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 كلمة مجلس نقابة تجاريين القاهرة 

، 1/2021/  1دأ االستفـــادة منه اعتبــارًا مـن  ـوتب 31/3/2021حتى 2/1/2021ارًا من ــراك بالبرنامـج اعتبــويتم االشت -أوالً  : البرنامج المدعم  :
 يوم( من تاريخ األشتراك. 30ديبدأ األستفادة من خدماته بعد مرور )ـشتراك الجديإلماعـــدا ا

 .31/3/2022وحتى  1/4/2021اإلستفادة منه إعتبارًا من واالشتراك بالبرنامج ويتم  -:برنامج المخفضالثانياً : 

 -وكالعادة بإضافة مزايا جديدة كل عام فقد أضيف المزايا التالية هذا العام :
من تاريخ تلقى  ساعة(( عمل 48من )) بدلا ساعة((  72)) رالسماح للمشترك بالحصول على خطاب التحويل بشرط عدم مرو إستمرار (1

 .وحصوله على موافقة الجهة العالجية على قبول التحويلالخدمة العالجية أو الخروج من المستشفى 
 :على سبيل المثال منح حزمة خدمات عالجية تعطى تخفيض اضافى (2

 جنيه بجميع فروع معامل رويال الب. 130خاص لتحاليل الطبية بسعر فحص شامل با 
  تحليل االجسام المضادة لفيروس كبدى(C)   وفيروس كبدى(B).بخصم  خاص بسعر خمسون جنيهًا بجميع فروع معامل رويال الب 
 ( منذ بداية عام 20رغم زيادة أسعار الخدمات التى تقدمها الجهات العالجية بنسبة تدور حول )%عن عام  2021، وستزيد خالل عام 2020

% ومع ذلك فقد تم رفع الحد األقصى لألستفادة السنوية للعضـو لتططيـة الخـدمات العالجيـة     25إلى  %15بنسبة تتراوح بين  2020
ا  1800بالقسم الخارجى "التحاليل واألشعات وخدمة العيــادة الخارجيـــة لتصبح   1500جنيهًا للعضــو األساسى و  1500بداًل من  جنيها

ا  1200جنيهًا لكل من الزوج أو الزوجـــة ولكل ابن من اإلبنــاء و  1250من  بدلا جنيهًا  .جنيهًا لكل والد من الوالدين 1000من بدلا جنيها
  ا  3000والمخفض إلى  المدعمإستمرار زيادة المساهمة فى كارت الطوارىء للبرنامجين ويمكن أشتراك أسرة العضو بكارت  2021لعام  جنيها

 وفقًا للقواعد الموضحة بالدليل.الطوارىء فى نفس يوم أشتراك العضو األصلى للحصول على أستفادة مماثلة لكل فرد منهم، 
وفى المقابل كان الحرص على أن تكون الزيادة فى قيمة األشتراك فى حدها األدنى

  من خالل: من الخدمات باألشتراك فى البرنامجين وإجراءات األستفادةتيسير اإلجراءات الخاصة- 
المنتشرة فى إنحاء  االلكترونى من منافذ فورىأستحداث خدمة التحصيل االلكترونى عند تجديد األشتراك عن طريق السداد  تم –

 الجمهورية والسداد االلكترونى عبر كروت اإلئتمان من خالل األنترنت.
 .المستفيد كاملةبدولة "المانيا" مقابل رسوم يتحملهاعدة خدمات طبية مميزة اإلستفادة من إمكانية  –
 سنة. 25بداًل من  سنة 30السماح بأشتراك كريمات األعضاء غير متزوجات واليعملن حتى سن اإلستمرار فى  –
 على خطابات التحويل المطلوبة للجهات العالجية  عن طريق الواتس آب.وتيسيراا على السادة المشتركين وتحقيقاا لمطلبهم تم إستحداث خدمة حصول العضو  –

 

 جملس نقابة جتاريني القاهرة
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 لقاهرةامجلس نقابة التجاريين 

 ((النقيب)) ستاذ الدكتور/ حافظ الغندوراأل

  ةـــوكيل النقاب مــد قاســمسعالسيد األستاذ/ أحمد  األمين العام لـم قابيـاألستاذ الدكتور/ حات 

 أمين الصندوق امـــوزى تمــسمير ف/ السيد األستاذ  أمين الصندوق المساعد نــار حســــــــــــتمخ نــالسيد األستاذ/ حس 

  /عضو المجلس زاوىـــعلى سعد المعالسيد األستاذ  عضو المجلس هــــانور فواك مديحة/ةاألستاذ ةالسيد 

  /عضو المجلس خالد اسماعيل محمدالسيد األستاذ   /عضو المجلس مالك ميخائيل إبراهيمالسيد األستاذ 

 /عضو المجلس عمرو عبد العاطى رضوان السيد األستاذ  عضو المجلس د محروسـإيمان أحم/ ةاألستاذ ةالسيد 

 عضو المجلس               لالـالسيد األستاذ/ ظريف زكى ط
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 لجنة الرعاية الصحية
 مقرر اللجنة 

 السيد األستاذ/ حسن مختار حسن
 

 عضواا  زاوى          ــد المعــــالسيداألستاذ/ على سع                      عضواا  السيد الدكتور / وجيه عباس محمود 

 عضواا  دان         ـــــــد زيــــــــالسيد الدكتور/ محم  عضواا  ىــالسيد األستاذ/ صبرى أحمد موس 

 عضواا                                السيد الدكتور/ محمد هشام عبدالمنعم
 

 الرعاية الصحية برنامجمطالبات فحص لجنة 

 مقرر اللجنة 
 على سعد المعزاوىالسيد األستاذ/ 

 
 عضواا  ن          ار حســالسيداألستاذ/ حسن مخت                         عضواا  السيد الدكتور / وجيه عباس محمود 

 عضواا  ى         ــد موســــالسيد األستاذ/ صبرى احم  عضواا  د         السيد األستاذ/ فؤاد مصطفى محمـ 

 للشركة المديرة للبرنامجين"  "ممثالا         عضواا  السيد الدكتور/ جمال البدوى أحمد  
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    ::ص علىص علىررححإإمن فضلك من فضلك   فى برنامج الرعاية الصحيةفى برنامج الرعاية الصحية  الزميل العزيز عضو النقابة املشرتكالزميل العزيز عضو النقابة املشرتك

  

  قراءة الدليل بعناية ودقة.قراءة الدليل بعناية ودقة.  ((11

رجماء وجمود ابماا جمارس بابممد بلامد الجنمور ب مهوريمة   مر رجماء وجمود ابماا جمارس بابممد بلامد الجنمور ب مهوريمة   مر   فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى والشممول الممالىفى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى والشممول الممالى  ((22

تلقمى الخد مة تلقمى الخد مة   بدادكم لتكلفة بدادكم لتكلفة   عند تقد كم بمبتنداتعند تقد كم بمبتنداتا ال ارس الخاص بكم ا ال ارس الخاص بكم إلى الحباإلى الحبا  العربية إلضافة قيمة  باهمة الجرنا ج العربية إلضافة قيمة  باهمة الجرنا ج 

    ايث ال يتم إصدار شيكات.ايث ال يتم إصدار شيكات.  بمعرفتكمبمعرفتكمالعالجية العالجية 

  ج الكا لة.ج الكا لة.ة  باهمة الجرنا ة  باهمة الجرنا لتضمن   اإلبتفادة   ن قيمـلتضمن   اإلبتفادة   ن قيمـ     تعاقد  عها تعاقد  عهاعالجية عالجية ة ة ل هل هزم زم التحويل الالالتحويل الالالح ول على خطاا الح ول على خطاا اإللتزام  باإللتزام  ب  ((33

لمماهو  وضم  لمماهو  وضم  عن طريق الواتس آا ، وفقما  عن طريق الواتس آا ، وفقما  لل هات العالجية لل هات العالجية اإلبتفادة  ن التبهيل فى الح ول على خطاا التحويل الالزم اإلبتفادة  ن التبهيل فى الح ول على خطاا التحويل الالزم   ((44

المالزم وو المالزم وو   الح مول علمى خطماا التحويملالح مول علمى خطماا التحويمل  ا لة فمى االمة عمدما لة فمى االمة عمدمككعلما  بلنه ال يتم صرف قيمة المباهمة علما  بلنه ال يتم صرف قيمة المباهمة ( (     88بالدليل صفحة )   بالدليل صفحة )   

  المتعاقدة  ع الجرنا ج.المتعاقدة  ع الجرنا ج.  ال هات غيرال هات غيرتلقى الخد ة العالجية فى واد تلقى الخد ة العالجية فى واد 

   راعاة اإللتزام بضوابط كارت الطوارسء بدقة. راعاة اإللتزام بضوابط كارت الطوارسء بدقة.  ((55

  الربنامجالربنامجوذلك حتى ميكن لكم حتقيق أفضل إستفادة من وذلك حتى ميكن لكم حتقيق أفضل إستفادة من 

  مع أطيب التمنيات  مبوفور الصحةمع أطيب التمنيات  مبوفور الصحة
  جملس النقابةجملس النقابة
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  مم

  
  
  
  
  

  البيانالبيان

  الزوجة/ الزوجالزوجة/ الزوج  المشترك األساسىالمشترك األساسى
  الوالدينالوالدين  أو أى من األبناءأو أى من األبناء

  حاالت الطوارىءحاالت الطوارىء
6060%%  5050%%  4040%%  
  عامعام  عامعام  عامعام  عامعام

20202020  20212021  20202020  20212021  20202020  20212021  20202020  20212021  

 المبلغ بالجنيه المبلغ بالجنيه لغ بالجنيهالمب المبلغ بالجنيه المبلغ بالجنيه المبلغ بالجنيه المبلغ بالجنيه المبلغ بالجنيه

الخددددددمات ال أجيدددددة أةنددددداء ا  امدددددة  ا ددددد  الخددددددمات ال أجيدددددة أةنددددداء ا  امدددددة  ا ددددد    --11
  المستشفى بالدرجة األولىالمستشفى بالدرجة األولى

1050010500  1050010500  87508750  8750 70007000  7000 30003000 3000 
الخددددمات بال يدددا ات الخارجيدددة ميددد  الت اليددد  الخددددمات بال يدددا ات الخارجيدددة ميددد  الت اليددد    --22

  واألش ات وجلسات ال أج الطبي ىواألش ات وجلسات ال أج الطبي ى
15001500  18001800  12501250  1500 10001000  12001200  - - 

 - - - - - - 500  500500  األسنان )سواء لفر  واحد أو جميع أفرا  األسرة(األسنان )سواء لفر  واحد أو جميع أفرا  األسرة(  --33
 - - - - - - 500  500500  األجهزة الت ويضية فى حاالت شل  األطفال فقطاألجهزة الت ويضية فى حاالت شل  األطفال فقط  --44

     800  800800 1000  10001000  وال ة طبي يـةوال ة طبي يـة  --55

     1200  12001200 1500  15001500  وال ة  يصريةوال ة  يصرية  --66

     400  400400 500  500500  ك ت أو ربـــط عنق الرحــمك ت أو ربـــط عنق الرحــم  --77

     400  400400 500  500500  أستئصال اللوزتين والل ميةأستئصال اللوزتين والل مية  --88

     250  250250 - -  الطهارة ت ت مخدر عــــــــــامالطهارة ت ت مخدر عــــــــــام  --99

  المزايا الجديدةالمزايا الجديدة
  لبرنامجلبرنامج  

  ةةالرعاية الص يالرعاية الص ي  
  المدعم المدعم   

  20212021))المدعم((ب د الزيا ة ل ام ))المدعم((ب د الزيا ة ل ام    يمة  ال د األ صى للمساهمة التى يقدمها البرنامج يمة  ال د األ صى للمساهمة التى يقدمها البرنامج
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  الموافقات االلكترونيةالموافقات االلكترونيةخدمة 
  ))20212021//11//11إعتباراً من إعتباراً من   خطابات التحويل للجهات العالجية عن طريق الواتس آبخطابات التحويل للجهات العالجية عن طريق الواتس آب))

  دو  تحمال سعباا    ما  خا ل الاواتب   ما  خا ل الاواتب   خدمة جديدة يوفرها برنامج الرعاية الصحية للتجااريي  وسرارهل للحصاول علاا ختابااح التحويال للجعااح الى جياة فاا راعولة
 -وفقاً للقواعد التالية علا س  يتل النظر فا تتويرها مرتقب ً :رة البرنامج ،نتقال إلا إدااإل

 

 عصراً. 4ص حتا الراعة  10مواعيد تقديل الخدمة م  الربح إلا الخميب م  الراعة  (1
 .وفا غير مواعيد الىمل  هذه الخدمة ال تقدل سيال الجمع والىت ح الررمية (2
 -المرتنداح المتلوبة إررالعا: (3

  التبي  المىالج موضح بعا اإلجرا اح التبية المتلوبة.روشتة 
 .كارنية الىضوية فا البرنامج المدعل سو البرنامج المخفض الخاص بالمريض 
 .تحديد الجعة الى جية المراد عمل اإلجرا  التبا بعا 

 ال ترااتقبل سط تلباااح بىااد المواعياادوهااا ، (Whatsapp: 01114148811- 01003645533 :(فقااتسرقااال الااواتب    لخدمااة ختاباااح التحوياال   (4
 (.1البند  المحددة فا 

 اإلررال.تاريخ  راعة( م  24  بإررال ختا  التحويل خ ل يتل الرد (5
 يتل تباعة ختا  التحويل بوارتة المريض وتقديمه إلا الجعة الى جية المراد إجرا  الخدماح بعا والمدو  إرمعا بالختا . (6
 ص حية إرتخدال الختا  مرة واحدة  فقت( وللجعة الى جية الصادر بأرمعا الختا . (7
 (.7ببند   ديرمبر م  نفب الىال الصادر فيه الختا  ، مع مراعاة ماورد 31ص حية الختا  الزمنية حتا  (8
  :إرشادات:إرشادات--  
 تحويل للجعاح الى جية ، وفا حالة تكرار اإلررـال علا ك  الرقمي  ل  يلتفح للتلا  رقل واحــد  فقت( م  رقمي الواتب    المخصصي  لتل  ختاباح الا يرجا اإلررال عل

 ويىد كأنه لل يررل.
   1ال يىتد بأط تلباح تررل فا غير سوقاح الىمل الموضحة بالبند.) 
  تيريراً علا الزم   األعضا  والتىامل مع إرتفراراتعل بخ ف تلباح التحويل للجعاح الى جية فقد خصص:- 
   : 26711359- 25761681- 27739827سرقال التليفوناح 
  : 01113311141الواتب    رقل 

 فى حالةإرسال طلبات للتحويل للجهات العالجية على رقم الواتسآب

 يرسل لم وسيعتبروكأنه معه التعامل يتم لن باإلستفسارات الخاص
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 AMISالتجاريون لإلدارة واخلدمات املتكاملة 
 :الشكل القانونى- 
 ،  ، 19961996، حيث بدأت نشاطها الفعلي مع بداية عاا   ، حيث بدأت نشاطها الفعلي مع بداية عاا   19811981لسنة لسنة   159159شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون   AA..MM..II..SSتأسست شركة )التجاريون لإلدارة والخدمات المتكاملة( تأسست شركة )التجاريون لإلدارة والخدمات المتكاملة(   

تجمعات بصفة عامة، وخاصة أعضاء النقابات المهنية تجمعات بصفة عامة، وخاصة أعضاء النقابات المهنية لهم داخل اللهم داخل ال، وبما يسعى لتقديم الخدمة المتميزة ، وبما يسعى لتقديم الخدمة المتميزة لتلبية احتياجات األفرادلتلبية احتياجات األفرادكإحدى ثمار التفكير العلمي، لتقديم الحلول العملية كإحدى ثمار التفكير العلمي، لتقديم الحلول العملية 
  الرياضية واالجتماعية.الرياضية واالجتماعية.، والنوادي ، والنوادي األعمال العا  والخاصاألعمال العا  والخاص  حكومية وغيرها بقطاعيحكومية وغيرها بقطاعيبالمؤسسات البالمؤسسات ال  ونونوالعاملوالعاملوالعمالية والعمالية 

 :المؤسسون-  
  شركة مصر للتأمين  إلى جانب نخبة من االقتصاديين وأساتذة الجامعات من ذوى الخبرة والكفاءة اإلدارية.شركة مصر للتأمين  إلى جانب نخبة من االقتصاديين وأساتذة الجامعات من ذوى الخبرة والكفاءة اإلدارية.    --  بنك االستثمار العربيبنك االستثمار العربي  --  نقابة تجاريين القاهرةنقابة تجاريين القاهرة  

  مليون جنيهمليون جنيه  2525 -:المرخص بهمال الرأس.. 
 برامج اميس للرعاية الصحية 

يدين يدين بتصميم وتنظيم وإدارة العديد من برامج الرعاية الصحية للتجمعات النقابية والعاملين بالشركات والهيئات وأسرهم، حيث يبلغ عدد المستفبتصميم وتنظيم وإدارة العديد من برامج الرعاية الصحية للتجمعات النقابية والعاملين بالشركات والهيئات وأسرهم، حيث يبلغ عدد المستف  19961996منذ بداية عا  منذ بداية عا  قامت الشركة قامت الشركة 
  ألف مستفيد سنويًا.ألف مستفيد سنويًا.  120120للرعاية الصحية أكثر من للرعاية الصحية أكثر من   AA..MM..II..SSمن برامج من برامج   ننالحالييالحاليي

 -الرعاية الصحية األتي:وقد روعي عند تصميم وإدارة برامج 
  للمستفيدين داخل كل جهة.للمستفيدين داخل كل جهة.  ييمرونة البرنامج في تنويع مستوى الخدمات العالجية لتتناسب مع المستوى الوظيفمرونة البرنامج في تنويع مستوى الخدمات العالجية لتتناسب مع المستوى الوظيف  
   الماادي ألعضاائها   الماادي ألعضاائها   الدعم الدعم مالئمة البرنامج من حيث الخدمات المطلوبة وتكلفتها مع مستويات الدخول الشهرية لفئات المشتركين ومدى رغبة كل هيئة أو جهة في تقديم مالئمة البرنامج من حيث الخدمات المطلوبة وتكلفتها مع مستويات الدخول الشهرية لفئات المشتركين ومدى رغبة كل هيئة أو جهة في تقديم

  وأسرهم.وأسرهم.
  عيادات الخاصة عيادات الخاصة الطبية المتميزة في أنحاء جمهورية مصر العربية من المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز األشعة والصيدليات ومحال النظارات والالطبية المتميزة في أنحاء جمهورية مصر العربية من المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز األشعة والصيدليات ومحال النظارات وال  ةةانتشار الشبكانتشار الشبك

  جهة عالجية.جهة عالجية.  15001500العالجية المكونة للشبكة الطبية لبرامجنا أكثر من العالجية المكونة للشبكة الطبية لبرامجنا أكثر من لمجموعة من األساتذة واالستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، حيث يبلغ عدد الجهات لمجموعة من األساتذة واالستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، حيث يبلغ عدد الجهات 
   وإجراء جلسات العالج الطبيعي وإجراء جلسات العالج الطبيعي وتشمل هذه البرامج مجموعة متنوعة من الخدمات العالجية منها الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة من تحاليل معملية وأشعات وتشمل هذه البرامج مجموعة متنوعة من الخدمات العالجية منها الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة من تحاليل معملية وأشعات

  المستشفي لعالج و رعاية الحاالت الحرجة و الطارئة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف أنواعها.المستشفي لعالج و رعاية الحاالت الحرجة و الطارئة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف أنواعها.وصرف العقاقير الطبية واإلقامة داخل وصرف العقاقير الطبية واإلقامة داخل 
 -برامجها للرعاية الصحية والتي يتمثل أهمها في اآلتي: ولقد قامت الشركة باتخاذ خطوات حثيثة لتطوير

    إدارة البرامج الطبية لبعض شركات التأمين بنظا  إدارة البرامج الطبية لبعض شركات التأمين بنظاTTPPAA..  
   لبعض الشركات والهيئات التي تقد  الرعاية الصحية للعاملين بها مباشرة.لبعض الشركات والهيئات التي تقد  الرعاية الصحية للعاملين بها مباشرة.إدارة البرامج الطبية إدارة البرامج الطبية  
  .إنشاء شبكة من العيادات الطبية الخاصة بالشركة.إنشاء شبكة من العيادات الطبية الخاصة بالشركة  
   أيا  في األسبوع لتلقى اتصاالت الحاالت الطارئة.أيا  في األسبوع لتلقى اتصاالت الحاالت الطارئة.  77ساعة، ساعة،   2424إنشاء مركز إتصال متخصص إنشاء مركز إتصال متخصص  
  انى.انى.توفير امكانية العالج فى الخارج وتقديم استشارة الرأى الطبى الثتوفير امكانية العالج فى الخارج وتقديم استشارة الرأى الطبى الث  

 -وفيما يلي بعض المزايا التي يحصل عليها العمالء من خالل هذا التطوير:
بية و بما لديها من كفاءات بية و بما لديها من كفاءات بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في إدارة وتطوير برامج الرعاية الصحية للتجمعات بما لديها من شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات الطبعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في إدارة وتطوير برامج الرعاية الصحية للتجمعات بما لديها من شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات الط  ..11

متميزة أثبتت جدارتها على مدار السنوات السابقة بما حققته من مكاسب مادية ومعنوية حازت إعجاب وثقة شركات التأمين بجمهورية متميزة أثبتت جدارتها على مدار السنوات السابقة بما حققته من مكاسب مادية ومعنوية حازت إعجاب وثقة شركات التأمين بجمهورية طبية وإدارية ومحاسبية ذات خبرة طبية وإدارية ومحاسبية ذات خبرة 
  ألف عميل هذا العا  بإذن اهلل.ألف عميل هذا العا  بإذن اهلل.  150150( والتي تستهدف تغطية أكثر من ( والتي تستهدف تغطية أكثر من TTPPAAمصر العربية، إلدارة برامج الرعاية الصحية بنظا  )مصر العربية، إلدارة برامج الرعاية الصحية بنظا  )

  الهيئات والشركات والجهات التي يتم من خاللها إدارة برنامج الرعاية الصحية مباشرة للعاملين بها حسب اللوائح الداخلية لهذه الجهات.الهيئات والشركات والجهات التي يتم من خاللها إدارة برنامج الرعاية الصحية مباشرة للعاملين بها حسب اللوائح الداخلية لهذه الجهات.هذا بخالف التعاقدات مع هذا بخالف التعاقدات مع 
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  المستشفيات يعمل بها نخبة من أطباء الرعاية األولية وطب األسرة .المستشفيات يعمل بها نخبة من أطباء الرعاية األولية وطب األسرة .بعض بعض كما قامت الشركة بإنشاء شبكة من العيادات الطبية الخاصة بها داخل كما قامت الشركة بإنشاء شبكة من العيادات الطبية الخاصة بها داخل   ..22
دمات واألعمار مع إمكانية دمات واألعمار مع إمكانية ايضًا قامت الشركة بتنويع برامج الرعاية الصحية لتتناسب مع احتياجات المؤسسات والشركات والهيئات وذلك من حيث مستويات التغطية والخايضًا قامت الشركة بتنويع برامج الرعاية الصحية لتتناسب مع احتياجات المؤسسات والشركات والهيئات وذلك من حيث مستويات التغطية والخ  ..33

  اشتراك عائالت العاملين وإمكانية التغطية خارج حدود البالد.اشتراك عائالت العاملين وإمكانية التغطية خارج حدود البالد.
( بإعطاء أولوية قصوى لخدمه العمالء ومراقبة الجودة في الرعاية الطبية التي يحصل عليها العمالء فقد قامت بإنشااء مركاز اتصااالت    ( بإعطاء أولوية قصوى لخدمه العمالء ومراقبة الجودة في الرعاية الطبية التي يحصل عليها العمالء فقد قامت بإنشااء مركاز اتصااالت    AA..MM..II..SSومع اهتما  شركة )ومع اهتما  شركة )  ..44

  أيا  فى األسبوع مع إمكانية الرد من خالل أطباء متخصصين . أيا  فى األسبوع مع إمكانية الرد من خالل أطباء متخصصين .   77ساعة يوميا ساعة يوميا   2424متخصص لخدمه العمالء يعمل متخصص لخدمه العمالء يعمل 
  

 ى برنامجى الرعاية الصحية للتجارييـن وأسرهممنافذ مخصصة ))فقط(( لخدمة األشتراك ف
 

   23426895ت:        ـ القاهرة ةــالعباسي –شارع رمسيس امتداد  أ29 ــ النقابة العامة للتجاريين 

  :-    25756585ت:  رة       ـــــــوسط البلد ـ القاه – رمسيس ارعــــش 30ــ  نقابة تجاريين القاهرة 

 الصدار خطابات التحويل الى الجهات العالجية المختلفة (A.M.I.S)اماكن عيادات 
 

 -التوفيقية  805شقة  –الثامن الدور  - شارع عرابى 27

 

 التالية بجمهورية مصر العربية تزاول الشركة نشاطها من خالل مقارها
 :القاهرة- 

 
 9126711359 - 26711369 رـــمدينة نص -)أ( ش الدكتور محمد حسين هيكل  

 : 23426895 :   الدور الثانى  -الميزانين –بنى نقابة التجاريين العامة م

www.amistog.com 
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  ((AAMMIISS)إدارة شركة )إدارة شركة   20212021قواعد االشتراك فى برنامجى الرعاية الصحية للتجاريين و أسرهم لعام قواعد االشتراك فى برنامجى الرعاية الصحية للتجاريين و أسرهم لعام 
  --من له حق االشتراك :من له حق االشتراك :  --11
  العضو األساسي )التجاري ـ التجارية( ويعتبر شرط أساسي الشتراك األعضاء التابعين.العضو األساسي )التجاري ـ التجارية( ويعتبر شرط أساسي الشتراك األعضاء التابعين.  --أ  أ  
  الوالدين.الوالدين.  ––سنة  سنة    3030ة  أو االبناء االناث ) كريمات االعضاء( غير متزوجات وال يعملن حتى ة  أو االبناء االناث ) كريمات االعضاء( غير متزوجات وال يعملن حتى سنسن  2525العضو التابع: ـ الزوج أو الزوجة أواألبناء الذكور حتى سن العضو التابع: ـ الزوج أو الزوجة أواألبناء الذكور حتى سن   --ب ب 

  بشرط تقديم مستندات تثبت صلة العضو المتوفى بالنقابة.بشرط تقديم مستندات تثبت صلة العضو المتوفى بالنقابة.الوالدين( الوالدين(   ––األبناءاألبناء  --ـ في حالة وفاة العضو األساسى  يمكن االشتراك للورثة )األرمل أو االرملة ـ في حالة وفاة العضو األساسى  يمكن االشتراك للورثة )األرمل أو االرملة               
  من قيمة االشتراك والمصروفات اإلدارية.من قيمة االشتراك والمصروفات اإلدارية.% % 1010بزيادة بزيادة ع أعضاء النقابات الفرعية للتجاريين بخالف نقابة تجاريين القاهرة ع أعضاء النقابات الفرعية للتجاريين بخالف نقابة تجاريين القاهرة يقبل البرنامج جمييقبل البرنامج جمي  --ج ج 
  االشتراك الى سبب من االسباب.االشتراك الى سبب من االسباب.  ستفادة خالل سنةستفادة خالل سنةال يجوز للعضو االساسى طلب الغاء االشتراك أو طلب ايقاف اشتراك أى من التابعين بعد اتمام االجراءات و السداد ،حتى وان لم تتم أى اال يجوز للعضو االساسى طلب الغاء االشتراك أو طلب ايقاف اشتراك أى من التابعين بعد اتمام االجراءات و السداد ،حتى وان لم تتم أى ا  ––د د 
  مدة االشتراك وتوقيته:مدة االشتراك وتوقيته:  --22
  البرنامج المدعم: البرنامج المدعم:   --أ  أ  

  ديسمبر سنوياً عدا االشتراك الجديد تبدأ االستتفادة بعتدديسمبر سنوياً عدا االشتراك الجديد تبدأ االستتفادة بعتد  3131على أن تكون االستفادة من أول يناير ولمدة عام كامل ينتهي في على أن تكون االستفادة من أول يناير ولمدة عام كامل ينتهي في   20212021//11//22يتم تجديد االشتراك أو قبول االشتراكات الجديدة اعتباراً من يتم تجديد االشتراك أو قبول االشتراكات الجديدة اعتباراً من 
  يوم من تاريخ االشتراك.يوم من تاريخ االشتراك.  3030مرور مرور 
  البرنامج المخفض:البرنامج المخفض:  ––ب ب 

                مارس سنوياً.مارس سنوياً.  3131دة عام كامل ينتهى فى دة عام كامل ينتهى فى يتم التجديد واإلشتراك فى هذا البرنامج إعتباراً من أول أبريل وحتى آخر نوفمبر من كل عام، على أن تكون اإلستفادة من أول أبريل ولميتم التجديد واإلشتراك فى هذا البرنامج إعتباراً من أول أبريل وحتى آخر نوفمبر من كل عام، على أن تكون اإلستفادة من أول أبريل ولم
  ام هي:ام هي:اإلضافات التي يسمح بها طوال العاإلضافات التي يسمح بها طوال الع  --33
  من تاريخ الوالدة.من تاريخ الوالدة.  )ثالثة( شهور)ثالثة( شهورـ زواج حديث في خالل ثالث شهور من تاريخ عقد الزواج.        ـ المولود حديث الوالدة في خالل ـ زواج حديث في خالل ثالث شهور من تاريخ عقد الزواج.        ـ المولود حديث الوالدة في خالل   

)يعتبتر اشتتراك العضتو )يعتبتر اشتتراك العضتو   ستواء بالحتذف أو االضتافة أو غيرهتا متن البيانتات.ستواء بالحتذف أو االضتافة أو غيرهتا متن البيانتات.تقدم هذه المستندات عند االشتراك الجديد أو فتى حالتة تعتديل بيانتات العتام الستابق تقدم هذه المستندات عند االشتراك الجديد أو فتى حالتة تعتديل بيانتات العتام الستابق : : المستندات المطلوبة لالشتراك في أي من البرنامجينالمستندات المطلوبة لالشتراك في أي من البرنامجين  --44
 ً ً اشتراكا   جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق( جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق(   اشتراكا

  ..20202020صورة إيصال سداد إشتراك النقابة عن عام صورة إيصال سداد إشتراك النقابة عن عام   --                                                                                                            ـ  صورة كارنيه النقابة.ـ  صورة كارنيه النقابة.
  صورة من بطاقة الرقم القومى لجميع أفراد األسرة.صورة من بطاقة الرقم القومى لجميع أفراد األسرة.  --                                                  فوتوغرافية حديثة  لكل فرد من أفراد األسرة.فوتوغرافية حديثة  لكل فرد من أفراد األسرة.  ـ  صورةـ  صورة

  )ال تقبل شهادات الميالد الخطية(.)ال تقبل شهادات الميالد الخطية(.  لعضولعضود اد افي حالة االشتراك للوالدين تقدم صورة شهادة ميالفي حالة االشتراك للوالدين تقدم صورة شهادة ميال  --وثيقة الزواج وثيقة الزواج   --المميكنة المميكنة   ـ  صور المستندات الدالة على درجة القرابة مثل : شهادات ميالد األبناءـ  صور المستندات الدالة على درجة القرابة مثل : شهادات ميالد األبناء
  تسلم نسخة واحدة من الدليل الطبى.تسلم نسخة واحدة من الدليل الطبى.ـ  ملء استمارة البرنامج وسداد رسم االشتراك في البرنامج مقابل إيصال  ـ يتسلم المشترك كارت عضوية شخصي لكل فرد من أفراد أسرته ويـ  ملء استمارة البرنامج وسداد رسم االشتراك في البرنامج مقابل إيصال  ـ يتسلم المشترك كارت عضوية شخصي لكل فرد من أفراد أسرته وي

  قواعد عامة:  قواعد عامة:    --55
  صورة ضوئية منها للجهة العالجية حال تقدمه  لتلقى الخدمة العالجية بها.صورة ضوئية منها للجهة العالجية حال تقدمه  لتلقى الخدمة العالجية بها.وو  لعضويةلعضويةيلتزم العضو بتقديم اصل بطاقة ايلتزم العضو بتقديم اصل بطاقة ا      --          

العالجية أو الخـروج من المستشفى بشــــرط العالجية أو الخـروج من المستشفى بشــــرط   ساعة عمل )ثالثة أيام عمل(  من تاريخ تلقى الخدمـةساعة عمل )ثالثة أيام عمل(  من تاريخ تلقى الخدمـة  7272يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية قبل مرور يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية قبل مرور 
  لجهة العالجية على قبول التحويللجهة العالجية على قبول التحويلحصوله على موافقة احصوله على موافقة ا

  عن طريق الواتس آب.عن طريق الواتس آب.  يتم اصدار خطابات التحويل للجهات العالجية من الشركة المديرة للبرنامج بموجب تقرير طبى واصل بطاقة العضويةيتم اصدار خطابات التحويل للجهات العالجية من الشركة المديرة للبرنامج بموجب تقرير طبى واصل بطاقة العضوية  
  ( يوماً من تاريخ انتهاء تأدية ( يوماً من تاريخ انتهاء تأدية 6060آخر ميعاد لتقديم طلبات السادة األعضاء للحصول على مبلغ مساهمة البرنامج )آخر ميعاد لتقديم طلبات السادة األعضاء للحصول على مبلغ مساهمة البرنامج ).الخدمة العالجية لهم.الخدمة العالجية لهم  
  شترو  شريطتـة تقتديم تقريتر طبـتـى متن الطبيتب المعتالج يفيتد شترو  شريطتـة تقتديم تقريتر طبـتـى متن الطبيتب المعتالج يفيتد يمكن فى حاالت التحاليل و االشعة التى تتم بشكل دورى الحصول على التقرير الطبى التالزم متن احتدى العيتادات الطبيتة للشتركة المتديرة للميمكن فى حاالت التحاليل و االشعة التى تتم بشكل دورى الحصول على التقرير الطبى التالزم متن احتدى العيتادات الطبيتة للشتركة المتديرة للم

  المدة ويقدم فى بداية االستفادة.المدة ويقدم فى بداية االستفادة.االحتياج الى اجراء التحاليل أو االشعة بشكل دورى مع تحديد االحتياج الى اجراء التحاليل أو االشعة بشكل دورى مع تحديد 
  وتصرف المساهمة وتصرف المساهمة ايصال المهن غير التجارية الصادر من مصلحة الضرائب )مدموغ(، ايصال المهن غير التجارية الصادر من مصلحة الضرائب )مدموغ(،   ال يتم صرف مساهمة التعاب طبيب متعاقد أو غير متعاقد خارج فاتورة المستشفى ، اال اذا تم تقديم مستند اتعاب الطبيب علىال يتم صرف مساهمة التعاب طبيب متعاقد أو غير متعاقد خارج فاتورة المستشفى ، اال اذا تم تقديم مستند اتعاب الطبيب على

  طبقا السعار تعاقد المشرو .طبقا السعار تعاقد المشرو .
  ود خطأ فى سداد اإلشتراك يتم إيقاف الخدمة مؤقتاً لحين إتمام التسوية.ود خطأ فى سداد اإلشتراك يتم إيقاف الخدمة مؤقتاً لحين إتمام التسوية.فى حالة وجفى حالة وج  

  
 من فضلك أحرص على قراءة القواعد بعناية  
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  والبرنامج المخفضوالبرنامج المخفض  قيمة االشتراك السنوي للبرنامج المدعمقيمة االشتراك السنوي للبرنامج المدعم

  القيمة بالجنيه((القيمة بالجنيه(())))          --(:(:)مغطى بالنسب الموضحة بالجدول التالى)مغطى بالنسب الموضحة بالجدول التالى  البرنامج  المدعمالبرنامج  المدعم) أ ( ) أ ( 

    

    ..1212//3131حتى حتى   11//11ة طبقاً لتاريخ  ميالد العضو األساسى من ة طبقاً لتاريخ  ميالد العضو األساسى من تحتسب الفئة العمريتحتسب الفئة العمري    ::باإلضافة إلى باإلضافة إلى 
  1111قيمة استمارة االشتراكقيمة استمارة االشتراك    جنيهجنيه..    165165 مصاريف إدارية عن جميع أفراد األسرة.مصاريف إدارية عن جميع أفراد األسرة.جنيه جنيه    55,1616  قيمة كل كارت يصدر لكل فرد من أفراد األسرة.قيمة كل كارت يصدر لكل فرد من أفراد األسرة.  جنيهجنيه  
  20202020ان عدد أفراد األسرة وطبقا للفئة العمرية، ويعفى من سداده األعضاء الذين اشتركوا بالبرنامج المدعم عام ان عدد أفراد األسرة وطبقا للفئة العمرية، ويعفى من سداده األعضاء الذين اشتركوا بالبرنامج المدعم عام عن العضو وأفراد األسرة جميعاً مهما كعن العضو وأفراد األسرة جميعاً مهما كألول مرة ألول مرة لالشتراك لالشتراك   يتم تحصيل رسم قيديتم تحصيل رسم قيد..  
  --البرنامج المخفض ويسدد المشترك:البرنامج المخفض ويسدد المشترك:)ب( )ب( 

  1111قيمة استمارة االشتراك.قيمة استمارة االشتراك.  نيهنيهجج    165165مصاريف إدارية عن جميع أفراد األسرة.مصاريف إدارية عن جميع أفراد األسرة.  جنيهجنيه    55,1616 فراد األسرة.فراد األسرة.قيمة كل كارت يصدر لكل فرد من أقيمة كل كارت يصدر لكل فرد من أجنيه جنيه  
  للفرد شاملة الكارتللفرد شاملة الكارت  جنيهجنيه  5050,3838يتم سداد يتم سداد إلضافة مستفيدين بعد تاريخ االشتراك فى أى من البرنامجين خالل العام إلضافة مستفيدين بعد تاريخ االشتراك فى أى من البرنامجين خالل العام 

  ( بالصفحة السابقة والخاص بتوقيتات االضافة بالنسبة للبرنامج المدعم والبرنامج المخفض( بالصفحة السابقة والخاص بتوقيتات االضافة بالنسبة للبرنامج المدعم والبرنامج المخفض33مع مراعاة البند )مع مراعاة البند )
 

  220220  س للعضو األساسى المشترك فى البرنامج المدعم أو البرنامج المخفض مقابل خدمات إضافية تتحملها الشركة المديرة للبرنامج وتشمل:س للعضو األساسى المشترك فى البرنامج المدعم أو البرنامج المخفض مقابل خدمات إضافية تتحملها الشركة المديرة للبرنامج وتشمل:جنيه رسم االشتراك فى باقة اميجنيه رسم االشتراك فى باقة امي--  
  

  . كوبونات هدايا مقدمة من بعض الجهات العالجية .كوبونات هدايا مقدمة من بعض الجهات العالجية  
   األطباء بعياداتهم الخاصة والعيادات الخارجية بالمستشفيات المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط األطباء بعياداتهم الخاصة والعيادات الخارجية بالمستشفيات المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط كوبونات لألسرة تقدم عند الكشف الطبى لدى كوبونات لألسرة تقدم عند الكشف الطبى لدى   ((ثالثةثالثة))منح كل مشترك عدد واحد كوبون وبحد أقصى منح كل مشترك عدد واحد كوبون وبحد أقصى

  عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبى المتفق عليه.عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبى المتفق عليه.
   األساسى فقط واالشتراك فيها اختيارى لألعضاء التابعين بشرط االشتراك فى نفس يوم اشتراك األساسى فقط واالشتراك فيها اختيارى لألعضاء التابعين بشرط االشتراك فى نفس يوم اشتراك تغطية تكاليف عالج الحوادث الشخصية والمخاطر الناتجة عنها كالوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم  للمشترك تغطية تكاليف عالج الحوادث الشخصية والمخاطر الناتجة عنها كالوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم  للمشترك

  (.(.1717))  جنيه للفرد )لمزيد من التفاصيل يرجع إلى صفحةجنيه للفرد )لمزيد من التفاصيل يرجع إلى صفحة  3333العضو االساسى وذلك مقابل رسم قدره العضو االساسى وذلك مقابل رسم قدره 
  رسم رسم ( واختيارية لألعضاء التابعين بشرط االشتراك فى نفس يوم اشتراك العضو األساسى وذلك مقابل ( واختيارية لألعضاء التابعين بشرط االشتراك فى نفس يوم اشتراك العضو األساسى وذلك مقابل 2020--1919--1818فحةفحةتغطية عالج الحاالت الطبية الطارئة للمشترك األساسى فقط )لمزيد من التفاصيل يرجع إلى صتغطية عالج الحاالت الطبية الطارئة للمشترك األساسى فقط )لمزيد من التفاصيل يرجع إلى ص

  شامالً الخدمة والكارت.شامالً الخدمة والكارت.  جنيه للفردجنيه للفرد  5050,8282قدره قدره 
  

  
  

  سن سن 
  العضو األساسىالعضو األساسى

  العضو األساسى العضو األساسى 
  مغطىمغطى

  %%6060بنسبة بنسبة   

  الزوج ـ الزوجةالزوج ـ الزوجة
  مغطىمغطى  

  %%5050بنسبة بنسبة   

  األبناء كل منهماألبناء كل منهم
  مغطىمغطى

  %%5050بنسبة بنسبة   

  الوالدين كل منهمالوالدين كل منهم
  مغطى مغطى   

  %%4040بنسبة بنسبة 

  الحد األدنى لالشتراكالحد األدنى لالشتراك
  فى حالة اشتراكفى حالة اشتراك

  العضو األساسى فقطالعضو األساسى فقط  

    
رسم قيد االشتراك رسم قيد االشتراك 
بالبرنامج الول بالبرنامج الول 

  مرةمرة

  
  مقابل مقابل 

  السداد النقدىالسداد النقدى
  

  3030أقل من أقل من   2020من من 
  4040أقل من أقل من   3030من من 
  5050أقل من أقل من   4040من من 
  6060أقل من أقل من   5050من من 

  6060أكـثــر من أكـثــر من 
  األرامــــــلاألرامــــــل

200200  
240240  
270270  
290290  
320320  

  ــــ

200200  
240240  
270270  
290290  
320320  
200200  

200200  
240240  
270270  
290290  
320320  
200200  

10001000  
10001000  
10001000  
10001000  
10001000  
10001000  

220220  
275275  
320320  
370370  
415415  

--  

250250  
250250  
300300  
350350  
400400  
250250  

7070  
7070  
7070  
7070  
7070  
7070  

 (20، 19، 18، 17ل صفحة )لتفاصيل أكثر راجع الدلي
 
 

 

 مع التفضل بقراءة القواعد المنظمة لإلستفادة من خدمة كارت الطوارى بدقة وعناية
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  الخدمات التى يقدمها البرنامجينالخدمات التى يقدمها البرنامجين
  وتشمل )أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً( وفيما يلى شرح تفصيلى لها:وتشمل )أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً( وفيما يلى شرح تفصيلى لها:

  يوم من تاريخ االشتراك يوم من تاريخ االشتراك   3030ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ االستفادة بعد مرور ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ االستفادة بعد مرور   3131االستفادة من أول يناير وحتى االستفادة من أول يناير وحتى     مات يساهم فيها البرنامج المدعممات يساهم فيها البرنامج المدعمأوالً: خدأوالً: خد
  )يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق()يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق(

% من تكلفة الخدمات العالجية المقدمة الى منهما، % من تكلفة الخدمات العالجية المقدمة الى منهما، 6060% عن باقى أفراد أسرته ماعدا الوالدين حيث يتحمل المشترك نسبة % عن باقى أفراد أسرته ماعدا الوالدين حيث يتحمل المشترك نسبة 5050% عن نفسه ونسبة % عن نفسه ونسبة 4040له على الخمات العالجية نسبة له على الخمات العالجية نسبة يتحمل المشترك األساسى مقابل حصويتحمل المشترك األساسى مقابل حصو
  --وفى جميع األحوال تتحمل النقابة النسبة المتبقية من التكلفة مع مالحظة اآلتى:وفى جميع األحوال تتحمل النقابة النسبة المتبقية من التكلفة مع مالحظة اآلتى:

  
  مم

ً مبلغ الحد األقصى لتغمبلغ الحد األقصى لتغ ً طية الخدمات العالجية سنويا   نو  الخدمةنو  الخدمة  طية الخدمات العالجية سنويا
  العضو العضو 

  األساسىاألساسى

  الزوجة / الزوج الزوجة / الزوج 

  وكل ابن من اإلبناءوكل ابن من اإلبناء
  الوالد/ الوالدةالوالد/ الوالدة

لعمليات لعمليات الخدمات العالجية أثناء االقامة داخل المستشفى بالدرجة األولى ذات الحمام المنفصل أو غرفة مشتركة بحمام: على سبيل المثال )مختلف االخدمات العالجية أثناء االقامة داخل المستشفى بالدرجة األولى ذات الحمام المنفصل أو غرفة مشتركة بحمام: على سبيل المثال )مختلف ا
ن ن خدمات أثناء االقامة بالعناية المركزة ـ جراحات القلب المفتوح والمقفول والقسطرة القلبية وتوسيع الشرايين التاجية باستخدام البالوخدمات أثناء االقامة بالعناية المركزة ـ جراحات القلب المفتوح والمقفول والقسطرة القلبية وتوسيع الشرايين التاجية باستخدام البالو  الجراحية ـ إجراءالجراحية ـ إجراء

ية على ية على اشعة مقطعاشعة مقطع--ـ عالج األورام السرطانية جراحياً أو العالج الكيماوى أو االشعاعى ـ عالج األمراض الباطنية والنفسية ـ جلسات الغسيل الكلوىـ عالج األورام السرطانية جراحياً أو العالج الكيماوى أو االشعاعى ـ عالج األمراض الباطنية والنفسية ـ جلسات الغسيل الكلوى
  ... الخ(.... الخ(.    PPEETT--CCTTالمسح الذرى على الجسم كلهالمسح الذرى على الجسم كله--شرايين التاجية للقلبشرايين التاجية للقلب

6060 % %  
من الفاتورة الواحدة من الفاتورة الواحدة 
وبما ال يتجاوز الحد وبما ال يتجاوز الحد 

  السنوىالسنوى  األقصىاألقصى

5050%%  
من الفاتورة الواحدة من الفاتورة الواحدة   

وبما ال يتجاوز الحد وبما ال يتجاوز الحد 
  السنوىالسنوى  األقصىاألقصى

4040%%  
من الفاتورة الواحدة من الفاتورة الواحدة 
  وبما ال يتجاوز الحدوبما ال يتجاوز الحد

  السنوىالسنوى  األقصىاألقصى

  

  جج70007000  جج87508750  جج1051050000  11
  الخدمات بالعيادات الخارجية وإجراء الفحوصات الطبية مثل التحاليل واالشعات وجلسات العالج الطبيعى.الخدمات بالعيادات الخارجية وإجراء الفحوصات الطبية مثل التحاليل واالشعات وجلسات العالج الطبيعى.  جج12001200  جج15001500  جج    18001800  22

  جج    500500  33
  لألسرةلألسرة

غطيتة الختدمات غطيتة الختدمات خدمات األسنان سواء تم استخدامها لفرد واحد أو لجميع أفراد ألسرة علتى اال تخصتم متن مبلتغ الحتد األقصتى للفترد لتخدمات األسنان سواء تم استخدامها لفرد واحد أو لجميع أفراد ألسرة علتى اال تخصتم متن مبلتغ الحتد األقصتى للفترد لت
  بالعيادات الخارجية فى حالة األستفادة.بالعيادات الخارجية فى حالة األستفادة.

  جج      500500  44
  للعضو  فقطللعضو  فقط

  
ثمتن األجهتتزة التعويضتتية فتتى حتتاالت شتتلل األطفتتال فقتتط علتتى أن تخصتتم متتن مبلتتغ الحتتد األقصتتى للمشتتترك األساستتى لتغطيتتة الختتدمات ثمتن األجهتتزة التعويضتتية فتتى حتتاالت شتتلل األطفتتال فقتتط علتتى أن تخصتتم متتن مبلتتغ الحتتد األقصتتى للمشتتترك األساستتى لتغطيتتة الختتدمات 

  بالعيادات الخارجية فى حالة األستفادة.بالعيادات الخارجية فى حالة األستفادة.
  ))القيمة بالجنيه(())القيمة بالجنيه((                                ألحد أفراد األسرة( بالمبالغ اآلتية بحد أقصى:ألحد أفراد األسرة( بالمبالغ اآلتية بحد أقصى:  %%5050% للعضو األساسى أو % للعضو األساسى أو 6060ة )بنسبة ة )بنسبة البرنامج يساهم فى العلميات التاليالبرنامج يساهم فى العلميات التالي

  المشترك التابعالمشترك التابع  المشترك األساسىالمشترك األساسى  البيانالبيان  مم
  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة

  550550  800800  650650  10001000  والدة طبيعيةوالدة طبيعية  11
  750750  12001200  900900  15001500  صريةصريةوالدة قيوالدة قي  22
  350350  400400  400400  500500  كحت أو ربط عنق الرحمكحت أو ربط عنق الرحم  33
  350350  400400  400400  500500  استئصال اللوزتين واللحميةاستئصال اللوزتين واللحمية  44
  200200  250250  --  --  الطهارة تحت مخدر عامالطهارة تحت مخدر عام  55

   الموضحة بالجدول عاليه ، اما فى حالة التوجه الموضحة بالجدول عاليه ، اما فى حالة التوجه     مساهمة البرنامج كاملة فى العملياتمساهمة البرنامج كاملة فى العملياتفى حالة التوجه إلى جهات عالجية متعاقد معها بخطاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج يحصل العضو على نسبة فى حالة التوجه إلى جهات عالجية متعاقد معها بخطاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج يحصل العضو على نسبة
  من أفراد أسرته )المشترك التابع( وبحد أقصى المبالغ الموضحة بالجدول السابق.من أفراد أسرته )المشترك التابع( وبحد أقصى المبالغ الموضحة بالجدول السابق.  %%5050% للعضو األساسى أو % للعضو األساسى أو 6060لجهـات عالجية غير متعاقد معها فيصبح مساهمة البرنامج فى تلك العمليات لجهـات عالجية غير متعاقد معها فيصبح مساهمة البرنامج فى تلك العمليات 
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  مختصر لخدمات البرنامجين المدعم والمخفضمختصر لخدمات البرنامجين المدعم والمخفضالعرض الالعرض ال      
  المدعمالمدعم  البرنامجالبرنامج  ومساهماتومساهمات  خدماتخدمات  أوالً:أوالً:

  يوم من تاريخ االشتراك يوم من تاريخ االشتراك   3030ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ االستفادة بعد مرور ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ االستفادة بعد مرور   3131االستفادة من أول يناير وحتى االستفادة من أول يناير وحتى 
  العام السابق(العام السابق()يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى )يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى 

العالجية أو الخروج العالجية أو الخروج   ساعة عمل )ثالثة أيام عمل( من تاريخ تلقى الخدمةساعة عمل )ثالثة أيام عمل( من تاريخ تلقى الخدمة  7272يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية قبل  مرور يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية قبل  مرور 
  من المستشفى شريطة حصوله على موافقة الجهة العالجية على قبول التحويلمن المستشفى شريطة حصوله على موافقة الجهة العالجية على قبول التحويل

                                                                                                                                                                                                                                                          القيمة بالجنيه((القيمة بالجنيه(())))                                                                                                          ى حاالت دخول المستشفى وخدمات الفحوصات والعيادات الخارجية:ى حاالت دخول المستشفى وخدمات الفحوصات والعيادات الخارجية:يلى نسب ومبالغ مساهمة البرنامج فيلى نسب ومبالغ مساهمة البرنامج ف  فيمافيما

  لبيانلبياناا  مم
((((11))))  ((((22))))  ((((33))))  

  ))العضو(())العضو((
  ))األسرة(())األسرة((

  اى من الوالديناى من الوالدين  زوج او زوجة او اى من االبناءزوج او زوجة او اى من االبناء
حاالت دخول حاالت دخول 

  المستشفىالمستشفى
خدمات العيادات خدمات العيادات 

  الخارجيةالخارجية
حاالت دخول حاالت دخول 

  خدمات العيادات الخارجيةخدمات العيادات الخارجية  حاالت دخول المستشفىحاالت دخول المستشفى  خدمات العيادات الخارجيةخدمات العيادات الخارجية  المستشفىالمستشفى

  %%4040  %%4040  %%5050  %%5050  %%6060  %%6060  رنامجرنامجالنسبة التى يساهم  بها البالنسبة التى يساهم  بها الب  11
  30003000  1750017500  30003000  1750017500  30003000  1750017500  الحد األقصى للفرد شامالً مساهمة البرنامجالحد األقصى للفرد شامالً مساهمة البرنامج  22
  12001200  70007000  15001500  87508750  18001800  1050010500  مبلغ الحد األقصى لمساهمة البرنامج للفردمبلغ الحد األقصى لمساهمة البرنامج للفرد  33

  ))القيمة بالجنيه(())القيمة بالجنيه((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  المشترك التابعالمشترك التابع  المشترك األساسىالمشترك األساسى  البيانالبيان  مم
  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة

  550550  800800  650650  10001000  والدة طبيعيةوالدة طبيعية  11
  750750  12001200  900900  15001500  والدة قيصريةوالدة قيصرية  22
  350350  400400  400400  500500  كحت أو ربط عنق الرحمكحت أو ربط عنق الرحم  33
  350350  400400  400400  500500  استئصال اللوزتين واللحميةاستئصال اللوزتين واللحمية  44
  200200  250250  --  --  الطهارة تحت مخدر عامالطهارة تحت مخدر عام  55

  

  طاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج.طاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج.يشترط أن تتم بجهات عالجية متعاقد معها باالضافة إلى خيشترط أن تتم بجهات عالجية متعاقد معها باالضافة إلى خفى الجدول الثانى فى الجدول الثانى ( ( 44، ، 33، ، 22، ، 11كافة الحاالت )كافة الحاالت )
  (.(.  1515صفحة صفحة وفى حاالت التوجه إلى جهات عالجية غير متعاقدة مع البرنامج يرجى الرجوع إلى الدليل )وفى حاالت التوجه إلى جهات عالجية غير متعاقدة مع البرنامج يرجى الرجوع إلى الدليل )
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  هامة:هامة:  مالحظةمالحظة  
  اختيارى.اختيارى.  واشتراك المولود الجديدواشتراك المولود الجديد    اشتراك الزوج بالبرنامج شرط أساسى للمساهمة فى مصاريف الوالدةاشتراك الزوج بالبرنامج شرط أساسى للمساهمة فى مصاريف الوالدة  ..11
  %.%.100100بنسبة بنسبة   تنفاد المشترك الحد األقصى تستمر المستشفيات فى تقديم خدماتها له بنفس أسعار البرنامج على أن يقوم المشترك بتحمل تكلفة العالجتنفاد المشترك الحد األقصى تستمر المستشفيات فى تقديم خدماتها له بنفس أسعار البرنامج على أن يقوم المشترك بتحمل تكلفة العالجفى حالة اسفى حالة اس  ..22
  ة وليس متبادلة(.ة وليس متبادلة(.ال يجوز الى مشترك استنفد الحد األقصى الخاص به المطالبة بمبلغ إضافى من نصيب أحد أعضاء أسرته )أى أن االستفادة بالبرنامج شخصيال يجوز الى مشترك استنفد الحد األقصى الخاص به المطالبة بمبلغ إضافى من نصيب أحد أعضاء أسرته )أى أن االستفادة بالبرنامج شخصي  ..33
  منذ تاريخ االشتراك يستثنى من ذلك المشتركين فى البرنامج خالل العام السابق.منذ تاريخ االشتراك يستثنى من ذلك المشتركين فى البرنامج خالل العام السابق.  إال بعد سبعة  شهورإال بعد سبعة  شهور  البرنامج ال يساهم بأى مبلغ فى حاالت الوالدة الطبيعية أو القيصريةالبرنامج ال يساهم بأى مبلغ فى حاالت الوالدة الطبيعية أو القيصرية  ..44

  الحاالت الطارئة التى يتم تغطية تكلفة عالجها هى تحديداً كاالتى:الحاالت الطارئة التى يتم تغطية تكلفة عالجها هى تحديداً كاالتى:
  نتيجة الحوادث المختلفة: إرتجاج المخ ـ كسور األطراف أو العمود الفقرى أو الجمجمة ـ خلع المفاصل ـ الجروح القطعية والنافذة.نتيجة الحوادث المختلفة: إرتجاج المخ ـ كسور األطراف أو العمود الفقرى أو الجمجمة ـ خلع المفاصل ـ الجروح القطعية والنافذة.  االصابات الجسمانيةاالصابات الجسمانية  --
  السعال الدموى  ـ نزيف األنف ـ النزيف البولى ـ النزيف الشرجى ـ النزيف الرحمى ـ النزيف الداخلى.السعال الدموى  ـ نزيف األنف ـ النزيف البولى ـ النزيف الشرجى ـ النزيف الرحمى ـ النزيف الداخلى.  --النزيف: القىء الدموىالنزيف: القىء الدموى  --
لحاد الشديد ـ لحاد الشديد ـ لصدر: ذبحة صدرية غير مستقرة ـ جلطة بالفلب ـ جلطة بالرئة ـ انفجار تمدد الشريان األورطى ـ كسور الضلو  ـ حساسية والتهاب الرئوى الصدر: ذبحة صدرية غير مستقرة ـ جلطة بالفلب ـ جلطة بالرئة ـ انفجار تمدد الشريان األورطى ـ كسور الضلو  ـ حساسية والتهاب الرئوى ااآلالم الشديدة بااآلالم الشديدة با  --

  الل فى ضربات القلب.الل فى ضربات القلب.ــاختاخت
  التنفس ـ تشنجات أو نوبات الصر .التنفس ـ تشنجات أو نوبات الصر .  تدهور بدرجة الوعى: غيبوبة سكر ـ غيبوبة كبدية ـ جلطة أو نزيف بالمخ ـ اختالل فى وظائف الكلى أوتدهور بدرجة الوعى: غيبوبة سكر ـ غيبوبة كبدية ـ جلطة أو نزيف بالمخ ـ اختالل فى وظائف الكلى أو  --
الحاد ـ انفجار أكياس على المبيض ـ التواء الخصيتين ـ االنسداد المعوى ـ االحتباس الحاد ـ انفجار أكياس على المبيض ـ التواء الخصيتين ـ االنسداد المعوى ـ االحتباس   لتهاب بالبنكرياس ـ المغص الكلوىلتهاب بالبنكرياس ـ المغص الكلوىاآلم البطن الحادة: االلتهاب بالزائدة الدودية ـ االلتهاب بالمرارة ـ االاآلم البطن الحادة: االلتهاب بالزائدة الدودية ـ االلتهاب بالمرارة ـ اال  --

  ..البولىالبولى
    االرتفا  الشديد بضغط الدم.االرتفا  الشديد بضغط الدم.  --
  م الغريبة ـ ابتال  االجسام الغريبة ـ جسم غريب بالعين أو بأى جزء أخر بالجسم.م الغريبة ـ ابتال  االجسام الغريبة ـ جسم غريب بالعين أو بأى جزء أخر بالجسم.جسام الغربية: استشاق األجساجسام الغربية: استشاق األجسااالاال  --
  ى.ى.ــالتسمــم الغذائالتسمــم الغذائ  --  لألطفال: حاالت االسهال والقىء والجفاف التى تستلزم االقامة داخل المستشفى.لألطفال: حاالت االسهال والقىء والجفاف التى تستلزم االقامة داخل المستشفى.  --
  انفجار مقلة العين.انفجار مقلة العين.  --  حاالت الحروق.حاالت الحروق.  --

  ذلتك فتى ذلتك فتى لة طارئتة ـ أحتد المستشتفيات المتعاقتد معهتا ضتمن الشتبكة الطبيتة للمشترو  أو غيتر المتعاقتد معهتا يتتم صترف مبلتغ مستاهمة البرنتامج كتامالً، ولة طارئتة ـ أحتد المستشتفيات المتعاقتد معهتا ضتمن الشتبكة الطبيتة للمشترو  أو غيتر المتعاقتد معهتا يتتم صترف مبلتغ مستاهمة البرنتامج كتامالً، وفى حالة دخول العضو ـ حافى حالة دخول العضو ـ حا
  الحاالت الطارئة فقط و المحددة حصراً أعاله.الحاالت الطارئة فقط و المحددة حصراً أعاله.

ة ة ضاء التتابعين لته متن أسترته فتى حالتضاء التتابعين لته متن أسترته فتى حالتلألعلألعواختيارياً واختيارياً   ،،  ((2020//9911//1818صفحة ) صفحة )   بالدليلبالدليلوفقاً لقواعده الموضحةوفقاً لقواعده الموضحة  ىءىءارت الطوارارت الطوارــــككآخرى يقدمها آخرى يقدمها خدمة خدمة من من   يستفيد العضـــو األساسىيستفيد العضـــو األساسىة إلى ماتقدم ة إلى ماتقدم ــــــــباالضافباالضاف
  طبقاً للشروط الواردة بالدليلطبقاً للشروط الواردة بالدليلرغبة أى منهم االشتراك فى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيقة الحوادث الشخصية رغبة أى منهم االشتراك فى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيقة الحوادث الشخصية 

  ت غير الطارئة والحاالت الطارئةت غير الطارئة والحاالت الطارئةالمدعم فى الحاالالمدعم فى الحاال  البرنامجالبرنامجويوضح الشكل التالى نسب مساهمة ويوضح الشكل التالى نسب مساهمة 

  ((1313بما اليتجاوز الحد األقصى لألستفادة والموضح بالدليل فى صفحة )بما اليتجاوز الحد األقصى لألستفادة والموضح بالدليل فى صفحة )
  

  الحاالت  الطارئة والمحددة حصراً أعالهالحاالت  الطارئة والمحددة حصراً أعاله                                            حالة غير طارئةحالة غير طارئة                            
  

  
  
  
  
  

  
  

  جهة متعاقدةجهة متعاقدة
  وبدون خطاب تحويلوبدون خطاب تحويل

    
5050%%  

  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة
  خارج القاهرة الكبرىخارج القاهرة الكبرى

  غير مغطاة بالشبكة الطبيةغير مغطاة بالشبكة الطبية
5050%%  

  متعاقدةمتعاقدةجهة جهة 
100100%%  

  غير متعاقدةغير متعاقدةجهة جهة 
  داخل القاهرة الكبرىداخل القاهرة الكبرى

100100%%  

  غير متعاقدةغير متعاقدةجهة جهة 
  خارج القاهرة الكبرىخارج القاهرة الكبرى

  ة الطبيةة الطبيةغير مغطاة بالشبكغير مغطاة بالشبك
100100%%  

  جهة متعاقدةجهة متعاقدة
  بخطاب تحويلبخطاب تحويل

  
101000%%  

  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة
  داخل القاهرة الكبرىداخل القاهرة الكبرى

  
2525%%  
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 ً ً ثانيا     البرنامج(البرنامج(فى الخدمات الطبية التى يقدمها فى الخدمات الطبية التى يقدمها من النقابة من النقابة : خدمات البرنامج المخفض : )دون أي نسبة تحمل : خدمات البرنامج المخفض : )دون أي نسبة تحمل ثانيا
  

ً 4040  --1010تتراوح فيها نسبة التخفيضات من تتراوح فيها نسبة التخفيضات من   بالبرنامج بالبرنامج   ةةخاصخاص  ةةبأسعار مخفضبأسعار مخفضيقوم المستفيد بسداد كامل التكاليف الفعلية يقوم المستفيد بسداد كامل التكاليف الفعلية  ً % تقريبا ه،  متع استتفادتهم ه،  متع استتفادتهم ـتــتـع أفتراد أسرتع أفتراد أسرتــتـــتـه عليهتا هتو وجميه عليهتا هتو وجميــت حصولت حصولققوو  % تقريبا
 ً ً جميعا   ة فى الجهات مهما كان عدد مرات التردد عليها و االستفادة من خدماتها طوال العام.ة فى الجهات مهما كان عدد مرات التردد عليها و االستفادة من خدماتها طوال العام.الخدمات العالجيالخدمات العالجي  ةةبكافبكاف  جميعا

 ً ً ثالثا   : الخدمات التى اليشملها واليغطيها البرنامجين: الخدمات التى اليشملها واليغطيها البرنامجينثالثا
  :في العيادات الخارجية:في العيادات الخارجية  
  .التأهيل المهني واختبارات الذكاء..التأهيل المهني واختبارات الذكاء.22        .عالج السمنة واإلبر الصينية.                                .عالج السمنة واإلبر الصينية.                                11
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 ً ً رابعتا ً اختياراختياراالشتتراك االشتتراك وواألساستى، األساستى،   التتى يستتفيد منهتا العضتوالتتى يستتفيد منهتا العضتو  ((AA..MM..II..SS))باقتة باقتة   ::رابعتا ً يتا فتى خدمتة كتارت الطتوارىء أو خدمتتة فتى خدمتة كتارت الطتوارىء أو خدمتتة   يتا
العضتو العضتو ى نفتس يتوم اشتتراك ى نفتس يتوم اشتتراك بشترط االشتتراك فتبشترط االشتتراك فتمتن أفتراد أسترته متن أفتراد أسترته لته لته لألعضتاء التتابعين لألعضتاء التتابعين وثيقة الحوادث الشخصية وثيقة الحوادث الشخصية 

  ج المخفضج المخفضأو البرنامأو البرنامفى البرنامج المدعم فى البرنامج المدعم   سواءسواء  األساسىاألساسى
  

وخدمتة عتالج اصتابات الحتوادث الشخصتية وخدمتة عتالج اصتابات الحتوادث الشخصتية AAMMIISS  ة عيتادات ة عيتادات ــتم إحداث تطوير في حجم و مستوى الخدمات التي يشملها برنامج الرعاية الصحية من خالل هذه الباقة التي تتنو  فيها الخدمات مثل خدمتتم إحداث تطوير في حجم و مستوى الخدمات التي يشملها برنامج الرعاية الصحية من خالل هذه الباقة التي تتنو  فيها الخدمات مثل خدمت  --
كوبونتات الكشتف الطبتي لتدى كوبونتات الكشتف الطبتي لتدى   وخدمتةوخدمتة  كوبونات الخدمات العالجية المتنوعة للكشف والتحاليتل واألشتعات ،كوبونات الخدمات العالجية المتنوعة للكشف والتحاليتل واألشتعات ،ووت الطوارئ ت الطوارئ خدمة كارخدمة كاروووالمخاطر الناتجة عنها كالوفاة والعجز الكلى والعجز الجزئى المستديم والمخاطر الناتجة عنها كالوفاة والعجز الكلى والعجز الجزئى المستديم 

  --ذه الباقة المزايا المتفردة آالتية:ذه الباقة المزايا المتفردة آالتية:وتشمل هوتشمل هالشركة المديرة للبرنامج الشركة المديرة للبرنامج   التكلفةالتكلفةوتتحمل وتتحمل جنيه جنيه 200200مقابل رسم االشتراك قدره مقابل رسم االشتراك قدره األطباء المتعاقدين بعياداتهم الخاصة والعيادات الخارجية للمستشفيات المتعاقدة األطباء المتعاقدين بعياداتهم الخاصة والعيادات الخارجية للمستشفيات المتعاقدة 
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  الكشف الطبى لدى األساتذة واالستشارى واألخصائيين:الكشف الطبى لدى األساتذة واالستشارى واألخصائيين:  كوبوناتكوبونات: : 11//44
  

  صتة والعيتادات صتة والعيتادات خدمة يتم من خاللها منح كل مشترك عدد واحد كوبون وبحد اقصى ثالثتة كوبونتات لألسترة تقتدم عنتد الكشتف الطبتي لتدى األطبتاء بعيتاداتهم الخاخدمة يتم من خاللها منح كل مشترك عدد واحد كوبون وبحد اقصى ثالثتة كوبونتات لألسترة تقتدم عنتد الكشتف الطبتي لتدى األطبتاء بعيتاداتهم الخا
  ات المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبي المتفق عليه.ات المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبي المتفق عليه.الخارجية بالمستشفيالخارجية بالمستشفي

العجتز الكلتى والعجتز الجزئتى العجتز الكلتى والعجتز الجزئتى   عند إصابات الحوادث الشخصية والمخاطر الناتجتة عنهتا كالوفتاة أوعند إصابات الحوادث الشخصية والمخاطر الناتجتة عنهتا كالوفتاة أو  فقطفقط  تغطية تكاليف عالج المشترك األساسىتغطية تكاليف عالج المشترك األساسى: :   22//44
    ::""أل هللا لكم السالمةأل هللا لكم السالمةنسنس""––نتيجة حادث نتيجة حادث   ––المستديم  المستديم  

  --::من خالل وثيقة جماعية بالتعاون مع شركة مصر للتأمين التي تعد من أكبر شركات التأمين العاملة في الشرق األوسط وتشمل الخدمات اآلتيةمن خالل وثيقة جماعية بالتعاون مع شركة مصر للتأمين التي تعد من أكبر شركات التأمين العاملة في الشرق األوسط وتشمل الخدمات اآلتية  تقدمتقدم  خدمةخدمة
  ولى من تكلفة العالج.   ولى من تكلفة العالج.   جنيه بعد خصم الخمسون جنيها األجنيه بعد خصم الخمسون جنيها األ30003000بحد أقصى بحد أقصى صرف قيمة فواتير عالج الحوادث الشخصية داخل أى مستشفى صرف قيمة فواتير عالج الحوادث الشخصية داخل أى مستشفى   ((11
العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم أو الوفاة للمشترك األساسى بمبلغ عشرة آالف جنيه تمتنح للورثتة فتى حالتة الوفتاة العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم أو الوفاة للمشترك األساسى بمبلغ عشرة آالف جنيه تمتنح للورثتة فتى حالتة الوفتاة   الناتج عنهاالناتج عنهامخاطر الحوادث الشخصية مخاطر الحوادث الشخصية   ((22

  ..فقاً لنسبة العجز وشروط الوثيقة فقاً لنسبة العجز وشروط الوثيقة ل العضو فى حالة العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم الناتج عن حادث على مبلغ التعويض ول العضو فى حالة العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم الناتج عن حادث على مبلغ التعويض وــويحصويحص

  
  
  

  --لالستفادة:لالستفادة:  ((((نسأل هللا لكم السالمةنسأل هللا لكم السالمةالخطوات الواجب إتباعهـا من المشترك فى حالة وقو  حادث ))الخطوات الواجب إتباعهـا من المشترك فى حالة وقو  حادث ))
ً   AAMMIISSيتم ابالغ شركة يتم ابالغ شركة   ((11 ً تليفونيا   ..ساعةساعة  2424وتعمل على مدار وتعمل على مدار     0114313300501143133005    --2671135926711359  --2671136926711369  --2287154622871546على األرقام التالية:  على األرقام التالية:    تليفونيا
  حيث يتم إرسالها إلى شركة التأمين وهى :ـحيث يتم إرسالها إلى شركة التأمين وهى :ـ  --مدينة نصر مدينة نصر   --)أ( ش محمد حسين هيكل )أ( ش محمد حسين هيكل 9191  ––مستندات آالتية الى المقر الرئيسي للشركة مستندات آالتية الى المقر الرئيسي للشركة تقديم التقديم ال  ((22

  :فى حالة طلب صرف مصاريف العالج نتيجة حادث يتم تقديم:فى حالة طلب صرف مصاريف العالج نتيجة حادث يتم تقديم--    
  

  رة رسمية من محضر الشرطةرة رسمية من محضر الشرطةصوصو  --  33                                      أصل فواتير العالج     أصل فواتير العالج       --22                          التقرير الطبىالتقرير الطبىأصل أصل     --11

  : فى حالة العجز الكلى أو الجزئى المستديم نتيجة حادث يتم تقديم :فى حالة العجز الكلى أو الجزئى المستديم نتيجة حادث يتم تقديم--  
  

  تقرير طبى موضح به نسبة العجز المستديم بعد إستقرار الحالة  على أن يتم عرض المصاب على طبيب شركة التأمين .تقرير طبى موضح به نسبة العجز المستديم بعد إستقرار الحالة  على أن يتم عرض المصاب على طبيب شركة التأمين .  --22      صورة رسمية من محضر الشرطة.  صورة رسمية من محضر الشرطة.    --11
   يتم تقديم:يتم تقديم:  -- لكم السالمة  لكم السالمة نسأل هللانسأل هللا  --فى حالة الوفاة بحادث فى حالة الوفاة بحادث--  

  
  أصل إعالم الوراثة الشرعىأصل إعالم الوراثة الشرعى  --44أصل شهادة الوفاة.          أصل شهادة الوفاة.            --33    صورة رسمية من تصرف النيابة.      صورة رسمية من تصرف النيابة.        --22      صورة رسمية من محضر الشرطة.   صورة رسمية من محضر الشرطة.     --11

والمخاطر الناتجة عنها كالوفاة أو والمخاطر الناتجة عنها كالوفاة أو   الشخصيةالشخصيةلخدمة تغطية تكاليف عالج إصابات الحوادث لخدمة تغطية تكاليف عالج إصابات الحوادث   ن من أفراد األسرةن من أفراد األسرةــأحد األعضاء التابعيأحد األعضاء التابعيفى حالة رغبتك إنضمام فى حالة رغبتك إنضمام 
  فى البرنامجفى البرنامجفقط فى نفس يوم االشتراك متاح متاح فف  لكلى والعجز الجزئى المستديم لكلى والعجز الجزئى المستديم العجز االعجز ا

  

  )شهر( من تاريخ اإلشتراك الجديد أو التجديد ولمدة عام كامل()شهر( من تاريخ اإلشتراك الجديد أو التجديد ولمدة عام كامل()تسرى هذه الخدمة بعد )تسرى هذه الخدمة بعد 
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  االتاالتـــتــــتـمتن الحمتن الححالتة طتوارىء حالتة طتوارىء ( ساعة من دخول المستشتفى ( ساعة من دخول المستشتفى 4848رد واحد فقط( ويشترط االبالغ خالل الـ )رد واحد فقط( ويشترط االبالغ خالل الـ )كارت الطوارىء للمشترك األساسى )فكارت الطوارىء للمشترك األساسى )فخدمة خدمة : :   33//44
  المحددة التى يغطيها كارت الطؤارى:المحددة التى يغطيها كارت الطؤارى:

ً جنيهجنيه  ثالثة آالفثالثة آالفبحد أقصى بحد أقصى بكارت الطوارىء بكارت الطوارىء من دخول المستشفى للفرد المشترك من دخول المستشفى للفرد المشترك   ساعة األولىساعة األولى  4848من خاللها تغطية تكاليف عالج الحاالت الطارئة والحوادث واإلصابات بأنواعها خالل الـمن خاللها تغطية تكاليف عالج الحاالت الطارئة والحوادث واإلصابات بأنواعها خالل الـ  يتميتمخدمة خدمة  ً ا ً   ا ً سنويا ، وبشترط االبتالغ ، وبشترط االبتالغ   سنويا
  --::ةةالخدمات األتيالخدمات األتيفقط فقط وتتضمن وتتضمن (  (  2020وتقدم هذه الخدمة من خالل شبكة طبية خاصة بهذه الخدمة الموضحة بصفحة )وتقدم هذه الخدمة من خالل شبكة طبية خاصة بهذه الخدمة الموضحة بصفحة )خول المستشفى خول المستشفى ساعة من دساعة من د  4848ل الـ ل الـ خالخال

   لإلجابة عن استفسارات العمتالء لإلجابة عن استفسارات العمتالء   العاملينالعاملينساعة طوال أيام األسبو  يعمل به نخبة من أكفأ ساعة طوال أيام األسبو  يعمل به نخبة من أكفأ   2424تشمل الخدمة توفير مركز اتصاالت طبي متخصص، الذي يستقبل مكالمات المشتركين تشمل الخدمة توفير مركز اتصاالت طبي متخصص، الذي يستقبل مكالمات المشتركين
  الرعاية المركزةالرعاية المركزةية و الضرورية وية و الضرورية ورب مستشفى لتلقى اإلسعافات األولرب مستشفى لتلقى اإلسعافات األولتوضيح أماكن أقتوضيح أماكن أقاالت الطارئة التي يتعرضون لها واالت الطارئة التي يتعرضون لها والحالح  للتعامل معللتعامل معإرشادهم إرشادهم وو

  

   ة المتديرة للبرنتامج ة المتديرة للبرنتامج ــتـــتـبشترط ابتالغ الشركبشترط ابتالغ الشرك    جنيته )ثالثتة االف جنيته(جنيته )ثالثتة االف جنيته(  30003000في حدود في حدود التي يتم تغطية تكلفة عالجها التي يتم تغطية تكلفة عالجها   وارىءوارىءالطالطكارت كارت حاالت حاالتAA..MM..II..SS   دختول دختول ستاعة األولتى فقتط متن ستاعة األولتى فقتط متن   4848ختالل  التـ ختالل  التـ
  --::هي تحديداً كاآلتيهي تحديداً كاآلتي  الطوارىءالطوارىءارت ارت لحاالت التى يغطيها كلحاالت التى يغطيها كمن امن ا  طوارىءطوارىءة ة حالحالالمستشفى المستشفى 

  :النافذةالنافذةالجروح القطعية والجروح القطعية و  --خلع المفاصلخلع المفاصل  --أو الجمجمةأو الجمجمة  ىىكسور األطراف أو العمود الفقركسور األطراف أو العمود الفقر  --إرتجاج المخإرتجاج المخ  --اإلصابات الجسمانية نتيجة الحوادث المختلفة:اإلصابات الجسمانية نتيجة الحوادث المختلفة..    
  :ىىالنزيف الداخلالنزيف الداخل  --ىىالنزيف الرحمالنزيف الرحم  --ىىلنزيف الشرجلنزيف الشرجاا  --ىىالنزيف البولالنزيف البول  --نزيف األنفنزيف األنف  --ىىالسعال الدموالسعال الدمو  --ىىالقئ الدموالقئ الدمو  --النزيف:النزيف..  
  :اختتالل فتى اختتالل فتى   --اب الرئتوى الحتاد الشتديداب الرئتوى الحتاد الشتديدــالتهتالتهتحساستية وحساستية و  --ور الضتلو ور الضتلو ــكستكست  ––  ىىانفجار تمدد الشريان األورطتانفجار تمدد الشريان األورطت  --  جلطة بالرئةجلطة بالرئة  --  جلطة بالقلبجلطة بالقلب  --  ذبحة صدرية غير مستقرةذبحة صدرية غير مستقرة  --اآلالم الشديدة بالصدر:اآلالم الشديدة بالصدر

  ضربات القلب.ضربات القلب.
  :تشنجات أو نوبات الصر .    تشنجات أو نوبات الصر .      --اختالل فى وظائف الكلى أو التنفساختالل فى وظائف الكلى أو التنفس  --جلطة أو نزيف بالمخجلطة أو نزيف بالمخ  --  غيبوبة كبديةغيبوبة كبدية  --  غيبوبة سكرغيبوبة سكر  --تدهور بدرجة الوعي:تدهور بدرجة الوعي  
  :االحتباس االحتباس   --ىىاد المعواد المعواالنسداالنسد  --التواء الخصيتينالتواء الخصيتين  --انفجار أكياس على المبيضانفجار أكياس على المبيض  --  الحادالحاد  ىىالمغص الكلوالمغص الكلو  --  االلتهاب بالبنكرياسااللتهاب بالبنكرياس  --  االلتهاب بالمرارةااللتهاب بالمرارة  --  االلتهاب بالزائدة الدوديةااللتهاب بالزائدة الدودية  --آالم البطن الحادة:آالم البطن الحادة

  . . ىىالبولالبول
  :جسم غريب بالعين أو بأى جزء أخر بالجسم.جسم غريب بالعين أو بأى جزء أخر بالجسم.  --ابتال  األجسام الغريبةابتال  األجسام الغريبة  --  استنشاق األجسام الغريبةاستنشاق األجسام الغريبة  --األجسام الغريبة:األجسام الغريبة  
  درجة.درجة.  0044فوق فوق   ::فى درجة الحرارةفى درجة الحرارة  اإلرتفا اإلرتفا                             ء والجفاف التي تستلزم االقامه داخل المستشفى.ء والجفاف التي تستلزم االقامه داخل المستشفى.ىىحاالت اإلسهال والقحاالت اإلسهال والق  --طفال :طفال :األاأل  
  انفجار مقلة العينانفجار مقلة العين              ..حاالت الحروقحاالت الحروق              ..التسمم الغذائىالتسمم الغذائى                        ..أو الهبوط الحاد فى الدورة الدمويةأو الهبوط الحاد فى الدورة الدموية  ط الدمط الدمــرتفا  الشديد بضغرتفا  الشديد بضغإلإلاا..    
   من المحددة أعاله  فقط يتم االستفادة بخدمة العالج من خالل إتبا  الخطوات التالية :ـمن المحددة أعاله  فقط يتم االستفادة بخدمة العالج من خالل إتبا  الخطوات التالية :ـ  طوارىءطوارىءعند حدوث أي حالة عند حدوث أي حالة  

األولى من الدخول وعدم االتصال األولى من الدخول وعدم االتصال   عملعمل  ساعةساعة  4848الـ الـ ( لطلب المساعدة خالل ( لطلب المساعدة خالل 0114313300501143133005  ––  2287154622871546بواسطة المريض أو أحد أقاربه باالرقام التاليـة )بواسطة المريض أو أحد أقاربه باالرقام التاليـة )  ((((AAMMIISSشركة شركة صال بصال باالتاالت  ..11
  الخاصة بكارت الطوارىء.الخاصة بكارت الطوارىء.  األولى من وقت دخول المستشفىاألولى من وقت دخول المستشفىعمل عمل ساعة ساعة   4848  لـلـاا  خاللخالل  جنيهجنيه  30003000وبحد أقصى وبحد أقصى تكلفة العالج تكلفة العالج الشركة المديرة الشركة المديرة تحمل تحمل بب  البرنامجالبرنامج  خدمةخدمةستفادة من ستفادة من إلإلالمشترك من االمشترك من ايحرم يحرم 

22..   ً ً تقديم كارت خدمة الطوارئ مصحوبا ً   الى أقرب مستشفى متعاقدة ضمن الشبكة الطبيةالى أقرب مستشفى متعاقدة ضمن الشبكة الطبية  البرنامجالبرنامجشتراك فى شتراك فى إلإلبكارت ابكارت ا  تقديم كارت خدمة الطوارئ مصحوبا ً لخدمة كارت الطتوارىء فقتط والمتذكورة الحقتا حيتث تقتوم المستشتفى حيتث تقتوم المستشتفى   لخدمة كارت الطتوارىء فقتط والمتذكورة الحقتا
  الطوارىء.الطوارىء.لحاالت لحاالت الزمة الزمة افة االسعافات الافة االسعافات الفوراً بتقديم كفوراً بتقديم ك

  طبيعة التغطيةطبيعة التغطية  وصف الخدمةوصف الخدمة  طبيعة التغطيةطبيعة التغطية  وصف الخدمةوصف الخدمة  طبيعة التغطيةطبيعة التغطية  وصف الخدمةوصف الخدمة
خدمات الطوارىء فى قسم األستقبال خدمات الطوارىء فى قسم األستقبال 

  لطبيةلطبيةالفحوصات االفحوصات ا  مغطأةمغطأة  واإلسعافات اإلوليةواإلسعافات اإلولية
  مغطأةمغطأة  )المعامل واألشعات()المعامل واألشعات(  

  الجراحة الجراحة 
  مغطأةمغطأة  وأتعاب الفريق الطبىوأتعاب الفريق الطبى

مغطأة ماعدا التليفون مغطأة ماعدا التليفون   خدمات المستشفىخدمات المستشفى  مغطأةمغطأة  األدوية داخل المستشفىاألدوية داخل المستشفى
  غرفة درجة أولى مشتركةغرفة درجة أولى مشتركة  اإلقامةاإلقامة  والمرافق والكافتيرياوالمرافق والكافتيريا

  جنيه )فقط ثالثة االف جنيه(جنيه )فقط ثالثة االف جنيه(  30300000ة السنوية للفرد الواحد ة السنوية للفرد الواحد ــــــــد األقصى للتغطيد األقصى للتغطيــــــححالال  مغطأةمغطأة  العناية المركزةالعناية المركزة
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  --::كارت الطوارئ ال يغطى عالج أي من الحاالت اآلتيةكارت الطوارئ ال يغطى عالج أي من الحاالت اآلتية# # 
  .حاالت التهابات الحلق واللوزتين والجيوب األنفية والصدا  النصفى.حاالت التهابات الحلق واللوزتين والجيوب األنفية والصدا  النصفى  
   ً ً الحاالت المرضية غير الطارئة وغير المذكورة تحديدا   فى تعريف حاالت الطوارىء.فى تعريف حاالت الطوارىء.  الحاالت المرضية غير الطارئة وغير المذكورة تحديدا
  مشترك عاقالً أو غير عاقل وكذلك حاالت اإلدمان الكحولي أو إدمان المخدرات.مشترك عاقالً أو غير عاقل وكذلك حاالت اإلدمان الكحولي أو إدمان المخدرات.اإليذاء الذاتي ومحاوالت االنتحار سواء كان الاإليذاء الذاتي ومحاوالت االنتحار سواء كان ال  
  الثورات الشعبية أو اإلرهاب.الثورات الشعبية أو اإلرهاب.طبيعية والحروب أو االضطرابات وطبيعية والحروب أو االضطرابات واإلصابات أو المرض الناتج عن الكوارث الاإلصابات أو المرض الناتج عن الكوارث ال  
  الخ.الخ.  ......  لطبية بأنواعهالطبية بأنواعهاالجوارب االجوارب ااعية، أجهزة التقويم و التدعيم واعية، أجهزة التقويم و التدعيم واألجهزة التعويضية على سبيل المثال : األطراف الصناألجهزة التعويضية على سبيل المثال : األطراف الصن  
  نقل الدم و الصفائح الدموية.نقل الدم و الصفائح الدموية.م ضربات القلب ومذيبات الجلطات وم ضربات القلب ومذيبات الجلطات والقسطرة العالجية والتشخيصية والدعامات ومنظالقسطرة العالجية والتشخيصية والدعامات ومنظ  
   لمصروفة لالستخدام خارج المستشفىلمصروفة لالستخدام خارج المستشفىااالالزمة والالزمة و  األدويةاألدوية  --الحمل واإلجهاض والوالدة بانواعها الحمل واإلجهاض والوالدة بانواعها..  
   .العالج خارج البالد أو لدى خبير أجنبي زائر. العالج خارج البالد أو لدى خبير أجنبي زائر  
  الخ.الخ.  ......  تفتيت الحصوات بالمنظار او الموجات التصادميةتفتيت الحصوات بالمنظار او الموجات التصادمية  --استئصال البروستاتا جراحيا أو بالمنظاراستئصال البروستاتا جراحيا أو بالمنظار  --لعمليات غير الطارئة مثل : استئصال المرارة بالمنظارلعمليات غير الطارئة مثل : استئصال المرارة بالمنظاراا  
   لغير العضو األساسىلغير العضو األساسى  فى خدمة كارت الطوارئ فى خدمة كارت الطوارئ اختيارى اختيارى االشتراك االشتراك::  

وذلك مقابل وذلك مقابل   فى نفس يوم االشتراكفى نفس يوم االشتراك  فقطفقط  اد أسرتك فى خدمة كارت الطوارئ فمتاح االشتراك فيهااد أسرتك فى خدمة كارت الطوارئ فمتاح االشتراك فيها، وفى حالة الرغبة فى إشتراك أى من أفر، وفى حالة الرغبة فى إشتراك أى من أفرإختيارىإختيارىاألشتراك األشتراك 
  للفرد الواحد شامال الكارتللفرد الواحد شامال الكارت  جنيهجنيه  82.582.5رسم قدره رسم قدره 

  :خطوات األستفادة من خدمة كارت الطوارىء:خطوات األستفادة من خدمة كارت الطوارىء  
  

  ((تراك الجديدتراك الجديدمن تاريخ اإلشمن تاريخ اإلش  ((شهرشهر))وو  من تاريخ التجديدمن تاريخ التجديد  ((أسبو أسبو ))ستفادة من خدمة كارت الطوارئ بعد ستفادة من خدمة كارت الطوارئ بعد اإلاإل) يتم ) يتم 
  ( خالل مرة واحدة أو عدة مرات سواء لعالج نفس الحالة المرضية الطارئة لنفس الشخص أو لعالج أي حالة مرضية طارئة أخرى له.جنيه( خالل مرة واحدة أو عدة مرات سواء لعالج نفس الحالة المرضية الطارئة لنفس الشخص أو لعالج أي حالة مرضية طارئة أخرى له.  30003000يمكن استنفاذ الحد األقصى )يمكن استنفاذ الحد األقصى )جنيه  
   دختول المستشتفى المقدمتة لخدمتة عتالج كتارت الطتوارئ فقتط ،  وإذا متا استتدعت الحالتة دختول المستشتفى المقدمتة لخدمتة عتالج كتارت الطتوارئ فقتط ،  وإذا متا استتدعت الحالتة   ستاعة األولتى متن تتاريخستاعة األولتى متن تتاريخ  4848جميع الخدمات الطبية تكون فقط لعالج الحاالت الطارئة والحوادث خالل الـ جميع الخدمات الطبية تكون فقط لعالج الحاالت الطارئة والحوادث خالل الـ

  ..رنامج المدعم أو البرنامج المخفضرنامج المدعم أو البرنامج المخفضساعة سوف يقوم المشترك بتحمل باقى التكلفة وفقا لقواعد االستفادة من البساعة سوف يقوم المشترك بتحمل باقى التكلفة وفقا لقواعد االستفادة من الب  4848الصحية للمشترك اإلقامة فى المستشفى ألكثر من الصحية للمشترك اإلقامة فى المستشفى ألكثر من 
   فتنن البرنتامج متن ختالل الشتركة المتديرة ، فتنن البرنتامج متن ختالل الشتركة المتديرة   ( ( 2020صتفحة )صتفحة )      بالصفحة الخاصة بالشبكة الطبية المقدمة لخدمة كارت الطوارئبالصفحة الخاصة بالشبكة الطبية المقدمة لخدمة كارت الطوارئفى حالة دخول مستشفى غير مذكورة فى حالة دخول مستشفى غير مذكورة ،AA..MM..II..SS     ستوف تقتوم بستداد ستوف تقتوم بستداد

ً   فقتط الفتان ومائتةفقتط الفتان ومائتة))جنيته جنيته   21002100  وفى حتدود مبلتغ الحتد االقصتى وفى حتدود مبلتغ الحتد االقصتى % من تكاليف العالج باسعار التعاقد للحاالت المشابهة % من تكاليف العالج باسعار التعاقد للحاالت المشابهة 7070نسبة نسبة  ً جنيته( طبقتا لنتو  الخدمتة المقدمتة بشترط ابتالغ الشتركة المتديرة لنتو  الخدمتة المقدمتة بشترط ابتالغ الشتركة المتديرة   جنيته( طبقتا
  ..ساعة االولى من دخول المستشفى بمعرفة العضو او اى من اقاربةساعة االولى من دخول المستشفى بمعرفة العضو او اى من اقاربة  4848للبرنامج خالل الـ للبرنامج خالل الـ 

  

تتم تتم   ننبشترط أن يكتوبشترط أن يكتو  ( يومتاً متن تتاريخ انتهتاء تأديتة الخدمتة العالجيتة(( يومتاً متن تتاريخ انتهتاء تأديتة الخدمتة العالجيتة(6060) فتى ختالل )) فتى ختالل )  وفى هذه الحالة يتم موافتاة الشتركه المتديرة للبرنتامج بمتا يلتىوفى هذه الحالة يتم موافتاة الشتركه المتديرة للبرنتامج بمتا يلتى
  --::  ( ساعـة األولى من دخول المستشفى( ساعـة األولى من دخول المستشفى4848إبالغها خالل الـ )إبالغها خالل الـ )

  الفاتورة األصلية للمستشفي وال تقبل صور علي اإلطالق.الفاتورة األصلية للمستشفي وال تقبل صور علي اإلطالق.  ..11

  تقرير طبي  تفصيلى باإلجراءات العالجية التي أجريت للمريض.تقرير طبي  تفصيلى باإلجراءات العالجية التي أجريت للمريض.  ..22

  صورة ضوئية من نتائج التحاليل الطبية و االشعات التي تؤكد الحالة المرضية. صورة ضوئية من نتائج التحاليل الطبية و االشعات التي تؤكد الحالة المرضية.   ..33

  كارت الطوارئ  للمريض السارى وبطاقة الرقم القومى.كارت الطوارئ  للمريض السارى وبطاقة الرقم القومى.صورة ضوئية من صورة ضوئية من   ..44
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  الشبكة الطبية المقدمة للخدمات العالجية التى يغطيها كارت الطوارئالشبكة الطبية المقدمة للخدمات العالجية التى يغطيها كارت الطوارئ
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ((AAMMIISSالشركة المديرة للبرنامج ) الشركة المديرة للبرنامج ) رجاء مراجعة موقع النقابة أو موقع رجاء مراجعة موقع النقابة أو موقع 
  الطؤارىالطؤارىكارت كارت للتعرف على المستشفيات التى تم إضافتها للشبكة الصحية المقدمة لخدمات للتعرف على المستشفيات التى تم إضافتها للشبكة الصحية المقدمة لخدمات   

 التليفون العنوان اسم المستشفى التليفون العنوان اسم المستشفى

 23446000 م . نصـــــــــــر –بل االخضر الج مسشتفى المقاولون العرب 38362483 اكتوبر 6 -المحور المركزي مستشفى جامعة أكتوبر
 22658555 م نصـــر –خلف شيراتون المطار  النزهه الدولىمستشفى  38512920 اكتوبر 6      -الشيخ زايد جلوبال كير

 مستشفى السعودى االلمانى 38372255 أكتوبر 6    -االول الحى  مستشفى الصفوة
 )داخلى فقط(

-ر طه حسينتقاطع محو –ش جوزيف تيتو 
 16259 مصر الجديدة

 24055030 م نصر –ش انور المفتى  9عباس العقاد  مستشفى تبارك لالطفال 25240250 المعادى – ش كورنيش النيل السالم الدولىمستشفى 
 23520040 ش احمد فخرى المنطقة السادسة م نصر 15 حسبومستشفى  25260168 حدائق المعادى – 107ش  16 مستشفى عثمان

 - 6ج / 4تقسيم الالسلكى قطعة  مستشفى االندلسية
 عين شمس التخصصى 16781 المعادى

 )داخلى فقط(
 العباسية-ش الخليفة المأمون

 مدينة العبور -الحى الثانى 
24020374 
44799016 

 المركز الطبى التخصصى
 ()لالنتاج الحربى

 ش اسماعيل كامل 40
 10250009460 م نصر–شارع مصطفى حمام من عباس العقاد 12 ى فيفا العقادمستشف 25588151 حلوان -بجوار مسجد عزام 

 24039536 ش احمد قاسم جوده من عباس العقاد م نصــــر1 التوفيقية التخصصى 33353322 الدقى -ش عبد هللا الكاتب 17 الكاتب مستشفى
 01026090099 االسمراتالمقطم 1155 التخصصىمستشفى المصرى  33350899 الدقى -النهضـــــــــة-ش1 مستشفى مصر الدولى

 21804484 مصر الجديدهش عبدالرحمن الرفاعى ميدان الحجاز3 مستشفى سان بيتر الدولى 37601316 الدقى       -ش مصدق24 ابن سينامستشفى 
 24184840 مصر الجديده -ش حسين ذهنى  3 تبارك لالطفال مستشفى 37606444 الدقى  - ميدان السد العالى الشبراويشىمستشفى 

مسشتفى السالم  33479217 ش النقيب فوزى رماح ـ المهندسين 25 مستشفى األمل و الحياة
 26320144 الزيتون -شارع طومانباى  141 التخصصى

القطاع االول مركز  164/166 مسشتفى شفا 
 مستشفى 15051 التجمع الخامس –المدينه 

 الجوى التخصصى
 –ى التجمع الخامس الجنوب-شارع التسعين

 19448 القاهرة الجديدة -بجوار بنزينة شل

( خلف المعهد العالى 24مجاورة ) مستشفى الغندور 39765824 فيصل   -ش أحمد لطفى السيد 8 مستشفى الجزيرة
 01111131929 العاشر -للتكنولوجيا 

مستشفى المعلمين 
 )نيوهارت(

–الجزيرة –شارع محمود مختار 
امام نادى المجاورة –ارض المستشفيات  مستشفى ابن سينا 27374726 راامام دار االوب

 العاشر من رمضان -العاشرة
0554368444 

 16784 مدينة العبور  5قطعة رقم  –الحى الخامس  مستشفى فريد حبيب 24302001 شبرا -ش منية السيرج 3 مستشفى الصفوة
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  ::كوبونات هدايا من بعض الجهات العالجيةكوبونات هدايا من بعض الجهات العالجية: : 44//44
  جانا )مدفوعة مقدمجانا )مدفوعة مقدمقدم للمشترك مقدم للمشترك م، بعض هذه الخدمات ت، بعض هذه الخدمات تمتنوعة من عدة جهاتمتنوعة من عدة جهاتوهى خدمة يتم من خاللها تقديم بعض الخدمات الطبية الوهى خدمة يتم من خاللها تقديم بعض الخدمات الطبية ال ً ً ا ل هتذه ل هتذه ( أو تقدم بخصم اضافى خاص وتشتم( أو تقدم بخصم اضافى خاص وتشتما

  ..خصم إضافي للفحص الشاملخصم إضافي للفحص الشامل، و، ولفحص الطبي في تخصص الرمدلفحص الطبي في تخصص الرمدخصم إضافي  لخصم إضافي  لالكوبونات الكوبونات 

  : توفير امكانية العالج بالخارج من خالل احدى الشركات المتخصصة:: توفير امكانية العالج بالخارج من خالل احدى الشركات المتخصصة:55//44
 -لخارج ومنها دولة المانيا ، حيث يمكن تقديم الخدمات األتية :تقوم هذه الشركة بتسهيل إمكانية تقديم الخدمات الالزمة للعالج فى ا

  . تقديم أفضل جودة عالج مع أفضل جهة عالجية مع أقل سعر .تقديم أفضل جودة عالج مع أفضل جهة عالجية مع أقل سعر  

  .عمل تقييم مفصل للحالة الطبية للمريض والتواصل مع األطباء المختارين من ذوي الكفاءة والخبرة لعالج المرضى.عمل تقييم مفصل للحالة الطبية للمريض والتواصل مع األطباء المختارين من ذوي الكفاءة والخبرة لعالج المرضى  

    التقارير الطبية الالزمة إلرسالها للمستشفي بالخارج.التقارير الطبية الالزمة إلرسالها للمستشفي بالخارج.  تقديم خدمات ماقبل السفر من إعداد وترجمةتقديم خدمات ماقبل السفر من إعداد وترجمة  

    ا يتناستب متع شتروط الستفارة فتي ا يتناستب متع شتروط الستفارة فتي تقديم خدمات تسهيل إجراءات الحصول علي الفيزا الخاصة بالسفر من خالل التنسيق مع السفارات وتقديم خطابات التدعوة والتوصتية بالستفر بمتتقديم خدمات تسهيل إجراءات الحصول علي الفيزا الخاصة بالسفر من خالل التنسيق مع السفارات وتقديم خطابات التدعوة والتوصتية بالستفر بمت

  ..  إصدار الفيزا العالجيةإصدار الفيزا العالجية

      ات اللوجستية للمريض أثناء عالجهات اللوجستية للمريض أثناء عالجهدمدمتقديم خدمات الترجمة والختقديم خدمات الترجمة والخ..  

    . تقديم خدمات إداره الملفات الطبية ومتابعة حالة المريض .تقديم خدمات إداره الملفات الطبية ومتابعة حالة المريض  

    . تقديم خدمات إدارة التكاليف وتنسيقها بما يشتمل علي إحتياجات عالج المريض والتفاصيل الطبية .تقديم خدمات إدارة التكاليف وتنسيقها بما يشتمل علي إحتياجات عالج المريض والتفاصيل الطبية  

    . تقديم الدعم للمريض اثناء مقابالتهم مع األطباء وخالل إقامتهم بالمستشفي .تقديم الدعم للمريض اثناء مقابالتهم مع األطباء وخالل إقامتهم بالمستشفي  

    . تقديم المساعدة في حاالت التغيير في خطة العالج وموافاة المريض بما يتم  اوال بأول .تقديم المساعدة في حاالت التغيير في خطة العالج وموافاة المريض بما يتم  اوال بأول  

    .تنسيق الرعاية الالحقة بعد رجو  المريض وعودته لمنزله في حال رغبته.تنسيق الرعاية الالحقة بعد رجو  المريض وعودته لمنزله في حال رغبته  

     تقديم خدمات اإلستشارة لدى األطباء واألساتذة المعالجين بالخارج كرأى طبى ثانى تقديم خدمات اإلستشارة لدى األطباء واألساتذة المعالجين بالخارج كرأى طبى ثانى . .  

  شركة شركة   يقوم المريض باالتصال بادارةيقوم المريض باالتصال بادارةAAMMIISS   :للحصول على اسمارة اإلستبيان و ملؤها مع ارفاق جميتع التقتارير الطبيتة الحديثتة باإلضتافة التي تقتارير األشتعة للحصول على اسمارة اإلستبيان و ملؤها مع ارفاق جميتع التقتارير الطبيتة الحديثتة باإلضتافة التي تقتارير األشتعة     2671135926711359ت: ت

  ..DDIICCOOMMوالتحاليل الطبية مع ضرورة إرسال صور األشعة عن طريق سيستم الكومبيوتر الخاص بذلك وهو سيستم والتحاليل الطبية مع ضرورة إرسال صور األشعة عن طريق سيستم الكومبيوتر الخاص بذلك وهو سيستم 

عنها المستفيد عند اإلستفادة بها تكلفة إضافية تختلف مع مالحظة أن كافة هذه الخدمات يسدد 
.بنختالف نو  الخدمة المطلوبة ونو  الحالة المرضية  
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  العرض المختصر لخدمات البرنامجين المدعم والمخفضالعرض المختصر لخدمات البرنامجين المدعم والمخفض

  المدعمالمدعم  البرنامجالبرنامج  ومساهماتومساهمات  خدماتخدمات  أوالً:أوالً:

    يوم من تاريخ االشتراكيوم من تاريخ االشتراك  3030االستفادة بعد مرور االستفادة بعد مرور ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ ديسمبر سنويا عدا االشتراك الجديد تبدأ   3131  حتىحتىاالستفادة من أول يناير واالستفادة من أول يناير و
  )يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق()يعتبر اشتراك العضو اشتراكا جديداً فى حالة عدم تجديد االشتراك فى العام السابق(

العالجية أو العالجية أو   من تاريخ تلقى الخدمةمن تاريخ تلقى الخدمة)ثالثة أيام عمل( )ثالثة أيام عمل( عمل عمل ساعة ساعة   7272مرور مرور   قبل قبل يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية يحق للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية 
  لخروج من المستشفى شريطة حصوله على موافقة الجهة العالجية على قبول التحويللخروج من المستشفى شريطة حصوله على موافقة الجهة العالجية على قبول التحويلاا

                                                                                                                                                                                                                                                          القيمة بالجنيه((القيمة بالجنيه(())))                                                                                                                    ::مساهمة البرنامج فى حاالت دخول المستشفى وخدمات الفحوصات والعيادات الخارجيةمساهمة البرنامج فى حاالت دخول المستشفى وخدمات الفحوصات والعيادات الخارجية  فيمايلى نسب ومبالغفيمايلى نسب ومبالغ

  البيانالبيان  مم

((((11))))  ((((22))))  ((((33))))  

  ))األسرة(())األسرة((  ))العضو(())العضو((
  اى من الوالديناى من الوالدين  زوج او زوجة او اى من االبناءزوج او زوجة او اى من االبناء

حاالت دخول حاالت دخول 
  المستشفىالمستشفى

خدمات العيادات خدمات العيادات 
  الخارجيةالخارجية

ت دخول ت دخول حاالحاال
  خدمات العيادات الخارجيةخدمات العيادات الخارجية  حاالت دخول المستشفىحاالت دخول المستشفى  خدمات العيادات الخارجيةخدمات العيادات الخارجية  المستشفىالمستشفى

  %%4040  %%4040  %%5050  %%5050  %%6060  %%6060  بها البرنامجبها البرنامج    النسبة التى يساهمالنسبة التى يساهم  11
  30003000  1750017500  30003000  1750017500  30003000  1750017500  شامالً مساهمة البرنامجشامالً مساهمة البرنامج  للفردللفردالحد األقصى الحد األقصى   22
  12001200  70007000  15001500  87508750  18001800  1050010500  للفردللفردج ج البرنامالبرنام  الحد األقصى لمساهمةالحد األقصى لمساهمةمبلغ مبلغ   33

  ))القيمة بالجنيه(())القيمة بالجنيه((                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ك التابعك التابعالمشترالمشتر  المشترك األساسىالمشترك األساسى  البيانالبيان  مم
  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة  جهة غير متعاقدةجهة غير متعاقدة  جهة متعاقدةجهة متعاقدة

  555050  880000  665050  10001000  والدة طبيعيةوالدة طبيعية  11
  775050  11220000  900900  11550000  والدة قيصريةوالدة قيصرية  22
  350350  400400  440000  500500  كحت أو ربط عنق الرحمكحت أو ربط عنق الرحم  33
  350350  400400  440000  550000  استئصال اللوزتين واللحميةاستئصال اللوزتين واللحمية  44
  200200  225500  --  --  الطهارة تحت مخدر عامالطهارة تحت مخدر عام  55

  

  أن تتم بجهات عالجية متعاقد معها باالضافة إلى خطاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج.أن تتم بجهات عالجية متعاقد معها باالضافة إلى خطاب التحويل الصادر من الشركة المديرة للبرنامج.يشترط يشترط فى الجدول الثانى فى الجدول الثانى ( ( 44، ، 33، ، 22، ، 11كافة الحاالت )كافة الحاالت )
  ..((  1515  صفحةصفحةالرجوع إلى الدليل )الرجوع إلى الدليل )ة غير متعاقدة مع البرنامج يرجى ة غير متعاقدة مع البرنامج يرجى وفى حاالت التوجه إلى جهات عالجيوفى حاالت التوجه إلى جهات عالجي
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   ً ً ثانيا   البرنامجالبرنامج  يقدمهايقدمها  التىالتى  الطبيةالطبية  الخدماتالخدمات  فىفى  النقابةالنقابة  منمن  تحملتحمل  نسبنسب  أىأى  )دون)دون  المخفضالمخفض  البرنامجالبرنامج  خدماتخدمات  ::ثانيا
  

خاصة وقت حصوله عليها هو وجميع أفراد أسرته، متع استتفادتهم جميعتاً بكافتة الختدمات العالجيتة فتى خاصة وقت حصوله عليها هو وجميع أفراد أسرته، متع استتفادتهم جميعتاً بكافتة الختدمات العالجيتة فتى ضة ضة مخفمخفيقوم المستفيد بسداد كامل التكاليف الفعلية بأسعار يقوم المستفيد بسداد كامل التكاليف الفعلية بأسعار 

  واالستفادة من خدماتها طوال العام.واالستفادة من خدماتها طوال العام.  تردد عليهاتردد عليهاالجهات مهما كان عدد مرات الالجهات مهما كان عدد مرات ال

خدمتة وثيقتة خدمتة وثيقتة خدمة كارت الطوارىء أوخدمة كارت الطوارىء أو  فىفىإختيارياً إختيارياً واالشتراك واالشتراك   ،،المخفضالمخفضالمدعم والمدعم و  ننــبالبرنامجيبالبرنامجي  المشترك األساسىالمشترك األساسىيستفيد منها يستفيد منها     AAMMIISSباقة باقة   ثالثاً:ثالثاً:
وتتحمتل تكلفتهتا الشتركة وتتحمتل تكلفتهتا الشتركة   ،،ك العضتو األساستىك العضتو األساستىمتن أفتراد األسترة بشترط االشتتراك فتى ذات يتوم اشتترامتن أفتراد األسترة بشترط االشتتراك فتى ذات يتوم اشتتران ن ــالتابعيتالتابعيت  لألعضتاءلألعضتاءالحوادث الشخصتية الحوادث الشخصتية 

  ::تشملتشملوون ن ــالمديرة التى تقوم بادارة البرنامجيالمديرة التى تقوم بادارة البرنامجي
  

   جنيه بعد خصم الخمسون جنيهاً األولى من تكلفة العالج بشرط ابالغ الشركة المتديرة جنيه بعد خصم الخمسون جنيهاً األولى من تكلفة العالج بشرط ابالغ الشركة المتديرة   30003000داخل المستشفيات بحد أقصى داخل المستشفيات بحد أقصى   فواتير عالج حاالت الطوارىءفواتير عالج حاالت الطوارىءصرف قيمة صرف قيمة

  دليلدليلفقتط والموضتحة بالتفقتط والموضتحة بالتلخدمتة كتارت الطتوارىء لخدمتة كتارت الطتوارىء ستاعة األولتى متن دختول المستشتفيات المتعاقتد معهتا ستاعة األولتى متن دختول المستشتفيات المتعاقتد معهتا   4848فة أى من أقاربه خالل الـ فة أى من أقاربه خالل الـ للبرنامج بمعرفة العضو أو بمعرللبرنامج بمعرفة العضو أو بمعر

ً % فتى حالتة العتالج بمستشتفيات بختالف الموضتحة بالتدليل تحد% فتى حالتة العتالج بمستشتفيات بختالف الموضتحة بالتدليل تحد7070نستبة نستبة ببفى خدمة كارت الطوارىء، وفى خدمة كارت الطوارىء، و  وذلك للفرد المشتركوذلك للفرد المشترك  ،،((2020صفحة )صفحة ) ً يتدا وبشترط وبشترط لهتذه الخدمتة لهتذه الخدمتة   يتدا

ستاعة ستوف يقتوم المشتترك بتدفع بتاقى التكتاليف بأستعار التعاقتد ستاعة ستوف يقتوم المشتترك بتدفع بتاقى التكتاليف بأستعار التعاقتد   4848اذا مااستدعت الحالة الصحية للمشتترك االقامتة فتى المستشتفى ألكثتر متن اذا مااستدعت الحالة الصحية للمشتترك االقامتة فتى المستشتفى ألكثتر متن ووكافة الشروط، كافة الشروط،   توافرتوافر

  (.(.2200//1199//1188صفحةصفحة  المخفضة )لتفاصيل أكثر راجع الدليلالمخفضة )لتفاصيل أكثر راجع الدليل

   العجتز الجزئتى العجتز الجزئتى   حتاالتحتاالت  ، وتغطيتة مختاطر، وتغطيتة مختاطر  بمبلغ عشرة االف جنيته تمتنح للورثتةبمبلغ عشرة االف جنيته تمتنح للورثتةدر هللا( در هللا( قق)ال )ال     للمشتركللمشترك  الوفاة الوفاة   الناتج عنها حاالتالناتج عنها حاالت  حاالت الحوادث الشخصيةحاالت الحوادث الشخصيةتغطية مخاطر تغطية مخاطر

  عجز وشروط وثيقة التأمين وذلك بالنسبة للمشتركين فى هذه الخدمة.عجز وشروط وثيقة التأمين وذلك بالنسبة للمشتركين فى هذه الخدمة.وفقاً لنسبة الوفقاً لنسبة الللمشترك للمشترك العجز الكلى المستديم العجز الكلى المستديم وو

  كوبونات هدايا مقدمة من بعض الجهات العالجيةكوبونات هدايا مقدمة من بعض الجهات العالجية..  

  ون وبحتد أقصتى ثالثتة كوبونتات لألسترة تقتدم عنتد الكشتف الطبتى لتدى األطبتاء بعيتاداتهم الخاصتة والعيتادات الخارجيتة بالمستشتفيات ون وبحتد أقصتى ثالثتة كوبونتات لألسترة تقتدم عنتد الكشتف الطبتى لتدى األطبتاء بعيتاداتهم الخاصتة والعيتادات الخارجيتة بالمستشتفيات منح كل مشترك عتدد واحتد كوبتمنح كل مشترك عتدد واحتد كوبت

  المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبى المتفق عليه.المتعاقدة ويخصم مقابلها مبلغ عشرة جنيهات فقط عن الكوبون الواحد من قيمة الكشف الطبى المتفق عليه.

لمدعم أو المخفض يتضمن االشتراك فى خدمة تغطية المخاطر الناتجة عن الحوداث لمدعم أو المخفض يتضمن االشتراك فى خدمة تغطية المخاطر الناتجة عن الحوداث فى أى من البرنامج افى أى من البرنامج ا  ههالعضو األساسى فقط اشتراكالعضو األساسى فقط اشتراك
الشخصية، وايضاً فى خدمة كارت الطوارىء، أما األعضاء التابعين للعضو األساسى فأشتراكهم فى هاتين الخدمتين اختيارى وبشرط الشخصية، وايضاً فى خدمة كارت الطوارىء، أما األعضاء التابعين للعضو األساسى فأشتراكهم فى هاتين الخدمتين اختيارى وبشرط 

  االشتراك فى نفس يوم اشتراك العضو األساسى فى البرنامجاالشتراك فى نفس يوم اشتراك العضو األساسى فى البرنامج
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  والحاالت الطارئة(والحاالت الطارئة(الطارئة الطارئة غير غير   االتاالتــــــــالحالح))ة مساهمة البرنامج المدعم فى ة مساهمة البرنامج المدعم فى ــــنسبنسب  يينيينالتالالتال  ينينح الشكلح الشكلــويوضويوض
ة لألعضاء التابعين من أفراد ة لألعضاء التابعين من أفراد ــــــــة الحوادث الشخصية الحوادث الشخصيــفى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيقفى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيق  اختياريا  اختياريا  واالشتراك واالشتراك للعضو األساسى للعضو األساسى     AAMMIISSباقة باقة ة ة ــمساهممساهمباالضافة إلى باالضافة إلى   

  المدعم أو البرنامج المخفضالمدعم أو البرنامج المخفض  بالبرنامجبالبرنامج  المشتركينالمشتركينسواء سواء أسرته أسرته 
  

  ((1155بما اليتجاوز الحد األقصى لألستفادة الموضح بالدليل صفحة )بما اليتجاوز الحد األقصى لألستفادة الموضح بالدليل صفحة )  شكل يوضح نسب مساهمة البرنامج المدعم فى الحاالت غير الطارئة والحاالت الطارئةشكل يوضح نسب مساهمة البرنامج المدعم فى الحاالت غير الطارئة والحاالت الطارئة  --11

  )بخالف كارت الطؤارى()بخالف كارت الطؤارى(  ئةئةالحاالت الطارالحاالت الطار                                        حالة غير طارئةحالة غير طارئة                                                                      
  
  
  
  

      
فى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيقة الحوداث فى خدمة كارت الطوارىء أو خدمة وثيقة الحوداث   اختيارياً اختيارياً   واألشتراك واألشتراك األساسى األساسى   التى يستفيد منها المشتركالتى يستفيد منها المشتركخدمات االضافية خدمات االضافية باقة الباقة المساهمة مساهمة شكل يوضح شكل يوضح   --22

  لبرنامج المخفضلبرنامج المخفضالبرنامج المدعم أو االبرنامج المدعم أو االمشتركين بالمشتركين بسواء سواء من أفراد أسرته من أفراد أسرته   من التابعين لهمن التابعين لهالشخصية الشخصية 
  خدمة تغطية مخاطر الحودات الشخصية(خدمة تغطية مخاطر الحودات الشخصية(    ––)خدمة كارت الطوارىء )خدمة كارت الطوارىء                                                             

    
    

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  

  

  

 ))الشروط((

 داخل الشبكةجهة 
 الطبية لخدمة كارت الطوارىء

 %100ـة/ النسبـــــــــ      
 جنيه3000الحد األقصى/     

  سااااعة  48االتصاااال بالشاااركة الماااديرة للبرناااامج خاااالل الاااـ
ى بمعرفااة المااريض أو أى ماان األولااى ماان دخااول المستشااف

، وفى حالة عدم اإلبالغ خالل المدة يسقط حق العضاو أقاربه
 فى اإلستفادة من خدمة كارت الطوارىء.

  ر بكاااارت االشاااتراك فااااى تقاااديم كاااارت الطاااوارىء مصاااحوبا
 شفى.البرنامج للمست

  احدى جهات الشابكة الطبياة الجهة المقدمة للخدمة أن تكون
المتعاقااادة معهاااا الشاااركة الماااديرة للبرناااامج لخدماااة كاااارت 

علااى وجااه التحديااد صاافحة  عليهاااالطااوارىء والمنصااو  
 من الدليل  (20)
  الحااالت المنصاو  عليهاا  أحادى الطاوارىءحالة أن تكون

 ( فقط18/19تحديدار فى هذا الدليل صفحة )

هذه الخدمة بعد شهر من تاريخ االشتراك الجديد أو التجديد ولمدة عام   تسرى
 كامل

  االتصاااال بالشاااركة الماااديرة للبرناااامج
سااعة األولاى مان دخاول  48خالل الاـ 

المستشفى بمعرفة المريض أو أى مان 
 بشرط توافر كافة الشروط أقاربه

 
  أحااااادى  الطاااااوارىء ةحالاااااتكاااااون أن

الحاااالت المنصااو  عليهااا تحدياادار فااى 
 ( فقط18/19هذا الدليل صفحة )

 خارج الشبكة  جهة
     الطبية لخدمة كارت الطوارىء

 %70النسبــــــــــة/    
 جنيه 2100الحد األقصى/    

 كالوفاة أو العجز الكلى والجزئى المستديم المخاطر الناتجة عن الحوادث الشخصية تغطية خدمة

 :ثيقة جماعية بالتعاون مع شركة مصر للتأمين وتشمل الخدمات اآلتيةوو

  جنياه  3000بحاد أقصاى وادث الشخصاية داخال أى مستشافى صرف قيمة فواتير عالج الحا

ر األولى من تكلفة العالج ر لشروط الوثيقة بعد خصم الخمسون جنيها  .ووفقا

  تغطيااة مخاااطر الحااوداث الشخصااية الناااتج عنهااا العجااز الكلااى والجزئااى المسااتديم أو الوفاااة

لعجز الكلاى والجزئاى تمنح للورثة فى حالة الوفاة وفى حالة اجنيه  10000بمبلغ للمشترك 

ر لنسبة العجز وشروط الوثيقية.  المستديم يحصل المشترك على مبلغ التعويض وفقا

 خدمة كارت الطوارىء

 التجديد من تاريخ  أسبو بعد تسرى هذه الخدمة 
 من تاريخ اإلشتراك الجديدو شهر 

 متعاقدةجهة 

100% 

 غير متعاقدةجهة 
 داخل القاهرة الكبرى

100% 

 غير متعاقدةجهة 
 خارج القاهرة الكبرى
 غير مغطاة بالشبكة الطبية

100% 

 جهة متعاقدة
 وبدون خطاب تحويل 

50% 

 جهة غير متعاقدة
 خارج القاهرة الكبرى

 لشبكة الطبيةغير مغطاة با
50% 

 جهة متعاقدة
 بخطاب تحويل
100% 

 جهة غير متعاقدة
 داخل القاهرة الكبرى

25% 
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  وأسرهموأسرهم  التجاريينالتجاريين  نقابةنقابة  العضاءالعضاء  المخفض(المخفض( ـ ـ  )المدعم)المدعم  الصحيةالصحية  الرعايةالرعاية  برنامجىبرنامجى  معمع  التعاملالتعامل  خطواتخطوات
العالجية أو العالجية أو   من تاريخ تلقى الخدمةمن تاريخ تلقى الخدمة)ثالثة أيام عمل( )ثالثة أيام عمل( عمل عمل ساعة ساعة   7272مرور مرور   قبلقبلللعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية للعضو طلب الحصول على خطاب تحويل الى من الجهات العالجية   يحقيحق

  على قبول التحويلعلى قبول التحويل  موافقة الجهة العالجيةموافقة الجهة العالجيةعلى على حصوله حصوله بشرط بشرط   الخروج من المستشفىالخروج من المستشفى
  --عيادة مستشفى( :عيادة مستشفى( :  --نظام الكشف لدى الطبيب )عيادة خاصة نظام الكشف لدى الطبيب )عيادة خاصة   ((11

ز دوره عنتد الطبيتب متع دفتع بتاقي ز دوره عنتد الطبيتب متع دفتع بتاقي ــــــم المشترك بتقديم كارت العضوية بالبرنامج والخاص به باإلضافة إلى كوبون واحد فقط للكشف الطبي ) إن وجد مع المريض ( إلى الممرض لحجم المشترك بتقديم كارت العضوية بالبرنامج والخاص به باإلضافة إلى كوبون واحد فقط للكشف الطبي ) إن وجد مع المريض ( إلى الممرض لحجيقويقو  ..أأ
  قيمة الكشف نقدا مباشرة  حسب الدرجة العلمية والوظيفية للطبيب. قيمة الكشف نقدا مباشرة  حسب الدرجة العلمية والوظيفية للطبيب. 

  معاملة تختلف عن باقي المرضى.معاملة تختلف عن باقي المرضى.ال يجوز للطبيب المعالج معاملة العضو ال يجوز للطبيب المعالج معاملة العضو   ..بب
  يجب على العضو االلتزام بنظام االستشارة المعمول بها في العيادات يسرى عليه ما يسرى على غيره من المرضى.يجب على العضو االلتزام بنظام االستشارة المعمول بها في العيادات يسرى عليه ما يسرى على غيره من المرضى.  ..جج

  

  بنصدار أى خطاب تحويل بدون روشتة الطبيب بنصدار أى خطاب تحويل بدون روشتة الطبيب   ححال يسمال يسم    ::كيفية عمل التحاليل واألشعات كيفية عمل التحاليل واألشعات   ((22
  بالنسبة للبرنامج المدعم فقتط بالنسبة للبرنامج المدعم فقتط   ))  88  إتبا  تعليمات الموافقات اإللكترونيه صإتبا  تعليمات الموافقات اإللكترونيه ص  ويتمويتمأو أشعة فيذكر ذلك في روشتة) أو أشعة فيذكر ذلك في روشتة)   للإذا رأى الطبيب المتعاقد فقط أهمية إجراء تحاليإذا رأى الطبيب المتعاقد فقط أهمية إجراء تحالي

ويتدفع نستبته ويتدفع نستبته   كارت عضوية البرنامج الختاص بتهكارت عضوية البرنامج الختاص بتهاصل و صورة من اصل و صورة من إلصدار خطاب التحويل الالزم ثم يتوجه إلى الجهة المتعاقد معها التي تقدم تلك الخدمة ويقدم إلصدار خطاب التحويل الالزم ثم يتوجه إلى الجهة المتعاقد معها التي تقدم تلك الخدمة ويقدم 
  ..المبين بالدليل نقدا وفوراً المبين بالدليل نقدا وفوراً من المبلغ من المبلغ 

   فقط فقط واحد واحد   صبغةصبغة  ويساهم البرنامج فى تكلفة أمبولويساهم البرنامج فى تكلفة أمبولفى حالة االحتياج لعمل االشعات بالصبغة فى حالة االحتياج لعمل االشعات بالصبغة))..  
  ورا ورا كامال وفكامال وفويدفعها المشترك ويدفعها المشترك ر التعاقد ر التعاقد ااباسعباسع  يتم المحاسبةيتم المحاسبةالفحصوات المطلوبة دون الحصول على خطابات تحويل والفحصوات المطلوبة دون الحصول على خطابات تحويل والبرنامج المخفض يتم عمل البرنامج المخفض يتم عمل   ينينبالمسبة للمشتركبالمسبة للمشترك..  

  فقط فقط   المعالج المتعاقدالمعالج المتعاقد  ببللمشتركين فى البرنامج المدعم رجاء عدم الذهاب إلى معامل التحاليل أو مراكز األشعة وطلب إجراء أي فحص دون الرجو  إلى الطبيللمشتركين فى البرنامج المدعم رجاء عدم الذهاب إلى معامل التحاليل أو مراكز األشعة وطلب إجراء أي فحص دون الرجو  إلى الطبي
    

  --العالج الكيماوي )في حاالت األورام السرطانية فقط داخل المستشفيات( :العالج الكيماوي )في حاالت األورام السرطانية فقط داخل المستشفيات( :  --33
  

  ويتم إعطتاهه ويتم إعطتاهه متول الجتوهرى(متول الجتوهرى(––وستط البلتد التدور الثتامن وستط البلتد التدور الثتامن --التوفيقيتةالتوفيقيتة––عرابتى عرابتى   2727))هتا نتو  األدويتة وكمياتهتا إلدارة البرنتامج فقتط هتا نتو  األدويتة وكمياتهتا إلدارة البرنتامج فقتط يقوم العضو بنحضار روشته العتالج موضتح بيقوم العضو بنحضار روشته العتالج موضتح ب

أي نتو  أي نتو  حالتة عتدم توفيرهتا حالتة عتدم توفيرهتا   خطاب تحويل إلى صيدلية الشركة المصرية لتجارة األدوية )فر  طلعت حرب( والتي يمكن أن توفر هذه النوعية من األدوية بأستعار مخفضتة وفتىخطاب تحويل إلى صيدلية الشركة المصرية لتجارة األدوية )فر  طلعت حرب( والتي يمكن أن توفر هذه النوعية من األدوية بأستعار مخفضتة وفتى

اتورة الشتراء مرفقتاً بهتا إشتعار عتدم اتورة الشتراء مرفقتاً بهتا إشتعار عتدم من األدوية يتم الحصول على إشعار منها يفيد عدم توافر األدوية لديها ويتم شراء هذا النو  من صيدلية أخرى نقتدا علتى أن يتتم تقتديم  فتمن األدوية يتم الحصول على إشعار منها يفيد عدم توافر األدوية لديها ويتم شراء هذا النو  من صيدلية أخرى نقتدا علتى أن يتتم تقتديم  فت

  ..ية لتجارة االدوية فر  طلعت حربية لتجارة االدوية فر  طلعت حربتوافر األدوية الصادر عن صيدلية الشركة المصرتوافر األدوية الصادر عن صيدلية الشركة المصر

  لمستشفى :لمستشفى :كيفية دخول اكيفية دخول ا  --44
  إتبا  إتبا  يتم يتم   ))خول خول إذا كانت حالة المريض تتطلب دخول المستشفى يكتب الطبيب المعالج التشخيص واإلجراء المطلوب مع ذكر أسم المستشفى بعد تحديد تاريخ الدإذا كانت حالة المريض تتطلب دخول المستشفى يكتب الطبيب المعالج التشخيص واإلجراء المطلوب مع ذكر أسم المستشفى بعد تحديد تاريخ الد

كارت العضوية على أن يقوم المشترك أو من كارت العضوية على أن يقوم المشترك أو من في الحاالت الطارئة واإلسعافية يجوز دخول أي حالة إلى المستشفى مع تقديم في الحاالت الطارئة واإلسعافية يجوز دخول أي حالة إلى المستشفى مع تقديم   ((  88تعليمات الموافقات اإللكترونيه صتعليمات الموافقات اإللكترونيه ص
عمل عمل ساعة ساعة   7272خطاب التحويل إلى المستشفى خالل خطاب التحويل إلى المستشفى خالل   علىعلى  لحصوللحصولاا((  88) يتم إتبا  تعليمات الموافقات اإللكترونيه ص) يتم إتبا  تعليمات الموافقات اإللكترونيه صضار التقرير الطبي من المستشفى ضار التقرير الطبي من المستشفى ينوب عنه بنحينوب عنه بنح

  ..( ( من دخول المريض أو في يوم بعد األجازة الرسميةمن دخول المريض أو في يوم بعد األجازة الرسمية
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  :في الحاالت الطارئة أو فى المناطق الجغرافية التي ال يتعاقد فيها البرنامج مع جهات عالجية::في الحاالت الطارئة أو فى المناطق الجغرافية التي ال يتعاقد فيها البرنامج مع جهات عالجية:  فقطفقطامج المدعم امج المدعم بالنسبة للمشتركين بالبرنبالنسبة للمشتركين بالبرن  --55
ً يجوز للعضو تلقى العالج لدى مقدمي الخدمات الطبية لغير المتعاقد معهم وفى هذه الحالة يتم موافاة الشركة المديرة للبرنامج بمايلى )يجوز للعضو تلقى العالج لدى مقدمي الخدمات الطبية لغير المتعاقد معهم وفى هذه الحالة يتم موافاة الشركة المديرة للبرنامج بمايلى ) ً طبقا ً لما هو موضحلما هو موضح  طبقا ً ا   (:(:1155بصفحة بصفحة   ا

   من الطبيب المعالج وال تقبل صور علي اإلطالق.من الطبيب المعالج وال تقبل صور علي اإلطالق.  )مدموغ()مدموغ(  الصادر من مصلحة الضرائبالصادر من مصلحة الضرائبتجارية تجارية الالمهن غير مهن غير الالالفاتورة األصلية للمستشفي أو أصل ايصال الفاتورة األصلية للمستشفي أو أصل ايصال  
  .تقرير طبي باإلجراءات العالجية التي أجريت للمريض.تقرير طبي باإلجراءات العالجية التي أجريت للمريض  
  صورة ضوئية من نتائج التحاليل الطبية واالشعات التي تؤكد الحالة المرضيةصورة ضوئية من نتائج التحاليل الطبية واالشعات التي تؤكد الحالة المرضية    
  صورة ضوئية من كارت العضوية للمريض لذات العام و بطاقة الرقم القومى للعضو االساسىصورة ضوئية من كارت العضوية للمريض لذات العام و بطاقة الرقم القومى للعضو االساسى..  

  --مالحظات عامة:مالحظات عامة:    --66
  سنة يستحق مرافق وتحسب اإلقامة + نصف السرير.سنة يستحق مرافق وتحسب اإلقامة + نصف السرير.  1212الطفل حتى الطفل حتى   ((11

  رق درجة اإلقامة وكل ما يترتب على هذه اإلقامة.رق درجة اإلقامة وكل ما يترتب على هذه اإلقامة.إذا رغب المريض في االنتقال إلى درجة أعلى من الدرجة المتعاقد عليها في أي مستشفى فننه يقوم بتسديد فإذا رغب المريض في االنتقال إلى درجة أعلى من الدرجة المتعاقد عليها في أي مستشفى فننه يقوم بتسديد ف  ((22

الطبتتي قبتتل الختتروج متتن الطبتتي قبتتل الختتروج متتن   يجتتب أن يراجتتع المشتتترك الفتتاتورة واألدويتتة المستتجلة بهتتا بالنستتبة للمشتتتركين فتتي البرنتتامج المتتدعم فقتتط والحتترص علتتى كتابتتة التكلفتتة فتتي الملتتفيجتتب أن يراجتتع المشتتترك الفتتاتورة واألدويتتة المستتجلة بهتتا بالنستتبة للمشتتتركين فتتي البرنتتامج المتتدعم فقتتط والحتترص علتتى كتابتتة التكلفتتة فتتي الملتتف  ((33

  المستشفى لمصلحته ومصلحة البرنامج.المستشفى لمصلحته ومصلحة البرنامج.

ع للقتتوانين ع للقتتوانين ـتــتـي أخطتاء فنيتة أو مهنيتتة يرتكبهتا الطبيتب المعتتالج ولكتن تخضتع هتتذه األخطتاء لمتا هتتو وارد فتي الئحتة آداب المهنتتة كمتا تخضي أخطتاء فنيتة أو مهنيتتة يرتكبهتا الطبيتب المعتتالج ولكتن تخضتع هتتذه األخطتاء لمتا هتتو وارد فتي الئحتة آداب المهنتتة كمتا تخضإدارة البرنتامج غيتر مستئولة عتتن أإدارة البرنتامج غيتر مستئولة عتتن أ  ((44

  المنظمة لمهنة الطب.المنظمة لمهنة الطب.

  إذا أجريت أكثر من عملية في وقت واحد يحتسب أجر العملية األكبر باإلضافة إلى نصف رسوم العمليات األخرى.إذا أجريت أكثر من عملية في وقت واحد يحتسب أجر العملية األكبر باإلضافة إلى نصف رسوم العمليات األخرى.  ((55

  سك بحقه كامال وعدم دفع أي مبالغ خارج التعاقد سواء للطبيب أو المستشفى.سك بحقه كامال وعدم دفع أي مبالغ خارج التعاقد سواء للطبيب أو المستشفى.على المشترك التمعلى المشترك التم  ((66

تقريتر طبتى تفصتيلى بتاالجراءات العالجية/صتورة ضتوئية متن نتتائج التحاليتل الطبيتة تقريتر طبتى تفصتيلى بتاالجراءات العالجية/صتورة ضتوئية متن نتتائج التحاليتل الطبيتة   أخر ميعاد لتقديم طلبات السادة األعضاء مستندات العالج )الفاتورة األصلية للمستشتفى/أخر ميعاد لتقديم طلبات السادة األعضاء مستندات العالج )الفاتورة األصلية للمستشتفى/  ((77

  ( يوماً من تاريخ انتهاء تأدية الخدمة العالجية لهم. ( يوماً من تاريخ انتهاء تأدية الخدمة العالجية لهم. 6060وارىء وبطاقة الرقم القومى سارية(. للحصول على مساهمة البرنامج )وارىء وبطاقة الرقم القومى سارية(. للحصول على مساهمة البرنامج )صورة ضوئية من كارت الطصورة ضوئية من كارت الط  واالشعات/واالشعات/

وفقتاً للشتروط وفقتاً للشتروط   مشتتركين فيته فقتطمشتتركين فيته فقتطيساهم البرنامج المدعم فى الحاالت الطبية الطارئة بخالف مساهمة البرنامج من خالل الشركة المديرة فى حالة استخدام كتارت الطتوارىء لليساهم البرنامج المدعم فى الحاالت الطبية الطارئة بخالف مساهمة البرنامج من خالل الشركة المديرة فى حالة استخدام كتارت الطتوارىء لل  ((88

  ( واالشتراك فى خدمة كارت الطوارىء اختيارى للمشتركين التابعين للمشترك األساسى.( واالشتراك فى خدمة كارت الطوارىء اختيارى للمشتركين التابعين للمشترك األساسى.2020//1919//1818الخاصة به )راجع الدليل صفحة الخاصة به )راجع الدليل صفحة 

ين فتى خدمتة كتارت ين فتى خدمتة كتارت ( بالتدليل  للمشتترك( بالتدليل  للمشتترك2020ستاعة األولتى متن تتاريخ دختول أحتد المستشتفيات الموضتحة بصتفحة )ستاعة األولتى متن تتاريخ دختول أحتد المستشتفيات الموضتحة بصتفحة )  4848ختالل الـتـ ختالل الـتـ   AAMMIISSالمتديرة للبرنتامج المتديرة للبرنتامج إبالغ الشركة إبالغ الشركة عدم عدم   ((99

  الطوارئ يترتب عليه عدم االستفادة من المساهمة المالية المقررة لخدمة كارت الطوارئ.   الطوارئ يترتب عليه عدم االستفادة من المساهمة المالية المقررة لخدمة كارت الطوارئ.   

  4848التـ التـ   رجاء الحرص على إبالغ الشركة المديرة للبرنامج بمعرفتك أو بمعرفة أحد االقتارب ختاللرجاء الحرص على إبالغ الشركة المديرة للبرنامج بمعرفتك أو بمعرفة أحد االقتارب ختالل  ::للمشتركين فى خدمة كارت الطوارئللمشتركين فى خدمة كارت الطوارئ
كارت الطوارئ مصتحوبا كارت الطوارئ مصتحوبا أصل أصل مع تقديم مع تقديم   ( ( 0114313300501143133005  --2287154622871546قام التاليـة: )قام التاليـة: )ساعة االولى من دخول المستشفى على االرساعة االولى من دخول المستشفى على االر

    ..ساعة االولى للعالجساعة االولى للعالج  4848ة البرنامج الى المستشفى حتى تستفيد من مساهمة خدمة كارت الطوارئ خالل الـ ة البرنامج الى المستشفى حتى تستفيد من مساهمة خدمة كارت الطوارئ خالل الـ ــبكارت عضويبكارت عضوي
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 أطباء  الباطنة العامة
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 شارع الشماع متفرع من شارع رمسيس 12 إستشارى أ أحمد أنور ابراهيم منصور 1
 ش مصطفى النحاس  92

 العباسية
 مدينه نصر

26837405 
22729999 

 23929460 السيدة زينب عمارة الطاهرة –ميدان السيدة زينب  35 إستشارى أ أحمد عبد اللطيف  2

 إستشارى ج سماعيلإأحمد سيد  3
 ريديانمتفرع من العروبة أمام فندق المش رشيد  32
 بجوار سوق العصرش الخليفة المأمون )كوين سنتر( 60

 الجديدةمصر
 الجديدةمصر

01112509090 
01142222002 

 إستشارى أ احمد سند 4
 ش الجزائر امام كارفور اكسبريس 4

 كشرى لوكسش احمد زكى اعلى  29
 المعادى
 المعادى

01010329061 

 26359417 الزيتون آخر طومان باى -ميدان أبن الحكم  أبراج العز أستاذ احمد صالح شريف 5

 24872444 العباسية برج األطباء أعلى معمل البرج - ش العباسية 91 إستشارى أ أحمد سيد عالم 6

 01010077948 أكتوبر 6 بجوار هايبر بنده كلينيك بأجياد فيو الحى العاشرأاكتوبر  إستشارى ج أشرف إبراهيم عبد الرحمن 7

 الساحل–قول رش بحرى الق  75 إستشارى أ أشرف حلمى سيدهم فليفل 8
 01224740245 شبرا ش خلوصى برج االمل  101

24317030 
 01007325579 حدائق القبة ش مصر والسودان 89 إستشارى اميرة احمد سالم محمد 9
 24535335 مصر الجديدة ش المقريزى 53 أستاذ إيناس محمود طه 10
 24180293 مدينه نصر ش النزهة –ش تاج الدين السبكى  13 أستاذ جميلة محمد نصر 11

 01228228583 الدقى ش مصدق 22 إستشارى أ خالد مرزوق صادق 12

 24535335 مصر الجديدة ش المقريزى 53 أستاذ خالد عبد الحميد محمد 13
 33475544 المهندسين ش جامعة الدول العربية 6 إستشارى ج دينا أحمد عبد اللطيف 14
 225263881 المعادى 1كورنيش المعادى معادى كلينيك الدور 114ة  عمار أستاذ راندا فايز عبد السالم 15
 01000142310 حدائق القبه غرابش سيد البربرى متفرع من ش الشيخ  366 مساعد أستاذ زينب احمد على الدين 16

 22024999 شبرا امام محطة سانت تريزا -ش جامع أبوالفضل 26 إستشارى أ سامى المنياوى نصيف 17
 27955987 عابدين ش مجلس الشعب من ميدان الظوغلى 39 إستشارى أ سامى عمر السيد عبد هللا 18
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 أطباء  الباطنة العامة
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 22009819 شبرا 14برج مريم شقة  –ش الترعه البوالقية  182 إستشارى أ سمير جميل جرجس 19

 01279302237 التجمع الخامس الطبى امام المبنى الغربى ش التسعين الشمالى مجمع ويل كير 166 إستشارى أ سعيد حسين عبد هللا 20
 26835444 العباسية ش العباسية 91 إستشارى أ صالح الدين عبد العزيز محمد 21

 25168569 المعادى الجديدة امام مطعم مؤمن  –ش الالسلكى  49 إستشارى أ طارق سامى محمد عبد العزيز 22
 01066511544 القاهره الجديدة اليف مول -مركز خدمات التجمع الخامس 79 أستاذ طارق ماجد احمد السقطى  23
 01015459677 المعادى من ش احمد بدوى -خلف كارفور المعادى -المعارج العلوى  إستشارى أ عاطف محمود الكردى 24

 01015559373 المعادى هت ش النصرأعلى بتزا  9/2 إستشارى ج غاده خليفه 25
 25764459 شبرا بجوار مكتبة المحبة –ش البعثة  6 إستشارى أ كرم فهمى عجايبى 26
 24056100 مدينه نصر ش الطيران امام كنتاكى  21 مساعد أستاذ ليلى محمود على هنداوى 27
 26846505 العباسية ش المستشفى االيطالى  )أ(2 إستشارى أ محمد الحسانين 28
 33368959 الدقى ش إيران 16 أستاذ محمد شعبان 29
 22562208 الزيتون ش دار السعادة ـ نصوح ـ حدائق الزيتون 5 أستاذ محمد يحيى صديق النبوى 30

 ش الشهيد عنانى من سكة الوايلى امام نادى مصر للبترول 186 إستشارى أ مصطفى ابراهيم اسماعيل سليمان 31
 ش يوسف عباس امام دار الفؤاد رابعة العدوية  10

 حدائق القبة
 مدينة نصر

22597955 
24013351 

 خضر التونىمتفرع من ش  –عمارات التوفيق  46 أستاذ محمود محمد فتح هللا 32
 مكرر ش محمد صبرى أبو علم 1

 نصر دينةم
 باب اللوق

01554596520 
01001808355 

 01116959111 مصرالجديدة روكسى -برج كوين سنتر –ش الخليفة المامون  60 إستشارى أ مصطفى كامل عطية 33

 01141526770 مصرالجديدة ش جسر السويس 94 إستشارى أ معتز محمد سيد 34
 24185438 مدينة نصر عمارات رابعة االستثمارى تقاطع النزهة مع النصر13 إستشارى أ هاللنادر قدرى  35
 33881322 الهرم المطبعة -محوالت  -ش محمد نور الدين 8 إستشارى أ نادية عبد الحميد غريب 36
 22045255 شبرا  3شقة  – 1الدور  –ش شبرا )أ(  152 إستشارى أ نانسى ناجى شنودة 37
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 أطباء  الباطنة العامة
 
 
 
 
 
 
 

               
 واألشعة العالجيةأطباء عالج االورام والطب النووي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م 
 35681771 الهرم العمرانية الشرقية -ش الحصن  3 إستشارى أ نيرة محمود زكى سليم 38
 27752738 مصرالجديدة ش النزهه سانت فاتيما 16 إستشارى أ هناء احمد عوض هللا الشعرواى 39
 23642000 مصرالقديمة شارع متحف المنيل  1 أستاذ هبه مراد يوسف بهجت  40

 سليم االول الزيتون ارعابراج الطيران ش)أ(  99 إستشارى أ هشام حمدى رضوان على 41
 عمارة الميرالند –شارع السباق  103

 الزيتون
 مصر الجديدة

26432734 
01066031835 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 01016757975 مدينة نصر اس العقادبش محمد حسين هيكل من ع 16 مدرس احمد البسطويسى 1
 0155065083 جيزه علوى 1شارع الهرم ناصية شارع المنصورية مشعل برج بانوراما بيرميدز الدور مساعد أستاذ انجى مسعد محمد ابوالنجا 2
 01122345933 مصرالجديدة ش السباق  1 مدرس شريف حسنين احمد 3
 01114464650 المنيل ش المنيل اعلى كباب شاهين 97 أستاذ صالح الدين الميسرى 4

 األزبكية –ش التعاون برج الجالء  9 أستاذ محمد أحمد حسن يوسف 5
 ش مصدق  53

 وسط البلد
 الدقى

01006716240 
01022755557 

 لعالج اآلورام مركز النيل  6
 25203302 المعادى   الدور الثانى – 24شقة  تقسيم الالسلكى ش  6/1 استشاريون ( محمد مشهور جاد هللا)د/ 

 ميدان تريومف –ش النزهة  116 أستاذ لعالج األوراممركز ألفا  7
 ش جامعة الدول العربية 5

 مصرالجديدة
 المهندسين

24192110 
33058526 

 01091571593 مصرالجديدة )أ( ش بغداد الكوربه امام مترو انفاق األهرام 40 مساعد أستاذ مركز رامى غالى لعالج االورام 8
 33357712 الدقى ميدان فينى -ش عبد الرحيم باشا صبرى 42 استشاريون مصر مركز هايفو 9

 01158886036 الدقى الدقىش الدقى ميدان  30 إستشارى أ وائل عبدالجواد عديسة 10
01285034947 

 أطباء  الباطنة العامة
 أطباء عالج االالم      

 
 
 
 
 

 أمراض دمأطباء         
 
 
 

   
 أطباء رعاية مسنين          

 
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 01000032655 الدقى بجوار صيدلية والى  -ميدان الدقى –ش الدقى  40 إستشارى ج عبد الرحيم العوامى 1
 01288223320 مصر الجديدة روكسى  -أمام سينما روكسى –اول شارع ابراهيم اللقانى  إستشارى أ (هانىء إبراهيم ) عيادة األلم  2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 27738583 شبرا جزيرة بدران -النهضة ارعمن ش –مصطفى شوقى  5 إستشارى أ شذا عبد الوهاب أحمد 1

 01001916416 التجمع الخامس 333الدور الثالث عيادة  HCCش التسعين خلف المستشفى الجوى  إستشارى أ هالة أباظه 2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 26433088 عين شمس ميدان النعام –ش متحف المطرية  27 إستشارى ب وليد محمد عبد العال 1

 27758272 مصر الجديدة 5 الدو الثانى  شقه -ش النزهة ميدان تريومف132 إستشارى أ والء وسام على 2
01016602396 

 أطباء  الباطنة العامة
 أطباء عالج االالم      

 
 
 
 
 

 أمراض دمأطباء         
 
 
 

   
 أطباء رعاية مسنين          

 
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 01000032655 الدقى بجوار صيدلية والى  -ميدان الدقى –ش الدقى  40 إستشارى ج عبد الرحيم العوامى 1
 01288223320 مصر الجديدة روكسى  -أمام سينما روكسى –اول شارع ابراهيم اللقانى  إستشارى أ (هانىء إبراهيم ) عيادة األلم  2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 27738583 شبرا جزيرة بدران -النهضة ارعمن ش –مصطفى شوقى  5 إستشارى أ شذا عبد الوهاب أحمد 1

 01001916416 التجمع الخامس 333الدور الثالث عيادة  HCCش التسعين خلف المستشفى الجوى  إستشارى أ هالة أباظه 2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 26433088 عين شمس ميدان النعام –ش متحف المطرية  27 إستشارى ب وليد محمد عبد العال 1

 27758272 مصر الجديدة 5 الدو الثانى  شقه -ش النزهة ميدان تريومف132 إستشارى أ والء وسام على 2
01016602396 

 أطباء  الباطنة العامة
 أطباء عالج االالم      

 
 
 
 
 

 أمراض دمأطباء         
 
 
 

   
 أطباء رعاية مسنين          

 
 
 
 

   
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 01000032655 الدقى بجوار صيدلية والى  -ميدان الدقى –ش الدقى  40 إستشارى ج عبد الرحيم العوامى 1
 01288223320 مصر الجديدة روكسى  -أمام سينما روكسى –اول شارع ابراهيم اللقانى  إستشارى أ (هانىء إبراهيم ) عيادة األلم  2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 27738583 شبرا جزيرة بدران -النهضة ارعمن ش –مصطفى شوقى  5 إستشارى أ شذا عبد الوهاب أحمد 1

 01001916416 التجمع الخامس 333الدور الثالث عيادة  HCCش التسعين خلف المستشفى الجوى  إستشارى أ هالة أباظه 2

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 26433088 عين شمس ميدان النعام –ش متحف المطرية  27 إستشارى ب وليد محمد عبد العال 1

 27758272 مصر الجديدة 5 الدو الثانى  شقه -ش النزهة ميدان تريومف132 إستشارى أ والء وسام على 2
01016602396 

01115661922م�رص �لقدمية52 �سارع �ملنيل�أحمد ح�سني حممد ح�سيب
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 )عصبية( أطباء باطنة ومخ وأعصاب 
 

 
 

الدرجة  االسم  م
 التليفون المنطقة العنوان العلمية

 ش العباسية بجوار قسم الوايلى 99 أستشارى أ احمد المسيرى 1
 ش جامعة الدول العربية24 

 العباسية
 العجوزة

01028221180 
33451408-7 

 01000774699 المعادى مصطفى كاملشارع  29 أستشارى أ مى ماجد عبد الصالحين الدسوقى 2

 01004002266 وسط البلد ش القصر العينى امام مسرح النهار 35 أستشارى أ محمد ادريس عبدالحميد 3

 01018801712 وسط البلد ش محمد محمود باب اللوق بجوارسنترال باب اللوق11  ج أستشارى وليد محمد ابوالفتوح 4

 استشاريون مركز طب النوم واالعصاب 5
 عمارة برج االطباء -كليوبترا ارعش تفرع منم –ش الفيوم 2

 الدور الثالث –خلف المستشفى الجوى  HCCمبنى 
 الدور الثالث –ميدان فيكتوريا دجله  1

 مصرالجديدة
 التجمع الخامس

 المعادى

22915000 
01212913030 

25214014 

 مركز تأهيل  6
 أرض الجولف –ش تاج الدين السبكى  19 استشاريون )لرعاية مرضى المخ واالعصاب(

 بجوار شركة الكهرباء -متفرع من ش التسعين 66ش 
 مصر الجديدة
 التجمع الخامس

01120112211 
01140733733 

 مركز اليكتروالب  7
 01128716901 مدينة نصر  أول عباس العقاد –طريق النصر  5 استشاريون ) فسيولوجيا إكلينكية للجهاز العصبى (

 إيدكس كلينك 8
 01000774699 المعادى ش مصطفى كامل 29 استشاريون )فسيولوجيا إكلينيكية للجهاز العصبى( 
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 أطباء األمراض النفسية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 22725520 مدينه نصر ش مكرم عبيد 56 أستشارى أ أحمد فوزى أمين 1
 24710281 مدينه نصر 7شقة  -الدور الثالث –الحى الثامن  –ش الطاقة  23 أستشارى أ أحمد فتحى الشاطر 2

 ( تقاطع شارع الفلكى نالعرب )المبتدياش محمد عز  30 استشارى ج أسماعيل سيد محمد صادق 3
 ش مؤسسة الزكاة 66

 وسط البلد
 المرج

27932684 
01117614086 

 22909113 مصرالجديدة ش عثمان ابن عفان 15 إستشارى أ على عيداروس سليمان 4

 01221528070 المطرية ش المطراوى 135 أستشارى أ ماجد أرنست رياض 5

 المحور المركزى 341 إستشارى أ محمود أحمد فرج 6
 ش الغيث 3

 أكتوبر 6
 العجوزة

01111636700 
01150473111 

 26422659 مصرالجديدة ش إسماعيل رمزى 21 أستاذ نهلة السيد ناجى 7

 مستشفى دار أبو العزايم  8
 27292701 المقطم خلف نادى الصيد الجديد –السبعين فدان  استشاريون ) للطب النفسى وعالج اإلدمان(

 19369 المقطم ( مدينة المقطم10ش ) استشاريون دار المقطم  )للصحة النفسية( 9

 مركز طب النوم واالعصاب 10
NEUROMED  استشاريون 

 عمارة برج االطباء -كليوبترا ارعش تفرع منم –ش الفيوم  2
 الدور الثالث –خلف المستشفى الجوى  HCCمبنى 

 الدور الثالث –ميدان فيكتوريا دجله  1

 مصرالجديدة
 التجمع الخامس

 المعادى

22915000 
01212913030 

25214014 

 مركز تأهيل  11
 أرض الجولف –ش تاج الدين السبكى  19 استشاريون )لرعاية مرضى المخ واالعصاب(

 بجوار شركة الكهرباء -متفرع من ش التسعين 66ش 
 مصر الجديدة
 التجمع الخامس

01120112211 
01140733733 

يسرى(         مستشفى )د/ عمرو 12
 33808322 حدائق اإلهرام بوابة الثانية –حدائق اإلهرام   –هـ   177 استشاريون لإلمراض النفسية والعصبية وعالج اإلدمان 

01061747111 
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 والطب النووي واألشعة العالجيةأطباء عالج االورام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م
 01016757975 مدينة نصر اس العقادبش محمد حسين هيكل من ع16 أستاذ احمد البسطويسى 1

 استاذ مساعد انجى مسعد محمد ابوالنجا 2
برج بانوراما شارع الهرم ناصية شارع المنصورية مشعل 

 علوى 1بيرميدز الدور
 0155065083 جيزه

 01122345933 مصرالجديدة ش السباق  1 مدرس شريف حسنين احمد 3

 أستاذ محمد أحمد حسن يوسف 4
 األزبكية –ش التعاون برج الجالء  9

 ش مصدق  53
 وسط البلد

 الدقى
01006716240 
01022755557 

 25203302 المعادى المعادى الجديدة 6/1تقسيم الالسلكى عماره   اخصائى محمد مشهور جاد هللا 5

 أستاذ لعالج األوراممركز ألفا  6
 ميدان تريومف –ش النزهة  116

 ش جامعة الدول العربية 5
 مصرالجديدة
 المهندسين

24192110 
33058526 

 25203302 المعادى الدور الثانى – 24شقة   -ش الالسلكى  6/1 استشاريون لعالج اآلوراممركز النيل  7

 01091571593 مصرالجديدة )أ( ش بغداد الكوربه امام مترو انفاق األهرام 40 استاذ مساعد مركز رامى غالى لعالج االورام 8

 33357712 الدقى ميدان فينى -ش عبد الرحيم باشا صبرى 42 استشاريون لعالج االورام  مصر مركز هايفو 9

 26367554 مصر الجديدة أمام محكمة مصر الجديدة  –ش الحجاز  –أ برج التجاريين  34 استشاريون سينا لعالج األوراممركز ابن  10

 22038660 شبرا أول ش دوليتان  –ابراج أغاخان  12 استشاريون مستشفى المركز المصرى للتشخيص والعالج  11

 01016222885 المعادى الجديدة شارع النصر  1/ه 8 استشاريون (كريم مشهور . د) مركز ايليت لعالج االورام  12

 01026517999 الهرم ش علوبة أول ش الهرم بجوار دارى  4 استشاريون #مركز بهية لإلكتشاف المبكر وعالج سرطان السيدات  13

 33057488 المهندسين ش عبد المنعم رياض  54 استشاريون مركز ميلينيوم للشف المبكر وعالج األورام 14

 28123642 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –ميديكال بارك بريميير خلف المستشفى الجوى شارع التسعين  استشاريون #مركز أمل لعالج األورام  15

#

#

#

�ل�رصطان#
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 بها عالج إشعاعى لألورام يوجد التى املستشفيات واملراكز الطبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                                                                                             
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 33356333 الدقى  ش السرايا  12 مستشفى مصر الدولى  1

 16370 اكتوبر 6 أكتوبر 6 -المنطقه السياحيه  –يوليو  26إمتداد  مستشفى دار الفؤاد  2
 19303 حدائق القبة شارع وادى النيل بجوار قصر القبة  مستشفى وادى النيل  3
 25240250 المعادى كورنيش النيل ـ المعادى مستشفى السالم الدولى  4

 22673651 مصر الجديدة  النزهة  –طريق المطار  –ش صالح الدين  مجمع الجالء الطبى للقوات المسلحة  5

 25256350 المعادى  كورنيش النيل بجوار المحكمة الدستورية العليا  حة بالمعادى لالمجمع الطبى للقوات المس 6

مصر اإلسماعيلية  طريق مصر اإلسماعيلية الصحراوى  42الكيلو  المركز الطبي العالمى  7
 16221 الصحراوى 

 19448 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –بجوار بنزينة شل  –جنوبى التجمع الخامس  –شارع التسعين  المستشفى الجوى التخصصى  8
 01026517999 الهرم ش علوبة أول ش الهرم بجوار دارى  4  السرطانمركز بهية لإلكتشاف المبكر وعالج  9

 33356642 الدقى ش عبد الرحيم صبرى بجانب ملحق مستشفى مصر الدولى  42 مركز هايفو لعالج األورام  10

 19057 السيدة زينب  العيونمجرى .. ام شارع سكة االم 1  57357مؤسسة مستشفى سرطان األطفال  11
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 اطباء الباطنة العامة والكلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التليفون المنطقة العــــنــوان الدرجة العلمية االسم م
 01281293989 اكتوبر 6 الشيخ زايد –المجاورة الخامسة  –أ الحى االول  21 استشارى ب احمد حسن محمد الثقبى 1
 24872444 العباسية البرجبرج األطباء أعلى معمل  - ش العباسية 91 استشارى أ أحمد سيد عالم 2

 إستشارى أ احمد سند 3
 ش الجزائر امام كارفور اكسبريس 4

 ش احمد زكى اعلى كشرى لوكس 29
 المعادى
 المعادى

01010329061 

 01228228583 الدقى ش مصدق 22 إستشارى أ خالد مرزوق صادق 4

 33475544 المهندسين ش جامعة الدول العربية 6 استشارى ج دينا أحمد عبد اللطيف  5
 25168569 الجديدة المعادى امام مطعم مؤمن –ش الالسلكى  49 استشارى أ طارق سامى محمد عبد العزيز 6
 01211748833 شبرا روض الفرج -ش مسره  8 استشارى ا عماد عادل وليم 7
 01015559373 المعادى رجباعلى أوالد  13الدور األول شقه  1/6عمار -ش الالسلكى استشارى ج غاده خليفه 8
 27752738 مصر الجديدة ش النزهه سانت فاتيما 16 استشارى أ هناء احمد عوض هللا الشعرواى 9

 استشاريون مركز القاهرة المراض الكلى 10

 باب اللوق -االنتخانة -شارع حسين المعمار 3
 شارع عبد العزيز فهمى 43
 امام محطة مترو المعادى 9شارع  95

 ى بجوار ميدان فودافونزالمحور المركامتداد 

 وسط البلد
 مصر الجديده

 المعادى
 أكتوبر 6

25780822 
26401996 
23598970 
26401996 

 01026000533 المهندسين ش عبد المنعم رياض 48 استشاريون مركز اليف للكلى 11

 المملكة المتحدة للخدمات الطبية 12
 01091351785 مدنيه نصر الحى الثامن –)أ( شارع عمر لطفى  25 استشاريون )مركز ويليفر للغسيل الكلوى(

01091351785 

مركز الصفا ألمراض الكلى  13
 01000747125 الدقى آخر نادى الصيد –أبو بكر الصديق  25 استشاريون )غسيل كلى فقط(

المستشفى الدولى للكلى  14
 الحي المتميز-منطقة المستشفيات  -ش عبد المنعم رياض  استشاريون والمسالك البولية #

 الصحفيين -ش عدنان المدنى  4
 أكتوبر  6

 المهندسين
38837500 
33052000 
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 طباء الباطنة العامة والجهازالهضمى والكبد والحمياتا

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 23929460 السيدة زينب عمارة الطاهرة –ميدان السيدة زينب  35 أستاذ أحمد عبد اللطيف  1
 26359417 الزيتون آخر طومان باى - ميدان أبن الحكم  أبراج بيت العز أستاذ احمد صالح شريف 2

 ميدان الجيش –ش الجيش  226 إستشارى أ أشرف أبو بكر  3
 بعد سينما طيبه  –عمارات طيبة ش النصر  79

 العباسية
 مدينه نصر

25926064 
01020809014 

 الساحل –قول رش بحرى الق  75 استشارى أ أشرف حلمى سيدهم فليفل 4
 01276044328 شبرا ش خلوصى برج االمل  101

01276749858 
 24535335 مصر الجديدة ش المقريزى  53 أستاذ إيناس محمود طه 5
 01277820493 الدقى ش التحرير بجوار مسجد أسد بن الفرات 97 استشارى أ أيمن ربيع عبد القادر 6
 24535335 مصر الجديدة ش المقريزى  53 أستاذ خالد عبد الحميد محمد 7
 01000142310 حدائق القبه الشيخ غرابش سيد البربرى متفرع من ش  366 استاذ مساعد زينب احمد على الدين 8

 22838376 المطرية )ميدان المطرية (ابراج الهنا   –ش المطرية  94 استشارى ج سلوى محمد فهمى 9
 24148258 مصرالجديدة ش البوستة ـ من ش األهرام   9 أستاذ سمير عبد الحميد غيط 10
 01118613737 المقطم ميدان النافورة –المقطم بجوار كنتاكى  9شارع  19 استشارى أ سميراحمد كامل 11
 22011813 شبرا برج الراعى الصالح –ش شبرا  121 استاذ شريف منير محمد فرج 12
 01066511544 القاهره الجديدة مركز خدمات التجمع الخامس  79 استاذ طارق ماجد السقطى 13
 22675629 مصرالجديدة مساكن الشيراتون –عمارات صقر قريش  25 استشارى أ فلاير حسين إبراهيم 14
 23595920 المعادى 77من أول ش  –ش عبد المنعم رياض  10 استاذ محمد السيد إسماعيل 15
 25246727 المعادى مترو المعادىمحطه  أمام -عمارة ركن المعادى 7ش  أأستشارى  محمد كمال زغلول محمد 16
 01002045520 فيصل ش الملك فيصل 272 استاذ محمد عالم 17
 01141526770 مصر الجديدة ش جسر السويس 94 أستشارى أ معتز محمد سيد 18
 22045255 شبرا  3شقة  – 1الدور  –ش شبرا ( أ )  152 أستشارى أ نانسى ناجى شنودة 19
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 طباء الباطنة العامة والجهازالهضمى والكبد والحمياتا

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 33361688 الدقى محطة مترو البحوث –ش التحرير  9 استشارى أ النحاس )كايرو سكوب(نبيل  20
 24185438 مدينة نصر عمارات رابعة االستثمارى تقاطع النزهة مع النصر 13 استشارى ا نادر قدرى عبد الحميد 21
 22566627 مصر الجديدة منشية البكرى –ش جسر السويس  13 أستاذ هدى الطيب ناصر 22
 25265566 المعادى امام مترو المعادى –المعادى  154اول ش  استشارى أ هشام على يحيى  23
 25246406 المعادى عمارة ركن المعادى – 154ش  –ش شفيق  2 أستاذ يسرى عبد الخالق هاشم 24
 01098898685 نصرمدينة  الحى العاشر -أبراج عفيفى  -ش متولى الشعراوى  42 أستاذ يسرى عبد الرحمن محمد 25

مركزززززز سزززززكوب لمنزززززا ير الجهززززززاز  26
 01069438281 الجيزة ش مصدق  12 استشاريون د/ أيمن محمد عبد العزيز الهضمى

             مركزززززززززززززززززززززززززز مصرسزززززززززززززززززززززززززكوب  27
 محطة مترو االنفاق البحوث -امام مقار -ش التحرير 2 استشاريون )لمنا ير الجهاز الهضمى(

 ش نبيل الوقاد  20
 الدقى

 الجديدة مصر
01152360225 
01211546666 

      مركزززز جيززززة كلينيزززك الطبزززى 28
 01220616096 الهرم االهرامات الثالثة ش الهرم بجوار فندق بارسيلو 291 استشاريون )للجهاز الهضمى(

 جوزةعمركز ال 29
 33386722 الدقى ش المراغى من ش المتحف الزراعى العجوزة3 استشاريون (للجهاز الهضمى والكبد )

33774808 

30 
مركزززززززززززززززز د/ عزززززززززززززززامر للكبزززززززززززززززد 

 والجهازالهضمى 
 محمد عامر عفيفى

 أول شارع الملك فيصلش النادى الرياضى برج االطباء  55 استشاريون
 معهد االورامشارع القصر العينى امام   5

 فيصل
 القصر العينى

35715384 
01223114650 

عيااااارؤاة للجااااال لمىهااااار  اله ااااا    31
 01006107100 الشيخ  اجد  لفيدة –محول كرجزى ووتر  استشاريون #والكبد وال نرظير 

مركااااز اركلااااير لمىهاااار  اله اااا    32
 33457307 ال هندسين ميدان مصطف  مح وؤ –شرلع سولجر  5 استشاريون والكبد وال نرظير
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 اطباء الباطنه العامة والسكر والغدد الصماء
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم  م

 شارع الشماع متفرع من شارع رمسيس 12 إستشارى أ أحمد أنور ابراهيم منصور 1
 ش مصطفى النحاس  92

 العباسية
 مدينه نصر

26837405 
22729999 

 استشارى ج أحمد سيد إسماعيل 2
 ش رشيد متفرع من العروبة أمام فندق المريديان 32
 جوار سوق العصر بكوين سنتر(ش الخليفة المأمون ) 60

 مصر الجديدة
 مصر الجديدة

01112509090 
01142222002 

 استشارى ا احمد سند 3
 ش الجزائر امام كارفور اكسبريس 4
 ش احمد زكى اعلى كشرى لوكس 29

 المعادى
 المعادى

01010329061 

 26359417 الزيتون أبراج بيت العز آخر طومانباى –ميدان ابن الحكم  أستاذ أحمد صالح شريف 4
 33385541 المهندسين ش البصرة 25 إستشارى أ أسامة محمد رشاد التونى 5
 25327494 المنيل شارع المنيل 89 استاذ مساعد حسن سمير عفت 6
 225263881 المعادى 1كورنيش المعادى معادى كلينيك الدور 114عمارة أستاذ راندا فايز عبد السالم 7
 01149135513 مدينه نصر مصطفى النحاس -امام عمارات عثمان –ش على امين  28 إستشارى أ تامر محمد رضا ندا 8
 24533772 حدائق القبة عمارة الصفا –عمارات رئاسة الجمهورية  أستاذ  سبيلة جمعة موسى 9

 01227003000 باب اللوق ش محمد محمود 11 أستاذ صبحى أحمد الشيشى 10
 01068441228 المعادى بعد المسجد الكويتى –الشطر السادس  –أ زهراء المعادى  59 إستشارى أ ضياء الدين عبد العزيز 11
 24835194 العباسية برج الزينى –ش العباسية  91 إستشارى أ عادل حسن شحاتة 12
 33352350 الدقى محى الدين أبو العز 44 إستشارى أ عقيلة أبو السعد 13
 01022224050 مدينه نصر ش الطيران امام كنتاكى  21 أستاذ مساعد ليلى محمود على هنداوى 14
 35681771 الهرم ش الحصن العمرانية الشرقية 3 خصائىأ محمد حامد محمد على 15
 33368959 الدقى ش إيران 16 أستاذ محمد شعبان 16
 22562208 الزيتون حدائق الزيتون –نصوح  –ش دار السعادة  5 أستاذ محمد يحيى صديق النبوى 17
 01119659111 مصرالجديدة روكسى -برج كوين سنتر –ش الخليفة المامون  60 أستشارى أ مصطفى كامل عطية 18
 23642000 ةمصرالقديم شارع متحف المنيل  1 استاذ هبه مراد يوسف بهجت  19
 01200022554 شبرا محطة مترو مسرة  –ش شبرا  83 اساتذة المنير لرعاية عيون مرضى السكر 20
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 التليفون المنطقة العنوان العلميةالدرجة االسم م

 01028202810 حدائق القبة ش مصر والسودان  93 استشارى أ أحمد ابراهيم الدسوقى خليل 1
 33366645 المهندسين بجوار مسجد مصطفى محمود  –ش الفواكه  2 استشارى أ احمد اسعد 2
 01099382929 المنيل السرايا ناصية شارع القصر العينىش  7 استشارى أ احمد عادل محمد العمرجى 3
 33375299 الدقى ميدان الدقى –ش التحرير  100 أستاذ أحمد كمال مطاوع 4
 01099891263 اكتوبر 6 التعاونيات 164  عمارة 11الحى 164 مشروع  اخصائى )عيادة رويال كير( احمد محمد جالل 5
 26338288 مصر الجديدة سيامام مستشفى هليوبول –ش الحجاز  62 باستشارى  أدهم أحمد عبد التواب 6
 24159825 مصر الجديدة ميدان سفير  ش عثمان بن عفان ـ 73 استشارى أ أيهاب مكين نخلة 7
 24530520 مصر الجديدة منشية البكرى –الخليفــة المأمــون ( أ  ) 2 استشارى ب جمال شعيب 8
 24180293 مصر الجديدة الجولف - تاج الدين السبكى من ش النزهة ش13  أستاذ جميله محمد نصر 9
 01007878765 مصر الجديدة برج التجاريين  ميدان المحكمة  –شارع الحجاز ( أ  ) 34 استشارى أ حازم محمد عبد المنعم محمد منصور 10
 33451898 المهندسين ش السودان  203 استشارى أ حسن محمد عبيد 11
 25193277 المعادى المعادى الجديدة 262ش  3 استشارى الدين حامدحسام  12

 الدقى  -الدور العاشر  - لبطل احمدعبدالعزيز ا 20  استاذ خالد رفعت عبد المجيد 13
 الطبى المحور المركزى  MEDPOINTمبنى 

 المهندسين
 01067827258 الشيخ زايد

 فوق بنك البركه -برج لؤلؤة فيصل  - ش فيصل استشارى أ خالد التهامى محمد وجيه  14
 فوق بى.تك –ش احمد عرابى  32

 فيصل
 المهندسين

37832131 
33473286 

 ش الفالوجا 36 استشارى ب خالد محمد وهبه 15
 ش عمر بن الخطاب  19

 العجوزه
 امبابة

33027893 
37133646 

 37215220 فيصل من ش العشرين   -ش الشهيد أحمد حمدى  77 أستشارى أ خالد مصطفى الجندى 16
 27750072 مصر الجديدة سانت فاتيما –ش النزهة  147 أستاذ ضياء المنشاوى 17
 25751412 وسط البلد ش رمسيس )عمارة فايزر( 47 استشارى أ طاهر عبد الفتاح القاضى 18
 01017488844 مدينه نصر بجوار حلوانى ايتوال –أمام بنزينة موبيل  -الحى العاشر استشارى أ طارق السيد 19
 27765192 مصر الجديدة تريومف ميدان –ش محمد رمزى  56 استشارى أ رامز سام بسيليوس 20
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 01223955062 مصر الجديدة ميدان سان فاتيما –ش الدكتور احمد امين  21 استشارى أ رامى ريمون الياس 21
 01000858145 مدينه نصر 12شقة 1عمارات رابعة االستثمارى ش النزهة الدور 28 إستشارى ج سمير محمد حسن سرور 22
 01013004231 مصر الجديدة برج االطباء - ميدان الكوربة -ش الفيوم متفرع من ش كليوباترا 2 استشارى أ شريف حسين محمد  23
 22566034 مصر الجديدة ش اسماعيل رمزى  22 إستشارى ج يوسف رزقشريف رزق  24
 26432300 الزيتون ميدان بن الحكم ـ أبراج بيت العز ـ مدخل أ استشارى أ عادل عبد الرحيم السيد 25
 23933695 وسط البلد بجوار البنك األهلى –ش شريف  16 أستشارى أ عبد المجيد الجندى 26
 23955411 باب اللوق ميدان الفلكى 11 أستاذ مشعلعبد المنعم محمد  27
 24147648 مدينه نصر  ميدان الساعة –عمارات رابعة اإلستثمارى  13 أستشارى ا غادة أبو شادى  28

 ش منشية البكرى 31 أستاذ غادة الشاهد 29
 01145453690 مصر الجديدة شارع  رفاعة من الخليفة المأمون 1

 01005584061 السيدة زينب 43شقة  – 4ش المبتديان الدور 30 إستشارى ج فاروق مصطفى فارس 30
 24531140 مصر الجديدة منشية البكرى –ميدان بن سندر  10 أستشارى ا فايق فهيم صليب 31
 26717897 نصر دينهم الدكتور عزت سالمه من عباس العقاد  ش 24 استشارى أ فريد فؤاد دوله السيد 32
 01153156505 القصر العينى الدور الخامس -أمام معهد األورام  -ش القصر العينى  5 استشارى أ العزيز محمدكامل عبد  33

 ش فيصل العريش اعلى محل لطفى لالحذية 182 اخصائى كريم نبيل السعيد السعيد غريب 34
 بجوار مسجد الحصرى –المحور المركزى  –ابراج المدينة 

 فيصل
 أكتوبر  6

01150431730 
01226663669 

 01009816446 الهرم 1ش الهرم عمارات االتحادية مدخل  300 أاستشارى  محمد حمدى صالح 35
 33379745 الدقى عمارة مصر للتأمين -ش الدقى 42 استشارى أ محمد سليم 36
 01114777567 المعادى ميدان الحرية  100ش 2 استشارى أ محمد عبد المنعم البردى 37
 01115499919 الدقى 202شقة 2ش التحرير ميدان الدقى برج االطباء الدور 96 استشارى أ محمد فوزى عبد العليم  38
 01158582435 مدينه نصر  608عياده  النصر ارعبرج دار الفؤاد الطبى تقاطع يوسف عباس مع ش أستاذ محمود على البدرى  39
 33353105 الدقى امام مسجد أسد بن الفرات –التحرير  ش 97 استاذ  أطفال(قلب )  محمد على حجازى 40
 01145545505 المعادى  عماره المعادى الجديده اعلى مطعم تكا 8 استشارى أ منصور محمد مصطفى  41
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 27754437 مصر الجديدة فوق صيدلية رشدى –ش النزهه ميدان تريومف  138 أ إستشارى نهاد لورانس 42
 33369654 الدقى ميدان الدقى -البرج اإلدارى –ش التحرير   98 إستشارى أ هشام صالح الدين طه 43

 01158587679 المرج خلف مسجد الهداية -المرج الشرقية  -ن يش ابو العني 14 إستشارى أ هانى حسين محمد 44

 01010403789 مصر الجديدة روكسى -ش رمسيس تقاطع بطرس غالى   54 أإستشارى  هانى محمد فخرى  45
 27961613 السيدة زينب  4 ش المبتديان سعد زغلول الدور 30 جإستشارى  وليد محمد كامل 46

 إستشاريون ركزايجيهارت الطبىمـ 47
 الدورالثالث 3سكني مدخل  2برج السراج مول  -ش عطية الصوالحي 

 ارض الجولف - ش نبيل وقاد  5
 ش تاج الدين السبكى من ش النزهة 19

  داخل م النزهه الدولى–ش لرشيد متفرع من ش المشير أحمد إسماعيل  9

 مدينه نصر
 مدينه نصر

 مصر الجديدة
 مصر الجديدة

22755577 
24182829 
24188951 
22681360 

 38355777 اكتوبر 6 أكتوبر 6 –المحور المركزى  –ب ابراج الفتح  7 إستشاريون مركز د/عصام بليغ 48

 01115931794 أكتوبر 6 فدان  71منطقة  249عمارة  –الحى السادس  إستشاريون مركز القلب التخصصى 49

50 
 مركز الهضبة الطبى 

 01016434813 حدائق االهرام بجوار صيدلية رشدى -البوابة االولى -ب حدائق االهرام  74 إستشاريون ( للقلب واالوعية الدموية)

51 
 مــــــــــركز نبض الحياة

 )للقلب واألوعية الدموية(
 د/ ابراهيم ياسين

 إستشاريون

 عمارة البنك االهلى -أمام فندق سفير - ميدان المساحة 5
 ميدان صالح الدين  –ش كليوباترا  40

 الدور الثالث –ؤلؤة لالحى األول سنتر ال
 امام المرور القديم مول الشروق يجوار بنزينة توتالجراندا

 ش حسن حسنى بجوار اوالد رجب 8

 الدقى
 مصر الجديدة

 العبور
 الشروق

 حدائق حلوان

01157057091 
01157057095 
01157057093 
01157057094 
01110000255 

 01010366632 المعادى هــ  ش النصر 4 إستشاريون مركز جولدن هارت 52

53 
 مركز كارديوكيور
 01127240563 الدقى ميدان السد العالى ميدان فينى إستشاريون الشبراويشى() داخل مستشفى 

54 
 شركة إيليت هارت للرعاية الصحية

 01090103330 المعادى طريق مصر حلوان الزراعى  73 إستشاريون ) داخل مستشفى عالء عزت(

 تقاطع ش عباس العقاد مع ش احمد الزمر  -ميدان انبى  إستشاريون   مركز مصر للقسطرة 55
 بجوار المدارس األلمانية –)أ( ش الدقى  6

 مدينة نصر 
 الدقى

01011113231 
37488556 
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 اطباء القلب
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 26243814 مصرالجديدة سور الكلية الحربية  -ب ش عمار بن ياسر 112 إستشاريون مركز عناية للقلب والقسطرة واألوعية الدموية 56
 24153160 مصرالجديدة مصر الجديدة –ش الثورة  64 إستشاريون بمستشفى فلسطين # -وحدة رعاية القلب والقسطرة  57

 22411110 مصرالجديدة جامع الفتح  –ش محمد فريد  91 إستشاريون مستشفى الدرة بعالجات القلب واالوعية الدمويةمركز 58
 01012661000 مصرالجديدة خلف قسم النزهة -ش بشير نعمة 2 إستشاريون #مركز القاهرة للرعاية الطبية والقسطرة والحاالت الحرجة  59

 01023443346 حدائق القبة حدائق القبة -امام التوحيد والنور  –ش امتداد ولى العهد  36 إستشاريون المركز المصرى للقلب واألوعية الدموية 60

 #مستشفى أمراض وجراحات القلب واالوعية الدموية  61
 24853765 العباسية العباسية  –ش رمسيس  392 إستشاريون ( تتعامل مع البرنامج المدعم فقط( )جامعة عين شمس)

 27374726 وسط البلد أمام دار األوبرا  -الجزيرة  -ش محمود مختار 3 إستشاريون (مستشفى المعلمين)مركز نيوهارت للقسطرة  62

 19173 السيدة زينب ش بورسعيد  251 إستشاريون مركز الطاهرة لألشعة التداخلية والقسطرة والمناظير 63

 الالسلكى   –دجلة المعادى  – 216ش  4 إستشاريون هارت كير لفحوصات القلب المتقدمة 64
 التحرير ش 97

 المعادى
 الدقى

01276007317 
01005719820 

 25259869 المعادى كورنيش النيل المعادى  إستشاريون مركز شفاء للقسطرة واألشعة التداخلية # 65

كايرو ميديكال سنتر المحور المركزى بجوار مستشفى ايدن   إستشاريون مركز رعاية القلب والحاالت الحرجة التخصصى 66
 01006179638 أكتوبر 6 الخامسالحى 

 37412228 الجيزة  ش فيصل  242 إستشاريون مركز شريان للعناية المركزة والقسطرة 67

 01001686106 حدائق األهرام البوابة الرابعة  – حدائق االهرام  ش الجيش 427 إستشاريون )د/ طارق ابراهيم الدسوقى( –مركز القلب  68

 37601199 الدقى ش مصدق 7 إستشاريون واالوعية الدمويةمركز القلب والقسطرة  69

 33389315 الدقى ش األحرار  3 إستشاريون مركز كارديوتك للرعاية الطبية 70

 01000356816 الدقى العجوزة -جامعة الدول العربية  –ش أبو المحاسن الشاذلى  5 إستشاريون مركز اليف كاث للقسطرة 71

72 
 الطبية والقسطرة مركز كابيتال للخدمات

 33658056 الدقى ش الجمهورية من ش االحرار امام المصل واللقاح  4 إستشاريون (داخل مستشفى العاصمة )

 37602296 الدقى  ش نبيل الوقاد  6 إستشاريون مركز الحياة الطبى التخصصى للقلب 73

 33039672 المهندسين رياض ـ المهندسينش عبد المنعم  55 إستشاريون مركز القاهرة للقسطرة )كايرو كاث( # 74
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 22723760 مدينة نصر عمارة نصر سنتر –مصطفى النحاس ش   1 أستاذ إبراهيم عبد الفتاح محسن 1
 23922545 باب اللوق ناصيه جواد حسنى– صبرى ابو علم( ش مكرر) 1 استاذ أشرف مختار مدكور 2
 01011655207 المنيل ميدان الباشا – ب ش المنيل 72 إستشارى أ أشرف عادل جمعه على 3

 بجوار كريستال عصفور مايو فوق البنك الوطنى 15ش  أستاذ احمد على أبو نجلة 4
 ش شبرا بجوار محطه مترو الخلفاوى  252

 شبرا الخيمة
 شبرا

44716357 
24319566 

 23922636 باب اللوق باب اللوق  –ش شريف باشا   5 أستاذ حسن محمود أمين 5
 01114020699 المهندسين ش السودان 128 إستشارى أ حسين وجدى المصرى 6
 23917291 باب اللوق ش جواد حسنى 11 أستاذ رفعت أبو السعد 7
 24148258 مصرالجديدة من ش االهرام -ش البوستة  9 إستشارى أ زينب محمود السيد 8
 22560068 مصرالجديدة روكسى -المماليك )ا( ش  4 إستشارى أ سامح وهيب السويفى 9
 26439467 الزيتون )برج المرمر( –ش بن الحكم  27 استاذ  سيد لبيب حسين العطارى 10
 01122249456 الهرم مشعل  –ش زغلول  بجوار اسواق الهيثم  18 إستشارى أ عادل البكرى البسيونى 11
 23598644 المعادى أمام فندق المعادى-الزراعىطريق مصر حلوان  58 أستاذ عصمت على عبد النبى 12

 ش مصر والسودان حدائق القبة 60 إستشارى أ فريد فايز منقريوس 13
 بنى مزار شارع بورسعيد 

 حدائق القبة
 السيده زينب  

01205287927 
0120522251 

 01023322707 الملك الصالح فودافونعمارة  -ميدان ابو السعود  -الملك الصالح  إستشارى أ عمرو عبد العظيم محمد 14
 37741470 الجيزة ميدان الجيزة –برج مراد  –ش مراد  8 أستاذ محمد صدقى السيد 15
 01141070806 المعادى الجديدة ش الألسلكى بجوار مؤمن 6/1 إستشارى أ منال شاكر الحسينى 16
 01140989491 الزيتون طومانباىتقاطع ش العزيز باهلل مع ش  4 إستشارى أ مكرم يوسف رزق 17
 26202814 مصر الجديدة بجوار الكلية الحربية -ش فريد سميكة من الحجاز 94 إستشاريون مركز رعاية الجهاز التنفسى 18

 مركز هشام مرتضى  19
 01023078804 المطرية )أ(ميدان المطريه البرج االدارى 2ابراج بيت العز  إستشاريون )لالمراض الصدرية ( 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 22723760 مدينة نصر عمارة نصر سنتر –مصطفى النحاس ش   1 أستاذ إبراهيم عبد الفتاح محسن 1
 23922545 باب اللوق ناصيه جواد حسنى– صبرى ابو علم( ش مكرر) 1 استاذ أشرف مختار مدكور 2
 01011655207 المنيل ميدان الباشا – ب ش المنيل 72 إستشارى أ أشرف عادل جمعه على 3

 بجوار كريستال عصفور مايو فوق البنك الوطنى 15ش  أستاذ احمد على أبو نجلة 4
 ش شبرا بجوار محطه مترو الخلفاوى  252

 شبرا الخيمة
 شبرا

44716357 
24319566 

 23922636 باب اللوق باب اللوق  –ش شريف باشا   5 أستاذ حسن محمود أمين 5
 01114020699 المهندسين ش السودان 128 إستشارى أ حسين وجدى المصرى 6
 23917291 باب اللوق ش جواد حسنى 11 أستاذ رفعت أبو السعد 7
 24148258 مصرالجديدة من ش االهرام -ش البوستة  9 إستشارى أ زينب محمود السيد 8
 22560068 مصرالجديدة روكسى -المماليك )ا( ش  4 إستشارى أ سامح وهيب السويفى 9
 26439467 الزيتون )برج المرمر( –ش بن الحكم  27 استاذ  سيد لبيب حسين العطارى 10
 01122249456 الهرم مشعل  –ش زغلول  بجوار اسواق الهيثم  18 إستشارى أ عادل البكرى البسيونى 11
 23598644 المعادى أمام فندق المعادى-الزراعىطريق مصر حلوان  58 أستاذ عصمت على عبد النبى 12

 ش مصر والسودان حدائق القبة 60 إستشارى أ فريد فايز منقريوس 13
 بنى مزار شارع بورسعيد 

 حدائق القبة
 السيده زينب  

01205287927 
0120522251 

 01023322707 الملك الصالح فودافونعمارة  -ميدان ابو السعود  -الملك الصالح  إستشارى أ عمرو عبد العظيم محمد 14
 37741470 الجيزة ميدان الجيزة –برج مراد  –ش مراد  8 أستاذ محمد صدقى السيد 15
 01141070806 المعادى الجديدة ش الألسلكى بجوار مؤمن 6/1 إستشارى أ منال شاكر الحسينى 16
 01140989491 الزيتون طومانباىتقاطع ش العزيز باهلل مع ش  4 إستشارى أ مكرم يوسف رزق 17
 26202814 مصر الجديدة بجوار الكلية الحربية -ش فريد سميكة من الحجاز 94 إستشاريون مركز رعاية الجهاز التنفسى 18

 مركز هشام مرتضى  19
 01023078804 المطرية )أ(ميدان المطريه البرج االدارى 2ابراج بيت العز  إستشاريون )لالمراض الصدرية ( 
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 الروماتيزم و طباء الطب الطبيعيأ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 حلميه الزيتون  – برج الفهيم -ش سليم االول أ(  ) 81 استشارى أ احمد عبد اللطيف عبد القادر 1
 ش موسى الكاظم محطة الفيال الحى السابع  5 

 الزيتون
 مدينه نصر

26322069 
01155579156 

 شبرا بجوار خير زمانش  200 أستاذ أشرف إسماعيل مصطفى 2
 مصطفى النحاس –عمارات عثمان   72

 شبرا
 مدينه نصر

22007575 
01010034555 

 01026056758 اكتوبر6  المحور المركزى الحى الرابع فيو مول 229 استشارى أ دعاء حسن سيد عطيه 3
 22410854 الجديدة صرم ميدان الجامع –ش هارون الرشيد 27 استشارى أ عادل نبيه عوض بدوى 4

   عبد الحميد عبد العظيم  5
 أخصائى الغيطانى عبد الحميد  

 ش عبد الحى حجازى من ش نور الدين بهجت 21
 ش محمد فريد بجوار مسجد الفتح 35
 سنترال المطرية -ش على جالل من ش الترولى  2
 ش القرنفلى  4

 مصر الجديدة
 مصر الجديدة

 المطرية
 شبرا الخيمة

26717877 
26320212 
26543035 
46097370 

 01012908866 مدينه نصر ش عطية الصوالحى من مكرم عبيد امام السراج مول  28 استشارى أ مدحت محى الدين عبد اللطيف 6
 22023126 شبرا دوران شبرا –ش روض الفرج  86 أستاذ محمد رجائى الحلو 7
 24545214 مصر الجديدة روكسى -ش المماليك  1 أستاذ محمد على علوى 8
 01142666041 العباسية ش رمسيس  395 مدرس مساعد محمد العدل العدل 9

 متفرع من ش يوسف عباس –عمارات التوفيق  46 استاذ محمود محمد فتح هللا 10
 مكرر ش محمد صبرى أبو علم 1

 مدينة نصر
 باب اللوق

24010111 
01001808355 

 رابع ش من ميدان السواح -األوقاف تقسيم  12 مدرس هالة محمد عبد الصبور 11
 2مجمع عيادات ميديكال بارك  218عياده 

 قصرالقبه
 التجمع الخامس

26020101 
26180022 

 محطه المطبعه –فيصل  –ش وهدان  9 استاذ كلثوم محمد محمد عبد الحميد 12
 خوفو -)أ( المنطقة األولى 16 – 422فيال 

 فيصل
 حدائق االهرام

35860497 
33919312 

 23900044 السيدة زينب ش بورسعيد  251 استشارى ج يحيى محمود عبد الشافى 13
 01006624853 مدينة نصر أمام أسماك البرج  –ش جعفر الصادق ش الطيران 12 استاذ يسرى رجب عبد المجيد 14
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 طباء جلدية و تناسليةا   
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية سماال م
 22758953 مدينة نصر تقاطع مكرم عبيد -ش مصطفى النحاس  52 أستاذ احمد صادق محمد سالم 1

 ( برعى بالزا خلف مسجد الحصرى1برج ) أإستشارى  أحمد محمد عمر 2
 امام بنزينه التعاون –محطة التعاون  –ش فيصل  263

 أكتوبر 6
 01112511369 فيصل

 33798590 حدائق االهرام الرابعة امام خزان المياه البوابة – االهرام حدائق ن 160 أستشارى أ أحمد محمد على حسانين 3
الدور  المركز الطبى المعادى كلينيك كورنيش المعادى استاذ اسماء سعيد فرج 4

 01558347380 المعادى 112االول عيادة 
 24305039 شبرا ش الترعة البوالقية  250 استشارى ب اشرف إسحق ناعوم 5
 26350281 مصر الجديدة ميدان الجامع –ش اسماعيل رمزى  25 استشارى ب ايمان احمد ابو سنة 6
 01001446969 مدينه نصر المنطقة السادسة –ش محمد النادى  35 أستشارى أ أيمان محمد صالح احمد 7
 22727527 مدينه نصر إمتداد مكرم عبيد  -ش هشام لبيب  2 أ استشارى خالد عبد المنعم بهجت 8
 01008994188 مدينة نصر طريق النصر رابعة العدوية14 استشارى ب ريم اهاب الدين شفيق 9

 27751403 الجديدة مصر النزهه -ش محمد تيمور 28 استشارى أ زكية غورست جورجى 10
 01097414817 مدينة نصر ش النزهة ميدان الساعة  13 استشارى ب زينب مصطفى عبدالرحمن 11
 24313761 شبرا الخلفاوى –ش احمد العوامرى  3 استشارى أ سامية عدلى راغب 12
 22691656 مصرالجديدة مساكن شيراتون -عمارات صقر قريش  42 استاذ عبد هللا سالمسمر 13
 33925592 فيصل المساحة  –ش القدم الشريف ناحية الملك فيصل  1 استشارى أ شدوى جميل 14
 33383009 المهندسين ش سوريا 58 أستاذ شيرين صبيح 15

 الخلفاوى –ش منية السيرج  17 استشارى ج صباح أنور سيد أحمد 16
 ش رمسيس تقاطع بطرس غالى روكسى 54

 شبرا
 مصر الجديدة

01022436964 
01005390608 

 22404741 مصر الجديدة محطة منشية التحرير  -ش جسر السويس  243 إستشارى أ زغلول عادل بطرس 17
 33052633 المهندسين ش النيل األبيض ـ ميدان لبنان  13 أستاذ عبد الرحمن محمود النشار 18
 22754675 مدينة نصر بجوار الجامعة العمالية –عمارات اول مايو  8 استاذ عمرو محمد زكى على 19
 01030025954 مدينة نصر ش افريقيا امتداد مصطفى النحاس 35 اخصائى مايكل عفت باسيلى 20
 01002184233 السيدة زينب ش بورسعيد 251 استشارى أ محمد عبدالملك نصار 21
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 طباء جلدية و تناسليةا   
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 23807572 المعادى المعادى حدائق –( 9ش ) 45 إستشارى أ مجدى زايد عبد هللا 22
 25051606 المقطم ميدان النافورة –( 9ش ) 27 إستشارى أ محمد النمر 23
 27925278 وسط البلد عابدين ش قولة ـ أمتداد محمد محمود ـ  39 استشارى أ محمد حلمى طلعت 24
 24535458 مصر الجديدة ش الميرغنى ـ روكسى  4 أستاذ مصطفى أحمد همام 25

ش النزهة ميدان سانت فاتيما عمارة بنك  168 أستاذ محمد اسماعيل محمد كامل 26
 27756466 مصر الجديدة    105 البركة شقة

 26373509 مصر الجديدة امام مستشفى هليوبوليس –ش الحجاز  58 إستشارى أ محمد محمد حلمى  27
 01095704566 المنيل ش المنيل أعلى صيدلية عابدين  84 مدرس مروة صالح الدين المسيرى 28
 37611062 الدقى  تقاطع ش التحريرش محى الدين أبو العز  4 أستاذ منال صالح 29
 22566395 مصر الجديدة ش بيروت  17 أستاذ نادر فؤاد محمد رجب 30

 هناء رمضان صادق  31
 01091748498 المطرية ميدان المطرية)أ( فوق مول الجمال برج  (2)ابراج العز استشارى ج )سيدات وأطفال فقط (

 01143072258 فيصل المطبعة -ش ابى تمام الملك فيصل  17 استشارى ب هانى الزمزمى 32
 23595029 المعادى بجوار كوستا   - المعادى 9ش  72 استاذ هدى احمد محمد منيب 33
 26014395 حدائق القبة الوايلى الكبيرش عشرة  24 استشارى ج هشام على عسل 34
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 اطباء األطفال
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01149975744 المهندسين ش البطل احمد عبد العزيز المهندسين 20 استشارى ا احمد على سليمان رفعت 1
 37601259 الدقى ش مصدق  40 استشارى  أ اسامة صالح الدين 2
 24504440 حمامات القبه 2منشية البكرى مدخل  –ميدان  ابن سندر  12 استشارى  أ اسامه محمود أحمد عديشه 3
 01008780957 حدائق االهرام ب ش الثروة المعدنية حدائق االهرام البوابة االولى 10  استشارى ب )حديثى الوالدة( اسراء احمد السيد المزاحى 4
 28450778 المقطم بجوار فودافون أمام البوار –ميدان النافورة  9ش  6 استشارى أ اشرف السيد على شومان 5
 28180433 حلوان ش احمد انسى بجوار بنك مصر القديم 33 استشارى أ اشرف سيد كامل 6

 امل عبد العظيم احمد لطفى  7
 01065891555 مصر الجديدة ش النزهة سانت فاتيما امام بنك مصر 160  استشارى أ )حساسية ومناعة وروماتيزم(

 01006345060 الدقى ش الدقى ميدان الدقى اعلى عصير فرغلى 45 استشارى أ )تغذية( صبرى الديمونى امال 8

 استشاريون أطفالنا 9
 شارع الجيزى ) برج سوتيرا ( 69

 )و( بوابة خفرع عن طريق الفيوم 196
 الحياه مول اعلى بنك بلوم مصر بجوار مستشفى الشيخ زايد

 الجيزه
 حدائق االهرام

 زايدالشيخ 

01015567769 
01015567760 
01015567730 

 الجديدة ب ش الزهراء نيركو المعادى 21 استشارى أ ايمن حمدى شبايك 10
 ش عبد الخالق صابر الزهراء  19

 المعادى
 مصر القديمة

01140624000 
27226200 

 33889329 فيصل محطة الكوم األخضر  -ش فيصل  111 استشارى أ بهاء بديع رمسيس 11

 مراكز وعيادات 12
 الدكتور/ حسام منصور

 استشارى أ
 

 أمام دهب مول بجوار سينما ماجدة –ش حيدر  40
 ش محمد سيد احمد 21ميدان المحطة 

 تقاطع عباس العقاد مع أحمد الزمر –ميدان انبى 
 عمارة ركن المعادى – 7شارع  –ميدان محطة المترو 

 ميدان رمسيس 6
 ميدان التحرير 11
 الكوربة –روكسى  –ش األهرام  38

 ميدان محطة المترو عزبة النخل الشرقية 

 حلوان
 حلوان

 مدينه نصر
 المعادى
 رمسيس
 التحرير

 مصر الجديدة
 عزبة النخل

25560396 
25575009 
22756032 
25283965 
25782598 
25782597 
24527841 
24996715 
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 اطباء األطفال
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 25880891 وسط البلد ش الظاهر االزبكية 9 استشارى ا جمال نورالدين الزرارى 13
 36864243 اكتوبر 6 2مركز النخيل  – 11الحى  إستشارى أ حسين عيسى محمد 14
 22753694 مدينه نصر م السادسة -ش الفريق اول على على عامر  5 أاستشارى  خالد عبدالعزيز وصفى 15
 01117326089 اكتوبر 6 المحور المركزى كيروميديكال سنتر اخصائى امام عمر جمعه )حديثى الوالدة ( حنان 16
 01064362000 التجمع الخامس التجمع الخامس مول ميديكال بارك االول بجوار المحكمه استاذ رأفت عبد الرؤوف محمد خطاب 17
 01066764802 المهندسين الدور الثالث –المهندسين  –ش شهاب  94 استاذ رانيا حسنى تميرك 18
 24103246 مدينة نصر الحى العاشر المرحلة االولى بجوار فندق ريحانه استشارى ا )حديثى الوالدة ( سامح كرم سمعان 19
 25657263 القاهره الجديده  1دانا مول  –التجمع الخامس  أستاذ سنية فهمى 20
 22729999 مدينه نصر ش مصطفى النحاس الدور االول 92 أ إستشارى سميرعبد الفتاح عبد العزيز 21
 22728422 مدينة نصر مكرم عبيد -ش هشام لبيب  26 إستشارى أ سيد محمود غريب 22
 37621755 الدقى ميدان الدقى –ش الدقى   40 استشارى أ عزة عصام الشيخ 23

 ش مصدق بجوار مستشفى بن سينا   22 أاستشارى  عالء الدين المسلمى 24
 ش بورسعيد  241 

 الدقى
 السيدة زينب

37616217 
23906944 

 25195251 المعادى الجديده شارع الالسلكى 3/3 استشارى أ فاتن البربرى 25
 01064595959 اكتوبر6 المحور المركزى 8/  7وحدة رقم  1سنتر اجياد فيو الدور استشارى أ فؤاد حسن حنفى حسن 26
 37457837 فيصل فيصل -طريق ترعة المريوطية  70 استاذ مجدة محمد العيوطى 27
 37825350 الجيزة ش الملك فيصل 328 استشارى أ محمد الكيالنى 28
 01006879874 مصر القديمة الدور االرضى 81عمارة 2مدينة الفسطاط الجديدة المجاورة اخصائى محمد سعيد ابراهيم سويلم 29
 01014120607 مدينه نصر ش احمد الزمر بجوار التوحيد والنور الحى العاشر 32 أ استشارى عبد المجيد عبد الرحيممحمد  30
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 اطباء األطفال
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

مسعود               محمد عبدالحى احمد 31
 01281085195 مصر الجديدة ميدان المحكمةبرج التجاريين ش الحجاز  )أ( 34 أ استشارى (واعصاب اطفال )مخ

 33353105 الجيزة الدقى -امام مسجد أسد بن الفرات  –ش التحرير  97 استاذ (أطفال محمد على حجازى )قلب 32
 01068835322 عين شمس أ ش عين شمس ميدان النعام امام التوحيد والنور 24 استشارى ج محمد نزيه فريد 33
 35738856 الجيزة ش محمد ناصف  متفرع من شارع كولدير جزيره الدهب  47 أ استشارى مصطفى حسن الكشكى  34
 01100344344 مدينه نصر ش داوود بركات 20 استشارى ج منى اسماعيل محمد اسماعيل 35

 تقاطع العشرين  –ش أحمد عصمت  139 باستشارى  مهدى محمد عبد العزيز 36
 ش مصطفى النحاس 63

 عين شمس
 مدينه نصر

24931448 
22746664 

 24513587 الزيتون ش جسر السويس 76 باستشارى  نبيل نعيم رفلة 37
 01035818456 طنطا شارع المدارس اعلى الشريف للبالستيك الدور الثالث استشارى ج نظمى كمال حسن 38
 01222949736 مصر الجديدة السبع عمارت –ش محمد رشيد رضا  7 أ استشارى ( أطفال هادية ابراهيم األعصر )تغذية 39
 26670980 طممقال   25مربع  - 9ش  أ استشارى مصطفى حميد هشام مصطفى 40
 33377637 الدقى ش محى الدين ابوالعز 10 استشارى أ وجدى عبد القادر هاشم 41
 01275265996 الزيتون ش جسر السويس برج البنيان امام عمارات الميريالند 130 أاستشارى  يةصحة الطفل التخصصعيادات   42
 25187903 المعادى من ش الجزائر -ش العروبة  5/2 أاستشارى  رؤوف محمد الهوارىياسر  43
 01014511457 أكتوبر 6 3 شقة 435اكتوبر عقار  6المجاورة الثانية  استشاريون )عيون دلتا ( دلتا التخصصية عيادات  44
 01141724970 فيصل ش أحمد إسماعيل من ش العشرين  1 استشاريون مركز طفولتى لإلطفال  45
 01068445424 الجيزه بوالق الدكرور –ش العشرين  521 استشاريون المركز التخصصى لطب األطفال 46

  مستشفى تبارك لالطفال 47

 ش المهدى  7 -نصر . الحى العاشر  م 
 ش عبد هللا العربى امتداد الطيران م نصر  43

 خلف طيبة مول –ش انور المفتى  9عباس العقاد 
 حسين ذهنى تقاطع الثورة مع النزههش  3

 مدينة نصر
 مدينه نصر
 مدينه نصر

 مصر الجديدة

24114050 
24055677 
24055030 
26351803 

 26351803 مصرالجديدة هليوبوليس ـ بجوار صيدناوى. ش عبد العزيز فهمى ـ م 53  مستشفى تبارك الرعاية المركزة لألطفال 48
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 طباء المسالك البوليةا

 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 33052633 المهندسين ميدان لبنان   –ش النيل االبيض  13 استاذ احمد محمود النشار 1
 01063432743 المطرية ابراج العز )أ( –ميدان المطرية  استشارى ا جمال ابو رجيله 2
 23959060 وسط البلد  ش محمد فريد 141 استاذ جالل عبد السالم  3

 المعادى الجديدة   -ش النصر  21 إستشارى أ خالد محى الدين محمد عامر  4
 الحادثة امام مستشفى التحرير

 المعادى
 الفيوم

25173775 
01118696725 

 01030008492 ةمصر الجديد روكسى ش الخليفة المامون برج االطباء 60 ج استشارى  خالد احمد حبيب 5

 23577026 مدينة نصر الحى العاشر  –ش متولى الشعراوى  42 إستشارى أ عبد المجيد فرحاتطارق  6
 23937297 السيدة زينب ش بورسعيد  251 استشارى أ عبدالوهاب حامد الصياد  7
 35723932 الجيزة ميدان الجيزة  –عمارة النصر  أستاذ عزالدين سالم العطار 8
 01003898198 المهندسين 10المهندسين الدور السابع شقة  -السودان ش 128 أستاذ عماد مصطفى جابر 9
 01090041901 الدقى ش مصدق الدقى 14 إستشارى أ  محمود شكرى العدوى 10
 35693715 الجيزة امام محكمة الجيزة  –ش ربيع الجيزى  67 استشارى ب نادر نبيه عطا هللا 11
 01154876245 شبرا ابراهيم من ش خلوصىش احمد  22 استشارى ب ق سامىاوجدى اسح 12

مركز الروضة للمسالك البولية  13
 منيل الروضة –ش االخشيد  34 استشاريون وتفتيت الحصوات

 25317329 مصر القديمة )امام مستشفى الزهيرى(

 37494477 المهندسين ش الحجاز 1 استشاريون مركز يوروبرو للمسالك البولية 14



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

53

 العمود الفقرىجراحة العظام واطباء 
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 شبرا –ش روض الفرج  17 استشارى ا ابراهيم جادو 1
 الدور األول 4شقة  8عمارة  –عمارات البترول أمام نادى التوفيقية 

 شبرا
 المهندسين

01202408988 
01003035117 

 العربيةش شهاب من جامعة الدول 3 استشارى ا ابراهيم حنتيره 2
 مبنى ويل كير خلف المستشفى الجوى

 المهندسين
 التجمع الخامس

01288788069 
01288788059 

 23787068 المعادى 152ش 15 استشارى ج احمد حسنى احمد اسماعيل 3
 01201092893 المنيل ))أ( ش القصر العينى  )امام كلية صيدلية  33 استشارى ا أحمد جاد 4
 35728732 الجيزه الدور التاسع  -ميدان الجيزة -عمارة النصر 511 استشارى ب احمد خضر 5
 23636382 المنيل محطة الغمراوى –ش المنيل  89 أاستشارى  احمد فريد نورالدين 6

 احمد سمير القليوبى 7
 01200053179 المهندسين ش السوادن بجوار سلم قصر االليزيه اعلى كنتاكى 128 أاستشارى  )مناظير ومفاصل(

 22621959 مدينة نصر طريق النصر بجوار طيبة مول71 استشارى أ احمد مصطفى احمد 8
 224730304 مدينة نصر التاسعة ش د.محمود فتحى ميديكال سنتر منطقة استشارى أ اسامه مصطفى حسن 9

 33357590 المهندسين شارع السودان 30 استشارى أ اسامة رجب عبدالفتاح  10
 37622056 الدقى مصر للتامينعمارة ش الدقى ميدان الدقى49 استاذ  الدسوقى محمدايهاب ابراهيم  11

 مركزابو هميلة التخصصى للعظام 12
 01099999384 الدقى ش بابل من ش مصدق  20 استشارى أ د/ تامر ابو هميلة

 25901788 وسط البلد برج النصر ميدان باب الشعرية 5 استاذ جاد راغب عبد الباقى 13
 01141466641 مدينه نصر أمام بنزينة موبيل –موقف زهراء العاشر  اخصائى حاتم حسن أحمد عثمان 14
 01120027798 الهرم بجوار فندق أوروبا 8عمارات اإلتحادية رقم -الهرم 300 استشارى أ حسين سعد زهران 15
 22027076 شبرا دوران شبرا-ششبرا 127 استشارى أ زهير زاهر غطاس 16
 01000115648 الزمالك ش الملك األفضل 2 استشارى أ سوزان محمد حامد الغوابى 17

 استشارى أ عبد الرحمن عوض عبد العزيز 18
 برج أبو طالب –ش بورسعيد  302
فوق مصر لالشعه خلف مسشتفى الجوى  HTCمبنى

 الدور الرابع 438عيادة 

 السيدة زينب
 التجمع الخامس

01097976634 
01015113877 

 01068666014 السيدة زينب ش الفلكى بجوار محطة مترو سعد زغلول4 استشارى ج عماد عالء الدين الزهيرى 19
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 العمود الفقرىجراحة العظام واطباء 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 01120144442 مصر الجديدة ش الخليفة المأمون 50 استشارى عالء الطحان 20

 23930363 باب اللوق ميدان الفلكى  11 استشارى أ كريم خالد زهدى 21

 23876271 مدينة نصر الحى السابع -ش الخليفة االمر 27 استشارى أ محمد أحمد صفى الدين 22

 CIBتعاون اعلى بنك لأ ش الهرم ميدان ا 197 استشارى أ محمد احمد عبد المنعم 23
 الدور الثالث –مشروع كايرو مديكال سنتر  91عيادة 

 الهرم
 أكتوبر 6

01273673228 
01111014466 

 الحى السابعش حسن الليثى ناصية ش محمد احمد سليم 1 اخصائى محمد اسامة الهوارى 24
 ش الحرية ميدان المطرية9

 مدينة نصر
 المطريه

01002664838 
01002664838 

 01009498584 مصر الجديدة ش جسر السويس روكسى78 استشارى أ محمد اشرف لطفى الوكيل 25
 37443004 الهرم ش العريش الهرم28 اخصائى محمد قطب محمد وهبه 26
 01005133844 الشيخ زايد Cمبنى  -الشيخ زايد -توين تاورز  -يوليو 26محور  استاذ محمد كمال عبد العزيز  27
 24185438 مدينة نصر تقاطع النزهه والنصر امام الجامعه العمالية 13  استشارى أ محسن محمد السيد 28
 35694877 الهرم اول ش الهرم  بجوار النفقمجمع نصر الدين  أستاذ محمد المرسى 29
 35826885 فيصل محطة المطبعة -ش الملك فيصل  276 استشارى أ محمد الديب 30
 24833028 العباسية باشا  هميدان عبد -ش العباسية 63 أستاذ محمد رضا عبدالوهاب  31
 01024714433 المعادى ميدان الحرية  100ش 6 مدرس محمد رفعت والى 32
 01061222241 مدينه نصر  مكرر شارع ابو العتاهية  4 استشارى أ محمد على احمد فرغلى 33
 24342677 حدائق القبه ةبرج اللؤلؤ -ش مصر والسودان (أ )127 استشارى ب محمد عيد حسن 34
 01000436115 باب اللوق تقاطع صبرى ابو علم -حسنى ش جواد 1 أستشارى أ محمد عبد السالم جمعة 35
 01099771704 الدقى بجوار ساريدار 9ش التحرير الدقى الدور96 مدرس محمد مسعد معروف ناصف 36

 أاستشارى  محمد يوسف الباجورى 37
 برج االشقر المحور المركزى349
حمزه اج سعودى امام ش سهل رش الملك فيصل اب 168
 الكوم االخضر محطة

 أكتوبر 6
 01068654165 فيصل

 01030066692 مصر الجديده امام حرية مول فش شري)أ(  14 مدرس محمود عبد الوهاب 38
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 العمود الفقرىجراحة العظام واطباء 
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 باب اللوق  –عمارة اللواء  –ش شريف  2 أستاذ  محمود حافظ  39
 Jعيادة  -  Cمبنى – 18قطعة  –توين تاورز 

 وسط البلد
 01060079998 الشيخ زايد 

 01030025954 مدينة نصر ش افريقيا امتداد مصطفى النحاس35 اخصائى محمود محمد محمود عيسى 40
 22007378 شبرا ش شبرا الخلفاوى273 اخصائى مهند محمد مجدى حموده 41

 رابع ش من ميدان السواح -تقسيم األوقاف  12 مدرس هالة محمد عبد الصبور 42
 2مجمع عيادات ميديكال بارك  218عياده 

 قصر القبه
 01114442527 التجمع الخامس

 -بجوار فندق راديسون –عمارات صقر قريش  73 استشارى ا هانى محروس مهنى عبد الملك 43
 22662482 مصر الجديدة شيراتون هليوبوليس

 01207277867 فيصل أعلى النساجون الشرقيون -الرئيسىش فيصل  321 اخصائى هانى عادل منير 44
 01030755339 المهندسين ناصية شهاب–ش جامعه الدول العربية 47 إستشارى ا هانى سعد محى الدين 45

 أمام كنتاكى -ش الطيران 21 استشارى ب هشام سامى عبد الرحمن 46
 ش رشيد متفرع من العروبة أمام فندق المريديان22

 مدينه نصر
 01005106677 مصر الجديدة

 01067340140 منشية البكرى اشاره روكسى –أمام كلية تربية  -ش جسر السويس  46 إستشارى ا وائل أحمد محمد نصار 47

 روكسى –ش السلحدار  13 استشارى ج وائل سمير بدر 48
 ميديكال بارك بريمير –ش التسعين خلف مستشفى الجوى 

 مصر الجديده
 التجمع الخامس

01126030551 
01555344930 

 26331791 مصرالجديدة ميدان الجامع -ش المنصورة 18 استاذ يسرى محمد موسى 49
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 جراحة أطفال –جراحة التجميل  -جراحة األورام  -جراحة المناظير  -أطباء الجراحة العامة 
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 22582774 مصر الجديدة روكسى - ش القبه 8 استشارى أ )أورام( ابراهيم محمد الحمامصى 1

 ش زنين امام صيدلية الصحة بوالق الدكرور اخصائى احمد محمد البيومى ابو الفتوح احمد 2
 برج االطباء  –ش نادى الرياضى  55

 الدكروربوالق 
 01016049000 فيصل

 26720895 مدينه نصر ش مصطفى النحاس  7 استاذ )جراحة مناظير ( احمد عالء الدين عبد الحميد 3
 01067777386 الجيزه برج االطباء  –ش مراد  30 مدرس ارسانى طلعت صابر  4
 25751887 شبرا ش جزيرة بدران 7 أستشارى أ أسامة سيد عبد الخالق 5
 24325152 شبرا عبود  -مدخل القاهرة  41 أستاذ اسماعيل عبد المجيد الخواجة 6
 23622782 المنيل ش عبد العزيز آل سعود 63 أستاذ إسماعيل مدحت الشيشينى 7

 المريوطية -ش الهرم محطه الوفاء واالمل 44 استشارى أ اشرف الخولى  8
 امام المعهد القومى للكبد - ش القصر العينى 21

 الهرم
 القصر العينى

01005226686 
01212060115 

)أ( ش الخليفة المأمون 2 أستاذ اورام ( جراحةأشرف الزغبى ) 9  24536852 مصر الجديدة 
 26718085 مدينه نصر ش طرابلس من ش عباس العقاد 4 استاذ أطفال( جراحةأشرف حامد صديق توفيق) 10
 33383009 المهندسين ش سوريا  58 أستاذ اوعية دموية( جراحةاشرف هدايت ) 11
 01008386429 الزيتون النعام -برج منارة الزيتون  –ش سليم االول  115 أستشارى أ )جراحة اورام( امجد احمد محمد ابو العالء 12
 23909649 باب اللوق عابدين -ش رشدى  15 أستشارى أ ايمن إيهاب نافع ) أطفال( 13

عبد الرحمن ايمن محمد عبد المهمين  14
 28430573 المقطم  بجوار مطعم حسنى  9ش  8635قطعة  أستشارى أ )جراحة اورام(

 جأستشارى  ايمن ابو ليلة 15
 المقطم ميدان المفارق اعلى صيدلية ليله 9شارع 

 CMCشارع التسعين اعلى جوماركت داخل مركز
 ميدان عباد الرحمن خلف برج سها 21

 المقطم
 التجمع الخامس

 القطامية
01000222953 

 24858525 العباسية عبده باشا  –برج االطباء  –ش العباسية  91 أستاذ حازم عبد السالم  16
 26356521 مصر الجديدة ش الحجاز ـ ميدان المحكمة  40 أستاذ أورام (  جراحة حسن طنطاوى ) 17
 24313761 شبرا الخلفاوىشارع احمد العوامرى  3 أستشارى أ دانيال جاد الرب بشاى 18
 37609470 الدقى ش بدر الدين من ش الدقى بعد حلوانى الجهاد 5 أستاذ أورام (  جراحة ) رمضان مره 19
 25263342 المعادى ميدان الحرية – 105من ش   100ش  2 استاذ أورام ( جراحة)  زياد سمير جاد 20

 
 
 
 
 
 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

57

 جراحة أطفال –جراحة التجميل  -جراحة األورام  -جراحة المناظير  -أطباء الجراحة العامة 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01222853641 الزيتون تقاطع طومنباى  –ميدان العزيز باهلل  4 أستشارى أ شريف بطرس أخنوخ 21

 24549888 مصر الجديدة روكسى -ش سيد عبد الواحد  5 استاذ شريف عمر الكرداوى 22

 01211919280 مصر الجديدة ش عبد اللطيف المكباتى خلف مستشفى هيليوبوليس1 أستشارى أ شريف مراد 23

 طارق محمدى محمد فرج  24
 27756823 مصرالجديده ش عبد العزيز فهمى ميدان سانت فاتيما 94 استاذ ) جراحة اوعيه دموية(

 01229575015 المنيل ش المنيل مصر القديمة 97 مدرس أورام ( جراحة)ارق حسانين عبدالعزيزط 25

 01009099883 التجمع الخامس خلف مستشفى الجوى -التسعين الشمالى ش 162 أإستشارى  ضيائى دياب ) جراحة تجميل( 26

 01144506625 مصرالقديمة عمرو بن العاصش برج فودافون  تقاطع صالح سالم مع  أإستشارى  عادل جودة حسين  27

عصام الدين محمد زكى ابراهيم              28
 01099099545 وسط البلد االزبكية -امام البنك المركزى  –ش الجمهورية  59 استشارى ) جراحة اوعيه دموية(

 01204487592 عزبة النخل 3 شقة 1ش الفريد عزبة النخل الدور 14 استشارى ب )جراحة مناظير (عماد عدلى يونس نصرهللا 29

 33351127 الدقى الدقى  -ش التحرير 129 استاذ مساعد عمرو محمد على محمد 30

 01006367475 المعادى ميدان عرب المعادى بجوار مطعم اسماك الحرية استشارى أ أورام (  جراحة )على زيدان تهامى  31

 22707607 مدينه نصر مكرم عبيد  -ش محمد توفيق دياب  35 استشارى ب على ممدوح سليمان الباسل 32
 35709740 الجيزة العمرانية الشرقية –ش زكى هريدى من ترعة الزمر 1  إستشارى أ فوزى رشاد كامل 33
 24572853 شبرا دوران شبرا –ش الشبراوى  22 إستشارى ا تجميل( جراحة ) فيصل حداية 34
 24261404 الزاوية الحمراء مساكن الزاوية الحمراء –ش أحمد عودة  1 إستشارى ا محسن أحمد أحمد عودة 35
 01007779439 مصر الجديدة ش النزهه 74 مدرس محمد جمال الدين لطفى 36
 26720748 مدينة نصر   505عيادة رقم –برج االطباء  –مصطفى النحاس  96 استاذ أطفال( جراحة محمد ربيع محمد خطاب ) 37
 01005080106 الدقى شارع التحرير 29 إستشارى ج أورام ( جراحة )  غريب حمد سيد أحمدم 38
 01021228989 المعادى خلف كارفور المعادى -الدور االول -العلوىالمعراج  4018قطعة  إستشارى أ محمد عاطف الكردى 39
 01000406076 الدقى ش التحرير امام محطة المترو119 أ إستشارى محمد سعيد حدايه 40
 26398967 الزيتون حلمية الزيتون –ش بن الحكم  41 أستاذ محمد قنديل عبد الفتاح 41
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 جراحة أطفال –جراحة التجميل  -جراحة األورام  -جراحة المناظير  -أطباء الجراحة العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م 

 01066655572 العباسية تقاطع احمد سعيد –ش العباسية  62 أستاذ محمد محمد عبد الرحمن الكردى 42
 01150065974 المريوطيه ش الملك فيصل  85 إستشارى ا محمد صالح الدين عبد الحميد 43

 من مصر والسودان ش الشيخ امير 3 إستشارى ا تجميل ( جراحة محمد مسعد بليطى ) 44
 امام المحكمة –ش عبد الحميد  2

 حدائق القبة
 امبابة

24649018 
01225105855 

 01001475585 وسط البلد مركز عناية  –ش عرابى فوق مول الجوهرى  27 إستشارى ا محمد هشام طلعت ) جراحة أورام ( 45
 01000942246 مصرالجديدة برج سوق العصر – الخليفة المامون روكسىش  50 استشارى ا )جراحة مناظير (محمد يحيى على ابراهيم 46
 24550219 الزيتون ش جسر السويس 114 أستاذ محمود أحمد الشافعى 47

                 محمود محمد احمد ناصر 48
 01092525207 الدقى 4ش مصدق الدور28 استشارى ا ) جراحة اوعيه دموية(

 24096847 مدينه نصر منشية البكرى  –مساكن صقر قريش  39ب  24 إستشارى ا أورام( جراحة مصطفى محمد نجم ) 49
 24512525 مصرالجديدة منشية البكرى –1مدخل –ميدان بن سندر  12 أستشارى ا أورام ( جراحة مصطفى السعيد الخولى )  50

           ممدوح عبدالسالم مبروك سعيد 51
 01020606868 المنيل ش المنيل ميدان الباشا 72 جاستشارى  ) جراحة اوعيه دموية(

 01005185297 األزبكية أمام نقابة التجاريين –ش رمسيس  99 إستشارى ا أورام ( جراحةكيرلس ) ممدوح سامى  52
 23646207 المنيل ش متحف المنيل 14 إستشارى ا منير مرقص بشاى 53
 01001195432 مصرالجديدة تريومفميدان  –ش النزهه  126 باستشارى  تجميل( جراحة موريس فكرى ميخائيل ) 54
 01208592192 مصر الجديدة ش الزبيدى منشية البكرى بجوار كلية التربية 9 استشارى ج أطفال( جراحة )نادر ناصف جرجس 55
 24195960 مصرالجديدة ش عثمان بن عفان بين سفير وتريومف 73 استشارى ج هانى عزيز كيرلس 56
 01127443759 المقطم 1الدور 5216الهضبة الوسطى الحى الرابع ق استشارى ج هشام اسماعيل عبدالنبى صالح 57
 01000858145 مدينه نصر ش النزهه عمارات رابعه اإلستثمارى 28 استشارى أ (أورام  جراحة)وائل عبد العظيم عبد الونيس  58
 33053373 المهندسين )أ( ش احمد عرابى  95 استشارى أ ياسر الغرابلى 59
 22728422 مدينه نصر من مصطفى النحاس –ش هشام لبيب  26 استشارى أ أورام ( جراحة يوحنا شهدى )  60
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 القلب والصدرو اطباء جراحة المخ واألعصاب
 اطباء جراحة المخ واألعصاب

 

 م االسم الدرجة العلمية العنوان المنطقة التليفون
 1 أحمد جمال على السيد مدرس ش أحمد عرابى  37 المهندسين 01223383649
 2 احمد عبدالرحمن احمد عبدهللا استشارى ا ش القصر العينى 35 السيدة زينب 01005190755

 3 السيد عبد الرحمن  المر أستاذ برج االطباء –ش محمد محمود  1 باب اللوق 27962825

                        محمد احمد سعيد صوان استشارى أ الدور الثانى –ش المنيل  47 المنيل 25324224
 4 (%50)خصم خاص على الكشف 

 5 محمد احمد يحيى الحسينى أ استشارى كابول من مصطفى النحاس شبرج طيبة اول  مدينة نصر 01010090386
 6 محمد حلمى عبد الشفوق محمد مدرس ميدان سات فاتيما –عمارة بنك البركة  –ش النزهه  168 مصر الجديدة 01284651726
 7 محمد عماره الهوارى استشارى ا ش المنيل ميدان الباشا72 المنيل 01000551158

 8 مصطفى كامل الفولى إستشارى أ ش مصطفى النحاس 96 مدينة نصر 26703815
 9 ماجد عبد هللا توفيق حسن استشارى ب برج االطباء -شارع العباسية 91 العباسية 01023742405
01140733733 
01120112211 

 التجمع الخامس
 مصر الجديده

 ش التسعين أمام مستشفى الجوى 66
 10 واألعصاب مركز تأهيل لطب المخ استشاريون ش تاج الدين السبكى داخل مستشفى مكه 

 11 المركز الطبى لجراحات المخ واألعصاب والعمود الفقرى  استشاريون أعلى كنتاكى –ميدان النافورة  9ش  المقطم 25040496

 12 #مستشفى نيوروسباين  استشاريون خلف مسجد الحصرى –مول السيتى  –المحور المركزى  أكتوبر  6 16621

 13 ( #نيوروسباتاليا)مستشفى جراحات المخ واالعصاب  استشاريون الحى المتميز –ش عبد العزيز باشا فهمى  52 أكتوبر 6 25869777

 اطباء جراحة القلب والصدر
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01066411177 الجيزه الدقى -ش التحرير 97 استشارى أ أحمد محمد أحمد الوكيل 1
 37621755 الدقى ميدان الدقى 40 إستشارى ا عزمى الجبالىأحمد  2
 26905059 مصر الجديده ش الخليفة المأمون روكسى 15 إستشارى ا ايمن محمود امين عمار 3
 01095800100 وسط البلد شارع المبتديان من شارع القصر العينى 30 استاذ حسن السيسى 4

 رياضش عبد المنعم  55 إستشارى ا حسن الصاوى 5
 ش قدرى  22

 المهندسين
 السيده زينب

33463492 
23907094 

 ميدان الجيزة عمارة النصر  استشارى ا عبدهللا محمد اسامة 6
 مول داون تاون بجوار مسشتفى زايد التخصصى عياده ريحانة

 الجيزة
 01018580033 الشيخ زايد

 01114225225 الجيزه ش مراد الجيزة 8 استشارى ا محمد احمد البدوى 7

 رابع ش من ميدان السواح -تقسيم األوقاف  12 مدرس معتز صبحى احمد ربيع 8
 2مجمع عيادات ميديكال بارك  218عياده 

 قصر القبه
 التجمع الخامس

26020101 
26180022 

 35692845 فيصل برج بالزا اول ش فيصل فوق اوالد رجب إستشارى وليد عباس كامل 9

 القلب والصدرو اطباء جراحة المخ واألعصاب
 اطباء جراحة المخ واألعصاب

 

 م االسم الدرجة العلمية العنوان المنطقة التليفون
 1 أحمد جمال على السيد مدرس ش أحمد عرابى  37 المهندسين 01223383649
 2 احمد عبدالرحمن احمد عبدهللا استشارى ا ش القصر العينى 35 السيدة زينب 01005190755

 3 السيد عبد الرحمن  المر أستاذ برج االطباء –ش محمد محمود  1 باب اللوق 27962825

                        محمد احمد سعيد صوان استشارى أ الدور الثانى –ش المنيل  47 المنيل 25324224
 4 (%50)خصم خاص على الكشف 

 5 محمد احمد يحيى الحسينى أ استشارى كابول من مصطفى النحاس شبرج طيبة اول  مدينة نصر 01010090386
 6 محمد حلمى عبد الشفوق محمد مدرس ميدان سات فاتيما –عمارة بنك البركة  –ش النزهه  168 مصر الجديدة 01284651726
 7 محمد عماره الهوارى استشارى ا ش المنيل ميدان الباشا72 المنيل 01000551158

 8 مصطفى كامل الفولى إستشارى أ ش مصطفى النحاس 96 مدينة نصر 26703815
 9 ماجد عبد هللا توفيق حسن استشارى ب برج االطباء -شارع العباسية 91 العباسية 01023742405
01140733733 
01120112211 

 التجمع الخامس
 مصر الجديده

 ش التسعين أمام مستشفى الجوى 66
 10 واألعصاب مركز تأهيل لطب المخ استشاريون ش تاج الدين السبكى داخل مستشفى مكه 

 11 المركز الطبى لجراحات المخ واألعصاب والعمود الفقرى  استشاريون أعلى كنتاكى –ميدان النافورة  9ش  المقطم 25040496

 12 #مستشفى نيوروسباين  استشاريون خلف مسجد الحصرى –مول السيتى  –المحور المركزى  أكتوبر  6 16621

 13 ( #نيوروسباتاليا)مستشفى جراحات المخ واالعصاب  استشاريون الحى المتميز –ش عبد العزيز باشا فهمى  52 أكتوبر 6 25869777

 اطباء جراحة القلب والصدر
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01066411177 الجيزه الدقى -ش التحرير 97 استشارى أ أحمد محمد أحمد الوكيل 1
 37621755 الدقى ميدان الدقى 40 إستشارى ا عزمى الجبالىأحمد  2
 26905059 مصر الجديده ش الخليفة المأمون روكسى 15 إستشارى ا ايمن محمود امين عمار 3
 01095800100 وسط البلد شارع المبتديان من شارع القصر العينى 30 استاذ حسن السيسى 4

 رياضش عبد المنعم  55 إستشارى ا حسن الصاوى 5
 ش قدرى  22

 المهندسين
 السيده زينب

33463492 
23907094 

 ميدان الجيزة عمارة النصر  استشارى ا عبدهللا محمد اسامة 6
 مول داون تاون بجوار مسشتفى زايد التخصصى عياده ريحانة

 الجيزة
 01018580033 الشيخ زايد

 01114225225 الجيزه ش مراد الجيزة 8 استشارى ا محمد احمد البدوى 7

 رابع ش من ميدان السواح -تقسيم األوقاف  12 مدرس معتز صبحى احمد ربيع 8
 2مجمع عيادات ميديكال بارك  218عياده 

 قصر القبه
 التجمع الخامس

26020101 
26180022 

 35692845 فيصل برج بالزا اول ش فيصل فوق اوالد رجب إستشارى وليد عباس كامل 9
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 والحنجرة األنف واألذن اطباء     
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 33463012 المهندسين أعلى نفق وادى لنيل –( عمارات االوقاف 1( عماره )6ش ) استشارى أ احمد الموصلى 1
 33361271 الجيزه الدقى –ش السودان  49 استاذ احمد شرقاوى درديرى 2
 24185438 مدينه نصر ش النزهة   –عمارات رابعة االستثمارى  13 أستاذ اشرف محمود خالد 3

 ش احمد عصمت  71 أ استشارى اميل عدلى شنودة 4
 سانت فاتيما  –ش النزهة  149

 عين شمس
 مصر الجديدة

24935136 
27750086 

 روكسى -خلف مدينة غرناطةامتداد  –ش الحجاز ب  /72/12 استاذ ايمن الكحكى 5
 عابدين  – بجوار مسرح الجمهورية - ش الجمهورية 14

 الجديدةمصر
 االوبرا

22562072 
23910950 

 قميدان المفار -الدور الثالث –( عمارة برج األطباء 9) ش استشارى أ توفيق عبد العاطى الخولى 6
 من مصطفى النحاس –خلف المنهل  –ش عبد العزيز عيسى  22

 المقطم
 مدينه نصر

01096691772 
01144434995 

 01002204950 مدينة نصر امام ماكدونالدز – بعد تقاطع مكرم عبيد –ش مصطفى النحاس  63 استاذ تامر على يوسف على 7
 26356874 مصر الجديدة ميدان الجامع - ش المنصورة 18 استاذ حسين محمد حلمى  8
 22571953 مصر الجديدة منشية البكرى - ش الجبرتى 16 أستاذ خالد السيد محمد الجندى 9
 33849327 الهرم امام مستشفى الهرم -بيراميدز مول  –الرئيسى  ش الهرم 93 باستشارى  خالد محى الدين وشاحى  10

 25779035 شبرا برج السعد -ش شبرا  53  استاذ مساعد رامز صبرى 11
 01020366605 مصرالجديدة صالح سالم امام مسجد المصطفى –عمارات العبور  10 استاذ سامر احمد ابراهيم 12

 01224359267 السيدة زينب من ميدان الظوغلى المهش مجلس ا 73 استشارى أ سراج الدين احمد  13

 22418090 مصر الجديدة ميدان سفير  –ش عثمان بن عفان  48  استشارى أ سليمان نجيب جرجس 14

 25744241 وسط البلد خلف دار القضاء العالى -يوليو 26ش  26 استاذ شريف  صفوت 15

 24873038 حدائق القبة ش مصر والسودان   124 أستاذ صالح صالح الحديدى 16

 37717682 الهرم مشعل  –ش زغلول  79 إستشارى أ صموئيل جورجى عطية 17

 محطة متروانفاق مسرة –ش شبرا  40 أستاذ طلعت على السمنى 18
 روكسى -المأمون الخليفة خلف ماركت مترو  –شارع فهمى باشا  3

 شبرا
 مصر الجديدة

01128733350 
01125556363 

 37751333 فيصل امام محطة مترو فيصل -برج الجامعة  استشارى أ عبد السميع عبد الغفار  19
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 والحنجرة األنف واألذن اطباء     

 

 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 24519118 الزيتون للطيرانبرج مصر  – ش سليم االول 20 استشارى ب عبد المنعم الموجى 20

 33454047 الدقى ش زكى ابوالسعود من ش شاهين  22  استشارى ب على محمد مخلوف 21

 01287949242 عين شمس ش جسر السويس 138 استشارى أ عمرو عبد المقصود دسوقى 22

 25797340 وسط البلد ش رمسيس ناصية شارع عبد الخالق ثروت 47 استشارى أ عمرو شكرى 23
 25755317 وسط البلد أمام دار القضاء العالى –يوليو  26ش  26 أستاذ فاروق صفوت 24
 24327819 شبرا دوران شبرا –ش شبرا  98 أستاذ كرم عبدالعليم محمد 25

 23933015 وسط البلد ش بور سعيد امام مستشفى احمد ماهر 302 استشارى أ محمد سيد محمد السيد 26
 35732729 فيصل اول فيصل -برج االطباء  –ش النادى الرياضى  55 أستاذ حسونهمحمد صالح حسن  27

ش شيكوالنى )المستشفى  الترعة البوالقية شبرا محطة  27 استشارى ا نبيل ثابت واصف هارون 28
 01227035252 شبرا (مترو مسرة

ميدان الحجاز - برج الصفا استاذ هشام نجم 29  33380813 المهندسين 
 22562444 مصر الجديدة الكوربه  –ش األهرام  24 استاذ مساعد هشام الشين  30
 24149335 مصر الجديدة ش حسن افالطون ارض الجولف  31 استاذ ياسر فوزى البلتاجى 31

 22625478 مدينة نصر بجوار طيبة مول –طريق النصر  )ه( 79 استشاريون عيادات سما كلينك 32

 بجوار المسجد الكويتى –أبراج زهراء المعادى  57 استشاريون لألنف واألذن والحنجرةالمركز اإلكيلينكى  33
 خلف مستشفى الجوى التخصصى  CNTمول 

 المعادى
 التجمع الخامس

01010094776 
01159500027 

34 
 مركز مناظير وجراحات 

 والحنجرة االنف واألذن
 سمعيات ( –تخاطب  –إتزان (

 استشاريون

 أمام النادى األهلى  –ش حسن المأمون  123
 ش سوريا 56 

 أعلى سوبر ماركت االسرة السعيد 5بانوراما مول مبنى رقم 
 مول طبى ميديكال سنتر  36شارع  -لحى االول المنطقة الرابعة ا

 Aالمركز التجارى مزار  –بالدور الثانى ( HA 11-12)محل رقم 
 الحى السادس عشر –بالمجاورة الخامسة 

 مدينة نصر
 المهندسين
 الشروق

 التجمع الخامس
 الشيخ زايد

23546826 
37628741 
26307997 

0101533667 
01014198168 

 22562444 مصر الجديدة الكوربة -ش األهرام  24 استشاريون # مركز إيجنت لجراحات ومناظير األنف واألذن والحنجرة 35
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 اطباء التخاطب والسمعيات

 

 م االسم الدرجة العلمية العنوان المنطقة التليفون

)تخاطب( رنا سعد الدين محمد إبراهيم    مدرس 9من ش  76 ش 12فيال  المعادى 01001067608
 عيادات الجنا()

1 

 2 )تخاطب(عبد السميع عبد الغفار مصطفى  إستشارى أ برج الجامعة أمام محطة مترو فيصل فيصل 37751333

01010094776 
01159500027 

 المعادى
 التجمع الخامس

 بجوار المسجد الكويتى –أبراج زهراء المعادى  57
 3 لألنف واألذن والحنجرةالمركز اإلكيلينكى  استشاريون الجوى التخصصىخلف مستشفى   CNTمول 

23546826 
37628741 
26307997 

0101533667 

 مدينة نصر
 المهندسين
 الشروق

 التجمع الخامس

 أمام النادى األهلى  –ش حسن المأمون  123
 ش سوريا  56 

 سوبر ماركت االسرة السعيد -أعلى  5بانوراما مول مبنى رقم 
 مول طبى ميديكال  36شارع  -لحى االول المنطقة الرابعة ا

 مركز مناظير وجراحات  استشاريون
 والحنجرة واألذناالنف 

4 

 مناظير  لجرحات إيجينتمركز  استشاريون الكوربه –ش األهرام  24 مصر الجديدة 22562444
 ةاألنف واألذن والحنجر  

5 

23933015 
37612520 

 وسط البلد
 الدقى

 ش بور سعيد امام مستشفى احمد ماهر 302
 6 محمد سيد محمد السيد استشارى أ أ شارع التحرير 139

ش شيكوالنى )المستشفى  الترعة البوالقية شبرا  27  شبرا 01227035252
 7 نبيل ثابت واصف هارون استشارى ا محطة مترو مسرة

 8 )سمعيات( هند سيد الغرباوى اخصائى اول فيصل  -برج االطباء  –ش النادى الرياضى  55 فيصل 01114148466
 
 
 

 أطباء األشعة التداخلية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
صالح سالم  –عمارات العبور  35 إستشارى ا ياسر ناجى أحمد ناجى 1  20822105 مدينه نصر 
مساكن شيراتون –ش النصر  69 إستشارى ا مصطفى فريد 2  01098988641 مصر الجديدة 

 
 
 
 
 

    
 اطباء التخاطب والسمعيات

 

 م االسم الدرجة العلمية العنوان المنطقة التليفون

)تخاطب( رنا سعد الدين محمد إبراهيم    مدرس 9من ش  76 ش 12فيال  المعادى 01001067608
 عيادات الجنا()

1 

 2 )تخاطب(عبد السميع عبد الغفار مصطفى  إستشارى أ برج الجامعة أمام محطة مترو فيصل فيصل 37751333

01010094776 
01159500027 

 المعادى
 التجمع الخامس

 بجوار المسجد الكويتى –أبراج زهراء المعادى  57
 3 لألنف واألذن والحنجرةالمركز اإلكيلينكى  استشاريون الجوى التخصصىخلف مستشفى   CNTمول 

23546826 
37628741 
26307997 

0101533667 

 مدينة نصر
 المهندسين
 الشروق

 التجمع الخامس

 أمام النادى األهلى  –ش حسن المأمون  123
 ش سوريا  56 

 سوبر ماركت االسرة السعيد -أعلى  5بانوراما مول مبنى رقم 
 مول طبى ميديكال  36شارع  -لحى االول المنطقة الرابعة ا

 مركز مناظير وجراحات  استشاريون
 والحنجرة واألذناالنف 

4 

 مناظير  لجرحات إيجينتمركز  استشاريون الكوربه –ش األهرام  24 مصر الجديدة 22562444
 ةاألنف واألذن والحنجر  

5 

23933015 
37612520 

 وسط البلد
 الدقى

 ش بور سعيد امام مستشفى احمد ماهر 302
 6 محمد سيد محمد السيد استشارى أ أ شارع التحرير 139

ش شيكوالنى )المستشفى  الترعة البوالقية شبرا  27  شبرا 01227035252
 7 نبيل ثابت واصف هارون استشارى ا محطة مترو مسرة

 8 )سمعيات( هند سيد الغرباوى اخصائى اول فيصل  -برج االطباء  –ش النادى الرياضى  55 فيصل 01114148466
 
 
 

 أطباء األشعة التداخلية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
صالح سالم  –عمارات العبور  35 إستشارى ا ياسر ناجى أحمد ناجى 1  20822105 مدينه نصر 
مساكن شيراتون –ش النصر  69 إستشارى ا مصطفى فريد 2  01098988641 مصر الجديدة 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01223480291 الدقى ش مصدق الدقى 80 استشارى أ احمد ابراهيم حرحش 1
 01227020884 مصرالجديدة ش الحجاز  161 استاذ أسامة كمال عبد الرحمن 2
 37833449 فيصل برج النصر –أول شارع الملك فيصل  446 استاذ أسر أحمد أحسان 3
 01068622884 عباسية امام محطه مترو عبده باشا -ش العباسيه   72 استشارى أ الهام احمد محمد التهامى  4
 26331026 مصرالجديدة ميدان الجامع –ش أسماعيل رمزى  21 أستاذ أيمن عبد المنعم السعيد 5
 23653464 المنيل فظ بهجت من شارع سعيد ذو الفقار ش د/ حا 4 أستاذ إيمان عبد الفتاح فهمى 6
 01205287927 حدائق القبة ش مصر والسودان 60 استشارى أ ايمان صالح فريد 7
 ميدان الجيزة –عمارة النصر  استاذ السيد محمد الطوخى 8

 ش التحرير 109
 الجيزة
 الدقى

35723916 
33355139 

 35709547 الجيزة أمام محكمة الجيزة  –ش ربيع الجيزى  69 استشارى أ جانيت بشرى شنودة 9
 35875859 الجيزة اول فيصل -برج النصر استشارى أ حسام الدين عمر الرشيدى 10
 22565337 مصرالجديدة روكسى  –ش بطرس غالى  6 أستاذ حسن السيد الباز 11
 01001774827 كوبرى القبة كوبرى القبة –ش ابن سندر  54 باستشارى  دعاء رمضان 12
 24154313 مدينه نصر ش النزهه رابعة اإلستثمارى 14 استشارى أ خالد حمودى محمود 13
 26014430 حدائق القبة ش سكة الوايلى 297 استشارى أ سهير محمد السيد نصار 14
 23599020 المعادى برج التوفيق بجوار زهران -ش مصطفى كامل  29 استاذ سوزان فوزى السيد 15
 26232896 مصرالجديدة النزهه-من ش عمار بن ياسر -رباح ش بالل بن  8 أستاذ طارق محمد زغلول 16
 شارع مصطفى النحاس 96 استاذ عبد الرحمن جابر سالمان 17

 ش النزهه ميدان سانت فاتيما  168
 مدينة نصر

 مصر الجديدة
01115000979 

27757252 
 27951219 باب اللوق ميدان الفلكى    6 استشارى أ علىعبد العليم محمود  18

 ش العباسية  76 استشارى أ عادل عبد العزيز حسونة 19
 ش عباس العقاد  17

 العباسية
 مدينة نصر

24832975 
22623177 

 26359542 الزيتون ميدان حلمية الزيتون  –برج الفهيم  أاستشارى  عماد فوزى جبران 20
 23632907 المنيل ش المقياس بالروضة 14 استشارى أ لبنى عبدهللا 21
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01112531529 مدينة نصر مكرم عبيد -ش هشام لبيب 2 أستاذ محمد امين انور المصرى 22

 اخصائى محمد سعد ابراهيم 23
 بجوار بنك مصر -افورةنميدان ال 352

 خلف كشرى ابو حنفى 9نهاية ش 
 امام السد العالى –ش احمد زكى 

 1المقطم 
  2المقطم 

 حدائق المعادى

01064020051 
01063669458 
01099334584 

 35709952 الجيزة بجوارمحكمة الجيزة –ش ربيع الجيزى  38 أستاذ محمد سعد مصطفى البلقينى 24
 01205900332 فيصل أول ش فيصل الرئيسى –برج بالزا الطبى  مدرس محمد صبرى محمد قطب 25
 امام مسجد قيسون -ش القلعة الدرب االحمر 58 استشارى ج محمد خليل محمد 26

 مدينة المعراج 7مجاورة  7063قطعة 
 الحلمية الجديدة

 المعادى
01090937938 
01098932987 

 24190779 مصر الجديدة سفير –ش عثمان بن عفان  73 استشارى أ مجدى عزيز كيرلس 27
 23954548 السيدة زينب عمارة لؤلؤة الخليج –سعيد ش بور 269 أاستشارى  محمود الحديدى  28

 ش حسن االكبر 16وسط البلد  استشارى أ محمود عثمان حامد 29
 مستشفى الندى -المعصره ش رشدى

 عابدين 
 حلوان

23914676 
29724390 

 01062211666 الجيزه (6)راديو شاك الدورش مراد الجيزة اعلى  30 اخصائى مصطفى محمود احمد محمود 30
 بلوم بنك الدينمكتبة الوان نصرفوق  -ش الهرم  410 استشارى أ معتز حامد محمد  31

 فوق معمل البرج –اول عمارة بشارع الجيش  –البوابة الرابعة 
 الهرم

 01110511006 حدائق االهرام
 23929460 زينب السيدة عمارة الطاهرة-ميدان السيدة زينب 35 استشارى أ منال محمد حامد 32
 01224566813 المعادى الجديدة ش الجزائر امام كارفور 4 استشارى ج نرفين حسان مغربى عبد هللا 33
 23646207 المنيل ش متحف المنيل 14 إستشارى أ نيللى راغب وهبى  34
 26350281 مصر الجديدة ش اسماعيل رمزى ميدان الجامع 25 استاذ هانى محمود لبيب 35
 33381730 الدقى ش التحرير 116 استشارى أ هشام فتح هللا الشيخ 36
 0112096222 مصر الجديدة روكسى -ش الخليفة المأمون  60 استشارى أ هشام فوزى 37
 01289444664 مصر الجديدة ميدان الحجاز 1 استشارى أ وديد زهرة 38
 01003286464 أكتوبر 6 الدور الخامس –ميدان الحصرى  –زمزم مول  استشارى أ وائل محمد عبد العزيز  39
 26033653 حدائق القبة ش عشرة الوايلى 40 أاستشارى  ياسر محمد كامل 40
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 26821425 حدائق القبة امام عمر افندى -ش مصر والسودان123 أساتذة مركز الدرة التخصصى للعيون 41

 مركز العاصمة لطب وجراحة العيون 42
مدينة نصر –ش حسن مأمون  123 أستشاريون (داخل مستشفى دار الفؤاد)  

تقاطع طريق النصر مع يوسف عباس  –البرج الطبى   
 مدينه نصر
 مدينة نصر

22712971 
23547091 

 22911611 مصرالجديدة من ش العروبة -ش محرم شوقى 7 استاذ مركز العين لطب وجراحة العيون 43
 35857823 الهرم أمام فندق أوربا –أ ش االهرام  307 أستشاريون مركز الهرم للعيون 44
 27646681 حلوان عمارات السعودية –ش شريف  36 أستشاريون مركز حلوان للعيون 45
 33369071 الدقى محطة مترو البحوث –ش التحرير  6 أساتذة مركز دنيا للعيون و الليزر 46
 37628739 المهندسين ش سوريا 24 أساتذة مركز رواد تصحيح اإلبصار 47
 26907721 مصرالجديدة ش الميرغنى 93 أساتذة مركز نور الحياة للعيون 48
 ميدان الحصرى امام مطعم جاد  30 أستشاريون مركز نور العيون التخصصى 49

 محطة مدكور –ش الهرم  365
 اكتوبر6

 الهرم
0108867699 
39768886 

 24515645 مصرالجديدة أمام بوابة الميرالند -ش المعهد األشتراكى 21 أستشاريون المركز العربى للعيون والليزك 50

 ميدان سوارس –ش دمشق  1 أساتذة  مركز عناية العيون 51
 خلف المستشفى الجوى  210عيادة  HCCمبنى 

 المعادى
التجمع 
 الخامس

01000015004 
01205402800 

 مركز المنير  52
 أستشاريون )رعاية عيون مرضى السكر(

 برج ساريدار -شارع التحرير   92
 المهندسين –شارع سوريا   8

 محطة مترو مسرة –شارع شبرا  83

 الدقى
 الجيزة
 شبرا

01200022554 
37684876 

              فيجنمركز برفكت  53
 01100001823 المعادى CIBبرج الرا بجوار كارفور دائرى المعادى بجوار  أستشاريون لجراحات العيون والليزك

 24330961 شبرا برج مريم -أعلى محطة مترو المظالت  -ش شبرا  288 أستشاريون مركز رؤية للعيون والليزر 54
 25555201 حلوان تقاطع شارع عبد هللا  -محمد سيد أحمد  41 أستشاريون مركز النيل لجراحات العيون والليزك 55
 33469425 المهندسين ش السودان تقاطع من سوريا  73 اساتذه لجراحات العيون والليزكمركز الخبراء  56
 19980 مصر الجديدة روكسى –ش الخليفة المأمون  18 أساتذة المركز التخصصى للعيون 57

 مركز البستان التجارى أساتذة لتشخيص أمراض العينالبستان  58
 3856مدخل زهراء المعادى قطعه –برج ريحان 

 باب اللوق
 زهراء المعادى

23935163 
01279009802 

 37625965 الدقي أمام نادى الصيد –ش مكة  17 أساتذة مركز الحياة للعيون  59
 23920083 وسط البلد امام محكمه عابدين –ش رشدى عابدين  36 أستشاريون مركز عين العالم لطب وجراحة العيون  60



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

69

 
طباء العيونا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 01001106030 وسط البلد ش عبد الخالق ثروت 54 اساتذه مركز االوبرا للعيون 61

62 
 فحوصات العين التشخصية

 01287444823 المهندسين ش شهاب المهندسين 20 أستشاريون )د / نهلة برهان(

د/ محمد حامد             زمرك 63
 19344 مصر الجديدة ش الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة 14 أستشاريون لليزك وجراحات عيون

 01289446145 المطرية  3 ميدان المطرية برج مصليحى شقه أستشاريون مركز ابن سينا للعيون والليزك 64
 0100906020 مصر الجديدة ش ابو بكر الصديق ميدان سفير مصر الجديدة 62 أستشاريون مركز سفير للعيون والليزك 65
 01014511457 اكتوبر 6 3شقة  435اكتوبر عقار  6المجاورة الثانية  أستشاريون عيادات دلتا التخصيصية)عيون أطفال ( 66

 33477800 المهندسين ميدان سفنكس -ش جامعة الدول العربية (أ  )3 أ استشارى مركز فتحى الصياد 67
 01010868686 ةمصرالجديد امام كليه البنات -الميرغنى –ش احمد تيسير  25 أستشاريون مستشفى أى فيجن للعيون 68

 مستشفى العيون الدولى 69
 فينى  يدانم –ش عادل حسين رستم  14 أساتذة 19650

 روكسى -الميريالند  –ش األندلس  21
 الدقى

 مصرالجديدة
33381818 
24554468 

 33361662 الدقى ش ايران  29 أساتذة مستشفى الرواد للعيون 70
 26903038 مصر الجديدة شارع المرغنى  102 أستشاريون للعيون المشرق مركز 71

 أساتذة مستشفى المغربى للعيون 72
 ش محى الدين أبو العز 112

 أمام المسجد –نفيسة ميدان السيدة 
 عباس العقاد 29

 بجوار نفق زهراء المعادى برج  المرشدى ريحانه 

 المهندسين
 مصر القديمة
 مدينة نصر
 المعادى

37610916 
23631111 
22623990 

19505 
 10180054270 المهندسين ش القدس الشريف ميدان لبنان65 أستشاريون المستقبل لجراحات العيون 73
 27536922 المعادى ش النصر المعادى الجديدة99 أستشاريون المعادى التخصصى للعيونمركز  74

 أستشاريون مستشفى النور للعيون  75
ش عدنان المدنى نهاية ش احمد عرابى10  

متفرع من مكرم عبيد  –ش مصطفى النحاس  93   
 المهندسين

 مدينه نصر
33053612 
26702902 

 33447758 المهندسين  ش القدس الشريف من ميدان لبنان  65 أستشاريون العيونمركز المستقبل لجراحات  76
 01092222824 المهندسين ش جزيرة العرب  24 أستشاريون مركز جزيرة العرب للعيون والليزك 77
 01200042001 التجمع الخامس خلف المستشفى الجوى  –شارع التسعين الجنوبى  أستشاريون مدينة العيون التخصصية 78
وعالج ضعف مركز عيون لجراحات العيون  79

 16554 شبرا ميدان الخلفاوى  –ش دولتيان  16 أستشاريون االبصار والليزك
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 أستشاريون مركز رواد تصحيح اإلبصار لجراحات العيون و الليزر 80
 المحور المركزى –كايرو ميديكال سنتر 

 المهندسين –ش سوريا  24 
 ش محمد سيد احمد خلف بنك القاهرة 25

أكتوبر 6  
المهندسين    

 حلوان

01289999112 
37628740 

01289999112 
ميدان فينى -( السرايا سابقا)ش عادل حسين رستم  19 أستشاريون (فرع عيون األطفال )مستشفى العيون الدولى  81  19650 الدقى 
مصر الجديدة –ش بيروت  17 أستشاريون االكاديمية المصرية للعيون 82  24511120 مصرالجديدة 
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 اطباءالنساء والتوليد
 التليفون المنطقة العنوان العلميةالدرجة االسم م

 23806102 المعادى ش طه أبو رية 22 إستشارى أ إبتسام محمد كامل 1

 احمد ابراهيم احمد عارف 2
 ميدان المظالت  –ش تفتيش الرى  11 استاذ الحياة الجديدة المراض النساء والحقن المهجرى()

 ش الحمصانى ميدان بن سندر  8
 شبرا

 حمامات القبه
01001433668 

24506210 

 حدائق االهرام البوابة االولى خوفو (ز)209 إستشارى أ اشرف عبد المنعم محمد احمد 3
 01005759874 حدائق االهرام امتداد ش الثروة المعدنية

 22595775 مصرالجديدة روكسى -ش الخليفة المأمون  50 أستاذ أشرف فوزى نبهان 4
 35704884 الجيزة برج االهلى الطبى  –ش مراد  30 إستشارى أ الدين الطاهرأسامة صالح  5
 23937122 السيدة زينب ش بورسعيد برج لؤلؤ الخليج 269 إستشارى أ امال البدراوى 6

 01174447404 الدقى 402 ش مصدق وحدة 42 استشارى ا مل زكريا محمد بيومىأ 7

 24719513 مدينة نصر عمارة الحي الثامن  29ش حسن المأمون مشروع  4 إستشارى أ اسماء حسين عباس 8

 شارع القبيلة االزبكية 46 إستشارى أ ايمن فهيم خليل 9
 شارع الدويدار  33

 رمسيس
 حدائق القبة

25889649 
23304391 

 01226558571 شبرا بجوارمدرسة سانت كاترين –شارع المستشفى 40 إستشارى أ ايناس فرح ابراهيم 10
 23623719 المنيل ب شارع المنيل بجوار ميدان الباشا 72 استشارى أ ايهاب عادل جمعه على 11
 01221331162 مصرالجديدة روكسى -ش المقريزى  53 إستشارى أ باسل بولس عبد الملك 12

 01030025945 مدينة نصر المنطقة التاسعة شارع افريقيا الدور الخامس  35بلوك  3 أخصائى باسم إليليا بولس دوس 13

 01033200822 الجيزه الطالبيه -ش كفر طهرمس  6 أستشارى ج بهجت قرنى يسن احمد 14

 ش بنى عامر من ش مراد بجوار عمر أفندى 10 أستاذ جمال يوسف 15
 المساحة  –ش الهرم  372

 الجيزة
 الهرم

35690677 
01207675218 

 01228887868 المنيل شارع المنيل  بجوارميدان الباشا 78 استشارى أ حسام سليم عبده 16
 23936369 باب اللوق ش عبد الخالق ثروت  23 استشارى أ حسام حسن سليمان  17
 25325303 المنيل (1عبد العزيز ال سعود المنيل برج الياسمين الدور )ش 137 استاذ خالد عبد الملك عمران 18
 01099523802 الهرم 1ش ابوالفداء من ش الهرم الدور11 اخصائى  رشا فوزى عبدالقادر مبروك 19
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 اطباءالنساء والتوليد

 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 01061466682 مدينه نصر ش عباس العقاد عمارة المشربية مدينة نصر 49 استشارى ا رنده محمود احمد 20
 01063856566 مدينة نصر ش أحمد الزمر  20 استشارى أ رغدة أبو ريه 21
 23048038 الزيتون ش ابادير ترعة الجبل 21 استشارى ب سارة احمد على  22
 01273978688 شبرا ش المستشفى )شيكوالنى سابقا ( 40 استشارى أ سامى نبيل داوود 23
 22588661 ةمصرالجديد روكسى –بطرس غالى  ش( ا ) 6 استشارى أ سلوى عبد الغفار حسن  24
 01002241902 حدائق القبة ميدان حدائق القبه –شارع الشيخ حسونة  11 استشارى أ سمير عبد المجيد على  25

 01128667013 مصر الجديده ش النزهه سانت فاتيما  160 استشارى أ سهير ابراهيم محمد 26

 27022711 المعادى المعادى الجديدة –عمارات الشركة السعودية  54 استشارى أ شادية محمد على 27
 01112417706 حدائق االهرام حدائق االهرام البوابة االولى)ذ(  منطقة 92 استشارى ب شيرين عبد المحسن عبد الشافى  28
 01001592535 السيدة زينب محطة سعد زغلول -المبتديان  -ش مترو حلوان 73 استشارى أ شفيق شافعى محمد 29
 22907411 مصر الجديدة ش الميرغنى اعلى مطعم الدهان 70 أاستشارى  صالح سالم احمد محسن 30

 امتداد مكرم عبيد –ش هشام لبيب  26 استشارى أ عاطف محمد سالم 31
 امام مول الميريالند –ش السباق  4

 مدينه نصر
 مصر الجديدة

22728422 
01005719820 

 01001413721 الهرم الكوم االخضر -ش سهل حمزه  19 استشارى ج محمود سيد حسيبعبد اللطيف  32
 22568599 كوبرى القبة ش محطة كوبرى القبة( أ ) 11 استشارى أ عايدة أبو العال 33

 دوران شبرا  –ش خلوصى  97 إستشارى أ عزت محمد الصاوى 34
 امام سنتر العربى 203قطعه  2الحى االول مجاوره 

 شبرا
 اكتوبر 6

22044537 
0123373494 

 الدور الرابع - برج االطباء ش الملك فيصل استشارى أ عفاف حلمى عبد الفتاح 35
 الياسمين مول  -محور التحرير –اكتوبر 

 فيصل
 اكتوبر 6

35687712 
01111366630 

 24189881 ةمصرالجديد ميدان هليوبولس-عمارة صيدناوى-ش المنتزة 13 استاذ على فريد محمد على 36
 38352855 اكتوبر 6  1برج  –ابراج بالزا  –اكتوبر ميدان الحصرى  602 استشارى ج عمرو األنوار 37
 33381569 المهندسين امام النافورة –ش جامعه الدول العربية  39 استشارى أ عنايات احمد خضر 38
 24155730 مدينه نصر دار الدفاع الجوىعمارات السعودية أمام  7 استشارى أ عالء ابراهيم حامد االرشل 39
 35680181 الجيزة ميدان الجيزة –ش الجامعة  5 إستشارى أ فكرى فارس ساويرس 40
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 اطباءالنساء والتوليد
 
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 01020141445 مدينه نصر ش احمد الزمر الحى العاشر  7 استاذ لمياء البوهى  41

 01005192171 الجديدةصرم ش عثمان بن عفان ميدان تريرمف 73 استشارى أ كيرلس بباوىليلى عزيز  42

  104فاونت كلينك مول خلف جامعة المستقبل عيادة استشارى أ مايسة يوسف عبدالرحمن غنام 43
 برج الفاطمية الدور الخامس  –ش رمسيس  403

 القاهرة الجديدة
 01110881885 العباسية

 01005056331 حدائق القبة مصر والسودان -ش األبيارى  7 استشارى أ عبد الخالقمحمد سمير  44
 01118706753 اكتوبر 6 286المحور المركزى عمارة  اخصائى محمد عبد الحليم عبد الخالق 45
 01004460212 مدينة نصر ش عباس العقاد 74 إستشارى أ محمود فوزى بيومى 46
 25320824 الجيزة الغمراوى-المنيل  ش 78 أستاذ محمود نشأت خلف 47
 01158065665 مدينه السالم آخر جسر السويس -شارع جمال عبد الناصر امام مدرسة الجهار 70 إستشارى أ احمد محمود احمد 48
 01022021770 المهندسين  امام مطعم جاد  5ش شهاب الدور 3 جاستشارى  محمود االلفى 49
 23924110 باب اللوق شريف ـ عمارة اللواءش  2 استشارى أ مدحت لطفى 50
 38370880 اكتوبر 6 المحور المركزى أعلى خير زمان  إستشارى أ مصطفى عاصم  51
 01005293209 وسط البلد ش طلعت حرب (أ) 44 استشارى أ مصطفى صبحى محمد حجازى 52

 ش البطل احمد عبدالعزيز 2 استشارى أ منى عباس الحسينى 53
 عمارة النصر

 المهندسين
 الجيزة

37619012 
35721790 

 22525895 المطرية عزبة شلبى –ش ترعة الهوارى  55 إستشارى ب منى محمود حلمى أحمد 54

 22913397 مصرالجديدة ش صالح الدين 38 استشارى أ مها محمد توفيق 55
 33886207 الهرم سهل حمزة –ش عبد اللطيف عثمان  4 استشاريون مركز الوفاء للنساء والتوليد  56
 35704884 الجيزة برج االهلى الطبى –ش مراد  30 إستشارى أ ناهد عبد النعيم أحمد 57
 26019792 حدائق القبة حدائق القبة 4الدور  13ش القدس شقة  4 ج إستشارى نجالء فتوح عبد هللا 58
 01004157807 الجيزة المنيب  –ش المدرسة  15 ج إستشارى هاتى محمد احمد لطفى 59
 25317796 المنيل  منيل الروضه –ش المنيل  87 إستشارى أ هدى احمد عزيز النمر 60
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 اطباءالنساء والتوليد
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 33881267 الهرم ش خوفو ـ الكوم االخضر 11 استشارى أ هناء أحمد محمد رزق 61

 دوران شبرا  –ش خلوصى  97 إستشارى أ عزت محمد الصاوىهشام   62
 عثمان بن عفان )أ( ش 57

 شبرا
 مصر الجديدة

22044537 
01007894483 

مركز األنجـــلو  )مالك محارب( 63
 22418700 مصرالجديدة ش جسر السويس 275 استشارى أ ألمراض النساء وتأخر اإلنجاب 

 33786589 الهرم امام كايرومول –ش الهرم محطة المساحه 242 استشاريون عيادات كوينز التخصصية 64
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أطباء األسنانمراكز و  

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 37744120 الجيزة ميدان الجيزة –مراد شارع   5 اخصائى احمد حمدى عبدة حسنين 1
 24046621 مدينة نصر خلف طيبة مول -انور المفتى شارع  ¼  اخصائى احمد عاطف ابوالليل 2
 24151622 ةمصرالجديد امام الحريه مول  –االهرام شارع   33 استاذ مساعد احمد عباس زكى 3
 26714265 مدينة نصر مصطفى النحاسشارع   96 أخصائى أحمد عزيز السيد 4
 01010686186 مدينه نصر النادى االهلى -شارع الطاقه22 استشارى ج احمد عمرو محمد  5
 01022044447 نصر مدينة ش عزت سالمة من عباس العقاد2 اخصائى احمد عبدالقادر سيف 6

 ش قدرية عبد القادر المنشية الجديده 7 أاستشارى  احمد عبد الحميد الديب 7
 3بلوك  5برج روضة الواحة خلف التوحيد والنور عمارة 

 شبرا الخيمة
 مدينه نصر

444727474 
24111554 

 ميدان لبنان –شارع السودان  190 اخصائى احمد محمود عبد القادرغزاله 8
 بجوار مستشفى الشيخ زايد 6رقم-الحى األول -مولسيتى 

 المهندسين
 الشيخ زايد

01011161125 
01006337399 

 23794600 حدائق المعادى امام محطة مترو حدائق المعادى - 9شارع   133 استشارى ج احمد محسب  9
 01227657658 نصرمدينة  مكرم عبيد بجوار طارق السالبشارع   70 اخصائى احمد محمد فوزى طاهر 10

 5شقة 3ش النصر المعادى الجديدة الدور21 اخصائى احمد محمد الجندى احمد 11
 3ش التسعين خلف المستشفى الجوى الدور

 المعادى
 التجمع الخامس

01210555521 
01005577332 

 01148400208 المقطم الهضبة الوسطى 8ش المهندس محمد الدع الحى9416 اخصائى احمد سعد عيد عبدالحفيظ 12
 01010441533 اسكندرية طوسون ابوقير ش المستشارين بجوار فتح هللا اخصائى احمد سعد ابراهيم المنوفى 13
 25218229 زهراء المعادى عمارات اليكو زهراء المعادى الشطر السادس 51 مدرس مساعد أحمد عادل عبد العزيز امين 14
 33389810 الدقى الدقى -التدريسميدان هيئه  16 مدرس أحمد نبيل فهمى 15
 27326531 المعادى زهراء المعادى - الشطر السابع بجوار مدرسة الواحة اخصائى احمد رفعت  16
 24548818 مصر الجديدة امام فندق تريامف CIBج الخليفة المامون بجوار بنك 44 اخصائى احمد اباظة 17
 24989877 عين شمس بجوارمول العصرللكمبيوتر –عين شمس شارع   72 أستشارى ج أسامة أنور أحمد 18
 01224359267 السيدة زنب بورسعيدشارع مجلس األمة من شارع   73 اخصائى اسامه سراج الدين احمد 19
 01111845213 الزيتون جسرالسويس بجوار كوبرى التجنيد شارع 154 اخصائى اسماء لبيب بيومى سليم 20
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أطباء األسنانمراكز و  

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 37717682 الهرم مشعل  –زغلول شارع   79 استشارى أ إستير إسكندر ناروز 21
 22675629 مصرالجديدة مساكن الشيراتون –شارع  عمارات صقر قري 25 أخصائى أشرف محمد فتحى 22
 01001513165 حلوان منصور ارعش30 استشارى ب اشرف فيكتور رياض 23
 35843877 الهرم محطة التعاون   –اسكان العرائس ( أ  )3 استشارى ج اكرم مصطفى محمد منصور  24
 24559653 مصرالجديدة ميدان بن سندر –جسر السويس  ارعش 2  استشاريون اكمل اسماعيل المرصفى 25

 محمد الصغيرشارع   49 استشارى ج السيد محمد على  26
 من شارع الالسلكى سيد داوود شارع  1

 مصر القديمة
 المعادى الجديدة

23659744 
27539404 

 26718085 مدينة نصر طرابلس من عباس العقاد شارع  4 استشارى أ أمانى محمد لطفى  27
 33970303 الهرم 3الدور 1ش الهرم عمارات االتحادية رقم300 اخصائى االء قاسم فتحى السيد 28
 24033525 مدينة نصر عباس العقاد شارع  49 استشارى أ ايمن العوادلى  29
 01002643495 المنيل الروضة أمام التوحيد والنورشارع   9 أخصائى ايمن جمال الدين محمد 30
 01277257899 شبرا دوران شبرا –شبرا شارع  125 استشارى ج ايهاب داود اسكندر 31
 26711288 مدينة نصر اخر مكرم عبيد  بجوار السراج مول –عمارة تكنولوجى مول  اخصائى ايهاب صفوت عيسى 32
 27056585 المعادى الجديدة ص الشطر العاشر 11 اخصائي ايزيس فرح ابراهيم  33
 01128833277 المنيل جامع قايتباىشارع   3 استشارى أ باسمة العشرى 34
 24452860 وسط البلد والسودان رمسيسمصر شارع  4 استشارى أ تريزة جرجس بشاى 35
 01111707731 حدائق القبة ترعة الجبلشارع   191 اخصائى توفيق مصطفى كمال 36
 24146805 مدينة نصر خلف دار الدفاع الجوى -عمارات كليه البنات  3 إستشارى جمال عبد الغفار نصر 37
 22056775 شبرا مصرشبرا  –خماروية شارع   3 استشارى أ جميل اسعد بطرس 38
 01149139922 الجيزة ناصية  شارع الكولدير  -برج اللؤلؤة من  شارع البحراالعظم  اخصائى جاسر عمرو ابو زيد 39
 01226863103 مدينه نصر ش حسنين هيكل الرئيسى عباس العقاد خلف بنك عوده75 اخصائى جالل على القاضى 40
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أطباء األسنانمراكز و  

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 24198561 مصرالجديدة ميدان االسماعلية -يعقوب ارتينشارع   16 استشارى أ حاتم سعيد موسى جمجوم 41
 01556490711 مدينة نصر المامون امام مدرسة المنهل سنحن الشريف امتداد يش حس11 اخصائى حاتم دسوقى احمد عبدالعاطى 42
 22560553 مصرالجديدة خلف مستشفى منشية البكرى –الزبيدى شارع   5 ج استشارى حازم محمد زين 43
 01019914300 مصر الجديدة مساكن شيراتون النزهةعمارات صقر قريش 55 استشارى ج حازم عطيه ابراهيم 44
 20802318 مدينة نصر عمارات عثمان ش على امين72 اخصائى حازم نورالدين ابراهيم 45
 24197398 مصر الجديده شارع السيد ابو شادى من  شارع النزهه ميدان تريومف خلف مدرسة الليسية  2 استشارى ب احمد محمد أحمدحسام الدين  46
 22754141 مدينة نصر عباس العقاد شارع   74 استشارى أ حسام حداد مصطفى 47
 01000359994 السيدة زينب بور سعيدشارع  317 استشارى ج حمدى محمد ابراهيم اسماعيل 48
 23907863 السيدة زينب بور سعيد شارع   269 استشارى ج حسين أمين ابراهيم 49

 شارع حسانين الدسوقى37 استشارى أ حسين متولى محمود  50
 مكرم عبيد-شارع محمود غنيم متفرع من ابو داود28

 حدائق المعادى
 مدينه نصر

01120891111 
23807187 

 01124017050 اكتوبر6 39الحصرى الحى االول امام جاد عمارةميدان  اخصائى الذهبىحسن ابراهيم  51
 24824565 العباسيه ميدان الجيش–العباسيه شارع  )ب( 16 استاذ خالد تيمور شاكر  52
 01122920602 الهرم التعاون -على بن ابى طالبشارع   8 استشارى ج خالد فرج عطية 53
 01030865980 المنيل ش المنيل ميدان الباشا65 استشارى ا خالد عبدالرحيم سرور 54

 37757099 فيصل بجوار جامع حمدش محمد الحمد الثانى اول فيصل 8 اخصائى دعاء حسان حامد الخولى 55

 22416135 مصر الجديدة ش رمسيس تقاطع بطرس غالى روكسى54 اخصائى دينا صالح ابراهيم عفيفى 56
 01011307753 مصر الجديدة شيراتون المطار -امتداد عبد الحميد بدوى 1 اخصائى الخالقراندا صبرى عبد  57
 33931628 فيصل الطالبية البحرية  -الملك فيصل شارع  ب  401 اخصائى رضا محمد الجمل 58

 الطيرانشارع   103 استشارى ج سعيد عبد الحميد رغدة 59
 الثانىالدور  4بورتو كايرو ميديكال سنتر عيادة 

 مدينة نصر
 التجمع الخامس

01112535348 
01097648187 

 01095252811 المعادى امام سوبر ماركت حرفوشش حسنين الدسوقى 44 اخصائى ريهام محمد فتحى محمد 60
 22022925 شبرا ميدان المماليك  الخلفاوي -بين المدارس شارع   8 استشارى أ رفعت حلمى فهيم 61
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أطباء األسنانمراكز و  

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 24662111 العباسية ميدان عبده باشا –العطرى شارع   3 أستشارى ب زينب مغربى محمد 62
 01111666495 مدينة نصر والتموين أمام أول مكرم عبيدشارع النصرعمارات االمداد   5 اخصائى سامر سمير بدر 63
 24535483 مصر الجديدة )أ( ش المسعودى متفرع من الخليفة المأمون روكسى 8 استشارى ب سحر احمد عامر 64

 شارع حسانين الدسوقى37 استشارى أ سماح فوزى 65
 مكرم عبيد-شارع محمود غنيم متفرع من ابو داود28

 حدائق المعادى
 مدينه نصر

01118360226 
23807187 

 الفلكىشارع  38 أستشارى ب سمير كامل محمد 66
 الطوابق  –ابناء الجندى شارع  4

 باب اللوق
 فيصل

23905925 
33868849 

 01061422267 المقطم امتداد عمارات النصر  7735قطعه 9شارع  اخصائي سوزان محمد سيد 67
 01099110637 الدقى شارع الدقى 42 استشارى أ سيد عبد الرازق 68
 33381167 الدقى التحريرشارع  98 اخصائى شامل حسين عبد العزيز 69
 24674693 العباسية المستشفى االيطالى شارع  10 استشارى أ شريف عبدالسالم  70
 01153483003 حدائق المعادى االحالم متفرع من فرج يوسف شارع  11 أخصائى شريف محمد على  71
 26247330 النزهة الجديدة الدكتور أحمد زكى شارع   12 أخصائى صفوت فايز غالى 72
 01064241001 القاهرة الجديدة التجمع االول 6الياسمين  196 اخصائى فريد منير طارق 73
 01069103920 مصرالجديدة ميدان تريومف–د عبد العزيز اسماعيل شارع   9 استشارى ب طارق حسن مرعى 74

 210شقة  2ش الحجاز الدور40 استشارى ج عالء الدين عبدهللا محمد اسماعيل 75
 مدينه السعادة –ش محمود هاشم من ش التروللى  53

 مصر الجديدة
 المطرية

22403348 
01006169163 

 24844009 رمسيس النزهة امام كلية رمسيس البنات غمرة شارع  )أ( 58 استشارى ب عادل رشاد حسن 76
 35867220 الهرم محطة نصر الدين –شكرى شارع   24 اخصائى عادل عبد الفتاح عبد المجيد 77
 22593615 مصرالجديدة روكسى  –بطرس غالى شارع   20 باستشارى  عادل فيكتور حلمى 78
 23921001 وسط البلد الدور األول  -يوليو  26ناصية  -شريف شارع   43 استشارى ب عادل محمود 79
 22568602 مصرالجديدة روكسي  –شارع بطرس غالى )أ( 6 استشارى أ عبد المحسن زكى محمود 80
 26721506 مدينه نصر برج االطباء –شارع مصطفى النحاس  96 استشارى أ عبد الرحمن جابر 81
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 29248626 جسر السويس شارع جسر السويس94 استشارى ج عبدهللا عاطف حموده 82
 22838778 الزيتون ترعة الجبلشارع   )أ (242 اخصائى عزالدين ابراهيم حامد 83
 37488983 الدقى امام كلية رياض االطفال  -التحريرشارع   29 استشارى ج عطية عبد العزيز عطية 84
 01032294471 مدينة نصر سمير عبد الرؤوف )إمتداد مكرم عبيد (شارع   9 اخصائى على مصطفى عبدالحميد شمعة 85
 01274431301 مدينه نصر الحى الثامن –المنهل  –عمارات التعاوينيات  12عمارة  استشارى أ البيلىعلى محمد على  86
 01225941990 حلوان حدائق حلوان -الجندى مع حمودهشارع   27 استشارى ب عونى صادق ميخائيل 87
 22599233 مصرالجديدة امام الحرية مول -شريف باشا  16  استشارى ب فؤاد باسيلى ناشد 88
 38362631 اكتوبر 6 212الحى السابع شقة  –سنتر االردنية  اخصائى لينا محمد سعيد محمد شحاته 89
 01013366487 الزيتون ترعة الجبل شارع   301 اخصائى كريم عصام الدين مصطفى 90
 22755979 نصر مدينة مصطفى النحاس تقاطع عباس العقادشارع   7 استشارى أ مجدى اسماعيل عبدالباسط 91
 01005023451 مصرالجديدة ميدان الحجاز -شارع عبد الحى فتحى  22 استشارى أ مجدى نجيب يوسف 92
 37490437 المهندسين شهاب شارع   15 استشارى أ محمد احمد الدش 93
 23793859 حدائق المعادى حدائق المعادى 9امتداد ش63 أاستشارى  محمد ابواليزيد احمد عبدالحافظ 94
 26385538 عين شمس امين شوقى من متحف المطرية عمارة زلطشارع   1 استشارى ج محمد سيد غريب 95
 26588725 مدينة السالم النهضة 1000مساكن الصعيد  1م6ب مدرس محمد اسماعيل السعداوى الوكيل 96
 01060469803 الهرم ش ابو الفدا الطالبية6 استشارى ب محمد حسام الدين حلمى 97

 ش ثروت حدائق المعادى6 اخصائى محمد رفيق صالح عبداللطيف 98
 5ش مكرم عبيد الدور102

 حدائق المعادى
 مدينه نصر

01229778566 
01028834223 

 26322881 مصرالجديدة عبدالعزيز فهمى شارع   1 أستاذ محمد صبرى عبدالعزيز بدوى 99
 33473338 المهندسين أحمد عرابىشارع  المأمون من شارع   17 استشارى أ محمد صبحى اسعد 100
 01011005209 عين شمس ش عين شمس اعلى كوك دور83 اخصائى محمد محمد عبدالصمد ابوزيد 101
 01001018208 مدينه نصر احمد الزمرشارع  18 باستشارى  محمد محمد عبد اللطيف البحراوى 102
 23496591 مدينة نصر أول مكرم عبيد –محمد عوض شارع  22 استشارى أ محمد صالح الدين محمد خليل 103
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 22907411 مصر الجديدة ش الميرغنى اعلى مطعم الدهان70 اخصائى محمد صالح سالم احمد 104
 25758602 وسط البلد برج معروف شارع رمسيس 33 استاذ مساعد محمد فتوح عبدهلل رمضان 105
 23577026 مدينة نصر الحى العاشر –متولى الشعراوى شارع   42 اخصائى محمد طارق فرحات  106
 33352690 المهندسين ش عبدالحميد لطفى24 استشارى ج محمد ممدوح رافت 107

 بجوار مؤمن–الثورة من  شارع ناصر  –شارع القاهرة  12 استشارى أ محمد نبيل عبدالتواب 108
 وادى حوف –( 4شارع رقم )10

 الهرم
 حلوان

35823728 
23608330 

 01129444140 دار السالم الدور الثانى –الفيوم ناصية شارع العشرين شارع   اخصائى محمد فريد على شوشة 109
 27742112 مصر الجديده ميدان تريومف –النزهه شارع   121 اخصائى محمد حسين 110
 01002559207 المعادى ش المعونة االمريكية من ش الالسلكى 20 اخصائى مصطفى جميل مصطفى درويش 111
 22723293 مدينة نصر بجوار التوحيد والنور -مصطفى النحاس شارع  53 اخصائى محمود عبدالمنعم منصور 112
 01555895559 الجديدهالمعادى  النصر فوق مطعم أوالد طأطأشارع   21 اخصائى محمود الرشيدى 113
 01008162462 مصر القديمة الدور االرضى 81عمارة 2مدينة الفسطاط الجديدة المجاورة اخصائى محمود سعيد ابراهيم سويلم 114
 23051051 مدينه نصر مكرم عبيد–طريق النصر  –عمارات المهندسين  1 ستشارى جإ محمود سعيد عامر 115
 33451443 المهندسين عمارات العرائس 13 -السودانشارع  334 ستشارى جإ ى الدين قطب احمديمح 116
 35821134 الهرم شارع رمزى فرج امام سنترال الهرم8 استشارى ج محيى الدين حامد اسماعيل 117
 27945596 باب اللوق برج االطباء –ش شارع عبدالعزيز جاويشارع  20 استشارى ج منى ابوالنجا 118
 01003518446 مدينة نصر 604شقة  -الدور السادس –شارع مصطفى النحاس  96 استشارى يوسف يونانمنى شفيق  119
 26321606 جسرالسويس عمارات ابو غزالة امام كوبرى التجنيد 9 اخصائى مها محمد محمد ابو العينين 120
 01097008200 المعادى أمام مسجد العرب – 77شارع  إمتداد  3 أخصائى مهند العقباوى 121

 01128810797 مصر الجديدة ميدان سانت فاتيما  –شارع أحمد أمين  23 اخصائى محمد أنور حسن السيد 122
01004921452 

 01100667070 مصر الجديدة ارض الجولف –شارع حسن افالطون  33 استشارى ج نازكتر عبده الريدى 123
 25755274 وسط البلد التوفيقيةش زكى 10 اخصائى ندى جورج اسكندر فرنسيس 124

نرمين مصطفى محمد ابو زيد )خصم  125
 01127443759 المقطم 5216الهضبة الوسطى المقطم الحى الرابع قطعة   استشارى ج (% إضافية على أسعار خدمات الدليل10
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 01013666044 مدينه نصر اول مكرم عبيد عمارات الهيئة العربية للتصنيع (أ) 5 اخصائى هالة عادل 126
 01068624382 المقطم بجوار معمل المختبر ميدان النافورة الهضبة العليا 379قطعة  اخصائى هانى محمد المرسى محمد 127

 حسنين الدسوقى  حدائق المعادىشارع   84 استشارى ج هناء فؤاد سمير 128
 ميدان الجزائر –النصر شارع   45

 حدائق المعادى
 01222228937 ةالمعادى الجديد

 23631844 القصر العينى عماره البنك االهلى -شارع القصر العينى (أ) 33 اخصائى هشام محمد صفا 129
 26014062 حدائق القبة شارع الصحابة خلف مسجد الشيخ غراب 39 إستشارى ب هشام محمد عرابي 130
 01154362000 مصرالجديدة روكسي -شارع بطرس غالي  3 مدرس فتوح عبدهلل رمضانهشام  131

 ارض الجولف -من شارع اسماء فهمى 58 استشارى أ هشام محمود حسن 132
 ميدان روكسى - شارع القبه 21

 مصر الجديدة
 مصر الجديدة

24149869 
01276443536 

 23423833 مدينة نصر 46شقه  (1)عماره الفردوس بجوار نادي السكةمجمع  استشارى ج وائل العدوي عبده الخوالني 133
 01094842898 ةمصرالجديد الحجاز شارع  59 اخصائى وائل احمد عبد القادر محمد 136
 01066647372 التجمع الخامس الحى الخامس –المنطقة الخامسة  87فيال  اخصائى وائل درويش 137
 24521734 ةمصرالجديد روكسى  –المقريزى شارع  53 استشارى أ وائل محمود شوكت  138

 01001446969 مدينة نصر المنطقه السادسة -شارع الشيخ محمد النادى35 استشارى ج وسام محمود محمد خضر 139

 المهندسين -جامعه الدول العربيةشارع   35 اخصائى وليد طارق طنطاوى 140
 18مول اليف مديكال عمارة 

 الجيزه
 الخامسالتجمع 

33387298 
01113866638 

 01148216139 المهندسين ش السودان امام السالم شوبينج سنتر159 اخصائى وليد عدنان حمدى الخياط 141
 24536069 الزيتون شارع العزيز باهلل  37 استشارى أ ياسر محمد شوقى 142

 ؤلؤةلبرج ال - سعيدشارع بور 269 اخصائى ياسر عرفات حسنين امين 143
 شارع التحرير بجوار بنك فيصل   139

 السيدة زينب
 الدقى

23907863 
01098098060 

 عباس العقاد شارع   5 اخصائى اسنان النور 144
 24028081 مدينة نصر خالد بن الوليد من مصطفى حافظشارع   70

33361034 

 )مركز دينتال ارت كلينيك( 145
 (ايهاب محمد كمال محمد)د/ 

محمد المقريف من حسن برج العرائس  شارع  8/71 استشارى ج
 01200577860 مدينة نصر الدور الثالث-المأمون

 مركز الفا لطب االسنان 146
 01067033924 المعادى الجديده ب الشطرالعاشرامام مستشفى الرواد من  شارع الجزائر  8 استشارى ج )د/ محمد حسين محمد(

 مركزألترا لطب االسنان 147
 01030251923 مدينه العبور رشارع مستشفى فريد حبيب اعلى صيدلية د سعيد النجا اخصائى )د/احمد صالح ( 

 المركز السويسرى لطب االسنان 148
)د/ السيد وائل محمد فكرى(  ارض الجولف  –من شارع النزهة  -شارع حسن افالطون  57 اخصائى   24184009 مصرالجديدة 

 لالسنان مركز دينتال سمايل 149
 منصور اعلى البنك االهلى الكويتىشارع  )أ(  100 استشاريون (مريم عبد الغنى ابراهيم )د/ 

 ( امام محطة مترو المعادى9شارع )  93
 حلوان
 المعادى

28165306 
01227491949 
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150 
 مراكز وعيادات

 الدكتور/ حسام منصور
 استشارى أ

 

أمام دهب مول بجوار سينما ماجدة –حيدر شارع   40  
محمد سيد احمدشارع   21ميدان المحطة   

تقاطع عباس العقاد مع أحمد الزمر –ميدان انبى   
عمارة ركن المعادى – 7شارع  –ميدان محطة المترو   

ميدان رمسيس 6  
ميدان التحرير 11  
الكوربة –روكسى  –األهرام شارع   38  

 ميدان محطة المترو عزبة النخل الشرقية 

 حلوان
 حلوان

 مدينه نصر
 المعادى
 رمسيس
 التحرير

 مصرالجديدة
 عزبة النخل

25560396 
25575009 
22756032 
25283965 
25782598 
25782597 
24527841 
24996715 

مركز سمايل لطب االسنان                  151
 الملك فيصل محطة حسن محمدشارع  337 اخصائى احمد مجاهد( د/)

 الكوربة -الدور الثالث  –برج االطباء  –شارع الفيوم   2
 الهرم

 مصر الجديدة
37798719 
33029164 

 I DOL DENTAL CENTRE مركز 152
 49أعلى سوبر ماركت أوالد رجب عماره  9شارع   استشارى ج (معتز مختار /د)

 ناصية شارع العريش –الملك فيصل شارع   177
 المقطم 

 فيصل
01096652212 
01096228855 

 مركز رويال دينتال لألسنان 153
 استشاريون (محمود محمد حسن)د/

 االمام على ميدان االسماعيلية شارع   36
 امتداد  شارع النصر عمارة الياسمين اعلى سلينترو كافيه 2/7

HCC  336التسعين عياده شارع 

 مصر الجديده
 المعادى الجديده

 الخامسالتجمع 
01110000796 

 مصدقشارع  مشيل باخوم من شارع   44 استشاريون مركز دنتال الونج )د/احمد عبد ربه ( 154
 شهاب من شارع جامعة الدول العربيهشارع   17

 الدقى
 المهندسين

01211112626 
01211112625 

 المركز المصرى لألسنان  155
 26713999 مدينة نصر د حسن الشريف امام امتداد  شارع حسن المأمون شارع  67 استشارى ج (محمد احمد الشلقامى)د/

 مركز نيو فيجن  156
 01101733336 مدينه نصر شارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة 29 استشارى ج عمرو مصطفى كامل(د/)

 )البرج لطب االسنان( 157
 العاشرالحى  -شارع احمد الزمر388 اخصائى (محمد على عبد الكريم)د/

 24116108 مدينة نصر الحى العاشر –شارع اسماعيل مرشد برج نور الدين 
01002401444 

  Blenda Dental Careمركز 158
 25175015 المعادى الجديدة ( تقاطع ش الالسلكى مع شارع النصر أعلى رضوان العجيل1/1) استشارى ج )د/ محمود صقر(

 مركز دينتال افينيوكلينيك 159
 01025021919 مدينة نصر ش مكرم عبيد92 اخصائى (يحيى محمد محمود)د/

23495434 

160 
االلماس لطب الفم واالسنانمركز  

كريم ( محمد نحمده عبدالفضيلد/    اخصائى (
ش دكتور احمد بدوى تقاطع رايل امام مدرسة العبور  37

 بجوار كارفور
ش شريف تقاطع ش منصور أمام مترو حلوان  46  

 حلوان
 حلوان

27847999 
01140005578 

 Dental Secrets Clinicمركز  161
 01000180835 مدينة نصر ش مكرم عبيد19 اخصائى (احمد كارم كامل)د/ 
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 مركز طب االسنان الحديث  162
صيدلية عبدالهادىباسوس الكوبرى الجديد بجوار  اخصائى )د/ محمد سامى الصفتى(  

 منشية عبدالمنعم رياض اول ش الوحدة
 شبرا الخيمة
 شبرا الخيمة

0112362949 
01100077468 

 01204711113 الشيخ زايد 3الشيخ زايد ش الشباب مول كارجو الحى استشارى ج ORAL DENTAL CLINICمركز 163

 SMILE CAERمركز 164
 01226078800 مدينة نصر احمد فخرى ارعش ابراهيم نوار من ش13 اخصائى الفتاح(ماجدعبد د/&)د/ضياء رضا عامر 

 DENTAL PARKمركز  165
 اخصائى )د/ محمد عصام محمد(

 10ش الحجاز امام الميرالند اعلى مطعم فرحات الدور27
 ميديكال بارك بريميير خلف مستشفى الجوى من ش التسعين 

 الدور االول 118عيادة  5بوابه  –مبنى اليارد 

 مصر الجديده
 التجمع الخامس

 الرحاب

01142240633 
01001621456 
01142240588 

 DAMAS DENTAL CLINICمركز  166
 أاستشارى  )د/ سميه صبحى سيد ابو زيد(

 امام حديقة الحصرى فوق معرض السيارات الخدمى المحور
  6شارع اللبينى بجوار كنتاكى برج الياسمن الدور 

 Lالدور الثالث عياده  Dمبنى  TWINTOWERSالمحور 

 أكتوبر  6
 الهرم

 الشيخ زايد 
01011806864 
01096101006 

(      SMARTDENTALمركز ) 167
 استشارى ج حازم قرنى عبدالمحسن البلتاجىد/

 ش االهرام الكوربة اعلى بنك مصر11
 جامعة الدول العربية بجوار ابو شقرةش 17
 ش الكومى امام مدرسة السنية الظوغلى34

 المجاورة االولى المنطقة السابعة143
 ضاحية الشرق امام الجامعة االمريكية6

 مصر الجديدة
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 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

ا1
 

ا
ا

امعامل
ا االمختب 
ا  تحاليلاطبيةاوباثولوج 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ا
ا
ا

 أساتذة

اأبراجاأغاخانا–شارعاالسالماا10
اا30 اشارعاشب 
اشارعاالتحريرا98
ابجواراخزاناالمياها–شاالهرماا360
اشاالملكافيصلا366
اشاجامعةاالدولاالعربيةاا64
يناأسوبجواا–ا151شاا4 ز اارامحطةاببز
يفا–شاحيدراباشااا36 اناصيةاشاشر
اميداناعبدهاباشاا–شاالعباسيةاا72
االساحةا-شاالبطلاأحمداعبداالعزيزا9

اامامااحمداماهرا–شابورسعيدا306
احلميةاالزيتونا–شابناالحكما10
اشاالحجاز58
اروكىسا–شاالخليفةاالمامونا57
ابجواراطيبةامولا–شاطريقاالنرصا81

ااماماقرصاالثقافةاا–الىحاالسادسا
 بجواراسفناستارزا39ماريناامولاقطعةا

اباباالشعريةا-شابورسعيدا599 
االدمرداشا-شارمسيسا385 اامامامستشفز

ا اا-برجاد.ارشااقطعهااربعهاالمنطقهاالثانيةاعشر االىحاالعاشر
ا1شاالمنيلاالدوراالول،اشقها 87 ا

الاالزمالكا-يوليواا26شا40  اماماسنبر

ا اشب 
اا اشب 
ا االدقر
االهرم
افيصل

زا االمهندسي 
االمعادى
احلوان
االعباسية
ابابااللوق
االسيدةازينب
االزيتون

االجديدةارصام
االجديدةارصام
انرصادينهم

ااكتوبر6
 التجمعاالخامس
اباباالشعرية
االدمرداشا
امدينهانرص
االمنيلا
االزمالك

 
 
 
 

19014 
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 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة نالعنوا الدرجةاالعلمية سمالا م

ا2
 

امعامل
االبـرج

ا  تحاليلاطبيةاوباثولوج 

ا
ا

اأساتذة
 

اشاعبداالمنعمارياض55
اشااإلماماعىلاميدانااإلسماعيليةا31
اشانوبارا49
اا59 اشاشب 
احلميةاالزيتوناا–شاسليمااألولاا15
اشارعاالعباسية55
اشاالهرما426
اشارعافيصلاالتعاونا250
اميداناالحريةا152شاا1
اا26 ايفاباشاأاشاشر
اا97 اشاالتحريراميداناالدقر
اشاالمروةاخلفاسينمااروكىسا4
الاالوراق1 اشاالوحدةاالعربيةااماماسنبر

اشامرصاوالسودان115
اشاسعيداذوالفقاراميداناالباشا9
طةاالنجدةا7 االمحوراالمركزىابجواراشر
اشامجلساالمةاناصيةاشابورسعيد91
اشااحمدازىكاامتداداشاالفيوم45

اوابكراالصديقشاناهيةاتقاطعااب
اا–الردنيةا9شا23 امجمعاعبدالمقصوداالسكنز

اسليفرامولافوقاسعودىاماركت
ال  اخراشاسيدازكرياااماماالسنبر

ا ز االمهندسي 
 الجديدةارصام

ابابااللوق
ا اشب 
االزيتون
االعباسية
االهرم
افيصل
االمعادى
احلوان
ا االدقر

االجديدةارصام
اامبابة

احدائقاالقبة
االمنيل

ااكتوبر6
االسيدةازينب

اسالمدارال
ابولقاالدكرور
االمقطما

االتجمعاالخامس
اتون  مساكناالشب 

19911 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

92

 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

ا3
 

امعامل
األفــاامرص
ا اتحاليلاطبيةاوباثولوج 

 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا

 أساتذة

اـاميداناالحجاز ابرجاالصفااالطن 
اشاعبداالمنعمارياضا59
اشاالمنيلا47
االتحريراا-عتاحرباشاطلا1

يفا2عمارةااللواءا اشاشر
اـاكليةاالبناتا73 غنز اشاالمب 
اا40 اشاشب 

لاكوبرىاالمنيب -كورنيشاالنيل ز امبز
االطالبيةا-شاالهرماا300

ابرجالؤلؤةافيصل
اشاعباساالعقادا106
اشامرصاوالسوداناا127
احلميةاالزيتونا–أاشاأبناالحكماا39
اشابورسعيد208

ابالزاامولابجواراسيا الفراستارامولسينر
زاا–كونكوردابالذاا اشاالتسعي 

اشاالعباسيةا109
اشاجعفرا2

االمقطما9شا
اشمسا75 ز اشاعي 
اشامراداا22
اشاعبداالمنعمارياضا59
يفا–شارياضاا55  ناصيةاشر

ا ز االمهندسي 
ا االدقر
االمنيل

اوسطاالبلد
اوسطاالبلد

االجديدةارصام
ا اشب 

االمعادى
االهرم
افيصل

انرصادينهم
احدائقاالقبة
االزيتون

اةازينبالسيد
االتجمعاالخامسا
االتجمعاالخامسا

االعباسية
االظاهر
االمقطم

اشمس ز اعي 
ة ز االجب 
االعجوزة
 حلوان

ا16191
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 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

4 

 
ا

امعامل
االشمس

ا
ا  تحاليلاطبيةاوباثولوج 

ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا

ااستشاريون
ا
ا
 

اروكىسا-شارعااألهراماا5ا
اأعىلاسوقاالعرص-ناليفةاالمأمواشارعاالخ

اشارعاعثمانابناعفانا42
اتونااا–مساكناصقراقريشاا119 ا104مساكناالشب 

اعباساالعقادا
اميداناعبدهاباشاا-شاارعاالعباسيةاا61
اأعىلافودافونا-والسوداناشارعامرصاا120
هةاعماراتاالتوفيقيةا-جشاالسويساا2ب ز االبز
اشمسا67 ز اشارعاعي 
اشارعاسليمااألولاا120
اميداناالباشاا-ذواالفقاراشارعاسعيداا9
اشارعاالتحريرا97
االسالماا-شارعاسوريااا14 اأمامامستشفز
اشارعاالهرماأعىلابنكابلوما158
امحطةاالمساحةا-ناصيةاشارعاالثورةاا-برجاالحلواا449
ابرجاالطاهرةا-شارعاالملكافيصلاا111
اا-المحوراالمركزىاا75 االمجاورةااألوىلاا-الىحاالثانز

ازايدا-األولاالشيخازايدامركزاخدماتاالىحا ابجوارامستشفز
ابجواراميداناالحريةا-برجاالحريةاا153شارعاا5

ااا226 االخلفاوىا–شارعاشب 
ااشاالقوميةاالعربية

اا25 االمراغز  اشامصطفز

امرصالجديدة
امرصالجديدة
امرصالجدبدة
امرصالجديدة
امدينهانرص
االعباسية

احدائقاالقبة
اجشاالسويس
اشمس ز اعي 
االزيتون
االمنيل
االد اقر

زا االمهندسي 
االهرم
افيصل
افيصل

ااكتوبر6
االشيخازايد
االمعادى
ا اشب 
اامبابة
 حلوان

ا
ا
ا

ا
ا

ا
ا

ا19445
ا
ا
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

5 

ا
ا
ا
ا

ا
ا

امعامل
 رويالالبا
ا  تحاليلاطبيةاوباثولوج 

 
 

 
 
ا
 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا

ااستشاريون
ا
 

امنشيةاالبكرىا–شاالمقريزىاا53
هةاالجديدةا22 ز اشامجدىاـاالبز

اـاروكىساشاالطحاوىابرجاالصفوة 5
اشاعباساالعقاداا5
االنحاسا–شاعبداالحميداعوضاا41 اتقاطعامصطفز
يفاعمارةااللواءاالدوراالرابعا2 اشاشر
ااا22 االدوراالولا–اعىلامحالتاابواشليباا–شاشب 
اتباركا–مايوابرجاالقطانا15شا ااعىلامستشفز
اوراالثامنالدا–شاالتحريراا97
امحطةامدكورا–شاالملكافيصلاا443
اميداناالجزائرا–شاالنرصاا45
اتقاطعافوزىارماحا–شاشهاباا48

اشارعااخناتونا–سلفراستارامولا
 بجوارامسجداالحرصىا–ا2برجا–ابراجابرغا

اميداناالحلميةا–شابناالحكماا29
االنافورةاميداناا9شاا14
اا19بلوكاا–مساكنااطلساا9شا
 مسطرداا–اشاسالمةابصيلةا2

اا25شا  تقاطعاشااحمداعران 
اا-شامحمداسيدااحمدا38  اعىلاصيدليةاالعزن 
 الدوراالثالثا–شاناهيااا10

 مولاجنديةا–الطوابقا
ا70عمارةاا–اولاشاالدولىساا–المجاورةاالثانيةاا–الىحاالسادسا

ههاميداناسانتافاتيمااا160 ز  شاالبز
قيونا2عمارتاالسكندريهامدخلا ااماماالنساجوناالشر

اشااحمداذىكابجوارافايدهاكاملا229
اعمارهاأااالدوراالثالث امولادوحةاالعاشر

اشاعبداالمنعمارياضاا54

امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصانرص
امرصانرص
ابابااللوق
ا اشب 

ااالخيمة اشب 
ا االدقر
افيصل
االمعادى
ا ز االمهندسي 

االتجمعاالخامس
 أكتوبر6

احلميةاالزيتون
االمقطم
االمقطم

ااا  لخيمةشب 
ااالخيمة  شب 
 حلوان
 ناهيا
 فيصل

ااكتوبرا6
اماالجديده
االمقطم
اداراالسالم

امنارمضان االعاشر
ا ز  المهندسي 

16064 
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

6 
امعامل

اكايروالبا
ا اتحاليلاطبيةاوباثولوج 

ااستشاريون

اشاشهاباا4
اشامصدقا42
يفاا9 اشاشر
اشاعبداالخالقاثروتا54
اشانوباراا13
االنحاسا–تاعثماناعماراا81 اشامصطفز
اا2 ز اطريقاالنرصا–عماراتاشباباالمهندسي 

قيوناا–شاالميثاقا اا–برجاالنساجوناالشر االىحاالعاشر
هةاا74 ز اشاالبز
هةاا138 ز ابرجابانورامااا–شاالبز
اميداناالجامعا–شاالمنصورةاا18
اأاشاالمنيلا89
زاا1/1 اشافلسطي 

اامامانادىاالمقطما9شا
اميداناالحكما–ابراجاالعزا

ابرجاالنرصا–اولافيصلاا446
اا40 اشاشب 
ابرجالؤلؤةا–شازىكاا32
ااعىلاكارفوراا–شارايلاا41
اشاخالدابناالوليداتقسيمافريدازىكا90

ااعىلاسعودىاا–شارعااخناتوناا–سيلفراستارامولا
ا اا2مولاطن 

اجشاالسويسا–أاميدانااللفامسكناا112
اشابورسعيداا184
اأمامانادىاالمقطما–ا9شا
ابرجاالنرصا–فيصلاشاالملكاا446
االجابرىا–شاالهرماا165 اأمامامستشفز

امولاالسالما امايوا15شاا–سينر
الؤلؤةاالعبوراا–الىحاالولا ااالدوراالثالث–سنبر

ابجواراماكدونالدزا–ا4مجاورةاا9الىحاا–مولاجالكىسا
ااماماالىحاالثامناا–راتالسيتيهاعماا–المحوراالمركزىا

ا ز االمهندسي 
ا االدقر

اوسطاالبلد
االبلدوسطا

اوسطاالبلد
امدينةانرص
امدينةانرص
امدينةانرصا
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة

االمنيل
االمعادىاالجديدة

االمقطم
االزيتون
افيصل
ا اشب 
احلوان
احلوان
احلوان

االتجمعاالخامس
االرحاب

األفامسكن
االسيدةازينب
االمقطم
افيصل
االهرم

ااالخيمةا اشب 
االعبورا
وق االشر

اأكتوبراا6

19962 
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

7 
امعاملا

الباميداإيجيبت
ا  تحاليلاطبيةاوباثولوج 

ااستشاريون

هةاا147 ز اميداناسانتافاتيمااا–شاالبز
اباشاالخلبفةاالمأموناا66
اميدانااإلسماعيليةاا–شاعثمانابناعفاناا48
اأاشافريداسميكةاا7
اشارعاالقبةاا18
اشامرصاوالسوداناا123
اشاعباساالعقادا74
اعبداالرؤوفشاا15 اسمب 
اشاسليماناأباظةا35
ابرجاالطباءاا–شاعبداالمنعمارياضاا55
اميدانالبنانا–يوليواا26امتداداشاا1
اشاالتحريرا22
اشاالصالحاايوبا16
اا9شاا420
ااا59 اشاشب 
اا66 اشاشب 
اميداناالتحريرا15
اشاالجزائراا43
اشامحمداسيداأحمدا41
اشامراداا15
اشاالمنيلاا110
اشافيصلا319
افيصلشاا481

امرصاالجديدةا
امرصاالجديدةا
امرصاالجديدةا
امرصاالجديدةا
امرصاالجديدةا
احدائقاالقبة
امدينةانرص
امدينةانرص
زا االمهندسي 
ا ز االمهندسي 
ا ز االمهندسي 
ا االدقر
االزمالك
االمقطم
ا اشب 
ا اشب 

اوسطاالبلد
االمعادى
احلوان
ة ز االجب 
االمنيلا
افيصل
 فيصل

19314 
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة انالعنوا الدرجةاالعلمية سمالا م

اسبيدالبا 8
ا ااستشاريون تحاليلاطبيةاوباثولوج 

اشارعاعثمانابناعفاناميداناصالحاالدينا25رقما
لنداداخلاعياداتاسبيدا22رقماا اشارعانهرواخلفاالمب 

الاالماظهاا45رقما اداخلامركزاايليتاشارعاالثورةاأماماسنبر
اشارعارشيدامتفرعامناشارعاعثمانابناعفانا32رقما
اشارعاكليوباتراا45رقما
اشارعاالدكتورامحمداعوضامتفرعامنامكرماعبيدا6رقما
اشارعاحسناالمأمونااماماالنادىاالهىلا123رقما

االلؤلؤةاا–محوراالساداتا االحجازا-سنبر ابجواراسنبر
ابالزاابجواراسوبراماركتاسعودى امولاسينر

اشارعاالطبيبامتفرعامناشارعااخناتونا3رقما
اارابرجاالطباءمايوابجواا15شارعاالوحدةامتفرعامناا1رقما
امايوا15شارعااا-برجاالقطاناا15رقما

ا امدينةاعباداالرحمناخلفانادىاالصيدابجواراالجامعاالكبب 
يةا–شارعازعزعاا4رقما االقناطراالخب 

اتباركا–فيصلاا–مريوطيةا اداخلامستشفز
ابرجاالفهيما–شارعاسليماالولاا81رقما
اشادولتياناميداناالخلفاوىااعىلاكنتاىكا16رقما
امتفرعامناشارعاجامعةاالدولا-شارعادجلةاا43رقما
ابرجاالطباءا–ا12شارعاعبدالمنعمارياضاالدوراا55رقما
اا42رقما اشارعاعبدالمنعمارياضاالدوراالثانز
اشارعارمسيسا38رقما

ا2مدخلاا-ا2الدوراا-كمبونداليجانداا
االمحوراالمركزىا-الىحاالولاا32رقما

اطااألوسطجراندامولاخلفامحطةاوقوداتوتالاعىلاالراب
اشارعارمسيسا385رقما

امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
امدينةانرص
امدينةانرص
امدينةاالعبور
االتجمعاالخامس
االتجمعاالخامس
ااالخيمة اشب 
ااالخيمة اشب 
االقطامية
االقناطر
افيصل

احلميةاالزيتون
اامرص اشب 
زا االمهندسي 
ا ز االمهندسي 
ا ز االمهندسي 
ارمسيس

اشيخازايدال
ااكتوبرا6

وق االشر
 العباسية

19358 

 
 
 
 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

98

 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا 

9 
امعامل
ااألنصارى

ا
ا

ا
ا

ا
 إستشاريون

اناصيةاالشيخاريحانا–شانوباراا41
اا9شاا69
اأبواالريشا–شاالمريساا6 اأماماإستقبالامستشفز
االكوربةا-شابغداداا27

اشامرادا30برجااألطباءااا
اااشا60 اتقاطعامشةا–شب 
االنحاسا13 اشامصطفز

اا–المحوراالمركزىا االسادساعشر استارزاا–الىحي ااعماراتاسينر
اشاالبطلااحمداعبداالعزيزا20

ا  Cأبراجاتويناتاورزامبنز
اا28مولااذاافونتاقطعةارقما

ابرجااألطباءاا–شاالنادىاا55

ابابااللوق
االمعادى

االسيدةازينب
امرصاالجديدة

ة ز االجب 
ا اشب 
انرصمدينةا

اأكتوبرا6
ا ز االمهندسي 
االشيخازايد

االتجمعاالخامس
 فيصل

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا19324
 

هةاا16 استشاريوناتوباسكانالبا 10 ز  24192418 مدينةانرص ميداناالساعةاا–شاالبز

ا معملاد/ادعاءاحلىمامحمدا 11  ا33058368 العجوزة عماراتاالعالماالعجوزة58 أخصان 

اسيةاـاميداناالجيششاالعباا40 استشارى ميشيلابوابجيانا12
اـامرصاالجديدةاا102 غنز  شاالمب 

االعباسية
 مرصاالجديدة

ا24839174
24153430 

ا معملاالشيماءاللتحاليلاالطبيةاا13  37420988 الهرما اسباتساا–شاحسناعبداالحافظامناترسااا8 أخصان 
ا شامىحاالديناأبواالعزا38 إستشارى )اصحةاسكانالألشعةاوالتحاليلا(اا14 ز  16436 المهندسي 
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 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا 

15 

ا
ا

امعامل
افرستالبا

 

 
ا
ا

ا
ا

 استشاريون

اشامىحاالديناأبواالعزا46
اشابطرساغاىلاـاروكىساا12
اشاالمنيلااا78

اأولاكوبرىافيصلاـابرجاالطباء
ابجوارااماحسنا–شاعباساالعقادا52
اراشانوباا41
اشمساتقاطعااحمداعصمتا16/17 ز اعي 
اشارعاابناالحكماا10
االمعادىا–ا9شارعاا70

االسادسامنااكتوبرا-ميداناالحرصىا
االمقطمااخراشارعا ا9مستشفز

يفاا34 احلوانا–شارعاشر
اعابدينا-شارعاعبدالعزيزاجاويشاا20
اا1تقسيماعمارهاالحاجاسنوىساا1 شارعاالثالثينز

 العمرانيهاالغربيه

ا االدقر
اجديدةمرصاال

االمنيلا
افيصل

امدينهانرص
ابابااللوق
اشمس ز اعي 
احلميهاالزيتون
االمعادى

اأكتوبرا6
االمقطم
احلوان

اوسطاالبلد
االوراق
 العمرانية

ا33359300
ا24555077
ا25319352
ا35699242
ا26704037
ا27945696
ا24991199
ا26368339
ا23803945
ا38380383
ا25079856
ا25590228
ا27927713
ا37120708
37775260 

16 
امعاملا

اشاكرابدوى اسمب 
ااستشارى

امااإلسماعيليةا–شاعثمانابناعفاناا28
 ميداناهليوبوليسا–شاالحجازاا62
 اماماعمراافندىا–أاشاسليمااألولاا99

اأا2عماراتابيتاالعزا امبنز
ااأماماعمراافندىا87 اشاشب 
يناا50 اشاالعشر

ينامناشا ا44أكتوبراأماماموقفاا6أولاشاالعشر
ابجوارامحطةااألتوبيسا–اعمارةااألردنيةا5شقةا

امرصاالجديدة
امرصاالجديدة
 حلميةاالزيتون
االمطرية
ا اشب 

اشمسا ز اعي 
اشمسا ز اعي 

امنارمضان االعاشر

ا22409003
ا01128364612
ا01278589150
ا01146060566
ا01066815033
ا01115926694
ا01200784474
ا01146060566
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 معامل التحاليل الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية سمالا م

17 

ا

امعاملا
البا   إيىح 

ا
ا
ا

 
ا

اناستشاريوا
 

اا54 اشاعثمانابناعفانااميداناسفب 
االمقطما-الهضبةاالعليااا-ا9شاا73
اشاجامعةاالدولاالعربيةا28
اشامرصاوالسودانا17
اشاعباساالعقادا39
اابراجامنترصا–شاالهرماا300
واالمعادىا9شاا87 اامامامبر
يفااشاعدىلاتقاطعاشا28 اشر
اابراجاالهناا–شاالمطريةاا94
 شارعاالجدامناشاالظاهراالرئيىسا40

امرصاالجديدة
االمقطم
ا ز االمهندسي 
احدائقاالقبة
امدينهانرص
االهرم
االمعادى
اوسطاالبلد
االمطرية
 الظاهر

ا

ا

ا

 

16522 

18 

ا

امعامل
اعزلبا

ا
ا
ا

ااستشاريون

اشاالعباسيه72
اسيداجاللا587 اامامامستشفز
االجامىعشاالمنصوريهاامامامست3 ز االحسي  اشفز
امايواامامابرجاالطباء15ش33

االحريه15شارعا امايواامامامسجداابواالهناابجوارامستشفز
ااحمداماهرا345 اشارعابوراسعيداامامابابااستقبالامستشفز
اعماراتااولامايوابجواراالجامعةاالعماليةاا10
اشامرصاوالسوداناا127

االعباسيه
اباباالشعريه
االدراسه
ااالخيمه ا1شب 

ااالخيمهش ا2ب 
ااحمداماهر
امدينةانرصا
احدائقاالقبةا

ا24660073
ا25930070
ا25892472
ا46178244
ا42202362
ا23928726
ا22747538

ا01210415254

19 

ا
ا
ا

 معاملافاستالبا

ا
ا
ا
ا
 مدرس

 ميداناالحلميةاا-شارعاابناالحكماا10
اجاشارعامرصاواالسودانا127ا-حدائقاالقبةا

اروكىسا–رساغاىلاشارعارمسيسامتفرعامناشارعابط 54
ا اولاعباسا-طريقاالنرصاا-عماراتااولامايوا 2

ىاالزعيما-أبراجاالمدينةاالمنورةاا-الشارعاالجديدا ابجواراكشر
ابجوارامسجداسالماموىسا-ميدانابهتيما

اا-شارعانجماا-مسطردا اأماماصيدليةااحمدامصطفز
امركزاالرازىاشارعاجمالاعبداالنارصاناصيةاشارعااألزهر

ا برجاروماا-الاعبداالنارصاشارعاجم 117
اأمامامجمعاالشعراوى 48 ز ا شارعااألربعي 

 شارعاالمطريةا97ا-ميداناالمطريةا

احلميةاالزيتون
احدائقاالقبة
امرصاالجديدة
امدينةانرص
ااالخيمة اشب 
ااالخيمة اشب 
ااالخيمة اشب 
اجشاالسويس
اجشاالسويس
اشمس ز اعي 
االمطرية

ا16925

اا–شاابوابكراالصديقاا65ااستاذارضاالمىعاالجملا20 ا22403646امرصاالجديدةاسفب 
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية السم م

21 
امعاملاااااااااااا

البا ايونز
ا

ااستشاريون
ا

اميداناالجزائراا-شارعاالنرصاا45
امتفرعامناشارعاأخناتونا امركزاالطبيباالطن 

اسميكةاشارعافريداا48
امحمودميا-شارعاسوريااا5 ادانامصطفز

االمعادىاالجديدة
االقاهرةاالجديدة

االجديدةمرصا
ا ز االمهندسي 

ا35175845
ا26161843
ا26208397

ا01111122188

22 
امعامل

امرصالهراماا
 استشارىاج

اكفراطهرمسااا-شانبيلاطهاا2
اا–شاالتحريراا108 واالدقر اامامامحطةامبر
اامامامعهداال20 اكبدشاالقرصاالعينز
 ا19011باشافيصلااعىلاصيدليةا401

افيصل
اا الدقر

اوسطاالبلد
 فيصل

ا01100623130
ا01062668820
ا01100623130
01120588328 

23 
امعاملاسيجما
اللتحاليل

ااستشاريون
 

انرصاالدينا–شاترعةاالزمراا77
اشافيصلاا226
كةاسيدالألدويةا–شاعثمانامحرماا50 ااماماشر

احدائقاالمعادىاا–شااحمدازىكا 133
ةاالغربيةا–ميداناالعمارةاشابشتيلا االمنب 

االهرم
االتعاون
االهرم
االمعادى
 امبابةا

ا35696431
ا01001050076
ا35824620
ا23598897
33728763 

الباا24 ا معاملاالعرن   ا33832834 فيصل شاكعابيشاالطوابقافيصل1 أخصان 

اامعملاسمايلالباا25 ا10029972960اينةانرصمدا14شقةا1عماراتارابعةاالستثمارىادور16اأخصان 

ا26
اميجاالباللتحاليلاالطبية

زا اشاالبطلااحمداعبداالعزيزا5امدرسا()خالداابواالعني 
واالمعادىا9شاا93 اامامامحطةامبر

ابابااللوق
االمعادى

ا23927941
23808134 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية السم م

ااستشاريونامعاملاالنخبةا 27

اشاكليوباترااا24
اارضاالجولفاا–شاالمهندسامحموداعبداالعالاا19
اشاالبطلاأحمداعبداالعزيزاا21
اا45 اشاالدقر
االطوابقاا–شاالمنشيةاا1
االنحاساا96 ابرجاالطباءا–شامصطفز
اا119 االسابعااا–شاعبداالقادراالجرجانز االىحي
احدائقااألهراماا–ا4بوابةا
اميداناسوارساا–شادمشقااا1
 عزيزاشاعبداالا14

امرصاالجديدة
امرصاالجديدةا
زا االمهندسي 
ا االدقر
افيصل

امدينةانرصا
امدينةانرصا
احدائقااألهراما
االمعادىا
ا  الدقر

16435 

28 

امعاملا
اتاالعرباالدولية امختب 

ا)خدمةاعمالء(
ا01110115623

ااستشاريون

امنشيهاالبكرىا–شاجشاالسويساا7
طةا87 اشمساأمامامعهدامندوباالشر ز اشاعي 
زاا70 ااشاحسني  ادسوقر
اشاطومانباى145

اميداناالمحطةاعمارةاسينمااماجده
االنحاسا96 اشامصطفز
اشامحمدادانيالامتفرعامناشبهتيماالعموىماا2

اشمس ز اعي 
اشمس ز اعي 
االمعادى
االزيتتون
احلوان

امدينهانرص
ااالخيمة اشب 

ا22570586
ا24970278
ا23588012
ا26441920
ا25580708
ا26709681
ا48272420

29 
امعاملا
اابناسينا

استشاريونا

 تقاطعاشارعاالمروهامعاشارعاالسودان1
 جنديهامول-ميداناالطوابق

 شاعثمانامحرم-برجاالسعد109
 تقاطعاشارعاالمدرسهامعاعثمانامحرم2
 بجواراالتوحيداواالنور-شاترسا55

 امتداداعزاالديناعمر
اصدراالعمرانيه52  شامستشفز

 سيدىاعواض-ش-قليوباالبلد
 شاالبحرا-ميتاحلفا

ا ز  المهندسي 
 فيصل
 الهرم
 الهرم
 الهرم
 الهرم
 الهرم

االقليوبيه
 القليوبيه

ا01010575923
ا01008389182
ا01212334640
ا01124414612
ا01096068395
ا01096507552
ا01096515086
ا42138675
ا42130950
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 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية السم م

30 

امعامل
انايلالباا

ا
ااستشاريون

يفاشامنصورا25  عىلاشر
ا77  شااطلساالرئيىسااعىلاالرون 

واالحدائق االحكمهاامامامحطهامبر  برجامستشفز
و38  شاعبداالعزيزاالحكيمابجانباسلماالمبر

اشاالوسطامساكناالمرازيقااعىلامقلهااللؤلؤه
اشاالبرصاوى77امبابها

ا
 

ا1حلوان
ا2حلوان

احدائقاحلوان
االمعرصه
ا ز االتبي 
ه ز االجب 

ا
 

ا25583223
ا01028821623
ا01000906846
ا01000906845
ا01000906840
ا01000906809

31 
امعامل

 الحياةااااااا

ا
ا

 استشاريون
ااولافيصلا-برجااولدارجبا

ااعىلاصيدليةاعىلاوعىلا33 اشاالقرصاالعينز
اا4 ااشاشيبانامناشاشب 
اميداناالجزائرا-شاالنرصا146ا
 مركزاهنيدهاالتجارىاامامامسجداالحرصى5ا

ة ز االجب 
ا االقرصالعينز

ا اشب 
المعادىا
 اكتوبر6

ا35714840
ا23645700
ا22036240
ا27544723
38377762 

ا32
ا
 حسابامعامل

ا
 استشاريونااا

اميداناروكىسا1
 الخليفةاالمأمونا–شابناالحكماا3

امرصالجديدة
 16987 مرصالجديدة

ا33
امعامل
 تكنوالبا

ا
 استشاريونااا

اشامىحاالديناأبواالعزا75
اأماماكليةاالبناتا70 غنز اشاالمب 
االتحريرااشا183
 شاعباساالعقادا5

ا ز االمهندسي 
امرصالجديدة
اوسطاالبلد
 مدينهانرص

ا37600965
ا24157869
ا27944922
24019825 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

34 

 
 

 معامل
 ساريدار

 
 

 
 
 

 
 

 استشاريون

 ش التحرير 92

 ميدان صالح الدين–ش كليوباترا 40

 شارع المنيل  52

 تقاطع ش البوهى والقومية15

 عمارة بدراوى–ميدان الفلكى 11

 ش ابن الحكم37

 برج األطباء ـ أول فيصل

 ش عباس العقاد 48

 ش شبرا ـ برج السعد  53 

 الفيومتقاطع ش السيد حنفى من ش 

 ميدان السيدة زينب13

 ش المديرية ام محطة بنزين التعاون13

 ش شهاب  17

 ش ربيع الجيزى  38

 مايو  15من ش  – 135ش  1

 الدقى

 مصر الجديدة

 المنيل 

 امبابة

 وسط البلد

 الزيتون

 فيصل

 مدينه نصر

 شبرا

 دار السالم

 السيدة زينب

 طنطا

 المهندسين 

 الجيزة 

 شبرا الخيمة 

 

 

 

 

 

 

19232 

 

36 
 

 المعامل المتحدة
 

 
 داخل مستشفى األمل –شارع فوزى رماح  23 استشاريون

 تقاطع شارع مصطفى النحاس مع مكرم عبيد 

 المهندسين

 نصرمدينه 

33452663 

33452663 

 
 
 
 
 
 
 
 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

105

 معامل التحاليل الطبية
 التليفون المنطقة العنوان الدرجةاالعلمية السم م

اء 37 امعاملاالخب 
الحميدطارقاجمالاالديناعبداا

ااستشاريون
اميكااكليوباترااالدوراالثالثاشقها-شاالنرصا27 ا7اماماسب 
يفاا2 اشاشر
واحلواناا44 اشامنصوراأمامامحطةامبر

االمعادى
اوسطاالبلد
احلوان

ا27547227
ا23916884

ا01221101712

االقاهرةاالتحاليلاالطبية 38
اسالمة(ا ز ا )ثناءاحسي   24533245 مرصاالجديدة شاالقبةاتقاطعشارعاجشاالسويساـاا64 اخصان 

كة 39 اإستشارىامعاملاالب 

ابرجاالورماناامامامجلساالدولة48
اشاعبداالحكيماالرفاغاامتداداعباساالعقادا1
اا1ا االدوراالثالثا–برجاالطباءاا–شااحمداعران 
اأماماموقفاالبوىهاا–شاالحكيماا2

ا ز االمهندسي 
امدينةانرص
ااالخيمةا ااشب 
اامبابةا

ا15034
ا

لبحوثاللتحاليلاالطبيةامعاملاا 40
اإستشارىاوالوراثية

انداا–شاالتحريراا183 ابابااللوقاا–عمارةااسبر
اميداناالحريةاا–برجاالحريةاا100شاا5
ةا–شاالغرفةاالتجاريةابرجامرادااإلدارىاا8 ز اميداناالجب 

اوسطاالبلد
االمعادى
ة ز االجب 

ا27931464
ا23780489

ا01011133257

اميجااسكاناللتحاليل 41
يف()اأ.د/ام  أساتذةاحمداحافظاشر

اشاسوريااا44
اشامراداا10
اشاالتحريرا180

 يوليوا26محورا-18القطعةا

ا ز االمهندسي 
ة ز االجب 

ابابااللوق
 الشيخازايد

ا37625577
ا35736460
ا27944430
19186 

ااستشاريوناسيناالبا 42

ا ااماماالمحكمةا–ميديكالاباركاسنبر
اشاالنرصاا15

ابرجاأا–أبراجابيتاالعزاا–ميداناالمطريةا
ابرجاالمرمرا–شاابناالحكماا27ميداناالحلميةا

اشاعباساالعقاداا34

االتجمعاالخامسا
االقطاميةا
االمطرية

احلميةاالزيتون
امدينةانرصا

ا01010836665
ا01003347811
ا01023057705
ا01069000662
ا01010866609

االالشعةاوالتحاليلااميدسكانا 43 ا01281088667اشالسويسجاشاالعزيزاباهللاتقاطعاجشالسويس43اأخصان 

اامعاملاكيميتا 44 اا–ميداناالحريةاا–ا151شاا17اأخصان  ا01007023178االمعادىاالجديدةابجواراكاربتاسينر
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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كةاالمعملاايهااس 45 ا شر ا شاجامعةاالدولاالعربية9اأخصان  ز  ا33451811 المهندسي 

ملاالقواتاالمسلحةاللبحوثامعا 46
 01012499166 مرصاالجديدةا شاالخليفةاالمأموناا3 إستشارى الطبيةاوبنكاالدما

اإستشارىامعاملاالحكمة 47

هةاميداناالساعةاا14 ز اشاالبز
اااأعىلاالعابداا56 ابجواراعمراأفندىاا–شب 
اا81 اميداناالحلميةابرجاالفهيماالطن 
اشاجمالاعبداالنارصاأمامااورانجا157
اميدانااسكندريةااأعىلاالفرماوىاا–مساكناالجمهوريةاا87
واالبحوثاا7 اشاالتحريراأمامامحطةامبر
االهرم–شاالهرماا93 اأمامامستشفز
اشاالمنيلاأماماكليةاطبااألساناجامعةاالقاهرةاا119
اأاا–ميداناالحرصىاا1 االمحوراالمركزىا–سنبر

ااألردنيةاالتجارىاا216 االىحاالسابعا–سنبر
اميدانااإلسماعيليةاا–نابناعفاناشاعثماا28
اشااحمداسناناميداناسانتافاتيمااا2
اميداناالمحكمةامرصاالجديدةاا–شاالحجازاا61
ابجواراعمراافندىاا92 اأاشااحمداعران 

امدينةانرصا
ا اشب 

احلميةاالزيتون
اجشاالسويسا
امدينةاالسالم

ا االدقر
االهرم
االمنيلا

اأكتوبراا6
اأكتوبراا6

امرصاالجديدةا
اديدةمرصاالج

امرصاالجديدة
ا ز االمهندسي 

ا16059

اامعاملاريتاجا48

اا33 افوقاالبنكااألهىلاا–شاالقرصاالعينز
اشاالنيلاالسعيداأمامافودافونا

طةا ابرجاالمدينةاالمنورةاا–خلفامركزاالشر
ابجواراكوبرىارفعتاعوضاا–العزيزيةا

اأمامامدرسةاصالحاسالمااإلعداديةا
امابجوارامسجداشعباناغنيا–شارعاالمدبحا
اا–شاالجمهوريةا االطن  ابرجاخضب 

ابجوارامدرسةااإلمامامحمداعبدهاا–شارعاطراداالنيلا

اوسطاالبلدا
زا االبدرشي 
زا االبدرشي 
زا االبدرشي 
االعياط
االعياط

االحوامديةا
امنيلاشيحةا

ا01011110767

االنحاس28اإستشارىامعملااتشالبااااااااااا49 اامتدادامصطفز ز اشاعىلاامي 
زا9 اهةااماماداراالدفاعاالجوىعماراتاالسعوديةاشاالبز

امدينةانرص
ا01281703015امرصالجديدة

ا01121201113
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 استشارىا أكيولبامعاملا 50

اا–مولااركانا اا22وحدةاا–ا5مبنز
االزهوراميدانادرةاا–حديقةاروفيدةاالصحيةا

االتجارىاالدوىلاميداناماجدةابريماافيستاافوقاالبنكا
ا اميديكالاباركابريميب  زاداخلامبنز  شارعاالتسعي 

االشيخازايد
االشيخازايداا

اأكتوبرا6
 التجمعاالخامسا

19868 

 استشارىا معاملاكايرواكلينيكالالبا 51

ا)أ(ابجواراصيدليةاالبقالوىاا147شاالنرصاا
ااعىلااسماكامرجاناا–زهراءاالمعادىاطريقاكارفورا

ابرجابدراا–زراغاشامرصاحلواناالا56
ا110برجالؤلؤةاحلواناشقةاا–شازىكاا32
ااعىلاكارفوراا–شارايلاا41

ابجواراكارفوراا Bعمراةاا–مولاوسطاالبلدا
اأمامانادىاالمقطما9شارعا) ا(االدوراالرضز

اشارعاالنيلاالسعيدا ز االبدرشي 

االمعادى
االمعادى
االمعادىا
احلوانا
احلوانا

امايواا15مدينةا
االمقطما
زا  البدرشي 

19454 

ااستشارىاامعاملاليفالبا 52

ابجواراسفارةاالسوداناالقديمةاا–شامحمدافهىماالسيداا1
اميداناالفلىكاا11

االزمالكا:ا اا5مستشفز اشاالمحروسةامتفرعامنااحمداعران 
اشاالقبةاروكىسافوقاالعبودىاا25
أمامامدرسةامودرناا–احمداعصمتاا–شاعىلاحسناا1

اسكولا
اافندىاالجديدبجواراعمراا–أاشامراداا22
اشاالوحدةابجواراعصائراالعسكرىاا87
االعيسويةااسفلاكيوسكانالألشعةا–شامرصاحلواناالزراغاا103
االمنيباا–شاترعةاالزمراا4
اا65 ابجواراتباركالالطفالا–شاالثالثينز

ا ابجوارامدرسةانوراالسالماا–مركزاالسالماالطن 
اتوناالمطاراهليوبوليساا15 اشاخالدابناالوليداشب 
اا–كزامطاىاشارعااإلبراهيميةامرا ابجواراالمركزاالطن 

ا اجاردناسينر
ابابااللوقا
ا ز االمهندسي 

امرصاالجديدةا
اشمس ز اعي 
ا ز  ةالجب 
اامبابةا
اداراالسالم
االمنيب
االعمرانيةا

يةا االقناطراالخب 
االمريىك االمستشفز

االمنيااا

ا01066636868
ا01094703555
ا33470131

ا01066636801
ا01099987633
ا01099665952
ا01011323213
ا01099920162
ا01094717666
ا01094697666
ا01066678838
ا01222255099
ا01099920164
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53 
امعاملاترستا

 
ااستشارىا

 

اشاالبطلااحمداعبداالعزيزاا10
ةاا–شامراداا5 ز اميداناالجب 
اشاالتحريراا97
اجمعيةاارضاالا–شاالنرصاا15

االثالثا اا–الىحي امركزاعنايةاالطن 
ابرجااألطباءاالدوراالثالثا

ا ز االمهندسي 
ة ز االجب 

اا االدقر
اامبابةا

االشيخازايدا
افيصلا

ا37620529
ا35684568
ا37498649

ا01275626665
ا01226788449
ا35732926

ااستشارىاامعاملاتاونالباا54

ا اا7شقةاا–اGالدوراا4البانوراماامولامبنز
اكايرواميديك االجوىا–اCMCالاسنبر اخلفاالمستشفز

اشاعباساالعقاداا5
اا–شارعاابوابكراالصديقاا38 اميداناسفب 
االدورااألولاا–شاشهاباا4

ااا-عمارةاالنرصا االدوراالعاشر

وقا امدينةاالشر
االتجمعاالخامس
امدينةانرصا

امرصاالجديدةاا
ا ز االمهندسي 
ةا ز االجب 

ا01203333896
ا01271337652

ىاأبواعلماا1ااستشارىااداعزتامعملاد/اغادةامحم 55 وامحمدانجيباا-بابااللوقا–مكرراشاصب  ا239201000اوسطاالبلدامحطةامبر

ااستشارىامعاملاالفاروق 56

امنارمضاناالردنيةااماماموقفاالتوبيس االعاشر
ابجوارامحطةاالجامعاا3عمارةاا44مجاورةا
اأاا5عمارةاا55مجاورةا

ابيتكاا اا-إبنز ااقذاشارعاالمنا–الىحاالعاشر
امولالؤلؤةاالعبوراا–شارعاالساداتاا–الىحااألولا

امنارمضان االعاشر
امنارمضان االعاشر
امنارمضان االعاشر

ا
امدينةاالعبورا

ا01210333354
ا01097231717
ا01096356767
ا01096356262
ا01003903394

وقالألشعةاا57 مركزاالشر
ااستشارىااوالتحاليلا

ا ارجباااعىلاسوبراماركتااولداا–برجابالزااالطن 
ا طةاا–كايرواميديكالاسنبر االشر االمحواراالمركزىا–بجوارامستشفز

ابجواراالتوحيداوالنوراا–شاطارقاشبيطةامناعثمانامحرماا1
االطالبيةاا–شازىكانبوىامناعثمانامحرماا2
ابجواراميداناالباشااا– A2شاالمنيلاوحدةاا72
وامحمدانجيباا92 اعابدينا-أاشامحمدافريدااعىلامحطةامبر
االسوداناااعىلاكنتاىكاشاا128

افيصلا
اأكتوبراا6

االهرم
االهرم
االمنيلا
اوسطاالبلد
ا ز االمهندسي 

ا01288880775

اأستشارىامعاملاالروادا58
ااشاالمنيلاميداناالباشا72
اأعىلاصيدليةاعىلاوعىلاا33 اشاالقرصاالعينز
اا–محمداعيداا2 ادسوقر ز امناحسني 

االمنيل
اوسطاالبلد
االمعادىا

ا25325710
ا23629964

ا01094993304

امعاملاالبحوثا59
اللتحاليلاالطبيةاوالوراثية

انداا–شاالتحريراا183اأستشارى ابابااللوقا–عمارةاإسبر
ابرجاالحريةاميداناالحريةا100شاا5

اوسطاالبلد
االمعادى

ا27931464
ا23780489
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60 
الطاهرةالألشعةا

 اساتذة والتحاليل

ان251 ز اشابوراسعيدااماماالرشيدىاالمب 
االكومااا-شافيصلاا111ا الخرصز

االخليفةاالمامونا–شاالمقريزىاا87
االبوابةاالثالثةا20 ز امايمي 

االسيدةازينب
افيصل

امرصاالجديدة
احدائقاالهرام

ا23952266
ا37446648
ا24529008
ا33807828

اأستشارىامعملاانااساايها61
اشاعبدالمنعمارياض55

االشيخازايداا–بداخلاميدىابوينتا اخلفامستشفز
اشاطلعتاحربا5

زا االمهندسي 
اشيخازايدال

اوسطاالبلد

اا33456251
ا38516090
ا23920030

اايتوالاالدورشاالتح96اأستشارىامعاملاليفالين 62 اا4ريرااعىلاحلوانز اا33353363االدقر

امعملاالعر 63 االباان  ا33832834افيصلااالطوابقاا–شاكعابيشاا1اأخصان 
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 استشاريون األهرام لألشعة 1

 فوق مستشفى تبارك -ش فيصل  434
 برج ساريدار الطبى  -ش التحرير 92
ا 128  فوق بنك عوده –ش شبى

 محور المدينة المركزى رنا مول فوق سوبر ماركت المحمل
كة بيبىس  43  ش عثمان محرم أمام شر

 فيصل
 الدق  
ا  شبى

 اكتوبر 6
 الطالبية

35868530 
37495160 
22092322 
38355699 
35827090 

ة لألشعة 2 ى ة 5 أستاذ د/ ايهاب اسماعيل عىل الجب  ى ة ش مراد ـ  ميدان الجب  ى  37746031 الجب 

 25891985 رمسيس عمارة النهضة –ش عماد الدين  37 يونإستشار  الحياة سكان 3

 السالم لألشعة والقسطرة العالجية 4
 27940155 باب اللوق ش الفلكي  32 أستاذ ) د/ احمد سامي سعيد (

 اساتذة الطاهرة لألشعة 5

ان251 ى  ش بور سعيد امام الرشيدى المب 
 الكوم االخضى  -ش فيصل  111 

 الخليفة المامون –ش المقريزى  87
ى البوابة الثالثة 20  م يمي 

 السيدة زينب
 فيصل

 مض الجديدة
 حدائق االهرام

23952266 
37446648 
24529008 
33807828 

6 
 
 

 انـــــو سكـــــــــتكن
 

 

 أستاذ

 من ش شهاب   -ش أنس بن مالك 45
 5رقم  150ش  2ميدان الحرية 

 ش رشيد عثمان بن عفان 8ميدان صالح الدين 
ال   األمريكيةميدان الحضى الطريق المقابل لسنب 

ة   -ش مراد  24 ى  ميدان الجب 
ا  230 و الخلفاوى –ش شبى  امام محطة مب 

 مايو مدينة الفتح 15ش السادات من ش 
 امام محكمة االشة -داخل مببى ميديكال بارك بريمب  

ى   المهندسي 
 المعادى

 مض الجديدة
 أكتوبر 6

ة ى  الجب 
ا مض  شبى
ا الخيمة  شبى
 التجمع الخامس

 
19989 

ت عياد ( لألشعة الكرنك 7 ف البب  ى شمس 83 إستشارى ) اشر طة –ش عي  ى شمس أمام معهد مندوبى الشر  24993133 عي 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
8 ) ى ى  ميدان سفنكس  19 أستاذ إختبارات العظام )د/ عمر حسي   33045591 المهندسي 

  النيل لألشعة 9
 أساتذة

 ش مصدق  59
 خلف وزارة األوقاف -ش هدي شعراوي 8 
ي المعادي باالس 9ش ) -ميدان المحطة 1  ( مببى
 ش احمد الرشيدى من نبيل الوقاد  8

 بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصىص 2مدخل 
 الدور الثابى  – S2Bداون تاون مول مببى 

 شارع لبنان   14/12
 ش عبد الرازق السنهورى من مكرم عبيد  45

ي 
 الدق 
 اللوقباب 

 المعادى
 الجديدةمض 

 الشيخ زايد
التجمع 
 الخامس
ى   المهندسي 
 مدينة نض 

19656 

 أساتذة المختبى لألشعة التشخيصية 10
 ش جامعة الدول العربية 64

 بجوار سفن ستارز 39مارينا مول قطعة 

ى   المهندسي 
التجمع 
 الخامس

19014 
وسينس لفحوصات امراض الكبد 11 ى  ش مىح الدين ابو العز  98 استشاريون مركز فيبى  37616399 المهندسي 

 أخصاب   سيجما لألشعة والتحاليل 12
 نض الدين –ش ترعة الزمر  77
 محطة التعاون –ش فيصل  226
كة سيد لألدوية –ش عثمان محرم  50  امام شر

 الهرم
 فيصل
 الهرم

35696431 
01001050076 
35824620 

13 )  أستاذ فرست سكان )أ.د/ مجد بسيوبى
 أ ش متحف المنيل92

 مببى بريما فيستا الطبى ميدان ماجدة 
 المنيل

 أكتوبر 6
25326200 
38896170 
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 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

ي  23 أستاذ عمرو زايد 14  أمام معهد السكر –ش القض العيبى
 

 وسط البلد
 

23645612 
 

ان  82 استشارى مركز فيو سكان  15 ى الصىح –ش الطب   24025360 مدينه نض امام مستشفى التامي 

 استشاريون كابيتال سكان 16
 ميدان الجزائر –ش النض  45
 بجوار كوبرى عرابى  –ش السودان  319

 المعادى
ى   المهندسي 

25171115 
01066619000 

 استشاريون كايرو سكـــــــان  17

 أ ش فريد سميكة 7
 امتداد مكرم عبيد-عبد الروؤفش سمب   15
ينة توتال  -9ش   420 ى  امام ببى
ا 59  اعىل فرع فودافون -ش شبى
ا 66   بجوار مدرسة التوفيقية -ش شبى

 بجوار مطعم كنتاىك -ميدان التحرير 15
 بجوار كنيسة األدفنتست  –ش القبة 18
 اعىل اوالد رجب ماركت  -ش الجزائر 43
 نادى امام مطعم مؤمنبرج ال -شارع محمد سيد احمد  41
 اعىل مطعم نجف -ش العباسية 91
 بجوار غرقة التجارة االمريكية –ش سليمان اباظة  35
 برج االطباء )وحدة صحة المرأة( -ش عبد المنعم رياض 55
 أعىل اوالد رجب ماركت   –ش مراد  15
 امام محطة اويل ليبيا  –ش المنيل  110
قيون 319  ش فيصل بجوار النساجون الشر

 هليوبوليس
 مدينه نض
 المقطم
ا)  (1شبى
ا)  (2شبى

 وسط البلد
 روكىس
 المعادى
 حلوان
 العباسية
ى )  (1المهندسي 
ى )  (2المهندسي 
ة ى  الجب 
 المنيل
 فيصل

 
 
 
 
 

19144 
 
 
 

ناشيونال كارديو سكان( 18  24550024 مضالجديدة ش نزيه خليفة  31 استشاريون المركز الدوىل لألشعة )إنب 
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 مراكـــز األشـــعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
 26700141 مدينه نض ش مصطفى النحاس  8 اساتذة مركز مض سكان 19
 26361406 مضالجديدة ش السباق10 استشارى أ ممدوح فايز لالشعة 20
هة  15 استشاريون توب سكان الب لألشعة والتحاليل 21 ى  24192418 مدينة نض ميدان الساعة  –ش البى
 01012191799 دار السالم  شارع الفيوم أمام مستشفى تبارك  استشاريون  مركز مودرن سكان  22

 35680420 الهرم ش فيصل  481 استشاريون ماسب  سكان أند الب  23

 اساتذة مض لألشعة 24
غبى  11  بجوار نادى هليوبوليسش المب 
 منشة البكرى –ش الخليفة المأمون 8
ان )أشعة أسنان فقط ( –ش عبد هللا العربى  5  امتداد الطب 

 مض الجديدة
 مض الجديدة
 مدينة نض 

22908667 
24509772 
22620576 

 ميجا سكان 25
يف(  ) أ.د/ محمد حافظ شر

 أساتذة
 ش سوريا  44
 ش مراد  10
 ش التحرير 180

 يوليو 26محور -18القطعة 

ى   المهندسي 
ة ى  الجب 

 باب اللوق
 الشيخ زايد

19186 

ج سكان  26  ش عبد المنعم رياض  55 أساتذة البى
ا  59  ش شبى

ى   المهندسي 
ا   19911 شبى

 استشاريون اليف سكان  27
ائب  –ش الوحدة  123  برج الضى
 تقاطع المريوطية  –ش فيصل  87

 تقاطع ترعة الشابورى  –الشارع الجديد 

 امبابة 
 فيصل 

ا الخيمة   شبى
15084 
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 مراكـــز األشـــعة

             
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 استشاريون مركز حورس لألشعة 28

 ش المحطة –عمارات المروة  2
 ش راغب عمارة كنتاىك 38

 عمارة الحاج محمد ابو سالم –ش المركز 
 مايو  15بجوار جهاز  –كومبوند وسط البلد 

 حلوان
 حلوان
 الصف

 مايو 15

25544770 
25576637 
38623974 
01200557777 

  2ميديكال بارك  –الدور األول  – 115عيادة  استشارى  سكان فور دنت )أشعة اسنان فقط(  29
ا  208  ش شبى

 التجمع الخامس 
ا   شبى

01112720808 
01101030343 

 استاذ عبد النبى بيوم 30
قية –ش المحطة  149  المرج الشر

 ش المركز اإلجتماىع أمام نادى المرج 
قية  123 و المرج –ش المحطة الشر  أمام محطة مب 

 المرج
 المرج
 المرج

01223344679 
28714919 

01223344679 

 الىح العاشر  –ش أحمد الزمر  2 استشاريون سمارت سكان  31
 روض الفرج  –ش ابو الفرج  127

 مدينه نض
ا   شبى

24730417 
01033332182 

ا ش مشة 9 استشارى مشة سكان )د/سليم وديع( 32  24620242 شبى

ين 1 استشاريون مركز مجد لالشعة 33  37234450 فيصل ميدان المساكن  –مكرر ش العشر

ى  –ش الحرية  100 استشاريون  المركز التخصىص لألشعة  34 ال رني   22524555 المطرية  أمام سنب 

 38838850 اكتوبر6 ميدان ليلة القدر –مول السويدى المحور المركزى اساتذة لألشعة بليغ سكان 35

ى  ش مىح الدين أبو العز 38 إستشارى )صحة سكان ( لإلشعة 36  37486100 المهندسي 

وق لألشعة والتحاليل  37  استشارى  مركز الشر

 اعىل سوبر ماركت اوالد رجب  –برج بالزا الطبى 
طة  – كايرو ميديكال سنب    المحو ر المركزى –بجوار مستشفى الشر

 بجوار التوحيد والنور  –ش طارق شبيطة من عثمان محرم  1
 الطالبية  –ش زىك نبوى من عثمان محرم  2
 بجوار ميدان الباشا  – A2ش المنيل وحدة  72
و محمد نجيب  92  عابدين -أ ش محمد فريد اعىل محطة مب 

 ش السودان  اعىل كنتاىك  128

 فيصل 
 أكتوبر  6

 الهرم
 الهرم
 المنيل 
 وسط البلد
ى   المهندسي 

01288880775 

 2473019 مدينة نض المنطقة التاسعة  –ش محمود فتىح  – 2مببى ميديكال سنب   استشارى رايت سكان لالشعة 38
 28609811 بدر مدينة الىح االول  –ش الحرية بدر بالزا مول  60 استشارى مركز بدر لالشعة ) بدر سكان ( 39
 24504781 الزيتون  برج العزيز باهلل  –ش العزيز باهلل  43 اخصاب   ن لالشعة والتحاليلميد سكا 40
ى  ش لبنان  5 اخصاب   ) أشعة أسنان فقط (جينيسيس إيماجينج    41  01021766646 المهندسي 
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 مراكز العالج الطبيعي

 
 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 الدوىل للعالج الطبيىع 1
 أستاذ )د/ ابراهيم البندارى(

 ميدان روكىس – 1برج  –ابراج عثمان 
 ش شهاب من ش جامعة الدول العربية 3

ونية  9عمارة  –جديدة مدينة نرص العمارات   أ بجوار معهد الحرب اإللكتر

 م.الجديدة
 المهندسي   
 التجمع األول 

24537001 
37611144 

01221607160 

دام كلينكمراكز  2  للعالج الطبيىع سأمستر
 ش الثورة  122 أستاذ  أسعار خاصة 

وسبورت   القطامية  –داخل نادى بتر
 مرص الجديدة

  التجمع الخامس 
01021055271 
01021055272 

ج للعالج الطبيع 3  ىـالتر
 أخصائ   د/ هند رساج  –د/ هشام الوصيف 

 برج األطباء آخر كوبرى عرائر  -ش احمد عرائر 1
 اول شارع محمد فريد بجوار ماكدونالدز

و الدقر  14  ش األنصار فوق محطة متر
 ميدان رابعة  –عمارات النرص  15

ا الخيمة  شتر
 المنيل
 الدقر 

 مدينة نرص 

46059927 
23635509 
37619282 

01033356840 

 الشفاء للعالج الطبيىع )ذو اإلحتياجات الخاصة( 4
 33851401 الهرم محطة العريش  –خلف بنك مرص  –ش عز الدين عمر  2 أخصائ   د / محمد ابو بكر

 23804060 المعادى المعادى 76ش  12 أخصائ   عيادات الجنا التخصصية 5

 للعالج الطبيىع  ىالمركز المرص  6
 01554226476 حلوان  ش مصطف  فهىم  33 مدرس  د/ عمرو سعد الدين 

 العوض  للعالج الطبيىع 7
يف العوض    اخصائ   د/ رسر

 يوليو  26ش  1
  2مدخل  –زمزم مول  –ميدان الحرصى 

 ش المطبعة فيصل 37
 الشارع العموىم أمام صيدلية ميدو

 وسط البلد
 اكتوبر 6

 الهرم
 قويسنا

01090214999 
01283357999 
01204127445 
01277787400 

 النجار التخصصي للعالج الطبيىعي  8
 27958781 وسط البلد ش مجلس االمة )مجلس الشعب( 43 اخصائ   )أ.د/ حسي   فؤاد حســــــــــــــن(

 الزاهد للعالج الطبيعـــــــــــــى 9
 23930801 عابدين 302شقة  –برج سلىم  –ش رشدى  15 استشارى واصابات المالعب والتخسيس

 نرمي   للعالج الطبيىع  10
 33845678 الهرم  ش الحسن بن عىل من ش حمودة  2 أخصائ   و أطفال (  بالغي   )  د/ نرمي   احمد محمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

118

 
 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

11 
م والسمنة  تبارك للطب الطبيىع والروماتت  

ــــة ــــــــ  والنحافـــــــــــــ
 الحميد عبد العظيم الغيطائ   د/ عبد 

 
 استشارى

 خلف النوحيد والنور –ش عبد الىح حجازى  21
 ـــــــحفريد بجوار مسجد الفتـــ ش محمد  35

وللــــــــــــش عىل  2  ـــىجالل من ش التر
 ـــــــــــــــىلـونفــش القر  4

 م.نرص
 م.الجديدة
 المطرية

ا الخيمة  شتر
01223400612 

 مركز مرص للعالج الطبيىع والسمنة والنحافة  12
  حلوان  خلف مسجد شاهي    –ش أحمد أنىس  40 أخصائ   د/ محمود هريدى 

ي  13
 24342677 حدائق القبة برج اللؤلوة  -أ ش مرص و السودان127 استشارى حافظ محمد شوقر

 المركز النموذجر للعالج الطبيىع 14
عة برج السالم أمام هايتر القدس  –الشارع الجديد  اخصائ   د/ رشا سيد عبد الحميد ا الخيمة محطة التر  01227881529 شتر

 01223131239 مدينة نرص عباس العقاد  –ش محمد حسي   هيكل  75 استشارى عبد العزيز احمد علما 15
 24030445 مدينة نرص ش عبد المنعم الحسين  من يوسف عباس  3 اخصائ   نيو هوب  للعالج الطبيىع 16
هة الجديدة –ش محمد كامل حسي    30 اخصائ   ايناس راجح احمد 17  26213288 م الجديدة الت  
 22410854 مرص الجديدة ميدان الجامع –ش هارون الرشيد  27 استشارى عادل نبيه عوض بدوى 18
ا  86 أستاذ محمد رجائ  الحلو 19 ا ش روض الفرج ـ دوران شتر  22023126 شتر

 النهار للعالج الطبيىعمركز  20
 د/ احمد مصطف  غازى

 اخصائ  

 محطة حسن محمد –ش فيصل  323
 ثائ  نمرة من فيصل الرئيىس –نفق اللبين  فيصل 

 تقاطع ش فلسطي   مع ش الجزائر 39
   CIBش دولتيان  أعىل بنك ال  16

 إمتداد الىح السابع أمام سينما رينيسانس 
 ش مكرم عبيد  بجوار البوار 88
 ميدان الحجاز  –ش فريد سميكة  49

 فيصل
 فيصل
 المعادى
ا  شتر

 أكتوبر 6
 مدينة نرص
 مرص الجديدة

01159263468 
01210456956 
01128412517 
01210458945 
01204171832 
01018672855 
01024392319 

 استشارى مركز الزايد للعالج الطبيىع  21
ان  –ش عدىل  6  وسط البلد  –عمارة مرص للطت 

 ش وادى النيل  89
  9ش  100

 وسط البلد
 حدائق القبة
 المعادى 

01026150005 
01026140004 
01123708080 
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 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م
المعادى  فوق سوبر ماركت أوالد رجب -شارع الالسلىك  6/1 اخصائ   ترو كت  للعالج الطبيىعي  22

 01015559272 الجديدة

 خلف نادى باريس –ش مسجد عمر بن الخطاب  20 أخصائ   مركز المصطف  للعالج الطبيىع 23
 أمام المحكمة  –قليوب البلد  –ش العارسر من رمضان 

 قليوب البلد
ا الخيمة  شتر

01017612174 
01099884133 

 مركز الرحمة للعالج الطبيىع 24
 01223303241 المقطم المنطقة )س(  – 9ش  8914قطعة  استشارى د/ أحمد ممدوح محمد

 23927289 وسط البلد أمام بنك مرص –ش محمد فريد  102 أخصائ   مركز سان جوزيف للعالج الطبيىع 25

26 
مركز النيل للعالج الطبيىع            

 )صالح عبدالمنعم صوان(
 )جيهان عبد السميع درويش(

 استشارى
 خلف مرسح البالون –العجوزة  –يوليو  26ش  146
 ش الهرم برج ريتاج  238

 الىح السابع -عىل الدين –سينر مول 
ة –ش الجامعة  5  ميدان الجت  

 العجوزة
 الهرم

 اكتوبر 6
ة  الجت  

33474849 
01202938460 
01111120054 
01224072373 

 مركز الصفوة التخصص للعالج الطبيىع  27
 01227878112 مرص الجديدة  روكىس  –الخليفة المأمون  –ش المقريزى  87 استشارى د/ جمال ضياء الدين شاهي   

 لوكاس للعالج الطبيىع  28
يف عطا هللا بخيت  ة  العمرانية  –ش عثمان محرم بجوار الدائرى أمام موقف االتوبيس  أخصائ   د/ رسر  01090329369 الجت  

ول سنتر للعالج الطبيىع 29  01111122530 مدينه نرص انور المفنر اول عباس العقاد شارع4/2 استشارى كنتر

 المركز التخصص للعالج الطبيىع  30
 01223703406 حلمية الزيتون ش سليم األول  115 استشارى د/ أمي   عبد الجليل حسن 

 مركز الحياة للعالج الطبيىع  31
 26229119 مرص الجديدة  للسياراتأعىل توكيل نيسان  –ش الحجاز  237 اخصائ   د / محمد سمت  محمد فرج

 مركز رخا للعالج الطبيىع والتخسيس 32
 33970303 الهرم  عمارات اإلتحادية  –ش الهرم  300 اخصائ   د/ راوية رخا

 للعالج الطبيىع المركز الحديث  33
 33939228 فيصل ش محمد مرىس من اول فيصل  13 استشارى شبانة()د. مجدى محمد عىل 

 تأهيل لعالج المخ و االعصابمركز  34
كاه( ف و رسر  ارض الجولف-شارع تاج الدين ااسبىك19 اخصائ   ) أسعار خاصة (  )د/كريم ارسر

 متفرع من شارع التسعي    66شارع 
 مرص الجديده

 النجمع الخامس
01222282112 
01120112211 
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 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 العرئر 42 اخصائ   شجرة الحياة  للعالج الطبيىعمركز  35
اتون  – أ ج الملتفر  مساكن الشت 

 أمام حديقة الطفل  –ش ابو داوود الظاهرى  37
 مرص الجديدة

 20644171 م. نرص 

 مركز الراىع للعالج الطبيىع 36
 01228319463 عي   شمس ش الزهراء  15 اخصائ   )د/جرجس فؤاد لمىع(

 للعالج الطبيىع المروةمركز الصفا و  37
 شارع االنصار59 اخصائ   )د/محمد احمد عىل (

 شارع الفتح االسالىم خلف مسجد خاتم المرسلي   16
 الدقر 
 الهرم

01116637455 
01211252233 

 مركز جريس للعالج الطبيىع و التأهيل 38
 36991660 أكتوبر  6 اكتوبر 6امام جامعه -اكتوبر الىح االول-44عماره 6 اخصائ   )د/ارساء عبد المنعم(

 مركز دلتا للعالج الطبيىع 39
 22602128 مدينه نرص شارع انور المفنر 49 اخصائ   )د/عصام عبد العظيم(

 مركز الرشيد للعالج الطبيىع 40
 01006979270 الهرم شارع االهرام 446 اخصائ   )د/غاده رشيد سالمه(

وق للعالج الطبيىع 41  مركز الرسر
ا شارع فخر الدين تقاطع شارع دنشاوى امام مستشف  الساحل5 اخصائ   المقصود()د/ماجد عبد   22007005 شتر

 مركز طابا للعالج الطبيىع 42
  2ش بستان الدكة أمام سينما كريم  13 استشارى د/ هشام يحن  مرزوق 

 اشارة روكىس –ش جرس السويس  68
 وسط البلد
 مرص الجديدة

25885930 
24527878 

 حياة للعالج الطبيىع مركز  43
 01099295836 أكتوبر 6 الىح السابع  –دايموند مول  اخصائ   د /  أحمد رأفت

 مركز بداية للعالج الطبيىع  44
يد  ة  الهرم–محطة الطالبية  –ب ش فيصل  401 استشارى  د/ تامر إبراهيم أبو الت    0109663500 الجت  

 المركز التخصص للتأهيل والعالج الطبيىع  45
 33473477 المهندسي    ش محمد ابراهيم من أحمد عرائر  10 اخصائ   د/ أحمد فتىح أحمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير

121

 
 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 الرحاب للعالج الطبيىع  46
 01020997785 التجمع الخامس  CMCمول  –التجمع الخامس  –القطاع االول  162 استشارى  د /هشام شحاتة 

 مركز الحياة للعالج الطبيىع  47
وك ش صفوت  أخصائ   د/ منصور أيوب سعد  ة  أوسيم -بشتيل  –من ش المدينة المنورة متر  01283605756 الجت  

48 
 مركز فرح للعالج الطبيىع 

تعديل سلوك  –صعوبات تعلم  –تنمية مهارات  –)تخاطب 
 تأهيل نفىس حرىك ( –غرفة حواس  –عالج وظيف  

 د/ ماجد مجدى عبد المحسن
ال رساى القبة  –ميدان رساى القبة  33 أخصائ    أمام سنتر

 ميدان السواح  –ش بورسعيد  113
 رساى القبة
ية   األمت 

01004844850 
01226139946 

49 
 المركز الذهنر للعالج الطبيىع () 

 د/ أسامة محمد رشاد
 

 أستاذ
 153ش  5برج الحرية  –ميدان الحرية 

 ش التحرير  96
 برج المدينة المنورة  –ميدان الحرصى  –المحور المركزى 

 المعادى 
 ميدان الدقر 

 أكتوبر  6

01018112426 
01015011274 
01005515067 

 ش الحجاز  107 اخصائ   الطبيىع مركز العناية الملكية للعالج 50
 ش الحرية  9

 مرص الجديدة 
 01008508883 المطرية 

51 
مؤسسة دعاء االبناء لصعوبات التعلم وذوى 

 اإلحتياجات الخاصة 
تعديل سلوك  –صعوبات تعلم  –تنمية مهارات  –)تخاطب 

 تأهيل نفىس حرىك ( –غرفة حواس  –عالج وظيف  

 01281586360 المعادى  بجوار مدرسة محمد فريد اإلبتدائية   –مكرر  13ش  9 اخصائ  

ى التحرير  9ش  66 اخصائ   مركز طيبة للعالج الطبيىع  52  01288113923 المقطم المقطم بجوار كرسر

 الهالل للعالج الطبيىع  53
 33853258 فيصل ش منشية البكارى عمارة معرض الداىل  اخصائ   د/ أحمد السيد

ة –ش مراد  24 استشارى مركز البتول للعالج الطبيىع 54  ميدان الجت  
 العمرانية  –ش خاتم المرسلي   فوق بنك مرص 

ة  الجت  
ة  الجت  

01223674998 
01271002217 

 اخصائ   مركز قدرات للعالج الطبيىع و التأهيل 55
 شارع جامعه الدول العربيه92
 المريوطيةش الملك فيصل تقاطع شارع فيصل مع  86

 

 المهندسي   
 فيصل

 
16649 
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 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 01015004942 السيدة زينب برج الطاهرة لألشعة  –السيدة زينب  –ش بورسعيد  251 استشارى د/ يحن  محمود عبد الشاق   56

57 
لعالج الطبيىع لخدمات ا مركز المرصية

 والتأهيل
 د/ عمرو عالء الدين 

 استشارى

 أمام أوالد رجب الفرع القديم  9ش 
 ش مكة من ش الخمسي   بجوار سوبر ماركت المنار  35

و حلمية الزيتون أعىل صيداية ابرام   أمام محطة متر
 عمارة جومانا روز أمام سور نادى العبور 

 أعىل مختر  المونديال 9أول ش حسني   دسوقر من ش 
 إشارة الملك الصالح أعىل فرع فودافون  

 ش الثالثين  القديم أعىل تاج الملوك للمجوهرات 100

 المقطم 
 زهراء المعادى
 حلمية الزيتون 
 مدينة العبور 
 حدائق المعادى
 الملك الصالح

 الهرم - العمرانية

01201154444 

 والتأهيلمركز مرص للعالج الطبيىع  58
 01022322884 مدينة نرص  رابعة العدوية –ش محمد مندور  5 استشارى )د.محمد نبيل عسكر(

 والتغذية العالجية مركز يقي   للعالج الطبيىع  59
 28609590 مدينة بدر   2مجاورة  –الىح االول  –ش الجامعة الروسية  69 مدرس  )د.نرمي   سالمة (

 مركز الماىه للعالج الطبيىع  60
)  23781813 المعادى  بجوار قويدر  9ش  69 أخصائ   )د.ماهيتاب حسن حسي  

 ساىم الجندىمركز د/  61
 استشارى  للعالج الطبيىع والتغذية العالجية  

 خلف قرص القبة  –عمارة أ رئاسة الجمهورية 
ش عبد الحليم المأذون خلف مستشف  جراحات اليوم  10

 الواحد 
 حدائق القبة 
 الزاوية الحمراء 

01003907521 
24247742 

 المركز المرصى للعالج الطبيىع والتخسيس 62
ة  26525515 المطرية  ميدان المسلة  –ش المطراوى  199 اخصائ   د/ اسالم أبو عمت 

 مركز األمل للعالج الطبيىع  63
 01067263358 مدينة نرص  الىح العارسر  - ش أحمد الزمر   7 اخصائ   رضا قطب ( )د. 

 المركز التخصص للعالج الطبيىع  64
 01005133040 أكتوبر  6 المحور المركزى  –ميدان ليلة القدر  –مجمع عىل الدين  اخصائ   )د.عالء حسن عىل( 

 مركز رعاية للعالج الطبيىع  65
ة حسي   محمد(  01280666424 مدينة نرص   الىح العارسر  –خلف مخازن السالب  –ش حسن  مبارك  33 استشارى )د.أمت 
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 مراكز العالج الطبيعي

 التليفون المنطقة العنوان الدرجة العلمية االسم م

 مركز الرساج للعالج الطبيىع  66
 01069894690 مدينة نرص  الرساج مول  – 5مدخل  – 3برج  أخصائ   )د.أسماء فؤاد ( )د.نيفي   السيد(

 مركز الحياة للعالج الطبيىع  67
 01272829234  المنيل   المنيل  –ش المقياس من ش الروضة  56 أخصائ   )د.سها ساىم عبد العزيز(

 مركز كان للعالج الطبيىع  68
)  أخصائ   )د.محمد عبد الىحي

طة   مركز خدمات التجمع االول  –خلف أكاديمية الرسر
  6عمارة  –عمارات بيتشو  –امام مرور المعادى 

يف  14  برج االطباء  –أمام مدخل الحرية مول  –أ ش رسر

 التجمع األول 
 زهراء المعادى
 مرص الجديدة

01001398899 
01110960988 
01063449200 

 مركز النخبة للعالج الطبيىع والتخسيس 69
) تقسيم عمر بن  –ش ابو بكر الصديق من ش الصفا  197 إستشارى )د.أمل احمد جتر

هة  آخر جرس السويس –الخطاب   01000210223 الت  

 مركز شف  للعالج الطبيىع  70
هة  74 اخصائ   د/ لمياء عبد الخالق فرحات   01207935103 مرص الجديدة  ميدان السبع عمارات  –ش الت  

وز للعالج الطبيىع 71  والتأهيل مركز الفت 
وز  –المحور المركزى  استشارى  )د.مينا مجدى فارس (  01277008255 أكتوبر 6 بجوار مسجد الحرصى 1سنتر الفت 

 المركز التخصص للعالج الطبيىع  72
 01013736417 مرص الجديدة  ميدان الجامع  –ش قنا  19 استشاريون د.ماجدة أنور –د.عزة عزت 

يك  74 ج الملتفر  –ش المشت  أحمد اسماعيل  87 استشاريون  للعالج الطبيىع والتأهيل فت  
اتون المطار  –العرئر  هة  - شت   01141441008 مرص الجديدة  الت  

 النرص للعالج الطبيىع  75
 01000442616 المعادى الجديدة ش النرص 19 أخصائ   د/ عبت  محمود عبد الوهاب

 إرصار للعالج الطبيىع والتأهيل  76
 01012012107 المهندسي    ش األعناب  9 اخصائ   د/ إبراهيم عبد هللا 

 مراكز الحياة للعالج الطبيىع  77
 د/ خالد يوسف 

 أخصائ  
 ش جامعة الدول العربية  95

 طريق النرص أمام قسم أول مدينة نرص  5
 برج االطباء بجوار خت  زمان  –المحور المركزى 

 المهندسي   
 مدينة نرص 

 أكتوبر  6

01271311889 
01271317223 
01271311993 

 ميدان الحلمية  –ش سليم األول برج الفهيم  81 استشارى  د / أحمد عبد اللطيف عبد القادر 78
 الىح السابع  –محطة الفيالت  –الفاطمية ش موىس  5

 حلمية الزيتون 
 مدينة نرص 

26322069 
27894746 
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 الصيدليــــــات

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

1 

 صيدليات
 األجزاخانة

 كود 
1750 

 عمارات العرائس  –ش السودان  332
 امام التوحيد والنور  –ش شهاب  71

 ش التحرير  12
 ش إيران من مىح الدين أبو العز 73

 امام مسجد الحرصى
 البوابة االوىل –حدائق االهرام 

 محطة التعاون –ش فيصل  253
 محطة الطوابق –فيصل  ش 195

ى ابو علم  5 يف  –ش صبر  من ش شر
  العينى ش القرص  49

 ش الديوان خلف القرص العينى  2
 امام مؤسسة السالب  –ش مكرم عبيد  29

 ىح السفارات  اخر عباس العقاد –عمارات الفتح  110
ان بجوار كوك دور  16  ش الطبر
كة بيجو للسيارات 43  ش عباس العقاد بجوار شر
 عمارات أول مايو بجوار الجامعة العمالية 10

 ش الميثاق  306
ا مرص –ش روض الفرج  87  دوران شبر
قى  50  عزبة بالل  –ش بالل الشر
 ش التل  77

 برج نورا –ش احمد بدر  1
 ش الوحدة العربية  27

 كورنيش النيل   –ش عمرو بن الخطاب  1
 أمام جراج العتبة –ش البوستة  11

 1محل رقم  9123بلوك  9ش  108
 9آخر ش  2مدخل  –المساكن الجاهزة  5بلوك 

و 9ش  9  أمام محطة المبى
 بجوار كوستا كوقى ش المرعشىل  13

 كايرو ميديكال كبر   –القطاع االول  162
كة  بجوار مول البر

ة -ش الوحدة العربية  71  المنبر

ى   المهندسير
ى   المهندسير

 الدقى 
 الدقى 

 أكتوبر 6
 حدائق االهرام

 فيصل
 فيصل

 وسط البلد
 السيدة زينب
 جاردن سينى 
 مدينة نرص
 مدينة نرص
 مدينة نرص
 مدينة نرص
 مدينة نرص

 زهراء م.نرص 
ا مرص  شبر
ابية  الشر
 الوراق 
 الوراق
 الوراق
 الوراق

 العتبة 
 المقطم
 المقطم
 المعادى
 الزمالك

 التجمع الخامس 
 التجمع األول 

 إمبابة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16343 
كود تقدمي اخلدمة
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 الصيدليــــــات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

 صيدليات الرزيقى  2
 ميدان رمسيس  –ش الجالء  35
ى السبتية 16  ش القلىل من ش شيى
 ش أحمد عصمت 33

ى  7 هة –ش طه حسير ى  البى
  يوسف السبىكش  4
ة  –ش مراد  3 ى  ميدان الجبر

 وسط البلد
 وسط البلد
ى شمس  عير

 مرص الجديدة
 مرص الجديدة

ة ى  الجبر

 

19763 
 

 برسوم صيدليات 3
 

ى  65  ميدان السبع عمارات –هة ش البى
 أمام المستشقى الوطنى للعيون  –ش الحجاز  174

 ميدان إسكندرية عمارة )و( –مساكن المحمودية القديمة 
 

 
 مرص الجديدة
 مرص الجديدة
 مدينة السالم

 19069 

4 
صيدليات 
 نيوفارماىس

 ش أحمد عرابر  28
 ش السودان  389

 ية الشاذلية ش محمود بدر الدين أمام مسجد الحامد 6
 ش اللبينى من ش الهرم  23

 ش ترعة الجبل  343
 ش ترعة الجبل  301

 عرب الطوايلة  –عرب الطويلة  44
 صالح سالم  –ش عمارات العبور  20

 ش مرص حلوان الزراىع  145
 روض الفرج -ش ابو الفرج أمام مسجد منبر اإلسالم   121

ى   المهندسير
ى   المهندسير
ى   المهندسير

 الهرم
 الزيتونحلمية 

 حلمية الزيتون
ى شمس   عير

 مرص الجديدة
 المعادى 

ا   شبر

01028986602 
01028986617 
01033358514 
01062793723 
01028986616 
01028386597 
01033358512 
01033358513 
01033358515 
01033358525 

 24531240 الزيتون حاليا ش جش السويس الزيتون11سابقا 98 صيدلية مارك 5

ينصيدليا 6  ت شبر
 أمام الشاج مول  -المنطقة الثامنة  -ش عطية الصوالىح   32

 بجوار معهد األلسن  –المنطقة الثامنة  -ش محسن رشدى   11

 مدينة نرص

 مدينة نرص

01004175111 

0106589520 
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 الصيدليــــــات

 التليفون املنطقة العنوان السما م
 24044403 مدينه نرص خلف طيبة مول اسفل مستشقى الرواد للعيون  -ش انور المقنى  عمرو عىل 7

ول -امتداد عباس العقاد 60 عمر شلنر  8  26716563 مدينه نرص بجوار اننر للببى

 23824902 مدينه نرص ش عباس العقاد  65 صيدلية الزغنر  9

ى سوزا 10  23895172 مدينه نرص ش موىس نصبر  22 ن طه حسير
  37445600 الهرم ش محمود خليل النحاس الكوم االخرصى الهرم22 صيدلية د / محمد 11
 27950043 وسط البلد ش نوبار بجوار وزارة الداخلية 20 المسبر  12
كة المرصية لتجارة األدوية 13  23925341 بلدوسط ال أمام سينما مياىم –ش طلعت حرب  23 الشر

ة 27 اللؤلؤة 14  امام مستشقى ابو الريش -ش المنبر
ى 1  ش وزارة الزراعة امام مستشقى الزراعيير

 وسط البلد
 الدقى 

27962345 
33367999 

و 15  25917731 وسط البلد ش عمادالدين3 مبى
 27922352 وسط البلد عابدين -ش الشيخ ريحان 50 هايدى عزيز فريد 16
 26449551 الزيتون داخل ممر ابراج مياىم-ش سليم االول64 احمد عىل زايد 17
 22591292 حمامات القبة ش مصطقى عبدالعال2 السيد حجاج 18
ى شمس 12 فاطمة فاروق سالم 19 وز من ش عير ى شمس ش الفبر  24935064 عير
ى شمس ش أحمد عصمت  147 أحمد عبد الجواد 20  01061815101 عير
 26837015 حدائق القبة امام سوبر ماركت خبر زمان -ش مرص والسودان 7 لورا 21
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 الصيدليــــــات

 التليفون املنطقة العنوان االسم م
 37445600 الهرم  الكوم األخرصى  -ش محمود خليل النحاس   22 صيدلية د/ محمد  22
 صيدلية دينا  23

 ش جش السويس  22
 ستشقى منشية البكرىش محمد عباس داخل مستشقى البطريق امام م2

 الزيتون 
ى شمس  عير

24525339 
24554811 

 صيدليات الغندور 24
 بلبيس –طريق عبد المنعم رياض 
 خلف المعهد العاىل للتكنولوجيا  –بجوار مستشقى الغندور 

 بلبيس
 العاشر من رمضان

0552864286 
015377221 

 01285800110 العاشر من رمضان راء مريمبجوار كنيسة السيدة العذ 45قطعة  صيدلية د/ هارقى هابى  25

 صيدليات ياش حفنى  26

 ش القرص العينى  38
 ش عبد الحكيم الرفاىع من عباس العقاد  11
 ش سمبر عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد  11
 روكىس  –ش بطرس غاىل  12
 ش مقياس النيل منيل الروضة  11

 المعادى الجديدة  300ش  5
ا  ى  مع البنوك  مج –مول المونالبر

 ش اسماعيل الفنجرى سور المجمع الطنر العسكرى بكوبرى القبة 

 وسط البلد
 مدينة نرص 
 مدينة نرص 

 مرص الجديدة 
 المنيل 

 المعادى الجديدة 
 التجمع الخامس 
 كوبرى القبة 

 

19109 

 01019999341 حدائق االهرام ن حدائق االهرام  25 مصطقى خطاب  27
ى  80 صيدلية مرزوق  28 ى ة بجوار  –ش ربيع الجبر ى ة محكمة الجبر ى  35717170 الجبر
  22402828 مرصالجديدة ب ش اسماعيل الفلىك المحكمة مرصالجديدة8 صيدلية د/دميانة عادل 29
ى شمس ش ميدان النعام القديم6 صيدلية سيمون سامح 30  26352275 عير
 35708380 الهرم ش رفعت توفيق من ش النادى الرياضى 1 دينا هابى كامل 31
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 الصيدليــــــات

 التليفون املنطقة العنوان االسم م
 01270217774 العباسية ش االمراء6 صيدلية شادى ميخائيل 32

ى  –وزارة الزراعة ش  1 صيدلية اللؤلؤة 33  امام مستشقى الزراعيير
 ش الشيخ عىل يوسف القرص العينى بجوار معهد التعاون27

 الدقى 
 وسط البلد

33367999 
27962345 

 37624848 الدقى  ش ميشيل بخوم 15 فارما هابى  34
 25414428 التجمع الخامس ىح الرابع خلف جهاز التجمعال صيدلية عمارة 35

 33875720 الهرم ش ترسا برج العال بجوار مونجينى  70 البشبر  36

 23645428 مرص القديمة امام كوبرى الملك الصالح  -ش كورنيش  النيل   999 الملك الصالح 37

ى 38 ا ش جزيرة بدران  26 األهرام الكبر  25768205 شبر

عة البوالقية9 نر د/ رانيا نبيهالعجاي 39 ا ش عبدهللا صالح بالبى  22014180 شبر

ا امام ش نادى التوفيقية   -ش عىل عبد الرحيم  3 إيهاب 40  24327088 شبر
  23896758 مدينة نرص ش بن قتيبة الىح السابع28 صيدلية المحبة 41
ا طوسون  48 طوسون 42  24571009 شبر
 24017349 مدينه نرص بجوار جنينة مول –حمد حسنى ش أ 42 صيدلية المراىعى  43
ان -ش مخلص االلقى   4 القناعة د / وائل احمد موىس 44  24037893 مدينه نرص المنطقة االوىل  -اسماعيل القبابى من ش الطبر
ى وىل 45  24051525 مدينه نرص ب عمارات العبور صالح سالم 18 حنير

 صيدليات محمود منصور  46
 ريق مرص اإلسماعيلية الصحراوى كمبوند إيزيس كايرو جمعية أمنحتب ط

 ش البرصة من السودان  15
 متفرع من ش الجزائر 288ش 

 العبور 
ى   المهندسير
 المعادى 

01006411113 
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 الصيدليــــــات

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

47 

 19011صيدليات
 تقديم الخدمة  كود 

925037 
 

ي محمود 69
 عمارات عثمان اول مصطقى

ي النحاس بعد الىحي الثامن24 
 عمارات مرص للتعمبر اخر شارع مصطقى

 ميدان الواحه مدينة نرص
 ش العيادات زهراء مدينه نرص

 موقف العاشر مدينه نرص امام موقف االلف مسكن
 ميدان االلف مسكن نهاية شارع فريد سميكه

ات 116عماره يصقر قريش شبر  ون امام مدرسه الطبر
هه _ ارض الجولف _م نرص  ى  سور الدفاع الجوي _ ش البى

 عمارات العبور _ صالح سالم _امام الجهاز المركزي للحسابات 10 
 الىحي التاسع المجاوره الثالثه المول التجاري

 الىحي االول المجاوره االوىلي مدينه بدر 
ى مدين بدر  الىحي الخامس الياسمير

 لىحي االول ميدان صيدناوي ا
 المجاوره الثالثه عمارات بنك االسكان والتعمبر التجمع االول  4,5ا رقم 18عماره 

 238السوق التجاري محل رقم 
ى تقاطع ش مىحي الدين ابو العز مع نادي الصيد   المهندسير

ي بجوار بوابه 
ي  4نادي الرحاب الرياضى

 نادي الرحاب الرياضى
 بجوار قسم الوايىلي 

 ام بنك مرصميدان النافوره ام
و المعادي بجوار التابعي الدمياطي 9ش   امام محطه مبى

 تقاطع ش التحرير مع ش محمد فريد امام قرص عابدين 
 يوليو دار القضاء العاىلي  26شارع  21رقم  

ا مرص -كورنيش النيل   شبر
ا القاهره126  ش خلوضي شبر

ى   المهندسير
 مدينة نرص
 مدينة نرص

 زهراء مدينة نرص
 مدينة نرص

 مسكنالف 
 مرص الجديدة

 مدينة نرص
 مدينة نرص

وق  الشر
 مدينة بدر
 مدينة بدر

 العاشر من رمضان
 التجمع االول

 الرحاب
ى   المهندسير

 الرحاب
 العباسية
 المقطم
 المعادى
 عابدين

 وسط البلد
ا  شبر
ا  شبر

 

19011 
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 الصيدليــــــات

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

47 

 19011صيدليات
 كود تقديم الخدمة 

925037 

ي محمود27
 ش جامعه الدول العربيه امام مسجد مصطقى

 ش ثروت امام جامعه القاهره بوابه تجاره
ه  امام مجمع المصالح الحكوميه ى  ميدان الجبر

 ش الهرم بجوار قسم الطالبيه 424
 ش شهاب داخل بالتنيوم مول 24

 اخر فيصل ابراج بالزا امام برجر كينج
 الطباءشارع نادي فيصل  برج ا 55منتصف فيصل 

 اما الجامعه االمريكيه بجوار سمبر و وليم mittownمول 
 ن البوابه الرابعه ش الجيش  426

 ابو داود الظاهرى متفرع من مكرم عبيد 51
ي تاون تورز قطعه  27محور كرازي واتر محل رقم   الشيخ زايد 18مبنى

طه   ي الشر
ي مول كايرومديكال بجوار مستشقى

 3/50الىحي الخامس قى
ه 6مركزي_ المحور ال ى  اكتوبر _ الجبر

ه 6_ الىحي الثالث _  1مجاوره  47 ى  اكتوبر الجبر
ي  12الىحي   CICسوق المعز  بجوار المعهد الكندي   مدينه زايد  A4مبنى

 ا شارع الملك فيصل الطالبيه  401رقم 
ي  12الىحي   CICسوق المعز  بجوار المعهد الكندي   مدينه زايد  A4مبنى

 صل الطالبيه ا شارع الملك في 401رقم 

ى   المهندسير
ة ى  الجبر
ة ى  الجبر
 الهرم

ى   المهندسير
 فيصل
 فيصل

 التجمع الخامس
 حدائق االهرام

 مدينة نرص
 الشيخ زايد

 أكتوبر-06
 أكتوبر-06

 الشيخ زايد
 الشيخ زايد
 الطالبية

 الشيخ زايد
 الهرم 

 

19011 
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 الصيدليــــــات

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

47 

 19011اتصيدلي
 ديم الخدمة كود تق

925037 
 

_ نرص الدين _الهرم 9 ي  ش محمود غالب ناصيه المرزاىحر
 مديننى القاهرة -( B3المنطقة الخدمات ) 1محل رقم 

ي اول فيصل بجوار اوالد رجب  20
 عيد مصطقى

نس   ش طلعت حرب امبابه اما كبده البر
 العبور -الىح السادس  -بمول كابيتال بالزا 

 لزيتون _ القاهرهسليم االول _ حلميه ا 146
 ميدان رابعه طريق النرص 15

ي استار نفق   بجوار االستقبال  5مول سنى
 ش ابو بكر الصديق سفبر مرص الجديده 66

 ش محمود حافظ مرص الجديده 17سفبر  
 ش الجديد بجوار امتداد ش المشبر بجوار كافيه سوبريم 

 بجوار سنيما روكىسي  hspcميدان  روكىسي  اسفل بنك  1
 فيستفال  بوابه سنبى بوينتكايرو 

 بجوار كويدر   2كورنيش المعادي مدخل 
 يوليو الزمالك  26ش 140

 يوليو  بجوار بنك مرص 26ش 26
ى  31  ش وزاره  الزراعه  بجوار شاهير

ي   2مول مرص بوابه  بر

 الهرم
 مديننى 
 فيصل
 امبابة
 العبور

 حلمية الزيتون
 مدينة نرص
 مدينة نرص

 مرص الجديدة
 مرص الجديدة

اتون  شبر
 مرص الجديدة
 التجمع الخامس

 المعادى
 الزمالك

 وسط البلد
 الدقى 

 أكتوبر-06

19011 
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 الصيدليــــــات

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

47 

 
 
 

 19011اتصيدلي
 كود تقديم الخدمة 

925037 
 
 
 

ي الصفوه 6محور الكفراوي 
 اكتوبر الىحي االول _ بجوار مستشقى

ي ناصي -شارع الهرم  114رقم 
ه –ه المستشقى ى  الجبر

 شارع الهرم  259
 ش العامل االول مدينه العمال امبابه 1رقم 

 مكرم عبيد  3عقار رقم  1محل رقم 
 مرص و السودان 110 

 اكتوبر 8و7ش خدمات الىحي  10ش التحرير تقاطع  24
 امام جمعية رسالة 9مول المقطم اخر شارع 

ي زهراء المعادي 7/13قطعه 1
 الشطر الثابى

 ه الذكيه القري
 المحور المركزي _ بجوار المرشدي 

ي الماظه مرص الجديده  ي بعد كبر  مول سينى
 ش السودان ١٩٦

 ميديكال بارك
 مول توين بالزا

 القريه التكنولوجيه المعادي
ي   ي فودافون مبنى  facilitiesالقريه الذاكيه  مبنى

ى ش   جش السويس بجوار دولفير
 

 أكتوبر 6
 الهرم

 الهرم 
 مدينة نرص

 ائق القبةحد
ة ى  الجبر

 المقطم
 زهراء المعادى

 أكتوبر-06
 الشيخ زايد

 مرص الجديدة
ى   المهندسير

 التجمع الخامس
 التجمع االول

 المعادى
 أكتوبر-06
 أكتوبر-06

 مرص الجديدة
 

19011 
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 نظاراتالمحالت 
 طبية شمسية            التليفون نسبة الخصم المنطقة العنوان االسم م
 24841335 %25 %15 العباسية بين احمد سعيد وميدان الجيش  -  ش العباسية 44 دمــــــــــــــــالمق 1
 24153759 %25 %25 مصر الجديدة بجوار كلية البنات –عمارات المروة  –ش أحمد تيسير  26 كافالى للنظارات 2
 22410102 %25 %25 الزيتون ش طومانباى بعد تقاطع سنان   134 بصريات سانت ماريا 3
 23046156 %25 %25 الزيتون ترعة الجبل 286 بصريات ماستر 4
 22018611 %25 %25 شبرا الخلفاوى -ش منية السيرج10 بصريات مارينا 5
 24145865 %20 %20 مصر الجديدة بجوار مالهى ادهم  –روكسى  –ش البوستة  9 بيوتــــــــى ايز 6
7       
 25793654 %30 %25 شبرا أمام قسم شبرا  ش الترعة البوالقية130 شركة ممدوح للنظارات 8
 25767439 %20 %15 وسط البلد امام االسعاف  –ش رمسيس  59 مركز االسعاف للنظارات 9

10 

 

 

 منيـــر نصيف

 

 

 ش طلعت حرب 30
 ش دمشق 18 

 روكسى -ش الخليفة المامون 57
 ش شبرا 46
 9ش  68

 ش شهاب4
 ش الحجاز 211

 داخل مستشفى الوطنى للعيون  –أ ش لبنان  6
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسط البلد
 مصر الجديدة
 مصر الجديدة

 شبرا
 المعادى

 المهندسين
 مصر الجديدة

 مصر الجديدة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
 

20% 

25745505 
24556405 
22584603 
25789205 
23784233 
33360819 
26323320 
33031130 
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 نظاراتالمحالت 
 طبية شمسية            التليفون نسبة الخصم المنطقة العنوان االسم م

11 
 جولـــــى
 للبصريات

  135محل  – 1الدور –سيتى ستارز مول 

 ش مكرم عبيد  98

 عباس العقاد –مول وندرالند 

 السبع عمارات –ش الميرغنى  129

 روكسى  –ش الخليفة المأمون  19

 روكسى  –ش دمشق  64

  68جولف سيتى مول محل رقم 

 ش الالسلكى  7

  9ش  78

  3سيتى سنتر كارفور المعادى بوابة 

 ش وادى النيل من جامعة الدول العربية 1

 ش شهاب  6

 ش مصدق  60

 إخناتون مول –ش الهرم  363

 ش شبرا 262

 287مول العرب محل رقم 

 مدينة نصر

 مدينة نصر

 مدينة نصر

 مصر الجديدة

 مصر الجديدة

 ر الجديدةمص

 مدينة العبور

 المعادى الجديدة

 المعادى

 المعادى

 المهندسين

 المهندسين

 الدقى

 الهرم

 شبرا

 اكتوبر 6

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

01066603149 

01066603145 

01066603123 

01066603116 

01066603115 

01066603141 

01022234438 

01066603117 

01066603127 

01066603108 

01066603118 

01066603122 

01066603128 

01066603137 

01066603134 

01069999093 

 01001423096 %35 %25 السيدة زينب خلف دار الهالل  –ش بور سعيد  183 نظارات اإلسالم 12

 26374050 %20 %20 مصر الجديدة عمارة التجاريين –ش الحجاز  34 نظارات مرجــــان 13

 بصريــــات رؤى 14
 رمد الجيزة . امام م –ميدان الجيزة  498

 ش الميرغنى أمام نادى هليوبوليس 5
 الجيزة

 %25 %25 مصر الجديدة
35734519 
24506420 

 آى كير أوبتكس  15
 المعادى  ش دمشق من ميدان سوارس  1

20% 20% 
01000020211 
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 نظاراتالمحالت 
 طبية شمسية            التليفون نسبة الخصم المنطقة العنوان االسم م

 فوم للبصريات 16
 ش حسين افالطون أرض الجولف  17
 أحمد تيسير داخل مستشفى آى فيجن للعيون  25

 الجولف داخل المستشفى المركزى أرض  –ش عمر بن الخطاب 

 مصر الجديدة 
 مصر الجديدة 
 مصر الجديدة 

25% 
 

25% 
 

01158001163 
01118889214 
01118883457 

 01211165214 %20 %20 المعادى أمام مستشفى اندلسية  –ش الالسلكى  14قطعة  فيو للبصريات  17

 بيسو أوبتيكال للبصريات  18
 برج االطباء  –ش عبد العزيز جاويش  20

 ش محمد محمود  1
 داخل المعرض الدائم بنادى الصيد 

 عابدين
 عابدين

 نادى الصيد
30% 30% 

01111446141 
01119593929 
01201493236 

 
    
 

يةأجهزة تعويضية وتكميل  

 التليفون نسبة الخصم المنطقة العنوان االسم م

(سماعات أذن)امبليفون   1 ش العروسى محطة طوسون 34  %20 شبرا   19508 

2 
 شركة نداء لألجهزة الطبية

(سماعات األذن)   
أمام محطة مترو حدائق حلوان  –ش الجامع  4  

عمارة مصر للتامين  –ش الدقى  42  
حلوان حدائق  

%25 الجيزة  
23734277 

01019499992 

(سماعات أذن) هانزاتون إيجبت 3  
أمام مترو الدقى  –ش التحرير  106  

ش الحجاز  55  
 الدقى 

 مصر الجديدة 
20%  

01123041000 
01100930100 

(سماعات أذن)شركة الريادة   4 ارض الجولف  –ش مصطفى رجب  30  %35 مصر الجديدة    01007298472 

5 
شركة القاهرة للسمعيات واألجهزة 

( سماعات ضعاف السمع ) الطبية  ميدان روكسى –عمارة العبودى  –ش القبة  25  %35 مصر الجديدة   
01010999974 

22593058 

مؤسسة مالتى كير  لألجهزة  6
أمام شركة الكهرباء  –ش بن الحكم  39 التعويضية وسماعات األذن  %25 حلمية الزيتون   01018174941 

شركة أورثوميدكس لألجهزة  7
 التعويضية واألطراف الصناعية

امام مسجد اسد بن الفرات –برج العوامرى الطبى -ش التحرير 97  
اعلى البنك االهلى اليونانى –ميدان روكسى  –ش الخلي فة المأمون  43  

 الدقى
 مصر الجديدة

%20االجهزة المحلية   
%10األجهزة المستوردة   

%5األطراف الصناعية    

37623945 
22582323 

8 
 المركز الدولى لألجهزة الطبية

(د خالد ابو طاقية)  
عابدين  –ش محمد فريد  145  وسط البلد 

 االجهزة المستوردة
%15 (تجميع محلى)  

%25سماعات االذن   
19794 

شركة اوميجا للتوريدات العمومية  9
 لسماعات ضعف السمع

الدقىش الدقى ميدان 55  
منشية البكرى  –برج األطباء  –ش المقريزى  53  

 الدقى
 مصر الجديدة

35%  
01142078180 
01151926262 
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 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                                مستشفيات ذات أسعار خاصة  #               
  

 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 16370 مدينة نصر تقاطع طريق النصر مع شارع يوسف عباس #مستشفى دار الفؤاد  1

 19660 مدينة نصر الجبل االخضر    #  المركز الطبى للمقاولون العرب 2
 01025232307 مدينة نصر  ش محمد مصطفى حمام من عباس العقاد  12 مستشفي فيفا العقاد  3
 23520040 مدينة نصر م نصر -ش احمد فخرى المنطقة السادسة  15 مستشفى حسبو الدولى 4

 22623990 مدينة نصر م نصر -عباس العقاد 29 مستشفيات و مراكز مغربى للعيون 5
 24039536 مدينة نصر م نصر -عباس العقاد  -ش احمد قاسم جودة  1 مستشفى التوفيقية التخصصى 6

 مستشفى تبارك لالطفال 7
 ش المهدى  7 -نصر . الحى العاشر  م 

 ش عبد هللا العربى امتداد الطيران م نصر  43
 خلف طيبة مول –ش انور المفتى  9عباس العقاد 

 مدينة نصر
24114050 
24055677 
24055030 

 #مستشفى جراحات اليوم الواحد  8
 (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط ) 

 23810451 مدينة نصر الحى السادس  –ش الصحة امام مدينة مبارك للطالب 

 26702902 مدينة نصر م نصر –متفرع من مكرم عبيد  –ش مصطفى النحاس  93 #( تتعامل مع برنامج المدعم فقط)مستشفى النور للعيون  9
 23498882 مدينة نصر ش حسن المأمون  42 #( تتعامل مع برنامج المدعم فقط)مستشفى بدايات  10

 01001833612 مدينة نصر  أرض الجولف  –ش اسماء فهمى  17 #مستشفى وقاية التخصصى  11
 01204305555 مدينة نصر  بجوار انبى –الحى السابع  –ش عبد القادر الجرجانى  119 #مستشفى السفارات  12

 # جمال ماضى أبو العزايم / مستشفى د 13
 للطب النفسى وعالج اإلدمان 

 01001764496 مدينة نصر  ش الطيران بجوار مسجد نورى خطاب خلف رئاسة حى مدينة نصر

 19344 مدينة نصر بجوار طيبة مول  –طريق النصر  81 محمد حامد لليزك وجراحات العيون/ مركز د 14
 01143434314 مدينة نصر ش عباس العقاد  40 عيادات الهميمى التخصصية 15

 #المملكة المتحدة للخدمات الطبية  16
 01091351785 مدينة نصر  الحى الثامن  –أ ش عمر لطفى  25 مركز ويلفير للغسيل الكلوى

 16850  مدينة نصر من عباس العقاد  –ش عبد الرازق السنهورى  31 #عيادات داوى  17
 23504580 مدينة نصر مكرم عبيد – ش أبو داود الظاهرى 40 شاكر التخصصية/ عيادات د 18
 22756032 مدينة نصر تقاطع ش عباس العقاد مع ش احمد الزمر  -ميدان انبى  حسام منصور التخصصية/ عيادات د  19
 01011113231 مدينة نصر   بجوار الوفاء واألمل –ش أحمد الزمر  مركز مصر للقسطرة   20

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                                  مستشفيات ذات أسعار خاصة             #
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م

 #مركز ايجى هارت  21
 الدور الثالث -عبيد سكنى، مكرم 3مدخل  2برج , السراج مول

 أرض الجولف  –ش نيل الوقاد  5
 مدينة نصر

 مدينة نصر 
22738232 
24182829 

 مدينة نصر –ش حسن مأمون 123 مركز العاصمة لطب وجراحة العيون 22
 تقاطع طريق النصر مع يوسف عباس  –البرج الطبى  –داخل مستشفى دار الفؤاد 

 مدينة نصر
 مدينة نصر

22712971 
23547091 

 #مركز مناظير وجراحات األنف واالذن والحنجرة  23
 23546826 مدينة نصر مدينة نصر –ش حسن مأمون 123 (سمعيات–تخاطب  –إتزان )

 مركز اليكتروالب  24
 01128716901 مدينة نصر  أول عباس العقاد  –طريق النصر  5 ( فسيولوجيا إكلينكية للجهاز العصبى ) 

 16259 مصرالجديدة النزهة الجديدة –تقاطع محور طه حسين  –ش جوزيف تيتو  #المستشفى السعودى األلمانى  25

 22660555 مصرالجديدة خلف شيراتون المطار #مستشفى النزهة الدولى  26
 22673651 مصر الجديدة  النزهة  –طريق المطار  –ش صالح الدين  #مجمع الجالء الطبى للقوات المسلحة  27
 21804484 مصرالجديدة الجديدة ـ ميدان الحجاز. ش عبد الرحمن الرافعى ـ م 3 مستشفى سان بيتر الدولى 28
 24170125 مصرالجديدة الدين الذهبى ـ كلية البناتش أبو المجد عامر من شمس  10 مستشفى اإلبتسامة 29
 24156739 مصرالجديدة  اتجاه صالح سالم –ميدان تريومف  –أ نخلة المطيعى  67  # مستشفى المستقبل التخصصى 30
 26351803 مصرالجديدة هليوبوليس ـ بجوار صيدناوى. ش عبد العزيز فهمى ـ م 53 مستشفى تبارك الرعاية المركزة لألطفال 31
 24186564 مصرالجديدة ش مراد بك ـ  صالح الدين ـ مصر الجديدة 37 مستشفى البدر التخصصى 32
 22911344 مصرالجديدة ش الثورة الكوربة م الجديدة11 # مستشفى الثورة 33
 24184840 مصرالجديدة ش حسين ذهنى تقاطع الثورة مع النزهة 3 مستشفى تبارك لألطفال 34
 22909007 مصرالجديدة الجولف  -ش الثورة 64 #فلسطين  مستشفى 35
 19650 الجديدة مصر مصر الجديدة -روكسى  -خلف ميدان الميرالند  -ش األندلس  21 مستشفى العيون الدولى 36
 22918700 الجديدةى مصر مصر الجديدة –ارض الجولف  –ش حسن أفالطون  23 مستشفى الدكتور عبد القادر فهمى 37
 01223945933 مصرالجديدة ش الشيخ نور الدين تقاطع العروبة مع الثورة  4 مستشفى جنة التخصصى  38
 26373314 مصرالجديدة م الجديدة -ش محمد شفيق20 ( #تتعامل مع برنامج المدعم فقط)  مستشفى الدعاه 39
 26910501 مصرالجديدة أمام كلية البنات –ش أحمد تيسير  25 مستشفى آى فيجن للعيون 40

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                                 مستشفيات ذات أسعار خاصة  #             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 26363643 مصر الجديدة النزهة -ش محمد والى الحجاز 11 مستشفى مصر الجديدة التخصصى 41
 16850 مصر الجديدة بجوار المحكمة  –ش الحجاز  16 #عيادات داوى  42
 19358 مصر الجديدة ش نهرو خلف الميرالند  22 #ميديكال  عيادات سبيد 43
 24527841 مصرالجديدة الكوربة -ش األهرام  38 حسام منصور التخصصية/ عيادات د  44
 26367554 مصر الجديدة  أمام محكمة مصر الجديدة  –ش الحجاز  –أ برج التجاريين  34 مركز ابن سينا لعالج األورام  45
 22575138 مصر الجديدة  روكسى  –ش سليمان باشا من ابراهيم اللقانى  1 عيادات كاى ميد التخصصية  46
 24192110 مصرالجديدة ميدان تريومف –ش النزهة  116 #مركز ألفا لعالج األورام  47
 26907721 مصرالجديدة ش الميرغنى ـ مصر الجديدة 93 مركز نور الحياة للعيون 48
 26243814 مصرالجديدة مصر الجديدة -سور الكلية الحربية  -ب ش عمار بن ياسر   112 عناية للقلب والقسطرة واألوعية الدمويةمركز  49
 24153160 مصرالجديدة مصر الجديدة –ش الثورة  64 #بمستشفى فلسطين  –وحدة رعاية القلب والقسطرة  50
 22411110 مصرالجديدة م الجديدة  –جامع الفتح  –ش محمد فريد  91 ( مستشفى الدرة  ( مركز عالجات القلب واالوعية الدموية 51

 22911611 مصرالجديدة م الجديدة –ش محرم شوقى  7 مركز العين لطب وجراحة العيون 52
 21810497 مصرالجديدة ميدان الحجاز –بجوار الكلية الحربية  –ش فريد سميكة  94 #مركز رعاية الجهاز التنفسى  53
 22915000 مصرالجديدة مصر الجديدة –من ش كليوباترا  –ش الفيوم  2 #مركز طب النوم واألعصاب  54
 26903038 مصرالجديدة ش الميرغنى 102 مركز المشرق للعيون 55
 24511120 مصرالجديدة مصر الجديدة –ش بيروت  17 االكاديمية المصرية للعيون 56
 22418700 مصرالجديدة مصر الجديدة -ش جسر السويس  275 ( #محارب  مالك) مركز األنجلو  57

 ش تاج الدين السبكى من ش النزهة  19 #مركز ايجى هارت  58
  داخل مستشفى النزهة الدولىش الرشيد من ش المشير أحمد اسماعيل  9

 مصرالجديدة
 مصر الجديدة

24188951 
22681360 

 01211546666 مصرالجديدة ميدان تريومف –ش النزهة برج بانوراما  138 مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمى 59
 22562444 مصر الجديدة الكوربة -ش األهرام  24 # مركز إيجنت لجراحات ومناظير األنف واألذن والحنجرة 60

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                               مستشفيات ذات أسعار خاصة#                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 22592595 مصر الجديدة أمام بوابة الميرالند –ش المعهد اإلشتراكى  21 المركز العربى للعيون والليزك 61

 01028290083 مصرالجديدة  ش كليوباترا ميدان صالح الدين  40 مركز نبض الحياة للقلب واالوعية الدموية 62
 01000906020 مصر الجديدة ميدان سفير  –ش ابو بكر الصديق  62 مركز سفير للعيون والليزك 63

 26401996 مصر الجديدة ش عبد العزيز فهمى  43 #مركز القاهرة ألمراض الكلى  64
 01012661000 مصرالجديدة خلف قسم النزهة -ش بشير نعمة 2 #مركز القاهرة للرعاية الطبية والقسطرة والحاالت الحرجة  65
 01091571593 مصر الجديدة  أ ش بغداد الكوربة امام مترو انفاق األهرام40 مركز رامى غالى لعالج األورام  66
 19344 مصر الجديدة ميدان المحكمة  -ش الحجاز 14 محمد حامد لليزك وجراحات العيون/ مركز د 67
 19980 مصر الجديدة ش الخليفة المأمون  18 المركز التخصصى للعيون  68
 19303 حدائق القبة شارع وادى النيل بجوار قصر القبة  #مستشفى وادى النيل  69
 22570417 حدائق القبة شارع مكة  87 مستشفى القبة التخصصى  70
 23314746  حدائق القبة ش مصر والسودان 66 مستشفى الفؤاد  71
 24664254 حدائق القبة  ش مصر والسودان  19 مستشفى واحة الطب  72
 24531116 حدائق القبة  تقسيم الرقابة اإلدراية  –ش عرفات  67 مستشفى األمل التخصصى  73
 26821425 حدائق القبة حدائق القبة -امام عمر افندى -ش مصر والسودان123 مركز الدرة التخصصى للعيون 74

 01023443346 حدائق القبة حدائق القبة -التوحيد والنور امام  –ش امتداد ولى العهد  36 المركز المصرى للقلب واألوعية الدموية 75

 24544288 حمامات القبة امام كنيسة مارى جرجس  -ميدان ابن سندر -ش الخبير 4 #مستشفى الحياة التخصصى  76
طومانباى  141 مستشفى السالم التخصصى بالزيتون  77  26320144 الزيتون  
 24544011 الزيتون  ش العزيز باهلل بالقرب من محطة مترو حدائق الزيتون  20 ( #باهلل العزيز ) المستشفى اإلسالمى  78
 01275265996 الزيتون أمام عمارات الميرالند –برج البنيان  –ش جسر السويس  130 عيادات صحة الطفل التخصصية 79
 01124122452 المطرية شارع الكابالت أمام حى المطرية  #مستشفى تداوى  80

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 الشبكة الطبية قابلة للحذف واإلضافة والتغيير                                                                                                                                                             مستشفيات ذات أسعار خاصة #            
 
 
 
 
 

 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 01023078804 المطرية البرج اإلدارى أ –ميدان المطرية  – 2أبراج بيت العز  هشام مرتضى لالمراض الصدرية وحساسية الصدر/ مركز الدكتور  81
 01289446145 المطرية 3ميدان المطرية برج مصيلحى شقة  للعيون والليزكمركز ابن سينا  82
 01023705955 عين شمس  ش العشرين  –اول ش محمد عباس  مستشفى البطريق التخصصى  83
 24996715 عزبة النخل عزبة النخل الشرقية –ميدان محطة المترو  حسام منصور التخصصية/ عيادات د  84

 #اليوم الواحد بالمرج مستشفى جراحات  85
 28702831 المرج ش مؤسسة الزكاة  35 ( تتعامل مع البرنامج المدعم فقط)

 01023188172 الخانكة  تقسيم التجاريين  –طريق المرج  مستشفى الحياة التخصصى  86

 44555212 الخانكة  ابو زعبل  –ش ماكينة المياه  5 # مركز آراب كلينك للجراحة العامة  87

 #مستشفى أمراض وجراحات القلب واالوعية الدموية  88
 (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط( )جامعة عين شمس)     

 24853765 العباسية العباسية –ش رمسيس  392

 # مستشفى عين شمس التخصصى  89
 (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط)

 16096 العباسية  أمام جامعة عين شمس  –ش الخليفة المأمون 

 26825616 العباسية ش احمد سعيد العباسية #المستشفى الجوى العام  90

 #مستشفى دار الشفاء  91
 24829910 العباسية ش رمسيس  375 (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط)

 #     مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء  92
 24229806 الزاويه الحمراء القصرين -بورسعيد بجوار سوق غزة الجديد ش  ( تتعامل مع البرنامج المدعم فقط)  

 25748555 وسط البلد ش الجالء  50 #المركز الطبى لسكك حديد مصر  93
 25899869 وسط البلد ش رمسيس  175 ( #تتعامل مع البرنامج المدعم فقط ) المستشفى القبطى  94

 #  مستشفى القصر العينى الفرنساوى 95
 23654046 وسط البلد ش القصر العينى (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط ) 

 25790221 وسط البلد باب اللوق –ش حسين المعمار متفرع من محمود بسيونى  3 #مركز القاهرة ألمراض الكلى  96
 25882801 وسط البلد ش الجمهورية –االزبكية  –ش المليجى 2 #المركز الطبى االنجيلى  97
 23924110 وسط البلد باب اللوق –ش شريف عمارة اللواء 2 #مدحت لطفى / مركز د 98
 25776699 وسط البلد بجوار التابعى الدمياطى -وسط البلد  -ش عرابى  27 مركز عناية الطبى 99

 27374726 وسط البلد مستفى المعلمين -أمام دار األوبرا  -الجزيرة  -شارع محمود مختار 3 (مستشفى المعلمين)مركز نيوهارت للقسطرة  100

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 27374726 وسط البلد مستفى المعلمين -أمام دار األوبرا  -الجزيرة  -شارع محمود مختار 3 المعلمينمستشفى  101
 23910950 وسط البلد األوبرا -شارع الجمهورية بجانب مسرح الجمهورية( ب) 14 عيادات الكحكى التخصصية 102
 25783672 وسط البلد وسط البلد -أ ش طلعت حرب  44 مركز مصطفى صبحى حجازى للوالدة وامراض النساء 103
 23920083 وسط البلد عابدين -ش رشدى   36 مركز عين العالم لطب وجراحة العيون 104
 01001106030 وسط البلد ش عبد الخالق ثروت 54 مركز األوبرا للعيون 105
 23935163 وسط البلد باب اللوق – مركز البستان التجارى البستان لتشخيص امراض العين 106

 ميدان رمسيس 6 حسام منصور التخصصية/ عيادات د  107
 ميدان التحرير 11

 وسط البلد
 وسط البلد

25782598 
25782597 

 01009450728 وسط البلد باب اللوق  –ش التحرير  183 عيادات تكنو كلينك  108

 مركز اليكتروالب  109
 01112563587 وسط البلد  رمسيس –ش التعاون  9 ( فسيولوجيا إكلينكية للجهاز العصبى ) 

 19057 السيدة زينب  مجرى العيون .. ام شارع سكة االم 1 مؤسسة مستشفى سرطان األطفال  110

 عمر عمر حسين / مركز الدكتور  111
 للنسا والوالدة والحقن المجهرى 

 27951710 السيدة زينب  ش مجلس االمة  39

 19173 السيدة زينب  ش بورسعيد  251 مركز الطاهرة لألشعة التداخلية والقسطرة والمناظير  112
 24302001 شبرا القاهرة  -شبرا  –ش منية السيرج 3 مستشفى الصفوة 113
 22049256 شبرا ش شبرا 121 مستشفى الراعى الصالح 114
 22024776 شبرا كورنيش النيل  –بجوار معهد ناصر  –ش وجيه  5 مستشفى سبرنج  115
 22038660 شبرا  أول ش دوليتان  –ابراج أغاخان  12 مستشفى المركز المصرى للتشخيص والعالج  116

 #مستشفى جراحات اليوم الواحد بروض الفرج  117
 25770003 شبرا سوق روض الفرج القديم -مجمع مبارك الحضارى  ( تتعامل مع برنامج المدعم فقط )

 24330961 شبرا برج مريم -أعلى محطة مترو المظالت  -ش شبرا  288 مركز رؤية للعيون والليزر 118

 16554 شبرا ميدان الخلفاوى –ش دولتيان  16 االبصار والليزكوعالج ضعف مركز عيون لجراحات العيون  119

 16850 شبرا ش شبرا  172 #عيادات داوى  120

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 01200022554 شبرا محطة مترو مسرة  –ش شبرا  83 المنير لرعاية عيون مرضى السكر 121

 01063047868 شبرا  روض الفرج  –ش جزيرة بدران  63 عيادات سانى التخصصية  122

 01009981011 شبرا الخيمة  مايو  15ش  66 مستشفى وادى الطب  123

 23631111 مصر القديمة ميدان السيدة نفيسة ـ أمام الجامع مغربى للعيونمستشفى  124

 01026090099 المقطم  األسمرات  – 9شارع  1155 #مستشفى المصرى التخصصى  125

 25079855 المقطم بجوار قسم المقطم 9شارع  مستشفى المقطم التخصصى 126

 25040496 المقطم أعلى كنتاكى  –ميدان النافورة  9ش  #الفقرى المركز الطبى لجراحات المخ واألعصاب والعمود  127

 27272701 المقطم خلف نادى الصيد الجديد –المقطم  –السبعين فدان  #مستشفى أبو العزايم للطب النفسى وعالج اإلدمان  128

 25080223 المقطم مدينة المقطم( 10)ش  #دار المقطم للصحة النفسية  129

 25240250 المعادى كورنيش النيل ـ المعادى #السالم الدولى مستشفى  130

 25256350 المعادى  كورنيش النيل بجوار المحكمة الدستورية العليا  #حة بالمعادى لالمجمع الطبى للقوات المس 131

 16781 المعادى   6/ ج 4تقسيم الالسلكى قطعة  # مستشفى أندلسية  132

 25265583 المعادى ش الطريق الزراعى ـ المعادى 73 # عالء عزت/ مستشفى د 133

 25260168 المعادى حدائق المعادى 107ش  16 #مستشفى الدكتور عثمان  134

 23582344 المعادى ثكنات المعادى – 6 ش6 ( #مع برنامج المدعم فقط تتعامل) مستشفى مبرة المعادى 135

 19505 المعادى  برج المرشدى ريحانة بجوار نفق زهراء المعادى  مستشفى المغربى للعيون  136

 برج السالم –كورنيش النيل  150 #مركز طب النوم واألعصاب  137
 ميدان فيكتوريا دجلة المعادى  1

 المعادى 
 25214014 المعادى

 25203302 المعادى  ش الالسلكى  6/1 #مركز النيل لعالج األورام  138
 01000015004 المعادى المعادى -ميدان سوارس  –ش دمشق 1 عناية العيونمركز  139

 25162471 المعادى هـ شارع النصر   4 مركز جولدن هارت  140

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 25203151 المعادى بجوار المسجد الكويتى –أبراج زهراء المعادى  57 #اإلكيلينكى لألنف واألذن والحنجرة المركز  141

 01000774699 المعادى ش مصطفى كامل  29 (فسيولوجيا إكلينيكية للجهاز العصبى)إيدكس كلينك  142

 01090103330 المعادى بداخل مستشفى عالء عزت  –طريق مصر حلوان الزراعى  73 إيليت هارت للرعاية الصحية  143

 25283965 المعادى عمارة ركن المعادى 7ش  –ميدان محطة المترو  حسام منصور التخصصية/ عيادات د  144
 01279009802 المعادى 3856قطعة  –مدخل زهراء المعادى  -برج ريحان مركز البستان لتشخيص امراض العين 145

 23598970 المعادى أمام محطة المترو 9ش  95 #مركز القاهرة ألمراض الكلى 146

 16850 المعادى المعادى الجديدة –ش النصر  13 #عيادات داوى  147

 01276007317 المعادى   الالسلكى   –دجلة المعادى  – 216ش  4 هارت كير لفحوصات القلب المتقدمة  148

 01060889448 المعادى  متفرع من ش الجزائر  288ش  6 األمل الطبى التخصصىمركز  149
 01100001823 المعادى بجوار كارفور المعادى –برج الرا  –المعراج  10058 بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك 150

أمام سجل مدنى المعادى  –المعادى  77شارع على عبد العزيز من  4 عيادات رزانة التخصصية  151  01032888747 المعادى  

 01110004554 زهراء المعادى  ابراج زهراء المعادى بجوار المسجد الكويتى  57 #مركز تينيز كلينك لطب األطفال وحديثى الوالدة  152

 25259869 المعادى  كورنيش نيل المعادى  #مركز شفاء للقسطرة واألشعة التداخلية  153

 27536922 المعادى الجديدة  ش النصر  99 مركز المعادى التخصصى للعيون  154

 01016222885 الجديدةالمعادى  شارع النصر  1/ه 8 ( كريم مشهور . د) مركز ايليت لعالج االورام  155

 # المركز الطبى التخصصى لالنتاج الحربى 156
 25588151 حلوان بجوار مسجد عزام –شرق حلوان  –ش اسماعيل كامل  40 ( تتعامل مع برنامج المدعم فقط )

 25555201 حلوان امام مؤمن –مع ش عبد هللا  –ش محمد سيد احمد  41 مركز النيل لجراحات العيون والليزك 157

 25560396 حلوان ش حيدر  40 –ميدان محطة المترو  حسام منصور التخصصية/ عيادات د  158

 28180592 حلوان ش مصطفى المراغى أعلى فرن أصالة  43 عيادات نبع الحياة التخصصية  159

 01289999112 حلوان  ش محمد سيد احمد خلف بنك القاهرة  25 مركز رواد تصحيح اإلبصار لجراحات العيون و الليزر 160

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة



149

 
 املستشفيات واملراكز الطبية 
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 25541275 حلوان عمارة سينما ماجدة ـ ميدان المحطة ـ حلوان ( وجيه محمد صابر/ د )المستشفى الطبى التخصصى  161

 27110662 حلوان  الشارع الغربى  9 مستشفى التقوى التخصصى  162

 01110000255 حدائق حلوان  ش حسن حسنى بجوار اوالد رجب  8 مركز نبض الحياة للقلب واالوعية الدموية 163

 16370 اكتوبر 6 أكتوبر 6 -المنطقه السياحيه  –يوليو  26إمتداد  #مستشفى دار الفؤاد  164

 38362483 اكتوبر 6 المحور المركزي  –مدينه السادس من اكتوبر  #أكتوبر  6مستشفى جامعة  165

 38372255 اكتوبر 6 الحى االول  #مستشفى الصفوة التخصصى  166

 38512920 اكتوبر 6 الشيخ زايد –خلف المجمع اإلسالمى ( شارع الشباب)المحور المركزى األوسط  #مستشفى جلوبال كير  167

 38362463 اكتوبر 6 الحى السابع (تتعامل مع البرنامج المدعم فقط)مستشفى الزهور  168

 16621 أكتوبر  6 خلف مسجد الحصرى  –مول السيتى  –المحور المركزى  #مستشفى نيوروسباين  169

 38837500 أكتوبر  6 الحي المتميز  –منطقة المستشفيات  –ش عبد المنعم رياض  #المستشفى الدولى للكلى والمسالك البولية  170

 مستشفى الرحمة الجديدة 171
 01099250972 أكتوبر  6 خلف قسم اول أكتوبر  –سنتر األردنية  –الحى السابع  ( تتعامل مع البرنامج المدعم فقط ) 

 25869777 أكتوبر 6 الحى المتميز  –ش عبد العزيز باشا فهمى  52 ( #نيوروسباتاليا)مستشفى جراحات المخ واالعصاب  172

 19840 أكتوبر  6 المحور المركزى  – 50بلوك  # مستشفى إيدن للرعاية الصحية  173

 26401996 اكتوبر 6 قرب ميدان فودافون –امتداد المحور المركزى  #مركز القاهرة ألمراض الكلى  174

 01018867699 اكتوبر 6 امام جاد –ميدان الحصرى  30 مركز نور العيون التخصصى 175
 38355777 اكتوبر 6 أكتوبر 6 –المحور المركزى  –ب ابراج الفتح 7 عصام بليغ/مركز د 176
 01015567730 اكتوبر 6 الحياة مول أعلى بنك بلوم مصر بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصصى  (أطفالنا)مركز طب األطفال  177

 36849004 أكتوبر 6  6الحى 249فدان عمارة  71منطقة مركز القلب التخصصى 178

 16850 أكتوبر  6 المحور المركزى  –الحى السابع  297قطعة  #عيادات داوى  179

 01289999112 أكتوبر  6 المحور المركزى  –كايرو ميديكال سنتر  مركز رواد تصحيح اإلبصار لجراحات العيون و الليزر 180
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 01001611613 اكتوبر 6 بفرىل هيلز –وبدر الدين  16خلف الىح ال –البوابة الرباعية  صصيةعيادات جولدن كي  التخ 181

 01014511457 اكتوبر 6 3شقة رقم  435المجاورة الثانية عقار رقم  عيادات دلتا التخصصية )عيون أطفال ( 182

 01098484861 أكتوبر  6 ميدان الحرصى  –ابراج زمزم  2 عيادات جراند كلينك التخصصية  183

 01017783888 أكتوبر  6 الىح العاشر  55بلوك  عيادات البيللو التخصصية  184

 01006179638 أكتوبر  6 الىح الخامس  –بجوار مستشفى ايدن  –المحور المركزى  –كايرو ميديكال سنيى  مركز رعاية القلب والحاالت الحرجة التخصىص  185

 38349003 أكتوبر  6 جولدن مول  –الىح الخامس  –المحور المركزى  مركز الرازى الطبى الحديث  186

 مركز مناظي  وجراحات األنف واالذن والحنجرة # 187
 سمعيات(–تخاطب  –)إتزان 

بالمجاورة  Aالمركز التجارى مزار  –( بالدور الثابى HA 11-12محل رقم )
 01014198168 الشيخ زايد الىح السادس عرسر  –الخامسة 

 01006107100 الشيخ زايد  رفيدة  –محور كريزى ووتر  عيادات رؤية للجهاز الهضىم والكبد والمناظي  #  188

ه –ش الجامعه  5 مستشفى النيل للجراحة والوالدة 189 ى ة ميدان الجي  ى  35680181 الجي 
ة  كرداسة   –ش سعد زغلول  مستشفى الغزالبى  190 ى  37981807 الجي 
ة للمسالك البولية 191 ى ه المحطة ش 3 مركز الجي  ى  35722447 الجي 

مركز يوروبرو لعالج أمراض الكىل والحصوات ومناظي  المسالك  192
وستاتا ة –برج النرص  البولية وأمراض اليى ى ة ميدان الجي  ى  35723068 الجي 

 مستشفى د/ جمال ماضى أبو العزايم #  193
 للطب النفىس وعالج اإلدمان

ة  ط العيا –نزلة دائرى اسيوط غرب  –البليدة  ى  38060130 الجي 

(  69 مركز طب األطفال )أطفالنا( 194 ى )برج سوتي  ى ة ش ربيع الجي  ى  01015567769 الجي 

يان للعناية المركزة والقسطرة  195 ة  ش فيصل  242 مركز شر ى  37412228 الجي 

ة  ميدان المساحة  –ش الهرم الرئيىس  360 عيادات إيف  196 ى  33925200 الجي 
ى -منيل الروضة –ش االخشيد  34 ضة للمسالك البولية وتفتيت الحصواتمركز الرو  197  25317329 المنيل أمام مستشفى الزهي 

 01112221088 المنيل  أمام طب اسنان  –ش رسايا المنيل  9 عيادات العيادة التخصصية  198
 33925085 فيصل ش أحمد لطفى السيد  8 مستشفى الجزيرة 199
ين برج الرياض  52 طفالمركز طفولبى لال  200  01221097320 فيصل ش العرسر

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة



151

 
 املستشفيات واملراكز الطبية 
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 01014405094 فيصل فيصل 2ش فيصل برج بالزا 3 عيادات بيت الحكمة التخصصية 201

 16850 فيصل تقاطع ش فيصل –ش ابن بطوطة  36 # عيادات داوى  202

محطة المساحة  –ش فيصل  457 مستشفى رسالة  203  33925448 فيصل  

 01022280000 فيصل أعلى كايروسكان لالشعة  –ش فيصل  319 عيادات كير كلينك التخصصية 204

 33833888 الهرم مشعل  –( طريق المنصورية)ش ابو الهول السياحى  2 #مستشفى أبو الهول التخصصى  205

 33860240 الهرم ش الهرم 104 #( تتعامل مع برنامج المدعم فقط)  مستشفى الهرم 206

 01026517999 الهرم ش علوبة أول ش الهرم بجوار دارى  4 # السرطان مركز بهية لإلكتشاف المبكر وعالج  207

 01027287777 الهرم محطة المساحة –امام سينما رادوبيس  –ش الهرم الرئيسى  372 مستشفى جنة التخصصى للنساء والوالدة 208

 35705267 الهرم ش الهرم بجوار محافظة الجيزة408 مركز الهرم للرعاية الطبية 209

 33886207 الهرم سهل حمزة  –ش عبد اللطيف عثمان  مركز الوفاء للنساء والتوليد 210

 33786589 الهرم الهرم  -امام كايرو مول-ش الهرم  242 عيادات كوينز التخصصية 211

 35857823 الهرم الهرم -أ ش االهرام  307 مركز الهرم للعيون 212

 39768886 الهرم الهرم –محطة مدكور  –الهرم ش  365 مركز نور العيون التخصصى 213

 01001413721 الهرم الكوم االخضر –ش سهل حمزة  19 مركز سهل حمزة التخصصى 214

 01000247150 الهرم ش الهرم بجوار فندق بارسيلو االهرامات الثالثة291 مركز جيزة كلينيك الطبى  215

 35875001 الهرم  بجوار سيد لألدوية  –ش الهرم  327 مستشفى جنة للجراحات والرعاية المركزة  216

بجوار فندق الثالث اهرامات  –ش الهرم  291 عيادات النخبة بالزا التخصصية  217  01144446784 الهرم  

 01097039699 الهرم  برج الهرم بالزا ناصية الوفاء واألمل  –ش الهرم  42 عيادات كنانة التخصصية  218

محطة الطالبية  –ش الهرم الرئيسى  327 مركز شمس الحياة للقلب والقسطرة  219  01030102000 الهرم 

 01223443925 الهرم  ش رمزى فرج  9 مستشفى القديسة دميانة  220

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م

 #هيموكيور عيادات  221
 (عالج وجراحات أمراض الشرج ) 

 01142002899 الهرم  المريوطية  –الملك فيصل  115ش 

عمرو يسرى لألمراض النفسية / مستشفى د  222
 33808322 حدائق األهرام  البوابة الثانية -هـ  177 والعصبية وعالج اإلدمان 

 10905559900 حدائق األهرام األهرامحدائق ( الرابعة)ن بوابة مينا 220 مركز كير كلينك 223

 01001686106 حدائق األهرام البوابة الرابعة  –ش الجيش  427 (طارق ابراهيم الدسوقى/ د) –مركز القلب  224

 01200032330 حدائق األهرام بوابة حورس  –ص  29 مستشفى الواحة 225

 01015567760 حدائق االهرام طريق الفيومبوابة خفرع على ( و) 196 (أطفالنا)مركز طب األطفال  226

 01019199975 حدائق األهرام  ش حدائق االهرام15 عيادات تاج الصحة التخصصية 227

 01021421797 حدائق األهرام  البوابة الرابعة  –ش العشرين  35 عيادات الدكتور ياسين التخصصية  228

 0103331457 البساتين  ش الوراد من ش حسن نصر  55 مستشفى الفيحاء التخصصى  229
 37483739 الدقى ش عبد هللا الكاتب  17 #مستشفى الكاتب  230
 33356333 الدقى  ش السرايا  12 #مستشفى مصر الدولى  231

 33350899 الدقى بجوار وزارة الزراعة-ش النهضة ـ  1 مستشفى الزراعيين 232

 37601316 الدقى ش مصدق 24 التخصصىمستشفى إبن سينا  233

 19650 الدقى ميدان فينى -( السرايا سابقا)ش عادل حسين رستم  14 مستشفى العيون الدولى 234

 19650 الدقى ميدان فينى -( السرايا سابقا)ش عادل حسين رستم  19 (فرع عيون األطفال )مستشفى العيون الدولى  235

 37606444 الدقى ميدان السد العالى  (تتعامل مع برنامج المدعم فقط)مستشفى الشبراويشى  236

 37617937 الدقى  ميدان المساحة  –ش السلوتى  12 #مستشفى الكوكب الطبى  237

 33361662 الدقى ش ايران  29 مستشفى الرواد للعيون 238

 16670 الدقى  ش الجمهورية من ش االحرار  4 #مستشفى العاصمة  239

 01019707031 الدقى  عبد العزيز سليم من الثورة  14 مستشفى الثريا  240

الشبكة الطبية قابلة  للحذف واإلضافة والتغيير # مستشفيات ذات أسعار خاصة
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 37625965 الدقى امام بوابة نادى الصيد -ش مكة 17 الحياة للعيون 241
 33357243 الدقى ش التحرير الدقى ـ أمام محطة مترو البحوث 9 مركز كايرو سكوب ألمراض الجهاز الهضمى  242
 37488556 الدقى بجوار المدرسة األلمانية  –أ ش  الدقى  6 مركز مصر للقلب والقسطرة 243
 37601348 الدقى ش التحرير 6 (الشركة المصرية السعودية) مركز الدقى الطبى  244
 37601199 الدقى ش مصدق7 مركز القلب والقسطرة واالوعية الدموية 245
 33369071 الدقى محطة مترو البحوث –ش التحرير 6 مركز دنيا العيون والليزر 246
 33389315 الدقى ش األحرار 3 مركز كارديوتك للرعاية الطبية 247
 37606444 الدقى  بداخل مستشفى الشبراويشى –( فينى)ميدان السد العالى  مركز كارديو كيور  248
 33458318 الدقى (البحوث)محطة مترو األنفاق  –أمام مقار  –ش التحرير  2 مركز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمى 249
 01000356816 الدقى العجوزة -الدول العربية  جامعة –ش أبو المحاسن الشاذلى  5 مركز اليف كاث للقسطرة 250
 37496023 الدقى من مصدق  –ش بابل  20 مركز ابو هميلة التخصصى للعظام 251
 01001893684 الدقى ميدان المساحة امام فندق سفير 5 مركز نبض الحياة للقلب واالوعية الدموية 252
 33658056 الدقى  ش مصدق  12 مركز سكوب لمناظير الجهاز الهضمى 253
 33658056 الدقى داخل مستشفى العاصمة –امام المصل واللقاح  -ش الجمهورية من ش االحرار   4 مركز كابيتال للخدمات الطبية والقسطرة  254
 33374808 الدقى العجوزة –خلف المصل واللقاح  -ش المراغى  3 #مركز العجوزة للجهاز الهضمى والكبد  255
 16850 الدقى  تقاطع محى الدين أبو العز  –ش نادى الصيد  36 #داوى عيادات  256
 01005719820 الدقى  ش التحرير  97 هارت كير لفحوصات القلب المتقدمة  257
 33356642 الدقى ش عبد الرحيم صبرى بجانب ملحق مستشفى مصر الدولى  42 #مركز هايفو مصر لعالج األورام  258
 01000747125 الدقى آخر نادى الصيد  –أبو بكر الصديق  25 (غسيل كلى فقط)ألمراض الكلى مركز الصفا  259
 01200022554 الدقى  ميدان الدقى  –برج ساريدار الطبى  –ش التحرير  92 المنير لرعاية عيون مرضى السكر  260
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 37602296 الدقى  ش نبيل الوقاد  6 مركز الحياة الطبى التخصصى للقلب  261

 15695 المهندسين  ش دمشق  51 #مستشفى ويلكير  262
 33479217 المهندسين ش النقيب فوزى رماح ـ المهندسين 25 مستشفى األمل و الحياة 263

 33039050 المهندسين المهندسينش عبد المنعم رياض ـ  55 #مستشفى برج األطباء التخصصى  264

 33052000 المهندسين الصحفيين -ش عدنان المدنى  4 #المستشفى الدولى للكلى والمسالك البولية  265
 33031887 المهندسين  ش شهاب 51 مستشفى جنة التخصصى 266
 33053612 المهندسين ش عدنان المدنى نهاية ش احمد عرابى 10 ( #تتعامل مع برنامج المدعم فقط)مستشفى النور للعيون  267
 33472702 المهندسين نهاية ش احمد عرابى –ش جالل الدين الحمامصى 9 #مستشفى الهالل للعاملين المدنيين  268
 33036002 المهندسين أحمد عرابى  –ش على السيد  11 شركة الوطن العربى للخدمات الطبية-مستشفى الواحة  269

 37610916 المهندسين ش محى الدين أبو العز المهندسين 112 مستشفى المغربى للعيون 270

 33372808 المهندسين ش األحرار  3 #مستشفى بدران  271
 33470194 المهندسين ش دمشق  1 #مستشفى دمشق  272
 33039672 المهندسين المهندسينش عبد المنعم رياض ـ  55 ( #كايرو كاث)مركز القاهرة للقسطرة  273
 01143434317 المهندسين ش جامعة الدول العربية 74 عيادات الهميمى التخصصية 274

 33351750 المهندسين  من جامعة الدول العربية  –ش محى الدين ابو العز  75 عيادات تكنو كلينك  275
 33469425 المهندسين ناصية شارع سوريا  –ش السودان  173 الخبراء لجراحات العيون والليزك 276
 33457307 المهندسين ميدان مصطفى محمود –شارع سوريا  5 مركز األكسير للجهاز الهضمى والكبد والمناظير 277

 #مركز مناظير وجراحات األنف واالذن والحنجرة  278
 37628742 المهندسين ش سوريا   56 (سمعيات–تخاطب  –إتزان )

 #رويال هيلث كير للخدمات الطبية  279
 33463677 المهندسين ش دمشق 1 (الرعاية المركزة لمستشفى دمشق)

 01026000533 المهندسين ش عبد المنعم رياض  48 مركز اليف للكلى  280
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 33058526 المهندسين ش جامعة الدول العربية  5 لعالج األوراممركز ألفا  281

 01200022554 المهندسين ش سوريا  8 المنير لرعاية عيون مرضى السكر 282

مركز يوروبرو لعالج أمراض الكلى والحصوات ومناظير المسالك  283
 37494488 المهندسين ش الحجاز برج الصفا الطبى  1 البولية وأمراض البروستاتا

 33477800 المهندسين سفنكس.م  -ش جامعة الدول العربية ـ المهندسين ( أ)3 #فتحى الصياد لطب وجراحة العيون / مركز د 284

 37628740 المهندسين المهندسين -ش سوريا  24 مركز رواد تصحيح اإلبصار لجراحات العيون و الليزر 285
 33050300 المهندسين ش شهاب  67 مركز فيمى هيلث للمرأة  286
 16615 المهندسين  ش دمشق  41 # مستشفى المرأة  287
 33447758 المهندسين  ش القدس الشريف من ميدان لبنان  65 مركز المستقبل لجراحات العيون  288
 01092222824 المهندسين  ش جزيرة العرب  24 مركز جزيرة العرب للعيون والليزك  289

 01000619353 المهندسين ش جامعة الدول العربية  8 التخصصيمركز  المشفى  290

 33057488 المهندسين  ش عبد المنعم رياض  54 مركز ميلينيوم للكشف المبكر وعالج األورام  291
 01012137665 المهندسين  شارع لبنان  5 عيادات كلينك دو كير 292
من ش سوريا  -ش عمرو   A.B.C  15مستشفى  293  01274666628 المهندسين  

 #عيادات هيموكيور  294
 ( عالج وجراحات أمراض الشرج ) 

 01017569292 المهندسين  ش شهاب من جامعة الدول العربية 7

 19448 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –بجوار بنزينة شل  –جنوبى التجمع الخامس  –شارع التسعين  # المستشفى الجوى التخصصى 295
 15452 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –المنطقة السابعة  –الحى االول   S7/5القطعة  #مستشفى تبارك القاهرة الجديدة  296
 15051 القاهرة الجديدة  التجمع الخامس  –مركز المدينة  –القطاع االول  166/  164 #مستشفى شفا   297
 19885 القاهرة الجديدة  التجمع الخامس   -القطامية  # مستشفى السالم الدولى   298
 25865100 القاهرة الجديدة  التجمع األول  –مركز خدمات التجمع األول H  8 #مستشفى القطامية كلينك  299
 01200042001 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –خلف المستشفى الجوى  –شارع التسعين الجنوبى  #مدينة العيون التخصصية  300
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 التليفون المنطقة العنوان االسم م
 01143434344 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  -خلف المستشفى الجوى    C M Cمركز  – 127/128جناح   H M C عيادات الهميمى التخصصية  301

 01212913030 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –خلف المستشفى الجوى   HCCمجمع  #مركز طب النوم واألعصاب  302

 #مركز مناظير وجراحات األنف واالذن والحنجرة  303
التجمع الخامس –المنطقة الرابعة –الحى االول  –ميديكال سنتر  (سمعيات–تخاطب  –إتزان )  01015336667 القاهرة الجديدة 

 01205402800 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –خلف المستشفى الجوى  210عيادة   H C Cمبنى  مركز عناية العيون  304

 16850 القاهرة الجديدة التجمع الخامس  –داخل نادى وادى دجلة فرع النخيل  #عيادات داوى  305

 #عيادات هيموكيور  306
 ( عالج وجراحات أمراض الشرج ) 

 01017569292 القاهرة الجديدة  التجمع الخامس  –كمبوند ايجيبت ويل كير الطبى  –التسعين الشمالى  164ش 

 # جمال ماضى أبو العزايم / مستشفى د 307
 للطب النفسى وعالج اإلدمان

 0109167992 القاهرة الجديدة   التجمع األو ل –ش عبد الحميد جودة السحار  –الرحاب  13امام بوابة  – 1منطقة خدمات البنفسج 

 28123642 القاهرة الجديدة  التجمع الخامس  –ميديكال بارك بريميير خلف المستشفى الجوى شارع التسعين  # مركز أمل لعالج األورام  308
 22472610 القاهرة الجديدة  التجمع األول  –محور مصطفى كامل  –مبنى نيو كايرو كلينك  عيادات كير كلينك التخصصية  309

 #عيادات هيموكيور  310
 ( عالج وجراحات أمراض الشرج ) 

 01017569292 القطامية  داخل مستشفى الرحمة  –مدينة عباد الرحمن 

 01284523725 القطامية  خلف نادى الصيد الطريق الدائرى  –مدينة عباد الرحمن  مستشفى الرحمة  311

مصر اإلسماعيلية  طريق مصر اإلسماعيلية الصحراوى  42الكيلو  # المركز الطبى العالمى  312
 16221 الصحراوى 

 44799016 مدينة العبور  بجوار إدارة المرور –الحى الثانى  – 1محلية  –ش فاطمة الزهراء  1 #العبور. م –مستشفى جامعة عين شمس التخصصى 313
 24795300 مدينة العبور مدينة العبور – 5قطعة رقم  –الحى الخامس  #مستشفى فريد حبيب  314
 01206690993 مدينة العبور الحى األول سنتر اللؤلؤة  مركز نبض الحياة للقلب واألوعية الدموية  315

 عيادات الروضة الجديدة التخصصية 316
 01096887718 مدينة العبور  حى الشباب  –سنتر الياسمين  –مبنى د  (طب نفسي –أنف واذن  –سمعيات ) 

 26307997 مدينة الشروق امام سنترال الشروق –الحى المتميز  مستشفى نور الشروق 317
 01028990387 مدينة الشروق  متر   70جنوب ال –كومبوند اإلتحاد التعاونى  مستشفى الشروق رويال  318
 
 01157057094 مدينة الشروق جراند مول الشروق بجوار بنزينة توتال امام المرور القديم مركز نبض الحياة للقلب واألوعية الدموية  319

 #مركز مناظير وجراحات األنف واالذن والحنجرة  320
 26307997 مدينة الشروق  5بانوراما مول الشروق مبنى رقم  (سمعيات–تخاطب  –إتزان )
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 التليفون المنطقة وانالعن االسم م
ا الخيمة  الحمد برج  –نادى البالستيك ش  –محطة الملف  رويال الطبى مركز  321  01007400010 شيى
 01009036438 مدينة الرحاب  6بجوار بوابة  –منطقة البنوك  #مستشفى الرحاب التخصىص  322
 21109303 مدينبى   110( عيادات رقم 1المركز الطبى رقم ) #عيادات دكتورى التخصصية  323

مركز يوروبرو لعالج أمراض الكىل والحصوات ومناظي  المسالك  324
وستاتا البولي  0133266113 بنها برج الحرية ش المديرية # ة وأمراض اليى

 01111131929 لعاشر من رمضانا ( خلف المعهد العاىل للتكنولوجيا 24مجاورة ) –العاشر من رمضان  مستشفى الغندور 325
ة -أرض المستشفيات –العاشر من رمضان  مستشفى إبن سينا  326  0554368444 من رمضان العاشر  أمام نادى المجاورة العاشر

 مستشفى د/ جمال ماضى أبو العزايم #  327
 للطب النفىس وعالج اإلدمان

قيون   01001764497 العاشر من رمضان  طريق بلبيس  –بجوار المببى اإلدارى للنساجون الرسر

قية سامة خليل لألشعة أمام أ –ميدان القومية  –ش السالم  عالج طبيىع( –تحاليل  –نيو اليف بوىل كلينك )اشعة  328  01033358247 الرسر
 01157057092 المنصورة برج مستشفى تبارك بجوار المحطة الدولية  –ش الجيش  مركز نبض الحياة للقلب واألوعية الدموية  329

330 
AXA- OneHealth 

 # عيادات تخصصية  
 

 أمام منطقة ماكينات الرصاف األىل  –الدور االول  –مول نايل سيبى  –ش النيل كورني
 محور محمد نجيب  01مول 

 سيدى عبد الرحمن  –مول ستيال ووك بجانب قرية ستيال دى مارى 
 الكوربة  –ش بغداد  6

يت   الشيخ زايد  –مول بارك سيى
 أمام جنينة مول –ش البطراوى  6

 مول نايل سيبى 
 االول  التجمع

 الساحل الشماىل 
 مرص الجديدة 

ة  ى  الجي 
 مدينة نرص

15292 
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