحريي من ش سيد أبوالنجا – عني شمس 
الرشقية

 ،22405239
01009028094

10 ش المستشفى اإليطايل العباسية بجوار قسم استشاريرشيف فريد زكي عبدالسالم
الواييل

 ،26841908
01000422457

11ش محمد حامد – ميدان النعام (أمام شيخ البلد)استشاريشريني رجاء محمد السطوحي
 ،22417038

 ،01159696400
01006858854

28555079، 50 ش العرشني تقاطع الزهراء عني شمساستشاريعادل فتحي محمد خليفة 
01009350700

10ج ميدان انب سندر حمامات القبة امام العريب اإلفريقي  – استشاريعمرو محمد السيد السوهاجي
22567876أمام محطة مرتو منشية البكري – الدور الثالث

ماجدة عباس محمد 
20أ ش سليم األول – الزيتون – برج مرص للطريان – استشارييعبدالمتعال

مبنى ب الدور األول

 ،24544632
 ،01111141752
01271163940
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24518718، 17 ش سليم األول الزيتونأخصايئمدحت عبد الفتاح عبد الفتاح
01282169993

15 ش عالن - حمامات القبة- بني بزنينة التعاون استشاريمحمد إبراهيم عيل شعري
وميدان انب سندر

 ،22579545
01223523767

83 ش عني شمس أعىل كوك دورأخصايئمحمد محمد عبد الصمد أبو زيد
 ،01064244061
 ،01143456661

01011005209
3701223525485 ش العزيز باهللا- الزيتوناستشارييارس محمد شوقي مصطفى

01005225208، 52 ش نصوح- جرس السويس- أمام عمارات المريالندأخصايئأحمد بيومي الزغبي
24514622

���
��� א�����© - ���� ���- א�

عمارة رقم 1 أبراج الحمد ش أنور المفتي مدينة نرص استشاريأحمد محمد عاطف أبوالليل
خلف طيبة مول

 ،01223418949
24046621

4601006574353 ش الطريان – مدينة نرص أمام التأمني الصحيأخصايئأحمد محمود أحمد عبدالغني

01111909845، 44 ج ش الخليفة المأمون أخصايئأحمد وفاء عبدالعظيم أباظة
24548818

حي السفارات مدينة نرص بلوك 3 ش محمد سعيد استشاريأدهم عبد المهيمن إبراهيم
فهيم من عمر نب الخطاب 

 ،26776713
01005319686

26325789،  87ش محمد فريد جامع الفتحاستشاريإلهام إسكندر بولس
26348823

24033525، 49ش عباس العقاد – مدينة نرصاستشاريأيمن العواديل
0122735101

24709101، 73 ش اإلسكان السويرسي (أ) مدينة نرصأخصايئثريا عباس حامد محمد
01005433799

5 ش محمد رشيد رضا ميدان السبع عمارات مرص استشاريخالد أحمد فؤاد المليجي
الجديدة

 0111418066
 ،0101418066

22916017

بورتو كايروميديكال سنرت أمام أكاديمية الرشطة- استشاريرغدة سعيد عبد الحميد
01097648187التجمع األول

22ش نب الرومي الحي السابع مدينة نرصاستشاريفاروق عيل حسن
 ،01001697299

 ،23895356
01094120334

01007756135عمارة 65 ب ش بطرس غايل روكيس مرص الجديدةأخصايئفاطمة سامي إبراهيم

مدينة نرص ميدان رابعة العدوية 73طريق النرص استشاريعزت أحمد محمد
بجوار سينما طيبه

 ،01006643071
24010949

12ش طاهر الجزائري – حى الزهور امتداد عباس استشاريعماد نبيه
العقاد خلف محكمه مدينة نرص

 ،22734460
01225642446
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22593615، 20ش بطرس غايل – روكيساستشاريعادل فيكتور حلمي
01112696755

74ش فريد سميكه مرص الجديدة- أمام موقف ميدان استشاريمدحت فايق شكري
الحجاز

 ،01282169993
21812268

186ش الزنهة مرص الجديدة – بني ميدان سانت أستاذمعزت مصطفى بهجت المهدي
فاتيما وميدان الحجاز

 ،27769414
 ،01001447384

27768003

22ش محمد عوض خلف مفكو حلوان مكرم عبيد- استشاري تركيباتمحمد صالح الدني محمد خليل 
مدينة نرص 

 ،23496591
01117488633

96 ش مصطفى النحاس الدور السادس شقة 604 برج استشاريمنى شفيق يوسف
01003518446األطباء مدينة نرص

11ش األهرام- الكوربة- مرص الجديدة- أعىل بنك أستاذ مساعدهشام فتوح عبد اهللا رمضان 
مرص- الدور الرابع

 ،24155833
01154362000

مساكن مرشوع كليه البنات – خلف دار الدفاع استشارييحيى محمد بكر مدكور
الجوي عمارة 14 شقة 13

 ،01114170133
24170133

بورتو كايرو ميديكال- عيادة -4 الدور الثاين – أمام دكتوراهرغدة سعيد عبد الحميد
أكاديمية الرشطة

 ،01030280811
01147339977

129 ش المريغني ميدان السبع عمارات- مرص الجديدةأخصايئمحمد حسن رشاد
 ،22907146

 ،0101251901
01099595956

24151622، 33 ش األهرام أمام الحرية مول- مرص الجديدةأستاذأحمد عباس زكي
01006399991

بورتو كايرو ميديكال سنرت أمام أكاديمية الرشطة استشاريرغدة سعيد عبد الحميد
01097648187شقة 4

4801208903490 ش عباس العقاد- مدينة نرصأستاذمحمد محمد سعيد حامد

3 ش عبد الحميد لطفى نهاية مكرم عبيد- خلف استشاريارشف عبد الرحمن سيد عالم
01220907377الرساج مول- مدينة نرص

محمد السيد كمال السيد 
01014098175، 2 عبد الحكيم الرفايع المتفرع من عباس العقادأخصايئالهجني

01555755282

01028834223، 102 ش مكرم عبيد الدور الخامس- مدينة نرصأخصايئمحمد رفيق صالح عبد اللطيف
01111183237

8 ش حسن الرشيف- امتداد حسن المأمون- أمام أخصايئتامر شعبان أحمد عبد الباقى
01061437377مدرسة المنهل- الحي الثامن مدينة نرص

1001117188881 ش مصطفى النحاس- مدينة نرصأخصايئإنجي أسامة عبد اللطيف

2 ش الفيوم- برج أطباء الفيوم- الكوربة- مرص أخصايئأحمد مجدي صالح
الجديدة- بجوار محطة مرتو األهرام

 ،01222500757
24143363

1901001503333 ش عبد الوهاب خالف شقة 13 الدور األول - الزنهةأستاذحسن محمد الشامي
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أحمد محمد عبد الحميد 

1 ش يزيك آخر شارع قدري بجوار صيدلية طولون- أخصايئالقصبي
01001956699السيدة زينب

أسامة رساج الدني أحمد 
73ش مجلس األمة – بجوار سوبر ماركت خري زمانأخصايئمحمد

 ،01224359267
 ،01008625551

23906933

25903365، 49 ش كامل صدقي الفجالة فوق البنك األهيلاستشاريجرجس صموئيل جرجس 
01224443779

304 ش بورسعيد – باب الخلق – أمام مستشفى استشاريجاد أبو الحمد السيد أحمد
أحمد ماهر 

 ،23953829
 ،01158988447
01220329699

01227221544، 43ش نوبار بجوار بنك القاهرة – باب اللوق – عابدنياستشاري تركيباتحازم محمد أحمد عبدالوهاب
01019925665

20ش يوسف الجندي – باب اللوق بجوار مول استشاريسمري عبداللطيف خرض
البستان التجاري 

 ،01006334745
23958751

01001647849، 34ش المواردي من ش قرص العينياستشاريضياءالدني أحمد محمد
26331913

43 ش رشيف ناصية 26 يوليو الدور األول أمام استشاريعادل محمود محمد متويل
حلواين العبد

 ،23921001
01227772504

01001142538، 42ش الفلكي الدني أحمد محمد – باب اللوقدكتوراهفهمي محمد عبدالسالم
01021211418

مصطفى محمد مصطفى 
36ش رشدي – عابدنياستشاريرضوان

 ،01225233411
 ،0111118035

23951697
1123922917 ميدان الفلكي – باب اللوقاستشاري (ج)منى شوقي مرتي

20ش عبدالعزيز جاويش من محمد محمود باب اللوق استشاريمنى إبراهيم محمد أبوالنجا
– عابدني

 ،27945596
 ،01100875818
01227266675

استشاريهشام نرص إبراهيم محمد

ش عبدالعزيز 2 أرض رشيف أمام عمر أفند الدور 
الرابع – أعىل صيدلية عابدني

 ،0111118035
01223315062

0111118035، 41 ش طلعت حرب أمام األمريكني
01223315063

23907863، 269 ش بورسعيد – السيدة زينب – القاهرةأخصايئيارس عرفات حسنني أمني
01153595000

33 أ ش القرص العينى امام كلية صيدلة المنيل- استشاريهشام محمد محمد السيد صفا
عمارة البنك األهيل

 ،23631844
01004500116

30 ش المبتديان تقاطع ش الفلكي بجوار محطتي أخصايئتامر شعبان أحمد عبد الباقي
01098849840مرتو السيدة زينب وسعد زغلول

א£½��·
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1401001008893ش النرص أعىل كرشي التحرير- المعادي الجديدةاستشاريإبراهيم عبد العاطي درويش

2ش 100 ميدان الحرية – المعادي بجوار بزنايون استشاري (ب)أحمد وائل محمد عيل
25240855المعادي

أحمد رفعت محمد (عيادة 
أخصايئهدايا شاملة لألسنان)

برج الخليج- عمارة 20/38 الشطر السابع زهراء 
المعادي بجوار مدرسة الفرنسية مدخل خاص 

بالحديقة

 ،27326531
0127169234

127539404 ش سيد داود الالسلكي 0 المعادي الجديدةاستشاريالسيد محمد عيل الصعيدي 

23787933، 100 ش 9 المعادي أعىل البنك األهيل المرصياستشاريمحمد عيل محمد الشبيي
01001118031

8ب الشطر العارش أمام مستشفى الياسمني من ش أخصايئمحمد حسني محمد حسن
الجزائر – المعادي الجديدة

 ،01067033924
01006586969

4501222228937 ش النرص- ميدان الجزائر-  المعادياستشاريهناء فؤاد سمري عوض

إبراهيم إبراهيم إبراهيم 
7/1 تقاطع ش الالسلكي مع ش النرص عمارة مؤمن أخصايئبصيلة

المعادي الجديدة

 ،01098900842
 ،01003220811

01113018753
2901005108826 ش حسنني دسوقي- حدائق المعاديأخصاىئيهشام محمد بيومي عشماوي

�א����

01002283140، 7 ش طاهر نب الحسني الجيارة مرص القديمةأخصايئأحمد عبادي قاسم
01112217654

01002643495، 9ش الروضة بجوار سينما فانت حمامةاستشاريأيمن جمال الدني محمد
23686976

10701009843468 ش عبد العزيز آل سعود – المنيل استشاريعبد الرحمن أسامة محمد

16ش حلمي حسني المنيل – محطة الغمراوي بحوار أخصايئعالء الدني الرشيف
حديقة أحمد رامي

 ،01001493377
 ،23622285

 ،01119770333
33473287

����Ø- ¦��© -א������

4 ش مرص والسودان- رمسيس- بجوار كلية استشارتريزا جرجس بشاي
24452860رمسيس للبنات

01008868027، 58 أ ش الزنهة –غمرة – أمام كلية رمسيس للبناتاستشارعادل رشاد حسن 
24844009

25758602، 33 ش رمسيس – معروف مدرس مساعدمحمد فتوح عبد اهللا
01020010829

א£½��·
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أحمد محمد عبدالحميد 

33601001956699 ش الرتعة البوالقية – شربا مرصأخصايئالقصبي

11 ا ش د. حسن كامل أمام قسم الساحل شرباأخصايئ جمال محمد محفوظ الجيار

24317902
01001781936 
01001418584 
01145501539

22056775، 3ش خمارويه- شربا مرصاستشاريجميل أسعد بطرس أسعد
01223343149

22022925، 8ش بني المدارس من ميدان المماليك – الخلفاوياستشاريرفعت حلمى فهيم
01285392078

22092669، 126ش شربا –أمام قسم الساحل - بجوار بنك عودةاستشاريعزت أحمد محمد
01006643071

استشاري جراحة كامل حسني كامل 
01009333609، 101 ش خلويص دوران شرباوجه وفكني

22022208

استشاري أطفال محمد حسني محمد الغندور
أسنان

27 ش شيكوالين شربا مرص – ناصية ش الرتعة 
البوالقية

 ،22047312
01114170457

30 أ ش ترعة الجبل – دير المالكاستشارينبيل العطار 
 ،01001703584

 ،24439181
01029992354

أحمد محمد أنيس محمد 
11 ش عىل الشيخ أبو وافية الساحل شربازمالة  الشحات

 ،22094636
 ،01223315630

01111519825

إبراهيم إبراهيم إبراهيم 
محطة دوران شربا- روض الفرد فوق مرتو روض الفرجأخصايئبصيلة

 ،01098900842
 ،01003220811

01113018753

0224589888، 11 ش النحراوي - روض الفرج- دوران شرباأخصايئعمرو إيهاب محمد حسني
01501566977

01066006674، 418 ش الرتعة البوالقية- ميدان فيكتوريااستشاريسمري نايل
22618759

א�����

9416 ش الجامعة الحديثة – الهضبة الوسطى - أمام أخصايئأحمد سعد عيد عبد الحفيظ
كرشي أبو حنفي 

 ،01149977997
01148400208

المقطم ميدان النافورة – قطعة 379 بجوار معمل استشاري هاين محمد المريس محمد
المخترب 

 ،01068624382
28410516

2601119008897 ش 9 المقطمأخصايئعبد اهللا محمد إبراهيم زعزع

א£½��·
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أمنية جمال مركز جلوبال الصحي 
24 ش الطريان الدور الثالث بجوار كنتاكي إبراهيم

 ،24239169
 ،01157911766

01157911755
3201223189795 ش عثمان نب عفان – مرص الجديدةنادية كمالعيادات اإليمان التخصيص 

مركز النخبة ألمراض الجهاز 
128 ش الزنهة برج بانوراما – ميدان تريومف مرص عمرو فطنيالهضمي والكبد والمناظري

الجديدة 
 ،27752199

27752189
مراكز وعيادات د/ حسام 

01205077244ميدان إنبى أمام رشكة إنبى للبرتولحسام منصور منصور

مركز مرص سكوب لمناظري 
الجهاز الهضمي

أيمن ربيع 
عبدالقادر

20 ش نبيل الوقاد- أرض الجولف- أمام رشكة 
01211546666الكهرباء- هليوبوليس

ش 9 داخل مستشفى المقطم التخصيص

مركز تفتيت حصوات 
(يوروكري للكىل والمسالك 

البولية)

ناير رفقي محمد 
زهران

4 ش الناد هليوبوليس- روكيس- تقاطع الخليفة 
المأمون مع المريغني

 ،22566319
 ،22566320
01116333650

مركز نبض الحياة للقلب 
استشارينيواألوعية الدموية 

 15 ش عثمان نب عفان ميدان صالح الدني – مرص 
الجديدة  40 ش كليوباترا ميدان صالح الدني –مرص 

الجديدة
01157057093

مركز فيربوسكوب للخدمات 
الطبية (مناظري الجهاز 

الهضمي)
25 ش عثمان نب عفان- ميدان صالح الدني- مرص خالد فتحي

الجديدة
 ،24179062

01200404005

المركز المرصي لتأهيل مرىض 
القلب (إيجيهارت)

خالد عبد اللطيف 
15438الرساج مول- آخر مكرم عبيد الربج الثاين- مدينة نرصالمنياوي

عمر عبد الؤوف عبد مركز ويلفري لغسيل الكىل
الغني

25 أ ش عمر لطفي الحى الثامن- مدينة نرص- أمام 
01091351785الحديقة الدولية

مصطفى صالح عيادات بالتينوم التخصصية
الدني محروس

ش الـ 90 الشمايل- خلف مستشفى الجوي- التجمع 
الخامس

 ،011425900977
01226446633

عيادات كري كلينك 
التخصصية

محمد رشيف 
مصطفى

مركز خدمات التجمع األول- قطعة E 24 - مبنى نيو 
كايرو كلينك بجوار مستشفى األورام

 ،01022270000
01022280000

محمد سعد عثمان مركز أمل لعالج األورام
العرشي

قطعة 165 القطاع األول مركز المدينة ميديكال بارك 
01157177729ريمرب- القاهرة الجديدة

24546666، 7 ش غرناطة - روكيسمحمد سامي الزهارمركز روكيس لجراحة العظام
24540369
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01555331353، امتداد حسن المأمون- مدينة زاهر- مدينة نرصسعد إبراهيم سعدعيادات زاهر زون التحصصية
01117751110

عمرو عبد الرحمن عيادات حماية بلس
24018978، 20 ش محمود شلتوت امتداد الطريان- رابعة العدويةمحمد

32310344

א�����¬
مركز كلينيكا لألنف واألذن 

والحنجرة
حسام الدني محمد 

5723334400 أبراج زهراء المعادي – بجوار المسجد الكويتي محمود

أحمد سيد أحمد مركز عياديت 
23 ر شارع زهراء المعادي الرئييسمحمد

 ،01024095705
 ،27322441
27322442

مركز نبض الحياة للقلب 
واألوعية الدموية

حدائق حلوان- 8ش السكة الحديد فوق صيدلية 
01157057091العقبي أمام محطة مرتو حدائق حلوان

10074 برج سيتي بالزا- المعراج العلوي- المجاورة مجد زايد عبد اهللامركز أسكني واي للجلدية
العارشة- البساتني

 ،01125617750
24477623

مركز ”جولدن هارت“ لجراحات 
القلب واألوعية الدموية

محمد عبد الرحمن 
5425162471 تقسيم الالسلكي ش النرص- المعاديعمر

مركز تينزي كلينك لطب 
االطفال وحديثى الوالدة

نارص عبده ابراهيم 
01110004554، 57 ابراج زهراء المعاد – بجوار المسجد الكويتى ابو شحاتة

25218286

عمر عبد العزيز عبد مركز عناية الطبى (عيادات)
25199018، تقسيم الالسلكى ش النرص- البساتنيالوهاب

01272248004

א����� - א�����

مركز ”نبض الحياة“ للقلب 
استشارينيواألوعية الدموية

01206690993 الحي األول سنرت اللؤلؤة الدور الثالث - العبور
جراند مول الرشوق بجوار بزنينة توتال أمام المرور 

01116705577القديم - الرشوق

��À א�� �
مركز عالج العقم وأطفال 

األنابيب (مستشفى مدحت 
لطفي)

20122139096ش رشيف عمارة اللواء الدور الرابعمدحت لطفي

مركز د. عمر عمر حسني عبد 
01013633352، 39 ش مجلس األمة- السيدة زينبعمر عمر حسنيالوهاب

27951517

25788972، 3 ش حسني المعمار- باب اللوقماجد منريمركز القاهرة ألمراض الكىل
25758932

��� ��Ø - א������- ��אÜ¹ א��� - א�¿��� - א��א� ¥

01001830912، 161 ش عني شمس فوق كنتاكي عني شمسأحمد إبراهيم محمدمركز الرب للوالدة
4913081
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مركز واحة الطب لمرىض 
01155706241، 19 ش مرص والسودان- حدائق القبةمحمد حليم السيدالقلب والرعاية المركزة

24664254

����Ø - ���א

01061803500، 14ب ش الجمهورية بجوار مرسح الجمهورية أيمن الكحكيعيادة الكحكي التخصصية 
23910950

א�����- א£����
مركز الروضة للمسالك 

25317329، 34 ش األخشيد – المنيل محمد إبراهيم إمامالبوليه وتفتيت الحصوات
01223477727

المركز المرصي للكىل والمسالك 
البولية وتفتيت الحصوات

عبد المنعم 
إبراهيم

94 ش المطرية العمومي- ميدان المطرية- أبراج 
22824352الهنا

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
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أمني عبدالجليل التخصىص للعالج الطبيعى
20674651، 115ش سليم األول – حلميه الزيتونحسن

0123703406

26389977، 28ش متحف المطرية ميدان النعامعادل حسني نرصمركز النعام للعالج الطبيعي
01005205972

22838914، 289 ب ش ترعة الجبل أمام كريب الملك- الزيتونجون عاصممركز الجبل للعالج الطبيعي
01224371909

المركز المرصي للعالج 
6 ش الجوهري – خلف قسم المطرية – حارة أحمد طه منى أحمد طهالطبيعي

22514537الدور األريض  

مركز العناية الملكية للعالج 
901008508883 ش الحرية أمام مستشفى المطريةمحمد إبراهيمالطبيعي

2901140204081 ش عني شمس – حلمية الزيتون- النعامفايزة يوسفمركز قنديل للعالج الطبيعي
7201228319463 ش العرشني – عني شمس الرشقيةجرجس فؤاد لمعيمركز الرايع للعالج الطبيعي

��אÜ¹ א���
مركز دارالشفا للعالج 

الطبيعي
سناء محيي الدني 

01009308832، 24ش أحمد شفيق من مرص والسودان- حدائق القبةمحمد الحنفي
01221395373

مركز فرح للعالج الطبيعي 
وتأهيل األطفال

ماجد مجدي عبد 
المحسن

 ميدان رساي القبة أمام رساي القبة    
13 ش بورسعيد أعىل حلواين الداهيل- ميدان السواح 

 ،01226139946
01004844850

���Æ ©א�� � - ��¶ א� �� - א���� À��

23930801،  15ش رشدي- الساحة – عابدنيمحمد مرتىض زاهدالزاهد للعالج الطبيعي
0123533996
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مركز د/ منى محمد منري عبد 
304-302 ش بورسعيد أمام مستشفى أحمد ماهر منى محمد منرياهللا

 ،01220681135
 ،3648628
23959006

مركز سان جوزيف للعالج 
102 ش محمد فريد مع ش رشدي- عابدنيد سامح هنداويالطبيعي والسمنة والنحافة

 ،23927289
 ،01001746194
01220317755

27958781، 43ش مجلس الشعب الظوغيل – السيدة زينبحسني فؤاد النجارمركز النجار للعالج الطبيعي
01223296451

23909509، 5 ش الجمهورية تقاطع ش حسن األكرب- عابدني إسماعيل خشاب مركز د/ إسماعيل خشاب 
01223337237

مركز العويض للعالج الطبيعي 
واللزير

رشيف محمد 
101090214999 ش 26 يوليو  الدور التاسع وسط البلدالسيد

زايد عبدالرحيم الزايد للعالج الطبيعي
23957797، 6ش عديل من ميدان األوبرامحمد

01026150005
مركز الربج للعالج الطبيعي 

والتأهييل
محمد عبده عبد 

اللطيف
20ش عبد العزيز جاويش- ش محمد محمود- باب 

01002048114اللوق

عىل حسن توفيق المركز الطبى للعالج الطبيعى
323939440 ش رشد عمارة الرشطة- باب اللوقصالح

��� ���א�����© - ����

الدويل للعالج الطبيعي وعالج 
اآلالم

إبراهيم بنداري 
سالم

  أبراج عثمان برج (1) روكيس – مرص الجديدة
ش التسعني – امتداد محور المشري طنطاوي من 

شارع حسن مأمون عمارات مدينة نرص الجديدة  رقم 9 
أ – الحي العارش

24537001
 ،01201111211
01221607161

مركز الصفوة التخصىص 
للعالج الطبيعى

جمال ضياء الدني 
01119612196،  87 ش المقريزي الخليفة المأمون- روكيسشاهني

01098556858

110 عمارة نب يارس خلف سور الكلية الحربية الدور 3 خالد جميل بونساي للعالج الطبيعي
شقة 11

 ،26230138
01096667705

26710780، 71ش مصطفى النحاس الحي الثامن – مدينة نرصخالد أحمد علمامركز د. خالد أحمد علما
25597180

مركز الدكتورة إيناس راجح 
01069911426، 30 ش محمد كامل حسني - الزنهة الجديدةإيناس راجحأحمد

01222812707

22601102، 2/4 ش أنور المفتي – عباس العقاد مدينة نرصناهد حسينيمركز التحكم للعالج الطبيعي
0111122530

3 ش عبد المنعم الحسيني بجوار وزارة القو صموئيل نصيفمركز نيوهوب لعالج الطبيعي 
01001239338العاملة- مدينة نرص

مركز العناية الملكية للعالج 
107 ش الحجاز – أمام بزنينة موبيل- مرص الجديدةمحمد إبراهيم الطبيعي

 ،01008508883
 ،27717017

01012347488
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75ش محمد حسني هيكل الموازي لعباس العقاد عبدالعزيز علمامركز د.عبدالعزيز علما
مدينة نرص

 ،22722062
 ،22733882
01223131239

عصام عبد العظيم مركز دلتا للعالج الطبيعي
01126829720، 49 ش أنور المفتي – مدينة نرص – خلف طيبة مولجاد

01009569669

01221120457، 18 ش نب ظافر من نب ماجد من ش الحجازماجدة رمزي عزيزمركز ديانا للعالج الطبيعي
26245804

نيفني السيد عبد مركز الرساج للعالج الطبيعي
اللطيف

الرساج مول برج 3 مدخل 5 الدور 6 شقة -7 مدينة 
01069894690نرص

مركز الحرية للعالج الطبيعي 
14 أ ش رشيف متفرع من ش األهرام أمام مدخل عمرو أحمد كمالوالتأهييل

الحرية مول برج األطباء الدور الثالث– مرص الجديدة
 ،24521502

01111121181
مركز األعصاب والتأهيل 

نيوروكري
فتحى إبراهيم 

الصاوي
7 ش الرازي من عبد اهللا العريب الحي السابع- مدينة 

01206104042نرص

مركز مرص للعالج الطبيعي 
5 ش محمد مندور أمام الباب الرئييس لمستشفى- محمد نبيل عسكروالتأهيل

01022322884رابعة العدوية

مركز الحياة للعالج الطبيعي 
وإصابات المالعب

محمد سمري محمد 
01011145866، 237 ش الحجاز- مرص الجديدةفراج

26229119
مركز الحسيني للعالج 

6 ش انب منظور متفرع من ميدان الذهبي- الخليفة رامي محمد أحمدالطبيعي
المأمون- مرص الجديدة

 ،01111481449
01144065581

مركز ”المتخصصون“ للعالج 
01063171834، شقة 6032 الدور 6 برج آل شنب- زهراء مدينة نرصإيهاب سمريالطبيعي وإعادة التأهيل

24110344

����Ø - ���א

ماجد عبدالمقصود مركز الرشوق للعالج الطبيعي
عبدالحميد باشا

5 ش فخر الدني –أمام مستشفى الساحل التعليمي 
بجوار أوالد رجب – ناصية سنرتال شربا مرص

 ،22007005
01011224180

24586998، 53 ش روض الفرج – دوران شرباماهر أحمد القبالويدار العالج الطبيعي الدويل
01090902512

مركز الحياة للعالج الطبيعي 
شربا الخيمة ش 15 مايو أبراج الحديد أمام كريستال سها ساميوإصابات المالعب

عصفور الدور السابع
 ،01114022626

01202158081
مركز دار الشفا للعالج 

الطبيعي
سناء محيي الدني 

01009308832، 34 ش نرص حبيب منشية الحرية – شربا الخيمةمحمد
01221395373

أرشف جمال الدني مركز سويلم السكري
01005166607، 27 ش عمر نب الخطاب – الخلفاوي – شربا دردير

24305347

عبدالوهاب المركز الطبي للعالج الطبيعي
24597585، 50ش طوسون – دوران شرباعبدالحميد عواد

01068084766

24582999، 50 أ ش شربا- أمام مرتو مرسةناهد حسني طهمركز الصفوة للعالج الطبيعي
01222740187

أحمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعي
01008873687، 16 ش دولتيان- أعىل بنك CIB بجوار مرتو الخلفاويالسيد محمد

01210458945
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د. رنا سعد الدني عيادات الجنا للعالج الطبيعي
12ش 76 بالمعاد متفرع من ش 9محمد

 ،01005111668
 ،01001067608

23804060
مؤسسة دعاء األبناء لصعوبات 

التعلم وذوي االحتياجات 
الخاصة (أطفال فقط)

د. دينا محمود 
أيوب 

9 ش 74 مكرر المعادي  بجوار مدرسة محمد فريد 
االبتدائية

 ،01143675221
01159709889

عمارات رشكة زهراء المعادي الشطر العارش أمام إسماعيل خشاب مركز د/ إسماعيل خشاب 
كارفور عمارة 8 الزور األول شقة 103

 ،0111263344
29704464

مصطفى عبد مركز الدكتور طارق عفيفي 
25175195، 1/1 ميدان فلسطني المعادي الجديد المحسن حسن

01005165057
المركز الذهبي للعالج 

33052097، 5 ش 153 برج الحرية ميدان الحرية- المعاديأسامة محمد رشادالطبيعي
23809500

9/2010015559272 ش النرص فوق بيزتا هات – المعادي الجديدة  أمري محمد مريعمركز تروكري للعالج الطبيعي 

01151520259، 12 ش الفيوم – دار السالمعىل ماهر أحمد عيلمركز ماهر للعالج الطبيعي
01027093384

16/1301005167796 ش الجزائر – أمام كافور إكسربيسعالء بلبعمركز عالء بلبع للعالج طبيعي

أحمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعي
السيد محمد

39تقاطع ش فلسطني مع ش الجزائر أمام بزنينة 
موبيل- المعادي الجديدة

 ،01128412517
،01066799550

مركز فزييواليت (اليمامة 
للعالج الطبيعي)

عمرو عالء الدني 
عيل

زهراء المعادي- 35ش مكة من ش الخمسني بجوار 
01060040056مسجد آل إبراهيم

عبري محمود عبد مركز المرأة للعالج الطبيعي 
1901001117014 ش النرص المعادي الجديدة- أمام بيزتاهتالوهاب

مركز الدكتور نرص عوض 
للعالج الطبيعي

نرص عوض عبد 
القادر

قطعة 10056 طريق كارفور- زهراء المعادي- 
01101009090المجاورة العارشة- المعراج

א�����
01156708688قطعة (8914 ) ش 9 منطقة (س) المقطمأحمد ممدوح مركز الرحمة للعالج الطبيعي

أحمد محمد إبراهيم طيبة للعالج الطبيعي 
01288113923، 66 ش 9 المقطم بجوار كرشي التحريرسلمان

28469522

� �א¢

مركز العالج الطبيعي 
والجمانزيوم (بيويت بالس)

وجيه محمد صابر 
معوض

حلوان – ميدان المحطة – عمارة سينما ماجدة الدور 
الثاين

27839408
01010017251 

28160454 

26710780، حلوان عمارات المروةخالد أحمد علمامركز د. خالد أحمد علما
25597180

احمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعي
السيد محمد

41 ش المرايغ عىل راغب- أمام دارك مول- الدور 
01211931491األول
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مركز مرص للعالج الطبيعي 
3401017857991 ش منصور- الدور 4 حلوانوعالج السمنة والنحافة

محمود سيد محمود مركز مرص للعالج الطبيعي  
4022057625 ش أحمد أنيس- خلف مسجد شاهني- حلوانهريدي

نهى عبد اللطيف مركز الشفا للعالج الطبيعي
السيد

8 ش خالد نب الوليد تقسيم فريد زكي- حدائق 
حلوان- أمام صيدلية مروة

 ،01112603992
23778727

�א����

مصطفى محمد العصفوري للعالج الطبيعي 
01222536325، 61 ش المنيل ميدان الباشا العضوري 

3642333

مركز الحياة للعالج الطبيعي 
وإصابات المالعب

سها سامي عبد 
56 ش القياس- المنيل الروضةالعزيز

 ،01202158081
 ،01272829234

01114022626
مركز د. حمدي السيد  للعالج 

8401001392646 ش المنيل – محطة الغمراويحمدي السيدالطبيعي

هشام أحمد مركز الربج للعالج الطبيعي  
الوصيف

أول شارع محمد فريد بجوار ماكدونالدز أمام 
مستشفى الند

 ،23635509
01023799940

��� ����� ���
א�����© א�����© �א�

إبراهيم بنداري المركز الدويل للعالج الطبيعي 
سالم

التجمع الخامس امتداد محور المشري طنطاوي من ش 
01221607160حسن مأمون عمارات مدينة نرص الجديدة

نرمني عبد العزيز مركز  يقني للعالج الطبيعي
فتحي

69 ش الجامعة الروسية بجوار فودافون أعىل صيدلية 
فودة – مدينة بدر

 ،01119502510
28609590

1003887886التجمع الخامس الحي األول اليف مول الدور الثاين استشاريمركز د/ مصطفى عثمان
مركز رامي (إيليت للعالج 

 0112999346 التجمع الخامس- فندق توليب الرنجسرامي رضا يونانالطبيعي) 
01100994442،

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
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المركز الدويل التخصيص 
18ش الخليفة المأمون- مرص الجديدةمحسن محمد أحمدللعيون

 ،24549570
 ،24511262

0123990401

21 ش المعهد االشرتاكي- روكيس أمام بوابة أحمد عبد المنعمالمركز العريب للعيون واللزيك 
المرييالند - مرص الجديدة

 ،01099676756
01111305159

25 ش أحمد تيسري – المرييغ أمام كلية البنات- مرص مجدي عزت إبراهيممستشفى أي فيجن للعيون 
الجديدة

 ،01010868686
01060060090

א���א³§ א����
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0106660803،  93 المريغنيأرشف صربي موىسمستشفى نور الحياة  للعيون
26907721

62 ش أبو بكر الصديق ميدان سفري مرص الجديدة- مركز سفري للعيون 
01000906020بجوار محطة مرتو هارون

مركز العاصمة لطب وجراحة 
23547091، 123ش حسن مأمون أمام النادي األهيلأيمن صالحالعيون

23546094
مركز المنري (رعاية عيون 

01222189838ش 9 داخل مستشفى المقطم التخصيصمرىض السكر)

مركز العني لطب وجراحة 
01000086297، 7 ش محرم شوقي من العروبة- مرص الجديدةمحمود راجحالعيون

22911611

ميديكال بارك 2 قطعة 43 أمام محكمة القاهرة فتحي الصيادمركز الصياد للعيون
01000088168الجديدة

حسني محمد المركز المرصي للعيون
01000908104، 14 ش عمر نب الخطاب طريق النرص- مدينة نرصمصطفى حسني

0100896634

هشام محمود مركز المرشق للعيون
216178 عوايد ش الحسني حبيب اهللا- مرص الجديدةحسان

��אÜ¹ א���

123ش مرص والسودان أمام عمر أفندي - حدائق القبةمحمد قابيلالدرة التخصيص للعيون
 ،24157569

 ،01090862323
01008020201

� �א¢

مركز النيل لجراحات العيون 
واللزيك

د. محمد حسني 
حامد

41 ش محمد سيد احمد تقاطع ش عبد اهللا أمام مؤمن 
-حلوان

 ،01013235688
 ،01159894043
01288202055

يارس محمد عبد مستشفى رواد حلوان للعيون
27084428، 25 ش محمد سيد أحمد- حلوانالعزيز

27084427

�א�����¬ - א����

01000015004، 1 ش دمشق – ميدان سوارس - المعادييحيى صالحمركز عناية العيون 
01000020211

مركز البستان لتشخيص 
برج ريحانه – مدخل زهراء المعادي – فرق ماركت محمد أحمد السادةأمراض العيون

خري زمان
 ،01279009802

01211113146
وحدة تشخيص أمراض 
العيون وعالجها باللزير 

(جامعة القاهرة)
امتداد ش عبد العزيز آل سعود مبنى الجراحة سهري عصمت

01027923301والطوارئ

مركز بريفكت فيجن لجراحات 
برج 10058 بجوار كارفور دائري المعادي بجوار محمد برافوالعيون واللزيك

الشرباوي

 ،01100001823
 ،01100001923

19219

א���א³§ א����
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مركز المعادي التخصيص 
27536922، 99 ش النرص- تقسيم الالسلكي- المعاديمحمد عمر يوسفللعيون

01221723999

����Ø - ���א

مركز جراحات العيون وضعف 
ميدان الخلفاوي – 16ش دولتيان - شرباطارق بدوياإلبصار

 ،22071100
 ،22071110

 ،01006000353
16554

مركز رؤية شربا للعيون 
24330961، 288 ش شربا أعىل محطة مرتو المظالت – برج مريمهشام محمودواللزير

01000430317
مركز المنري (رعاية عيون 

8301279318000 ش شربا- أمام مرتو مرسة- شربا مرصمرىض السكر)

��À א�� � - ��¶ א� ��

مركز البستان لتشخيص 
مركز البستان التجاري – ش البستان – باب اللوقمحمد أحمد السادةأمراض العيون

 ،23935169
 ،01210606852
01279009803

مركز عني العالم لطب وجراحة 
العيون

محمد أحمد عبد 
23920084، 36 ش رشدي - عابدنيالحميد هندي

01205566002

أحمد محمد صبحي، مركز األوبرا للعيون
5401000088311 ش عبد الخالق ثروتونهلة محمد صبحي

مركز المنري (رعاية عيون 
6601222189838 ش المنيلمرىض السكر)

مركز جلوبال لجراحات العيون 
601099676756 ميدان الفلكي- باب اللوق- أعىل فرع بنك مرصأحمد ربيع محمدواللزير

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
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مركز الغمازي لألسنان
مجدي إسماعيل 

عبدالباسط 
الغمازي

7 شارع مصطفى النحاس تقاطع عباس العقاد أمام 
مرص سكان

 ،22755979
01000365100

مركز دنتا سكان ألشعة 
61 ش النهضة المعادي تقاطع ش 10أحمد عيلاألسنان

41 ش الخليفة المأمون - روكيس

 ،01145005825
01226616264

22570713

مجدي جميل القاهرة لألسنان
يوسف

3 ش رفاعة من الخليفة المأمون من ناصية ومبي مرص 
الجديدة

 ،24544455
24520807

א���א³§ א����
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محمود يحيى محمد مركز دينتال أفينيو كلينيك
01025021919، 92 ش مكرم عبيد- مدينة نرص- الدور السابعأبو النجا

23495434

01225444485، 50 أ ش منصور بجوار مرتو حلوان أعىل بنك بريوسمريم عبد الغنيمركز دينتال سمايل
25583906

حازم قرين عبد مركز سمارت دينتال
المحسن

01020440096، 11 ش األهرام- الكوربة- أعىل بنك مرص هليوبوليس
22904404

17233456454 ش جامعة الدول العربية- بجوار أبو شقرة
34 ش الكومي- أمام مدرسة السنية- السيدة 

23688336زينب- الظوغيل

143385119933 المجاورة األوىل- المنطقة السابعة- الشيخ زايد
التجمع الخامس- 6 ضاحية الرشق- أمام الجامعة 

01208585853األمريكية

��À א�� �- ���א

المركز المرصي األول لطب 
16 ش رشيف بجوار البنك األهيل الدور الثاينحسني محمد طاهراألسنان

 ،01110002139
 ،01149995381

23910508

أحمد رمضان مركز 2 سمايل 
البيومي

4 ميدان تفتيش الري- الدور األول شقة -7 الساحل- 
شربا- اغاخان

برج الوليد رقم 5 ج- الدور السادس- الالسلكي- 
المعادي الجديدة

 ،01064560765
01275552584

א����� �� ��¤�¢
المركز المرص األول لطب 

01110002139، العارش من رمضان مجاورة 36 حسني محمد طاهر األسنان 
23910508

א���א³§ א����
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«150-148»

«157-151»

«159-158»

«177-160»

«184-178»
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01211788226، 24ش مصدق – الدقى مستشفى انب سينا 
37601316

133470194ش د مشق – المهندسني مستشفى دمشق 

33047296، 103 ش العلمني – المهندسني - الجزيةمستشفى الرضا التخصىص
33047297

دار الطب لرعاية وعالج القلب (هارت 
01027287744، 5 ش عمارات الدقى بلس)

01004478888
3462005ش النيل العجوزةمستشفى العجوزة

37606444، 14ش إسماعيل أبوالفتوح –ميدان فينى –الدقى  مستشفى الشرباويىش 
33606424

33378719، 3ش األحرار- من ش الثورة – الدقى خلف المتحف الزراىع مستشفى بدران 
33372808

37489427، 14 ش عبد العزيز سليم متفرع من ش الثورة – الدقىمستشفى الرثيا
37489417

12 ش دكتور السلو ميدان المساحة- الدقىمستشفى الكوكب الطبى
 ،01205271390
 ،01069000136

01065801551

33052000، 4 ش عدنان من ش السودان - الصحفينيالمستشفى الدويل للكىل والمسالك
01222920601

33479217، 25ش فوز رماح- شهاب – المهندسني مستشفى األمل- المهندسني
01222489015

مستشفى الهالل للعاملني المدنيني 
33030334، ميت عقبة-ش جالل الحمامىص من ش السودان - المهندسني بالقوات المسلحة (فرع الجزية)

33030337
5533039050 ش عبدالمنعم رياض – المهندسني مستشفى برج األطباء التخصىص 

37490016، 39ش دمشق - المهندسني مستشفى بدراو المهندسني 
01006680072

مستشفى الواحة (رشكة الوطن العرىب 
11 ش عىل السيد – أحمد عراىب- المهندسنيللخدمات الطبية)

 ،33040044
 ،33036008

33036002
1033053980ش عدنان المدىن – الصحفيني مستشفى النور للعيون 

337494327ش السودان محطة مرتو - البحوث المهندسني مستشفى المروة 
11237610878ش محيى الدني ابوالعز – المهندسني مركز مغرىب للعيون 
133377665ش النهضة – بجوار وزارة الزراعة – الدقى مستشفى الزراعيني 
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33462042الكيت كات- ميدان انب النفيس – العجوزةمعهد القلب بإمبابة

33353140، 17 ش عبد اهللا الكاتب- ميدان فينى- الدقىالكاتب 
33353322

رويال هيلث كري للرعاية المركزة 
133463677 ش دمشق - المهندسني(مستشفى دمشق)

2201208400017 أ ش فريد شوقى - العجوزةمستشفى طيبة الدوىل

33385314، 12 ش عادل حسني رستممستشفى مرص الدوىل
16010 ،33356894

�����
33111580، 133157898 ش الطيار فكر كورنيش النيل- إمبابة معهد السمع والكالم 

37119133بشتيلتبارك لألطفال 
437369173ش ترعة الزمر – برج جوهر – أرض اللواء تبارك لألطفال 

� - ��אÜ¹ א£��א���� - א���� - א����א��
35830647ش الملك فيصلتبارك لألطفال
435701967ش السالم – العمرانية الرشقية- أمام مستشفى الصدرتبارك لألطفال

35638855ش عثمان محرم – الطالبيةالجمعية الطبية اإلسالمية- الطالبية

35614106، ش ترعة الزمر – العمرانية الغربية - الجزيةمستشفى صدر الجزية
35610380

435741555 ش علوبة – فيصل- الدور األول بعد األرىضمستشفى بهية لألورام 
10433860235ش الهرم – بجوار الباريزيانامستشفى الهرم

مستشفى الجابر
01066383339  14الهرم بجوار ش العريش –الهرم

01142466696   13 ش الملك فيصل – المريوطية
45933925457 ش الملك فيصل- المساحة 

37201111133541 ش الهرم الرئيىس أمام سينما رادوبيسمستشفى جنة التخصىص

27 ش األمرية فادية من شارع أبو الهول السياحى - الهرممستشفى الرشوق 
 ،33824501

 ،0100171655
01011174503

35680181، 5 ش الجامعة – ميدان الجزيةمستشفى النيل بالجزية
35680182

01280553001, 29 ب بوابة حورس أول طريق الواحات – حدائق األهراممستشفى الواحة- حدائق األهرام
01015900135

1 ش أحمد لطفى السيد- فيصل- العمرانيةمستشفى الجزيرة 
 ،339250850

 ،01095226364
01066917275
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مستشفى جنة للجراحات والرعاية 
327 ش الهرم- بجوار رشكة سيد لألدويةالمركزة (الرعاية الطبية)

 ،01099995572
 ،37809470

35875009
201098888574 ش أبو الهول- المنصورية- الهرممستشفى ابو الهول

Ù��½�
2138412800مدخل أطفيح الرئيىس- أمام السنرتالمستشفى المدينة المنورة (أطفيح)

³
���- א���« Æא��� Ñ ����

01122211190، 16370، امتداد 26يوليو- المنطقة السياحية – 6 أكتوبر مستشفى دار الفؤاد
38274799

مستشفى جامعة مرص للعلوم 
والتكنولوجيا  (مستشفى سعاد 

كفافى)
16111امتداد محور 26 يوليو – الحى المتمزي

38500921، طريق مدينة  6 أكتوبر – مدينة الشيخ زايدمستشفى الشيخ زايد
38500922

01061747111، 177 هـ  - حدائق األهرام – البوابة الثانية مستشفى الوىع الجديد 
33828422

 01126688124ميدان النجدة بجوار دار عمار راغب لأليتام مستشفى الجابر
المستشفى الدوىل للكىل والمسالك 

البولية
قطعة 5 الحى المتمزي ش عبد المنعم رياض منطقة المستشفيات 

238831170– 6 أكتوبر

مستشفى نيورسباني للجراحات 
مدينة 6 أكتوبر مول الىس – خلف مسجد الحرصالمتقدمة

 ،38382250
 ،3838226
((16621))

01111808588، الشيخ زايد محور 26 يوليو – بجانب مستشفى الشيخ زايدمستشفى جلوبال كري
38500300

38372255، 16361الحى األول – مدينة 6 أكتوبرمستشفى الصفوة- أكتوبر

مدينة 6 أكتوبر – المحور المركز - محافظة الجزيةمستشفى جامعة 6 أكتوبر
 ،38362480
 ،38362483

38362489
مركز خدمات الحى األول - 6 أكتوبرمستشفى الواد 38371300مسجد الحرص

28580436ش الواحات – مدينة دريم الند – 6 أكتوبرمستشفى دريم
01145209138الحى السابع- بجوار مسجد العىل العظيم- 6 أكتوبرمستشفى الرحمة الجديدة

مستشفى نيورو اسبتاليا (لجراحة المخ 
0225869777، قطعة رقم 2 الحى المتمزي- منطقة المستشفيات- 6 أكتوبرواألعصاب)

0225869766
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أستاذ المخترب 
35719890    122 ش مراد بجوار عمر أفند

35695718     112 ش البحر األعظم 

أستاذالمخترب
35820210     366 ش الملك فيصل
37428334      109 ش الملك فيصل 
35856997   446 ش الملك فيصل 

استاذالمخترب 

35825932       360 ش الهرم بجوار خزان المياه
33844962   132 مكرر ش الهرم- أعىل البنك األهىل المتحد

37802438  307 أ ش الهرم أمام فندق أوروبا
    121 منطقة ج تقسيم الجمعية التعاونية – حدائق 

39814685األهرام 

535708022ش مراد – ميدان الجزيةأستاذد. فؤاد عبدالعال (ألفا الب)

أستاذسيجما الب

      77 ش ترعة الزمر- نرص الدني- أمام برج الرضائب 
35696431– الهرم

01000103806   226 ش فيصل التعاون- أعىل أسواق بدر 
     5 ش عثمان محرم- ناصية الهرم- أمام رشكة سيد 

01001050076لألدوية

35732926برج األطباء الدور الثالث- أول فيصلأستاذترست الب

مركز ماسرت سكان آند  لألشعة 
481 ش فيصل- الدور األول أستاذ والتحاليل

 ،01277733226
 ،01006764050

35680420

معامل ترست (ىت ال جروب 
أستاذللتحاليل)

535684568 ش مراد – ميدان الجزية
35732926برج األطباء الدور الثالث- أول فيصل

93 ش الهرم ناصية الهرم مع المريوطية أمام أستاذمعامل الحكمة
16059مستشفى الهرم

أستاذكايروالب
37794630   446 ش الملك فيصل برج النرص

 01011175640  165 ش الهرم أمام مستشفى الجابر

2 ش عبد الحكيم عبد التواب ميدان العمارة- إمبابة أستاذمعمل األمل  للتحاليل الطبية 
01115898010فوق ألبان الربكة 

1271337608، عمارة النرص الدور العارش- ميدان الجزيةأستاذمعامل تاون الب
35736985



א���§©

��152�� א�������
 �א��������
 א�	��� א�����

 א�����������

 �א��������
 א�	��� א�����

�����
�½��· ���א³§ א�

35709597، 22أ ش مراد بجوار عمر أفند أستاذمعمل اليف الب 
0122849202

أستاذميتاالب للتحاليل الطبية 
2401028888994 ش مراد – ميدان الجزية

2801000051288ش مراد – الجزية
 3019324 ش مراد – برج األطباء شقة 403أستاذمعامل األنصار

أستاذمعامل األهرام مرص

 2 ش نبيل طه –ش كفر طهرمس- أمام فرست مول 
ومدارس الملكة

 ،01006139768
37826383

01100623130،  15 ش الثالثينى – العمرانية – أمام عمارات األوقاف
01006538608

 146 ش الملك فيصل ش المستقبل محطة الكوم 
األخرض

 ،01127984626
01062668820

أستاذمعامل الربكة
447 ش فيصل أعىل صيدلة العزىب 

15034
عمارة النرص- ميدان الجزية

3835693264 ش ربيع الجزي- بجوار مجمع محاكم الجزيةأستاذمعامل ساريدار

معامل نيوالب للتحاليل الطبية 
أستاذوأبحاث الدم

  12 ش أحمد أبو الفتوح- خلف فندق سياج بداخل 
01011468088مركز المروة التخصىص 

01020670056 365 ش الهرم بداخل مركز نور العيون التخصىص

أستاذألفا الب 

برج لؤلؤه فيصل- أمام كلية الرتبية الرياضية

16191

 300 ش الهرم 
   417 ش الهرم

  159 ش الكوم األخرض – فيصل 
   401 ش فيصل- الطالبية البحرية
162 ش الهرم- ناصية ش العريش

 البوابة األوىل- 1ج- ش جاردينيا- حدائق األهرام
  294 ع حدائق األهرام- بوابة -4 مينا

22 ش مراد الجزية
برج النرص - ميدان الجزية

أستاذفرست الب
37832221   برج األطباء – أول الملك فيصل شقة 510

  نهاية ش الثالثينى عمارات االوقاف (ب) عمارة 
37775260التامينات شقة 7 - العمرانية

معمل انب سينا للتحاليل 
أستاذالطبية

01008389182    1 ناصية تقاطع ش المنشية كعبيش- طوابق- هرم
01212334640 109 ش عثمان محرم برج سعد 

 52 ش مستشفى الصدر- العمرانية الغربية- أمام 
01157525666ش التعمري
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أستاذالربج

 426 شارع الهرم

19911

شارع الهرم تقاطع شارع العريش عمارات مرياك سنرت

شارع كامل عودة من عثمان محرم (الطالبية الرئيىس)
 250 شارع فيصل التعاون فيصل

5.      362 ش الملك فبصل - محطة الطالبية - فوق 
صيدلية العزىب  فيصل

32 ش صالح سالم (ربيع الجزي) بجوار محطة القطار الجزية

   21 ش مراد - أمام عمر أفند - الدور الثاىن الجزية
 122ج مدخل خوفو - المدخل األول- حدائق األهرام

أستاذساريدار

35696090برج األطباء أول ش فيصل
35823596 321 ش الملك فيصل – محطة حسن محمد 

 59 ش الملك فيصل- أمام التوحيد والنور- 
37719545المريوطية

33826507ش الهرم – مرياك سنرت عمارة 3 أ ناصية ش العريش

أكيورت الب
أستاذ (ناجى محمود ناجى)

    111ش شارع فيصل – أول شارع المستشفى – بجوار 
37427183مركز الطاهرة لألشعة

33857597    برج األطباء فيصل الدور 8

أستاذمعامل الشمس

410 ش الهرم- أعىل بنك بلوم 

19445

449 برج الحلو ناصية ش نارص الثورة محطة 
المساحة- فيصل 

158 ش الهرم- ناصية شارع العريش
111 ش فيصل ناصية ش المستشفى

21 ش مراد- بجوار كنيسة مارجرجس
35714840برج أوالد رجب – أول فيصل بجوار برج األطباءأستاذمعامل الحياة

أستاذرويال الب
   423ش فيصل – محطة مدكور بجوار صيدلية العزىب

37799009
  الطوابق – مول جندية – الدور 3 وحدة 15

01140000783، عمارة مرص للتأمني بجوار التوحيد والنورأخصاىئمعامل عز الب
35703055

�����
12316191ش الوحدة - إمبابةأستاذألفا الب

2337119981 أ ش الوحدة الدور الثاىن – إمبابةأستاذالمخترب

215034 ش الحكيم- الورا- أمام موقف البوىهأستاذمعامل الربكة

1501275626665 ش النرص- أرض الجمعية- إمبابةأستاذترست الب
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أستاذالربج

   1ش الوحدة العربية أمام سنرتال الوراق – إمبابة

19911
  تقاطع شارع ناهيا وأبوبكر الصديق- بوالق الدكرور

 أمام سنرتال الوراق
54 شارع بشتيل العمومي - برج مكة- أمام سور 

الرشكة - وراق العرب

ميدان القومية أول ش عمر نب الخطاب – أرض أستاذفرست الب للتحاليل الطبية
37120708الجمعية

أستاذمعامل ساريدار
9435166843 ش ناهيا- بوالق الدكرور

1535424042 ش تقاطع شارع البوىه مع القومية- إمبابة

ش القومية العربية- ناصية ش محمد رشد- بجوار أستاذمعامل الشمس
19445بزنينة التعاون

33728763، ميدان العمارة- ش بشتيل- المنرية الغربية- إمبابةأستاذسيجما الب
1091134400

É�א�������- א���
معمل الزهراء (محمود فاروق 

01093066025، 9 ش النيل السعيد برج الزهراء- البدرشني أستاذغازي)
01003811243

01203339559ش النيل السعيد - البدرشنيأستاذكايروالب
38605111ش الجمهورية عمارة الحاج عوض الدور الثاىن - العياطأستاذفرست الب للتحاليل الطبية 

أستاذالمخترب 
38038174    ش النيل السعيد – البدرشني

38132664 5 ش صالح سالم- أمام بنك القرية – الحوامدية 

א�������� - א����Æ© - א����

أستاذكايروالب
37600641  42 ش مصدق – أمام كوستا 

3338167 4 ش شهاب المهندسني
5133456922 ش أحمد عراىب - العجوزةأستاذمعامل جراند للتحاليل الطبية

2033356462ش البطل أحمد عبدالعزيز – برج الحكمة الطبى أستاذمعامل األنصار
716059 ش التحرير أمام محطة مرتو البحوثأستاذمعامل الحكمة

01100623130، 108ش التحرير – أمام محطة مرتو الدقىأستاذمعامل األهرام مرص
1141518319

45 ش انس نب مالك متفرع من ش شهاب - أستاذميتا الب للتحليل الطبية
01028888993المهندسني

معمل ترست الب ( ىت ال جروب 
9737498649 ش التحرير – الدور الخامس- الدقىأستاذلتحاليل )

معامل ترست ( ىت ال جروب 
1035684568 ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسنيأستاذلتحاليل )
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4633359300ش محيى الدني أبوالعز – الدقى – الجزيةأستاذفرست الب

أستاذالربج
      55 شارع عبد المنعم رياض- المهندسني

19911    92 أ شارع أحمد عرايب- المهندسني
  97شارع التحرير - فوق مطعم جاد- الدقى

أستاذألفا الب

   برج الصفا الطبى – ميدان الحجاز – المهندسني

16191
26 ش البطل أحمد عبد العزيز

   33 ش أحمد عراىب 
   14 ش مصدق

د. حسني إسماعيل حسني 
4533441157ش أحمد عراىب – المهندسنيأخصاىئ(اميوالب)

01201717358، 4 ش شهاب – الدور األولأستاذمعامل تاون الب
34783633

5919656 ش مصدق- الدقىأستاذمركز النيل لألشعة والتحاليل 
7537600965ش محيى الدني أبوالعز – المهندسنيأستاذتكنوالب

أستاذساريدار
37498860     92ش التحرير– برج ساريدار – الدقى

37623425    17 ش شهاب - أمام  التوحيد والنور

أستاذالمخترب

      64ش جامعة الدول العربية – فوق طريان الخليج 
37488660- المهندسني

37628376   60 ش لبنان- أعىل بنك عودة-المهندسني
33449165    33 ش أحمد عراىب – المهندسني

33450376       104 ش التحرير – الدقى

أستاذمعامل الشمس 

      14 ش سوريا أمام مستشفى السالم 

19445

      60ش السودان بجوار محطة أتوبيس
 بوالق الدكرور

      19 ش 26 يوليو- ميدان سفنكس
       97 ش التحرير- ميدان الدقى أمام مسجد أسد نب 

الفرات
معمل الحياة (رشكة خدمات 

601287733705 ش نبيل الوقاد متفرع من ش التحرير – الدقى أستاذالحلول الطبية)

1116987 ميدان سفنكساستاذمعامل حساب 
معمل انب سينا للتحاليل 

01010575923، تقاطع ش المروة مع ش السودان - المهندسنيأستاذالطبية
01143236238

معمل النيل للمعامل 
33369203، 50ش محيى الدني أبو العز- الدقىأستاذواالختبارات الطبية

33369204
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معمل النيل للمعامل 
33369203، 50ش محيى الدني أبو العز- الدقىأستاذواالختبارات الطبية

33369204

أستاذرويال الب

  97 ش التحرير – الدقى 

16064
   48 ش شهاب – تقاطع فوز رماح – الدور الخامس 

10 ش ناهيا – الدور الثالث شقة 5
5 ميدان سفنكس ش جامعة الدول العربية - 

المهندسني
معمل المعمل للتحاليل الطبية 

5801272227787 عمارات اإلعالم- العجوزةأخصاىئوأبحاث الدم

1001224787675 ش جامعة الدول العربيةأستاذمعمل إيه إس

³
���- א���« Æא��� Ñ

أستاذالمخترب

38333997 الحى السادس – أمام قرص الثقافة
     المحور المركز بجوار مسجد الحرص الربج األول 

38361276من ابراج برىع بالزا – أكتوبر 

01090011333  داخل المركز الطبى بالقرية الذكية 

أستاذالمخترب 
  مركز خدمات الحى الثالث- الزياد مول أمام مستشفى 

39826013الشيخ زايد التخصىص 
  الحى السادس أمام قرص الثقافة

ووتر مدخل زايد 2 بداخل مركز أستاذ معامل األنصار قطعة 27 محور كريز
19324روفيدا الطبى 

19656مدخل 2 بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصىصأستاذالنيل لألشعة والتحاليل
38359777المحور المركز حديقة الحرص- عمارة السيتيهكايروالب 

38377762، 5مركز هنيده التجار – أمام مسجد الحرصأستاذمعامل الحياة
38377763

أستاذمعامل الحكمة
 1 ميدان الحرص- أبراج المدينة سنرت أ المحور 

16059المركز
   216 سنرت األردنية التجار- الحى السابع

أستاذمعامل الشمس

75 المحور المركز- الحى الثاىن المجاورة األوىل- 
أمام البنك العرىب- 6 أكتوبر

19445
مركز خدمات الحى األول الشيخ زايد- بجوار مستشفى 

زايد
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أستاذمعمل ميتا الب للتحاليل

سيلفرمول –برج إدار – الدور الرابع – المحور 
01000052242المركز جانب سيتى سكيب- مول 6 أكتوبر

سيال مول- الحى الرابع بجوار ىب تك ورشكة الغاز- 
01000052241ميدان النجدة 6 أكتوبر

01028888991
معمل ترست الب (ىت ال جروب 

الحى الثالث – مركز عناية الطبى – امام مستشفى أستاذللتحاليل)
01226788449الشيخ زايد التخصىص

أستاذالربج

    7عمارات الفتح الحي الثالث المحور المركزي قبل 
ميدان النجدة فوق بنك باركلزي- أكتوبر

19911
   الحى السابع - 6 أكتوبر - سنرت األردنية- أكتوبر

زايد سيتي سنرت - الحى األول - بجوار مستشفى زايد 
العام الشيخ زايد

  داون تاون الشيخ زايد

أستاذساريدار
38380611  السيتى مول – امتداد المحور الخدمى – فوق خري زمان
38514691    بالزا 34 – الحى الثالث – خلف مستشفى الشيخ زايد 

38516267الشيخ زايد مول أركان مبنى 5 وحدة رقم 22أستاذمعامل إكيوالب (انب حيان)
01141959522عمارات المدينة عمارة 1 بجوار مسجد الحرصأستاذمعامل األهرام مرص

38380383المحور المركز - سنرت الفريوز أ الدور 5استاذفرست الب للتحاليل الطبية 

أستاذألفا الب 

مجمع ماجدة

16191
 كايرو ميديكال سنرت

  بالم سرتيب مول- الحى المتمزي
    مزار مول- الشيخ زايد

  أمريكانا بالزا مول- الشيخ زايد 

أستاذرويال الب

   المحور المركز بجوار مسجد الحرص- أبراج الربىع 
بالزا 2

19056    الحى السادس – المجاورة الثانية – أول ش 
الدولىس عمارة 70

   محور 26 يوليو (القطعة 18) توني تاورز مبنى c الدور 
الرابع عيادة B - الشيخ زايد

ميدان الحرص- أبراج الربىع بالزا- أعىل شعبان استاذمعامل الربكة
15034للمالبس
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أستاذكايرو سكان
35ش سليمان أباظة – المهندسني

19144
55ش عبدالمنعم رياض – المهندسني

مركز األشعة واختبارات العظام 
23463827، 19 ميدان سفنكس ناصية أحمد عراىب- المهندسنيأستاذ(أوستيو تست)

01223599509
مركز صحة سكان لألشعة 

37486100، 38 ش محيى الدني أبو العز الدور الرابع – المهندسني أستاذوالتحاليل
 19498 ،37486300

430520000 ش عدنان المدىن- أحمد عراىب- المهندسنيأستاذأوميجا سكان 
5519911 ش عبد المنعم رياض- المهندسني أستاذالربج سكان

رقم 92 ش التحرير – برج ساريدار الطبى – الدور 2 – أستاذمركز الرشوق لألشعة
01288880775ميدان الدقى

5919656 ش مصدق- الدقىأستاذمركز النيل لألشعة والتحاليل 

25171115، 319 ش السودان- بجوار كوبر عراىبأستاذكابيتال سكان
01066619000

مركز أمراض الكبد 
98ش محيى الدني أبو العز  المهندسنيأستاذ(فيربوسينس)

 (عمارة راديو شاك) أمام ناد الصيد

 ،3761399
 ،01009282000

01009396000
33363310، 16171برج الصفا الطبي – ميدان الحجازأستاذمركز ألفا سكان

� - א���� - א���§© - ��אÜ¹ א£��א����

أستاذالطاهرة لألشعة
111ش فيصل – برج مرص الخليج

19173
20 (م) يمني البوابة الثالثة- حدائق األهرام

43435868530ش الملك فيصل – فوق مستشفى تباركأستاذاألهرام لألشعة
مركز ماسرت سكان لألشعة 

01156333899، 481 ش فيصل الدور األول استاذ والتحاليل
35680420

أستاذ مركز الرشوق لألشعة

 برج بالزا الطبى – الدور األول – أعىل سوبر ماركت 
01100034875أوالد رجب بجوار برج األطباء – أول كوبر فيصل

  رقم 1 ش طارق شبيطة متفرع من عثمان محرم – 
01018707055الدور 3 بجوار التوحيد و النور – الطالبية – هرم

أستاذكايرو سكان
15 ش مراد- أعىل أوالد رجب 

19144
319 ش فيصل- بجوار النساجون الرشقيون

أستاذتكنو سكان 
45 ش أنس نب مالك من ش شهاب

19989
24 ش مراد ميدان الجزية 

أستاذحافظ رشيف لألشعة
1035736460 ش مراد – ميدان الجزية

35720877عمارة مرص للتأمني – ميدان الجزية

��א³§ א£��
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الجزية لألشعة (جزية سكان)
محمد عبد 

اللطيف 
محمود سالم

5ش مراد – ميدان الجزية
 ،37746030

 ،1014844805
37746031

أستاذسيجما سكان

7735696431ش ترعة الزمر- نرص الدني- أمام برج الرضائب – الهرم
01000103806 226 ش فيصل التعاون أعىل أسواق بدر 

 5 ش عثمان محرم- ناصية الهرم أمام رشكة سيد 
لألدوية

 ،01001050076
 ،33821019
35824620

1ش طارق شبيطة ناصية عثمان محرم الطالبية - أستاذالرشوق لألشعة
الهرم

 ،37777146
37777147

1 مكرر شارع العرشني تقاطع ش المساكن- أعىل أستاذ مركز مجد لألشعة والتحاليل
ألبان الدوار - فيصل

 ،3723445
01202078855

101100464812 ش النور من ترعة الزمر – العمرانية الرشقيةأستاذمركز النورسكان لألشعة

א���א���

هد كمال مركز البوىش سكان لألشعة
1151500004الحوامدية- ش طراد النيل بجوار القسم القديممحمد محرم

³
���- א���« Æא��� Ñ

عاصم عبداهللا برايت سكان
عبدالعزيز حسن

مدينة 6 أكتوبر- المحور الخدمى- الحى الثامن- أمام 
خري زمان

 ،38896485
 ،01027400046

01024599699

وحده رقم b1 & b14 بالطابق األرىض المنخفض – كايرو أستاذ مركز الرشوق لألشعة
19668ميديكال سنرت بمدينة 6 أكتوبر 

19989سيال مول- الحى الرابع- ميدان النجدة- 6 أكتوبرأستاذتكنو سكان
19656مدخل 2 بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصىصأستاذالنيل لألشعة والتحاليل

35816262، 16171أركان مول – مدخل زايد 2000أستاذمركز ألفا سكان

كرداسة- 6 ش الوحدة المحلية أمام المركز أستاذ مركز مجد لألشعة والتحاليل
التكنولوجى لخدمة المواطنني أعىل ماركت بيم

 ،01211201158
01206380051

����� - ��� Þ��

أستاذالريادة لألشعة
37125295، 71 ش الوحدة – إمبابة

37133200
9801226616264 ش كورنيش النيل- الوراق- الجزية

أستاذمركز جاما سكان

شارع ناد إمبابة الرياىض بجوار مسجد الجمعية 
37100000الرشعية- المنرية

33117550شارع عزبة الصعايدة بمسجد أوالد عمرو
01121111775كورنيش النيل أمام التوحيد والنور – الوراق

123 ش الوحدة – تقاطع ش البوىه- برج الرضائب أستاذ اليف سكان لألشعة
الدور األول بجوار ألفا الب

 ،37109916
01143188222

��א³§ א£��
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أستاذ باطنة وجهاز سعيد إبراهيم شلبى
هضمى وكبد

32 ش الشيخ الشعراو (اللبينى) من فيصل خلف 
سنرتال المريوطية – محطة المريوطية- الهرم

 ،37424010
 ،1223872074

37424005
عبدالاله حسني الصادق 

إسماعيل
استشار باطنة 
40133931603 ب ش الملك فيصل – محطة الطالبية وغدد صماء وسكر

أستاذ مساعد باطنة صفا رفعت عبد المنعم
35695059برج األطباء- أول فيصل- الجزيةوغدد صماء وسكر

برج األطباء أول فيصلباطنة وقلب وأوعيةعالء محمود عبد الحميد حسن
 ،35700524

 ،01145618204
01020861385

414 ش الملك فيصل – برج الياسمني- أمام كلية استشار عىل عبد الرحيم عىل
37801276الرتبية الرياضية

أستاذ جهاز هضمى محمد محمد عامر عفيفى
35715384، برج األطباء -أول فيصل 55- شارع الناد الرياىضوكبد

35689908
1433881659 ش عز الدني عمر- برج الدار البيضاء أمام ش العريشاستشارماهر كمال عبد الرؤوف الجارحى

بباو باسم جمال فوز101005042028 ش رشيف- محطة المساحة- فيصلاستشار

©Æ- א���� �������א���� - א�

أستاذ جهاز هضمى أحمد عىل الراىع
وكبد

97ش التحرير أمام جامع أسد نب الفرات- ميدان 
الدقى

 ،37605597
01008691745

استشاري باطنة أسامة محمد رشاد التوىن
وسكر وغدد صماء 

25 ش البرصة من ش العراق من شهاب–
المهندسني

 ،33385541
01001907992

0106943828، 12 ش مصدق برج إيز الطبىاستشارأيمن محمد عبد العزيز
01069997770

استشار باطنة أيمن ربيع عبد القادر
وجهاز هضمى وكبد

97 ش التحرير – الدقى – الدور 8 أمام مسجد أسد 
نب الفرات

 ،37489366
 01277820493

أستاذ باطنة وجهاز محمد عبدالرحمن أحمد
هضمى وكبد

6ش المتحف المنيل بجوار سينما فانت حمامة عىل 
النيل الصغري

 ،01005162866
23643009

استشار كبد محمد عىل محمد حداد عز العرب
4501061016028 ميدان الدقى وجهاز هضمى

أستاذ باطنة وجهاز محمد محمد توفيق 
هضمى وكبد

126 ش محيى الدني أبو العز تقاطع جامعة الدول 
العربية - المهندسني

 ،37615352
0127587975

9801003478868ش التحرير برج الدقى اإلدار الدور السابعمدرس باطنة وكىليارس محمد عبدالحميد أحمد
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استشار باطنة أحمد حسن محمد الثقى
01020372225، 21 أ- الشيخ زايد الحى األول- المجاورة الخامسةوكىل

01281293989

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���א¢ א���§©

01067777386، 30 ش مراد - الجزيةمدرسأرساىن طلعت صابر
01277885788

35709400، 5 ش مراد – ميدان الجزيةاستشارحسام الدني دياب عبدالجواد
01225197030

استشار جراحة عز الدني أحمد سالم
01006091070، عمارة النرص ميدان الجزية- الدور 7عامة ومسالك 

35723932

35706402، 8 ب شارع مراد الدور الثامن شقة 804 – الجزيةاستشاريهشام سالم مصطفى سالم
01223527231

א���� - ���� - א����א��

أرشف الخوىل أحمد 
استشار جراحة 
بنكرياس وكبد 

ومرارة

44 ش الهرم بجوار بنك بركلزي المريوطية – محطة 
الوفاء واألمل

 ،33827077
01005226686

اش رشيف – المساحة أول فيصل بجوار مكرونة جراحة عامة واورام السيد سعيد محمد باز
االنسجام

 ،01067272357
01141189485

عالء الدني مصطفى عمارة
استشار جراحة 

عامة وأورام 
ومناظري

2 ش نور اإلسالم- ش فيصل- الطوابق
 ،01551031795

 ،33857447
01006027622

©Æ- א�����������א���� - א�

أستاذ حراجة عامة حسني ممدوح عزت 
33368090، 108 ش التحرير – ميدان الدقى – الدور األولوجراحة مناظري

01062124037
2801092525207 ش مصدق - الدقى - الدور الرابعاستشارمحمود محمد أحمد محمد نارص

119 ش التحرير- الدقى- أمام مرتو الدقى- الدور أستاذمحمد سعيد محمد أبو حداية
السادس

 ،01000406076
01006567162
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3001067777386 ش مراد - الجزيةمدرسأرساىن طلعت صابر

511 ش األهرام – عمارة النرص ميدان الجزية الدور استشار عاطف عمر البهايئ
الرابع شقة 1

 ،356992003
01003810194

א���� - א��������
10833368090 ش التحرير – ميدان الدقى – الدور األول أستاذ حسني ممدوح عزت

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א���� - א��������

37482560، 1 ميدان الحجاز برج الصفا الطبى - المهندسني استشارعمرو مصطفى علواىن
33366134

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א���§©
أحمد عز الدني أحمد سالم 

35723932، عمارة النرص – ميدان الجزية الدور 7 شقة 10استشار العطار 
01223103256

37746152ميدان الجزية – عمارة النرصاستشارجمال عبد العظيم عبد السالم

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

����
الرياىض – برج األطباء أول فيصلمدرسأحمد عزاز 5501016049000 ش الناد

اش رشيف – المساحة أول فيصل بجوار مكرونة أخصاىئالسيد سعيد محمد باز
االنسجام

 ،01228429365
01141189485
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01016049000ش زنني – أمام صيدلية الصحة – بوالق الدكرورأخصاىئأحمد عزاز

306ش السودان بجوار كوبر أحمد عراىب - استشارعمرو كمال محمد يونس 
المهندسني

 ،01002892908
33459895

01001475585، 2 ش عبد الحميد أمام- ترعة السواحل- إمبابةاستشارمحمد هشام طلعت أحمد
01225105855

��אÜ¹ א£��א�

01002892908، 210 فوق صيدلية الهد - حدائق األهرام   استشارعمرو كمال محمد يونس 
33459895

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

01011965119، 481 مكرر ش فيصل (برج السالم) بجوار برج األطباء أستاذخالد عبد الحليم حنفى
01159276919

01001437411عمارة النرص ميدان الجزية الدور الخامسأستاذماجد محمد محمد اسماعيل

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���א¢ א���§©

35723551، 3شارع صرب باشا من شارع الربيع – الجزيةأستاذاسما عىل حسن النشيىل
01001812136

א����
933383283 ش التحرير بجوار مقار - الدقىأستاذ محمد مرىس عىل عابدني 

37603201، 42 ش الدقى – عمارة التأمني – الدور 11أستاذ مساعدوسام عىل الرشيف 
01003552787

3001285034947 ش الدقى- عمارة بيومى الكنفاىن الدور األولاستشاروائل عبد الجواد طه عديسة
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برج خالد ش مساكن كفر طهرمس خلف بلوك 17 استشارحمد محمد مصطفى الكومى
فيصل

 ،35831685
0123314084

170105036279ش الفيومى من ش لطفى السيد المساحة- الهرماستشارمصطفى عبدالحليم أحمد

א����Æ© - א��������

عمارات األوقاف بجوار ناد الرتسانة ش6 ع1 أعىل استشارأحمد محمد الموصىل
نفق ش واد النيل

 ،33463012
 ،0101407072
01221333858

01006062974، 6 ميدان الدكتور النبو المهندس-  العجوزةاستشارعالء الدني عطية توفيق
33455886

36ش الغريب من ش السودان - مطار إمبابة- مدير استشارمحمد حسن محمد عيد
مستشفى السكة الحديد

 ،33054702
01223415886

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���א¢ א���§©- א����

8 ش مراد – الجزية- برج مراد اإلداري بجوار مطاعم أستاذطه عبدالحميد عوض بكر
جاد

 ،35727625
01223489103

א��������

01116005800، 128 ش السودان فوق كنتاكى- المهندسنياستشارحسني وجد المرص محمد
01113332755

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���א¢ א���§©

35724076، ميدان الجزية– عمارة مرص للتأمنيأستاذ مساعد يارس حسنى أحمد عبدالرحمن
 ،01222455134

א����- ���� - א����א��

دكتور رئيس قسم خالد التهامى محمد وجيه
بمعهد القلب

برج لؤلؤة فيصل – أمام كلية الرتبية الرياضية– 
ش فيصل – الهرم

 ،37832131
01116203344
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1 ش محمد متوىل الشعراو من ترعة الزمر – استشارعمرو حنفى محمود
العمرانية 

 ،01152942828
01115140412

42 عمارات أبو الفتوح أمام مستشفى الجزية استشاربحرية أحمد عثمان
الدوىل- الهرم

 ،01224414670
01011692219

300 ش الهرم الطالبية مدخل عمارات منترص عمارة أستاذ مساعدمحمد حمد محمد صالح
1 مدخل 1 فوق معمل ألفا

 ،01009816446
01125092846

010001135915، 10 ش الرشفاء- ناصية فيصل الرئيىس- الجزيةاستشارأسامة أحمد أمني
39767922

©Æ- א�����������א����- א�
1201289000027 ش التحرير - الدقىاستشارأحمد جالل عبد الفتاح فهمى

55 شارع عبدالمنعم رياض – المهندسني برج استشاريحسن الصاو
األطباء

 ،33463492
01223124214

33451898، 203 ش السودان – المهندسنياستشار حسن محمد عبيد 
01211991488

33352770، 96 ش التحرير – ميدان الدقى استشار طارق جمال عبدالغفار محسن
0109595373

استشارخالد رفعت عبد المجيد

برج الحكمة الطبى- 20 ش البطل أحمد عبد العزيز- 
01067827258المهندسني- الدور العارش

مبنى medipoint الطبى- المحور المركز الجنوىب- 
01001432397الشيخ زايد

13 ش دمشق – المهندسنياستشارصالح أمني نافع
 ،33447515

 ،0122310240
01223102440

0100602632، 19 ش وزارة الزراعة- الدقى- بجوار نب شاهنياستشارعبد العزيز أحمد عبد العزيز
33353826

11901110198596 ش التحرير- الدقى- أمام مرتو الدقىاستشارأحمد جمال بصري عكوش

المحور المركز- أبراج المدينة- سابع برج بعد أخصاىئكريم نبيل السعيد غريب
01226663669الحرص

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���� -©Æ- א�����������א����- א�
01000251414أول فيصل برج بالزا الطبىاستشاروليد عباس كامل عىل
6033049016 ميدان لبنان- المهندسنيأستاذأحمد صالح الدني فؤاد
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24 ش جامعة الدول العربية المهندسنيأستاذ أحمد عادل جمال المسري
 ،24822080

 ،01011993935
33451407

71 ش جامعة لدول العربية دور 4 شقة 403 - أستاذ حسام إبراهيم معاطى 
33357848المهندسني

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

���
³� Ñ -א����
أرشف عبد الوهاب مصطفى 

33848845، 128 ش الهرماستشارسليم
01227660775

341 المحور المركزي-الحى الثاىن بجوار الحرص 6 استشاريمحمود أحمد فرج
أكتوبر

 ،01111636700
01150473111

���א א����
عبد اهللا أحمد عبد اهللا      (مركز 
01114260090، ش 15 مايو محطة ترعة الشابور- شربا الخيمةاستشارنفسية وعصبية وعالج إدمان)

01277654222

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א���§©

35693715، 67ش ربيع الجزي أمام مجمع ومحكمة الجزيةاستشارنادر نبيه عطا اهللا
01001563208

نبيل محمد محيى الدني إمام 
15ش سليمان القاىض متفرع من ش ربيع الجزي- استشارالشاهد

خلف بنك التنمية واالئتمان الزراىع
 ،01005113416

35734110

א���� - ���� - א����א��

عزت سيد أحمد الدر318ش الملك فيصل – محطة حسن محمد بجوار استشار
35843684كنتاكى أمام السعودية للمفروشات 

35471636، 71ش عثمان محرم الطالبية- الهرماستشارمحسن الحماقى عطية
01223640403
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01000411713، برج الصفا ميدان الحجاز المهندسنياستشار طارق محمد رمز الليثى
33388219

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
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استشار جراحة أحمد الحسني أحمد توفيق
عظام

مدينة 6 أكتوبر المحور المركز (قبل ميدان 
فودافون) كايروميديكال سنرت

 ،01008908244
01148656010

א���� - ���� - א����א��

35843447، 276 الملك فيصل محطة المطبعةاستشار محمد حلمى الديب
01026546676

236 ش الملك فيصل- التعاون- أعىل محالت استشارخالد أحمد الحوت
السالم للمالبس- فيصل

 ،33883706
01020871088

32101154124135 ش الملك فيصل –  حسن محمد - بجوار كايرو سكانأخصاىئأحمد حسام الدني أحمد عبد الفتاح

©Æ-א���� �������א���� - א�

01223419818، 30ش السودان –المهندسني- الدور الثاىن شقة 3استشاريأسامة رجب عبدالفتاح
33357590

تامر محمد هاىن السيد محمد 
01000356818، 20 ش بابل من شارع مصدق - الدقىاستشارأبو هميلة

33379677

01001703070، 42 ش مصدق – الدقىاستشاريارس عاصم محمود
01033113344

197 ب ش 26 يوليو ميدان سفنكس- فوق ماركت استشارإيهاب نجم
01000159697سعود- المهندسني

8 ش عبد المنعم سند- من أحمد عراىب- الدور استشارمحمد جالل الربقوقى
األول- المهندسني

 ،27954253
01222434305

301288788069 ش شهاب المهندسنياستشارإبراهيم صالح الدني زكى حنترية

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

א���� - ���� - א����א��

35860497، 9ش وهدان من فيصل- محطة المطبعةدكتوراهكلثوم محمد عبدالحميد
01006572119
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2ش عز الدني عمر محطة العريش خلف بنك مرص أخصاىئمحمد أبو بكر الصديق
الدور الثاىن

 ،01001666836
33851401

35874797، 3 ش أبو عمرية من عثمان محرم الطالبية - الهرمأخصاىئعالء الدني إبراهيم محمود
01022126034

©Æ- א�����������א���� - א�

أستاذ روماتزيم محمد رضا عوض
10601061012504ش جامعة الدول العربية- المهندسنيوطب طبيعى

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
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33027320، 84 ش النيل األبيض برج مكة- ميدان لبنان استشارأرشف صبحى لبيب
01223317012

א���� - ���� - א����א��

1)       19ش خاتم المرسلني- العمرانية الغربية استشارحلمى أمني محمد
بجوار أسواق عالم

 ،01222762963 
33847388

      3 عمارات الرشكة الوطنية نهاية الملك فيصل-استشارجمال محمود البطران
40ش زغلول – كفر الجبل

 ،01115119107
 ،01006604209

01123333996

35720580، برج األطباء أول ش الملك فيصل الهرمأستاذسامح توفيق محمد عامر
01140192948

12ش مازن من محمد يوسف من د. الشني خلف استشاريرس أحمد عبدالحى العزىب
مدارس المستقبل. الكوم األخرض- فيصل

 ،37410047
01005231005

استشار حساسية وسام حسن قطب
ومناعة أطفال

11 ش عيد مصطفى أول فيصل برج بالزا الطبى (أعىل 
01011633350أوالد رجب)

10335974067 ش الهرم- الجزيةاستشارصفاء واىل إبراهيم

א����
عالء الدني مصطفى محمد سيد 

–  الدقىاستشارالمسلمى 237616217، 22 ش مصدق 
01006695495

 قلب محمد عىل عبدالحى حجاز استشار
أطفال 

97 ش التحرير أمام مسجد أسد نب الفرادت الدقى  
الدقى – ميدان 

 ،01064692222
33353105

114ش التحرير الدقى- الدور العارش أمام مرتو الدقى استشار نهى أبوالوفا
 ،33357364

 ،01005052533
01004937555

-
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33377637، 10 ش محيى الدني أبو العز - الدقىاستشاروجد عبد القادر محمد هاشم
01223581490

37600582، 40ش مصدق- الدقىاستشاريوسف جابر المالح
01001688827

4001221840145 ش الدقى - ميدان الدقىاستشارعزة عصام الدني الشيخ
أمال صرب4501006345060ش الدقى أعىل عصري فرغىلاستشار

- א�������- �������� Þ��

أستاذ ذو منى حلمى أحمد سند
33032682،  4 ميدان الملكة زبيدة- مدينة الطلبة– الصحفينياالحتياجات الخاصة

33468590

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
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ميدان الجزية- عمارة النرباو فوق مطعم ميدان أستاذأحمد إسماعيل محمد كامل
الجزية- الدور الثالث بجانب الغليون

 ،35723230
01004494424

عمارة النرص الدور 7 شقة -8 ميدان الجزيةاستشارالسيد محمد السيد الطوخى
 ،35723916
 ،35684424
0100140529

حسام الدني عمرعبدالعزيز عىل 
الرشيد35875859، 242 ش الملك فيصل الجزيةاستشار

01065839226

321 ش الملك فيصل – محطة حسن محمد أعىل استشارخالد قطب عبد اهللا محمد
النساجون الرشقيون

 ،37797126
01141881888

25201001941099ش فيصل- التعاون – الهرماستشارعماد محمد أحمد رزق

01150033378، برج بالزا الطبى أول ش فيصل بجوار برج األطباءمدرس محمد صرب محمد قطب 
01016006681

41001110511006 ش الهرم فوق مكتبة ألوان- نرص الدنياستشارمعزت حامد

271ش الملك فيصل برج الرشطة- محطة التعاون دكتوراهمعزت عصام زكى محمد غيث
الدور 5 شقة 7

 ،01221036368
35833745

01225879999، 400 ش الهرم بجوار محافظة الجزيةاستشارسعد محمد حسن القاىض
33941835

©Æ- א���� �������א���� - א�

33441702، 13 ميدان سفنكس – المهندسنيأستاذأحمد برادة
01141221223
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عمارة األوقاف - 109 ش التحرير- الدقىاستشارالسيد محمد السيد الطوخى
 ،33355139
 ،33353673
01118385875

70ش شارع السودان – الدقى بجوار مزلقان ناهيا دكتوراهالسيد محمد السيد الرفاىع
بجوار موقف أتوبيس بوالق الدكرور

 ،37494128
01012359973

37490101، 17 ش شهاب المهندسنيأستاذ مساعدحازم محمد حسن يسن
01223271717

190106026316 ش وزارة الزراعة- الدقى- بجوار نب شاهنياستشارمحمد أحمد عبد العزيز

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�

 א����- ����- א����א��
أحمد محمد عبد العظيم محمد 

263 ش الملك فيصل الرئيىس – التعاون – أمام استشار عمر
01112511369بزنينة التعاون

01112123976، 160 ن حدائق األهراماستشارأحمد محمد عىل حسانني
33798590

01225344058، 1 ش القدم الرشيف- ناصية الملك فيصلاستشارنشو جميل غربوس
33925592

©Æ- א�����������א���� - א�
5833383009ش سوريا تقاطع شارع السودان – المهندسنيأستاذشريني عبداهللا محمد صبيح

50ش محيى الدني أبو العز – ناصية عماد الدقى أستاذعزمى عبد اللطيف 
المهندسني

 ،01061408670
33360361

437611062ش محيى الدني أبوالعز تقاطع ش التحريرأستاذ مساعدمنال محمد صالح الدني

78 ش أبو بكر الصديق تقاطع ناهيا – بوالق استشارعبد الفتاح عبد اللطيف محمد
الدكرور

 37353108
01005244913،

37499157، 132 ش التحرير - الدقى- عمارة طازةأستاذحسنى عوض 
01001406160

³
���- א���« Æא��� Ñ
احمد محمد عبد العظيم محمد 

  6أكتوبر بجوار مسجد الحرص- فوق محل شعبان استشار عمر
01112511369للمالبس برج1 برىع بالزا الدور الرابع 

01551990964، مجمع ماجدة- ميدان الحرصاستشاردعاء إبراهيم الدسوقى أمني
38371777
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استشارأسامة صالح الدني الطاهر
35693242       6ش محمود عزمى – ميدان الجزية

01223623099،     30ش مراد أعىل فودافون- الجزية
35704884

01222104754، عمارة النرص – ميدان الجزيةاستشار (ب)منى الحسينى 
35721790

استشارناهد عبدالنعيم أحمد
35693242    6ش محمود عزمى م.الجزية

35704884،    30 ش مراد أعىل فودافون - الجزية
01001156533

35726894، عمارة النرص  الدور 3 شقة 12– ميدان الجزيةاستشارينبيلة قالدة
01005246356

Ñ א³
��� - א���« Æא��

كايرو ميديكال سنرت امتداد المحور المركز 6 استشارحنان أمام عمر جمعة
أكتوبر الدور الثاىن عيادة 48 قبل ميدان فودافون

 ،01553586967
01117326089

 سامية محمد رشدبرج األطباء 2استشار 638352515 أكتوبر المحور المركز

 عزت محمد الصاواستشار الحى األول المجاورة الثانية بجوار صيدلية الصاو
أكتوبر   6 –

 ،38368996 
01223373494

6 أكتوبر محور خدمات 7 و8 (محور التحرير)  استشارعفاف حلمى عبدالفتاح 
الياسمني مول بجوار أوالد رجب

 ،01223429649
01111366630

01222653878مول القدس زايد أول – الشيخ زايد استشارماجدة محمود حلمى مصطفى
201007837992 ش زمزم مول الدور الثالث- ميدان الحرصاستشارخالد محمد الحنفى أبو اإلخالص

א���� - ���� - א����א��- א�����

37745987، برج األطباء أول فيصل – الدور الثالث شقة 10أستاذ أحمد فتحى
01001553600

01223429649، برج األطباء أول فيصل الدور الرابع شقة 404 استشار عفاف حلمى عبدالفتاح 
01111366630

عالء عبدالقادر سلطان (عالء 
445 ش األهرام أمام قسم العمرانية الجديدة- استشارسلطان)

الجزية
 ،35831113

01001407507

19ش الجابر خلف كازينو الليل بالهرمأستاذمدحت مسعد التمامى
 ،35855384
 ،35852704
01223133841

446ش الملك فيصل برج النرص الدور 9 شقة 909استشارمحمد حسن مصطفى محمد
 ،37800777
 ،37800888
01222181806
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31ش صالح عبدالعزيز – ميدان يحيى شاهني – أستاذنجو محمد عبدالودود
الهرم

 ،3876347
01001553600

601066449915ش عبده نب الجراح – من ش فيصل - الجزيةأستاذمحمد عىل محمد محمد إبراهيم
أرشف عبد المنعم محمد أحمد 

209 ز حدائق األهرام- البوابة األوىل- الهرم- استشارشحم
الجزية

 ،01005759874
01144449076

א���� - א�������� - א����Æ©- ���� א�����³

33379415، 104 ش التحرير الدور الثالث – ميدان الدقىأستاذأحمد حسن التاجى
01001423542

37608073، 22 ش بولس حنا الدقىأستاذأحمد محمد مجد
01270505205

37600307، 18ش الدقى الدور 2مدرسأمري عرىب جرب يوسف
01222816912

37624100، 105 ش السودان الدور الرابعاستشارإيمان سمري حسن عراىب
01278729595

زينب رجب محمود عثمان 
السخاو158 ش السودان- المهندسنياستشار

 ،01158882008
 ،33380308

37496595

01007454070، 203ش السودان-المهندسني -الجزيةاستشار إيمان فاروق محمود
330457767

01110014999، 15 ش جابر نب حيان - الدقىاستشار عبد المنعم عبد الفضيل الروىب 
01006604128

01003534646، 39ش جامعة الدول العربية – المهندسنياستشار عنايات أحمد خرض
33381569

21 ش جابر نب حيان- الدقى- بعد ناصية مكتبة استشار عنايات أحمد خرض
01003534646سمري وعىل

33384547، 14 ش مصدق الدور السادس - الدقىاستشارعمرو حسن حسني محمود
01118820748

90ج ش أحمد عراىب – ميدان سفنكس – استشارمحمد أبوالسعودحنفى سليمان
المهندسني

 33031055
01223314515

37496016، 30 ش السودان – الدور الرابع - الدقىاستشارمحمد أحمد حسن أحمد عبد اهللا
01001721206

37604433، 26 ش سوريا - المهندسنياستشارمحمد جالل عبد الفتاح البطوطى
01001212129

0122104754، 20 ش البطل احمد عبد العزيز - المهندسنياستشار (ب)منى الحسينى
37619012

2601223335547ش عمر نب الخطاب من ش المروة - الدقىأخصاىئ نجالء عمر محمد عمر
8201018557503ش السودان – المهندسني - الجزيةأستاذمحمد عىل محمد محمد 
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20ش الطيار فكر زاهر أمام مسجد الهد – استشار عنايات أحمد خرض
مدينة التحرير- إمبابة

 ،01003534646
33381569

33133353، 17 ش السودان – برج الكيت كات الدور 2 استشارهشام صالح محمد إبراهيم
01001446586

�����א¢ א�������©א���	 א�� �� א��� א������¢��� 
א�
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01224631111، 38 ش ربيع الجزي – بجوار المحكمة استشاربهاء الدني سيد محمود
35696311

135721685ش جامعة القاهرة – ميدان الجزيةاستشارعايدة إيليا

01001927859، 49ش ربيع الجزي – محطة الجزيةاستشارفؤاد عبدالعزيز شلتوت
35720908

³
��� - ��אÜ¹ א£��א�- א���« Æא��� Ñ

سيتى سنرت مول الحى األول بجوار مستشفى زايد أخصاىئأحمد محمود عبد القادر غزالة 
01006337399العام - الشيخ زايد

أخصاىئمصطفى ممدوح محمود محمد
مرشوع مول كارجو قطعة 45 المحور المركز الجزء 
الجنوىب بجوار مستشفى جلوبال كري أعىل المرصف 

المتحد

 ،01009766616
33800484

محمد أحمد عبد العزيز (عيادة 
أكتوبر ميدان الحرص- خلف زمزم مول- أعىل أخصاىئالفريوز)

01114808901مطعم رستو

2137625659 ب ش الرثوة المعدنية البوابة األوىل – حدائق األهرام أخصاىئمحمود هاىن محمود عبد الحميد

83 مبنى كايرو ميديكال سنرت المحور المركز 6 استشار (ج)أحمد السيد محمد محمد
أكتوبر

 ،37711240
 ،37490216
 ،37490217

 ،01143075636
37711242

مدينة الشيخ زايد- مدخل 2 داون تاون الدور األول أخصاىئعمرو حلمى مصطفى البلك
شقة 116 عمارة 1

 ،35844845
 ،01111140553
01222721078

الحى السابع 6 أكتوبراخصاىئدينا محمد محمود الجداو 01010021963، 284 المحور المركز
01276176031

4601100121200 ب المحور المركز بجوار مسجد الحرص - 6 أكتوبرأخصاىئفهيم عبد العزيز التونىس
01100737340مدخل هايرب وان بجوار بنك التعمري واإلسكان- الشيخ زايداستشارحسام الدني فؤاد حجاج
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كايرو ميديكال بجوال مستشفى دكتوراهبسمة فاروق العرش -المحور المركز
الرشطة- عيادة 40 الدور األول

 ،01227930783
01128833277

50501003409207 ش عبد المنعم رياض- الحى المتمزي- 6 أكتوبراستشاركريم عبد الحميد محمد عىل

01202322612، 48 الحى الثامن المجاورة األوىل- الشيخ زايدأخصاىئمعزت جمال عىل عبد المقصود
01005544888

01000908006المحور المركز- مجمع بريما قيستا الطبىأخصاىئعمرو أحمد مصطفى
حسن إبراهيم إبراهيم (هيلثى 

الحرص- أرض األمل أمام جاد- أمام جامعة 6 اخصاىئلطب األسنان)
01001494226أكتوبر

24 ب ش الرثوة المعدنية- البوابة االوىل- حدائق أخصاىئأحمد محمد القصبى
االهرام

 ،01066971999
01550858088

مول بريما فيستا- ميدان ماجدة اوفيس- الحى أخصاىئمها الجارحى
01223400460الثاىن- 6 اكتوبر

أخصاىئسمية صبحى سيد أبو زيد
01113228844، المحور مبنى توني تورز- الدور الثالث- الشيخ زايد

 ،01063975660
01017616134

محور الخدمى- مول الستيه بجوار صيدلية العزىب- 
6 أكتوبر

א���� - ���� - א����א��

20أ عزالدني عمر برج الروضة- الهرماستشار (ج)أحمد السيد محمد محمد

 ،37711240
 ،37490216
 ،37490217

01143075636

37446477، 6 ش المستشفى بجوار مستشفى الهرماستشار أسامة محمد الجمل 
01001486904

77 ش الشعب – أول الهرم – العمرانية الغربية – اخصاىئإسالم غاند عبد الشكور
01007846118عمارة أبو الفتوح

1 ش محمد خري تقاطع ش ترعة عبد العال أمام أخصاىئأسماء عىل عيىس حسن
01008933424مسجد المؤمن بجوار مرتو فيصل

17 ش عبد المجيد بدو حى الزهور العمرانية استشارأمرية متوىل حسن
الرشقية

 ،01151698428
35746969

4 امتداد ش عبدالبار رشاب – الكوم األخرض- استشار حسن محمد البنا
فيصل

 ،37441144
01001652627

ش محمد خري تقاطع ش ترعة عبد العال- أمام أخصاىئأسماء عىل عيىس حسن
01008933424مسجد المؤمن جوار مرتو فيصل

01097799372ش الشعراو من ش الملكة العرشني- فيصلأخصاىئمحمد صالح محمد فهمى
5801223496536 ش ترسا – الطالبية هرم - جزيةاستشاررفقى وديع واسيىل

01001428019، 7 ش عواد الصناديىل - فيصلاستشارطارق هيبة
37226862
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01114844884، 446 ش الملك فيصل برج النرص الدور 6 أخصاىئعبد العزيز محمد أحمد موىس
35825812

97 ش رمسيس الثاىن من ش العريش الهرم أمام أخصاىئعمرو صبحى عبد المنعم نصار
مرتو ماركت 

 ،01116543028
 ،01100239454

33830130

استشارصباح محمد محمد صالح
01222406852،   314 ش فيصل محطة حسن محمد الدور2 

3464725
  هضبة الهرم- البوابة األوىل- منطقة 130 ب مقابل 

فامىل هوم
 ،01126300358

35861312

432 ش الملك فيصل محطة المساحة ناصية ش استشارمنترص محمد فؤاد
عبدالعزيز المنوفى- بجوار مستشفى تبارك

 ،37836252
01067396477

12ش القاهر من شارع نارص الثورة – الهرماستشارمحمد نبيل عبدالتواب
 ،01001176227

 ،35823728
23608330

فيصل- المطبعة – عمارات رشكة القاهرة لإلسكان أخصاىئمحمد عبد المجيد نرص عمارة
7 35825320– عمارة 

أستاذ محمد عىل اليسقى
350 ش الهرم – بجوار األوبرج

35853543 363 ش الهرم بجوار كازينو الليل فوق صيدلية 
أحمد الجبيىل

8 ش رمز فرج أمام سنرتال الهرم- محطة حسن استشار محيى الدني حامد إسماعيل
محمد

 ،35821134
01005254698

اخصاىئمصطفى أيمن أحمد لطفى

الشهيد أحمد حمد – فيصل – برج الفريوز أمام 
37232808أسواق العثيمى

 ش العرشني مع الملكة فيصل- أمام مركز تجميل 
 01062008860عادل المرص

257 ش الهرم عمارة رويال سنرت الدور الرابع شقة استشارنهى إسماعيل أبو العزائم
401

 ،01060060080
35830760

1635844845 ش الهنيد- الهرمأخصاىئعمرو حلمى مصطفى البلك

01150424490، 28 ش العريش- فيصلاستشارخالد رمضان محمود عىل
01141400611

37815120، 366 ش الملك فيصل الرئيىس- محطة الطالبيةاستشارعصام أحمد عبد الغفار
01200872224

سيد سعيد صابر السيد (عيادة 
01011943140، 10  ل البوابة الثالثة- حدائق األهرام- الهرمأخصاىئمايسرتو)

01223280484

أخصاىئسمية صبحى سيد أبو زيد
01113228844، ش اللبينى هرم بعد كنتاكى برج الياسمني- الهرم

 ،01063975660
01017616134

ميدان أنس نب مالك عمارة 59 شقة 3 بجوار ماركت 
صن شاني- المهندسني
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87 ش مصدق- الدقياستشار (ج)أحمد السيد محمد محمد
 ،37711240
 ،37490216

01143075636

21ش البطل أحمد عبدالعزيز المهندسني - الدور استشارأحمد عبدالقادر الفيومى
الرابع شقة 20

 ،33451253
01096150382

19001011161125ش السودان بجوار مزلقان أرض اللواء أخصاىئأحمد محمود عبد القادر غزالة 

01111140404، 16 ميدان هيئة التدريس- مصدق- الدقىدكتوراهأحمد نبيل أحمد فهمى
33389810

أخصاىئمحمد محمود عويضة

305 ش السودان – المهندسني- أمام التوحيد 
والنور

 ،01025541704
33444424

01027177784مول أجيال- ميدان فودافون- عيادة -c9 أكتوبر
حدائق األهرام- 18ب- الدور األول- ش الثورة 

01026311300المعدنية- البوابة األوىل

33370689، 53 شارع السودان – الدقىأستاذإيهاب سليمان إبراهيم القطان
37493721

6 ش التحرير – الدقى – الدور الخامس بجوار شقة استشارباسم إبراهيم يوسف الشني
602 مرتو البحوث أمام مقار 

 ،33386214
 ،0115979771

01002088938

01223005466، 44 ش الدقى - جزيةأخصاىئبيرت إدوار إبراهيم
37497277

203 ش السودان- المهندسني- مقابل مزلقان استشار حسني كامل بيومى
أرض اللواء 

 ،01061810949
33451898

37601845، 29ش نوال أمام قسم العجوزة - الدقىاستشارحسن محمد البنا
01001652627

عبد التواب خلف فيض اهللا 
58 ش الرشيد متفرع من أحمد عراىب خلف ناد أخصاىئ عباده

الرتسانة – المهندسني
 ،01005634404

33443676

32ش أحمد عراىبأخصاىئعالء الدني الرشيف
 ،01001493377

 ،33473287
23622285

3101001038959ش غزة – المهندسني – خلف مستشفى دمشقأخصاىئعىل عيىس أبوطبل

33364961، 42ش الدقى عمارة مرص للتأمني الدور 6استشارسيد عبدالرازق سيد
01099110637

33381167، 98 ش التحرير - الدقىأخصاىئشامل حسني عبد العزيز
01001590791

01223948602، 90ش واد النيل – المهندسنياستشارمحمد سيد متوىل درويش
33460331
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18 ش أبوالمحاسن الشاذىل – خلف فندق أطلس استشاريمحمد أمني مصطفى
بجوار العمدة الدور األول شقة 5

 ،01222420208
33466624

محمد رشيف محمد فرج   (مركز 
17 ش الغيث - العجوزةأستاذ التقو لألسنان)

 ،01009132931
 ،33031379

33036213
2937625659ش نوال – العجوزة – أمام قسم العجوزةأخصاىئمحمود هاىن محمود الشني

71 ش جامعة الدول العربية – برج الكوثر اإلدار استشارهشام محمد عبد الفتاح
- المهندسني

 ،3353738
3370047

33361844، 53 ش الزهراء الدور األرىض- الدقىمدرسسامح محمد رشيف أبو ستيت
01111344196

عىل ثروت عىل عبد الرحيم 
7501099907783 ش محيى الدني أبو العز- المهندسنياستشارالقاىض

7333389325 ش إيران من محيى الدني أبو العزاستشارغدير وجد عبد القادر محمد
13901098098060 ش التحرير- الدقى- بجوار بنك فيصل اإلسالمىاستشاريارس عرفات حسنني

90 ش جامعة الدول العربية- المهندسنيأخصاىئعمرو حلمى مصطفى البلك
 ،35844845

 ،01111140553
01222721078

4301063355576 جامعة الدول العربية- المهندسنيأخصاىئحسن نادر حسن
16801001287260 ش السودان- المهندسنيأخصاىئهاجر كامل إبراهيم

 – א������� – ����� – ��א� א���¶- ��Á א� �א·��� Þ��

أخصاىئمدحت حفنى حامد

1.        13ش عرسان عبدالنعيم من ش ترعه السواحل 
01009556750– إمبابة

2.      236 ش ترعة الزمر- أرض اللواء بجوار مسجد 
 01223571287الهاد
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مركز عامر عفيفى للكبد والجهاز 

الهضمى
أ.د محمد عامر 

عفيفى
55  ش الناد الرياىض – برج األطباء أول ش الملك 

فيصل – الجزية
 ، 01283114650

35715384
مركز نبض الحياة للقلب 

3801157057091 ش األربعني الطوابق الثالثاستشارينيواألوعية الدموية

أحمد رشيف عبد مركز أطفالنا مركز طب أطفال
01015567769، 69 ش ربيع الجزي – الجزية الرؤوف

35709828

مركز إيجيبت كلينيك لألنف 
واألذن

أحمد عبد الوهاب 
أحمد حسن 

الرشيعى
35684484، 8ش مراد برج جاد- الجزية

01067704577

مركز أجيال للوالدة وأمراض 
النساء

محمد فاروق يوسف 
محمود

محطة المعدية طريق مرص أسيوط – منيل شيحة- 
01001302824مركز الجزية

01001413721، 19 ش سهل حمزة - الهرم - جزيةعبد اللطيف حسيبعيادات سهل حمزة التخصصية 
37445472

وائل محمد عبد مركز أبو الهول للجراحة العامة
01098888574، 2 ش أبو الهول- المنصورية- الهرمالسالم

33833888

مركز شمس الحياة للقسطرة 
والقلب

327 ش الهرم الرئيىس- محطة الطالبية- الدور 
الثالث- مبنى مستشفى جنة للجراحات

 ،01030102000
 ،01101160115
01101160113

بهاء الدني عبد مركز رشيان للرعايات المركزة
01129329570، 242 ش فيصل محطة التعاون بجوار بزنينة التعاونالحليم

37412229

محمود محمد عبد مركز الوفاء للنساء والتوليد
الحليم

4 ش عبد اللطيف عبد الفتاح من ش العريش من 
سهل حمزة

 ،01149595596
010677210731

نبيه محمد عادل عيادات المختار التخصصية
01022240701، 116 ش الهرم- ناصية ش سهل حمزةعبد الحميد

01000457811
01026691118، 5 بر األلفى- المجزر اآلىل- الهرمعيادات مكة التخصصية

طريق مرص أسيوط الزراىع- بالقرب من البنك أحمد شكرعيادات أرقى التخصصية
األهىل- البدرشني- الجزية

 ،01271914176
 ،01271914172
0238028591

جزية كلينيك (جهاز هضمى 
291 ش السالم بجوار فندق بارسيلو- األهرامات أحمد ناجىوكبد)

الثالثة- الهرم
 ،01000247150

01220616096

©Æ- א���� �������א���� - א�
مركز مرص سكوب للمناظري 

الجهاز الهضمى
أيمن ربيع 

10701152360225 ش التحرير ميدان الدقى- أمام إيتوالعبدالقادر أحمد
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مركز نبض الحياة للقلب 
استشارينيواألوعية الدموية 

      5 م المساحة أمام فندق سفري عمارة البنك 
األهىل- الدقى

01157057092
     98 ش جامعة الدول العربية بجوار األسواق الحرة 

- المهندسني
مركز الكبد و مناظري الجهاز 

01062388890، 142 ش السودان - المهندسنيرشيف عباسالهضمى والقلب  
37626423

الهيئة المرصية العامة للمصل 
و اللقاح (فاكسريا)

عبد الحفيظ احمد 
37611111، 51 ش وزارة الزراعة - العجوزةزغلول

37483194
2333371362 ش التحرير - الدقىالمركز القومى للبحوث

دار الطب للرعاية وعالج أمراض 
01004478888، 5 ش عمان- الدقى- الجزية هاىن عوض اهللالقلب (هارت بليس)

01027287744
كايرو سكوب ألمراض الجهاز 

37483194، 9ش التحرير- الدقى- أمام محطة مرتو البحوثنبيل محمد النحاسالهضمى والكبد
33361688

74 ش جامعة الدول العربية – الدور الخامس – طارق إبراهيمعيادات الهميمى التخصصية
شقه 1 - المهندسني

 ،01143434317
01143434344

مركز العجوزة للجهاز الهضمى 
3 ش المراىغ متفرع من ش المتحف الزراىع  – صالح محمود صالحوالكبد

العجوزة 
 ،33386722
33374808

مركز العاصمة للجهاز الهضمى 
والكبد

د.نجالء عىل د.سامح 
12 ش الثمار – ميدان مسجد مصطفى محمود هشام

 ،333843143
 ،01000909895

01010333336

75 ش محيى الدني أبو العز- تقاطع جامعة الدول والء فتحىعيادات تكنو كلينك
01027857759العربية- الدور الثاىن

مركز هارت كري كلينيكى 
01029373973، 97 ش التحرير- الدقىمحمد أحمد صربلفحوصات القلب

01005719820
المجموعة المرصية للجهاز 

33366603برج الصفا الطبى – ميدان الحجاز - المهندسنيسامح سعد لبيبالهضمى والكبد (الفاسكوب)

محمد عزت عبد رويال للقلب والحاالت الحرجة
الغنى

 من أحمد عراىب- أمام ناد -7 ش حسني الجزياو
التوفيقية- داخل مستشفى المحروسة

 ،01274008078
01223053555

محمد محمد ودار مركز منظار لجراحة العظام
عطية

16 ش الدكتور المحروقى- سيدان أسوان- 
المهندسني

 ،01553200802
33443448

مركز مرص للقلب والقسطرة 
30 ش الشاطور - من ش الدقى - الجزيةمحسن قطبواألوعية الدموية

 ،37488556
 ،01033304332

01123399155

01019580703، 67 ش شهاب المهندسني- العجوزة- الجزيةمحمد العزبعيادات فيمى هيلث التخصصية
33050300

مركز اليف كاث لقسطرة 
ورعاية القلب

محمد عبد الفتاح 
533458318 ش أبو المحاسن الشاذىل- المهندسنيإمام
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12815420 ش السودان - المهندسنيمحمد العرشعيادات دالينا التخصصية
المركز التخصيىص لعالج 

0120333646، 7 ش جامعة الدول العربية- ميدان سفنكسإبراهيم جادووجراحات العظام
233037001

مركز هيلث بلس للجراحات 
01117546661، 48 ش البطل أحمد عبد العزيز- المهندسنيأحمد عبد القادرالمتقدمة

37629904
مركز ميلينيوم هيلث كري 

01016372207، 54 ش عبد المنعم رياض- المهندسنيعال خورشيدللكشف المبكر وعالج األورام
33057488

مركز الحياة الطبى التخصىص 
619569 ش نبيل الوقاد متفرع من ش التحرير – الدقى محمد أنورللقلب

³
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أحمد رشيف عبد مركز أطفالنا مركز طب أطفال
6901015567760 ش ربيع الجند- أمام محكمة الجزيةالرؤوف

إيهاب محمد عبد المركز االستشار للقلب
القو

قطعة 1/14 المحور المركز- عمارة 1 بلوك -1 
أكتوبر

 ،01553837601
36576088

01006072286إبراهيم العالمية برج 1  المحور المركز- أكتوبر
مركز مرص سكوب للمناظري 

الجهاز الهضمى
أيمن ربيع 

42501022167784 المحور المركز- أكتوبر- الجزيةعبدالقادر أحمد

عائشة عبد المنعم مركز أمان للنساء والتوليد
جودة

سنرت فراد- المحور المركز- بجوار التوحيد 
والنور- 6 أكتوبر

 ،01111907015
01111906300

�����א¢ א�������©א��� א������א�� א���³§¢��� 
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رشيف محمد السيد مركز العوىض للعالج الطبيعى
01090214999أكتوبر ميدان الحرصالعوىض

مركز العرىب للعالج الطبيعى 
01007027212ش معهد الحرص األزهر- الحى األول- 6 أكتوبرأمري العرىبوالسمنة

عبد اهللا أسامة مركز حياة للعالج الطبيعى
10401000043808 مول حياة- الحى الثالث- الشيخ زايدعبد اهللا

الحى الثالث- داون تاون وحدة 116 الشيخ زايد- 6 خالد يوسفمركز الحياة للعالج الطبيعى
01225463675أكتوبر

6 أكتوبر - المحور المركز- برج المدينة بجوار أسامة محمد رشادالمركز الذهبى للعالج الطبيعى
C/225 وحدة -01005515067مسجد الحرص

سيتى مول - عىل الدني - الحى السابع- من ميدان صالح صوانمركز النيل للعالج الطبيعى
01158347342الحرص- خلف جامعة 6 أكتوبر

א���א³§ א����
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عماد نادرمركز البتول للعالج الطبيعى
2401223674998 ش مراد فوق تكنوسكان- الجزية

35633322العمرانية- خاتم المرسلني

وحيد حمد مركز الورا للعالج الطبيعى
السيىس 

مشعل- ش سعد زغلول بجوار التامني الصحى- 
33712304الهرم

01154998024  البوابة الرابعة – حدائق األهرام 
مركز جريس (صحة) للعالج 

عمارة 44 أ أمام بوابة جامعة أكتوبر الحى األول عىل عز الدني عىلالطبيعى
01100886585–   6أكتوبر

6 أكتوبر - المحور المركز- سنرت الفريوز- أمام مينا مجد فارسمركز الفريوز للعالج الطبيعى
01277008255فينسيا ديكور بعد مسجد الحرص

أول فيصل 434 ش فيصل- أعىل مستشفى تبارك حمد السيدمركز نور اإلسالم  
واألهرام لألشعة

 ،01112216245
01064355955

300 ش الهرم عمارات االتحادية  - عمارة 5 الدور راوية رخامركز رخا للعالج الطبيعى
01028297470الثالث فوق معمل ألفا– الجزية 

مركز الشفاء للعالج الطبيعى 
المكثف وذو االحتياجات 

الخاصة 

محمد أبو بكر 
الصديق محمد

2 ش عز الدني عمر – خلف بنك مرص – محطة 
العريش - الهرم

 ،33851401
 ،01001666836

01121789936

35702431، 410 ش الهرم أعىل بنك بلوم- نرص الدنياسماعيل خشابمركز د/ اسماعيل خشاب 
0100058781

مركز العوىض للعالج الطبيعى 
2201204127445 ش الدكتور خالد- شارع المطبعة- فيصلرشيف محمد واللزير 

مجد محمد عىل المركز الحديث للعالج الطبيعى
13ش محمد مرىس متفرع من أول فيصل شقه 4شبانة

 ،33939228
 ،01006053332

01066805835

مدحت محمد عىل مركز حسبو للعالج الطبيعى
حسن

7 أ عمارات بنك التعمري واإلسكان – شارع العمدة 
الجديد – شارع الهرم – الكوم األخرض

 ،0107412217
37720840

أحمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعى
السيد محمد

33974085، 323 ش فيصل محطة حسن محمد- أمام كنتاكى
01159263468

01210456956نفق اللبينى- فيصل- ثاىن نمرة من فيصل الرئيىس

159 ش الملك فيصل- محطة الكوم األخرض- أعىل أحمد هاللمركز الهالل للعالج الطبيعى
01121122121معمل ألفا

–  مرتو البحوث- أمام مقار ماهر أحمد القبالودار العالج الطبيعى الدوىل 01090902512، 6 ش التحرير – الدقى 
012331852

33601202938460 مول ريتاج ش الهرم بجوار السنرتالصالح صوانمركز النيل للعالج الطبيعى

محمد صفوت محمد قدرات (تأهيل وعالج طبيعى)
01288884761، 87 ش فيصل - برج الصفا - الجزيةفهيم

01277774301

א���א³§ א����
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مركز أوالدنا للعالج الطبيعى 

37624162، 2 ش الزهراء متفرع من ش مصدق- الدقى حازم عطية عىل(كيدز)
01119999368

محمد أحمد عىل مركز الصفا والمروة 
5901116637455 ش األنصار- الدقى - الجزيةاسماعيل

33 ش أحمد عراىب عمارة شرباو أمام عمر أفند إسماعيل خشاب مركز د. إسماعيل خشاب 
الدور األول شقة 5

 ،33046333
01112513032

 19 ش البطل أحمد عبد العزيز – المهندسنيمحمد مهد عىلمركز القاهرة للعالج الطبيعى
 ،01111166688

 ،01111153111
33057582

مركز الطب الطبيعى والتأهيىل 
وعالج الروماتزيم ق. م

محمد رضا محمد 
33032227، ش الفالوجا – أمام مسجد فريد شوقى – العجوزةعوض

33467890

الدوىل للعالج الطبيعى وعالج 
األلم

 د.إبراهيم بندار
3ش شهاب – من جامعة الدول العربيةسالم

 ،376111199
 ،01201111311

376111144
مركز الدكتور حسام الدني 

01222354334، 14ش مصدق- الدقى حسام الدني سالمسالم 
37611906

صالح صوانمركز النيل للعالج الطبيعى
 146ش  26يوليو- ميدان سفنكس- العجوزة – 

33474849الجزية

01111120054    عمارة النرص – الدور الثاين- الجزية

عبدالعظيم مركز د.عبدالعظيم العوادىل
4 ش سليمان جوهر- ميدان الدقىالعوادىل

 ،33367335
 ،01555711376
01005000332

1201005167796 ش الدقىعالء بلبعمركز عالء بلبع للعالج طبيعى
المركز النموذجى للعالج 

الطبيعى
محسن عىل السيد 

37604178، 1ش حافظ حسن العجوزةالمليجى
01228890188

هشام أحمد مركز الربج للعالج الطبيعى
37619282، 14 ش األنصار فوق محطة مرتو البحوث- الدقىالوصيف

01023799940

أحمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعى
السيد محمد

4 ش سليمان جوهر من ش التحرير- أعىل مرتو 
01270188191الدقى

9001271211889 ش جامعة الدول العربية- المهندسنيخالد يوسفمركز الحياة للعالج الطبيعى

عىل حسن توفيق المركز الطبى للعالج الطبيعى
15323374833 ش السودان- المهندسنيصالح

9601015011274 ش التحرير – ميدان الدقى أسامة محمد رشادالمركز الذهبى للعالج الطبيعى

محمد صفوت محمد قدرات (تأهيل وعالج طبيعى)
01288884761، 92 ش جامعة الدول العربية- المهندسنيفهيم

01277774301
مركز عالجى للعالج الطبيعى 

0112188477، 8 ش عبد العظيم راشد من ش نوال- الدقىطارق عبد الحافظوالماىئ
33357775
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عثمان محمود أحمد مركز طيبة للعالج الطبيعى
7101111150283 ش ترعة السواحل – المحكمة- إمبابةعثمان

�����א¢ א�������©א��� א������א�� א���³§¢��� 
א�

א���� - א��������
11233160878ش محيى الدني أبوالعز- المهندسنيأستاذمستشفى المغرىب للعيون
1433381818ش عادل رستم ميدان فينى- الدقىأستاذمستشفى العيون الدوىل

33053980، 10ش عدنان المدىن من أحمد عراىب – الصحفينيأستاذمستشفى النور للعيون
33053981

37492239، 24 ش سوريا- المهندسني محمد أحمد السادةمركز الرواد لتصحيح اإلبصار 
01289999112

33441702، 13 ميدان سفنكس - المهندسنيأحمد برادةمركز برادة للعيون
19782 ،33476185

المنري (مركز الشبكية 
(92 التحرير برج ساريدار الطبى – الدور الرابع - أستاذ السكر

01222189838الدقى

9 ش الغزاىل- مصدق- الدقى أستاذمستشفى دار العيون 
 ،33382136

 ،0126155588
0127393038

33361662، 2919635ش إيران- الدقى – خلف مسجد أسد نب الفراتيارس سليمان الرواد للعيون 

عمرو حسن بهى الحياة للعيون 
الدني

10ش عبدالعزيز سليم متفرع من ش الثورة بجوار 
ناد الصيد- الدقي

 ،37625965
01006149966

01100040560، 173 ش السودان من ش سوريا - المهندسنيحسام خليلمركز الخرباء لجراحات العيون
33469426

3 أ ش جامعة الدول العربية- المهندسنيفتحى الصيادمركز الصياد للعيون
 ،01100886585
 ،01000088168

33477800
1216465 ش مصدق - الدقىسها الجندمركز دنيا العيون 

محمد عبد الحميد مركز الرعاية البرصية
01006688224، 3 ش طهران - الدقىمحمد أحمد

33389161

א����

مركز نور العيون التخصىص 
     365 ش الهرم أمام كازينو الليلاستشاربالهرم

 ،01144146813
 ،16208

01018867699
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مصطفى عمرو مركز الهرم للعيون
35857823، 307 ش الهرم – أمام فندق أوروباالحسينى

35857824

³
��� �א���« Æא��� Ñ

مدخل زايد 2000 خلف هيئة المجتمعات العمرانية  أستاذمستشفى دار العيون 
 ،33382136

 ،0127393038
0126155588

مركز نور العيون التخصىص 
01018868228، مول زمزم الدور الثالث- ميدان الحرصاستشاربأكتوبر

01018867699

�����א¢ א�������©א��� א������א�� א���³§¢��� 
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محمد رشيف محمد مركز التقو لألسنان 
17ش الغيث- العجوزةفرج

 ،33031379
 ،33036213

01001997666

محمد كمال عبود مركز دار األسنان
2001101119928ش الجهاد- ميدان لبنان- المهندسنيخليل

� - א����א�����

رضا مدبوىل هاشم مركز الحكمة لألسنان
حرىب

2ش عبدالفتاح الروىب من ش السالم – العمرانية 
35692729الرشقية

د.نهى إسماعيل مركز تجميل األسنان
أبوالعزائم

37805253  257ش الهرم عمارة رويال سنرت – الدور الرابع
33837337 ش أبو العزائم الكوم األخرض الهرم

³
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6 أكتوبر – غرب سوميد – مجاورة 11 – بلوك 4/15 خالد أحمد طلبمركز الحلول المتكاملة
فيلال 13 الدور األرىض 

 ،38354706
38354708

01124017050الحى األول أمام جاد- أمام جامعة 6 أكتوبرحسن الذهبىهيلثى لطب األسنان

א���א³§ א����
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«195-194»

«200»

«204-203»

«202-201»

«207-205»

א������
«199-198»
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جابرمستشفى البدراو 034289872، 3 ش مصطفى النجار- سموحة- خلف أبراج سيد
034287230

765825026 ش عبد السالم عارف- جليم - اإلسكندريةمستشفى د.إبراهيم عبيد
35497252ش خليل حمادة من ش جمال عبد النارص- سيد برشرشق المدينة باإلسكندرية
مستشفى القوات المسلحة 

35448858اإلسكندرية- ميدان مصطفى كاملباإلسكندرية (مصطفى كامل)

34801399ش قرص رأس التني- اإلسكندريةالمستشفى البحر العام
34862920ش كلية الطب- محطة الرمل - اإلسكندريةمستشفى اإلسكندرية العام

33402090 سيد كريرمستشفى سيد كرير
464935286بجوار محافظة مطروحمستشفى مطروح العسكر

432 ملك حفنى- العصافرة البحرية- أمام محطة قطار العصافرة البحرية- مستشفى مربة العصافرة
2035551612منطقة المنزته- اإلسكندرية

4 ش محمد فؤاد جالل- اإلبراهيمية- باب رشق- اإلسكندريةمستشفى األنبا تكال
 ،5909895
 ،5901958
5901942

·��½�

أحمد محمد رساج عبد المجيد 
491 طريق الحرية- بولكىل- اإلسكندرية(استشار فم وأسنان)

 ،35826122
 ،011420900720

66617164
إبراهيم عبد المنعم إبراهيم البنا 

(عيادة أسنانك)
102 تقاطع ش جمال عبد النارص مع ش محمد نجيب- سيد برش- 

01069692258اإلسكندرية

 وهيب جرجس موىس (استشار
5425851433 طريق الحرية- جليم- أول الرمل- اإلسكندريةأسنان)

رشيف حامد درويش (أخصاىئ 
01208586062، 484 طريق الحرية- فريوزة إنرتبلد- شقة -306 اإلسكندريةأسنان)

01067708925

 أحمد أبو السعد (استشار
6 ش مصطفى فهمى- جليم- الدور األول- اإلسكندريةجراحة فم وأسنان)

 ،01559346969
 ،01555943444

035851153

أحمد عادل الرساجى (أخصاىئ 
39 ش بورسعيد أمام حلواىن بيكر- كامب شزيار- اإلسكندريةأسنان)

 ،01156670557
 ،01010955414
01551764885

©����
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احمد سعد ابراهيم المنوفى 
01010441533طوسون أبو قري ش المستشارني قبل فتح اهللا الجديد برج النور - الدور األول(اخصاىئ اسنان)

���� ��½ §³��

14 ش محمود رضا- سيد برش بحرمركز عناية الطبى
 ،3560160

 ،01200075252
01021400054

مركز أسنان.. د. أحمد محمد 
39500403، 19ش المأمون- محرم بك- اإلسكندريةأحمد بيومى

01020102692
المركز الطبى الجديد- 

34272652طريق 14 مايو- سموحة اإلسكندرية

¢����� ¢�����א³§ 

214 ش بورسعيد- سبورتنج-إسكندريةمركز إسكندرية الوطنى للعيون
 ،01206060007
 ،01206060008

035235161

102 تقاطع ش جمال عبد النارص مع ش محمد نجيب- سيد برش- مركز أسنانك الطبى
01069692258اإلسكندرية

مركز أورنج لألسنان (مصطفى 
034293590، 231 طريق الحرية- اإلبراهيمية- سيد جابرأبو شليب)

01090020505

א�
 �������¢א����א¢א��� 

الربج 19911

5850425     514 طريق الحرية  –الوزارة
4845107 14 شارع كلية الطب -محطة الرمل

5779288  10 شارع  الجالء – فيكتـوريـا
3935847     68 شارع اإلسكندراىن -محرم بك

   شارع إسكندرية- مطروح- بعد مسجد القوير - برج النساجون 
3014538الرشقيون –العجمى

4996699 أمام كوبر العامرية بجوار مول المختار –العامرية
4465594    برج السالم –ش خفاجى -أمام صيدلية محفوظ –الورديان

4944337  18 شارع تحرير تقاطع شارع اإلسكندرية - مرىس مطروح
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معامل حساب 16987

    21ش أمني فكر – محطة الرمل

16987

   8 طريق الحرية ش فؤاد 
 182 ش عمر لطفى – سبورتنج

     ميدان فيكتوريا هانويل – أبراج القطن – عمارة ج مدخل 1 – سموحة
405 طريق الحرية ش أبو قري – رشد 

    11 ش الجالء – فيكتوريا
  350 ش جمال عبد النارص –أمام أسواق الرشيف – ميامى 

 170 ش إسكندرية مطروح – أمام مدرسة العجمى النموذجية- العجمى
19989تقاطع ش عبداهللا عيىس مع ش بورسعيد – مرىس مطروحتكنو سكان 19989

المخترب 19014

  21 ش أمني فكر – محطة الرمل 

19014

   66 ش محرم بك – برج محرم بالزا 
27ميدان فيكتور عمانويل- سموحة

 أعىل صيدلية صرب -452 طريق الحرية- رشد
طريق مطروح- إسكندرية- الكيلو 16 أمام سنرتال العجمى- بالهانوفيل

ش الجالء بجوار قسم المنزته - فكتوريا
أول ش جمال عبد النارص- ميدان المندرة- أعىل مطعم قدورة

ش عبد السالم عارف أمام بنك اإلسكندرية- رشيد
ش جمال عبد النارص ميدان جيهان- سيد برش
ش مسجد الرشقاو أمام مكتب صحة العامرية

مول داون تاون مارينا- وحدة 1 أمام بوابة مارينا-4 الساحل الشماىل
228 ش بورسعيد برج زمزم اسبورتنج- سيد جابر

  ش اإلسكندرية أمام مستشفى مطروح العام – مرىس مطروح 

معامل ألفا 16191

4840123   15 ميدان سعد زغلول – محطة الرمل 
 5439017    418 ش طريق الحرية – رشد

5287240   3 ش الجالء – فيكتوريا
9520222الدرايسة- أمام شارع العوامى- العجمى

4240775     25 ميدان فيكتوريا هانوفيل
41216191 ش جمال عبد النارص- أمام برج النقابة العامة- المندرة

16191مدخل بوابة مارينا 4 أمام رشكة الكهرباء- مارينا
16191ش اإلسكندرية- برج الرياض- مرىس مطروح
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معامل الشمس 19445

 9 ميدان سعد زغلول- الرمل- اإلسكندرية 

19445

   65 ش محرم بك – اإلسكندرية 
   طريق مطروح أمام سنرتال الهانوفيل – العجمى 

ومرتو ماركت- رشد CIB 17 ش سوريا- بجوار بنك   
   10 ش المشري أحمد إسماعيل- سيد جابر
  17 ش فيكتور عمانويل- أمام ناد سموحة

   729 طريق الحرية- فيكتوريا
  436 ش جمال عبد النارص- بجوار صابر الحلواىن- المندرة

     74 ش جميلة أبو حريد- عمارة نجمة شماعة السيوف
     127 عبد السالم عارف- رشيد

1334866700 ش مصطفى حافظ مواز لصفية زغلولمعامل ميرتا
ش جمال عبد النارص دوران جيهان بجوار مستشفى المدينة المنورة برج 

01050407161الصفوة

جابر الدور األرىض أمام محطة ترام كليوباترا الصغر 4853433273 سيد
819324 ش كلية الطب-  محطة الرمل شقة 504معامل األنصار

أبراج الرساية – طريق 14 مايو – سموحة – اإلسكندريةالرسايا سكان (أسعار خاصة)
 ،4259557

 ،01001805999
01001806777

5413700، 236 ش بورسعيد كليوباترا سيد جابرالحياة سكان لألشعة
5413800

Ì���� ���� - �����א®�
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42209000، 66 ش 15 مايو – شربا الخيمة مستشفى واد الطب
42209090

0133168527،  ش مسجد عمر نب الخطاب- بنها الجديدة- خلف التأمني الصحىالمستشفى الكويتى التخصىص
0133168524

عيادات العرىب التخصصية 
19444داخل مركز شباب مدينة بنها- خلف ناد بنها الرياىض(مستشفى العرىب)

א£½��·

صالح سالم فرج الشيخ- إخصاىئ 
36ش محمد رضوان - مدينة التعاون- شربا الخيمةجراحةعامة 

 ،46131696
 ،01006168450

01148618050
صبحى كمال حناو أرمانيوس- 

01223446192، 54 ش 15 مايو – منشية الحرية شربا الخيمة أمام قهوة رشف استشار جلدية
42205120

سلو إبراهيم السيد رسور 
01065631717طحانوب - شبني القناطر(نساء وتوليد)

محمد عبد العزيز متوىل (باطنة 
101114084344 ش أحمد عراىب - برج األطباء- شربا الخيمةوجهاز هضمى وكبد)

محمد رضا صالح فرج
90101003085 ش أحمد عراىب منطا- شربا الخيمة

10122997412 ش حسن جمعة- بيجام- شربا الخيمة
101225258911 ش 15 مايو برج األطباء الدور التاسع- شربا الخيمة

محمود محمد عبد اهللا 
1 ش عايد من الشارع الجديد (ش 15 مايو) شربا الخيمة(استشار جراحة عظام)

 ،01006194146
 ،01004736238

01100575290
01091818528عمارة زعزع أمام مركز رشطة قليوب المحطةفايقة هنيد (أخصاىئ أسنان)

أحمد محمد أحمد الوكيل 
01005236454، 15 ش حسني رشد- القليوبية(استشار جراحة قلب وصدر)

01066411177

قليوب- أمام المحكمة- قليوبيةممدوح حسنني الجزار
 ،42100000
 ،2169999

01003900055
إسالم جمعة فهمى (جراحة 

01029930406، أول ش العادىل أمام محل مملكة - بنهاعظام)
0123253868

محمد سامى الصفتى (أسنان)
باسوس - محطة الكوبر الجديد- طريق باسوس القناطر

 ،01122362949
01554242524 شربا الخيمة- 11 ش الوحدة متفرع من ش أحمد عراىب- منشية عبد المنعم 

رياض
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شارع 15 مايو أبراج الحرية بالزا- محطة المرور- أعىل بنك QNB شربا مركز الحياة للعالج الطبيعى
الخيمة

 ،01202158081
 ،01272829234

01114022626
مركز العالج الطبيعى الحديث- 
 د.أحمد سالمة يماىن- استشار

عالج طبيعى
01002060051، ش الساحة الشعبية – أمام مدرسة تجارة - قليوب البلد

42104777

مركز العال للباطنة والرعاية 
801113335868 ش الحاكم بأمر اهللا- طوخ- القليوبيةالمركزة

مركز الربج للعالج الطبيعى 
46059927، 1 ش أحمد عراىب - برج األطباءد.هشام أحمد الوصيف

01112777815
مركز 2 سمايل لطب األسنان 

01064560765، 1 ش أحمد عراىب- الدور الثالث(أحمد رمضان البيومى)
01275552584

א�
 �������¢א����א¢א��� 

الربج 19911
   3 ش السالم من ش العارش من رمضان بجوار البنك القاهرة-قليوب

19911   2ش المهندس عبدالعظيم من ش الخصوص الرئيىس - بجوار القسم 
الجديد

المخترب 19014

 24 ش العارش من رمضان- أمام محكمة قليوب الجزئية 

19014

1 ش الرصف الصحى خلف رشكة أوالد السعد من الخصوص العمومى- 
الخصوص

18ش جميل - محطة العادىل- بنها
عمارة 1 ألف شارع فريد ندا أعىل نقابة األطباء- بنها

61ش سكة حديد مرص- شبني القناطر
4ش عبد المنعم رياض أمام البنك األهىل- مركز كفر شكر

2ش الوحدة ناصية ش 15 مايو بجوار النساجون الرشقيون- شربا الخيمة
102ش 15 مايو- أمام مدرسة المحلقة- شربا الخيمة ثان

برج الحاج يحيى حامد ش بورسعيد- ميدان العليمى- طوخ
ش المحطة بجوار محطة القطار مركز الخانكة- أبو زعبل

الدور الثاىن علو أعىل المحالت عمارة -1 ميدان القناطر الخريية
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فرست الب للتحاليل الطبية
242207249  ش 15 مايو محطة عبد المقصود – أمام كريستال عصفور-شربا الخيمة

، 01117211633   أمام مركز قليوب المحطة – عمارة واد النيل – قليوب 
0242102235

142215575ش -135 من شارع 15 مايو- محطة المرورمعامل ساريدار 19232

معامل الشمس 
ميدان سعد زغلول شارع القضاة بجوار بيع المصنوعات- بنها

19445
1 ش عمار أبو نعمة ناصية أحمد عراىب- أرض نوبار-شربا الخيمة

ألفا الب

1 تقاطع ش 15 مايو من ش أحمد عراىب- شربا الخيمة

16191
ش الرصف الصحى- أمام موقف األتوبيس- الخصوص

68 ش عني شمس أعىل البنك األهىل- عزبة النخل
مول أبو النجا- العارش من رمضان

29 ش سعد زغلول- محطة العادىل- بنها
19454سيتى مول السالم ش 15 مايو أمام كوبر أحمد عراىب-شربا الخيمة كايروالب 19454

رويال الب 16064

 15 ش مايو برج القطان – أعىل مستشفى تبارك  شربا الخيمة

16064  مسطرد (الشارع الجديد) 2 ش سالمة بصيلة – أمام المسجد- شربا 
الخيمة

شارع 25 تقاطع ش أحمد عراىب – أسفل مقر حزب الوفد شربا الخيمة

معامل عز الب

01146515550، 33ش 15 مايو بجوار كوبر عراىب- أمام برج األطباء
46178244

01144506377، ش 15 مايو أمام مسجد أبو الهنا بجوار مستشفى الحرية التخصىص
42202362

01144506375، الشارع الجديد أمام ماركت فرجاىن
48269151

مركز أسامة خليل تكنو سكان 
19989 (أشعة) 

44746209ش السادات متفرع من 15مايو- شربا الخيمة
133271444 بنها – 7ش بنك مرص من ش سعد زغلول 

801050177337 ش الشعراو- بهتيم- أمام كريستال عصفورمعمل سينا الب
301011113467 ش المدارس- قليوب البلدمركز المحالو لألشعة

01099399458، كورنيش النيل بجوار معمل المخترب- القناطر الخريية- القليوبيةمركز المستقبل لألشعة
01019911112

123 ش المحطة الرشقى بالمرج- أمام محطة مرتو المرجعبد النبى بيومى محمد لألشعة
 ،01003373900
 ،01150622323

28719521



א�����¿��

193 ��� ����

א������� ������

 �א��������
 א�	��� א�����

� �א£�� א��������
Ô����: ��א³§ א�

©����
���: א����� א��

 : ½��� - א��� ���ªא�

א�
 �������¢א����א¢א��� 

�����
א���
01206144144ش معاوية مع ش عمرو نب العاص - طنطامستشفى دار الشفاء التخصىص بطنطا

السكة الحديد- ميالن ستوتة- طنطامستشفى طنطا العسكر 3512258، ش حافظ وهبى أمام ناد
01281804542

 ��� ��א³§ ½��

01001890705، ش معاوية ناصية عمرو نب العاص - طنطامركز قلوب مرص لقسطرة القلب
3326705

01116046000طنطا قسم 2 آخر طريق االستثمارمركز أم القر للقلب والقسطرة
19505طنطا 107 ش الجيش بجوار كنتاكىمركز المغرىب للعيون

المركز المرص لتشخيص القلب 
طنطا ش البحر أمام الباب الرئيىس لمستشفى الجامعة بجوار البنك العقارواألوعية

 ،01227440679
 ،0403308900

403319620

الرشوق للجراحات الدقيقة 
ش عىل بك الكبري- طنطابطنطا

 ،3313147
 ،3328001
3328004

آخر شارع الجيش المجمع الطبى- طنطامستشفى جامعة طنطا

א�
 �������¢א����א¢א��� 

الربج (تحاليل) 19911
3404057(1) 80 شارع المديرية (برج المديرية)- طنطا

2201484(2) برج األمل شارع  وابور النور- حى السبع بنات- المحلة الكرب

المخترب 19014
713303000 ش الجيش أمام مستشفى الجامعة

2532618تقاطع ش الجيش مع سعد زغلول ميدان 
516987 ش المديرية أمام بزنينة التعاون – طنطا معامل حساب 

1416064 ميدان المحطة برج المعزرويال الب
319445 ميدان المحطة- من مخازن بحر- أول طنطامعامل الشمس

معامل ساريدار 19232
133338224 ش المديرية- أمام محطة بزنينة التعاون

2232246برج الحكمة – ميدان رشف
2231062ش 23 يوليو- محطة الشون- أعىل فودافون- المحلة الكرب

16191طنطا ميدان المحطة الربج الزجاجىألفا الب 
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5524755004منية السادات- بجوار موقف المنصورة – الزقازيقالتيسري الدوىل 

جامعة الزقازيقمستشفيات جامعة الزقازيق
 ،0552358541
 ،0552358540

0552326127
552143740طريق الزقازيق- ميت غمرمستشفى قرص الحياة

01121276260شيبة النكارية- طريق الزقازيق القنايات- مركز الزقازيقمستشفى األندلس
المستشفى العسكر للقوات 

0224158234مدينة الزقازيق- ميدان الزراعة- أمام كلية الزراعة-  محافظة الرشقيةالمسلحة

مركز د. أحمد شومان للعالج 
الطبيعى

0552580080، شارع العروبة- أمام الموقف- خلف التوحيد والنور- مشتول السوق
 ،01141750405
01205336163 شارع سوق األربعاء- بجوار حسن جاد للخشب- أنشاص الرمل

01221093381ش قناة السويس خلف ماركت خري زمان- المنصورةمركز طيبة للعالج الطبيعى
01279235726سيتى سنرت 2 - األردنية- العارش من رمضانمركز دار الشفاء للعالج الطبيعى

مركز مرص للعيون- ميد هيلث 
30552376901 ش أحمد عبد المطلب - تقسيم المعلمني - الزقازيق للرعاية الطبية

·��½�
مصطفى عبد الجليل السيد 

(مصطفى الصباحى) أخصاىئ فم 
وأسنان

01010991161برج زمزم ش القموية- الزقازيق

א�
 �������¢א����א¢א��� 

 تكنو سكان 19989

2852174   ش بورسعيد بجوار قسم الرشطة – بلبيس

3764111 بجوار مستشفى ديرب نجم المركز – ديرب نجم
2360444فرع ميدان القومية- الزقازيق
2382941  فرع ميدان المنزتة الزقازيق

المخترب 19014
52336168     ناصية الجالء وحى الزيات المنزتة- الزقازيق

53942292    برج البطران ش ترعة المنيا-فاقوس
53679251 2 ش أحمد عراىب متفرع من ش سعد زغلول عمارة األيكياىب
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الربج 19911

2368411    2 شارع طلعت حرب، برج النيل-الزقـــازيق
2375329   برج دهب - ميدان القومية – الزقازيق

3949929  2 شارع طالل امتداد ش النقراىش –فاقوس
2841060  برج فخر اإلدار 173 شارع بورسعيد مع شارع الكومى –بلبيس

3679732      شارع سعد زغلول - بجوار الرضائب العقارية القديمة-منيا القمح

رويال الب
ش الجناني برج مكاو مقابل عمر افند بجوار عالم ماركت - الزقازيق

16064
ش بورسعيد بجوار مسجد السادات قريش عمارة البايض - بلبيس

معامل الربكة

ش النرص – ديرب نجم الدور الثاىن

15034
ش مصطفى عارف- برج العبور – الزقازيق

33 ش األمام عىل من ش طلبة عويضة المساكن التعاونية- قسم ثان
ش أبو الحسايب- أمام الرقم القومى- زفتى

ش فلسطني- زفتى

معامل الشمس

برج الصفوة ش طلبة عويضة – القومية – الزقازيق

19445
ش بورسعيد  القيساوية- منيا القمح

ش بورسعيد القيسارية- أمام مسجد السادات- بلبيس
عمارة -15 األردنية- أمام موقف األتوبيس- العارش من رمضان
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    مركز الكىل والمسالك البولية 

    مركز جراحة الجهاز الهضمى 
    مستشفى الطوارئ 

    مستشفى الباطنة التخصىص 
    مستشفى األطفـال الجامعى 

    مركز طب وجراحة العيون 
    مركز األورام 

    مركز الحروق وجراحة التجميل
    مستشفيات جامعة المنصورة 

    عيادات جيهان الخارجية
    مركز جراحة المخ واألعصاب                   
مركز جراحة النساء والتوليد                    

مركز جراحة العظام                               
مركز زراعة الكبد 

2202876 , 050 جامعة المنصورة
050 , 2202877

2215760ش مدينة السالم –خلف استاد المنصورة المنصورة الدوىل 
2332668ش الجيش – بجوار المحطة الدولية – برك كوداك المنصورةتبارك لألطفال

الدقهلية – رشبني – طريق المنصورة – دمياط الزراىعمستشفى الكبد المرص
 ،01091789784
 ،0503942909

0503942908
050 2242474منية سندوب- المنصورة- الدقهليةمستشفى المنصورة العسكر

 ��� ��א³§ ½��

مركز نبض الحياة للقلب 
ش الجيش – برج مستشفى تبارك بجوار المحطة الدولية - المنصورةواألوعية الدموية

 ،01157057091
 ،01157057092

01157057093
مركز جراحة الجهاز الهضمى 

2275767ش جيهان  - المنصورةوزراعة الكبد

01013313371، ش صرب أبو علم ميدان المحطة بجوار مارشال المحطة - المنصورةمركز أمل لعالج األورام
0502305191

0502522195المدينة السكنية لسمادمركز طبى السماد (المنصورة)

©����
���: א����� א��
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 تكنو سكان (أشعة) 19989

506912812  ش أحمد عراىب- ميت غمر
572230140    ش المستشار نافع بجوار رشكة مياه الرشب- دمياط

502327152    المنصورة - بجوار الهاىب الند –ميدان عىل مبارك 
7319173 ش الحرية أمام مصنع الغزل والنسيج- ميت غمرالطاهرة لألشعة

الربج (تحاليل) 19911

4060202      1 شارع الجالء أمام بوابة كلية الرتبية -المنصـورة
2101927    ميدان المحافظة أعىل البنك العقار- المنصورة

6909987 شارع  أحمد عراىب بجانب مجلس المدينة- ميت غمر
3257690   1 شارع الحريـة - بجوار محطة العاديل بـنـــهـــــــــا

المخترب للتحاليل 19014
  ش الجمهورية –بجوار بنك مرص - المنصورة

2247182     تقاطع ش الشهيد أحمد عبد العزيز وش الجيش المرص – السمنبالوني
     7 ش الجيش – ميت غمر

29 ش سعد زغلول – محطة العادىل – بنها، تقاطع ش جيهان مع ش ألفا الب
16191الجمهورية

8916064 ش الجامع ميدان حسني بك عمارة السقعان الدور -3 المنصورةرويال الب

معامل الربكة

دكرنس- ش مجلس المدينة- برج الصفوة- المنصورة

15034

ميت غمر- برج الدهب تقاطع ش الجيش مع ش أبو سنة
منيا النرص- ش المستشفى – برج النور

رشبني- ش الجزائر- أمام مستشفى رشبني
برج هاشم – أمام مستشفى الصدر- المنصورة

9 ش بنك مرص- أعىل صيدلية اإلخالص- المنصورة
ش جيهان- برج النخبة- المنصورة

20ش محمود عبد العظيم- جيهان- برج النخبة الدور السادس

معامل ميرتا
30502202847 ش الجمهورية أمام مركز طب وجراحة العيون الدور الثاىن

01006679499ش بنك مرص تقاطع ش صيام برج الراىض الدور األول
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482323044شبني الكوم - المنوفية معهد الكبد القومى 

 482194005، شبني الكوم الرب الرشقى نهاية الكوبر العلومستشفى المواساة 
0482194627

مستشفى العرىب
أبو رقبة مركز أشمون – المنوفية

19444
قويسنا- تقاطع ش عبد المحسن الصباحى

مركز العاصمة لجراحة العمود 
شبني الكوم - ش جمال عبد النارص أمام ناد الجمهوريةالفقر والمخ واألعصاب

 ،0482316888
 ،01011299141
01127039896

مركز الفؤاد لقسطرة القلب 
0482319299، 6 ش بنك مرص شبني الكوم- المنوفيةوالعناية المركزة

01000962614

شبني الكوم- ش جمال عبد النارص قبىل- أمام المدرسة اإلعدادية الثانوية الهالل األحمر الجديدة 
الرياضية

 ،0482233733
01010579040

6 تقسيم الرشطة- بحر االستاد الرياىض- شبني الكوم- المنوفيةالمركز الدوىل للعالج الطبيعى
 ،0482316289
 ،01001114644
01066620495

إيه إن الحكمة للعيون واللزيك 
د. بسمة عابدني

شبني الكوم- المنوفية- امتداد طلعت حرب- برج المدينة المنورة - بجوار 
01028628623موقف مرص

مدينة السادات- تقاطع محور خدمات المنطقتني الخامسة والسادسة- مستشفى هرمل التذكار
منطقة البنوك

 ،0482638219
01201038609

א�
 �������¢א����א¢א��� 

تكنو سكان 19989

   7 ش شلبى أمام اإلدارة الزراعية منوف 

19989

 ش الشونة – أشمون 
   81 ش جمال عبدالنارص البحر – شبني الكوم
   64 ش جمال عبد النارص البحر- شبني الكوم
    1 ش طلعت حرب- الرب الرشقى- شبني الكوم

  64 ش إبراهيم خليل بجوار بنك إسكندرية- قويسنا 

א������
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مركز حبيب لألشعة بالمنوفية
482233775ش االستاد الرياىض بجوار كنتاكى- شبني الكوم

1020720650ش بورسعيد- أمام موقف مرص- منوف

المخترب 19014
1.        76 ش جمال عبد النارص برج الزهراء – شبني الكوم

19014 2.      91ش الجيش الجديد 
 والتحرير البحر 3.      ش بورسعيد البحر

0482310964، 25 ش أحمد ماهر برج النور بجوار مسجد العباىس – شبني الكومفرست الب للتحاليل الطبية
01117603652

2 ناحية ش عمرو نب العاص الدور األول علو القطعة 1،2 محور خدمات الحى رويال الب
16064الثاىن – مدينة السادات

الربج
شارع الجالء البحر – أمام مجمع المحاكم -شبني الكوم

19911  70 شارع بورسعيد (بجوار مجلس المدينة)-منوف
  محور خدمات الحى الثاىن بجوار التأمني الصحى-السادات

4619445 ش الصباحى مع ش الجيشمعامل الشمس

א������
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العاملة – الجامعة العماليةمستشفى كفر الشيخ العسكر 473110257بجوار القو

01091789784الدقهلية – رشبني- طريق المنصورة – دمياط الزراىعمستشفى الكبد المرص
453366822أرض أدمن ش عيل نب أىب طالب- دمنهورمستشفى الراىع الصالح 

א�
 �������¢א����א¢א��� 

الربج (تحاليل) 19911

3212124  6 شارع  محمد عبده - أمام المستشفى العام -كفر الشيخ
2244700  2 أبراج الصفوة- كورنيش النيل-دمياط

     34\10 ش حسب اهللا الكفراو -الحى الثاىن -المجاورة الثالثة-دمياط 
2412165الجديدة

المخترب 19014

73212538        2 ش الخلفاء الراشدني فوق رشكة بيع المصنوعات – كفر الشيخ
72226063  30ش سعد زغلول مع الثورة - دسوق

72578021كورنيش النيل عمارة التطبيقيني أمام قرص الثقافة –دمياط
79805017     ش حسب اهللا الكفراو المجاورة الثالثة – دمياط الجديدة 

معامل الشمس 19445

ش الشيخ سليم البرش- من أحمد عراىب- دمنهور

19445
13 برج زمزم- ش البحر- أمام كوبر المشاة- كفر الدوار

ش الجمهورية أمام محكمة إيتا البارود
2 ش الساحة- تقاطع ش سعد زغلول

ألفا الب 16191

9 ش رمسيس- ميدان الجامعة- إيتا البارود

16191
ش عراىب- بجوار مجلس المدينة- كفر الدوار

برج عراىب باشا- ش أحمد عراىب- دمنهور
ميدان بيع المصنوعات- أمام مديرية الرتبية والتعليم- كفر الشيخ

معامل حساب 
      أرض المري – برج األطباء – دمنهور 

16987     برج الصفا عمارة عمر أفند – كفر الدوار
  ش رمسيس – إيتا البارود 

01117603651، المزلقاين- الواسطة فوق التوحيد والنورفرست الب للتحاليل الطبية
0473222675

معامل ميرتا
01016993777 برج التطبيقيني أمام عمر أفند – دمياط

01022000208  ش الصعيد أعىل كافيرتيا سهر اللياىل - دمياط
573455162 ش هالىل أمام برتخ لألدوات الكهربائية

0452148200كفر الدوار- مدخل كفر الدوار الجديد- البحريةمعامل يوكيد للتحاليل الطبية
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0663209326، ش الشهيد محمد أحمد الجيار - بورسعيدمستشفى الدليفراند
0663223663

663223722ش 23 يوليو العام المتحف الحرىبمستشفى بورسعيد العسكر
623655446حى عتاقة السالم بجوار أسواق بدر العرىبمستشفى السويس العسكر
683325019ضاحية السالم – بجوار مبنى المحافظةمستشفى العريش العسكر
653549513الدهار أمام مديرية أمن البحر األحمر مستشفى الغردقة العسكر

0653572161، الغردقة- الدهار طريق النرصمستشفى البحر األحمر
653572164

0643210290، اإلسماعيلية- الطريق الدائر- ك -4.5 مستشفيات جامعة قناة السويسمستشفى جامعة قناة السويس
01010156430

��א³§ 

01009588038، اإلسماعيلية – اإلفرنج 215ش الحرية-  أعىل بيزتا نعمة- منطقة الممر مركز السالموىن للعالج الطبيعى
0643392483

مركز الجوهرة لجراحات العيون 
برج الجوهرة- الدور الثاىن علو- أمام مجمع المحاكم والموقف الجديدواللزيك

 ،0643222673
 ،01022253923
010122233400

01207777896برج تبارك ش سعد زغلول رقم -701 بورسعيدعيادات الند التخصصية

·��½�
رشيف عبد الفتاح شاهني 

01200377830، ش 23 يوليو- بجوار البنك العقار- العريش- شمال سيناء(أخصاىئ فم وأسنان)
01068010487

א�
 �������¢א����א¢א��� 

643228684ش مدرسة التكنولوجية المرحلة الخامسة- اإلسماعيليةتكنو سكان 19989

الربج (تحاليل) 19911

3725990 شارع التعمري بجوارحى الضواحى (مركز الرباط الطبى)-بورسعيد
 تعاونيات الزهور أمام مستشفى النرص أعىل صيدلية اإلسكندراين- 

3615053بورسعيد

3459336 عمارة الروضة أمام مسجد الشعراو بجوار معرض ناشيونال- بورفؤاد
3920268     26 شارع الثورة - السلطان حسني- اإلسماعيلية

3328584 363 شارع 23 يوليو-السـويس
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المخترب 19014

    300ش الجيش – السويس 

19014

  41 ش الجمهورية – اإلسماعيلية
   شقة 14 الدور األول مجمع الربيد االستثمار ش الجمهورية بورسعيد 

14ش أحمد عراىب بمنطقة األربعني- السويس
القطعة 10، 13 مربع 10د حى السالم - اإلسماعيلية

ش التحرير - القنطرة غرب - أمام موقف البيجو
برج سندس- أمام مستشفى النرص- حى الزهور- بورسعيد

215ش النرص أمام مكتب بريد الغردقة
ش الجنينة- تقاطع ش اإلذاعة - رأس غارب

     42 ش الشعراو مدخل 3 أمام مسجد الشعراو – بور فؤاد

ألفا الب
ش الجيش برج كنتاكى – السويس

16191 20 ش السلطان حسني- اإلسماعيلية
تقاطع ش الجمهورية مع ش أوجينى- بورسعيد

12016064 ش أحمد عراىب برج التوفيق ميدان األربعني الدور 5 - السويسرويال الب

معامل الشمس
362 برج بابل شارع الجيش- السويس- بجوار سينما مرص

19445
CIB 43 ش السلطان حسني أمام بنك

فرست الب للتحاليل الطبية
552378444،     برج الجالء أمام عمارة عمر أفند – الزقازيق

01151840007

01152983388، ش شبني الكوم – برج منىس فوق كنتاكى الدور األول - اإلسماعيلية
0643113866

معامل ميرتا

01000070690  ش محمد عىل التجار –برج نور اإليمان الدور الثاىن – بورسعيد
01012300009ش أوجينا والجيش برج اليسقى الدور األول – بورسعيد

01023307060  ش الجمهورية و 22 بجوار بنك القاهرة – بورفؤاد
01069888144     ش رشيف المتفرع من ميدان عراىب عمارة 4 – اإلسماعيلية
01069665066ش شبني الكوم أمام مجمع المحاكم عمار 7 – اإلسماعيلية 

01060766635  حى الزهور عمارة 18 خلف ناد المنزته – اإلسماعيلية
01060754777   ش 23 يوليو عمارة 405 بجوار كنتاكى الدور األول – السويس 

معمل الربكة

السويس- ش الجيش فوق كنتاكى

15034

السويس- 86 ش أحمد عراىب بجوار مستشفى دار الشفاء
ميدان الممر- برج الماسة

اإلسماعيلية- برج قرطبة- أمام الموقف الجديد
بورسعيد- 101 ش صفية زغلول- قسم الرشق

الغردقة- الدهار - ميدان ومبى
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0842110640، حى كيمان فارس- بجوار كلية الرتبية- جامعة الفيوممستشفى جامعة الفيوم
0842110641

-0842353560 ش المعهد الدينى بالفوال- الفيوممستشفى السالم التخصىص
01064333094

842033013الفيوم- ميدان السلخانة- مدخل الدائرمستشفى الصفوة التخصىص

������� �½���
مركز د. دينا عبد القادر للتخاطب 

وتنمية المهارات (مركز 
كليمات)

842128501، الفيوم- المسلة- ش اإلصالح الزراىع أمام مطعم الصعيد
01009688817

برج فيصل ش النبو المهندس- أمام ش اإلصالح الزراىع- أعىل سرياميك مركز المروة للعالج الطبيعى
01060276363العالمية- المسلة- الفيوم

مركز المرشق للعيون د. أحمد 
16178ش إسالم- بنى سويف- بجوار توكيل فريشعبد الرحمن سيد

 محمد عىل عراقيب (استشار
فم واسنان)

ميدان السواقى عمارة 8 بجوار الشرباو والبنك العقار أعىل صيدلية 
01064026229السواقى- الفيوم

א�
 �������¢א����א¢א��� 

ألفا الب
برج الرباء - ميدان المسلة- الفيوم

16191    74ش أحمد عراىب تقاطع ش الهالل – بنى سويف
برج النساجون- شارع البحر- الفيوم

المخترب 19014

     1 ش أبو طالب أمام محطة أبشوا السابقة 

19014

ش جمال عبد النارص ميدان المسلة برج األمرية- الفيوم
ش مبارك أمام مركز سنورس- سنورس

6ميدان حارث- ناصية ش الجباىل- بنى سويف
ش متوىل الشعراو تقاطع حمد رضوان- بنى سويف

 ش الحرية –عمارة النساجون الرشقيون- الفيوم

01117603653، ميدان مسلة برج البشري بجوار رشكة الفيوم للغاز- الفيومفرست الب للتحاليل الطبية
0842150798
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رويال الب
المسلة ش جمال عبد النارص برج شعيب الدور 4 -الفيوم

16064
    الشارع الرياىض أمام شارع الصاغة فوق مصوغات ثروت – بنى سويف

الربج 19911

2372626     شــارع الجمهوريـــة أمــام الســنرتال (مستشفى عرفة)-الفيوم
2128197    103 ش جمال عبد النارص - ميدان المسلة -الفيوم  

2762087  ش الجمهورية - مقر البنك الوطنى القديم –أبشوا- الفيوم
       3 شارع د.عىل شافعى المتعافى بجوار عمر أفند-بنى سويف

19911

1030 حى البنوك- بجوار البنك األهىل- بنى سويف
ش اإلبراهيمية - برج األطباء- مركز الفشن

10ش العرفاىن بجوار سنرتال ملو
ش بورسعيد- تقسيم بنى مزار

ش موقف المنيا بالقرب من ميدان األحمد
ش الجالء- مدينة القوصية- أمام البنك األهىل

1 ميدان المحطة- عمارة األوقاف - قنا
ش النرص- أمام مكتب بريد الغردقة الرئيىس- الدهار

4 ش العدل- ميدان البساتني - الخارجة
ش أسيوط سوهاج- برج الحرم-أمام مبنى التأمينات

842134629 ش أحمد عراىب- بجوار نقابة المهن الزراعيةساريدار 19232

معامل الشمس

برج شعيب ش جمال عبد النارص ميدان المسلة أمام عمارة مرص للتأمني- 
الفيوم

19445 23 يوليو- الرياىض أمام بنك القاهرة- بنى سويف
ش جمال عبد النارص- الثانوية- الوسطى

معامل سما الب للتحاليل الطبية

01067445948، ش مصطفى كامل بجوار سنرتال مصطفى كامل
0842042451

01014259180، أمام مستشفى الند بجوار المطحن اآلىل- المسلة
0842128543

01097503602دلة- ش جمال عبد النارص برج المدينة المنورة أمام قباىن
ش مصطفى حسن الجديد بجوار مستشفى الجامعة الجديدة برج الحسن 

01094284964واألمري

01020734587السلخانة- بجوار موقف إطسا
01021661694إطسا- ش عمر نب الخطاب أمام الشونية القديمة

01023305295منيا الحيط- تحت القوم برج الحاج عبد العظيم الضو
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مستشفى أسوان الجامعى 

972431022، ش كرس الحجر أمام الجمعية التعاونية االستهالكية(جامعة أسوان)
972430914

أسيوطمستشفى جامعة أسيوط
972426990حى خالد نب الوليدمستشفى أسوان العسكر
الجديد بجوار مستشفى اليوم الواحدمستشفى سوهاج العسكر 932110072ش كورنيش النيل- أول الكوبر

862363839المنيامستشفى القوات المسلحة بالمنيا
863711200سمالوطمستشفى الراىع الصالح

01060385669ش مكة المكرمة (محمود رشوان)- رشكة فريال- أسيوطمستشفى الحياة بأسيوط
مركز الحياة التخصىص

01022603030، ش الحسينى- برج األطباء- المنيا (مركز طبى شامل)
0862318066

مركز اليوسف للقسطرة 
0932333926مستشفى جربت توماس- ش مدرسة بسطا أمام السكة الحديد- سوهاجوتركيب الدعامات

א�
 �������¢א����א¢א��� 

ألفا الب 

تقاطع ش الجمهورية مع ش السالم- مغاغة

16191

105ش سعد زغلول- ميدان المحطة - المنيا
28ش عامر- موقف المنيا- أمام رشكة الميكنة الزراعية

تقاطع ش اإلبراهيمية مع ش سعيد- بنى مزار
49ش مسجد العرفاىن أمام متحف ملو
19ش الجمهورية - برد الراىع- أسيوط

139ش جامعة األزهر- أسيوط

40د ش امتداد يرس راغب- أسيوط
برج األطباء أمام المزلقان الوسطاىن- جرجا

38ش كورنيش النيل- سوهاج
ش المحطة أمام بنك القاهرة- نجع حماد

ش 26 يوليو- برج البارون- قنا
ش التليفزيون- األقرص

©����
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المخترب (تحاليل) 19911

    97ش كورنيش النيل - عمارة موبينيل- أسوان

19014

     7 الجمهورية الدور 2 برج سحيلة-قنا
     ش التليفزيون بجوار بجوار فندق شاد – األقرص

 14 ميدان العارف برج العارف باهللا – سوهاج
ميدان المحطة سعد زغلول برج سامو – المنيا

ش طه حسني أمام مسجد أبو العال- مغاغة
تقاطع ش أحمد عراىب من ش المركز بجوار مصوغات وديع- بنى سويف

27 ش حسيب مع أحمد ماهر بجوار مطاعم المحمد - المنيا
47 ش مسجد العرفاىن- ملو

ش العارش من رمضان برج ابو زغروت- بنى مزار
1 ش عامر معرصة سمالوط- موقف المنيا 

1 ش أبراج النرص حى ثان أسيوط ش حسن الباقورىن- أسيوط
قطعة رقم 5 ش الجمهورية بندر ثان أسيوط- أسيوط
ش الجالء أعىل بنك القاهرة- مركز القوصية- أسيوط

ش أسيوط أمام مكتب الربيد مجمع المحاكم أعىل موبينيل- سوهاج
10 ش السيدة خديجة- برج األطباء- جرجا

ش أحمد عنرب أمام مستشفى طهطا العام سوهاج
ش عبد المنعم رياض أعىل بنك نارص أمام محطة القطار- قوص

ش 23 يوليو أمام التأمني الصحى- إدفو
ش البحر بجوار بنك اإلسكندرية مركز إسنا

1 ش حسنى مبارك- عمارة األوقاف- نجع حماد
ش بورسعيد أمام البنك األهىل المرص- محطة السكة الحديد- كوم أمبو

ش النبو المهندس بجوار فندق الواحة الخارجية- الواد الجديد
6  4 ش يرس راغب عمارة األوقاف - أسيوط

الربج (تحاليل)

2336891     85 شارع سعد زغلول –المنيا
2329692    66 ش سكة تال بجوار موقف األتوبيس الغرىب المنيا

2329694   ميدان المحطة أبراج خالد نب الوليد -2أسيوط
9203416   كورنيش النيل مدخل مسجد العارف-سوهاج

2321233    45ش15(ش النرص)-سوهاج
2304931 1 ميدان المحطه – قنا

3366523  ميدان صالح الدني-األقرص
2280171 93 كورنيش النيل أعىل بنك اإلسكندرية-أسوان

 א��	� א��� � «���א¢ - א£��� 
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معامل الحكمة 

1.       ش الجمهورية (الجميل سابقا) بجوار محالت أنيس ديمرت- قنا

16059

2.       ش 23 يوليو برج الفريوز –قنا
 ا) – نجع حماد

ً
3.       ش 25 يناير (ش مبارك سابق

4.       ميدان النوبة أمام بنك مرص – قوص
5.       ش التليفويون بجوار بنك مرص – األقرص 

6.       ش المستشفى أمام مستشفى اسنا بجوار مسجد الجعفر- األقرص 

معامل الشمس
22 ش الجمهورية- برج الفردوس- أعىل بنك القاهرة- أسيوط

19445
ميدان المحطة- بجوار محطة القطار

رويال الب (تحاليل)

   69 ش سعد زغلول – برج الرصافة – الدور 3 أول المنيا

16064

    برج األزهر امتداد ش يرس راغب – أول أسيوط – الدور 3
  16 ميدان العارف – أعىل مركز مكى للمحاماة – الدور الثالث – سوهاج 

 أعىل مكتبة الطلبة – نجع حماد – ش 25 يناير الدور األول علو 
   10 ش األقرص – أمام هيئة الربيد – الدور الثالث – قنا 

    ش التليفزيون – عمارة الحاج حسني البالل – الدور 3 – األقرص
 ش كورنيش النيل – الدور األول علو – أعىل بنك القاهرة وبنك 

اإلسكندرية- اسوان

معامل الربكة

فيكتوريا- 9 ش الجالء أعىل حلواىن عابدني

15034
األقرص- ش يحيى البهنساو- من ش التليفزيون

األقرص- ش النجوم- متفرع من ش المدينة المنورة
بنى سويف- ش أحمد عراىب أعىل أبو الدهب للحلويات

اسيوط- برج خالد نب الوليد أ- أمام محطة القطار

01022924600، ش عبد السالم عارف – عمارات األوقاف كوثر (ب)فرست الب للتحاليل الطبية
0822237624

2001095555279 ش التليفزيون- أمام كويك بيزتامعمل سينا الب

 א��	� א��� � «���א¢ - א£��� 
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8 ش البورصة الجديدة بجوار حلواىن العبد صيدلية د. محمد عىل 
امام مول طلعت حرب

23925262
0128919875112%6%

%10%542395164717 ش البستان -عابدنيصيدلية مريا

%7%1900114صيدليات أورنج 19001

صيدليات االجزاخانة 
16343

5 ش صرب ابو علم من ش رشيف وسط 
%7%1634315البلد

20 ش نوبار باب اللوق بجوار وزارة الداخليةصيدلية المسري

27950043
01205044144
01004447952

01149500211

10%5%

48 ش مجلس الشعب – ناصية محمد فريد صيدلية الثورة 
–ميدان الظوغىل

27959503
0100300491113%6%

%6%40106392679016ش الشوربجى دور االول صيدلية د/ مصطفى جابر حافظ

16711 6%1671115صيدليات شاد%

58ش قرص العينىصيدلية فايق
 106ش المنيل

27956244
27952311 18%7%

א�����Ã - א�����

68 ش 105 حدائق المعاد – كورنيش صيدليات ابو زياد
المعاد

25257382
2525738514%6%

19 ش مدرسة الشيماء بنني متفرع من ش صيدلية د. ماهر سعد
%7%90114999772015 المقطم

Ø���� - א���

%7%872460074615 ش روض الفرج –دوران شربا مرص االجزاخانة 

%7%500115408871415 ش بالل الرشقى – عزبة بالل – الرشابية االجزاخانة

10%2453606822حمامات القبةصيدلية األنصار%

��� א�����© - ���� ��� - א�����
%7%292671657215 ش مكرم عبيداالجزاخانة 
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الحى السادس خلف كابيتال بالزا- بجوار هايرب صيدلية بيرت وجيه
%7%0100504172714اخرتنا لكم- العبور

صيدليات اليف

43 ش عبد الرازق السنهور متفرع من مكرم 
عبيد

111055225515%7%
وحدة 3 قطعة 36 الملتقى العرىب األوتوسرتاد 

- شرياتون المطار

א���� - א��������

18 ش جدة من محى الدني ابو العز صيدلية جدة 
33372374
33377780
0112518999

14%7%

%7%41645514 أ ش التحرير الدقى الجزيةصيدليات الشفاء 16455

االجزاخانة 
%7%3320115408871515 ش السودان عمارات العرائس(فرع المهندسني 1)

%7%0114085740515بشتيل تحت اسم الجمعية الرشعيةاالجزاخانة ( فرع امبابة )

%7%770115408871115 ش التل - الوراقاالجزاخانة ( فرع الوراق 1)

االجزاخانة
%7%10111540881215 ش احمد بدر – برج نورا – الوراق  ( فرع الوراق 2)

%7%47011548871215 ش الوحدة العربية - الوراقاالجزخانة  ( فرع الوراق 3)

1 ش عمر نب الخطاب كورنيش النيل – االجزخانة ( فرع الوراق 4 )
الوراق 

0115408871315%7%

 35 ش ابراهيم البعثى صيدلية د/ محمد حمد
 احمد عراىب - العجوزة

3304854815%7%

%10%193347479117 ميدان سفنكس - المهندسنيصيدلية مريا

א���§© - ���� - א����

صيدلية الطبية االسالمية
3 ش الفضل متفرع من عثمان محرم الطالبية 

هرم بجوار مستشفى الجمعية الطبية االسالمية 
ومدرسة فضل 

35474700
0120504434410%5%

%7%2530111859226615 ش فيصل محطة التعاوناالجزاخانة (فرع الهرم 1)

%7%1950112558885515 ش فيصل –محطة الطوابق االجزاخانة (فرع الهرم2)

%6%2003572101213 ش سعد زغلول – ميدان الجزيةصيدلية الهالل الجديدة

6%133746548713 ابراج 26 مارس محطة نصار فيصلصيدلية مار%
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صيدليات الشاعر
27 ش االمرية فادية متفرع من ش الو 

الهول السياحى – اسفل مستشفى الرشوق 
– الهرم 

37411955
0122535353510%5%

صيدلية د/ محمد عبد 
الفتاح 

ش اوالد عوف امام مسجد الرقيب – محطة 
حسن محمد - الهرم

35851738
0114848705515%10%

صيدليات ايليت
86ش مصطفى النحاس- مدينة نرص 41ش 

االندلس- مرص الجديدة 22ش الرياض من ش 
شهاب المهندسني

0127777882916%7%

��אÜ¹ א£��א�
%7%0111866656615حدائق االهرام البوابة االوىل االجزاخانة

���
³� Ñ

امام مسجد راغب 1390أ المجاورة االوىل االجزاخانة
%7%3834804815الحى الرابع

����

ش الناد الرياىض خلف البزنينة - بنها صيدلية التوفيق 
الجديدة

 ،01212324444
01272662011

���½

-01129112653 طنطا- ش عبد الحليم مع البحرصيدلية الشيشنجى
010335391914%7%

�����

سوهاج- امام قسم أول بجوار مستشفى صيدلية السالم أخميم
%7%0122195567915العام

�������
صيدلية د. عالء محمد 

المزني
ش عبد السالم عارف ورياض- برج الحرم- خلف 

7%66325181214مستشفى بورسعيد العسكر%

א����� �� ��¤�¢

 المجاورة األوىل- قطعة 45 بجوار كنيسة صيدلية هارفى هاىن
%6%0122744544012السيدة العذراء مريم

صيدلية صحة أهل مرص
الوحدة رقم 13، 14، ش 9 الطابق األول 

1063444987بمرشوع برج الضحى - المقطم
13%7%

2723644931 ش قلعة  الروضة المنيل 
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القاهرة للسمعيات   1
سماعات ضعف السمع

25 ش القبة- عمارة العبود- ميدان روكىس- 
مرص الجديدة

 01010999974
22593057 - 2259305835%

رشكة هانزاتون ايجيبت 2
%15 5526426126ش الحجاز – مرص الجديدةللسماعات

01001960153، 39 ش عبد الرحمن - حلوانوجهة نظر للبرصيات3
0112580002430%

801281544422 ش مراد برج مراد االدار بجوار مطعم جادشكرة اديوفون4
3572964935%

%332393256140 ش عبد الخالق ثروت ميديوم لالجهزة الطبية 5

رشكة اميليفون للسمعات6
فروع: المهندسني –مرص جديدة-شربا – الهرم 
– اسكندرية – كفر الشيخ –دمنهور – المنيا 

–اسيوط-سوهاج -قنا
3760858230%

مؤسسة مالتى كري للسماعات 7
الطبية

39 ش انب الحكم برج الفردوس حلمية الزيتون 
%0115434151525امام رشكة الكهرباء

رشكة االهرام التجارية 8
%2259881727ميدان الجزية – عمارة النرصللسماعات ضعاف السمع

01007695170، 31ش الدقىنبوفيجن.. برصيات ونظارات9
3337317025%

 א�
 �������¢א����א¢א�������
¡���
א�

%260111119868430 ش المطار امبابة مركز خالد حسني  للنظارات1

ملك للنظارات الطبية 2
والشمسية و العدسات الالصقة

187 ش التحرير باب اللوق 
 عابدني بجوار عمارة اسرتاند

 01228523031
0114428957435%

برصيات الملوكي3

ش اإلنتاج- ألف مسكن- جرس السويس- 
بجوار النب الربازييل

 ،0226374405
01223629797

35%
01271360886العارش من رمضان- مجاورة -40 داخل هايدي سنرت

��° ����°
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معامل الصفوة للتحاليل 
الباثولوجية اإلكلينيكية 

الدكتورة أماين أسامة
1003373844

الدور الخامس بالمول 
الطبى3 بلوك (10) 

المنطقة الحادية عرشة 
نرص مدينة  – أول 

إعفاء العضو من النسبة %30 التى يتحملها 

عيادات بالتنيوم

قطعة -163/1 القطاع 1142590977
األول الدور الرابع – 

وحدة (403+404) 
التجمع الخامس

إعفاء العضو من الكشف لو أخصايئ 
بالكوبون فقط ولو استشاري كوبون مع 

دفع باقي الفرق بينه وبني الكشف العادي 
وإعفاء نسبة %30 التى يتحملها العضو يف 

باقي اإلجراءات

1226446633

1064026229دكتور محمد عىل عبداهللا
ميدان السواقي عمارة 8 
بجوار الشرباوي – أعىل 

صيدلية - الهرم

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر

الحي األول أمام جاد 1124017050مركز هيلثى لطب األسنان
وأمام جامعة 6 أكتوبر

 ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أ
مبلغ آخر

1125617750مركز إسكني وا للجلدية

10074 برج سيتي سنرت 
بالزا المجاورة العارشة 

فوق كنتاكي برجوار 
مول المعراج العلوي- 

البساتني

ا باإلضافة  ا فقط نقدً يدفع العضو 50 جنيهً
لكوبون النقابة 

مركز تينزي كلينك لطب 
57 أبراج زهراء المعادي 1110004554األطفال

أمام المسجد الكويتي
ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 

مبلغ آخر

116 شارع الهرم1000457811عيادات المختار التخصصية
إعفاء العضو من النسبة %30 التى يتحملها 
وثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 

مبلغ آخر

1028628623إيه إن الحكمة للعيون واللزيك

شبني الكوم- منوفية – 
امتداد طلعت حرب – برج 
المدينة المنورة – بجوار 

موقف مرص - المنوفية

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر

128 شارع السودان- 15420مركز دالينا للخدمات الطبية
المهندسني

إعفاء العضو من النسبة %30 التى يتحملها 
يف التحاليل فقط

دكتور أحمد مجد صالح 
2شارع الفيوم برج 1222500757تخصص أسنان

األطباء- مرص الجديدة
ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 

مبلغ آخر
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عيادات الماس- الدكتور 
1140005578محمد نحمده عبدالفضيل

46 برج الشيخ- شارع 
رشيف- حلوان- أعىل 

البنك األهيل

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر

أحمد محمد فريد القصبى 
(أسنان)

حدائق األهرام 24ب 1066971999
شارع الرثوة المعدنية 

البوابة األوىل

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر 1550858088

مركز المعاد التخصىص 
للعيون

99 شارع النرص- تقسيم 1221723999
الالسلكي- المعادي

خصم %20 عىل الفحوصات والعمليات غري 
المدرجة بمرشوع عالج اتحاد المهن الطبية 27536922

67 شارع شهاب- 101958073مركز فيمى هيلث
المهندسني

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر وإعفاء العضو من النسبة 30% 

التى يتحملها يف التحاليل فقط

024018978عيادات حماية بلس
0232310244

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 
مبلغ آخر

ثمن الكشف بالكوبون فقط بدون دفع أي 1117188881مركز أسنان إنجى أسامة
مبلغ آخر

(�½�� -¶����� »�) א£��אÁ א�����

مركز طب النوم واألعصاب

01222915000

1.       2 ش الفيوم من 
ش كليوباترا عمارة برج 
األطباء الدور السادس- 

مرص الجديدة
خصم عىل أسعار المركز

01222515005
2.       مبنى HCC خلف 

المستشفى الجوي الدور 
الثالث- التجمع الخامس
3.       150 كورنيش النيل 

 برج السالم المعاد
عبد الرحيم محمود محمد 

4.       40 ش ميدان الدقي 01011515771العوامي
خصم  %35 والدفع %65 من أسعارهبجوار صيدلية وايل

��° ����°
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مرض الحمى الصفراء
تعريف املرض:  مرض نزيف حاد، ينتقل لإلنسان عن طريق لدغ البعوضة املصابة.

األعراض: «ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع - رعشة - عرق غزير - أ� يف العضالت - إعياء شديد - كحة – قيء - إسهال - 
طفح جلدي – نزيف من الفم واألنف». 

اإلجراء: 

- يجب عىل املسافرين إىل البالد املوبوءة بالحمى الصفراء، التطعيم بطعم الحمى الصفراء قبل السفر بعرشة أيام، Óراكز 
التطعيم الدولية، والحصول عىل شهادة التطعيم الدولية، «تبدأ صالحيتها بعد عرشة أيام من تاريخ التطعيم، وترسي مدى 

الحياة». 
- يتم االلتزام بالتعلي¼ت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض.

- تُطلب الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمى الصفراء للمسافرين، أك± من 9 أشهر من العمر للقادم· من الدول 
املوبوءة Óرض الحمى الصفراء.

- تُطلب الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمى الصفراء من الركاب العابرين ترانزيت أك± من 12 ساعة، عرب مطار يف 
بلد موبوء Óرض الحمى الصفراء.

- يف حالة عدم تقديم شهادة التطعيم الدولية السارية، سوف يخضع القادم إلجراء الحجر الصحي ملدة 6 أيام من تاريخ 
سفر الراكب من الدول املوبوءة Óرض الحمى الصفراء.

- يف حالة تقديم شهادة تطعيم دولية � ÿر عليها 10 أيام «غ� سارية»، سوف يخضع القادم إلجراء الحجر الصحي للمدة 
املتبقية، الكت¼ل رسيان الطعم وشهادة التطعيم.

مرض المالريا 
إن الوقاية من مرض املالريا، هو مزيج من إجراءات الوقاية الشخصية للح¼ية من لدغ البعوض والوقاية الكيميائية مًعا؛ 

حيث يتم تحديد الوقاية الكيميائية حسب حالة املسافر الصحية، ووجهة سفره، علً¼ بأن الوقاية الكيميائية ال تعني الح¼ية 
الكاملة من مرض املالريا.

تعريف املرض: مرض طفييل ينتقل لإلنسان عن طريق لدغ البعوضة املصابة. 

�א����
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األعراض: «ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع - رعشة - عرق غزير - أ� يف العضالت - إعياء شديد - كحة- قيء».

اإلجراء:

- يتم االلتزام بالتعلي¼ت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض، ويفضل تناول الجرعة الوقائية عند السفر للدول املوبوءة Óرض 
املالريا، وملعرفة الجرعة يرجى الرجوع إىل طبيب مكتب التطعيم الدويل، مع اتباع إجراءات الوقاية الشخصية أثناء اإلقامة 

بالدول املوبوءة باملرض. 
- ال تطلب شهادة تطعيم من القادم· من بالد موبوءة باملالريا، عند قدومهم إىل جمهورية مرص العربية.

حمى الدنج
تعريف املرض: مرض ف�ويس ينتقل عن طريق لدغ البعوضة املصابة لإلنسان.

حمى الدنج العادية بدون أعراض نزفية: حمى ف�وسية حادة ذات بدء مفاجئ، ترتفع فيها درجة الحرارة ملدة تقرب من 5 
أيام، مع صداع شديد يف مقدمة الرأس وأ� Óؤخرة الع·، وآالم مفصلية وعضلية، ويف بعض األحيان قيء.

حمى الدنج النزفية: حمى أو تاريخ مريض حديث لوجود حمى مع نقص الصفائح الدموية.

متالزمة صدمة حمى الدنج: حيث تظهر أعراض نبض رسيع وضعيف- انخفاض ضغط الدم بالنسبة للعمر- أطراف باردة مع 
سخونة بالجلد.

اإلجراء: 

- ال يوجد تطعي¼ت، ولكن يتم االلتزام بالتعلي¼ت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض. 
- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من الدول املوبوءة بحمى الدنج، ويتم مناظرتهم عند الوصول.

فريوس زيكا
تعريف املرض: مرض ف�ويس، ينتقل عن طريق لدغ البعوضة املصابة لإلنسان.

األعراض: «ارتفاع درجة الحرارة - طفح جلدي - احمرار ملتحمة الع· - آالم العضالت واملفاصل - صداع - ضعف عام». 

اإلجراء: 
ال تطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من الدول املوبوءة بف�وس زيكا، ويراعى اتباع الوقاية الشخصية، في¼ يخص 

البعوض الناقل للمرض.

فريوس تشيكونجونيا
التعريف باملرض: التشيكونجونيا مرض ف�ويس، ينتقل عن طريق لدغ البعوض املصاب لإلنسان.

األعراض: حمى وآالم مربحة يف املفاصل، فضًال عىل اآلالم العضلية والصداع والتقيؤ والتعب، والطفح الجلدي. 
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اإلجراء: 

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من الدول املوبوءة، ويراعى اتباع الوقاية الشخصية، في¼ يخص البعوض الناقل 
للمرض.

- الوقاية الشخصية من لدغ البعوض بالنسبة لألمراض، التي تنتقل عن طريق لدغ البعوض.
- االلتزام بارتداء املالبس ذات األك¼م واألرجل الطويلة.

- تجنب التواجد يف األماكن املفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان املناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.

- رش أماكن املعيشة باملبيد الحرشي املناسب.
- عدم وضع املواد املعطرة؛ ألنها جاذبة للبعوض والحرشات الطائرة.
- النوم داخل أماكن ذات نوافذ مغطاة بسلك شبb مانع للبعوض.

- النوم داخل ناموسية يف املناطق، التي يتواجد بها البعوض بكثافة عالية، ويستحسن أن تكون الناموسية معالجة Óبيد 
حرشي «برÿث�ين».

مرض شلل األطفال
تعريف املرض: مرض ف�ويس شديد العدوى، ينتقل لإلنسان عن طريق الطعام أو الرشاب امللوث، ونادًرا ما ينتقل عن طريق 

الرذاذ. 

األعراض: يتميز ببداية فجائية للشلل الرخو - ارتفاع درجة الحرارة - وعكة صحية - صداع - غثيان - قيء. 

اإلجراء:

- إذا كان السفر ملدة أربعة أسابيع أو أك±، يجب التطعيم بجرعة منشطة من طعم شلل األطفال الفموي، «ساب·»، قبل 
السفر بأربعة أسابيع، أو جرعة منشطة من طعم «السولك»، وإذا � يتمكن من التطعيم لضيق الوقت يتم تطعيمه عند 

املغادرة؛ حيث يظل ذلك مفيًدا، خاصة لكث�ي السفر، ويف حال السفر للدول املصدرة للف�وس الربي أو الف�وس املشتق من 
الطعم، يتم تحرير شهادة دولية للمسافر تفيد التطعيم.

- يتم االلتزام باإلجراءات الصحية الوقائية لألمراض املنقولة عن طريق املاء والغذاء أثناء السفر واملنشورة عىل املوقع.
- تُطلب شهادة تطعيم دولية موضحة بها الحالة التطعيمية ضد شلل األطفال «التطعيم قبل القدوم Óدة ترتاوح ب· 4 

أسابيع و12 شهًرا عىل األك±»، للقادم· من الدول املصدرة لف�وس شلل األطفال الربي أو املشتق من الطعم.
- تتم مناظرة جميع القادم· من الدول املصدرة للف�وس أو التي يظهر بها املرض، وفًقا للوضع الوبا[ الدويل، واتخاذ كل 

اإلجراءات الوقائية املقررة.

مرض الكولريا
تعريف املرض: مرض معوي جرثومي حاد ينتقل لإلنسان عن طريق الطعام أو الرشاب امللوث. 

األعراض: بدء فجا[ وبراز ما[ غزير «براز شبيه Óاء األرز» - غثيان - قيء غزير - إعياء شديد. 

اإلجراء:

- يفضل التطعيم بلقاح الكول�ا الفموي من عمر عام، فأك± عىل جرعت·، وعند القدوم ال تُطلب شهادة تطعيم.
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الوقاية الشخصية بالنسبة ألمراض شلل األطفال والكول�ا أثناء اإلقامة:
- فصل الطعام غ� املطهو عن الطعام املطهو.

- حفظ الطعام يف درجة حرارة مأمونة.
- اختيار املياه واألغذية املأمونة.

- الحفاظ عىل النظافة «غسيل اليدين قبل وبعد تناول الطعام».

مرض االلتهاب السحايئ 
تعريف املرض: مرض جرثومي حاد ينتقل عن طريق مالمسة إفرازات املريض «أنف - حلق». 

األعراض: ارتفاع يف درجة الحرارة- تصلب يف الرقبة- اضطراب يف الوعي- نزيف تحت الجلد. 

اإلجراء:

- يُفضل التطعيم قبل السفر بـ10 أيام- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من دول موبوءة Óرض االلتهاب 
السحا[.

فريوس الكورونا 
تعريف املرض: مرض ف�ويس، ينتقل عن طريق التعامل مع الج¼ل املصابة أو األلبان واللحوم غ� املطهوة جيدة أو عن 

طريق استنشاق الرذاذ املتطاير من الشخص املريض. 

األعراض: ارتفاع درجة الحرارة - سعال - نهجان - ضيق يف التنفس - إسهال. 

الوقاية الشخصية بالنسبة لف�وس الكورونا أثناء اإلقامة:

1. احرص عىل تغطية الفم عند السعال أو العطس Óنديل ورقي. 
2. اغسل يديك باملاء والصابون وحافظ عىل نظافتك الشخصية. 

3. تجنب مخالطة املصاب· بالف�وس. 
4. تجنب مالمسة الحيوانات، خاصة اإلبل، وإذا كنت تعاÐ أمراًضا مزمنة مثل السكري وأمراض الرئت· أو مرض يؤثر عىل 

جهازك املناعي. 
5. ال ترشب حليب اإلبل غ� املبسرت وال تأكل لحم اإلبل النيئ. 

اإلجراء:

- يراعى اتباع إجراءات الوقاية الشخصية أثناء اإلقامة بالدول املوبوءة باملرض وعند القدوم، ال تُطلب شهادة تطعيم دولية.

مرض الحصبة
التعريف باملرض: الحصبة هو مرض ف�ويس حاد شديد العدوى، ينتقل عن طريق الرذاذ املتطاير من الشخص املصاب أو 

مالمسة إفرازات الشخص املصاب. 

األعراض: الحمى والطفح الجلدي مع رشح يف األنف والتهاب بامللتحمة والكحة، ك¼ يتميز بوجود بقع بيضاء عىل الغشاء 
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املخاطي للفم ويظهر الطفح الجلدي عادة يف اليوم الرابع من زوال الحمى. 

اإلجراء:

- يُفضل التأكد من الحصول عىل التطعيم الروتيني من الحصبة، وحال عدم الحصول عىل جرعت· يُفضل التطعيم، في¼ 
يخص األطفال تناول جرعة من طعم الحصبة، الذي ال يتعارض مع التطعيم الروتيني للطفل.. ال تُطلب شهادة تطعيم دولية 

من القادم· من الدول املوبوءة Óرض الحصبة.

مرض حمى الوادي المتصدع 
التعريف باملرض: مرض ف�ويس حاد ينتقل لإلنسان، إما عن طريق لدغ البعوض املصاب، أو االختالط املبارش بالحيوانات 

املصابة، أو تناول اللحوم غ� املطهوة جيدة، أو املنتجات املصنعة من الحيوانات املصابة. 

األعراض: أعراض التهاب املخ، «وتحدث يف األسبوع األول إىل الرابع من بداية ظهور األعراض األولية»، ثم صفراء «یرقان»، 

يليها أعراض نزفية مثل قيء مدمم أو نزيف تحت الجلد، «وتحدث يف اليوم الثاÐ إىل اليوم الرابع من بداية ظهور األعراض 
األولية»، ثم احتقان العين· مع تدهور يف الرؤية، تبدأ من ضعف إىل فقدان البرص، «وتحدث يف األسبوع األول إىل الثالث، 

من بداية ظهور األعراض األولية». 

اإلجراء:

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من الدول املوبوءة باملرض.

فريوس اإليبوال 
تعريف املرض: ف�وس اإليبوال مرض خط� غالًبا ما يُسبب الوفاة؛ حيث ترتاوح معدالت الوفاة يف صفوف الحاالت ب· 25% 

و%90، ويعترب هذا املرض من ب· أشد األمراض يف العا�، ينتقل عن طريق التعامل املبارش مع املريض أو اإلفرازات الناتجة 
عنه. 

األعراض: «ارتفاع درجة الحرارة - آالم يف العضالت - صداع - التهاب يف الحلق - ضعف عام – قيء- آالم بالع·- آالم 

بالعضالت- إسهال - طفح جلدي - نزيف خارجي وداخيل». 

اإلجراء: 

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادم· من الدول املوبوءة باملرض.
- عند الشعور بأي من األعراض التالية: «ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع – رعشة - عرق غزير - أ� يف العضالت - إعياء 

شديد - كحة - قيء - إسهال - طفح جلدي – نزيف من الفم واألنف»، خالل أربعة أسابيع من تاريخ القدوم من أي دولة 
من الدول السابق ذكرها، أو أي دولة أخرى يف نطاق هذه الدول، يجب التوجه إىل أقرب مستشفى حميات للكشف الطبي، 

واإلبالغ عن تاريخ الوصول والدولة القادم منها، أو االتصال بالخط الساخن «105». 

وزارة الصحة والسكان 
قطاع الطب الوقايئ
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مكتب تطعيم الحجر 1
جميع الطعوم الدولية22695620صالة ١ مطار القاهرةالصحي بالمطار

جميع الطعوم الدولية3226339444 ش الحجاز أمام محكمة مرص الجديدةمكتب صحة المحكمة2

جميع الطعوم الدولية22636408الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلولمكتب صحة نرص ثان3

37 ش محمد الهواري بجوار مرتو مكتب صحة الرشيف4
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــالخلفاوي- شربا

جميع الطعوم الدولية7123583381 ميدان التعاون – المعاديمكتب صحة المعادي5

جميع الطعوم الدولية19727946501 ش التحريرمكتب صحة عابدني6

7 ش رضا من ش المبتديان - السيدة مكتب صحة قرص النيل7
جميع الطعوم الدولية23656432زينب

مكتب صحة مدينة نرص 8
جميع الطعوم الدولية1422613676 ش عمارات رابعة - طريق النرصأول

مكتب صحة التجمع 9
األول

المجاورة العارشة أمام جهاز التجمع- 
جميع الطعوم الدولية22461906القاهرة الجديدة

جميع الطعوم الدولية25567079شارع راغب تقاطع شارع برهان - حلوانمكتب صحة الست خرضة10

جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــشارع ٩ حي األسمرات - المقطممكتب صحة األسمرات11

مكتب صحة الزاوية 12
القديمة

الزاوية ش محمد األسمر بجوار مسجد 
تطعيم حجاج 2424800الشيماء

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 226848533 ش المستشفى اإليطايل بالعباسيةمكتب صحة العباسية13
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 26419392 15 ش إبراهيم باهر زغلول - المنيلمكتب صحة المنيل14
ومعتمرني فقط

 شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحاتمكتب صحة األندلس15
تطعيم حجاج 28702827اليوم الواحد

ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية033257966ش ملك حفني قبيل السكة الحديد- المندرةمكتب صحة المندرة16

جميع الطعوم الدولية034293346ش زكى رجب - سموحةمكتب صحة سموحة17

جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــ  ش محمد السيد كريم - الجمرك4مكتب المراقبة الدولية18

جميع الطعوم الدولية03448652ش القسم بجوار مستشفى العامريةمكتب صحة العامرية19

جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــالهانوفيل - بجانب نقطة رشطة فوزي معاذوحدة العجمي البحرية20

جميع الطعوم الدولية034808902باب جمرك 1- ميناء إسكندريةالحجر الصحي بميناء إسكندرية21
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جميع الطعوم الدولية0663228651ش السواحل وأبو الحسن المجمع الطبي - حي العربمكتب التطعيم الدويل بالحجر الصحي22

مكتب صحة بورسعيد 23
تطعيم حجاج 0663238065شارع النهضة ومحمد عيلأول

ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0623191182باب ٩ بورتوفيقمكتب الحجر الصحي ببورتوفيق24
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جميع الطعوم الدولية0643930240ش محمد عيل/ المحطة القديمةمكتب صحة السبع بنات25
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تطعيم حجاج 0643440022القصاصني الجديدة بجانب المستشفىمكتب صحة القصاصني26
ومعتمرني فقط
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مقر مؤقت داخل مركز صحة األرسة بحي مكتب صحة أول دمياط27
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــثالث بجوار اإلسعاف

مدينة الزرقا - كوبري المركز بجوار مكتب صحة الزرقا28
جميع الطعوم الدولية0573850539المحكمة - أعىل مكتب الربيد

مكتب الحجر الصحي 29
جميع الطعوم الدولية0572290938ميناء دمياط البحريبدمياط

المركز الطبي العام- خلف كلية الرتبية مكتب دمياط الجديدة30
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــبدمياط الجديدة
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مكتب صحة ثان 31
المنصورة

26 ش عزيز متفرع من ش المديرية 
جميع الطعوم الدولية0502312301القديم - المنصورة

ش أحمد ماهر مبنى اإلسعاف الدور الثاين مكتب صحة ميت غمر32
تطعيم حجاج 0506903632- ميت غمر

ومعتمرني فقط

ش البحر بجوار مجلس المدينة - مكتب صحة الجمالية33
تطعيم حجاج 0507732646الجمالية

ومعتمرني فقط

 عزبة جاد داخل المستشفى المركزي -مكتب صحة بلقاس34
تطعيم حجاج 0502781591بلقاس

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0506690149السوعة - ش مصطفى كاملمكتب صحة السنبالوني35
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0507475541مبنى مستشفى دكرنس الدور الثالثمكتب صحة دكرنس36
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0552284168ش الورش قسم النحال - الزقازيقمكتب صحة أول الزقازيق37

تطعيم حجاج 0552778485مدينة الحسينيةالمركز الطبي بالحسينية38
ومعتمرني فقط

مكتب صحة منيا القمح 39
تطعيم حجاج ــــــــــــــــمدينة منيا القمحأول

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0552856173مدينة بلبيسمكتب صحة أول بلبيس40
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0553510266مدينة أبو كبريمركز طبي أول أبو  كبري41
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0553188539بجوار مساكن األربعني أمام المطايفمركز طبي كفر صقر42
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0552636541شارع العمدة بجوار مسجد العمدةمركز طبي القنايات43
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــمدينة ديرب نجممكتب صحة ديرب نجم44
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 055392137المنيا المكرم خلف معهد اآلثارمكتب صحة فاقوس أول45
ومعتمرني فقط

مركز طبي 46 أمام معهد اعتدال مربوك مركز طبي 46 بالعارش46
تطعيم حجاج 0554376337األزهري

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــشارع الشيخ حماد بجوار المحكمةمركز طبي أبو حماد47
ومعتمرني فقط
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المركز الطبي العام ببنها مكتب صحة بنها رابع48
جميع الطعوم الدولية0133243061 أمام المستشفى التعليمي- بنها
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مكتب صحة حجازي 49
(شربا غرب)

حجازي- شارع المعهد الديني بجوار 
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــمحكمة شربا غرب

الطريق الرسيع بنها المنصورة اإلدارة المركز الطبي بكفر شكر50
تطعيم حجاج 0132517445الصحية القديمة كفر شكر

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالعبور إسكان الشباب ١٠٠ مرتمركز طبي الشباب51
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالمثلث الخانكةمركز طبي الخانكة أول52
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالخصوصمركز طبي الخصوص53
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0248248396الشارع الجديد طريق بهتيممركز طبي بهتيم ثان54
ومعتمرني فقط

المركز الطبي بشبني 55
تطعيم حجاج ــــــــــــــــشارع المستشفى األمرييالقناطر

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 022460112مجلس مدينة طوخمركز طبي طوخ56
ومعتمرني فقط

مكتب صحة القناطر 57
تطعيم حجاج 0242188665بجوار مستشفى القناطر الخريية المركزيالخريية أول

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0242156760بجوار مستشفى رمد قليوبمركز طبي قليوب المحطة58
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0473232845المركز الطبي العام بجوار الرقابة اإلدارية مكتب صحة كفر الشيخ أول59

تطعيم حجاج 0472562639دسوق أرض محرم خلف عمر أفنديمكتب صحة دسوق أول60
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0472710503مطوبس شارع بورسعيدمكتب صحة مطوبس61
ومعتمرني فقط
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 الحامول المركز الطبي العاممكتب صحة الحامول62
تطعيم حجاج 047381892بجوار السجل المدين

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0472975145فوه بجوار حديقة العائالتمكتب صحة فوه63
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0473400387مدينة قلني بالمركز الطبي بقلنيمكتب صحة قلني64
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0473604529مدينة بيال بالمركز الطبي ببيالمكتب صحة بيال65
ومعتمرني فقط

مدينة سيدي سالم بالمركز الطبي مكتب صحة سيدي سالم66
تطعيم حجاج 0472416160بسيدي سالم

ومعتمرني فقط
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المركز الطبي ش سعيد 67
جميع الطعوم الدولية0403317852المركز الطبي بشارع سعيد بطنطاصحة خامس

مكتب تطعيم دويل 68
جميع الطعوم الدولية0402245805ديوان اإلدارة أمام عمارات األوقافبإدارة المحلة أول

تطعيم حجاج 0402970406شارع أبو ريشة أمام مركز شباب سمنودمكتب صحة سمنود69
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0405477250شارع الجمهورية أسفل اإلدارة الصيةمكتب صحة ثان السنطة70
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0405700457شارع أبو الحايبمكتب صحة زفتى71
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0402761730بمستشفى قطور المركزيمكتب صحة بإدارة قطور72
ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول كفر 73
تطعيم حجاج 0402555327شارع المستشفى القديمالزيات

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0402731399شارع جمال عبدالنارصمكتب صحة ثان بسيون74
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية37740763مجمع المصالح الحكومية - الدور األريضمكتب التطعيم الدويل75

تطعيم حجاج 38335850429 ش الهرم بجوار حلواين تكوينكيمكتب صحة الطالبية76
ومعتمرني فقط

ش السودان بجوار كوبري عرايب                مركز ميت غمر77
تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــميت عقبة

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 37691548بجوار الوحدة المحلية بكرداسةمكتب صحة كرداسة78
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــــمسجد الحرصي الحي 7- أكتوبرمكتب صحة أكتوبر79
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 38124819كوبري السهران بالحوامديةمكتب صحة الحوامدية80
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 38471373الباويطي الواحات البحريةمكتب صحة الباويطي81
ومعتمرني فقط

 الطريق العمومى بأطفيح القاهرة البحرمكتب صحة أطفيح82
تطعيم حجاج 38410994األحمر

ومعتمرني فقط

إدارة شمال العياط بجوار مستشفى رعاية شمال العياط83
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالعياط

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع ترعة زنني بوالق الدكرورمركز صحي زني84
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة البدرشني إدارة البدرشنيرعاية طفل البدرشني85
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة أوسيم بمبنى الشهر العقاريمكتب صحة أوشيم86
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة الشيخ زايد الحي الحادي عرشرعاية طفل زايد87
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة الصف بجوار بنك مرصمكتب صحة الصف88
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــنكال طريق وردان الزرايعوحدة نكال89
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية482224574ش جمال عبدالنارص- شبني الكوممكتب صحة شبني الكوم ثان90

تطعيم حجاج 483660017منوف ش محمد فريدمكتب صحة منوف ثان91
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 483442126أشمون شارع عبدالمنعم رياضمركز صحي أشمون92
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 482606603المنطقة الرابعة بجوار التأمني الصحيمكتب صحة السادات93
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0453347648ش الشونة بجوار إدارة مرور دمنهور المركز الطبي بنارص94

العكريشة بجوار مبنى الجوازات بكفر عيادة حي أول العكريشة95
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالدوار

ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 96
غرب إيتاي

شارع الحرية المتفرع من شارع بورسعيد 
تطعيم حجاج 0453433215بإيتاي البارود

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0453620375بدر شارع المدارس مبنى اإلدارة الصحيةاإلدارة الصحية ببدر97
ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 98
تطعيم حجاج 0452920209شارع البحر بجوار إدارة المروربرشيد

ومعتمرني فقط

شارع إسكندرية أمام مركز الشباب أبو مكتب صحة أبو المطامري99
تطعيم حجاج 0452400240المطامري

ومعتمرني فقط

وحدة البالكوس الصحية 100
تطعيم حجاج 0453680195عزبة البالكوس مركز كوم حمادةبكوم حمادة

ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول 101
تطعيم حجاج 0452500480حي الزهور بالمحموديةبالمحمودية

ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 102
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع جمال عبدالنارص بإدكوصحة أول إدكو

ومعتمرني فقط
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المركز الطبي الحرضي 103
بأبو حمص

شارع نارص بجوار شبكة الكهرباء بأبو 
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــحمص

ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول 104
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع الجبانة بالدلنجاتبالدلنجات

ومعتمرني فقط

مركز رعاية األمومة 105
والطفولة

الرحمانية شارع الشط بجوار السجل 
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالمدين

ومعتمرني فقط
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ش المجر بجوار مستشفى الصدر- مكتب صحة المنيا ثالث106
جميع الطعوم الدولية0862362098المنيا

ملوي- ش عمر نب الخطاب - بجوار قسم مكتب صحة ثالث ملوي107
تطعيم حجاج 0862643308رشطة ملوي

ومعتمرني فقط

مغاغة- ش المدارس- بجوار مستشفى مكتب صحة ثالث مغاغة108
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالرمد

ومعتمرني فقط

سمالوط- ش بورسعيد طريق مرص مكتب صحة ثان سمالوط109
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــأسوان الزرايع

ومعتمرني فقط
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 ش جرس السلطان- داخل مبنى مستشفىمكتب صحة أول أسيوط110
جميع الطعوم الدولية088233302حميات أسيوط

تطعيم حجاج 0884750444شارع رعاية الطفلمركز صحي القوصية111
ومعتمرني فقط

شارع الجالء داخل ديوان اإلدارة الصحية مركز صحي ديروط112
تطعيم حجاج 0884770385بديروط

ومعتمرني فقط

طريق أسيوط سوهاج بحري المساكن مكتب صحة أبو تيج113
تطعيم حجاج 0882480344الشعبية عمارة رقم٢

ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0932334541ش الجبانة- الشهيد- سوهاجمكتب صحة ثالث سوهاج114

تطعيم حجاج 09347703120شارع صالح سالممكتب صحة طهطا115
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0934673683شارع البحرمكتب صحة أول بجرجا116
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0934802018شارع التحريرمكتب صحة البلينا117
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0932510426شارع أحمد ماهرمكتب صحة أول أخميم118
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0932400466شارع مستشفى المنشاة المركزيمكتب صحة المنشاة119
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0963360323قنال شارع ٢٦ يوليو بجوار مستشفى صدر قنامكتب صحة قنا120

تطعيم حجاج 0966840381قوص شارع النوافلة بجوار المزلقانمكتب صحة قوص121
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــساحل نجع حمادي بجوار البوستةمكتب صحة نجح حمادي122
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0952279346شارع الخليج متفرع من شارع التليفزيونمكتب صحة ثان األقرص123
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إسنا شارع أحمد عرايب أمام جمعية مكتب صحة إسنا124
تطعيم حجاج 0952607721تحفيظ القرآن

ومعتمرني فقط
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مكتب صحة السد العايل 125
جميع الطعوم الدولية0972245399ميناء السد العايل رشقرشق

جميع الطعوم الدولية0972302204شارع كرس الحجرمكتب صحة أسوان أول126

تطعيم حجاج 0973510003ش مرص أسوان بالمركز الطبي الحرضيمكتب صحة كوم أمبو127
ومعتمرني فقط

مبنى اإلدارة الصحية بإدفو شارع مكتب صحة إدفو128
تطعيم حجاج 0974710859كورنيش النيل

ومعتمرني فقط
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مساكن الداللة من ش إسالم خلف موقف مكتب صحة أول129
جميع الطعوم الدولية082222549محيي الدني

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــش سعد زغلول بجوار مجلس المدينةرعاية الطفل بالفشن130
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 084400806المنشية القبلية ش طراد النيل بباالمركز الطبي ببا131
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية08442055421الحادق- بندر الفيوممكتب صحة خامس132
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ش إسكندرية أمام مجلس مدينة مكتب صحة الحمام133
جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــالحمام- مدينة الحمام

الشارع الرئييس بجوار مجلس مكتب صحة الضبعة134
جميع الطعوم الدولية0464671343مدينة الضبعة

ش المحطة بجوار مجلس مدينة مرىس مكتب صحة مطروح أول135
جميع الطعوم الدولية0464948245مطروح

ش أنور السادات منطقة الرملمكتب صحة سيوة136
جميع الطعوم الدولية0464601017 مدينة سيوة
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جميع الطعوم الدولية0927920758شارع النرص- الخارجةمكتب صحة الخارجة137

جميع الطعوم الدولية0927821316شارع العارش من رمضان- الداخلةمكتب صحة الداخلة138
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جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــش الكورنيش خلف م الغردقة العاممكتب صحة الغردقة139

مكتب حجر صحي ميناء 140
جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــميناء سفاجا البحريسفاجا

تطعيم حجاج 0653673003خلف نيابة رأس غاربمكتب صحة رأس غارب141
ومعتمرني فقط

شارع الوحدة الصحيةمكتب صحة سفاجا142
تطعيم حجاج 0653251207 بجوار المسجد الكبري

ومعتمرني فقط
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تطعيم حجاج 0653330046شارع بورسعيد مكتب الحجر الصحيمكتب صحة القصري143
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــمدينة الشالتني باإلدارة الصحيةمكتب صحة الشالتني144
ومعتمرني فقط
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 العريش حي الريسة بجوار األحوال مكتب التطعيم الدويل145
جميع الطعوم الدولية0683327082المدنية إدارة الحجر الصحي

تطعيم حجاج 0683541873برئ العبد حي العماراتمكتب صحة برئ العبد146
ومعتمرني فقط
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جميع الطعوم الدولية0693401663بجوار المستشفى رأس سدر المركزيمكتب صحة رأس سدر147

أمام محطة رشق الدلتا للنقلمكتب صحة طور سيناء148
جميع الطعوم الدولية0693774118 مبنى العمل المشرتك

جميع الطعوم الدولية0693500526المركز الطبي الحرضي بالمزينةمكتب صحة نويبع149
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