
2التليفون التليفونالعنوانالتخصصاالسمنوع مقدم الخدمةنوع الكارت المدينةالمحافظه

مركز الفيوم سكانمراكز األشعةالبرتقالىابشواىالفيوم
- برج الزهراء - شارع النبوى المهندس 

بجوار المطحن

084 2150516-084 

2150811
01062070012

0101044341001063573347 شارع شرق السكة الحديد55معامل رعايةالمعاملالبرتقالىابشواىالفيوم

معمل البرجالمعاملالبرتقالىابشواىالفيوم
مبنى الحزب - ش الجمهوريه - ابشوى 

الوطنى القديم
19911

صيدلية الحياهصيدليهالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة
– متفرع من شارع التحرير - شارع عالم 

مركز ابو المطامير
045 240025401096505000

احمد سمير. صيدلية دصيدليهالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة
 الصحراوى 73الكيلو – قرية ام المؤمنين 

مركز ابو المطامير– 
0106367527

012101591371امام كشك المرور- قرية جناكليس شيرين عوض. صيدلية دصيدليهالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى دار الشفا التخصصىالمستشفياتالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة
- متفرع من شارع المركز - شارع االندلس 

ابو المطامير- بجوار المدرسة الثانوى 
01028882120

01010870353امام مسجد الشيخ عبد الحكم- شارع المركز معمل هدية المعاملالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة

01091341144 شارع بور سعيد20امراض النساء و التوليدمارى فيليب  . دهيئة األطباءالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة

2401740 01005356086045امام مسجد الشيخ عبد الحكم- شارع المركز الجراحة العامة و االوراماحمد صابر بركات . دهيئة األطباءالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة

2400094 045امام صيدلية الشفاء- شارع المركز طب االطفالفرج ناشد . دهيئة األطباءالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة

نادية عايد رزق مقار.صيدلية دصيدليهالبرتقالىابو المطاميرالبحيرة
مركز ابو - شركة النوبارية النتاج البذور 

المطامير
066 3412006

096271804201018014222شارع المستشفى المركزيصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىابو تشت قنا

مستشفى التقوى المستشفياتالبرتقالىابو زعبل القليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4458865501060224249 02ابو زعبل- شارع التقوى 

مستشفى الفيروز التخصصىالمستشفياتالبرتقالىابو كبير الشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
352220001021505451 055شارع عبد العزيز على- مفارق متولى سعد 



19004 امام مستشفي ابو كبير العامصيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىابو كبير الشرقية

مستشفى التوحيد التخصصىالمستشفياتالبرتقالىاجاالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
645566201003680039 050اجا- شارع الثورة 

2910794 045شارع الجمهوريةصيدلية الشعب الجديدةصيدليهالبرتقالىادكوالبحيرة

مستشفى ادكو التخصصىالمستشفياتالبرتقالىادكوالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- غرب المعهد الدينى - منطقة بئر صديق 

بجوار الطريق الدولى
012 85858272012-27754482

معمل نور االسالم المعاملالبرتقالىادكوالبحيرة
بجوار مسجد سيدى - شارع الجمهورية 

داوود
01117790869045 2903663

2903773 045بملك على مصطفى وهيب- شارع الحمصانى محمد على وهيب. صيدلية دصيدليهالبرتقالىادكوالبحيرة

محمد احمد سالم نمير.صيدلية دصيدليهالبرتقالىادكوالبحيرة
من -شارع الشيخ عطية ماضى-مركز ادكو

شارع عزيز المصرى
0452844106

صيدليات فيض الكريمصيدليهالبرتقالىمطروح- اسكندريه االسكندرية

طريق - صيدلية دحسن محمد حسن 

-  قبلى 19.5الكيلو - اسكندرية مطروح  

امام محطة بنزين السالم

03 3086976

صيدليات فيض الكريمصيدليهالبرتقالىمطروح- اسكندريه االسكندرية

-  صيدلية بيت المقدس  (3فيض الكريم )

امام -  طريق اسكندرية مطروح البيطاش 

جراج النقل العام

03 43525555

مركز سكاى دينت لعالج و تجميل االسنان أسنانالبرتقالىمطروح- اسكندريه االسكندرية
امام مسجد - مطروح / طريق اسكندرية 

الدرايسة
01221106333

مركز البيطاش للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمطروح- اسكندريه االسكندرية
امام جراج -  ش اسكندريه مطروح 33

األسكندريه- النقل 
01207200330

03-4378800 / 

01001502503

16059امام مستشفى اسنا العام- شارع المستشفى معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىاسنااالقصر

097243054301006087586أمام مستشفى أسوان الجامعيصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان
كورنيش النيل

097243222401125850002

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان
طريق السادات بجوار بنك التنمية واالئتمان 

الزراعي
097242648801095502245

097362495601033341507 شارع الزهور امام محكمة األسرة1صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان

097225394001018440812شارع السماد بجوار كبري الناصريةصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاسواناسوان
- بجوار اتصاالت –عمارة  الغرفة التجارية 

اسوان-شارع الكورنيش
19600



2321411 097ش أبطال التحرير عمارات فرق االمنصيدلية القدسصيدليهالبرتقالىاسواناسوان

0972472384 ش هيميمى الجبالوى  أسوان31مجدى فكتر حليم عطيه. صيدلية دصيدليهالبرتقالىاسواناسوان
01223911138 - 

01001663796

232773201201119779 097ش المدينة الصناعية القديمصيدلية كوينصيدليهالبرتقالىاسواناسوان

(القسم الفندقى)مستشفى أسوان التعليمى المستشفياتالبرتقالىاسواناسوان
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2431022 097ش كفر الحجر   السيل غرب  اسوان

مستشفى مبارك العسكري بأسوانالمستشفياتالبرتقالىاسواناسوان
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

طريق السد العالي بجوار اإلذاعة 

أسوان– والتليفزيون 
097 2426990

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىاسواناسوان
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2422988010000011462 097أمام بنك الدم- طريق الخزان 

01027360260امام مستشفى النيل التخصصى- كسر الحجر مركز ايجى سكانمراكز األشعةالبرتقالىاسواناسوان

مركز ايجى سكانمراكز األشعةالبرتقالىاسواناسوان
أطلس  النيابة العسكرية خلف معهد االورام  

أسوان
0972308607

اسوان سكان مراكز األشعةالبرتقالىاسواناسوان
امام مستشفى اسوان - شارع السيل 

برج السلواوى- الجامعى 
01008384197

دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىاسواناسوان
ش كسر الحجر  أسوان  أمام عمارات 

مجلس المدينة
0972302016-1501144554551

19014عمارة موبينيل–  شارع كورنيش النيل 97معمل المختبرالمعاملالبرتقالىاسواناسوان

0112020133701120204558ميدان القطبى  الشارع الجديد  أسوانمعامل الفؤادالمعاملالبرتقالىاسواناسوان

16064اعلى بنك القاهرة-  ش كورنيش النيل 95رويال البالمعاملالبرتقالىاسواناسوان

09723057690خلف صيدناوى– شارع أبطال التحرير جراحة عظامعمر مكرم درويش/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان

جراحة عامةنبيل بدير جودة. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان
عمارة برج االطباء  ش كسر الحجر بجوار 

أسوان- مستشفى النيل التخصصى 
0102223469201002416632

2304664 097 ش الشواربى  اسوان9االمراض الجلدية و التناسليةاسحق صبحى شنودة. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان

010071395897أسوان- بجوار مسجد المطار -  ش البركه 5جراحة عظامسيد عبد الوهاب محمد. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان

أمراض النساء و التوليداحالم نصر بسخرون. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان
السيل الرئيسى   ) ش عبد المنعم رياض 75

أسوان - (
01229190846



طب االطفالمحروس مجلى مسعد جبران. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان
السيل الرئيسى   ) ش عبد المنعم رياض 75

أسوان - (
01229190846

246929001002416566 097أسوان- عمارة العمده - ش البركه أنف وأذن وحنجرهعالء الدين حبيب. دهيئة األطباءالبرتقالىاسواناسوان

19600ش معهد الفتيات االزهرى بجوار مسجد مكةصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط

داليا سعيد سعد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط
متفرع من شارع -  شارع قاسم امين 15

امام مسجد خشبة- الجمهورية 
088 230171888 9203045

19757شارع  الزهراءصيدليات كير صيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط

19757ش العادلي امام مدرسة ناصر الثانوية29 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط
امام -تحت فندق الحسين- ش محمد فريد 

محطة االتوبيس
19110

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط
شارع الجمهورية أمام فرع فودافون

088 232741501063358807

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىاسيوطاسيوط
تقاطع شارع العادلى مع - برج االبرار 

محمود رشوان
16344

طوارئ- عالج داخلى مستشفى الحياةالمستشفياتالبرتقالىاسيوطاسيوط
من شارع الجالء   شركة –ش مكة المكرمة 

فلاير
0882285302

مستشفى سانت مارياالمستشفياتالبرتقالىاسيوطاسيوط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 ش الحكمدار  امام مصنع كوكاكوال  حى 21

شرق  اسيوط
088-2322610

مستشفى الزهراءالمستشفياتالبرتقالىاسيوطاسيوط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01005663399أسيوط– منطقة الزهراء – شركة فلاير 

 088 2059523-

24

2414100 088داخل جامعة اسيوط  حى غرب  اسيوططوارئ- عالج داخلى مستشفى جامعة أسيوط التخصصيالمستشفياتالبرتقالىاسيوطاسيوط

محمد نفادى لألشعة. مركز دمراكز األشعةالبرتقالىاسيوطاسيوط
– أبراج عثمان بن عفان / ش الجمهورية 

المدخل الرئيسى
010005894000882303200

419014 يسرى راغب عمارة االوقاف رقم 10معمل المختبرالمعاملالبرتقالىاسيوطاسيوط

19911 شارع الجمهورية برج الراعي19معمل البرجالمعاملالبرتقالىاسيوطاسيوط

219911ميدان المحطة أبراج خالد بن الوليد معمل البرجالمعاملالبرتقالىاسيوطاسيوط

16064امتداد ش يسرى راغب- برج االزهر رويال البالمعاملالبرتقالىاسيوطاسيوط



أمراض قلب وأوعية دمويةطارق رجائى الزردقى.  دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط
أمام مدرسة الشهر –  ش المحافظة 14

الدور األرضى- العقارى 
088 2322476

236523601020827479 088برج الزهور- شارع يسرى راغب امراض الباطنة و القلبهانى فتحى عبد هللا . دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

2373565 088الدور األول - 102شقه - برج التجاريين طب اوراممحمد ابراهيم. دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

أمراض صدريةياسر أحمد الكلحى. دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

 - (5)عمارة األوقاف رقم - ميدان المحطه 

فوق دار الرياضه  - 9الدور األول شقه 

أسيوط- االسالميه 

01159167810

طب االطفالمحمد جميل ابو العال. دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

- برج مكرم ضاحى - امتداد يسرع راغب 

- الدور الثانى علوى - امام حلوانى نابولى 

أسيوط

01063778039

2371113 088أسيوط-  يوليو 26 ش 266 أ 9أمراض الباطنة العامةناهد نبيل. دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

جراحة عامة و اورامياسر الغرابلي. دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط
 إمتداد شارع يسري 5عمارة أألوقاف رقم 

راغب  الدور األول  أسيوط
088 2351990

2352641 088أمتداد ش يسرى راغب– برج التجاريين أمراض الباطنة العامةممدوح محمد جاد الرب.  دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

هالة مصطفى أمام.  دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

 2الدور – برج األسمنت ش يسرى راغب 

أسيوط– بجوار نقطة ابراهيم باشا
088 236688801060051521

2323836 088ميدان المنفذ– برج الحسن عيونجورج لبيب أنطون.  دهيئة األطباءالبرتقالىاسيوطاسيوط

0882336606امتداد شارع يسرى راغب فوق محالت كينزمحمد سيد ثابت/ د.أأسنانالبرتقالىاسيوطاسيوط

01222996344ش صالح الدينمينا فوزى.صيدلية دصيدليهالبرتقالىاشمونالمنوفيه

مستشفى المركز العربى الطبىالمستشفياتالذهبىاشمونالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
349091919444 048اشمون- قرية ابو رقبة 

مستشفى زمزم التخصصىالمستشفياتالبرتقالىاشمونالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3490057 3490059048 048ميدان العبور-  شارع سعد زغلول 17

19989شارع الشونهتكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىاشمونالمنوفيه

معامل جاما للتحاليل الطبيهالمعاملالبرتقالىاطفيحالجيزة
على ابراهيم . أمام عيادة د- ش المؤسسه 

عواد
01000639464

591756601022138813-03االبراهيميه- ش الالجيتيه 11صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىاالبراهميهاالسكندرية

429022001028180076-03االبراهيميه- طريق الحريه  231  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىاالبراهميهاالسكندرية



16027 شارع الجيش52روكسى- صيدلية أبو زياده صيدليهالبرتقالىاالبراهميهاالسكندرية

5909566 03االبراهيميه-  ش بينوز 24تيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىاالبراهميهاالسكندرية

233995601003334785 086خلف مدينة الطالبات- حى االخصاص ايمن عبد العظيم. صيلية دصيدليهالبرتقالىاالخصاصالمنيا

1601061267870وحدة - الدور االرضى - سيتى سنتر جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىاالسكندريه الصحراوىاالسكندرية

3680091 03سيتى سنترمغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىاالسكندريه الصحراوىاالسكندرية

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىاالسكندريه الصحراوىاالسكندرية
األسكندريه - طريق القاهره - ماستر 

الصحراوى
19199

19199 أمام كارفور7محل رقم صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىاالسكندريه الصحراوىاالسكندرية

012202218322امام البنك العقارى- شارع حسين حجازى معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىاالسماعيليةاالسماعيلية

19600 و ش شبين الكوم227تقاطع ش صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
شارع -امتداد الثالثينية -برج السنترال 3

جمهورية عرايشية مصر
19600

19600األسماعيليه-  ش الحريه 209صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

19692الشيخ زايد-  الشارع التجارى 94صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
شارع الخير و البركة امام مستشفى الخير و 

متفرع من شارع شبين- البركة 
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
- امام المعهد الدينى - شارع شبين الكوم 

مجمع المحاكم
19692

19692داخل مستشفى الكهرباءصيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

3343003 01006969975064 شارع رضا66عمرو. صيدلية دصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

3341617 064حى السالم-  شارع المستشفى االميرى 154ماريام . صيدلية دصيدليهالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0100608851701006665210 ش الجيش74وحيد هيصم. دطبيب متاليفاإلسماعيليةاالسماعيلية



مستشفى الخير و البركةالمستشفياتالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3110898 064خلف استاد االسماعيليه– شارع شبين الكوم 

مستشفى مركز االسماعيلية للجراحات التخصصيةالمستشفياتالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- امام مستشفى الجامعة - الشيخ زايد 

بجوار مدرسة التكنولوجيا
064 323568401020982695

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
بجوار مدرسة - مستشفى هالة ابوزيد 

االسماعيلية- الشيخ زيد - التكنولوجيا 
19989

3228984 064برج الجوهره امام الموقف الجديدمركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

3234146 064 ش التمليك أمام المستشفى العام22ايجى البالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

19911 شارع الثورة  السلطان حسين26معمل البرجالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

19911 ش االمام على بجوار شوبنج سنتر31معمل البرجالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540025370114111777الشارع التجارى- سرابيوم معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011572020330114111777بجوار الموقف- سرابيوم معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540025360114111777الشارع التجارى- ابو عطوة معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011271544000114111777شارع ابو شحاتة- ابو عطوة معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540025400114111777عمارة الدهشان- المنايف معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540028890114111777بجوار المزلقان- نفيشة معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540025380114111777بجوار الموقف- المستقبل معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011143253400114111777امام مجلس المدينة- الواصفية معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540028990114111777شارع الوحدة المحلية- االبطال معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

011540025390114111777بجوار الموقف- ابو خليفة معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

010965507710114111777اول طريق الفردان - 11الكيلو معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية



معمل استراالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
امام مدرسة - شارع التحرير - حى االفرنج 

التحرير للغات
01200429938

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
الدور -  ش الجمهورية الثالثينى سابقا 41

األول
19014

أنف وأذن وحنجرهعلى حسن سويدان. دهيئة األطباءالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
 شارع أبو بكر الصديق بجوار محطة 21

السكة الحديد
064-3911755

3335558 064 ش رضا  االسماعيليه24االمراض الجلدية و التناسليةهشام أحمد ندا. دهيئة األطباءالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

312415701013005572 064جاردن سيتى-  شارع عرب الهنادى 24تخصصات متعددةمجمع المنار الطبىهيئة األطباءالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

332126301221993641 064الحاوى- برج الماسة - ميدان الممر أمراض النساء و التوليداحمد سليمان سالم عبد الهادىهيئة األطباءالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

(حسين أحمد عبد السالم . د)المركز التخصصى الدولى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
حى -  ش المستشفى  والعشرينى 125

االسماعيليه- السالم 
064 3345764

01069888144متفرع من ميدان عرابى- شارع شريف معامل ميترا المعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

01069665066امام مجمع المحاكم- شارع شبين الكوم معامل ميترا المعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

معامل ميترا المعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية
خلف نادى  - 18عمارة - حى الزهور 

المنتزه
01060766635

0114437373701144111777برج بانوراما- الموقف الجديد معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0115400253301144111777برج الزبير- شارع الثالثينى معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0115400254201144111777مركز ابو بكر الصديقمعامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0110202050201144111777بجوار مستشفى الخير و البركةمعامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0115400290701144111777امام طيبة- شارع العشرينى معامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

0100091384401144111777خلف التأمين الصحىمعامل مكةالمعاملالبرتقالىاإلسماعيليةاالسماعيلية

19600االسكندرية_االزاريطة_اسكندر االكبر41صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىاألزاريطهاالسكندرية

4870706 03األزاريطة–  شارع السلطان عبد العزيز 23ماهر كامل. صيدليات دصيدليهالبرتقالىاألزاريطهاالسكندرية



(السالمة الجديدة)مستشفى اندلسية الشالالت المستشفياتالذهبىاألزاريطهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

– الشالالت –  شارع محمد محمد مطاوع 7

األزاريطة
16781

(السالمة الجديدة)عيادة متاليف بمستشفى اندلسية الشالالت عيادة متاليفاألزاريطهاالسكندرية
– الشالالت –  شارع محمد محمد مطاوع 7

األزاريطة
16781

0112827831301114551552الموقف الجديد- برج الهدى مركز دبور للتشخيص الطبىمراكز األشعةالبرتقالىالبدرشينالجيزة

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالبدرشينالجيزة
امام مسجد - شارع مصر اسيوط البطئ 

بجوار الموقف القبلى- عمر بن الخطاب 
01274094511

صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالتبينالقاهره
مساكن - بجوار الحى -  شارع التوحيد 5

الصلب
19244

19244كورنيش النيل- شارع التحرير صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالتبينالقاهره

مستشفى القطامية كلينيك المستشفياتالذهبىالتجمع االولالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

محور -  مركز خدمات التجمع االول 

مصطفى كامل
02 25865100

مركز كان للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالتجمع االولالقاهره
 محور 16- مركز خدمات التجمع االول 

اعلى مستشفى تبارك- مصطفى كامل 
01013988996

01200490030سيلفر ستار مول  ابو الفداتيث دينتال كلينك . دأسنانالبرتقالىالتجمع االولالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالتجمع االولالقاهره
  المجاوره الثالثه 4,5ا رقم 18عماره 

عمارات بنك االسكان والتعمير
0115581901101207673328

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع االولالقاهره
-الدور األرضى E27وحدة تجارية رقم 

ميراج مول
19600

2329800001099937878 5302مزل رقم - مركز خدمات البنفسج صيدليات عادل صيدليهالبرتقالىالتجمع االولالقاهره

16850داخل نادى وادى دجلة- وادى دجلة النخيل تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالتجمع االولالقاهره

010222700000102228000بجوار معهد االورام- محور مصطفى كامل كير كلينيك للخدمات الطبية هيئة األطباءالبرتقالىالتجمع االولالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع الثالثالقاهره
فيوتشر - الدور األرضى  - 4,5,6محل رقم 

التجمع الثالث- مول 
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع الثالثالقاهره
المنطقة - المجاورة األولى  - 18عقار رقم 

التجمع الثالث- الرابعة 
19600

صيدلية برسومصيدليهالبرتقالىالتجمع الثالثالقاهره
- المحلية الرابعة - طريق الجامعه االلمانيه 

 شارع الشباب29- المنطقة الثالثة 
01111105017

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالتجمع الثالثالقاهره
التجمع - امام المحليه الرابعه - ميجا مول 

الثالث
19661



صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالتجمع الثالثالقاهره
اسواق الحسيني المحلية -مول قرطبة 

الخامسة التجمع الثالث

02 27615036  -   02 

27615333
19110

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 بالدور CGS3الوحدة التجارية رقم 

ووتر واى - Cالمبنى - األرضى 
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
كايروفيستيفال سيتى   - 2-078الوحدة رقم 

مول
19600

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 امام الجامعه االمريكيه mid townمول 

بجوار سمير و وليم
0106514555901128331448

0111901192501208369996كايروفيستفال  بوابه سنتر بوينت19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
صيدلية )صيدلية عيادات كليوباترا 

(كريم عواض. د

امام سوبر ماركت - شارع التسعين الجنوبى 

اوسكار
19668

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مول سلفر - الدور االرضي 9محل رقم 

ستارز
19600

مستشفى شفا التخصصى المستشفياتالذهبىالتجمع الخامسالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
15051 شارع التسعين الشمالى166

المستشفى الجوى التخصصىالمستشفياتالذهبىالتجمع الخامسالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
23131804 1944802ش التسعين  ابجوار محطة بنزين شل مصر

مركز العين لطب وجراحة العيونالمستشفياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

خلف المستشفى - CMCكايروميديكال سنتر

الجوى
01014131597

ألفا سكانمراكز األشعةالذهبىالتجمع الخامسالقاهره
- داخل كونكورد بالزا مول - شارع التسعين 

الدور الثاني
16171

مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مبنى ادارى - داون تاون - شارع التسعين 

S2B
0120099994919656

مركز رعاية لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 - 76مبنى - الحى االول  - 15شارع 

منطقة خدمات التجمع الخامس
02 2618055002 26180555

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
الحى -  ج  مركز الخدمات  43القطعة رقم 

التجمع الخامس- مركز صحة المرأه - االول 
19989

رويال البالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
سلفر ستار مول  ش اخناتون  أعلى 

سعودى ماركت
16064

19911سيلفر مول فوق سعودىمعمل البرجالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

19324من شارع التسعين الشمالى- مول ذا فونت معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

19358من شارع التسعين- سنتر سيتى بالزا معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره



 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
داخل - الحى الرابع - المنطقة السادسة 

تكنوسكان
01028888996

يونى البالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
- مركز الطيب الطبى متفرع من ش أخناتون 

القاهره الجديده- التجمع الخامس 
16646

أمراض النساء و التوليدأحمد محمد خيرى إبراهيم مقلد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
  كايروالب  1  الطبيب   دانا مول 16ش 

خلف المحكمه  التجمع الخامس
02 2616144502 26161447

تخصصات متعددةعيادات كليوباترا هيئة األطباءالذهبىالتجمع الخامسالقاهره
امام سوبر ماركت - شارع التسعين الجنوبى 

اوسكار
19668

امراض المخ و االعصابنيوروميد- مركز طب النوم و األعصاب هيئة األطباءالذهبىالتجمع الخامسالقاهره
- خلف المستشفى الجوى - شارع التسعين 

HCC
02 22915000

طب االطفالايمان دراز. دهيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

المنطقة - الحى الثانى  - 21 شارع 69

خلف مسجد - التجمع الخامس - االولى 

فاطمة الشرباتلى

01284004016

16724الدور الثانى - S3- داون تاون مول طب االطفال24/7عيادات طبيبى هيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

امراض جلديةمركز كيوتس كلينكهيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
شارع  - CMCمركز القاهرة الطبي  

خلف المستشفى الجوي- التسعين الشمالي 
01009070000

01002833332خلف المستشفى الجوى- مول ميديكال بارك تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

جراحة عظامأحمد حسنى حافظ. دهيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مبنى ويل - مركز بون كير لجراحات العظام 

خلف المستشفى الجوى- كير 
0101400433301014004666

تخصصات متعددةعيادات نسايم للخدمات الطبيةهيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
امام محكمة القاهرة - 2مبنى ميديكال بارك 

التجمع الخامس- الجديدة
01010004044

أسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مركز بريدج لزراعة و تجميل 

االسنان
01008701010 شارع اخناتون6

301008020090 الياسمين 302مركز شاهين لالسنان أسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

010280707530الحى االولمدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

سمارت دينتال كلينيك أسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
- محور الجامعة االمريكية -  رويال 6مبنى 

 بوينت90بجوار مول 
0120858585301020440096

وليد طنطاوى . دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مول اليف - مركز خدمات التجمع الخامس 

ميديكال
01138666381

01019994947التجمع الخامس- مول الحمد مركز كريستال تيث لالسنانأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

1150100565100101110543330عيادة  - CMCمول مركز ناتورال سمايل دينتال كلينيك أسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره



أيمن حامد الغمراوى. دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
خلف المستشفى - ميديكال بارك بريمير 

شارع التسعين- الجوى 
01017066664

مركز وى كير لالسنانأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
- هال مول -  شارع التسعين الجنوبى 316

بجوار سيراميكا كليوباترا
0102877026001225345210

احمد الجندى . دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 خلف المستشفى HCC مبنى 327عيادة 

الجوى
01005577332

وائل درويش . دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
الحى - المنطقة الخامسة  - 38 شارع 87

الخامس
01111889839

منال محمد رضا طلبه. دأسنانالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
  مساكن الشباب الشمالى  1 وحده 17

القاهره الجديده
022246616601114416570

مركز ابو زهره للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
خلف المستشفى - ميديكال بارك بريمير 

شارع التسعين- الجوى 
01144004080

فيزيو كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
خلف المستشفى - ميديكال بارك بريمير 

شارع التسعين- الجوى 
02 28123588

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
من شارع -  شارع الطبيب 3-مركز الطبيب 

خلف اون ذا ران- اخناتون 
01012898973

23146216 02داون تاون مولبركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

25657485 02سفن ستارز مولبركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

E-33-B01066603142- ميراج مول جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

01033301871داخل مركز نسايم الطبىاوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

01022211658القاهره الجديده- داون تاون -ش التسعين مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

9001069928986مول سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

01002074980سى اف سيسى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
القاهره - كايروفيستفال سيتى - ش التسعين 

الجديده
02 26168089

16377مركز خدمات التجمع الخامسصيدلية صحة صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

19395خلف مدرسة اخناتون- مول ماركاتو صيدلية فودةصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره



19878الحى الثانى- المنطقة الرابعة - مول الجمل صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
- منطقة خدمات االحياء -  الحى االول 3

خلف سعودى
19692

19661التجمع األول-  الشباب الجنوبى 159صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

2616499116097 02زينة مول - 16شارع - الحى الخامس صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مركز خدمات  -  79 العقار 2-اليف مول

التجمع الخامس

02 26175704

02 2617570719110

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 s3التجمع الخامس داون تاون مول مبنى 

paul and sharkأمام 
19199

19199خلف مسجد الحمد- سفن ستارز مول صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
القطاع التانى متفرع من ش  –177قطعه 

التسعين بجوار شركه جيزا سيستم
19199

19199كونكورد مولصيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

19757 ارينا مول منطقة البنوكz5محل رقم صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
امام - من شارع التسعين  - 66شارع 

المستشفى الجوى
16344

صيدلية عبد المقصودصيدليهالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
- ميتنج بوينت مول - اخر شارع التسعين 

امام جامعة المستقبل
02 29299995

المستشفياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
مركز مناظير و جراحات االنف و 

االذن و الحنجره
المنطقة الرابعة- الحى االول - ميديكال سنتر أنف وأذن وحنجره

01015336667-

0225603510

01200764564-

0225603503

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
متفرع من شارع -  شارع الطبيب 3

خلف سوبر ماركت سعودى- اخناتون 
19358

معامل جراند المعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
بجوار - منطقة البنوك -  القطاع االول 114

مطعم البرج و اعلى مطعم الشبراوى
02 2812100501211049911

معامل جراند المعاملالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
 C Careداخل -  كمبوند ماونتن فيو 

Clinic
02 2812100501220211112

جراحة اوعية دموية اى فن لالوردة هيئة األطباءالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره
شارع التسعين -  الطبى CMCمركز 

الشمالى
0111006008802 24061175

01126964446كايرو فيستيفال سيتىبركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره



01123989816 بوينت90مول بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالتجمع الخامسالقاهره

مستشفى األنجلو أمريكانالمستشفياتالفضىالجزيرهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
5-4-3-0227356162بجوار برج الجزيرة– شارع حديقة الزهرية 

مستشفى نقابة المهن التعليميهالمستشفياتالبرتقالىالجزيرهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
27374726 02 ش سراى الجزيره  قصر النيل3

0122219600901223141318الجونة  الغردقةصيدلية الجونهصيدليهالبرتقالىالجونةالبحر األحمر

مستشفى الجونهالمستشفياتالفضىالجونةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
18-3580012 (065) شمال الغردقة22الكيلو - الجونة 

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالجونةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
358001201221741015 065 شمال الغردقه22الكيلو - الجونه 

19600الجيزة-  البحر االعظم 134صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة

0121112009301032776077ميدان الجيزه  امام مجمع المصالح الحكوميه19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة
-D 46-44قطعة-برج الجيزة ريزيدانس

شارع مراد
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة
ميدان _شارع االهرام بجوار بنك مصر509

الجيزة
19600

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالجيزهالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
33253110 0122615559902صفط اللبن– ش المعتصم باهلل 1

19144 ش مراد اعلى أوالد رجب15مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالجيزهالجيزة

19989ميدان الجيزة-  شارع مراد 24تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالجيزهالجيزة

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة
 ش صالح سالم متفرع من ش ربيع 32

بجوار محطة السكة الحديد, الجيزى
19911

19324برج االطباء-  شارع مراد 30معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة

19445 ش مراد21معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة

16191لجيزه-  ش مراد 22الفا البالمعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة

01028888994ميدان الجيزة-  شارع مراد 24 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة



16191ميدان الجيزه- برج النصر الفا البالمعاملالبرتقالىالجيزهالجيزة

أمراض النساء و التوليدحسن مصطفى اسماعيل جعفر. دهيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة
- برج األهلى الطبى - الجيزه -  ش مراد 30

610عياده 
01096884814

35690581 0122314257502ميدان الجيزة-  شارع مراد 24جراحة القلب و صدرمحمد ابراهيم سويلم . دهيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة

محمد أنور سليمان. دهيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
3570254501122169565 02 ش التونى من ش المحطه  الجيزه1

باطنة و غدد صماء و سكرمحمد أحمد عيسى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة
أمام – شارع ربيع الجيزيبرج سوتير 69

مجمع محاكم الجيزة
02 35718237

تخصصات متعددةعيادات اطفالنا التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة
أمام – شارع ربيع الجيزي برج سوتير 69

مجمع محاكم الجيزة
01000119944

أنف وأذن وحنجرهمحمد هيبه. دهيئة األطباءالبرتقالىالجيزهالجيزة
- برج األهلى الطبى - الجيزه -  ش مراد 30

الجيزه

02 25708808-

01114850810

01100567378-

01140416005

01111120054ميدان الجيزة- عمارة النصر صالح عبد المنعم صوان. د.مركز النيل التخصصى   أعالج طبيعىالبرتقالىالجيزهالجيزة

023573400901065547394الفور سيزون- شارع مراد - فرست مول بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالجيزهالجيزة

مركز بصريات رؤى مراكز البصرياتالبرتقالىالجيزهالجيزة
امام مستشفى رمد -  شارع االهرام 490

الجيزة
02 3573451902 35718876

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة
أمام محطة قطار -  شارع ربيع الجيزي 51

الجيزة
02 3572491001018012444

19661امام مجمع المحاكم-  ش ربيع الجيزى 65صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة

19757 شارع البحر األعظم86صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة

 شارع مراد5صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالجيزهالجيزة
02 37766515

02 35724128
19110

3573646019186 02ميدان الجيزة-  شارع مراد 10ميجا سكانمراكز األشعةالبرتقالىالجيزهالجيزة

19600امام جامع الحسين_السوق التجاريصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالحسين القاهره

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالحضره البحريهاالسكندرية
- بجوار كلية الهندسه -  طريق الحريه 158

أمام مستشفى جمال عبد الناصر
03591237701203000038

16343موقف السهران(محمد عدلى. صيدلية د)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىالحوامديةالجيزة



مستشفى الجمعية الطبية االسالمية المستشفياتالبرتقالىالحوامديةالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
38115501 02 شارع سعد زغلول5

01127910700-

01000974663

عيادات خارجية- عالج داخلي  مستشفى الحياه الجديدةالمستشفياتالبرتقالىالخصوص القليوبيه
الخصوص -  شارع الصرف الصحى 8

العمومى
02 2885027001013307773

01004953091بجوار الدائرى-  شارع حسنى ابو شادى 2هانى فايز الجديدة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىالخصوص القليوبيه

888667901099416997 02من الدائرى-  شارع الرشاح العمومى 1هانى فايز الجديدة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىالخصوص القليوبيه

مستشفى االيمانالمستشفياتالبرتقالىالخطاطبةالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
الخطاطبة البلد- مركز السادات 

048 2638219-

01201038609
0128913111

مستشفى قصر الشفاالمستشفياتالبرتقالىالدخيلهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
301119020001-3108002 03طريق اسكندريه مطروح  الدخيله

19600الجيزة_الدقي_شارع مصدق22صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19600الدقي_4بوابة_نادي الصيدصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19600الدقي_ش رشدان1صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

عيادات خارجية- عالج داخلى مستشفى الحياه للعيون المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
متفرع من -  شارع عبد العزيز سليم 10

امام نادى الزراعيين- شارع الثورة 
02 33363650  01006149966

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19650   ش عادل حسين رستم الدقي14

(فرع عيون االطفال)مستشفي العيون الدولي المستشفياتالذهبىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19650(اطفال)  ش عادل حسين رستم الدقي19

مستشفى مصر الدولىالمستشفياتالفضىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 شارع السراية12

02 37608261 (9 

lines)

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى الرواد للعيونالمستشفياتالفضىالدقىالجيزة
ش ايران خلف مسجد اسد بن الفرات 29

الدقى
02 3336521302 33365214

مستشفى العاصمة المستشفياتالفضىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع -  شارع الجمهورية 4

البطل احمد عبد العزيز

02 33658040 (7 

lines)

مستشفى الكاتبالمستشفياتالفضىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 ش عبدهللا الكاتب17

02 33353322 - 02 

37483739
19038

مستشفى الدكتور محمد الشبراويشىالمستشفياتاألخضرالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 )ش اسماعيل أبو الفتوح ميدان السد العالى

الدقى–   (فينى سابقا 

02 37606444 (17 

lines)

عيادات خارجيةمركز مصر للقلب و القسطره و االوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
 ش احمد الشاطورى  متفرع من شارع 30

الدقى  الجيزه
02 3748855601113399992



3762427601288788786 02برج ساريدار الطبى-  شارع التحرير 92امراض العين السكريةمركز المنير لرعاية عيون مرضى السكر المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة

عيادات خارجيةطارق غنوم. د- مركزالنيل التخصصى المراض السمع و االتزان المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
 ش الدقى  ميدان الدقى  عمارة مصر 42

لالتامين
02 33375882

مركز بى ال تى رويال هيلث للرعاية الطبية و قسطرة القلبالمستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3761201301002588868 02مستشفى الثريا-  شارع عبد العزيز سليم 14

مستشفى الكوكبالمستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

ميدان المساحه -  شارع دكتور السلولى 12

جيزه- الدقى - 
02 3761793701069000136

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709201157057095أمام فندق سفير-  ميدان المساحه 5

مركز الدقى التخصصى للجراحة المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار محطة مترو -  شارع التحرير 6

البحوث
02 37601324-4801065533651

مستشفى هارت بليس لرعاية و عالج امراض القلب المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01000778700من شارع السودان-  شارع عمان 5

01004478888-

01027287744

مستشفى الزراعيين المستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 شارع النهضة1

02 33377677 (10 

lines)

مركز كابيتال للخدمات الطبية المستشفياتالفضىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع -  شارع الجمهورية 4

امام المصل و - البطل احمد عبد العزيز 

اللقاح

02 336580560111007297200

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالدقىالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
القاهره- مصدق -  ش الغزالى 9

01226155588-

01000180780

02 33382136 (5 

Lines)

نبيل عرفه استشارى التشخيص بالموجات الصوتية. د.أمراكز األشعةالبرتقالىالدقىالجيزة
– عمارة مصر للتأمين –  ش الدقى 42

ميدان الدقى
02 33350168

مراكز األهرام لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالدقىالجيزة
الدور - برج ساريدار -  شارع التحرير 92

الثالث

0237495164-

0237495162
01005394948

19656 ش مصدق59مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىالدقىالجيزة

16064 ش التحرير  أعلى جاد  الدور الثامن97رويال البالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

19445 ش التحرير97معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

16191الدقى-  ش مصدق 14الفا البالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

19014الدقي- البرج االدارى -  شارع التحرير 98معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

16059امام محطة مترو البحوث-  شارع التحرير 7معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة



19911ميدان الدقى–  شارع التحرير 97معمل البرجالمعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

01273700050الدقى-  ش الحسينى 85طب االطفالهانى نجيب زكى. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

عمرو الديب. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
33389201 02 شارع مصدق42

0237607215 شارع وزارة الزراعة19امراض القلب و األوعية الدمويةشادى صبحى. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

0106553365101119220177 شارع التحرير6امراض القلب و األوعية الدمويةتامر مسعد . دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

أمراض الباطنة و الدممحمد صبحى الحسينى ياسين.دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
 ش التحرير  الدقى  92برج ساريدار 

51الجيزه  عياده 
02333584680122400070

0237611719الدقى–  شارع وزارة الزراعة 27أمراض الباطنة العامةكامل حليم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

37494907 0114421132302امام محطة مترو البحوث- ش التحرير 12أمراض النساء و التوليدهبه على السواح. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

33363663 0101800060402عمارة مصر للتأمين-  شارع الدقى 44جراحة عظاموليد رضا . دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

37620560 02 ش التحرير سار يدار كلينك92جراحة عظامأشرف نهاد محرم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

33363056 0106114446102 ش التحرير  الدقى22عيونأمجد محمد العدوى. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

عيونطارق  البلتاجى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
 شارع محي الدين أبو العز ناصية 75

جامعة الدول العربيه
0237616363

33358412/11 3760807302 02 ش بولس حنا22أمراض النساء و التوليدأحمد مجدى. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

محمد أنور سليمان. دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

الدور - برج ساريدار -  شارع التحرير 92

الثامن
01095034566

3749709601111444900 02ميدان الدقى–  شارع التحرير 97امراض القلب و األوعية الدمويةحسام منصور . دهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

د محمد على عز العرب.أهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

ميدان -  ش الموسيقار على اسماعيل 16

المساحه فوق موبينيل
0233370393011121233190

د أحمد فؤاد محمد سليمان.أهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

- الدور الثالث - أمام مقار -  ش التحرير 6

الجيزه
02 37616222

أمراض الكلىمركز الصفا ألمراض الكلىهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
اخر شارع -  شارع أبو بكر الصديق 25

الدقى- نادى الصيد 
02 3762233901000747125



مركز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمىهيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
3335724301152360225 02الدقى-  شارع التحرير 2

16850اعلى ماكدونالدز-  شارع نادى الصيد 36تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

3336522501005135542 02 شارع مصدق14أمراض النساء و التوليدد وليد الخياط.أ هيئة األطباءالبرتقالىالدقىالجيزة

16343شارع التحريرصيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

33384064 0121111305602الدقي–  شارع الزهراء 59عزت يوسف. د– مركز العناية باألسنان أسنانالبرتقالىالدقىالجيزة

3345853701007027370 02بجوار مترو البحوث-  شارع التحرير 6باسم الشين. مركز اسنان مصر دأسنانالبرتقالىالدقىالجيزة

3338932501000499047 02 شارع محى الدين ابو العز14احمد وجدى هاشم. دينتال ارت كلينيك دأسنانالبرتقالىالدقىالجيزة

3336956801065075458 02 شارع التحرير108احمد وجدى هاشم. دينتال ارت كلينيك دأسنانالبرتقالىالدقىالجيزة

3749727701222879893 02عمارة مصر للتأمين-  ش الدقى 44إدوارد إبراهيم عبد الملك. دأسنانالبرتقالىالدقىالجيزة

الصفا و المروة للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالدقىالجيزة
متفرع من شارع محى -  شارع االنصار 59

الدين ابو العز
0111663745501211252233

مركز البحراوى للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالدقىالجيزة
– برج ساريدار الطبى –  ش التحرير 92

ميدان الدقى
02 37618186

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالدقىالجيزة
امام قسم - ميدان الجالء -  شارع النيل 96

الدقى
01090200292

01066603128  شارع مصدق60الدقى جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالدقىالجيزة

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالدقىالجيزة
 شارع عبد العزيز 10- مستشفى الحياه 

متفرع من شارع الثورة
01027359997

33365455 02 شارع مصدق68مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىالدقىالجيزة

(صيدلية الكمال الكبرى)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة
تقاطع -  شارع محى الدين ابو العز14

شارع ايران
16343

صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة
متفرع من شارع محى الدين -  شارع مكه 3

 نادى الصيد5امام بوابة - ابو العز 
19244

0237619741الدقى-  ش محى الدين أبو العز 68مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالدقىالجيزة



19008 ش التحرير أمام سينما التحرير131صيدليات الليثىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

صيدليات الليثىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة
البحوث -  ش التحرير ناصية ش السودان 2

الدقى- 
19008

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة
بجوار مستشفى -  شارع النهضة 1

الزراعيين
16344

19692امام برج ساريدار-  شارع التحرير 101صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19692بجوار بنك عودة-  شارع مصدق 58صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19692بجوار فرع اتصاالت-  شارع مصدق 65صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىالدقىالجيزة
خلف مسجد اسد بن -  شارع ايران 29

الفرات
01002140193

0103376324401119011548 ش وزاره  الزراعه  بجوار شاهين1901131صيدليات صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19661 ميدان سليمان جوهر41صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19661ش التحرير117صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

19661ش التحرير148صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

3336515616097 02 شارع مصدق47صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

0101224420719110ش التحرير بجوار محطة مترو الدقى118صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

0101224420619110 ش التحرير امام محطة مترو البحوث20صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالدقىالجيزة
امام برج -  شارع عبد المنعم رياض 44

االطباء
19669

339714601211131051 02ميدان الدقى-  شارع الدقى 42معامل جراند المعاملالبرتقالىالدقىالجيزة

مستشفى دار الشفا و االملالمستشفياتالبرتقالىالدلنجاتالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 شارع المدرسة متفرع من شارع التحرير2

 045 3611670 - 045 

3603132
01008127675

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالدمرداشالقاهره
اخر نزلة كوبرى احمد - ش رمسيس 317

سعيد
19600



مجدى عرفة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالدمرداشالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

 عمارات هيئة التدريس  شارع لطفى 5

الدمرداش–السيد 
02 2434644901115444359

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره
المول - الدور األرضى  - 4محل رقم 

مدينة الرحاب - 2التجارى
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره
 بمدينة الرحاب 51و52المحل التجاري رقم 

منطقة الخدمات المنزلية_سوق التجاري_ 
19600

مركز الرحاب للجراحة العامةالمستشفياتالبرتقالىالرحابالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01009036438خلف مجمع البنوك- مدينة الرحاب 

02 26077910-

980

عيادات خارجية- طوارئ المجمع الطبى بالرحابالمستشفياتالفضىالرحابالقاهره
 1ش أحمد شوقى امام المول التجارى 

الرحاب
02 26070314-15-16

01006845179-

01223359621

26077244 2050106148138902عيادة - المركز الطبى الثانى الرحاب سكانمراكز األشعةالبرتقالىالرحابالقاهره

1140101404011201014040112عياده - المركز الطبى االول الرحاب سكانمراكز األشعةالبرتقالىالرحابالقاهره

19014الرحاب -  104المركز الطبى الثانى   وحدة معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالرحابالقاهره

20819911المركز الطبي االول عيادة معمل البرجالمعاملالبرتقالىالرحابالقاهره

0115966332201200212128الرحاب - 13امام بوابة تخصصات متعددةعيادات مركز البنفسج الطبىهيئة األطباءالبرتقالىالرحابالقاهره

طب اطفالهانى فكرى حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىالرحابالقاهره
عيادة -  الرحاب 6امام باب - كورنر مول 

وان كير كلينيك
02 26340220

60122215998801112159988امام بوابه - كورنر مول - عيادة وان كير أمراض قلب وأوعية دمويةوحيد فريد العدوي. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالرحابالقاهره

عمرو مصطفى عبده. دأسنانالبرتقالىالرحابالقاهره
مدينة  - 3المركز الطبى  - 104عيادة 

الرحاب
01150025050

26925640 202مول الرحاب بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالرحابالقاهره

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالرحابالقاهره
الرحاب - مدينة الرحاب - طريق السويس 

44# الدور األرضى 2مول 
02 26931018

23802269357000226930730السوق التجاري محل رقم 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره
 نادي 4نادي الرحاب الرياضي بجوار بوابه 

الرحاب الرياضي
012229994520226071552

2607205019161 02 المول التجارى االول  مدينة الرحاب13رانيا محمد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره



19161الرحاب- السوق التجارى رانيا محمد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره

مروه حسن. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالرحابالقاهره

-  امام البنك االهلى  - 400محل رقم 

المركز التجارى  المرحله االولى  مدينة 

الرحاب

02 26077781-83
01017797700-

01093110100

16310القومية-  ب  برج الفردوس 130صيدليات اللوتسصيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية
برج الفيروز شارع طلبه عويضه بالقومية 

بجوار رنين الزقازيق
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية

برج اإلصالح الزراعى من جمال عبد 

الناصربجوار مبنى المحافظة على كورنيش 

الزقازيق

19600

19757مساكن الجامعه-شارع عمر بن الخطاب 28صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية
امام - شارع سعد زغلول- برج الشهيد

المحافظه  مبني
19757

19692قسم االشارة-  شارع عمر شاهين 7صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية

2300690 055خلف شركة بيع المصنوعات- ميدان عرابى صيدلية الكمالصيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية

صيدلية الهامىصيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية
- الزقازيق -  ش طلعت حرب المنتزه 106

الشرقيه
055 230432401061688350

صيدلية الوفائىصيدليهالبرتقالىالزقازيقالشرقية
- الزقازيق - برج شهيد - ميدان المنتزه 

الشرقيه
055 230577901205548044

مستشفى التيسير الدوليالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

– خلف موقف المنصورة – منشية السادات 

الشرقية– الزقازيق 

055 2475010 (10 

Lines)

مركز الفا للعيون المستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- برج زيزيني - نهاية شارع طلبة عويضة 

اعلى كنتاكى
055 230031201022204515

مركز جاويش الطبىالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
81-2320680 055الزقازيق– ش القومية العربية 

055 2324585-

0552348404

حمدى السيد/ مستشفى دالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

طريق – امتداد ش اللواء عبد العزيز على 

الشرقية– الزقازيق – المنصورة 
055 2360181055 2306198

مستشفى الحرمين التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

امتداد المساكن التعاونيه ميدان القوميه  

الزقازيق  الشرقيه
055 234080101000088723

المستشفى التخصصى للحوادث و الطوارئ المستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0102820257701028202566القنايات- اول طريق الزقازيق 

مستشفى السالمالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

شارع القوميه  المساكن التعاونيه  الزقازيق 

 الشرقيه

055 2361512-

0552301512
01202028600



مستشفى الفردوس للعيونالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2362802 01001747116055الزقازيق- كفر ابو حسين 

مركز الغمرى للجراحة العامةالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
233373901010001918 055ميدان المنتزه-  شارع عنانى 6

مركز المهد لطب االطفال المستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- برج المروة - امتداد شارع طلبة عويضة 

القومية
055 233155101099975551

مستشفى العبور التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالزقازيقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

امام - حى االشارة -  شارع احمد ماهر 56

كوبرى العبور

055 2316363 (8 

Lines)
01222429910

19989الزقازيق فرع ميدان القومية(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىالزقازيقالشرقية

19989ميدان المنتزة(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىالزقازيقالشرقية

0552341045بجوار مدرسة القوميه-  ش الزقازيق 52خالد عبد العزيز لألشعه التشخيصيه. د- مركز سونو سكان مراكز األشعةالبرتقالىالزقازيقالشرقية

مصرية سكان لالشعة مراكز األشعةالبرتقالىالزقازيقالشرقية
بجوار عيادات - مدخل الزقازيق العمومى 

القوات المسلحة
0101717250401017170826

2320553 2361045055 055برج القوميه- ش محمد عرابى خالد عبد العزيز لألشعه التشخيصيه. د- مركز سونو سكان مراكز األشعةالبرتقالىالزقازيقالشرقية

2355700 2325700055 055 ش الجيش ميدان التحرير  الزقازيق13رقم عمر الدالى- معمل دالمعاملالبرتقالىالزقازيقالشرقية

19911 شارع طلعت حرب، برج النيل2معمل البرجالمعاملالبرتقالىالزقازيقالشرقية

01096220101ميدان الصاغة- برج الصاغة مسالك بوليةاحمد رجب . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية

جراحة عظامعبد هللا عطية . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية
تقاطع شارعى الجالء و - برج مكاوى 

امام مجلس المدينة- المنتزه 
0100578504301211025532

2359060 01155552680055بجوار فودافون- ميدان القومية امراض الباطنة و القلبمحمد صفوت عبد الدايم . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية

2360686 055المنتزه- امام مارلى - شارع الفراخة االمراض الجلدية و التناسليةامير الشرقاوى . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية

2353699 055متفرع من شارع الجالء-  شارع العايدى 4جراحة عامةالسيد الغمرى . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية

االمراض الجلدية و التناسليةامير الشرقاوى . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية
امام سوبر ماركت - شارع المصرية بالزا 

القومية- التوحيد 
055 2320605

تخصصات متعددةعيادات نيواليف بولى كلينيك هيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية
امام اسامة - ميدان القومية - شارع السالم 

خليل لالشعة
0103335824701066244440



238466601144739997 055اعلى صيدلية عرابى- ميدان الصاغة الباطنة العامة و السكرهشام عطية عبد الغنى . دهيئة األطباءالبرتقالىالزقازيقالشرقية

أحمد الشوربجى. المركز المصرى لصحة األسنان دأسنانالبرتقالىالزقازيقالشرقية
برج نجود لألطباء – ميدان عرابى 

الزقازيق–
055 235242101005249074

19600قصر النيل-الزمالك -أ شارع الملك االفضل6صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

19600 ش بهجت على46صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

19911 شارع المرعشلي تقاطع احمد حشمت15معمل البرجالمعاملالبرتقالىالزمالكالقاهره

19014الزمالك-  يوليو 26 شارع 140معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالزمالكالقاهره

0227354178 يوليو26 ش 161الزمالك    تيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالزمالكالقاهره

01065547391نادى الجزيرة-  يوليو 26 شارع 159بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالزمالكالقاهره
02 27370343-

02 27351559

27357929 02الزمالك-  يوليو 26 ش 157مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالزمالكالقاهره

 27369625 02 شارع بهجت على6صيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

19757الزمالك-  شارع  بهجت على 6 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

0111901189701014895333 يوليو26 ش19011140صيدليات صيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

19008 ش محمد مظهر أمام فندق هيلتون28صيدليات الليثىصيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

19661ش بهجت على2صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

01002125344 شارع البرازيل12جهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىالزمالكالجيزة

الزمالك- ب ش حسن صبري 11صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالزمالكالجيزة
02 25745469

02 25750678
19110

19199 شارع محمد مظهر34صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالزمالكالقاهره
 ش ابن النبه من ش أبو الفدا خلف برج 3

ام كلثوم
19199



مستشفى السالم التخصصى المستشفياتالبرتقالىالزيتونالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
الزيتون البحرية-  شارع طومان باى 141

02 26392134- 

0226320144
01203788885

19445الزيتون-  ش سليم االول 120معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالزيتونالقاهره

16191 ش ابن الحكم39حلمية الزيتون الفا البالمعاملالبرتقالىالزيتونالقاهره

أسنانالبرتقالىالزيتونالقاهره
المركز المصرى األول لطب األسنان 

(حسين محمد طاهر. د )-

- ابراج ميامى -  شارع سليم األول 64-66

الدور الثانى ادارى
02 2635869601149995382

معامل جراند المعاملالبرتقالىالزيتونالقاهره
ابراج منارة -  شارع سليم االول 115

الزيتون
02 2067406601200105876

19600أكتوبر6بجوار نادى -ميدان إبن الحكم 1صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزيتون القاهره

19600ميدان إبن سندر-ش طومان باى2صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالزيتون القاهره

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالزيتون القاهره
بجوار – شارع نصوح مع ترعة الجبل 

 مترو حدائق الزيتون
19004

19600هاسيندا وايت الشمالي_الكورت مولالموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19600(2بوابه )مارينا الموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19600منتجع بوتو ماريناالموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19600 مراسيCV 12محل رقم الموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19600(4بوابه )مارينا الموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19600(5بوابه )مارينا الموسم الصيفىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية
- خلف المركز الطبى - المنطقة التاسعة 

2مارينا 
19661

519661مارينا - السوق التجارى 17صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية
 داخل 2مارينا  ش الشانزليزية بوابة 

مستشفى تبارك لالطفال
19014

2401003141062محل رقم - بورتو مارينا بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية



419199بوابه - مارينا العلمين صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

319199بورتو مارينا صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

19199جولف بورتو ماريناصيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالساحل الشمالىاالسكندرية

16370 أكتوبر6مدينة – الحي المتميز عيادة متاليف بمستشفى دار الفؤادعيادة متاليفالسادس من اكتوبرالجيزة

19600عرب مول - H052الوحدة رقم صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
المجاورة - الحى الثالث  - 101قطعة 

المحور المركزى- االولى 
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

اسفل كوبرى -طريق القاهرة اسكندرية

المواجة للقرية الذكية اتجاه - الدوران

االسكندرية

19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
فى نطاق -طريق اسكندرية الصحراوى

القرية الذكية-كوبرى الدوران
19600

19600السيتي مول_ج المحور المركزي17صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 6خلف جامعة _  الحي السابع283قطعة 

اكتور
19600

19600اركان مول_26المحل رقم صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
مول كايرومديكال بجوار - الحي الخامس

مستشفي الشرطه
0120838883201156190116

B 20115719011001276958500مول مصر بوابه 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 خدمات 10ش-   ش التحرير تقاطع 24

8و7الحي 
0112833134801221319011

0127737446101150388388الحي الثالث- 1 مجاوره 1901147صيدليات صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بجوار _ الحي االول - محور الكفراوي

مستشفي الصفوه
0121259602001128190118

3539355301018661124 02داخل داندى مولصيدلية النادىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

3826005601018661126 02داخل مول العربصيدلية النادىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة



داخل هايبر مولصيدلية النادىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
02 38509524 - 02 

38509526
01018661125

احمد يحيى. صيدلية د صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
الحى - المرحلة الرابعة – مجمع االردنية 

السابع
02 38363655

احمد يحيى. صيدلية د صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
مركز - شارع محمد فريد - الحى المتميز 

مستشفى الندا
02 38831555

احمد يحيى. صيدلية د صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- المحوار المركزى  - 1سنتر الفيروز 

بجوار مسجد الحصرى
02 38361755

صيدلية ماجدهصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
خلف - سنتر أجياد  - 11الحى -  اكتوبر 6

سنتر الوجيه
01028299090

صيدلية ماجدهصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 6محور خدمات الخامس و السادس  مدينة 

اكتوبر مدينة المختار
02 38322728

01001534983 - 

02 38336468

16343امام مسجد الحصرىصيدليات االجزخانةصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

01000457826مول مصرسى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19878الحي المتميز-  سنتر رامو التجاري 8صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19244مول االسراء بالزا- المحور المركزى صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

مستشفى دار الفؤادالمستشفياتالذهبىالسادس من اكتوبرالجيزة

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية ما عدا العيادات 

الخارجية الخاصة باالمراض 

16370 أكتوبر6مدينة – الحي المتميز 

سعاد كفافى. د- جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا المستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
16111المحور المركزى-  أكتوبر 6- الحى المتميز 

0238247438/9/4

1/42/43 - 

01099952437

مستشفى الصفوهالمستشفياتالفضىالسادس من اكتوبرالجيزة

العيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية الخاصة باألمراض 

أمراض النساء و - الجلديه 

8816361-77-66 - 38372255 أكتوبر6مدينة - الحى االول 

مستشفى الزهورالمستشفياتاألخضرالسادس من اكتوبرالجيزة

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

ما عدا  )صيدلية  - خارجية 

العيادات الخارجية الخاصة 

3-38362462 1502مجمع الخدمات  الحى السابع  قطعه 
01002226502-

01001793217

مستشفى الشيخ زايدالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 أكتوبر6مدينة الشيخ زايد  طريق مدينة 

02 38500921-2-3-4-

5-7

25869777 2586976602 02الحى المتميز-  شارع عبد العزيز باشا 52جراحة المخ و األعصابمستشفى نيورو اسبتاليا المستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

 أكتوبر6مستشفى جامعة المستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

ما عدا  العيادات  )خارجية  

الخارجية الخاصة باألمراض 

المحور – مدينة السادس من أكتوبر 

الجيزة– المركزى 

0238363087-02 

38362483
01002459892

( Kids )مستشفى األطفال التخصصى المستشفياتالفضىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- بعد ميدان ماجدة - المحور المركزى 

السيتى مول
0109977373701099774747



مستشفى الوادىالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

ما عدا  العيادات  )خارجية  

الخارجية الخاصة باألمراض 

جامع الحصرى  مركز خدمات الحى االول  

 اكتوبر6
023837120001122299932

مستشفى دريمالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3مدخل - دريم الند 

01113055886-

01202258920

عيادات خارجيةعصام بليغ للقلب و االوعيه الدمويه. مركز دالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
المحور المركزى  برج االطباء  عمارات 

الفتح  مدينة السادس من أكتوبر
0238357606

01118555333-

01117555333

مستشفى الجابرىالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01126688124بجوار دار عمار راغب لاليتام- ميدان النجدة 

 اكتوبر  المحور المركزى6مدينة عيادات خارجية اكتوبر6مستشفى جامعة - وحدة قسطرة القلب المستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
0238363078-

0238362483
01002459892

16171برج أركان مول- مدينة الشيخ زايد ألفا سكانمراكز األشعةالذهبىالسادس من اكتوبرالجيزة

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
ميدان الحصرى الطريق المقابل لسنترال 

األمريكيه
19989

مركز برايت لالشعة التشخيصيةمراكز األشعةالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امام خير - الحى الثامن - المحور الخدمى 

زمان
0102459969902 38896485

مراكز األهرام لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بعد الحصرى و التوحيد و النور - رنا مول 

فوق سوبر ماركت المحمل

0238355640-

0238355645
01067224996

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 12اكتوبر  مشروع برعى بالزما شقة 

الدور التانى بجوار مسجد الحصرى
19014

19014 أكتوبر6-أمام قصر الثقافة – الحي السادس معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
الشيخ - السوق التجارى الحى الحادى عشر

زايد
19014

19911 المحور المركزى بجوار شرطه النجدة7معمل البرجالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- الحى الثانى -  المحور المركزى 75

بجوار مسجد الحصرى- المجاوره األولى 
19445

رويال البالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
الحى السابع  بجوار مسجد الحصرى  برج 

برعى  الدور االول
16064

رويال البالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
الحى السادس  المجاوره الثانيه أول ش 

70الدولسى  عماره 
16064

 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- سيلفر مول بجانب سيتى سكيب مول 

4الدور - المحور المركزى 
01000052241-4201000053376

معامل الحكمة المعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- ابراج المدينة سنترا - ميدان الحصرى 

المحور المركزى
16059



16059الحى السابع-  سنتر االردنية التجارى 216معامل الحكمة المعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

الفا البالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
-  اكتوبر  مجمع ماجدة الحى السابع 6

بجوار سينما رنيسانس
16191

D01280009426برج - توين تاورز - الشيخ زايد طب االطفالحسين حجاب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

مركز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمىهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
01152360225بجوار التوحيد والنور- الحى الثانى 

طب االطفالصالح عبد الهادى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
الحى – مركز هنيدة – المحور المركزي 

 أكتوبر6– السابع 
02 3836528201202102097

محمد السيد النمر. دهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

امام حديقة -ميدان ماجدة-بريما فيستا

 اكتوبر6-الحصرى

01222801341-

01200500034

امراض الباطنة و الروماتيزمجعفر رجب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 -18قطعة -  يوليو 26محور - الشيخ زايد 

Dمبنى -  مجمع توين تاورز 
02 37939091

أمراض صدريةهبه هللا هانى محمد عسل. دهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- الدور األول - بريما فيستا - ميدان ماجده 

 أكتوبر6
01023635000

38571591 02الشيخ زايد - 2مدخل زايد - حى الندى تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
01005420075 / 

01009377711

0112531313101125323232الشيخ زايد-  بيفيرلى هيلز 13تخصصات متعددةعيادات جولدن كير التخصصيةهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 6امام مستشفى -  المحور المركزى 297

اكتوبر
16850

01015444782المحور المركزى - 11الحى تخصصات متعددةهند سعد زغلول التخصصة . عيادات دهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

أنف وأذن وحنجرهمحمد جامع.دهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امام حديقة -ميدان ماجدة-بريما فيستا

 اكتوبر6-الحصرى
01066227722

هانى فتحى تهامى عفيفى. دأسنانالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 اكتوبر  المحور المركزى  سيتى ستارز  6

  الدور الرابع6برج 
0100496080602 38244848

محمد محمود عويضة. دأسنانالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امتداد -  امام التوحيد و النور 105

المحور المركزى- الحصرى 
02 3838123101001733690

38362464 3836246302 02 أكتوبر6مدينة – الحى السابع مستشفى الزهورأسنانالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

38516774 02مدينة الشيخ زايد- اركان مول  - 52الوحدة فيزيو كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- مول الياسمين - الحى الثامن - الحصرى 

بجوار اوالد رجب
01006002009



مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عمارة - الحى االول - المجاورة الثانية 

السلمانية
01032777703

 01007412217 01007412218(23 شارع 2مبنى  )نادى القريه الذكيه مركز حسبو للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
أ 8عمارة - مدخل المستقبل - الحى السادس 

اعلى مقهى الجزيرة- 
01225725490

صالح عبد المنعم صوان. د.مركز النيل التخصصى   أعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
- الحى السابع - على الدين - سيتى مول 

 اكتوبر6خلف جامعة - ميدان الحصرى 
01111120054

مركز البحراوى للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
خلف التوحيد - ب المحور المركزى /17/1

امام مستشفى تبارك- و النور 
01111112829

بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
طريق مصر اسكندرية - داندى مول 

الصحراوى
02 3539353701065547397

01000343362ميدان جهينة- مول العرب بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

01002194429ميدان جهينة- مول العرب سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

01000358205مبنى رايه- جاالريا مول بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

38244854 01094505000502 اكتوبر6- سيتى ستارز - المحور الخدمى اوبتيكال شوبمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

13101066603148-130محل رقم - مول مصر جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
السادس من   - 68دياموند مول محل رقم 

اكتوبر
01002140190

19661 اكتوبر6دولفين مول أمام جامعة صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19661ميدان الحصرى-  مول زمزم 5صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

319661مدخل - مستشفى دريم الند صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امام –  ش السنترال الحي االول 385

دولفين مول اكتوبر

02 39120214

02 36995514
19110

مول بالم استريب- حي المتميز صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
02 38247126

02 38247127
19110

السوق الغربي- دريم الند  -  3مدخل صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
02 38580024

02 38580023
19110



جولدن مول– ميدان فودافون صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

02 38305351

02 38305358

02 38305352

19110

3826031219110-38260313مول العرب -  03ل جي صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

بريما فيستا مولصيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 02 38896401-02 

38896400
19110

19141الشيخ زايد سوق المجاورة الرابعةصيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141الشيخ زايد بجوار المستشفى التخصصىصيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141الشيخ زايد بجوار المستشفى المركزىصيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة 6

الخامسة
19141

19141 اكتوبر الحى الحادى عشر سنتر المنصور6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141 اكتوبر الحى الثلمن سنتر التعمير6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141شارع كان كان - 12الحى -  أكتوبر 6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141. م100الشباب  - 11الحى -  أكتوبر 6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141سنتر األردنيه - 7الحى -  أكتوبر 6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141سنتر االمريكيه - 7الحى -  أكتوبر 6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

19141شارع السنترال - 1الحى -  أكتوبر 6صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
أمام نادى - الحى - الشيخ زايد -  اكتوبر 6

الشيخ زايد
19141

19141 أكتوبر6- الحى المتميز صيدلية ابو علىصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

1119199الحى - المحور - سيتى ستار مول صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بجوار - طريق الواحات - مول دريم الند 

سعودي ماركت
19199



19199  المرحلة االولى من مشروع بيفرلى هيلزصيدلية سيفصيدليهالبرتقالىبيفيرلى هيلز الجيزة

19199سنتر خلود- المجاوره الثالثه - الحى األول صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بجوار مترو - الشيخ زايد - ميدى بوينت 

ماركت
19199

16344المول التجارى- حدائق اكتوبر صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بجوار - سيلفر مول - المحور المركزى 

ميدان الحصرى- البوم 
16344

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
 الحي الرابع ١٥ميدان النجدة، عمارة 

المجاورة األولى
02 3691033301125490007

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
شارع – المجاورة الرابعة – الحي االول 

71/12
19004

3857999601019999318 02 خدمات البوابة الرابعة بفرلى هيلز15صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
بجوار  - 2000شارع جيل - الحى الثانى 

مدرسة ام المؤمنين
02 3838480001000190981

19757نيو جيزهصيدليات كير صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

119757مول دولفين الند محل رقم صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

المستشفى الدولى للكلى والمسالك البوليةالمستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

شارع عبد المنعم - الحى المتميز  - 5قطعة 

منطقة المستشفيات- رياض 
02 38837500-1513101000806156

نيروسباين - مستشفى جراحة المخ و االعصاب و العمود الفقرى المستشفياتالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
60-23838224050 02مول السيتيه- خلف مسجد الحصرى 

01023470203-

01023470201

معامل جراند المعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
طريق مصر اسكندرية - داندى مول 

داخل عيادات جو كلينيك- الصحراوى
0121104880001220211112

19324المحور المركزى - 11الحى معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
امام - المحور المركزى -  الحى االول 32

مطعم جاد
19358

تخصصات متعددةعيادات المركز الطبى لمجموعة التنمية الصناعيةهيئة األطباءالبرتقالىالسادس من اكتوبرالجيزة
طريق المستقبل - المنطقة الصناعية الرابعة 

التوسعات الشمالية- 
01272112349

3593300 03السرايا–  ش االقبال 38صيدلية اليكسصيدليهالبرتقالىالسرايااالسكندرية



معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىالسالم القاهره
- ميدان اسكندرية -  مساكن الجمهورية 87

اعلى الفرماوى
16059

مستشفى المركز الطبى الدولى لجراحات المخ و االعصاب و العمود الفقرىالمستشفياتالبرتقالىالسنبالوينالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار فندق - برج الحداد - قنطرة حمامة 

مارشال
01019047449

19911ميدان مجلس المدينه بجوار بنك القاهرهمعمل البرجالمعاملالبرتقالىالسنبالوينالدقهلية

3221224 062 ش الشهداء32صيدلية الحريةصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

صيدلية العبدصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس
- شارع الكنيسه -  شارع على عقده 16

األربعين
062 3333376

3195554 062مستشفى عين الحياه-  ش الفردوس 5صيدلية العبدصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس
خلف –ميدان االسعاف -صيدلية االسعاف 

مبنى االسعاف
19600

19600جمعية اسوان- ش الجالء صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

رانيا ابو بكر. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس
كفر سليم -  شارع مدرسة احمد شوقى 38

االربعين- حى الكويت - الحى 
062 333209901211220330

3219347 062االربعين- كفر عقدة -   شارع ماهر 21صيدليات اللوتسصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

19757االربعين- ش ماهر كفر عقده 21 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

19757المالحه الجديده-  حاره الجاسر4صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

19692ميدان االربعين-  شارع الجيش 520صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

0102443964719110الصباح-  الترفيهى 2منتزه بدر صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

3336662 01002222177062بجوار بنك القاهرة-  شارع النهضة 3صيدلية الريدى صيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

3348114 062 شارع احمد عرابي84صيدلية المختارصيدليهالبرتقالىالسويسالسويس

3333750 01225485597062 شارع الجالء9عيادة محمد سامح الناظر/ دطبيب متاليفالسويسالسويس

مستشفى ابن سينا المستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
333366601224782379  062المالح-   ش المدينة الرياضية 8



مسشفي االمل التخصصيالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3336204 3335496062 062 شارع بنك مصر56

مستشفى الدكتور نظمىالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 شارع عبد السالم عارف2

062 3340400-300- 

062 3226662

01022259773-

01202101444

مستشفى قناة السويس التخصصى المستشفياتالذهبىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0106511114801065111149المحروسة- المالحة الجديدة 

مستشفى المبره الخاصالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
330902001013389491 062 ش الجيش324

مستشفى القنال التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 يوليو برج الدوشى الدور 23 ش 419

الثالث امام بنك االسكندرية
062  330086901000297200

عيادات خارجية- عالج داخلي مركز الصفوه الطبىالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
-  عباد الرحمن 5برج - أبراج الصفوه 

الدور األول
062 3322907062 3320915

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى روضة تل القلزمالمستشفياتالبرتقالىالسويسالسويس
ملحقة بمسجد الروضه - مدينة الفردوس 

المشرفه
062 3514001062 3514000

3308699 062 شارع الشهداء43مراكز األشعةمركز السويس لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىالسويسالسويس
062 3329633-

062 3225414

مركز الحياه لالشعة مراكز األشعةالبرتقالىالسويسالسويس
-متفرع من شارع عرابى -  شارع مظلوم 1

 بجوار مستشفى دار الشفا
062 3310258

01027682866-

01124661142

مراكز األشعةيوسف عوض هللا يوسف لألشعة. مركز دمراكز األشعةالبرتقالىالسويسالسويس
خلف  مستشفى –  ش خالد بن الوليد 8

الهالل األحمر
062 3334205

19911 يوليو23 شارع 363معمل البرجالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

16064برج التوفيق-  شارع احمد عرابى 120معملرويال البالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

الدور - من ميدان خضر -  ش الجيش 300

-امام سوبر ماركت الرخاوى الجديد - الثانى 

 السويس

19014

0112715440001144111777بجوار بنك االسكندريةمعامل مكةالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

0115400290801144111777كبريت- شارع الوحدة معامل مكةالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

01060754777بجوار كنتاكى-  يوليو 23شارع 405معامل ميترا المعاملالبرتقالىالسويسالسويس

16191برج كنتاكى- ش الجيش الفا البالمعاملالبرتقالىالسويسالسويس

عيوند محمد البديوى.أهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس
امام كشرى العبادى - ش أحمد عرابى 126

األربعين- 
062 3226977



جراحة عامةحازم أحمد شوقى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس
عمارة – ميدان األربعين – ش الجيش 

الحداد بجوار مستشفى المواساة
062 3338360

أمراض صدريةصالح الدين عبد اللطيف. دهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس
بجوار  (صدقى) شارع مصطفى كامل 25

األربعين- مسجد جليدان 
062 3340425

3334489 062 شارع الشيخ محمد عبده24االمراض الجلدية و التناسليةخليل حامد الفارهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس

3333337 062برج بلير- ش الجيش مسالك بوليةد محمد السيد محمد سالمه.أهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس

322985001001541855 062األربعين–  شارع أحمد عرابى 102طب االطفالسناء راشد موسى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس

طب االطفالعمرو محمد فراج. دهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس
بجوار صيدلية - ميدان الترعه - األربعين 

مصر
062 351550501224422788

جراحة عظامحسن عبد الحميد . دهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس
بجوار قسم شرطة -  شارع احمد ماهر 20

السويس
01007455220

01010207316 ش أحمد عرابي أمام ستوديو الدمرانى108جراحة عظامإسماعيل أمين عبد العزيز محمد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالسويسالسويس

01005193424 شارع التحرير35محمد عباس مصطفى.دأسنانالبرتقالىالسويسالسويس

0623308688 شارع الشهداء3د شريف البوهي.اأسنانالبرتقالىالسويسالسويس

عالج طبيعىالمركز المصرى للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالسويسالسويس
بجوار مستشفى - الترعة - شارع الجيش 

عباد الرحمن
0109233076601204547747

ش سعد زغلول–  برج بلير عالج طبيعىصالح أبو العال صالح. د.أعالج طبيعىالبرتقالىالسويسالسويس
062 3323111-062 

3347900
01003300505

3330457 062 يوليو امام قسم االربعين23شارع جراند اوبتيكالمراكز البصرياتالبرتقالىالسويسالسويس

19600قسم السيدة_شارع خيرت2صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالسيده زينبالقاهره

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالسيده زينبالقاهره
امام - الدور االول -  ش بورسعيد 306

السيده زينب- مستشفى أحمد ماهر التعليمى 
19014

19445برج اللؤلؤة-  ش بورسعيد 269معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالسيده زينبالقاهره

معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالسيده زينبالقاهره
امام استقبال مستشفى -  شارع المريس 6

ابو الريش
19324

19911 مجلس االمة ناصية ش بور سعيد91معمل البرجالمعاملالبرتقالىالسيده زينبالقاهره



2368833601020440096 02الظوغلى-  شارع الكومى 34حازم البلتاجى. مركز سمارت دينتال كلينيك دأسنانالبرتقالىالسيده زينبالقاهره

االسالم للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسيده زينبالقاهره
خلف مؤسسة دار -  شارع بور سعيد 183

الهالل
01067819238

19661ميدان السيدة زينب35صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالسيده زينبالقاهره

19661ش بور سعيد335صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالسيده زينبالقاهره

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالسيده زينبالقاهره
- القصر العيني -  أ شارع اسماعيل صبري3

أمام كلية صيدلة
02 2364322501022143199

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالسيده زينبالقاهره
 شارع بورسعيد أمام مدرسة الخديويه 230

السيد زينب- 
19757

مستشفى مغربى للعيونالمستشفياتالبرتقالىالسيده نفيسهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19505ميدان مسجد السيدة نفيسة

0225312819ميدان السيده نفيسه ، مستشفى مغربىمغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالسيده نفيسهالقاهره

501066801000215835-03 ش جميله بوحريد السيوف شماعه47صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالسيوفاالسكندرية

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالسيوفاالسكندرية
امام -  أ تنظيم شارع مصطفى كامل 452

كارفور السيوف
03 529421401277141992

أمراض الباطنة العامةنجوى عمرو الشين. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالشاطبىاالسكندرية
 شارع بورسعيد 5 شارع هيرودت أمام 12

الشاطبى– 
03 5910864

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره
سكاى بالزا - الدور االرضى  - A217محل 

مدينة الشروق- مول 
19600

مستشفى نور الشروقالمستشفياتالبرتقالىالشروقالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

المدخل األول من ميدان - مدينة الشروق 

الحى الثامن- الحريه 

02 24794958-02 

24795059
01113444234

35706829 02سكاى بالزا مولمغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالشروقالقاهره

0115719011801033331826الحي التاسع المجاوره الثالثه المول التجاري19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره

19161مدينة الشروق- ماى فير رانيا محمد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره

سارة مصطفى.صيدلية دصيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره

شارع عبد - المجاورة الثالثة - الحى الثامن 

امام الجامعة -اعمار مول-الرحمن الرافعى

مدينة الشروق-الفرنسية

02 2688323201006640773

9113829 040بانوراما مولصيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره



مول سكاي بالزاصيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره
01000596825 - 

01000290527
19110

19199بجوار أكاديمية الشروق- سيتى بالزا مول صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالشروقالقاهره

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالشروقالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709501157057092بجوار بنزينة توتال- جراند مول الشروق 

أنف وأذن وحنجرهمركز مناظير و جراحات االنف و االذن و الحنجرهالمستشفياتالبرتقالىالشروقالقاهره
- بانوراما مول الشروق - المول التجارى 

5مبنى رقم 
02 26307996-701278687179

19358بجوار بنزينة توتال- جراند مول الشروق معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالشروقالقاهره

مستشفى مبرة الشهداءالمستشفياتالبرتقالىالشهداءالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

امام محطة السكة - شارع الضرائب العامة 

الحديد
01005887383048-2685189

مستشفى مصر الحياه التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالشهداءالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2742062 2742061048 048 شارع بور سعيد95

أمراض صدريةمركز الفا لألمراض الصدريههيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
خلف مستشفى الشيخ - برج حياه كلينك 

المحور المركزى- زايد 
01005860585

3850706801013133366 02 شارع الزهور2عمرو هشام.صيدلية دصيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
- مركز خدمات الحى األول الشيخ زايد 

بجوار مستشفى الشيخ زايد
19445

16442المول التجارى- كمبوند الياسمين صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

مدخل - المحور المركزى الجنوبى  - 3محل 

بجوار مستشفى الشيخ زايد - المول 

التخصصى

19692

3865347301202787272 02الدور السادس - 6مبنى - بيزينس بارك مينا كمال كامل . دأسنانالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

0115424549501064948429المحور المركزى-  رنا مول (مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .مركز دأسنانالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

01091128112 مول مزار16مركز ويلنس دينتال كلينيكأسنانالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

0109530791701064948429داون تاون مول-  المحور المركزى 29(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .مركز دأسنانالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

حازم البلتاجى. مركز سمارت دينتال كلينيك دأسنانالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
- الحى السابع -  المجاورة االولى 143

مدينة الشيخ زايد
02 3851193301020440096

مستشفى جلوبال كيرالمستشفياتالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار مستشفى الشيخ - المحور المركزى 

زايد
02 38512920-28



الشيخ زايد- مستشفى الندى المستشفياتالذهبىالشيخ زايدالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01033322332سوديك- مشروع وست تاون 

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

الشيخ  -  2مدخل زايد - مدينة رفيدة الطبية 

خلف مبني هيئة المجتمعات العمرانية– زايد 
01026116635

0237963013-4-

5-6-7-8

مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
بجوار مستشفى الشيخ زايد - 2مدخل 

التخصصى
0128999333319656

19324توين تاورز- ابراج ريفولى معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

19911زايد سيتى سنتر بجوار مستشفى زايد العاممعمل البرجالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

الفا البالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
 - 104ب شقه 6 - 1الحى األول مدخا 

الدور االرضى بعد هايبر وان
16191

16191أركان مول- مدخل الشيخ زايد الفا البالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

طب االطفالعيادات اطفالنا التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
بجوار - اعلى بنك بلوم - الحياه مول 

مستشفى الشيخ زايد التخصصى
02 2357098280100011994

C0100800144101014825881مبنى - توين تاورز طب و جراحة العيوناشرف عز الدين شكرى . دهيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

أنف وأذن وحنجرهمحمد هيبه. دهيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

- زايد داون تاون  - 2000مدخل زايد 

بجوار - فوق البنك العربى - الدور الثانى 

مستشفى الشيخ زايد التخصصى

02 25708808-

01114850810

01100567378-

01140416005

أمراض قلب وأوعية دمويةخالد رفعت عبد المجيد. دهيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
المحور -  الطبى Medipointمبنى 

الشيخ زايد- المركزى الجنوبى  
01123235458

010204433040102700705الحى الثالث- سنتر الندى تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

01000047970بجوار اركان مول- مول الجزيرة بالزا تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

0100937771101005420075مدينة بيفيرلى هيلز - 4مول رقم تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

مركز رؤية للجهاز الهضمى و الكبد و المناظير هيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
3796311101010010071 02مول روفيدة

3850474001115677222 02بجوار مستشفى جلوبال كير- الحياه مول أمراض النساء و التوليدفايز يحيى الدسوقى. دهيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

19668 يوليو26 محور 12تخصصات متعددةعيادات كليوباترا هيئة األطباءالذهبىالشيخ زايدالجيزة

طب االطفال24/7عيادات طبيبى هيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
- الدور الثالث - مجمع ميدى بوينت الطبى 

الشيخ زايد- داون تاون زايد 
16724



01002125345امريكانا بالزاجهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
بوابه - ميدان جهينه مول العرب -  أكتوبر 6

19
01001787060

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
مول هايبر -  يوليو 26محور - الشيخ زايد 

14محل رقم - وان 
0102223443801066603110

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
 مبني تاون 27محور كريزى واتر محل رقم 

 الشيخ زايد18تورز قطعه 
02379390940237939095

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
  CICسوق المعز  بجوار المعهد الكندي 

  مدينه زايدA4 مبني 12الحي 
0120081193801065688878

19661ميدان زهرة المدائن- ليجندا مول صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

19661مول اى فتنيس- محور جمال عبد الناصر صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
– المجاورة الرابعه – الحي الحادي عشر 

شارع القسم
19004

بجوار سعودي- سيتي مارك صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
02 38512962

02 38512963
19110

379390619186 02 يوليو26امتداد محور - توين تاورز ميجا سكان مراكز األشعةالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة
امام مستشفى  - 2مدخل - كمباوند نيجاندا 

زايد التخصصى
19358

C16064مبنى - توين تاورز -  يوليو 26محور رويال البالمعاملالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

0102444075101024440752امام داون تاون - QNPمبنى تخصصات متعددةعيادات الرعاية التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالشيخ زايدالجيزة

38630189 0111182206002 شارع المحكمة2كرم مكرم. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالصفالجيزة

19244امام مجلس مدينة الصفصيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالصفالجيزة

19244مدخل الفهميينصيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالصفالجيزة

مستشفى مكة الطبىالمستشفياتالبرتقالىالصفالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
38622883 02 شارع الكرنك17

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
االسماعلية _ طريق القاهرة52كيلو 

الصحراوي
19600



ساميه ابو العينين. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
بجوار عتريس - بترا مول - االردنية 

للسيراميك
0110008077202 387290

380088 0100239392602بجوار مستشفى ابن سينا- المجاورة السابعة ساميه ابو العينين. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

010035744470554374555ميدان صيدناوي الحي االول19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

ساميه ابو العينين. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
  - 9نموذج  - 20عماره  - 4محل رقم 

38مجاوره 
055 435509901275837789

مستشفى الهالل األخضرالمستشفياتالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 
المجاورة الثالثة  بجوار مدرسة السالم

055 4363031  

EX:129

مركز الفا للعيون المستشفياتالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 

اعلى  - 2000مول سينكو - مركز المدينة 

مكتبة االسكندرية
015 36027601272193333

مستشفى الفؤاد المستشفياتالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 
0102800551101028005522بجوار الصفا مول - 12مجاورة 

مستشفى الغندورالمستشفياتالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 

 خلف المعهد العالى للتكنولوجيا 24مجاورة 

العاشر من رمضان– 
015363870015362930

مستشفى ابن سيناءالمستشفياتالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- أرض المستشفيات - العاشر من رمضان 

أمام نادى المجاوره العاشره

015368444/ 

015356533
01001390537

امام البنك االهلي- سيتي مول -  االردنية مركز ميدى سكان لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
01275504141-

01099974141
01144938000

4350251 01011330357055مدخل ب- مول الدوحة مركز ايجى سكان لالشعة مراكز األشعةالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
 بجوار مستشفى التأمين 3عمارة سينكو

الصحى
19989

0111046133501115004019مول الدوحةمعمل نيو جينو البالمعاملالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
بلوك - بجوار محطة األتوبيس  - 10مبنى 

43
19911

عمر الدالى- معمل دالمعاملالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
- مجمع عبد المقصود - العاشر من رمضان 

االردنيه
055 4490702055 4490701

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
 -28مشروع دوحة العاشر عمارة ب وحدة 

العاشر من رمضان
19014

16064الدور الثالث-  مول دوحة العاشر رويال البالمعاملالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

محمود الغندور.دأسنانالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
خلف المعهد العالى  - 24مجاورة 

للتكنولوجيا
01111131929



01535564101277015510مول الدوحةمركز النور لالسنانأسنانالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

4490303 01099900594055سيتى سنتر- امام البنك االهلى - االردنية طب االطفالمركز براعم لطب االطفالهيئة األطباءالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

01227644704امام معمل المختبر- مول الدوحة جراحة عظامعمرو حمتو. دهيئة األطباءالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

01011008890مول الدوحة- المركز االمريكى للتجميل االمراض الجلدية و التناسليةامير الشرقاوى . دهيئة األطباءالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

(حسين محمد طاهر. د )-المركز المصرى األول لطب األسنان أسنانالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
 - 39مدينة العاشر من رمضان مجاوره 

101 شقه 10عماره 
01110002136

438714201021047565 055بجوار قسم اول العاشر- المركز الطبى طارق عفيفى.دعالج طبيعىالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

19199 تقسيم المهندسين6 مجاوره 166رقم صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

4427042 01000518064055بجوار مسجد الكوثر- الحى العاشر قطاع أ صيدليات ابو العنين صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

صيدليات ابو العنين صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
بجوار مسجد - الحى الرابع عشر قطاع د 

احباب النبى
01068898891055 4442696

صيدليات ابو العنين صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية
بجوار مدرسة - الحى الثانى عشر قطاع و 

السيدة عائشة
01000512764

4424199 01068898891055 يناير25خلف مدرسة -الحى العاشر قطاع د صيدليات ابو العنين صيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

4363401 055العاشر من رمضان- مركز المدينة صيدلية غانمصيدليهالبرتقالىالعاشر من رمضانالشرقية

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالعامريهاالسكندرية
القاهره -  طريق االسكندريه 28الكيلو 

روز جاردن مول- الصحراوى 
03 470282501288882118

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى الشيخ بدوىالمستشفياتالبرتقالىالعامريهاالسكندرية
– بجوار كوبرى العامرية  العلوى 

االسكندرية
034481770/101273073060

مستشفى الصفوهالمستشفياتالبرتقالىالعامريهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

ش عمر بن الخطاب بجوار الكوبرى العلوى 

العامريه- 

034485872/ 

034482519
01005883446

2482605201018017333 02بجوار بنزينة موبيل-  شارع رمسيس 237صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالعباسيةالقاهره

0101060510601102619011بجوار قسم الوايلي19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالعباسيةالقاهره

19600علي صدقي من ميدان العباسية13صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعباسيةالقاهره



المستشفياتالبرتقالىالعباسيةالقاهره

مستشفى المركز الطبى الدولى 

لجراحات المخ و االعصاب و 

العمود الفقرى

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
010978394201270249989 ش العباسية91

19144العباسية-   ش العباسية 91مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالعباسيةالقاهره

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالعباسيةالقاهره
-  ميدان عبدة باشا –  ش العباسية 72

العباسية
19014

19911 شارع العباسية91معمل البرجالمعاملالبرتقالىالعباسيةالقاهره

19445ميدان عبده باشا-  ش العباسيه 61معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالعباسيةالقاهره

16191 شارع العباسية109الفا البالمعاملالبرتقالىالعباسيةالقاهره

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالعباسيةالقاهره
بجوار مستشفى دار -  شارع رمسيس 385

الشفا
19358

مستشفى مصر االمل المستشفياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- الحى االول - خلف مدرسة معاذ بن جبل 

مدينة العبور
01022213599

مستشفى عين شمس التخصصى المستشفياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
44799017 1502-44799014 02المحلية االولى- الحى الثامن 

مستشفى فريد حبيبالمستشفياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

قطعه - مركز الحى الخامس - مدينة العبور 

16081بلوك  - 5رقم 

02 43113900-

02246142000
01021222262

مراكز و عيادات دار اليسر الطبية المستشفياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 متر800شياخة ال - الحى االول 

02 44917114-

44917027

01008001760-

01030252002

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709501157057092سنتر اللؤلؤة- الحى االول 

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالعبورالقليوبيه
مدينة , داخل سنتر الحجاز, الحى االول

القليوبية, العبور
19911

19358الحى االول- سنتر لؤلؤة العبور معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالعبورالقليوبيه

محمد رفاعى السيد. دأسنانالبرتقالىالعبورالقليوبيه
اسكان - امام مكتب بريد   - 532عمارة 

الشباب
01008259047

مدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىالعبورالقليوبيه
- بجوار مول بالزا - الحى السابع  - 11فيال 

شارع عبد رب النبى حافظ
01001888113

801093868880محلية - بجوار اوالدرجب - الحى االول ايهاب صفوت . مركز دأسنانالبرتقالىالعبورالقليوبيه

(حسين محمد طاهر. د )-المركز المصرى األول لطب األسنان أسنانالبرتقالىالعبورالقليوبيه
 8محليه - مركز الحى األول - مدينة العبور 

فيال الياسمين- أ 
01110002137



01006002009سنتر العبور- الحى االول - مدينة العبور مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالعبورالقليوبيه

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالعبورالقليوبيه
من ميدان احمد -  شارع االمام مالك 22

الحى السادس- بدوى 
01064411554

01064411554مدينة العبور - 68محل - جولف سيتى مول جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه

2803957941601144477730-27سيتى مول جولف العبور محل رقم مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالعبورالقليوبيه

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالعبورالقليوبيه
الحي السادس بجوار مسجد اإلمام الشافعي 

العبور
19004

0100377702901158800891الحى السادس- مول كابيتال بالزا 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالعبورالقليوبيه

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالعبورالقليوبيه
مول سوبرماركت اوالد – اسكان الشباب 

رجب
19004

0120007744201200430666اسكان الشباب- الحى الثامن صيدليات ابو خالد صيدليهالبرتقالىالعبورالقليوبيه

19199جولف سيتى مولصيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالعبورالقليوبيه

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

 طريق اسكندرية مطروح 17.5الكيلو 

العجمى - أمام بنزينة توتال - الصحراوى 

ابو يوسف

19600

439134501068445333-03 شارع البيطاش66 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
 الرئيسي ناصية ٢٧شاطئ النخيل شارع 

14شارع
03-318036001066674761

319434301097771362-03 اكتوبر امام  كنتاكى6 شاطئ النخيل صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
 طريق اسكندريه مطروح بجوار ٨البوابه 

عجمى ستار مول
03-434991901005455452

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
 طريق اسكندرية مطروح 15الكيلو 

العجمى الدرايسة- الصحراوى 
19600

عدنان. د.ص- صيدلية أبو زياده صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
 8طريق االسكندريه مطروح البوابه 

البيطاش  العجمى  االسكندريه
16027

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
-العجمى -  طريق اسكندريه مطروح 8بوابه 

 ستارز مول
03 4318701-2-3-401281219040

19757العجمي- طريق  الوصله  21كيلو صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية



19757طريق اسكندرية مطروح الزراعي15صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

19757العجمي-ابو يوسف  – 18.5كيلو صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

3190068 319154003 03 اكتوبر شاطئ النخيل6 مدخل 21ك هويدا كامل جرجس.صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

3086976 03امام سينما سمرمون-  شارع البيطاش 5صيدليات فيض الكريمصيدليهالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

مستشفى أبو هنديةالمستشفياتالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
034344612034390007العجمى– الهانوفيل –  شارع أجياد مكة 5

مستشفى فاطمة الزهراء المستشفياتالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4362600 436270003 03الهانوفيل - 8بوابه 

مستشفى مبرة العصافرة غربالمستشفياتالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3190099 03  العجمى21ميدان كم 

دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
برج درة - اول شارع الهانوفيل الرئيسى 

الخليل
034392121-2201140777796

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
طريق اسكندريه مطروح بجوار مسجد 

القويرى
19911

أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
مطروح أمام مدرسة -  ش إسكندريه 170

العجمى النموذجيه
16987

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالعجمىاالسكندرية
 16العجمى  طريق مطروح االلسكندرية ك 

امام سنترال العجمى بالهانوفيل
19014

308485001032322252 03البيطاش- شارع الشيخ احمد ياسين مركز اميريكان دينتال كير لالسنان أسنانالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

4117036 03 طريق اسكندريه مطروح21ميدان الكيلو مركز سبورتنج للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالعجمىاالسكندرية

33035063 02العجوزة- شارع عبدالمنع رياض48طوارئ فقطمركز اليف للكلىالمستشفياتالبرتقالىالعجوزهالجيزة

16191 ش عبد المنعم رياض59العجوزة  الفا البالمعاملالبرتقالىالعجوزهالجيزة

33452076 02 يوليو  العجوزه  الجيزه26 ب ش 197أنف وأذن وحنجرهتامر عمر فوزى. دهيئة األطباءالبرتقالىالعجوزهالجيزة

أمراض قلب وأوعية دمويةمحسن الفار. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالعجوزهالجيزة
بجوار مسرح البالون –  عمارات األعالم 2

العجوزة– 
02 33033889

37625659 0101029964302 شارع نوال29محمود الشين. دأسنانالبرتقالىالعجوزهالجيزة



01113397590العجوزة–  شارع المتحف الزراعى 6عماد عزت. دأسنانالبرتقالىالعجوزهالجيزة

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعجوزهالجيزة
خلف -  ميدان عبدالرحمن الكواكبى 4 

مسجد فريد شوقى
19600

19757العجوزة-ش السودان 153صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجوزهالجيزة

19757العجوزة-ش السودان 335صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجوزهالجيزة

19757العجوزه-  ش الفالوجا 26صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالعجوزهالجيزة

0683324019ضاحية السالمطوارئ فقطمستشفى العريش العسكرىالمستشفياتالبرتقالىالعريششمال سيناء

3366339 02ميدان مسجد النصر-  يوليو 23شارع سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىالعريششمال سيناء

سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىالعريششمال سيناء
امام - ميدان الموالح -  يوليو 23شارع 

البنك االهلى
01018018986

0102299501101144111777ميدان الرفاعىمعامل مكةالمعاملالبرتقالىالعريششمال سيناء

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالعريششمال سيناء
-  امام استراحة كبار الزوار - شارع الفاتح 

شمال سيناء- العريش 
19989

محمود حمدى.دطبيب متاليفالعريششمال سيناء
أمام مسجد  - 13رقم - العريش - ش البحر

الخلفاء الراشدين
01066596067

صيدلية النورصيدليهالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية
العصافرة - بجوار مساكن المقاولون العرب 

بحرى
03 3262137

01000767424 - 

01211113131

548031801012121279 03شارع جمال عبد الناصرمركز اميريكان دينتال كير لالسنان أسنانالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية

مستشفى مبرة العصافرةالمستشفياتالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
5551612 03أمام محطة العصافرة–  ملك حفنى 432

مستشفى عقبة بن نافعالمستشفياتالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
5346777 534688802 03 العصافرة قبلى45 من ش 24ش 1

556137201000213481-03 ش جمال عبدالناصر404 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية

5503940 03بناية مستشفى مبرة العصافرةصيدلية الشيماءصيدليهالبرتقالىالعصافرهاالسكندرية

4968915 03امام مسجد العمرى– ش ابو الدرداء 3صيدلية امل عليشصيدليهالبرتقالىالعطارييناالسكندرية



مجدى السويفى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعطارييناالسكندرية
بجوار - ميدان الشهداء - محطة مصر 

مستشفى احمد ماهر
0114077797003 4254445

4808060 0114077797003محطة الرمل-  شارع كلية الطب 8جراحة اوعية دموية اى فن لالوردة هيئة األطباءالبرتقالىالعطارييناالسكندرية

شعبان قرنى . صيدلية دصيدليهالبرتقالىالعياطالجيزة
بجوار - شارع مستجد من شارع الثورة 

العياط- السنترال الجديد 
02 3860866601129303478

مستشفى الزهراء التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالعياطالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
38607947 3860698402 02العياط- بجوار األداره الزراعيه - ش الجيش 

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعين السخنةالسويس
بحرم طريق -مجمع خدمات ماستر السخنة

قبل بوابة السخنة-السخنة
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالعين السخنةالسويس
على طريق -بجوار سوبرماركت سعودى 

قرية بياسيرا- القاهرة الغردقة 
19600

صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىالعين السخنةالسويس
- العين السخنة / طريق السويس46الكيلو 

قرية الوادى
19878

19661بورتو السخنة- مول وتر فرونت صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالعين السخنةالسويس

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر
- بجوار زهران مول -  شارع النصر 289

الدهار
02 354242601211811582

344258401033341508 065شارع شيراتون بجوار مطعم ستار فيشصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر
حي الكوثر بمجمع البنوك - امتداد المطار 

بجوار كافتيريا المشربية
065 348278001014644491

19600سينزو مول اول طريق سفاجاصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر
سنتر – بالدور االرضى  (2)المحل رقم 

الدهار- محارم مول التجارى 
19600

19600أمام مطار الغردقه الدولىصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

3453672 065الغردقة- السقالة - ش شيرى مايكل قديس/ صيدلية دصيدليهالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

01008640600حى الكوثر ش البولينج مبنى قرطبةنور السعيد أبو الخير/ د طبيب متاليفالغردقةالبحر األحمر

مستشفى البحر األحمرالمستشفياتالفضىالغردقةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
64-3572161 01227800494065الغردقة- الدهار - طريق النصر

مستشفى النيلالمستشفياتالفضىالغردقةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
801288809020-7-6-5-3550974 065الغردقة– طريق المطار 



مستشفى الكوثرالمستشفياتالفضىالغردقةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3482586 201272111172065امام مبارك -  تقسيم المطار 37

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3483486 065الكوثر-  ش تقسيم أرض المطار 129

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر
– ش النصر الرئيسى امام المسجد القطرى 

داخل مستشفى تبارك لالطفال
19014

19014 ش النصر امام مكتب بريد الغردقة215معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

19911الغردقه- الدهار - ش النصر معمل البرجالمعاملالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

01284269777امام مكتب البريد الرئيسى- الدهار كارم للبصريات مراكز البصرياتالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

3464203 30065محل رقم - سينزو مول مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالغردقةالبحر األحمر

19600حى الجامعه-شارع الشهيد احمد ابراهيمصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم
امام -برج اجياد شارع جمال عبدالناصر

بندر الفيوم-المسلة-عمارة التامين
19600

16442امام النيابة- الشارع الجديد - دار الرماد صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442الشارع الجديد- دار الرماد صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442من شارع الرماد الجديد-  اكتوبر 6شارع صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442معصرة الصاوى- طامية صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442معصرة الصاوى- طامية صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442معصرة الصاوى- طامية صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم
بجوار الغرفة - الرحمة - شارع السد العالى 

التجارية
16442

16442ميدان المسلةصيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

16442شارع خالد باشاصيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم



16442 شارع كيميان فارس11صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم
عمارة - رفعت عزمى - الغرفة التجارية 

الخولى
16442

19757طريق مصر الفيوم الجديدصيدليات كير صيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

204253101112027487 084برج المعلمين- شارع عدلى يكن سيد المهدلى.  صيدلية دصيدليهالبرتقالىالفيومالفيوم

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

اعلى - من شارع الحرية - أ ش العمدة 16

النساجون الشرقيون
19650

مستشفى الندىالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- برج الندى - شارع النبوى المهندس 

الفيوم- المسله 
084 2152081084 2152311

مستشفى مكةالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
6010099954955-5-2070474 084حي الحادقة-  شارع الشيخ حمزة 3

مستشفى عرفهالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
6364747-084شارع الجمهورية أمام السنترال

048 2325950-

04802224452

6304032 084الفيوم- مركز بدر األسالمى - الحادقه عيادات خارجية- عالج داخلي مركز يقين الطبى لجراحة العيون بالفيومالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم

مستشفى الزهراء للخدمات الطبيةالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
42074140 42074005084 084باغوص- شارع الجزائر 14

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىالفيومالفيوم
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار مركز -  ش النبوى المهندس 15

األيمان لألشعه
0106363777301099911337

ايجى البالمعاملالبرتقالىالفيومالفيوم
السواقى بجوار بنك اسكندريه أعلى صيدلية 

الحكيم
084 6300058

رويال البالمعاملالبرتقالىالفيومالفيوم
امام - بجوار سابليه للحلويات - برج شعيب 

عمارة مصر للتأمين
16064

19014الفيوم- وسط البلد - ش الحريه معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالفيومالفيوم

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالفيومالفيوم
شــارع الجمهوريـــة أمــام الســنترال 

مستشفى عرفة
19911

الفا البالمعاملالبرتقالىالفيومالفيوم
المسله شارع النبوى المهندس أمام 

مستشفى الندى
16191

01110052712مركز سنورس- شارع ناصر وليد طنطاوى . دأسنانالبرتقالىالفيومالفيوم

010702737001020388827برج البراء- ميدان المسلة باسم الشين. مركز اسنان مصر دأسنانالبرتقالىالفيومالفيوم



معمل استراالمعاملالبرتقالىالقتطرةاالسماعيلية
برج - شارع المعاهدة - حى القنطرة غرب 

بجوار المرور القديم- المطرى 
01288511147

19911 شارع التحرير15معمل البرجالمعاملالبرتقالىالقتطرةاالسماعيلية

01200220539القنطرة- غرب شارع المعاهدة معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىالقتطرةاالسماعيلية

19014القنطرة  ش التحرير القنطرة غربمعمل المختبرالمعاملالبرتقالىالقتطرةاالسماعيلية

19600ش امين سامي ناصية ش القصر العيني23صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالقصر العينىالقاهره

19757أ القصر العينى37صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالقصر العينىالقاهره

19661 ش القصر العينى58صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالقصر العينىالقاهره

0225204371سيتى سنتر– كارفور القطامية بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالقطاميهالقاهره

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالقطاميهالقاهره
- خلف نادى الصيد - مدينة عباد الرحمن 

داخل مستشفى الرحمة
19358

مستشفى كنيسة العذراء الخيريهالمستشفياتالبرتقالىالقناطرالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
القناطر الخيريه-   شارع الحريه 5

42188400 - 

42172625
01276315995

مستشفى الشروق التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالقناطرالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- الطريق الدائرى - شارع جسر النيل 

القناطر الخيرية- باسوس 
011221233390244050480

صيدلية االمل صيدليهالبرتقالىالقناطرالقليوبيه
امام - بجوار الكنيسة - شارع الحرية 

مدرسة الصنايع
02 4218010201112702068

صيدليات عادل صيدليهالبرتقالىالقناطرالقليوبيه
امام مدخل ابو - القناطر - طريق شبرا 

امام فودافون- الغيط 
0106277347701276317639

4218500001066144469 02سور نادى القناطر- ابن سينا سابقا صيدليات عادل صيدليهالبرتقالىالقناطرالقليوبيه

4218500001066144450 02امام مسجد ابو بكر- التقسيم السياحى صيدليات عادل صيدليهالبرتقالىالقناطرالقليوبيه

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالقناطرالقليوبيه
بجوار - القناطر الخيرية -  شارع زعزع 4

صيدلية عزمى
19358

 شارع العقيد مصطفى توفيق57صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالالجيتيهاالسكندرية
03 5924406-03 

5912616
01203000039

مستشفى ابن حباظة التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0102221165801066603110أمام المستشفى العام– شارع الهيئة 



عيادات خارجية- عالج داخلي  مستشفى الدرة التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية
- تقسيم الشامى -  شارع االمام الشافعى 8

بجوار مركز القلب
040 2221881040 2221707

2215300 2214010040 040المحله الكبرى–  يوليو 23شارع خالد ديوان لالشعة. مركز دمراكز األشعةالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية

19014 يوليو بجوار بنك االسكندرية23 ش 13معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية

19911برج األمل شارع وابور الثلجحى السبع بناتمعمل البرجالمعاملالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية

201177701222777790 040امام صيدلية ابو زيد-  شارع ابو جبه 106طارق المرسى ابو على . دهيئة األطباءالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية

جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية
متفرع من شارع شكرى - شارع الجيش 

القواتلى
01066603109

جاك. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية
 ش محمد دعبس متفرع من شكرى 15

القوتلى
040 2248353040 223221

عبد الهادى الشرقاوى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمحلة الكبرىالغربية
برج - ميدان المشحمة -  شارع الجالء 55

الشروق
040 2254028

(صيدلية محمد سعيد)هانى فايز الجديدة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمرجالقليوبيه
امام مدرسة منارة -  شارع حسن الفقى 4

المرج الغربية- الشرق الخاصة 
02 2891123401022323397

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمرجالقليوبيه
ش مؤسسة الزكاة تقاطع ش ترعة 187

السلطوحية
19757

16442 شارع مؤسسة الزكاه16صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالمرجالقليوبيه

19600ش الحرية من ميدان المطرية4صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمطريهالقاهره

22842471 02أبراج الهنا-  ش المطريه 94ايجى البالمعاملالبرتقالىالمطريهالقاهره

2282170301146060566 202عمارات بيت العز سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىالمطريهالقاهره

27548358 2520081802 02المعادى الجديدة-  شارع النصر 146صيدلية البقالوىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

25240022 02المعادى- كورنيش النيل ( مساء7-3)من الساعة عيادة متاليف بمستشفى النيل بدراوى عيادة متاليفالبرتقالىالمعادىالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
امام محطه مترو المعادي بجوار 9ش 

التابعي الدمياطي
0223588404011444448745

02275097320227509648  بجوار كويدر2 كورنيش المعادي مدخل 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره



2524441101033358515 02 شارع مصر حلوان الزراعى145صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

19600المعادي_ميدان الجزائر_شارع النصر45صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

19600المعادي_ميدان الحرية23صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- الشطر الثالث -  شارع النصر 125

المعادي الجديدة
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

برج سالم - الدور األرضى  - Gمحل رقم 

- المعادى بجوار مستشفى السالم الدولى 

المعادى-  كورنيش النيل 516

19600

19004المعادي الجديدة – 306 شارع 62صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

27539155 (02)المعادى–  صقر قريش 230صيدلية إنجىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

عيادة متاليفالمعادىالقاهره
عيادة متاليف بمستشفى السالم 

المعادى

داخل مستشفى السالم الدولي  كورنيش 

النيل  المعادي
1988502 25240250

مستشفى السالم الدولي المعادىالمستشفياتالذهبىالمعادىالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
25240250 1988502كورنيش النيل المعادى

16781تقسيم الالسلكى– االمعادى الجديدة عيادات خارجية- عالج داخلي (النخيل)مستشفى أندلسية المعادي المستشفياتالذهبىالمعادىالقاهره

ألفا سكانمراكز األشعةالذهبىالمعادىالقاهره
برج – المعادى أول طريق الكورنيش 

السالم بجوار م السالم الدولى
16171

3-01066602662المعادى-  ش دمشق من ميدان سوارس 1عيادات خارجية- عالج داخلي مركز عناية العيونالمستشفياتالفضىالمعادىالقاهره
01000020211-

01000015004

مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالمعادىالقاهره
المعادى -  ش الجزائر فوق أوالد رجب 43

الجديده
19144

مركز ايليت هارت لقسطرة القلب المستشفياتالفضىالمعادىالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2528762101000170995 02داخل مستشفى عالء عزت

مستشفى النيل بدراوىالمستشفياتاألخضرالمعادىالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
25240022 02كورنيش النيل  طريق المعادى  القاهره

عثمان/ مستشفى دالمستشفياتاألخضرالمعادىالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
حدائق المعادى – 107 شارع 16

0225260168-69-70-

71-72
01226219868

مستشفى عالء عزتالمستشفياتالبرتقالىالمعادىالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2-25287621 302-0225265584المعادى-  طريق مصر حلوان الزراعى 73

المستشفياتالبرتقالىالمعادىالقاهره
جراحات و مناظير - مركز كلينيكا 

األنف
أنف وأذن وحنجره

بجوار المسجد -  أبراج زهراء المعادى 57

الكويتى
02 25203151

01011654448-

01123334400



مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىالمعادىالقاهره
مبنى  –  9شارع –  ميدان المحطة 1

المعادى باالس
0128444555519656

519989 رقم 150شارع  - 2ميدان الحريه تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمعادىالقاهره

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمعادىالقاهره
مركز صحة - المعادي  - 100شارع 34

المرأه بالمعادى
19989

2516034601022754366 02المعادى - 257 شارع 25هارت سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمعادىالقاهره

25171116 2517111502 02ش النصر  ميدان الجزائر  المعادى45مركز كابيتال سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمعادىالقاهره

19014المعادي - 151 شارع 4معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

19014 ش النصر اعلى تكا8/2المعادى  معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

19911 ميدان الحرية153 شارع 1معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

19911 ميدان الجزائر34معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
خلف كنتاكي بجوار مدرسة – شارع النصر 

البشاير
19911

01028888995داخل تكنو سكان-  شارع ميدان الحرية 5 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

ايجى البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
-  أمام محطة مترو المعادى 9 ش 87

عمارة التابعى
02 23584808

16646المعادى- ميدان الجزائر -  ش النصر 45يونى البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

16987المعادى-  ش النصر 14أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
 ش النصر  ميدان الجزائر  أعلى 45

صيدلية العزبى
16064

16191المعادى كورنيش النيل منزل كوبرى المنيبالفا البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

16191 ش النصر28المعادى  الفا البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

16191المعادى-  ميدان الحرية 9الفا البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره



23592426 02المعادى – 9 شارع 93معمل ميجا البالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
بجوار ميدان -  برج الحريه 153 ش 5

الحريه
19445

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
-  تقاطع ش النصر مع االسلكى 1/7

المعادى الجديده
19445

23584846 902 شارع 73مسالك بوليةد ممدوح رشدي.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

01222400070  دجله  المعادى  القاهره200ب ش 2أمراض الباطنة و الدممحمد صبحى الحسينى ياسين.دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23595631 902 شارع 73أنف وأذن وحنجرهأبو بكر شنن. د. أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23586504 902 شارع 99أنف وأذن وحنجرهعلى ترجم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23588171 02 أمام مكتب بريد المعادي9 شارع 99طب االطفالبهاء الدين محمد حسانين. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23590120 02اعلي بيتزا هات - 9 ش 73طب االطفالعبد الرحيم سعد الدين. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

طب االطفالجمال طه. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
–  ناصية ش حسنين دسوقى 9 ش 45

بجوار محطة مترو حدائق المعادى
0 238020502

أمراض الباطنه و السكرهاله كحله. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
ب ابراج المعادى ستار  كورنيش النيل 1

10 شقه 11الدور 
02 25258850

23584553 02 المعادى78 ش 8أمراض الباطنه و السكرإيناس شلتوت. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

2516001101144244446 02بجوار تاون جاز-  شارع الالسلكى 5/4أمراض قلب وأوعية دمويةحسام منصور. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

25254415 02المعادى– خلف بنزايون  – 154 شارع 6أمراض قلب وأوعية دمويةصفوت الهوارى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

محمد عبد الحكيم أبو شادى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
25254872 02ميدان الحرية – 100 ش 2

23784381 02برج الحرية– أمام بنزايون – ميدان الحرية جراحة عامةمختار عطية سليمان. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
0223803156 / 

01222139323

جراحة عظاماحمد مسعد ابو زيد . دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
عرب المعادى -  شارع عبد المنعم رياض 8

اعلى عم حمزة- 
0112478767701099585359

2525486801223490670 02 خلف بنزايون100 شارع 2جراحة عظامشيرين أحمد خليل. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره



جراحة عظامرضا محمد ابراهيم. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
ميدان الحريه بجوار  - 153 ش 12

المعادى- بنزايون 
02 2526540601006744341

االمراض الجلدية و التناسليةمحمد قناوي. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
- أمام مكتب بريد المعادى  - 9 شارع 99

المعادى
02 23591105

االمراض الجلديةرانيا منير. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
 - 105متفرع من شارع  - 100 شارع 2

ميدان الحرية
02 2524250801010829900

23780765 902 شارع 93االمراض الجلدية و التناسليةعمرو عبد الحكيم راتب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23581311 02برج التوفيق–  شارع مصطفى كامل 29عيونأيمن صالح الدين حكيم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

01002222545المعادى الجديدة-  شارع النصر 14تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

23590872 02المعادى  - 9 شارع  99عيونحسام الدين محمد حسانين. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

هيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
- مركز طب النوم و األعصاب 

نيوروميد
امراض المخ و االعصاب

بجوار مستشفى -  كورنيش النيل 150

السالم
02 22915000

تخصصات متعددةحشاد الطبى. مركز دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
ميدان الجزائر  - 106شقه -  ش النصر 45

المعادى- 

02 25167446-

01069061756-

01114315390

طب االطفال24/7عيادات طبيبى هيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
 - 33شقه -  الدور الثالث 161 ش 12

المعادى
16724

أمراض النساء و التوليدمحمد عبد الكريم قاسم محمد. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
متفرع من ش -  الشارع التجارى 16/13

زهراء المعادى- البنك 
0225163686

2519901801272248004 02المعادى الجديدة-  شارع النصر 9/4تخصصات متعددةمركز عناية الطبىهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

2526334201006084041 10502 متفرع من شارع 100 شارع 2جراحة اورامزياد سمير جاد. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

حسام عدلى . دهيئة األطباءالبرتقالىالعبورالقليوبيه
امام المركز - سنتر الحجاز - الحى االول 

االسالمى
012795802340125236115

طب االطفالاحمد حسين حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىالعبورالقليوبيه
امام مدرسة  - 33محلية - الحى الثامن 

رسالة
01227956737

طب االطفالعمرو مجاهد. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره
خلف -  شارع مصر حلوان الزراعى 99

مستشفى القوات المسلحة بالمعادى
02 2525352101005356939

251737750102262261 02 شارع النصر21أمراض الباطنة و القلباسامة احمد امين. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

2519525101008098876 02المعادى الجديدة-  شارع الالسلكى 3/3طب االطفالفاتن البربرى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره



02275085590238010052المعادى - 9 ش 94صيدلية أنيس ورمزيصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

هشام محمود. دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره
المعادى -ميدان مؤمن- ش الالسلكى1/1

فوق محالت العجيل-الجديدة
02 2519477601156848830

015558955590114233113اعلى مطعم طأطأ-  شارع النصر 21محمود رشيدى .  دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

0225196062المعادى– دجلة  – 206 شارع 1مركز مطر لألسنانأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

252460150 02المعادي– ميدان االتحاد  – 106 شارع 7محمد ضياء زين العابدين. دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

23592948-0122218477002 ج  ارض الجولف  المعادى77 ش 15دكتور هشام انور مطراوىأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

أسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره
عزت . د– مركز العناية باألسنان 

يوسف
2521005201211113056 02دجلة - 219 شارع 9عمارة 

أسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره
هوليوود )ابراهيم بصيلة . مركز د

(سمايل

عمارة -  شارع الالسلكى مع النصر 71

المعادى الجديدة- مؤمن 
010032208110225195387

2378793301099559116 02اعلى البك االهلى - 9 شارع 100محمد الشبينى . دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

0121055552101005577332المعادى الجديدة-  شارع النصر 21احمد الجندى . دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

وائل درويش . دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره
بجوار اديداس -  ابراج اشجار دارنا 36

الطريق الدائرى- اوتلت  
01066647372

23784220 02امام بيتزا هات - 9 شارع 70هشام عبد الحكم. دأسنانالبرتقالىالمعادىالقاهره

عالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره
د .أ- مركز المعادى للعالج الطبيعى 

حاتم الرفاعى
27546350 01015166642-02المعادى الجديده-  ش النصر 28

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره
خلف نادى الصيد - مدينة عباد الرحمن 

بمستشفى الرحمة- القطامية 
02 2725460201018066661

25190600 02متفرع من شارع الجزائر - 287 شارع 10مركز اما للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره

طارق عفيفى.دعالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره
- بجوار البندر مول -  شارع فلسطين 1/1

المعادى الجديدة
02 2517519501021047567

01110960988 عمارات بيتشو اميريكان سيتى6مركز كان للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره

اسماعيل الخشاب.مركز دعالج طبيعىالبرتقالىالمعادىالقاهره

-بجوار ابراج بدر-عمارات زهراء المعادى8

بجوار -الشطر العاشر- امام كارفور المعادى

سيراميكا كليوباترا

02 29704464011112263344



جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره
المعادى –  شارع الالسلكى 7المعادى 

الجديدة
01066603117

25196091 02الدور االول- معادى جراند مول بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره
محل رقم - سيتى سنتر كارفور المعادى 

16A
02 2520407101002194428

01066603127المعادى - 9 شارع 78جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

2518821501001794565 02المعادى الجديدة-  ب شارع رئاسة الحى 3بصريات العادلمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

01002140192المعادى الجديده- صقر قريش 55اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

25195150 0100212536402خلف بنزينة جراند مول - 256 ب شارع 1جهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

25195309 210/21102معادى جراند مول محل رقم مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

27509752 02 المعادى9 ش 85مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

0125195091المعادى– جراند مول بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

25204495 3502معادى سيتى سنتر محل رقم مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمعادىالقاهره

هبه. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- فيال ال عمر  - 8128 قطعه 8المجاوره 

المعراج السفلى
022310644701014779977

صيدلية مستشفى اندلسية المعادى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- داخل مستشفى النخيل  - شارع الالسلكى 

المعادى الجديدة
16781

25240022 02المعادى- كورنيش النيل صيدلية مستشفى النيل بدراوى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدلية هيثم و صالحصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
 - 257جراند مول المعادى   محل رقم 

الدور األرضى
02252044200225204421

19244دائرى المعادى- مدينة بالم سيتى صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
امام -  ميدان الحرية 155 شارع 6

الشبراوى
19692

19661المعادى - 255 ش 1صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره



صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- مصر حلوان الزراعي -  أبراج الجزيرة 2

أمام فندق كايروتيل
19661

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
 -(خلف مسجد الفاروق  )شارع النهضه 14

 المعادى
19661

المعادي الجديدة-   شارع النصر 22 صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
02 25178376 - 02 

27546237
19110

صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- امام مدرسة ليسية الحرية  - 87 ش 20

ثكنات المعادى

02 23782710

02 2378252319110

صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
عمارة ريحانة -مدخل زهراء المعادي 

ريزيدنس

02 25202651

02 25202654
19110

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
-بجوار فودافون  - شارع دجلة  - 16قطعة 

 دجلة
19669

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
ميدان - حدائق المعادى  - 105 شارع 45

االتحاد
19669

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- بجوار البوار  - 233شارع  - 25قطعة 

دجلة
19669

19199(هندام )-   ميدان المحطه 9ش صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
 أبراج عثمان أمام مستشفى القوات 17

3محل رقم - المسلحه 
19199

19199 شارع نادى المعادى77صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

19199 ش المركز الرئيسى المعراج العلوى47صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
مشروع األمل ش -  عمارات الشرطه 7

5محل رقم -  دجله 233
19199

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
زهراء المعادى - مول ريحانه رزيدنس 

بجوار خير زمان
19199

25200595 02 من شارع الالسلكى280 شارع 1/5صيدلية عبد المقصودصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
 ، بجوار قسم المعادى ١٥ شارع ٦٣

سرايات المعادي
02 2359050601000391853

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
 شارع النصر امام مطعم ام حسن 11/2

المعادى الجديدة
02 2517722201064541117

19757دجلة - 216شارع 5/11 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره



19757زهراء المعادى- عمارات أليكو صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
-  شارع طريق مصر حلوان الزراعى 56

المعادى- برج بدر 
19757

16442السوق التجارى الجديد- نيركو صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

صيدلية مستشفى النخيل  صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره
- داخل مستشفى النخيل  - شارع الالسلكى 

المعادى الجديدة
16781

25240250 02برج السالم- شارع كورنيش النيل صيدلية مستشفى السالم الدولى بالمعادى صيدليهالبرتقالىالمعادىالقاهره

CIB19324بجوار بنك  - 9 شارع 36معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره

معامل جراند المعاملالبرتقالىالمعادىالقاهره
- امام كشرى التحرير -  شارع النصر 8/2

المعادى الجديدة
02 2519283501200105945

16850امام مطعم جندوفلى-  شارع النصر 13تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصيةهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

2516317701016222885 02المعادى الجديدة-  شارع النصر 1/هـ8عالج اورامكريم مشهور. دهيئة األطباءالبرتقالىالمعادىالقاهره

19244شارع ترعة الخشابصيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمعصرةالقاهره

19244شارع السلكصيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمعصرةالقاهره

19244عزبة الهجانة- مدخل االتوستراد صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمعصرةالقاهره

19244شارع الرشاحصيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمعصرةالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره
بجوار التوحيد _6018 قطعة 9ش98

المقطم_والنور
19600

25043300 02امام سبينيس - 9 شارع 9عرب سكان مراكز األشعةالبرتقالىالمقطمالقاهره

19144 المقطم أمام محظة بنزين شل9 ش 420مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالمقطمالقاهره

مستشفى المركز الطبى الدولى لجراحات المخ و االعصاب و العمود الفقرىالمستشفياتالبرتقالىالمقطمالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
ميدان النافورة - 9 شارع 547

01270849989-

0109783894
0120332269

المقطم التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالمقطمالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01000222707المقطم  - 9ش 

01027227440-0 

1065543929



معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره
-  الهضبة العليا " - د" منطقة 377رقم 

المقطم
19014

19911المقطم - 9 شارع 23معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره

16191  بجوار نادى مصر للتأمين9شارع الفا البالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره

28476599 02 الهضبه العليا9 ش 73ايجى البالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره
امام  - 8شقة - عمارات االسكندرية 

لنساجون الشرقيون
16064

16064أمام السكريه- ميدان النافوره   -  9 ش 14رويال البالمعاملالبرتقالىالمقطمالقاهره

916850متفرع من شارع  - 26 شارع 526تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىالمقطمالقاهره

2504251101117783388 02المقطم-  خلف مترو ماركت 16 ش 2أمراض قلب وأوعية دمويةطارق خيرى عبد الدايم. دهيئة األطباءالبرتقالىالمقطمالقاهره

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمقطمالقاهره
بجوار مستشفى دار  - 9 شارع 504عمارة 

االم
01017055549

01222427983عمارة الضحى - 9 شارع 73ياسر فكرى. دأسنانالبرتقالىالمقطمالقاهره

سوزان عفيفى. دأسنانالبرتقالىالمقطمالقاهره
خلف بنزينة -  منطقة س 7735قطعة 

امام حديقة االندلس- توتال 
02 2844214401061422267

01002125346 ميدان النافورة5  جهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىالمقطمالقاهره

26670417 02المقطم - 9 ش 35مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمقطمالقاهره

02284528550228450436ميدان النافوره امام بنك مصر19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

28452797 02المقطم- بجوار بيت الحمد -  ش النافوره 4صيدلية شويكارصيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره
بجوار مسجد  ) ميدان المفارق 9شارع 

المقطم (الرياض 
19661

19661المقطم- ميدان النافوره 12صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره
- شارع الجامعه الحديثه 6309قطعه 

الهضبه الوسطى
19661



صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره
 المركز 132قطعة - الدور االرضي2محل 

الحي الرابع الهضبة الوسطى-التجاري

02 27302284 - 02 

27302283
19110

19669بجوار نادى مصر للتأمين - 9 شارع 90صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

2841103301002404006 902من شارع -  شارع الرضا و النور 8700صيدلية بيت العافية صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره
شارع الجامعة -  الحى السادس 7565

الهضبة الوسطى-الحديثة
19757

19199 الهضبه العليا527 قطعه3 رقم 9ش صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمقطمالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنتزهاالسكندرية
بالدور 41,40,39المحالت ارقام

رويال مول_االرضي
19600

أبراج الشيراتون أمام قصر المنتزهصيدلية خليلصيدليهالبرتقالىالمنتزهاالسكندرية
03 5800008-03 

5801009
01203000035

555341201007180043-03طريق الجيش728صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالمندرهاالسكندرية

19911 شارع جمال عبد الناصر427معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمندرهاالسكندرية

مركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالمنزلةالدقهلية
شارع امن الدوله أمام الكباس خلف 

المدرسه الثانويه بنات
050 7700506

050 7700504-

16961

والء اسماعيل . دطبيب متاليفالمنصورةالدقهلية
- دكرنس - شارع عبد المنعم رياض 

المنصورة
01004018333

19600برج النور- شارع قناة السويس صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
برج _المشاية السفلية_ش حسني مبارك

بجوار فندق مارشال_المعمورة
19600

19600عمارة ابو طوق_شارع الجمهوريةصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

صيدلية القزازصيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
 ش السمنودى من ش جيهان أمام مساكن 1

أعضاء هيئة التدريس
050 2234633

19757جزيره الورد-شارع عاطف منجي صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

 ش الجيش برج المحافظة442صيدليات مصر صيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
50 2100069 -  050 

2313762
19110

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
برج ابو طوق الجمهورية والمشاية أمام 

كلية الحقوق
050 220077701000687833



طوارئ- عالج داخلي مستشفى الجزيرة  السالبالمستشفياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
- من ش الجمهوريه - عاطف المنجى . ش د

المنصوره- جزيرة الورد - برج السالب 
050 2208557-8-9

050 2208560-7-

8

مستشفى الخير المستشفياتالذهبىالمنصورةالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
250406601279797878 050اول المنصورة- شارع قناة السويس 

مركز الفؤاد الطبىالمستشفياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
برج المحطة لالطباء- كميدان المحطة 

050 2324467-

2324438

050 2324223-

2324298

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709501157057092برج مستشفى تبارك- شارع الجيش 

مركز الفؤاد الطبى لقسطرة القلب و العناية المركزة المستشفياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- برج المحطة لالطباء - ميدان المحطة 

اعلى صيدلية سالى

0502324467-

2324438

050 2324223-

2324298

5-01157057091جامعة المنصورة شارع جيهانطوارئ فقطمستشفى الطوارىء جامعة المنصورةالمستشفياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

250400901277665308 050بمستشفى الخير- شارع قناة السويس مركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

250400901277665308 050بجوار مستشفى الحكمة- ميدان الهابى الند مركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

اسامة خليل. د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
ميدان على – المنصورة بجوار الهابى الند 

مستشفى الحكمة– مبارك 
19989

226369019989 050المنصورة– شارع جيهان (مجدى الرخاوى. د)مركز المنصورة لألشعة مراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

2246543 050شارع بنك مصر(مجدى الرخاوى. د)مركز المنصورة لألشعة مراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

2263690 050ميدان الهابى الند(مجدى الرخاوى. د)مركز المنصورة لألشعة مراكز األشعةالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
شارع الجمهورية عمارة النادي اليوناني 

بجوار بنك مصر
19014

رويال البالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
- ميدان حسين بك -  شارع الجامع 89

عمارة السقعان
16064

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
ش الجيش امام مبنى المحافظة فوق 242

بنك ابو ظبى الوطنى
19014

19911 شارع الجالء أمام بوابة الجامعة1معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

معمل استراالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
- شارع الثورة و سعد زغلول - المطرية 

امام الكباس
01203417834050 7762650 

معامل ميترا المعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
امام مركز طب و -  شارع الجمهورية 30

جراحة العيون
050 2202847



19911برج االطباء– ميدان المحطة معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

أمراض المفاصل و الروماتيزمشريف رفعت البسيونى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
أول ش ميت حدر من أخر ش بنك مصر 

أعلى صيدلية ياسين
050 2305454

2305454 050شارع بورسعيد  أمام عمر أفندى القديمجراحة عظامالشناوى مصطفى الشناوى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

2257344 050أول السكة الجديدة خلف صيدلية قنديلأمراض قلب وأوعية دمويةمحمود يوسف/  د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

أمراض الباطنة العامةالسيد عبد الفتاح عيد.دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
- دكرنس - شارع عبد المنعم رياض 

المنصورة
050 2346200

2232006 01223776964050عمارة السقعان- اول حسين بك أمراض الباطنة و الحمياتنشأت البندقى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

جراحة الجهاز الهضمى و التجميلابراهيم السيد داود. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
 -4شقة - عمارة االوقاف - ميدان الطميهى 

 الدور الثانى
01223776964050 2252882

0502311280 ش جيهان من ش بنك مصر18أمراض صدريةأمل فتحى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

050222008401148876666ميدان المحطة- برج الكوثر جراحة عظامضياء السيد محمود.دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

امراض الباطنة و الكلىمحمد كمال نصار. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
- امام االجزخانة المصرية - برج الحسين 

السكة الجديدة
0106705060050 2311322

3320710 050برج المحطه لألطباء- ميدان المحطه جراحة جهاز هضمى و كبدطلعت عبد هللا الشهاوى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

01000409447برج السوسن بالزا- شارع الجمهورية مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

السيد عثمان. مركز دأسنانالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
امام كلية الدراسات -  شارع السكة الحديد 7

االسالمية
01123239746

جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

 

المنصورة - مول الجامعة - حى الجامعة 

بالزا

01022141559

01006644014امام كلية الحقوق- شارع الجامعة جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية
شارع - مستشفى النيل لجراحات الليزك 

المشاية السفلية
01022139979

01002593295 شارع الجمهورية38مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمنصورةالدقهلية

232563301223995344 086ش المصطفى ابو هالل غربمحمد احمد عليان.  دصيدليهالبرتقالىالمنياالمنيا



19600ش الجمهورية بجوار البنك األهلى32صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنياالمنيا

2376484 086مطاى- شرق المحطة -  شارع الجالء 4عزمى عياد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمنياالمنيا

2364570 086محافظة المنيا-  ش عدلى يكن 5سامى فهمى عبدة. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالمنياالمنيا

محمود عاصم . دطبيب متاليفالمنياالمنيا
امام - موقف ابو هالل - شارع الزخرفية 

صيدلية العروبة
0862319319

مستشفى المنيا العسكرى المستشفياتالبرتقالىالمنياالمنيا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2334753 086داخل مجمع المنيا للقوات المسلحة

مستشفى المنيا الوطنىالمستشفياتالبرتقالىالمنياالمنيا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0106667265801066672658بجوار مدرسة ناصف-  ش سعد زغلول23

مركز فرست سكان لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىالمنياالمنيا
- تقاطع هدى شعراوى - شارع سعد زغلول 

برج الحوطى
1011680005

19014ش المحطةمعمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمنياالمنيا

19911 شارع سعد زغلول85معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمنياالمنيا

16064 ش سعد زغلول69رويال البالمعاملالبرتقالىالمنياالمنيا

16191بجوار المحطة- ش سعد زغلول الفا البالمعاملالبرتقالىالمنياالمنيا

أمراض الباطنة العامةمحمود عاصم . دهيئة األطباءالبرتقالىالمنياالمنيا
امام - موقف ابو هالل - شارع الزخرفية 

صيدلية العروبة
01006311369

2134035 086شارع صيدلية المحبة- ماقوسة أمراض الباطنة العامةشريف محمود فهمى جبر. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنياالمنيا

عمر خليل البرباوى . دأسنانالبرتقالىالمنياالمنيا
امام  - (بين الجناين) شارع الزخرفية 19

صيدلية العروبة
01007003676

19600عبد العزيز ال سعود123صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

2531356101014606669 02 شارع المنيل ـ أمام سوق الغمراوي84صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

19600القاهره_ميدان الباشا_ش منيل الروضة69صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

مستشفى الندىالمستشفياتالذهبىالمنيلالقاهره
عالج داخلي فقط لعمليات 

أمراض النساء و الوالدة
0225311616 شارع المنيل  القاهرة54



19144 ش المنيل أمام محطة بنزين ليبيا110مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالمنيلالقاهره

الروضة–  شارع األخشيد 33عالج داخلىمستشفى الزهيري التخصصيالمستشفياتالبرتقالىالمنيلالقاهره
02 23631241-

0223648364

02 23655151-

0223655221

16191 ش المنيل47المنيل  الفا البالمعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

19445 شارع سعيد ذو الفقار، ميدان الباشا9معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

19014 ش المنيل87معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

19911 شارع سعيد ذو الفقار، ميدان الباشا9معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

16059 شارع المنيل84معامل الحكمة المعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

16059 شارع المنيل119معامل الحكمة المعاملالبرتقالىالمنيلالقاهره

23630707 02المنيل- محطة الغمراوي -  شارع المنيل 84أنف وأذن وحنجرهأحمد الخربوطلى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره
01275692554-

01001640946

أمراض الباطنة العامةإيناس شلتوت. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره
-بجوار ماكدونالدز, 2الدور -  ش المنيل 52

 المنيل
02-2362266701119884994

23630707 02المنيل- محطة الغمراوي -  شارع المنيل 84أمراض النساء و التوليدمها مسعد فرج. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره

01223004540 شارع المنيل55أمراض النساء و التوليدسماح ابو السعود. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره

2532282801011818509 02بجوار ماكدونالدز-  شارع المنيل 52أمراض النساء و التوليداسماء عجيلة. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره

0122957501501001346058 شارع المنيل97جراحة عامةطارق ابو النصر. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره

0225319393محطة الغمراوى–  ش المنيل 114أمراض النساء و التوليدعالء الدين محي الدين. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره

0223623719 ب شارع المنيل72امراض صدريه و حساسيهاشرف جمعة. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره
01223305179-

01129454216

جراحة مخ و اعصابمحمد عمارة الهوارى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره
اعلى - ميدان الباشا -  شارع المنيل 72

كوك دور
0100055115801001467815

طب االطفالتامر أحمد عبد الحميد ديهوم.  دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيلالقاهره
- امام مسجد صالح الدين -  ش السرايا 3

المنيل - 4شقه - الدور األول 
02 2532868801228877388



01011143267اشارة الروضة-  شارع المنيل 4صالح الدين سعيد . دأسنانالبرتقالىالمنيلالقاهره

25319177 2362323002 02 ش المنيل  القاهره52دكتور حسين ابو الوفا مصطفى المراغىأسنانالبرتقالىالمنيلالقاهره

مركز البرج للعالج الطبيعيعالج طبيعىالبرتقالىالمنيلالقاهره
- متفرع من ش المنيل -  ش محمد فريد 10

أمام مستشفى الندى
02 23635509

19661 ش المنيل63صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

19661 ش المنيل87صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

19199 أ منيل الروضه34صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

19757ش المنيل57صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

19757ميدان الباشا- شارع سمير سيد أحمد 10صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمنيلالقاهره

عيادة متاليفالمهندسينالجيزة
عيادة متاليف بمستشفى الشروق 

المهندسين
 بحر الغزال نهاية احمد عرابى5

02 33044901-

01001775572

عيادة متاليفالمهندسينالجيزة
عيادة متاليف بمستشفى السالم 

المهندسين
 ش سوريا متفرع من جامعة الدول العربيه3

02 33030502 (22 

Lines)

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
تقاطع ش السودان مع -  ش السودان 166

ش سوريا
19600

19600شارع جامعه الدول العربية30صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

519600بلوك - ش احمد عرابى صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19600 ش شهاب من وادي النيل85صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
 تقاطع ش محي الدين ابو العز مع نادي 

الصيد
0101225255301111901148

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
ش جامعه الدول العربيه امام مسجد 27

مصطفي محمود
0109925593901156819011

0100692109301275685682ش شهاب داخل بالتنيوم مول1901124صيدليات صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19600شارع سوريا11صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة



 ش الفالح من ش لبنان  المهندسين40صيدلية النادىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 33457588 - 02 

33471655
01018661123

16350 شارع وادى النيل20صيدلية بلومصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3304166001028986602 02 ش احمد عرابى28صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3302365501028986617 02 ش السودان أمام مدينة الطالبات389صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19505 شارع محى الدين ابو العز112عيادات خارجية فقطمستشفى مغربى للعيونالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

مستشفى السالمالمستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 
4-3-33030502 02 ش سوريا متفرع من جامعة الدول العربيه3

02 33029091-2-

3-4-5

مستشفى برج االطباءالمستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
33039050 02 ش عبد المنعم رياض المهندسين الجيزه55

مستشفى الشروقالمستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 بحر الغزال نهاية احمد عرابى5

02 33044901-

01001775572
01229001882-3-

المهندسين-  ش سوريا 56أنف وأذن وحنجرهمركز مناظير و جراحات االنف و االذن و الحنجرهالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

02 37628742-02 

37628804-02 

37628854

01011840058

( Kids )مستشفى األطفال التخصصى المستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- شارع الفرات من جامعة الدول العربيه 24

 المهندسين

02 37495030 (10 

lines)
01066643403

مركز شعالن الطبيالمستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
37603920 023760518002 شارع عبد الحميد لطفي المهندسين10

السالم المهندسين- وحدة قسطرة القلب المستشفياتالفضىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 ش سوريا المهندسين3

02 33030502 (22 

Lines)

طب اورامهشام الغزالى.مركز الفا كيور لعالج االورام دالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
اخر سور -  شارع جامعة الدول العربية 5

نادى الزمالك
02 33058526

01223445610-

01001300236

مستشفى بدراوىالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
37490016 02ش دمشق  المهندسين39

مستشفى المروةالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
28-37494327 3749432902 02الصحفيين-  ش السودان المهندسين 3

المستشفى الدولى للكلى والمسالك البوليةالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع –  شارع عدنان المدنى 4

احمد عرابى
0100800815502 33052000

33361777 02 شارع سوريا8رعاية العين السكريةمركز المنير لرعاية عيون مرضى السكر المستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

عيادات خارجيةكايروكاث- مركز القاهره للقسطره المستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
 ش عبد المنعم رياض  المهندسين  55

الجيزه
 02 33039671-2-3-4



مستشفى رواد تصحيح االبصار لجراحة العيون و الليزرالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4001116668766-37628739 02 شارع سوريا24

(وحدة صحة المرأة)مركز كايروسكان لألشعه و التحاليل مراكز األشعةالفضىالمهندسينالجيزة
- برج األطباء -  ش عبد المنعم رياض 55

المهندسين
19144

33353188 3335311602 02المهندسين-  ش جامعة الدول العربيه 31مركز فيبروسكانمراكز األشعةالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19989المهندسين-  شارع أنس إبن مالك 45تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمهندسينالجيزة

ألفا سكانمراكز األشعةالذهبىالمهندسينالجيزة
-  ميدان الحجاز 1–برج الصفا الطبي 

المهندسين
16171

19144المهندسين-  ش سليمان أباظة 35مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىالمهندسينالجيزة

ايجى البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار سوبر -  ش جامعة الدول العربيه 28

ماركت مترو
02 33057500

يونى البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
- ميدان مصطفى محمود -  ش سوريا 5

المهندسين
16646

رويال البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
 ش شهاب  تقاطع فوزى رماح  الدور 48

الخامس
16064

 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
متفرع من -  شارع أنس إبن مالك 45

شارع شهاب
01020000993

16191  برج الصفا الطبى ميدان الحجازالفا البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19014المهندسين-  ش جامعة الدول العربية 64معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19014ميدان لبنان-  ش لبنان اعلى بنك عودة 60معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
برج القاهره -  شارع عبد المنعم رياض 55

الطبى
19911

19911 أ شارع احمد عرابي92معمل البرجالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19445المهندسين- ميدان سفنكس -  يوليو 26ش معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
أمام مستشفى - المهندسين -  ش سوريا 14

السالم
19445

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار - المهندسين -  ش السودان 60

محطة اتوبيس بوالق الدكرور
19445



معمل تكنوالبالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
ناصية –  ش محي الدين أبو العز 75

المهندسين- جامعة الدول العربية 
02 3760096502 33351750

01283104988 شارع عبد المنعم رياض55جراحة عظاماحمد البقرى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

37621701 02 37621703 02المهندسين-  ش سليمان أباظه 21جراحة عظامالمركز الطبى األلمانى- حسنى صابر . دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

محمد رضا محمد عوض. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امراض الروماتيزم و الطب 

الطبيعى

 ش جامعة الدول العربيه  عمارة 106

االسواق الحره  المهندسين
02 3749999502 37499424

33040660 02 أ شارع السودان1طب االطفالاحمد الصاوى. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

مركز العاصمة للجهاز الهضى و الكبد هيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

ميدان مسجد مصطفى -  شارع الثمار 13

محمود
02 3338431401000909895

33020419 3302772902 02 شارع لبنان5تخصصات متعددةعيادات كلينيك دىكير هيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

شريف عباس. د- مركز الكبد و مناظير الجهاز الهضمى هيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

بجوار السالم -  أ شارع السودان 142

شوبنج سنتر
02 3762642301062388890

الفا سكوبهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
33366603 02ميدان الحجاز-  برج الصفا الطبى 1

 ش شهاب  المهندسين  الجيزه4طب االطفالهناء ابراهيم عبد الفتاح. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 37628562-02 

33387421
01001482444

طب االطفالأشرف مصطفى قاسم. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
– عمارات العرائس –  ش السودان 320

المهندسين
0233046000

طب االطفالأحمد رفعت. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
 ش البطل أحمد عبد العزيز  ناصية ش 20

عبد المنعم رياض  المهندسين
02 3761857801149975744

أمراض قلب وأوعية دمويةطارق خيرى عبد الدايم. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
- برج األطباء -  ش عبد المنعم رياض 55

المهندسين
02 3303280101116655111

3305921001001045677 02المهندسين–  شارع عبد المنعم رياض 55أمراض قلب وأوعية دمويةأحمد فتحى طمارة. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3338108701128155531 02 شارع محى الدين ابو العز21عيونطارق عبد السميع. مركز عيونى  دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

أمراض قلب وأوعية دمويةخالد رفعت عبد المجيد. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
المهندسين -  ش البطل أحمد عبد العزيز 20

الدور العاشر- 
0112323545801003075166

3338190401003075166 02برج الصفا الطبى-  ميدان الحجاز 1أمراض قلب وأوعية دمويةشريف صبرى.دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

33059209 3344050702 02المهندسين–  ش عبد المنعم رياض 55أمراض النساء و التوليدطارق طماره. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة



023302046001281618869المهندسين–  ش عبد المنعم رياض 55أمراض النساء و التوليدحاتم محمد عبد هللا.دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0233444747ميدان سفنكس–  يوليو 26 شارع 209أمراض النساء و التوليدعبد الحليم محمد  السودة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0233371018المهندسين-  ش جامعة الدول العربيه 71جراحة عامةهادى مصطفى األسمر. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0109842564401119335527امام معهد االورام-  شارع القصر العينى 5جراحة عامة و اورامشريف البرنس. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

33357848 02المهندسين–  ش جامعة الدول العربية 71جراحة المخ و األعصابحسام إبراهيم معاطي. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

االمراض الجلدية و التناسليةسمير أبو النصر. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
- تقاطع عرابى -  شارع السودان 320 

عمارات العرائس
01228362958

01092555509 شارع نادى الصيد11تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

023335048501113340208خلف نادى الصيد– شارع مكة 25االمراض الجلدية و التناسليةهانى وشاحى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

االمراض الجلدية و التناسليةمركز كيوتس كلينكهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عمارة البنك الوطنى للتنميه  الدور العاشر  

بجوار مسجد مصطفى محمود  المهندسين
01009070000

01119224388 ش جامعة الدول العربية71مسالك بوليةخالد الجمل. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

جراحة االوعية الدمويةتامر سكر. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
برج الصفا  -  شارع عبد المنعم رياض 55

الطبى
02 33035122

امراض القلب و األوعية الدمويةتامر مسعد . دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
-متفرع من شارع الرشيد -  شارع الهادى 4

 احمد عرابى
0106553365101119220177

33384040 338353502 02برج الصفا الطبى-  ميدان الحجاز 1أمراض صدريةمركز الفا لألمراض الصدريههيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

تخصصات متعددةعيادات المشفى التخصصيةهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار فندق -  شارع جامعة الدول العربية 8

امام سور نادى الزمالك- النبيلة 

02 33458539-02 

33458537
01015115050

02330436260233462336ميدان سفنكس-  أ ش أحمد عرابى 90طب اورامتامر النحاس. مركز سفنكس للتشخيص المبكر و عالج األورام دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19771 شارع سوريا4صيدلية فارماسى وانصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3336103401271672727 02 شارع السودان93مركز النور لالسنانأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0115340080001005214141 شارع جامعة الدول العربية35وليد طنطاوى . دأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة



احمد وجدى هاشم. دينتال ارت كلينيك دأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار -  شارع جامعة الدول العربية 52

مسجد مصطفى محمود
01029404444

01019994947 شارع جزيرة العرب19مركز كريستال تيث لالسنان أسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة

باسم الشين. مركز اسنان مصر دأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
ناصية -  شارع جامعة الدول العربية 47

شهاب
0100702737001020388826

مركز بريدج لزراعة و تجميل االسنان أسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عمارة -  شارع البطل احمد عبد العزيز 49

ومبى
01008701010

حسين زهدى. دأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
أ شارع الحجاز متفرع من شارع سوريا 17

الدور الخامس– 
02 33461945

وهيب موسى. د.مركز أأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
– ميدان الثورة –  شارع سليمان أباظة 2

المهندسين
08003333333

مركز الصفا الطبي– ألفا فيت عالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
– ميدان الحجاز – برج الصفا الطبى 

المهندسين
02 333779930233377660

مركز ابو زهره للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
أعلى صيدلية -  ش أحمد عرابى 15

نورماندى
02 33044499

صالح عبد المنعم صوان. د.مركز النيل التخصصى   أعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
ميدان سفنكس –  يوليو 26 ش 146

العجوزة
01224072373

المركز الدولى للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
 ش شهاب متفرع من ش جامعة الدول 3

المهندسين- العربيه 
01201111211

مركز البرج للعالج الطبيعيعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار - أول زنين -  ش أحمد فايد 7

بوالق الدكرور- الكوبري الخشب 
  02 37619282

3374833 02 شارع السودان153على حسن توفيق. المركز الطبى للعالج الطبيعى دعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة

المركز الدولى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
متفرع من شارع جامعة -  شارع شهاب 3

الدول العربية
01201111311

اسماعيل الخشاب.مركز دعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
-عمارة الشبراوى -  شارع احمد عرابى 33

 امام عمر افندى
0111251303202 33046333

01066603118 شارع لبنان56جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0233355007 شارع مصدق80المهندسين     تيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0233024877 ش البطل أحمد عبد العزيز35المهندسين   بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

01002125349 شارع لبنان3  جهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة



3305144801006851978 02 شارع لبنان8المهندسين سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

33360830 02 ش شهاب4مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

01066603122ناصية دجلة–  ش شهاب 6المهندسين  جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

01027466656نادى الصيدسى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3305327401068829737 02 شارع شهاب55بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
-امام نادى الصيد -  شارع مكة المكرمة 15

5 بوابة رقم 
02 3762247701019449665

3305572801065547392 02 شارع وادى النيل14بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

01027359996بجوار ماكدونالدز-  شارع نادى الصيد 38بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709201157057095 شارع جامعة الدول العربية98

روماتيزمعال رجب .   دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار – برج مصر بالزا –  شارع سوريا 5

مستشفى السالم
01227394847

عالج طبيعىعال رجب للعالج الطبيعى. مركز دعالج طبيعىالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار – برج مصر بالزا –  شارع سوريا 5

مستشفى السالم
01227394847

هشام الوكيل . دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امراض الكبد و مناظير الجهاز 

الهضمى
33360311 02من شارع السودان-  شارع يثرب 1

امراض السكر و الغدد الصماءاسامة التونى . دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة
متفرع من شارع -  شارع البصرة 25

العراق
02 3338554101001907992

3344170201020925510 02عمارة البنك االهلى-  ميدان سفنكس 13طب و جراحة العيونمركز براده للعيون هيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

74-33053373 0106480340002شارع احمد عرابى (أ) 95جراحة عامة و اورامياسر الغرابلي. دهيئة األطباءالبرتقالىالمهندسينالجيزة

16343عمارات العرائس-  شارع السودان 332صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

16343امام التوحيد و النور-  شارع شهاب 14صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

0233450040 ش لبنان30مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة



19878ش المحروقى  ميدان اسوان  المهندسين11صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19878 ش البطل أحمد عبد العزيز19صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
متفرع من شارع -  شارع الفواكه 10

جامعة الدول العربية
19244

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
اسفل المركز الطبى - مزلقان ارض اللواء 

االسالمى
16344

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
- مدينة الصحفيين -  شارع السودان 415

بجوار المحكمة
16344

19692 شارع جامعة الدول106صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
شارع جامعة -  سور نادى الزمالك 13

الدول العربية
19692

19692ناصية شارع العراق-  شارع السودان 139صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار معرض -  شارع السودان 61

البربرى للموبيليا
19692

19692بجوار تاكى-  شارع عبد المنعم رياض 4صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار - الجيوشى -  شارع وادى النيل 12

كوين
19692

فاميلى دينتال سنترأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار عمر -  ب شارع احمد عرابى 92

افندى
02 33037731

3345645401020440096 02 شارع جامعة الدول العربية15حازم البلتاجى. مركز سمارت دينتال كلينيك دأسنانالبرتقالىالمهندسينالجيزة

اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
تقاطع نهاية شارع -  شارع السودان 100

جامعة الدول
01020038532

19661 ش البطل أحمد عبد العزيز31صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19661 ش البطل أحمد عبد العزيز3صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19661 شارع جامعة الدول العربية9صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3304999316097 02ميدان لبنان-  شارع السودان 252صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة



3335377716097 02 شارع محى الدين ابو العز21صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

ميدان سفنكس- اول ش احمد عرابي صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 33041806 - 02 

33041803
19110

 ش جزيرة العرب المهندسين32صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 33041002 - 02 

33039021 
19110

 شارع لبنان25صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 33466477 - 02 

33466544
19110

 شارع محى الدين ابو العز40صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
02 37606341 - 02 

37606341
19110

19669 شارع الحجاز39صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19669امام عمر افندى-  شارع احمد عرابى 15صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19199 ش أبو المحاسن الشاذلى6صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19199شهاب-  ش دجله 22صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19199 ش السودان272صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19757بجوار مكدونالدز–  شارع شهاب 59صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3344968901021222070 02 شارع سوريا أمام مترو ماركت٣١صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
مستشفي -  شارع جالل الدين الحمامصي 9

الهالل العسكري من شارع السودان
19004

16442شارع جامعة الدولصيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
امام الحمدية -  شارع محمود بدر الدين 6

الشاذلية
02 3346977501033358514

19757ش السودان335 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

19757بجوار اتصاالت- ش أحمد عرابى49صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة

صيدلية مستشفى الشروق صيدليهالبرتقالىالمهندسينالجيزة
- نهاية احمد عرابى -  شارع بحر الغزال 5

الصحفيين

02 330449001- Ext 

148



3762557719186 02 شارع سوريا44ميجا سكانمراكز األشعةالبرتقالىالمهندسينالجيزة

رويال البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
شارع جامعة الدول -  ميدان سفنكس 5

العربية
16064

16064 شارع عبد المنعم رياض54رويال البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

3345692201211131019 02 شارع احمد عرابى51معامل جراند المعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
بجوار برج -  شارع عبد المنعم رياض 42

الحكمة
19358

19358عماد عبيد لعالج االورام. مركز دمعامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

معامل االنصارى المعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة
برج -  شارع البطل احمد عبد العزيو 20

الحكمة الطبى
19324

19358برج االطباء-  شارع عبد المنعم رياض 55معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىالمهندسينالجيزة

مستشفى المرأة المستشفياتالبرتقالىالمهندسينالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3761111716615 02 شارع دمشق41

19600النزهة الجديدة_ش محمد كامل حسين36صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالنزهه الجديدهالقاهره

المستشفى السعودى االلمانىالمستشفياتالذهبىالنزهه الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2625240016259 02النزهة الجديدة-  شارع جوزيف تيتو 47

16259النزهة الجديدة-  شارع جوزيف تيتو 47صيدلية مستشفى السعودى االلمانى صيدليهالبرتقالىالنزهه الجديدهالقاهره

01006300915غرب النوبارية-  خلف امن الدولة 4مركز النوبارية لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىالنوباريةالبحيرة
01023154035-

01113856001

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىالهانوفيلاالسكندرية
أمام  -  طريق اسكندريه مطروح ١٧الكيلو 

بنزينه اويل ليبيا
03 439044401000498267

مستشفى عبد المنعم جابر التخصصىالمستشفياتالبرتقالىالهانوفيلاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- مجمع عبد المنعم جابر - ش الهانوفيل 

2000مدينة الهانوفيل 
034396672034396671

مستشفى الهدايا باالسكندريهالمستشفياتالبرتقالىالهدايااالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 ش عبد السالم عارف  الهدايا 16

االسكندريه
03 583170303 5831709

أمراض صدريةعبد المنعم كامل ربيع. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالهدايااالسكندرية
شارع عبد السالم عارف أمام محطة ترام 

أبراج الخليج برج ج– الهدايا 
035853245

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
زيزينيا -  بالدور االرضى 001الوحدة رقم 

ش الهرم- مول 
19600



صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
-  شارع الهرم أمام فندق قصر األهرام 44  

3محل رقم 
19600

19600ناصية عبدالخالق عزوز-شارع الهرم365صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

19600الجيزة_شارع الهرم195صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

0120047607401200198133ش الهرم بجوار قسم الطالبيه19011424صيدليات صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

0111901174101211183207 شارع الهرم114 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

0122991901101119011749 شارع الهرم19011259صيدليات صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

0100332483301141901126الطالبيه-  أ شارع الملك فيصل  19011401صيدليات صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
نصر _  ش محمود غالب ناصيه المرزاجي9

الدين
0115641901101011789488

35700005 0115222910702نصر الدين-  شارع النادى الرياضى 30عادل. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

16343محطة التعاون-  شارع فيصل 253صيدليات االجزخانةصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

التطبيقين- مستشفى الجيزه الدولى المستشفياتالبرتقالىالهرمالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
37810017 3781001802 02مدكور-  ش الهرم 334

مستشفى الشروقالمستشفياتالبرتقالىالهرمالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 ش االميره فاديه متفرع من ابو الهول 27

السياحى
02 3383373002 33824501

مستشفى الجابرىالمستشفياتالبرتقالىالهرمالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01066383395بجوار شارع العريش-  شارع الهرم 140

33933281 02–الطالبية البحرية –  شارع كفر طهرمس 1غسيل كلوى– عيادات خارجية مستشفى الدكتور وحيد السعيد ألمراض الكلى والكلى الصناعيةالمستشفياتالبرتقالىالهرمالجيزة

مراكز األهرام لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالهرمالجيزة
- الهرم - الطالبيه -  شارع عثمان محرم 43

أمام مستشفى شلتوت
023582708901000175769

19014 ش الهرم بجوار خزان المياة360الهرم معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
 مكرر ش الهرم اعلى البنك االهلى 132

الهرم-  المتحد 
19014

19911 شارع الهرم426معمل البرجالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة



معمل البرجالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
  ش كامل عوده متفرع من ش عثمان 2

الهرم- الطالبيه - محرم 
19911

معمل البرجالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
شارع الهرم تقاطع ش العريش عمارات 

ميراك سنتر
19911

19911 شارع الهرم مستشفى السالم402معمل البرجالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

16191 ش الهرم300الهرم  الفا البالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

رويال البالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
عمارات االتحادية -  شارع الهرم 300

منتصر
16064

19445 ش الهرم اعلى بنك بلوم410معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

19445اعلى المطعم الصينى-  ش الهرم 158معمل الشمسالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

16191 ش الهرم417الفا البالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

معامل الحكمة المعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
ناصية الهرم مع -  شارع الهرم 93

اما مستشفى الهرم- المريوطية 
16059

16987الطالبيه-  ش الهرم  عمارات االتحاديه 300أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىالهرمالجيزة

طب االطفالجمال طه. د. أهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة
أعلى سور نفق  – 1مجمع نصر الدين رقم 

الهرم
02 35718727

تخصصات متعددةعيادات كوينز التخصصيةهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة
امام مبنى -  شارع الهرم الرئيسى 413

المحافظة
02 3378658901015551114

378090591222178193 02شارع الهرم- زيزينيا مول طب االطفالرامز بادير. دهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة

3740005501111949838 02امام التوحيد و النور-  شارع ترسا  50أمراض النساء و التوليدفايز يحيى الدسوقى. دهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة

أمراض النساء و التوليدسهام حسين. دهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة
-ناصية ش العريش -  ش الملك فيصل 177

 فيصل
02 3392994801223316866

3582182901223490670 02 شارع الملك فيصل358جراحة عظامشيرين أحمد خليل. د.أهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة

الجيزة–  ش الهرم 400عيونسعد حسن القاضى. دهيئة األطباءالبرتقالىالهرمالجيزة
02 33941835-02 

33941616
01225879999

دكتور عبد الحليم محمد كاملأسنانالبرتقالىالهرمالجيزة
 ش الهرم  مجمع نصر الدين  اعلى 446

نفق الهرم  البرج االدارى
02 357175600127030690



محمد حسن . دأسنانالبرتقالىالهرمالجيزة
- الهرم - الطالبيه -  شارع عثمان محرم 43

أمام مستشفى شلتوت
01007522221

هشام محمود. دأسنانالبرتقالىالهرمالجيزة
عمارات - محطة الطالبية- ش الهرم 300

االتحاديه  الجيزه
01146196510

101116314142برج رقم - أبراج نصر الدين (حسين محمد طاهر. د )-المركز المصرى األول لطب األسنان أسنانالبرتقالىالهرمالجيزة

مركز حسبو للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
- عمارات بنك التعمير واالسكان - أ  - 7

مصر- القاهره - الهرم 
02-37720840

صالح عبد المنعم صوان. د.مركز النيل التخصصى   أعالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
بجوار - برج ريتاج -  شارع الهرم 238

سنترال الهرم
01202938460

مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
نهاية نفق -  شارع اشرف البطران 1

المريوطيه
01006002009

الصفا و المروة للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
خلف مسجد خاتم -  شارع فتح االسالم 16

شارع الهرم- المرسلين 
0111760769301122300994

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
اول يمين من -  شارع فؤاد الدمرداش 11

شارع الثالثينى
01280160259

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
شارع الهرم -  أ عمارات جاردينيا 1

محطة العريش- الرئيسى 
01029907167

اسماعيل الخشاب.مركز دعالج طبيعىالبرتقالىالهرمالجيزة
نصر - اعلى بنك بلوم -  شارع الهرم 410

الدين

02 35702431-02 

35704290
01000058781

01066603137أخناتون سنتر–  شارع الهرم 363الهرم    جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالهرمالجيزة

33822931 02 شارع ابوالهول السياحى35رضوى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
- بجوار فندق قصر االهرام - شارع الهرم  

مشعل
16344

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
بجوار اوالد - ابراج الصفوة - شارع اللبينى 

رجب
16344

16344المنصورية-  شارع ابو الهول السياحى 67صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
محطة -  شارع الهرم الرئيسى 218

حى العمرانية- المطبعة 
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
تقاطع اللبينى مع شارع عبد المجيد البطران 

المريوطية- 
19692

19692قسم العمرانية-  شارع االهرام 408صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة



010095948454من شارع الهرم-  عمارات الضباط 2بصريات العادل مراكز البصرياتالبرتقالىالهرمالجيزة

0237806505الهرم-  ش االهرام 385مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
الناحيه -  ش أبو الهول السياحى 28

الشرقيه
19661

19661امام كايرو مول- ش الهرم 276صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

19661 ميدان الرمايه3صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

3742608001211811486 02 شارع ترسا المريوطية8صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
 شارع ترسا، الطالبية، بجوار برج ١١

األطباء
02 3585690101019915488

3742561101155635888 02 شارع اللبينى بجوار نفق فيصل38صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

3587000001275288443 02 شارع الملك فيصل438صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
 شارع حاتم المرسلين امام مسجد خاتم 5

المرسلين
02 3779750001200581003

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
 ش ابو الهول السياحي بجوار الصوت 23

والضوء
02 3773013101018017444

16442االندلس-  شارع الخليفة 35صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

16442الطالبية- من شارع ترسا - شارع كراته صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

16442شارع العروبة- برج قصر العروبة صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

16442ناصية شارع اللبينى-  شارع عزيز 1صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

16442المريوطية-  شارع الهرم 84صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
بجوار فندق -  ش الهرم الرئيسي 103

جوهرة االهرام

02 33834557- 02 

33834559
19110

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
- مدينة بيتكو –  ش الهرم الرئيسي 32

مشعل

02 33881685

02 33881687
19110



بجوار مترو ماركت-   ش العريش 1صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
02 35840835

02 35862793
19110

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
داخل مستشفى الجيزة -  ش الهرم 334

الدولي
02 3780445519110

3744829701065840840 02ناصية المريوطية-  شارع الشيشينى 1صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

3385507201062793723 02المريوطية-  شارع متولى الشعراوى 24صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

19757شارع الهرم   أ132صيدليات كير صيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىالهرمالجيزة
محطة ومبى بجوار -  ش الهرم 417

بيتزاهت
19199

معامل جراند المعاملالبرتقالىالهرمالجيزة
عمارات - الطالبية -  شارع الهرم 300

االتحادية
02 3397146001211131051

فريد عكاشه. صيدلية االسعاف  دصيدليهالبرتقالىالواسطىبنى سويف
- ش صميده متفرع من ش أحمد عرابى 

الواسطى- مركز الواسطى 
082 2510624

محمد صالح. صيدلية دصيدليهالبرتقالىالواسطىبنى سويف
بنى - الواسطى -  ش سعد زغلول 23

سويف
082 2510019

01026111269خلف مركز الشرطة- شارع الجمهورية مركز جاما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىالواسطىبنى سويف

معامل جاما للتحاليل الطبيهالمعاملالبرتقالىالواسطىبنى سويف
بنى  - (الثانويه ) ش جمال عبد الناصر 6

سويف
082 250720001019010500

01096177738خلف مركز الشرطه- ش الجمهوريه معامل جاما للتحاليل الطبيهالمعاملالبرتقالىالواسطىبنى سويف

19600شارع العباسية بجوار قسم الوايلي99صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىالوايليالقاهره

19911 طريق الحرية محطة الوزارة514معمل البرجالمعاملالبرتقالىالـوزارةاالسكندرية

0109978370401003537358امام مستشفى اوسيم المركزىطب اطفالايمن عبد الباسط . دهيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة

هيثم محمود . صيدلية دصيدليهالبرتقالىاوسيم الجيزة
الطريق - شنبارى - طريق الكوم االحمر 

العمومى
02 23675077001144527099

38707090 02امام مدرسة القاهرة- شارع الجمهورية محمد محمد احمد . صيدلية دصيدليهالبرتقالىاوسيم الجيزة

0106973909بجوار المطحن- شارع الجمهورية امراض النساء و التوليدكريم الطويل . دهيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة



01287818438امام البنك االهلى- شارع الجمهورية امراض الباطنة و الكبدحسن عبد الوهاب ليمود . دهيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة

 01111983693المناشى- بجور بنك مصر - الموقف الجديد جراحة عظامفادى كمال بدير . دهيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة

3871248501005632128 02امام مسجد المدينة- شارع الجمهورية جراحة عامةعادل عبد الحليم زيدان . دهيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة

تخصصات متعددةالعيادات الطبية التخصصية بالجمعية الشرعية بأوسيم هيئة األطباءالبرتقالىاوسيم الجيزة
مسجد - درب البحايرة - شارع العمدة 

الجمعية الشرعية
02 3870075501113106069

مارى عيسى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة
من شارع كورنيش -  شارع اسوان 22

وراق الحضر- النيل 
02 35426565

19600إمبابة-وراق العرب - شارع القومية صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة

جمعية جماعة أنصار السنة 7و6محل رقم 

بجوار )المحمدية شارع نادى إمبابة الرياضى

(الكنيسة

19600

0106531115801223819011مدينه العمال-  شارع العامل االول 190111صيدليات صيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة

0112219011501011790665شارع طلعت حرب19011صيدليات صيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة

مايكل فكرى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىإمبابةالجيزة
متفرع من -  شارع ممدوح مهدلى 13

شارع القومية العربية
02 3712124101110000575

16191 ش الوحدة123الفا البالمعاملالبرتقالىإمبابةالجيزة

19014 ش الوحدة الدور الثانى123إمبابة   معمل المختبرالمعاملالبرتقالىإمبابةالجيزة

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىإمبابةالجيزة
ناصية شارع محمد - شارع القوميه العربيه 

رشدى
19445

معمل البرجالمعاملالبرتقالىإمبابةالجيزة
 شارع الوحدة العربية من ترعة السواحل 1

أمام سنترال الوراق
19911

إيهاب عبد الحميد الصباغ. دأسنانالبرتقالىإمبابةالجيزة
أمام –  شارع نادى إمبابه الرياضى 106

إمبابه– مسجد الرحمن 
02 33153331

343244901012303373 045بجوار النساجون الشرقيون- شارع البحر صيدلية مستشفى نور الرحمن صيدليهالبرتقالىإيتاى البارودالبحيرة

مستشفى الشفاء التخصصىالمستشفياتالبرتقالىإيتاى البارودالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار الساحه - أول طريق شبراخيت 

البحيره- ايتاى البارود - الشعبيه 
(045) 3441464

مستشفى نور الرحمن المستشفياتالبرتقالىإيتاى البارودالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3432449 045بجوار النساجون الشرقيون- شارع البحر 



معمل البرجالمعاملالبرتقالىإيتاى البارودالبحيرة
تقاطع شارع رمسيس مع الثورة ميدان 

الجامعه
19911

أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىإيتاى البارودالبحيرة
ايتاى - بجوار صيدلية النجار - ش رمسيس 

البارود
16987

حسام قطب . صيدلية دصيدليهالبرتقالىأبو حمادالشرقية
- متفرع من شارع التحرير - شارع عاشور 

حى المغازى
055 340943401099779839

01110190156كفر العزازىصيدلية الحسن صيدليهالبرتقالىأبو حمادالشرقية

340232301097972829 055كفر العزازىصيدلية السعيد الجديدة صيدليهالبرتقالىأبو حمادالشرقية

مستشفى أبو ساطى التخصصيالمستشفياتالبرتقالىأبو حمادالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

أبو حماد   – شارع الشيخ   بجوار المحكمة 

الشرقية
055 3400744055 3402369

0122404026801204147197بجوار سوق االثنين- شارع الحرية جراحة النسا و التوليد مركز دار الرحمة المستشفياتالبرتقالىأبو حمادالشرقية

مركز المدينة المنورة الخيرىالمستشفياتالبرتقالىأبو حمادالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3415353 3415539055 055القطاوية

دار االشعة الحديثة مراكز األشعةالبرتقالىأبو حمادالشرقية
خلف مدرسة السادات - شارع بور سعيد 

االعدادية
055 2860727

340866501224646131 055امام صيدلية عاطف- شارع بور سعيد مسالك بوليةاحمد رجب . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

مسالك بوليةباسم حارة . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية
- امام مدرسة السادات - شارع بور سعيد 

بجوار صيدلية النجار
0120311831401141125857

0114390914801273605655بجوار بنزينة مصر للبترول- موقف مصر انف و اذن و حنجرةمحمد صالح عبد العظيم . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01060505285امام مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد الجراحة العامةاحمد حامد السيد البنا. دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

أمراض النساء و التوليدنبيلة احمد  الملط. دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية
اعلى - بجوار مستشفى ابو حماد المركزى 

صيدلية الزهراء
055 340181801145011151

01285692388بجوار مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد امراض الباطنةايهاب فوزى . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

0106525420601096736593امام مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد طب االطفالماجد شعيب . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01150490006امام مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد امراض الباطنة و القلباحمد محمد عمر . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01121222447بجوار مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد عيوناحمد محمد خليفة. دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية



محمد نور الدين . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

اعلى منفذ القوات - شارع بور سعيد 

المسلحة
01118350505

3410117 01001298100055حى المغازى- خلف معرض العروسة جراحة عظاماحمد محمد صالح. دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

3411122 055بجوار بنك مصر- امام السنترال االمراض الجلدية و التناسليةامير الشرقاوى . دهيئة األطباءالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01157794681اعلى التوحيد و النور- امام كوبرى المركز سما كلينك لالسنان أسنانالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01014955959كفر العزازىاحمد صابر . دأسنانالبرتقالىأبو حمادالشرقية

3416688 055بجوار مشغل ابو عزب- شارع بور سعيد مركز يحيى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىأبو حمادالشرقية

341730101006015223 055بجوار موقف مصر- شارع الشيخ ابو حماد مركز المسلمى للبصريات مراكز البصرياتالبرتقالىأبو حمادالشرقية

01011173786العروة شرق (صيدلية العروة)صيدلية السايح صيدليهالبرتقالىأدفواسوان

01158379000بجوار البنك االهلى- كورنيش النيل صيدلية السايح صيدليهالبرتقالىأدفواسوان

4713619 097أسوان- أدفو - ش الجمهوريه ايفلين. صيدلية دصيدليهالبرتقالىأدفواسوان

4719066 097أدفو- شارع مجلس المدينه امام المحكمه أمراض الباطنة و القلبانطون لبيب فهمى. دهيئة األطباءالبرتقالىأدفواسوان

أحمد عطيه عبد المعطى.دهيئة األطباءالبرتقالىأنشاص الرملالشرقية
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
01114408787بلبيس-  أنشاص الرمل 

طب االطفالعماد على شرف. دهيئة األطباءالبرتقالىأنشاص الرملالشرقية
بجوار محطة السكه الحديد - أنشاص الرمل 

بلبيس-  
01004966045

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىباب الشعريةالقاهره
 شارع بورسعيد، باب الشعرية، بجوار ٥٦٣

مستشفى سيد جالل
02 2787995501227689393

16344بجوار السنترال-  ميدان باب الشعرية 12صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىباب الشعريةالقاهره

0225889560برج باب الشعرية–  ميدان باب الشعرية 3عماد عزت. دأسنانالبرتقالىباب الشعريةالقاهره

مركز جاما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىببابنى سويف
اعلى حلوانى - شارع المستشفى االميرى 

المحمدى
01280852876

4595128 03برج العرب الجديدة–  شارع سوق الفتح 4عبد الفتاح عبد العزيز طه. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبرج العرباالسكندرية



01066603104مول العروبة- طريق مطار برج العرب جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىبرج العرباالسكندرية

مستشفى السالم الملكىالمستشفياتالبرتقالىبرج العرباالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-الحى السكنى االول  - 6 مجاورة 57 و 54

 منطقة الخدمات
03 4600058-59-6003 4600057

459870101020300900 03مدينة برج العرب الجديدة - 1200مساكن صيدلية قاسمصيدليهالبرتقالىبرج العرباالسكندرية

273231401022706729 040امام محالت الحفناوى- شارع الجمهورية مسالك بوليةخالد احمد حبيب.دهيئة األطباءالبرتقالىبسيونالغربية

مستشفى الغندورالمستشفياتالبرتقالىبلبيسالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 

– بلبيس – شارع عبد المنعم رياض 

الشرقية

055 2853250-055 

2870444

055 2852521- 

055 2870555

مستشفى الرحمه التخصصىالمستشفياتالبرتقالىبلبيسالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2853073 055شارع بورسعيد  بلبيس  الشرقيه

0112540113101010207160امام بنك مصر- شارع بور سعيد مركز البيان لالشعة و التحاليل الطبيةمراكز األشعةالبرتقالىبلبيسالشرقية

286072701110785785 055خلف بنك مصر- شارع بور سعيد دار االشعة الحديثة مراكز األشعةالبرتقالىبلبيسالشرقية

19989ش بورسعيد بجوار قسم الشرطة(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىبلبيسالشرقية

معمل البرجالمعاملالبرتقالىبلبيسالشرقية
 شارع بورسعيد مع 173برج فخر االدارى 

شارع الكومى
19911

01227644704شارع ابو بكر الصديقجراحة عظامعمرو حمتو. دهيئة األطباءالبرتقالىبلبيسالشرقية

01221400705شارع ابو بكر الصديقامراض العيوناحمد غالى . دهيئة األطباءالبرتقالىبلبيسالشرقية

01124448759امام قسم الشرطة- شارع بور سعيد امراض صدريه و حساسيهطارق حمدى حسن . دهيئة األطباءالبرتقالىبلبيسالشرقية

امراض قلب و اوعية دمويةمحمد عبد هللا . دهيئة األطباءالبرتقالىبلبيسالشرقية
متفرع من شارع بور - شارع السرساوى 

سعيد
01152295433

0122056534901124434543اعلى دار االشعة- شارع بور سعيد مسالك بوليةكريم محمود طه . دهيئة األطباءالبرتقالىبلبيسالشرقية

01007330267بجوار مسجد الشيخ ابو عبسى- ميدان باتا احمد محمد الصبروت . صيدلية دصيدليهالبرتقالىبلبيسالشرقية

01022979706شارع جمال عبد الناصرمحمد السيد رفاعى  . دأسنانالبرتقالىبلبيسالشرقية

طارق عفيفى.دعالج طبيعىالبرتقالىبلبيسالشرقية
امام - برج فخر امام - شارع بور سعيد 

بجوار ارابياتا- مجلس المدينة 
055 286782301021047564



01009004555بنها- طريق الرملة - برج الجزيرة صيدلية حجابصيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه

-بنها المنشية شارع الجيش48و20محل رقم

ش األهرام أو الشهيد فريد )محطة الرشيدى 

(ندا حاليا

19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه
أمام بوابة تحصيل -طريق شبرا بنها الحر 

الرسوم
19600

0106060767301066399333الدور االرضى- شارع الجميل 1- مول مكة محمد عبدهللا  المهدى على يوسف.صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه

مصطفى موافى . صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه
بجوار - شارع الترعة - جمجرة الجديدة 

مسجد الحاج سمير نصير
0106007441201002224650

صيدلية مستشفى الراعي الصالحصيدليهالبرتقالىبنهاالقليوبيه
داخل - شارع سعد زغلول بجوار بنك مصر 

مستشفى الراعى الصالح  بنها
01332552570133255259

المستشفى الكويتى التخصصىالمستشفياتالبرتقالىبنهاالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بنها - شارع مسجد عمر بن الخطاب 

امام - خلف التأمين الصحى - الجديدة 

مدرسة بنها الثانوية

0133168524-

01022211332

0133168527-

01022211331

3222818 013امام كلية العلوم-  شارع النساج 1عيادات خارجية- عالج داخلى مركز ابصار لجراحة العيونالمستشفياتالبرتقالىبنهاالقليوبيه
013 3222817- 

013 3222816

مستشفى الراعى الصالحالمستشفياتالبرتقالىبنهاالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

صيدلية- خارجية 

 شارع سعد زغلول بجوار بنك مصر  20

بنها
01332552570133260280

19989ش بنك مصر من  سعد زغلول7(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىبنهاالقليوبيه

3253001 01223163143013ميدان سعد زغلول- عماره المثلث احمد فريد لالشعة. مركز دمراكز األشعةالبرتقالىبنهاالقليوبيه

013323626201026264666خلف مستشفى الجامعه- ش النجدة مركز سما سكانمراكز األشعةالبرتقالىبنهاالقليوبيه

1ًمعمل البرجالمعاملالبرتقالىبنهاالقليوبيه 19911 شارع الحريـة  عمر طوسون سابقا

19014بنها–  ش جميل محطة العدلى 18معمل المختبرالمعاملالبرتقالىبنهاالقليوبيه

16191 شارع سعد زغلول  محطة العادلى29الفا البالمعاملالبرتقالىبنهاالقليوبيه

01332696260127885793ش جميل برج مكة1االمراض الجلدية و التناسليةسميرة المنشاويهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه

امراض الباطنة و القلبوائل مقلد . دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه
امام مستشفى بنها - عمارات غرب االستاد 

التعليمى
01064164991

0133265826أمام المحكمه- سنتر حجازى - بنها أمراض الباطنة العامةأيمن محمد ابراهيم البدوى. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه



0133266400ش الشهيد صالح كامل حجازىأمراض صدريةطارق سامى عبد الغنى عيسوى. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه

جراحة عامةالسيد عفيفى القطان. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه
ناصية بن - ش سعد زغلول - برج األمل 

الرشيد أعلى سنتر أبناء التوحيد
010653518020122328773

مسالك بوليةربيع جمعه سيد عمر. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه
طريق مصر اسكندريه القديم - كفر الجزار 

بجوار مدرسة بالل بن رباح المشتركه
01270452443

االمراض الجلدية و التناسليةأحمد حامد عبد الكريم. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه
أعلى المكتب - بجوار برج كنتاكى - األهرام 

الحديث
01012077787

جراحة عظاممحمد عنتر المصيلحى. دهيئة األطباءالبرتقالىبنهاالقليوبيه
امام - بجوار مجمع مواقف بها الجديده 

مسجد الصحابه
01023952323

مايكل منصور سالمه.دأسنانالبرتقالىبنهاالقليوبيه
أمام محلت - خلف محطة القطار - المنشيه 

السبيلى
0100286275701275188209

01228251727امام النادى الرياضى- تقسيم عياد مركز رويال سنتر للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىبنهاالقليوبيه

امراض النساء و التوليدمستشفى حواء التخصصية المراض النساء و التوليد المستشفياتالبرتقالىبنها الجديدةالقليوبيه
بنها - خلف نادى بنها الرياضى - برج االمل 

الجديدة
013 3236057

0101339138819110داخل جامعة بني سويفصيدليات مصرصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

صيدلية أبو سيفصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
- برج الجامعه -   شارع تقسيم الحريه 15

بجوار كنتاكى
082 2130274

01110888411-

01000651721

19757عمارات التليفزيون– صالح سالم صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
ش الملك فاروق )يوليو الرياضي 23ش 

(سابقا
19757

19757بني سويف– صالح سالم صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

شرين.  صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
من شارع المعاون مع اسالم - برج الجزيرة 

بجوار مدرسة الجزيرة- 
082 2330100

2208400 082بنى سويف– وسط البلد – شارع الرياض فريد عكاشة.  صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

فريد عكاشة.  صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
أمام عيادة الدكتور محمد - أرض الحريه 

العيسوى
082 2353033

2331222 082مول عرابى الدور الثانى- ش أحمد عرابى فريد عكاشة. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

19004امام أسماك البكري-شارع صالح سالم صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف



2214646 082شارع األباصيرى  بجوار جامع األباصيرىنشوى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

مستشفى بنى سويف  العسكرىالمستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2236055 082بجوار قطاع االمن المركزى- شرق النيل 

مستشفى برج الزهراءالمستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
9-8-2353507 082 شارع اسالم تقاطع شارع أحمد عرابى43

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار مدرسة - شارع طريق الفيوم الجديد 

الصفوة
19650

مركز النيل للجهاز الهضمى و الكبدالمستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- امام الثانويه العسكريه - ش احمد عرابى 

بنى سويف
082 232862201228143000

مستشفى الرواد للعيونالمستشفياتالفضىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

على - امام مستشفى الصدر - حى الزهور 

الطريق الدائرى
0100569735501113834322

مركز الحياه الطبى المتكامل المستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- ميدان الزراعيين - شارع احمد عرابى 

برج الشيمى الطبى
082 212121301030955535

مستشفى البرج التخصصى المستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- امام المطافى - شارع سعد زغلول 

الواسطى
01141014101

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

خلف قسم - ش طلعت أرض الحريه 4

بنى سويف- الشرطه 
082 2333326

(نهاد القاسم . د)مركز االيمان لألشعة  مراكز األشعةالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
متفرع من شارع –  شارع جوهر القائد 9

المدارس
082 2321422

0102201755بجوار نقابة الزراعيين- ميدان الزراعيين مركز جاما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

01022422283ناصية شارع رجائى- شارع صالح سالم مركز جاما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

01026111265(ش الثانويه) ش جمال عبد الناصر 17مركز جاما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

19014ش غالى من ش الرياضى4معمل المختبرالمعاملالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

معمل البرجالمعاملالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
 شارع دعلى شافعى المتعافى بجوار عمر 3

أفندى
19911

16191 ش أحمد عرابى تقاطع ش الهالل74الفا البالمعاملالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

16064امام شارع الصاغة– شارع الرياضى رويال البالمعاملالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

2366774 082ش المدارس أعلى مركز لإليمان لألشعه6أنف وأذن وحنجرهعبد الحميد محمود يس. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف



231475701006396644 082امام كافيتريا شيخ البلد- ش شافعى أمراض النساء و التوليدناهد محمدفؤاد. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

01281199544برج اليسر- شارع صالح سالم أمراض الباطنة و القلباسامة احمد امين . دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

أمراض الباطنة و القلباشرف عمار عبد النبى حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
بجوار شرطة - الدور االول  - 17ش 

بنى سويف- المرافق 
082 2314167

0112323545801003075166اول شارع االتوبيس- برج الندى امراض قلب و اوعية دمويةخالد رفعت عبد المجيد. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

جراحة عظامخالد محمد متولى حسين. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
بجوار - تقاطع أحمد عرابى - ش اسالم 

بنى سويف- مستشفى الزهراء 
082 2356020

جراحة عامةهشام احمد نفادى. دهيئة األطباءالبرتقالىبنى سويفبنى سويف
ميدان الميديريه -  يوليو الرياضى 23ش 

بنى سويف- القديم 
01001275532082 2208324

01222593311بجوار معمل البرج- شارع سعد زغلول مركز الشريف للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

2329895 082أمام ش شافعى- ش صالح سالم مركز الفتح للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

01122523333شارع البنك االهلى القديم- الفشن مركز بصريات رؤى مراكز البصرياتالبرتقالىبنى سويفبنى سويف

4826655201222612509 02بهتيم- امام شركة اسكو مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىبهتيمالقليوبيه

4826655201222612509 02بهتيم- سنتر الرضوى بالمرجوشى مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىبهتيمالقليوبيه

4826655201222612509 02بهتيم- شارع مخلص مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىبهتيمالقليوبيه

4826655201222612509 02برج العفيفى- مبدان بهتيم مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىبهتيمالقليوبيه

صيدلية االميرصيدليهالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
امام اسواق -  سبتمبر 15شارع الجيش و 

حمام االهلية
066 3420009

معامل ميترا المعاملالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
بجوار بنك  - 22شارع الجمهورية و 

القاهرة
066 3400006

فاطمة السيد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
 امام مدرسة 13ابراج محمد علي رقم 

االعدادية بنين
066 3412006

341410401288479996 066خلف مدرسة الصنايع- شارع الشعراوى معمل استراالمعاملالبرتقالىبور فؤادبورسعيد

01272552443امام مسجد الشعراوى- شارع الشعراوى معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىبور فؤادبورسعيد



امراض الباطنة و االعصابتامر احمد السيد المصرى.دهيئة األطباءالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
برج - شارع سعد زغلول و االزهار 

االسالمية
01228531874

أمراض النساء و التوليدسحر الخضيرى.د- مركز اليسر للنسا و التوليد هيئة األطباءالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
امام  (أ) 11عمارة - مساكن البحيري 

مدرسة الصنايع و دار المسنين
066 3413424

0663351221بجوار حلوانى عبده سالم- مساكن االستثمار  للبصريات6÷6مركز مراكز البصرياتالبرتقالىبور فؤادبورسعيد

 للبصريات6÷6مركز مراكز البصرياتالبرتقالىبور فؤادبورسعيد
بجوار مستشفى - ا مساكن اشتوم الجميل 

بور فؤاد العام
0663351222

19600برج الفورسيزونز-  ش عرابي 53صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

19600تعاونيات الزهور-عمارة االقصر2صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 يوليو امام كليه تربيه نوعيه برج 23ش 

106اليسر عمارة 
19600

عبد هللا نصر. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

- امتداد شارع االمين  - ش سيد درويش  

امام مركز شباب - ميدان السيد متولى 

األستاد

066333933301016012020

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
تقاطع شارع محمد على و سعد زغلول من 

شارع الثالثينى
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 تقسيم ارض 4رقم -  شارع الجمهورية 69

برج الكرامة- البحرية 
19692

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
مساكن النشار حي المناخ بجوار مكتب 1

االهرام
19661

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
تقسيم  - 44برج قناة السويس رقم 

حي المناخ- الشروق قشالق السواحل 
19661

سامر سمير جندى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
نهاية شارع اسوان - منطقة فاطمة الزهراء 

بجوار نادى الغزل- 
066372424701227443551

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
ابراج الفرما برج د - شارع محمد علي

5محل رقم –
19757

19757ديسمبر أبراج النزهة حى الزهور23ش 8 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

19757يوليو أرض البحرين برج المتحف23ش صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

عالء محمد  المزين. صيدلية دصيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
- برج الحرم - شارع عبد السالم عارف 

خلف مستشفى بور سعيد العسكرى
066325181201279944480

010015886710663327274المناخ– ش األمين والسواحل محمد سأسأ/ دطبيب متاليفبورسعيدبورسعيد



مستشفى المبرةالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3245962 066بورسعيد–   يوليو 23شارع 

066 3245972, 

066 3245964

مستشفى اّل سليمانالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- شارع االمين و سعد زغلول حى المناخ 

بورسعيد
066 32202200663248533

مستشفى بورسعيد العسكرىالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 يوليو أمام المتحف الحربى23ش 

066 3223722 / 066 

3222673
066 3221676

مستشفى الدلفراندالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3223663 066 3329326 066 ش الشهيد محمد أحمد الجيار17

مستشفى مركز افاميناالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
372798601005151890 066بجوار مسجد الصالح- امتداد شارع االمين 

مستشفى عطاء التخصصى المستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار - منطقة الحرية - شارع االمين 

مسجد االيمان

066 3260800-066 

3260000

01200029008-

01090606327

مركز السالم لجراحة العيونالمستشفياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
066334490001026681670شارع الجمهورية و الشهيد عاطف السادات

1201068667720-3230411 066شارع صفية زغلولسمارت سكانمراكز األشعةالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
-ش الجمهوريه – مجمع البريد االستثمارى 

14شقة –   الدور االول 
19014

معمل البرجالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
شارع التعمير بجوارحى الضواحى مركز 

الرباط الطبى
19911

19911شارع الجيش وصفيه زغلول102معمل البرجالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

19911ميدان بنزرت, تعاونيات الزهورمعمل البرجالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
- ش الشعراوى -  عمارات حى الشرق 42

بورسعيد- بورفؤاد  - 1الدور
19014

01200220834شارع النصر و الدقهلية- ارض العزب معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

01222347554امام مستشفى النصر- حى الزهور معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

01200190089برج االطباء-شارع صالح سالممعمل سيتى البالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

معامل ميترا المعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
برج نور -شارع محمد على و التجارى

االيمان
066 3333328

01012300009برج اليسقى- شارع اوجينى و الجيش معامل ميترا المعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد



معامل ميترا المعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 -130عمارة- حى الزهور -  وحدة 5000

بجوار سيراميك البوالقى
066 3633383

333330501277433902 066شارع محمد على و النيلمعمل استراالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

معمل استراالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
حى - برج سندس - امام مستشفى النصر 

الزهور
01288449774

معمل استراالمعاملالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
امام السنترال العمومى و - حى الشرق 

المحكمة
066 332277101200676042

طب االطفالمحمد نجيب ابو الفتوح.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
برج - شارع صالح سالم و سعد زغلول 

االطباء
066323645601221841685

طب االطفالحسن حسين حسن احمد.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 شارع سعد زغلول و الشهيد نبيل 15

منصور
01005150883066 3333359

أمراض الباطنة العامةشريف محمد شعبان.د- مركز شفاء هيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
عمارة هيئة قناة -  شارع الشعراوى 1

بجوار كافتيريا الجزيرة- السويس 
01276777053066 3427252

امراض صدريه و حساسيهخلف فهمى قالدة. دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
فوق صيدلية - شارع محمد على و اوجينا 

ابو الغيط
066 3322409

066324505501224036655امام الجامع التوفيقى- شارع سعد زغلول أمراض الباطنة العامةوفيق الجميل.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0663336651شارع الناصر وأسوان–  أرض العزب 1االمراض الجلدية و التناسليةمحمد محمد فراج/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
01009259080-

01224464423

أمراض الباطنة و القلبد أبو المعاطى الشريف.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
ش صالح سالم و أحمد شوقى  بجوار 

محالت كريستينا  بورسعيد
663327288

01223181954-

01272733334

أمراض الباطنة و القلبشريف شحاتة ابو جندى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
- برج نور االيمان -  تجاري محمد علي 

الدور االول
0663339500

325177701227351100 066 شارع بنما و عرفات6أمراض الباطنة و القلبايمن ابراهيم الجندى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0663340459تقاطع الثالثينى- شارع حافظ ابراهيم 39 أمراض الباطنة و القلبمحمود الفوى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0663328963برج األطباء– شارع صالح سالم والثالثينى أمراض صدريةعصام السنوسى ناجى/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

جراحة عامةعلي محمد البسيوني/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
بجوار جامع – شارع بني سويف والبلدية  

قوطه
0663226474066 3224493

جراحة عامةحسن ايوب.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
فوق مجوهرات - شارع كسرى و الغورى 

المناخلي
0122757460902 3221532

3222166 3233247066 066 شارع الجمهورية29جراحة عظاممحمد التابعي الجريتلي/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد



3251234 066امام معهد فنى تجارى- شارع الثالثينى جراحة عظامخالد ابو النصر. دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

جراحة عظامالحسينى مصطفى. دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
ش اوجينا – عيادة الركبة التخصصية 

برج اوجينا الشرق– ومختار سعيد 
066334930401201223876

066334646601001446605ش الظاهر الوكيل10عيوناحمد شحاتة ابو جندى. دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

مسالك بوليةمحمد السيد قابيل/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 شارع سعد زغلول 12–برج اليمامة 

ومحمد علي
066332775301005173443

مسالك بوليةحسام ابو والى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
خلف مستشفى -  مساكن اشتوم الجميل 5

بور فؤاد العام
0663434450

مسالك بوليةرؤوف زخارى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
بجوار مستشفى - شارع الثالثينى و اسوان 

برج تبارك- دار الشفا 
0663344471

0663231479حى المناخ- شارع التجارى و االزهار مسالك بوليةاحمد فهمى زهران.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

االمراض الجلدية و التناسليةدرويش الدسوقى.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
امام المستشفى - شارع صفية زغلول 

االميرى
066 32257530124548908

أمراض صدريةهشام محمد ابوالعطا.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
شارع الثالثينى و نبيل منصور امام حلوانى 

فشور بجوار حاتى الباشا
066 3245242

01001841542 شارع الجمهورية و طنطا29أنف وأذن وحنجرهياسر طه محمود مدين.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

أنف وأذن وحنجرهعبدهللا حسب النبى الصادق.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
بجوار المسجد - شارع المقدس و الثالثينى 

التوفيقى
01226362517

06632299770105158455حى المناخ- شارع النصر أمراض النساء و التوليدمحمد على عبد الحافظ.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0128500416701003668923عطفة الشهداء-  شارع محمد على 2أمراض النساء و التوليدفاطمة صالح حسن عبد الفتاح.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

3202259 01227077881066ميدان الصياديين- المناخ أمراض النساء و التوليدهدى يوسف شاكر.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

امراض الباطنة و الكلىمحمود عطى مهران.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
-  شارع الشهيد محمد ابراهيم الموجى 2

حى المناخ
01281556783

جراحة المخ و األعصابمحمد ابراهيم صبح.دهيئة األطباءالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
امام - برج قناة السويس - شارع الثالثينى 

سينما مصر
01003136433

د ياسر ابراهيم صالح.أأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
ش صالح سالم  برج االطباء  عمارة الغزاز 

 بورسعيد
0663325757

مركز الفيروز لجراحة االسنان و العالج الطبيعىأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
برج -  يوليو و صالح سالم 23شارع 

امام مسجد لطفى شبارة- لهيطة 
066 335065001221558229



محمد عطاهلل . دأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
مجمع ابو اسماعيل - شارع الثالثينى 

التجارى
066 332229101010200032

20112426488شارع دمنهور و هارون ع محمد محمود على شمس الدين.دأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

مينا فاروق جندى.دأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
 شارع الشهيد مختار سعيد و سعد 31

بجوار مديرية الشئون االجتماعية- زغلول 
01286406540

335065001221558229 066برج حماد- شارع كسرى و االمين مركز الفيروز لجراحة االسنان و العالج الطبيعىأسنانالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0663240485شارع محمد على والنيل– برج التوحيد مركز التوحيد للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

335065001221558229 066برج حماد- شارع كسرى و االمين مركز الفيروز لجراحة االسنان و العالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

0663351220بجوار حلوانى فشور- شارع الثالثينى  للبصريات6÷6مركز مراكز البصرياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

01002565727 يوليو23شارع -  برج المتحف 5جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

16442مساكن الجمعية التعاونية-  النصر 13صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

16442خلف حديقة التاريخ- شارع ممفيس صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىبورسعيدبورسعيد
امام - عمارة قوطة - شارع سعد زغلول 

سنتر ريم
16442

01006002009بجوار المزلقان-  شارع ترعة الزمر 8مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىبوالق الدكرورالجيزة

19014بوالق الدكرور   ش ناهيا برج االسراءمعمل المختبرالمعاملالبرتقالىبوالق الدكرورالجيزة

19911تقاطع شارع  ناهيا وأبوبكر الصديقمعمل البرجالمعاملالبرتقالىبوالق الدكرورالجيزة

عيوند محمود السنباوى.أهيئة األطباءالبرتقالىبولكىاالسكندرية
-  طريق الحريه أمام محطة الوزاره 488

فوق خير زمان
03 583410601066612566

5446478 03بولكى– شارع أحمد شوقي 185مسالك بوليةحسام الدين حجازي زيادة.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىبولكىاالسكندرية

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىبيفيرلى هيلز الجيزة

البوابة الرباعية - كومبوند بيفرلى هيلز 

مول - منطقة الخدمات  (9)البوابة رقم 

The Walk 8 مبنى رقم 4 محل رقم

19757

19661 خدمات البوابه الرابعه20بيفرلى هيلز صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىبيفيرلى هيلز الجيزة



0121112009301101288810ش ثروت امام جامعه القاهره بوابه تجاره19011صيدليات صيدليهالبرتقالىبين السرايات الجيزة

0102335547619110بين السرايات–  ش زكي عثمان 21صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىبين السرايات الجيزة

3745510 048طوخ دلكا- شارع مدارس االقباط الصيدلية الدوليةصيدليهالبرتقالىتالالمنوفيه

(دار الشفا سابقا)مستشفى السالم المستشفياتالبرتقالىتالالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-بجوار محطة السكة الحديد - شارع الجيش 

 تال
01222996344

048 3440004-

01222996173

أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىثروتاالسكندرية
ش محمد سعيد متفرع من عبد الحميد 20

ثروت– الديب 
16987

2793008001065547395 02 ش كورنيش النيل مبنى الفورسيزون1089بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىجاردن سيتىالقاهره

صيدلية دكتور الحكيمصيدليهالبرتقالىجاردن سيتىالقاهره
عمارة أوزريس  جاردن سيتى امام السفاره 

االمريكيه
02 2794040302 27944204

16343خلف القصر العينى-  شارع الديوان 2(صيدلية الشافعى)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىجاردن سيتىالقاهره

16059امام اورانج-  شارع جمال عبد الناصر 157معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىجسر السويسالقاهره

الفا البالمعاملالبرتقالىجسر السويسالقاهره
شارع جسر -ب عمارات الفاروقية2

أعلى مطعم الشبراوي-السويس
16191

جراحة عظامشريف أحمد الغزالى. دهيئة األطباءالبرتقالىجسر السويسالقاهره
أمام كوبرى -  ش جسر السويس 154

الدور السابع- عمارة برج العنان - التجنيد 
01023039311

2241700016097 02 جسر السويس227صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىجسر السويسالقاهره

19600شارع جسر السويس241صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىجسر السويسالقاهره

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىجسر السويسالقاهره
ميدان الف -  شارع جسر السويس 275

مسكن
19669

19445أعلى فودافون-  ش مصر و السودان 120معمل الشمسالمعاملالبرتقالىجسر السويسالقاهره

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىجسر السويسالقاهره
النزهه عمارات -  جسر السويس 2ب

الفاروقيه
19445

19911أ عمارات الفاروقية2معمل البرجالمعاملالبرتقالىجسر السويسالقاهره

5842219 03 ش ابراهيمي فتحي غنيم جليم4احمد عبد السالم. صيدلية دصيدليهالبرتقالىجليماالسكندرية



مستشفى الشروقالمستشفياتاألخضرجليماالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
5856548 585645303 03جليم- شارع مصطفى فهمي 9

01004102112جليم–  طريق الحرية 583عيادات خارجية- عالج داخلي المستشفى التخصصى للجهاز الهضمى والكبدالمستشفياتالبرتقالىجليماالسكندرية

5855058 03585143303جليم–  طريق الحرية 542وهيب موسى. د.مركز أأسنانالبرتقالىجليماالسكندرية

01119804027جناكليس- التفتيش البحرى فؤاد سعد موريس . صيدلية دصيدليهالبرتقالىجناكليسالبحيرة

محطة ترام جناكليس-  شارع صبرى 5مركز تاج لعالج االسنانأسنانالبرتقالىجناكليساالسكندرية
03 5846830-03 

5846820

01001116090-

01148883334

577554401098890660-03جناكليس- طريق الحرية  637 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىجناكليساالسكندرية

5847576 03مول فتح هللاكاريرا فيجنمراكز البصرياتالبرتقالىجناكليساالسكندرية

19600حدائق االهرام _1 بوابة صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

3391450701014091117 02البوابة الثالثة-  منطقة ع 302صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

0111901139001065705558 ن البوابه الرابعه ش الجيش19011426صيدليات صيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

16343البوابة االولىصيدليات االجزخانةصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

33907760 3390775902 302ش – ج حدائق األهرام135مركز فال للعالج الطبيعيعالج طبيعىالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

مستشفى الواحةالمستشفياتالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2-33916121 02بوابة حورس-  ص 29

01200070760-

01112531183

33807828 3002-33807829 02(منقرع) م يمين البوابة الثالثة 20مركز الطاهرة لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

الفا البالمعاملالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
البوابة - عمارات حدائق االهرام294 

(بوابة مينا)الرابعة 
16191

16191ش جاردينيا- البوابة االولى الفا البالمعاملالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

تخصصات متعددةمركز سيتى كلينك للخدمات الطبيههيئة األطباءالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
 - (البوابه الرابعه )بوابة مينا -  ع 184

فرع حدائق األهرام
01003779314

2357098280100011994 02على طريق الفيوم- بوابة خفرع -  و 196طب االطفالعيادات اطفالنا التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة



3571872701116661948 02 ط210- البوابة الثانية طب االطفالجمال طه. د.أهيئة األطباءالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

16344 خفرع161-  البوابة الثانية 5صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
شارع -  مينا 416- ن البوابة الرابعة 

الجيش
16344

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
البوابة - نزلة السمان -  حوض خان 122

(خوفو)االولى 
19692

19692 شارع الجيش340صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
ش البوابة التانية الرئيسي مدخل خير 425 

زمان
01000213084

19661حدائق األهرام-  مدخل البوابه األولى 76صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
البوابه -  د امتداد شارع جاردينيا 272

حدائق االهرام- الثانيه 
19661

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
- البوابه الرابعه -   طريق الجيش 421

حدائق االهرام
19661

19661ح خلف المول التجارى13صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

19661ك البوابة الثانية18صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

19661البوابة الرابعة- ن شارع الجيش 412صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

بوابة خوفو– ش جاردينيا -  ب 161صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
02 33800072

02 33800074
19110

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة
ع مدخل البوابة الرابعة امام مسجد 220

المدينة المنورة
02 3391448501063385507

16442امتداد جاردينيا-  د بوابة احمس 279صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

19199(خوفو) 1، بوابة رقم 5أ شارع 59صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىحدائق االهرامالجيزة

كامل حسين كامل. دعالج طبيعىالبرتقالىحدائق القبةالقاهره
– دير المالك -  ش مصر والسودان 61

حدائق  القبة
02 2482035201222220384

268332255 02 شارع مصر والسودان  حدائق القبة147صيدليات ابو خالدصيدليهالبرتقالىحدائق القبةالقاهره



19011 شارع مصر و السودان110 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

19600حدائق القبة_شارع ولي العهد_السراي مولصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

مستشفى وادى النيل المستشفياتالذهبىحدائق القبةالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
24562700 1930302خلف مجلس الدفاع الوطنى

عيادات خارجية- عالج داخلي مركز الدره التخصصى للعيونالمستشفياتالفضىحدائق القبةالقاهره
 ش مصر و السودان أمام عمر افندى 123

حدائق القبه القاهره
02 24157469

16191 ش مصر والسودان127حدائق القبة  الفا البالمعاملالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىحدائق القبةالقاهره
حدائق -  ش مصر والسودان برج أ 127

القبة
19014

19911 شارع مصر والسودان115معمل البرجالمعاملالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

2482210901285505154 02حدائق القبه-  ش مصر و السودان 16طب االطفالهانى نجيب زكى. دهيئة األطباءالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

23300586 2682330302 02 ش مصر و السودان  حدائق القبة81دنت لألسنان-مركز أرتىأسنانالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

0114505922801014182900امام سور المخابرات-  امتداد ولى العهد 27(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .مركز دأسنانالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

012005044401220050444 شارع مصر و السودان103كريم محب كمال/دأسنانالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

زايد عبد الرحيم محمد. مركز الزايد للعالج الطبيعى  دعالج طبيعىالبرتقالىحدائق القبةالقاهره
أمام مستشفى وادى -  ش وادى النيل 89

محطة التأمين الصحى- النيل 
02 22580238 /9

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىحدائق القبةالقاهره
امام مسجد الشيخ -  شارع ولى العهد 351

غراب
19669

19757 أ ولى العهد19صيدليات كير صيدليهالبرتقالىحدائق القبةالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىحدائق القبةالقاهره
عمارة -  شارع مصر و السودان 127

لؤلؤة مصر و السودان
16064

هناء فؤاد. دأسنانالبرتقالىحدائق المعادىالقاهره
فوق - ميدان الجزائر -  شارع النصر 45

المعادى الجديدة- صيدلية العزبى 
01222228937

هناء فؤاد. دأسنانالبرتقالىحدائق المعادىالقاهره
اعلى صيدلية -  شارع حسانين الدسوقى 84

الجمال
01222228937

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىحدائق حلوان القاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-امام محطة المترو -  شارع السكة الحديد 8

 اعلى صيدلية العقبى
011000025501157057095



19244 شارع المحطة8صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىحدائق حلوان القاهره

مركز سيتى سكانمراكز األشعةالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
ميدان بن الحكم  عمارات بيت العز  45 

 اكتوبر  حلمية الزيتون6امام نادى 

02 26428028-

0226428546
01007685275

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
–  شارع ابن الحكم 10حلمية الزيتون 

ميدان الحلمية– عمارة بنك مصر 
19014

19911 شارع سليم األول115معمل البرجالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
متفرع من ابن -  ش محمود عطيه 29

 اعلى موبينيل9الدور الثالث شقه - الحكم 
16064

16059برج الفهيم الطبى-  ميدان الحلمية 81معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

الفا البالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
فوق - ميدان الحلمية -  ش بن الحكم 10

بنك مصر
16191

2303801001028986616 02حلمية الزيتون-  ش ترعة الجبل 343صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

0115019011701211183036 سليم االول19011146صيدليات صيدليهالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
بجوار اسماك الدكتور و - ش ابن الحكم 21 

امام شركه الكهرباء
19757

2651766001028986597 02 ش ترعة الجبل301صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره
اعلى - برج فهيم -  شارع سليم االول 81

صيدلية محمد فهيم
19358

2240381601278589150 02امام عمر افندى-  أ شارع سليم االول 99سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىحلمية الزيتونالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره
ش محمد سيد احمد على منصور صيدلية 

الجمهورية سابقا
19600

19600ميدان الشهداء–  ش أحمد أنسى 1صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره

مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىحلوانالقاهره
 ش محمد السيد أحمد برج النادى امام 41

2مؤمن الدور 
19144

مستشفى أمانالمستشفياتالبرتقالىحلوانالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 شارع رياض ناصية مصطفى فهمى  29

حلوان

02 28166656-

0228166657

01147777165-

01147777164

مستشفى الهدى االسالمىالمستشفياتالبرتقالىحلوانالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
27086011 02حلوان– أطلس – شارع فيضى 

02 27086013-

02 27086442



مستشفى االنتاج الحربىالمستشفياتالبرتقالىحلوانالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
28167054 5202-28167051 02ش اسماعيل كامل  شرق حلوان

مستشفى دار الشفاء الخاصه بحلوانالمستشفياتالبرتقالىحلوانالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
28182473 02 ش محمد سيد احمد  حلوان47

مراكز األشعةالبرتقالىحلوانالقاهره
المركز الدولى لالشعة و الرنين 

المغناطيسى

-  تقاطع شارع منصور مع المراغى 44

بجوار محطة مترو حلوان
02 28180144-145

01017631657-

01121186124

 ش عبد الرحمن بجوار الحى  حلوان2أوبتيما لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىحلوانالقاهره
02 27092225-02 

27092221

01022015005-

01022015007

رويال البالمعاملالبرتقالىحلوانالقاهره
احمد .اعلى صيدلية د-  ش محمد السيد 38

بجوار مكتب بريد حلوان- العزبى 
16064

16191ناصية ش شريف-  ش رياض 55الفا البالمعاملالبرتقالىحلوانالقاهره

أمراض قلب وأوعية دمويةياسر أحمد عبد الهادى. د. أهيئة األطباءالبرتقالىحلوانالقاهره
عمارة –  ب شارع محمد سيد أحمد 2

حلوان– الضرائب 
02 25561196

01205377729تقاطع شارع المراغى-  شارع منصور 44تخصصات متعددةمركز عناية الطبىهيئة األطباءالبرتقالىحلوانالقاهره

25573839 02حلوان- برج الروضه - ش رياض 120أمراض النساء و التوليدشريف شلبى. دهيئة األطباءالبرتقالىحلوانالقاهره

اسماء احمد بدوى.صيدلية دصيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره
بين شارع -  أ شارع اسماعيل كامل 46

ثابت و رستم
2559030001146597585

19244 شارع عبدالرحمن57صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره

19244 شارع شريف تقاطع شارع راغب48صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره
- شارع محمد سيد احمد مع فيضى باشا 

بجوار مستشفى حلوان العام
19692

19757بجانب اتصاالت- ش عبدهللا 30صيدليات كير صيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىحلوانالقاهره
- مستشفى الهدى االسالمى شارع فيضى 

حلوان- اطلس 
19661

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىدار السالمالقاهره
 ش الفيوم ناصية ابراهيم 50دار السالم   

عبد الهادى
19014

معمل البرجالمعاملالبرتقالىدار السالمالقاهره
 شارع أحمد زكى امتداد ش الفيوم  دار 45

السالم
19911

رويال البالمعاملالبرتقالىدار السالمالقاهره
بجوار موقف فايدة -  شارع احمد زكى 229

كامل
16064



19757تقاطع ش الثورة مع ش محرمصيدليات كير صيدليهالبرتقالىدسوقكفر الشيخ

معمل البرجالمعاملالبرتقالىدسوقكفر الشيخ
تقاطع شارعى الجيش والشركات مستشفى 

مــبرة دسوق
19911

معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىدشناقنا
-امام موقف قنا القديم - شارع مصر اسوان 

 عمارة مركز قنا لالشعة
16059

19911شارع النقراشى  برج السمره  دكرنسمعمل البرجالمعاملالبرتقالىدكرنسالدقهلية

مستشفى الفاروق التخصصىالمستشفياتالبرتقالىدمنهورالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار - أمتداد شارع مستشفى الحميات 

الموقف الجديد

0459102809 - 

01001824138
0459104041

مستشفى الزهراء الحديثة المستشفياتالبرتقالىدمنهورالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

خلف - طريق ابو المطامير - حوش عيسى 

شركة المهندس
0101070562301010705636

19600بندر دمنهور-  ش عبد السالم الشاذلى صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىدمنهورالبحيرة

19757شارع عبدالسالم الشاذلىصيدليات كير صيدليهالبرتقالىدمنهورالبحيرة

333616001090751020 045شارع ابو عبد هللاامال عويضة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىدمنهورالبحيرة

3333506 3333507045 045برج طيبة- ميدان النافورة مركز المدينة لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىدمنهورالبحيرة

البحيره سكان- مركز البحيره لألشعه مراكز األشعةالبرتقالىدمنهورالبحيرة
امام - برج ميامي - شارع أحمد محرم  

سينما ميامي سابقا
045 331272701221868292

أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىدمنهورالبحيرة
- دمنهور - برج األطباء - أرض الميرى 

البحيره
16987

16191ش أحمد عرابى- برج عرابى باشا الفا البالمعاملالبرتقالىدمنهورالبحيرة

19911 شارع احمد عرابى ميدان الساعة24معمل البرجالمعاملالبرتقالىدمنهورالبحيرة

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىدمنهورالبحيرة
برج السرج ش احمد محرم امام مباحث امن 

دمنهور– الدولة 
19014

2228800 2232528057 057ميدان سرور بجوار الشهر العقارىصيدلية  دراهمصيدليهالبرتقالىدمياطدمياط

أشرف عبد السالم احمد مصطفى. دطبيب متاليفدمياطدمياط
المجاوره السادسه أمام مستشفى األزهر 

الجامعى بجوار صيدلية عبده عبيد
0122385653401060400142

مستشفى الشروقالمستشفياتالبرتقالىدمياطدمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

  دمياط 172المنطقة المركزيه قطعه رقم 

الجديده
057 2240638501004242225



مستشفى دار الحياهالمستشفياتالبرتقالىدمياطدمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

المجاوره – الحى الثانى – دمياط الجديده 

مركز – الثانيه بجوار كلية التربيه النوعيه 

(1)القطعه رقم – المجاوره الثانيه 

010 222789340572401690

مستشفى دار الشفاءالمستشفياتالبرتقالىدمياطدمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2221279 2225365057 057ش المهندس محمد حسن دره

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىدمياطدمياط
شارع المستشار نافع بجوار شركه مياه 

الشرب
19989

0572245296شارع عبد الرحيم نافع بجوار مسجد المظلوممركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىدمياطدمياط

مركز االيمان لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىدمياطدمياط
شارع عبد الرحيم نافع بجوار شركة مصر 

المحروسه للسياحه
0572245296

اسامة خليل. د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىدمياطدمياط
ش عبد الرحيم نافع  دمياط بجانب مستشفى 

االعصر
057 2273444

057 2230140-

19989

دمياط سكان لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىدمياطدمياط
ش صالح سالم بجوار مدرسة التجارة 

الثانوية بنات
057-2235588057-2254102

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط
امام – عمارة التطبيقين – كورنيش النيل 

قصر الثقافة
19014

01222353359امام الموقف- فاراسكور معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط
بجوار قاصد - شارع الفنار - عزبة البرج 

كريم
01286678870

01200799255بجوار ستوديو مارشال- شارع الحربى معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

01200220137ميدان الكباس- شارع الجالء معمل سيتى البالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

معمل استراالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط
شارع الكوبرى العلوى - ميدان الشهابية 

برج الروضى- الجديد 
01288453339066 2335533

2230001 01200644964066اعلى مسجد الحسن- ميدان سرور معمل استراالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

2714040 01211599183066امام المستشفى العام- عزبة البرج معمل استراالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

2226080 057امام عمر افندى- برج التطبيقين معامل ميترا المعاملالبرتقالىدمياطدمياط

19911 أبراج الصفوة، كورنيش النيل2معمل البرجالمعاملالبرتقالىدمياطدمياط

فريد فريد محمود عطيه. دهيئة األطباءالبرتقالىدمياطدمياط
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
01225977827ش الكفراوى  دمياط الجديده



أشرف عبد السالم احمد مصطفى. دهيئة األطباءالبرتقالىدمياطدمياط
امراض الروماتيزم و الطب 

الطبيعى

المجاوره السادسه أمام مستشفى األزهر 

الجامعى بجوار صيدلية عبده عبيد
0122385653401060400142

أمراض قلب وأوعية دمويةابراهيم صبريهيئة األطباءالبرتقالىدمياطدمياط
ش الجالء أعلى صيدلية نصر بجوار 

شومان للنظارات
05722350880

0572403704الحي االول المجاوره الرابعه  دمياط الجديدهمحمد مصطفى محمد السكرى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىدمياطدمياط

19199ميدان الكباس-  ش الجالء 22صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىدمياطدمياط

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط
كوبرى المعلمين –على مشرفه –  ش 8

بجوار شركة المياه  
19199

19199ميدان سرور-  ش التحرير 2صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىدمياطدمياط

240428801014014646 057بجوار كنتاكى- شارع حسب هللا الكفراوى صيدلية الزهراء الجديدةصيدليهالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط

2407045 2409244057 057الحي الثاني  المجاورة الثالثة  دمياط الجديدةصيدلية حجازيصيدليهالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-بجوار بنك القاهرة  - اول شارع المحجوب 

 المنطقة المركزية
0100667772001066004432

01022000208اعلى كافتيريا سهر الليالى- شارع الصعيدى معامل ميترا المعاملالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط

االمراض الجلدية و التناسليةد محمد محمد السيد الوسيه.أهيئة األطباءالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط
-أعلى صيدلية الحور - أول شارع الكفراوى 

 دمياط الجديده
01000519488

مستشفى دمياط العسكرى المستشفياتالبرتقالىدمياط الجديدهدمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار - المنطقة المركزية - دمياط الجديدة 

الحديقة المركزية
057 2404882057 2404857

0111146122101099649411خلف صيدلية بركة- شارع النصر جراحة عامةمركز المجد للجراحة العامة المستشفياتالبرتقالىديرب نجمالشرقية

2363434 3777802055 055محمد شرف. برج د-  شارع العبور 2عيادات خارجية- عالج داخلي  وليد النجار التخصصى للنسا و التوليد . مركز دالمستشفياتالبرتقالىديرب نجمالشرقية

19014برج البنامعمل المختبرالمعاملالبرتقالىديرب نجمالشرقية

3763345010056750898 055برج الخميسى- شارع النصر جراحة عظاممحمود العشماوى عمار . دهيئة األطباءالبرتقالىديرب نجمالشرقية

ابراهيم محمد ابراهيم . دهيئة األطباءالبرتقالىديرب نجمالشرقية
امراض الكبد و مناظير الجهاز 

الهضمى
377776401225771945 055بجوار مستودع الغاز

3775222 01222628928055اعلى معمل المختبر- برج البنا امراض قلب و اوعية دمويةمحمد ماهر عالم . دهيئة األطباءالبرتقالىديرب نجمالشرقية



امراض جلديةعبد هللا عيسوى . دهيئة األطباءالبرتقالىديرب نجمالشرقية
امام مركز شرطة ديرب - برج شاكر سند 

نجم
055 372043

01090339888شارع ابو زيد سالمة- امام البنك االهلى انف و اذن و حنجرةأحمد ابراهيم السيد على. دهيئة األطباءالبرتقالىديرب نجمالشرقية

19989بجوار مستشفى ديرب نجم المركزى(تكنو سكان )اسامة خليل . د.مركز أمراكز األشعةالبرتقالىديرب نجمالشرقية

01006285473خلف صيدلية بركةمركز المنار للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىديرب نجمالشرقية

حسام . صيدلية دصيدليهالبرتقالىديرب نجمالشرقية
امام مركز شرطة ديرب - برج شاكر سند 

نجم
055 3773713

3773731 055خلف مجلس المدينةعلى البكرى عبد العظيم . دأسنانالبرتقالىديرب نجمالشرقية

مستشفى جراحة اليوم الواحد راس البرالمستشفياتالبرتقالىراس البردمياط
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
05725242850572528284راس البر –107شارع 

2551265 2550959057 057رأس البر-  شارع النيل 16صيدلية  دراهمصيدليهالبرتقالىرأس البردمياط

0100407201601100663513مساكن الوادى- شارع متولى الشعراوى امانى . صيدلية دصيدليهالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

3636142 065البحر األحمر- رأس غارب - شارع الحريه هويدا. صيدلية دصيدليهالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

0100562206501222431055بجوار صيدلية ريموندا- شارع االدارة غطاس فخرى غطاس/ دطبيب متاليفرأس غاربالبحر األحمر

مستشفى رأس غارب المركزىالمستشفياتالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3642335 065البحر األحمر- رأس غارب - شارع الحريه 

مستوصف عثمان بن عفان الخيرى المستشفياتالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3633291 065بجوار مسجد التوبة - 128منطقة 

أمراض الباطنة العامةاحمد محمد احمد عامر. دهيئة األطباءالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر
خلف الشبان - شارع المعاشات الجديده 

المسلمين
065 367509701005642278

0100447956701008011767شارع االذاعةتخصصات متعددةمستوصف جمعية الشبان المسلمين هيئة األطباءالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

0109337201701007582602المعاشات القديمة- شارع على بن ابى طالب تخصصات متعددةعيادات دار العالج التخصصية  هيئة األطباءالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

01285925088رأس غارب- ش الحريه أمراض النساء و التوليدنوال شفيق سالمه غالى. دهيئة األطباءالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

6/6نظارات شوف مراكز البصرياتالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر
- منطقة سوريا الجنوبية - شارع االذاعة 

بجوار معمل المختبر
01098705146



065625202رأس غارب- ش الحريه محمد رفاعى السيد. دأسنانالبرتقالىرأس غاربالبحر األحمر

19600االسكندرية_رشدي_ش سوريا15صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىرشدىاالسكندرية

542984001019376767-03ترام رشدى- ش أحمد شوقى 186صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىرشدىاالسكندرية

19661رشدى–  طريق الحرية 423صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىرشدىاالسكندرية

مستشفى اليكس سيدنى التخصصىالمستشفياتالبرتقالىرشدىاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

ناصية عبد الحميد -  شارع رشدى 12

العبادى

03 5460130(10 

Lines)

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىرشدىاالسكندرية
 طريق الحرية اعلى صيدلية 452رشدى  

صبرى
19014

16987 طريق الحريه405أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىرشدىاالسكندرية

16191 طريق الحريه418الفا البالمعاملالبرتقالىرشدىاالسكندرية

5452524 03رشدى– شارع سوريا 18أنف وأذن وحنجرهصديق عبد السالم توفيق.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىرشدىاالسكندرية

19199شارع الجيتيهصيدلية سيفصيدليهالبرتقالىاالبراهيمية االسكندرية

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىجليماالسكندرية
ش عبد السالم عارف امام محطة ترام 99

جليم
19199

19199 ش سوريا22صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىرشدىاالسكندرية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىرمسيسالقاهره
محطة سكة حديد _أ104محل رقم 

رمسيس_مصر
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىرمسيسالقاهره
شارع رمسيس 189حاليا و سابقا 185

غمرة_بجوار المستشفي القبطي
19600

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىرمسيسالقاهره

-  شارع رمسيس تقاطع عماد الدين 38

عمارة السجل - بجوار مستشفى الهالل 

التجارى

01000024542

حسام عبد العزيز.دهيئة األطباءالبرتقالىرمسيسالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
25740323 02 شارع الجالء122

طب االطفالرامز بادير. دهيئة األطباءالبرتقالىرمسيسالقاهره
منزل - غمرة -  شارع رمسيس  237

كوبرى اكتوبر
02 24826542

19358اعلى صيدلية رشدى-  شارع رمسيس 38معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىرمسيسالقاهره



201271702829-24620241 02 ش مسره  روض الفرج  القاهره9مركز مسره سكانمراكز األشعةالبرتقالىروض الفرجالقاهره

Hub 500106663126جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىزهراء المعادىالقاهره

سحر.صيدلية دصيدليهالبرتقالىزهراء المعادىالقاهره
بلوك - تقسيم العاملين -  زهراء المعادى 2

1محل - ج 
01001999197

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىزهراء المعادىالقاهره

بلوك ى تقسيم 2قطعة رقم26

الجمعية التعاونية للبناءواإلسكان 3221

للضباط العاملين لإلدارة العامة لتنفيذ 

19600

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىزهراء المعادىالقاهره
 بجوار بنزينة 50شارع الخمسين مول هب 

2وطنية
19004

19244بجوار خير زمان- شارع الخمسين صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىزهراء المعادىالقاهره

19600 شارع طريق الحرية601رقمصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىزيزنيااالسكندرية

 طريق الحريه بجوار جامع يحيى617صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىزيزنيااالسكندرية
03 5766667-03 

5748020
01202003606

احمد ياسين بهجت . معهد االسكندرية  للحنجرة و الليزر دالمستشفياتالبرتقالىزيزينيااالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
5852880 0114119993303برج االطباء-  طريق الحرية 612

المستشفى األلمانىالمستشفياتالفضىسابا باشااالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
سابا باشا–  شارع عبد السالم عارف 56

03 5841717-03 

5841806
01284089900

035823181035832656سابا باشا–  شارع عبد السالم عارف 42عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى معهد الكتاركت الدولىالمستشفياتالبرتقالىسابا باشااالسكندرية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىسان استيفانواالسكندرية
-  ش طلعت و ش الكازينو سان ستيفانو 2

أمام فندق سان ستيفانو
19600

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسان استيفانواالسكندرية
- جراند بالزا مول - ش عبد السالم عارف 

سان استيفانو
03 4690095-96-97-9801203000049

01019994947دورس سايد- مول سان ستيفانو مركز كريستال تيث لالسنان أسنانالبرتقالىسان استيفانواالسكندرية

01002438796سان ستيفانو مولسى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىسان استيفانواالسكندرية

01787057-4690130010 03الطابق األرضى- سان استيفانو جراند بالزا مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىسان استيفانواالسكندرية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية
امام بوابة نادي _طريق الحرية261

االسكندرية_سبورتنج
19600

01223548307 ش بور سعيد ميدان سبورتنج210محمد المسيري. دطبيب متاليفسبورتنجاالسكندرية



16987سبورتنج-  ش عمر لطفى 182أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية

5901960 03 ش عمر لطفى  سبورتنج172جراحة عظامالسباعى فرج.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية

د هشام ايوب.اهيئة األطباءالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

طريق –سبورتينج –ش حسن سرور 1

الحرية امام نادى سبورتينج
03 4282773

5919323 03سبورتنج الصغرى-  ش بورسعيد 175مركز سبورتنج للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية

421159901000025814 03سبورتنج–  طريق الحرية 279خالد اسماعيل. مركز االسكدندرية للرومااتيزم والتاهيل  د عالج طبيعىالبرتقالىسبورتنجاالسكندرية

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسعد زغلولاالسكندرية
بجوار القنصليه -  ميدان سعد زغلول 23

االيطاليه
03 4800288-449-34401203000037

سمالوط- صيدلية مستشفى الراعى الصالح صيدليهالبرتقالىسمالوطالمنيا
سمالوط   المنيا داخل – ش الجمهورية 

مستشفى الراعي الصالح
086 7711711-16

سمالوط– مستشفى الراعي الصالح المستشفياتالبرتقالىسمالوطالمنيا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
16-7711711 086سمالوط   المنيا– ش الجمهورية 

19358برج زايد- ميدان النحاس معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىسمنودالغربية

19600االسكندرية_جرين بالزا_سموحةصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

429158001005450550-03أمام جرين بالزا- ش هيلتون1صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

420500401008301116-03ش ذكي رجب3صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية
شارع النقل والهندسه عمارات تراس 364  

سموحه
03-422620901000497431

429400201000213541-2403 بلوك 2ق-عماررة كوليزيوم صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية
أمام -  أ ش البرت األول مع فوزى معاذ 74

جامع على بن أبى طالب

034287715 - 

034285645-

034286412

01207999631

أمام نادى سموحه-  ش مصطفى كامل 36صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية
03 4247900-03 

4293829
01222286843

19692 شارع جواد حسنى12صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

مستشفى أندلسية سموحةالمستشفياتالذهبىسموحهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متقاطع مع - بهاء الدين الغتورى .  ش د35

سموحه- سيد فهمى . شارع د
1678103 4197000



المركز الطبي الجديد بسموحهالمستشفياتالفضىسموحهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
سموحة–  مايو 14طريق 

03 4272659-03 

4272652

01222370117-

01222370171

مستشفى بدراوىالمستشفياتالفضىسموحهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

خلف ابراج سيدى - ش مصطفى النجار 3

جابر
03 428423203 5539446

4283388 10803-4245107 03 مايو   سموحة14طريق – ابراج السرايا عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى السراياالمستشفياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية

مركز سموحة لطب االطفال و حديثى الوالدةالمستشفياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

امام مكتبة سمير و -  شارع فوزى معاذ 75

على
03 957521501000222723

عيادات خارجية- عالج داخلى لتصحيح االبصار- اسكندرية - مركز رؤية المستشفياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية
أبراج سيدي -  شارع توت عنخ أمون52

.برج الزهراء-جابر 

034247470 - 

034247471

01003102800-

01003102900

مركز القلب الدولىالمستشفياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4207320 03سموحة–  ش بهاء الدين غتورى 24

دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىسموحهاالسكندرية
بجوار مستشفى -  شارع مصطفى كامل 14

االسكندرية الدولى
03 4266656-5701140777792

معمل البرجالمعاملالبرتقالىسموحهاالسكندرية
 شارع فوزى معاذ أبراج سما الحرية 90

بجوار مسجد على بن ابى طالب
19911034390022

19014 ميدان فيكتوريا  ايمانويل27سموحة  معمل المختبرالمعاملالبرتقالىسموحهاالسكندرية

425082301210175643 03 ميدان فيكتور عمانويل31جراحة عظاماحمد حسن والى. دهيئة األطباءالبرتقالىسموحهاالسكندرية

جراحة عظامحسام الشافعي. د.أهيئة األطباءالبرتقالىسموحهاالسكندرية
- ش فوزى معاز ميدان على بن ابى طالب

سموحه
03 4242799

0115100885501123461037اعلى اتصاالت-  شارع فوزى معاذ 29مركز زهير لطب و جراحة الفم و االسنان أسنانالبرتقالىسموحهاالسكندرية

01019994947 شارع فوزى معاذ4مركز كريستال تيث لالسنان أسنانالبرتقالىسموحهاالسكندرية

9579416011444477730 03امام مفكو حلوان-  شارع فوزى معاذ 75مركز تاج لعالج االسنانأسنانالبرتقالىسموحهاالسكندرية

 01066603124سموحة-  برج البرت 4جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىسموحهاالسكندرية
ميدان - ش فوزى معز - مساكن زايد 

سموحه- فيكتور أيمنول 
01001787002

9901146466767-4855022 03 شارع كلية الطب8 دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىسموحهاالسكندرية

حياه كير سنتر - مركز االسكندرية للطب الطبيعى و التأهيل عالج طبيعىالبرتقالىسموحهاالسكندرية
- مجمع الوطنية الطبى -  مايو 14طريق 

امام جامعة فاروس
0109888022903 3856888-777



3426999701140777794 03بجوار مصنع ابو الخير-  مايو 14كوبرى دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىسموحهاالسكندرية

4283039 03سموحة–  شارع مصطفى كامل 6صيدلية راضىصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية
ش الشهيد محمود - مركز الملتقى التجارى 

شاكر عبد المنعم
19199

صيدلية محمد كريمصيدليهالبرتقالىسموحهاالسكندرية
خلف – سموحة –  ميدان مصطفى كامل 1

مستشفى االسكندرية الدولى
03 4206050

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسوليكاالسكندرية
بجوار ماك -  شارع النقل و الهندسة 364

دونالدز
03 469009801203000049

2350666 2350500093 093شارع المحطة  أمام برج الزيرىصيدلية الشريفصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

234454701019999159 093ميدان العروبةصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
أمام الجمهورية –  شارع الجمهورية 33

مول
093 231168101271222195

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
طريق سوهاج أخميم بجوار كازانوفا شرق 

مدرسة عرب األطاولة
093 460555401000701867

461110901211683368 093امتداد شارع الشهيد أمام مستشفى دار الطبصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

213161601111545435 093خلف مسجد الشهيدصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

233431701006087683 093شارع الجمهوريةصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
أمام مدرسة الثانوية بنات- شارع بورسعيد 

093 480085101018017222

464044001200338287 093 شارع خور الساحل7- الحسين صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
ابراج الشرق .. طريق سوهاج اسيوط 

امام بنزينة المؤسسه.. للتامين 
093 480881001200337871

230920101125570005 093شارع امتداد الجيش امام مستشفى الشفاءصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

478248401000204912 093شارع الجهادصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
برج الخضيري امام بنك االسنكدرية بجوار 

مدرية التربية والتعليم
01118532288



093232417301000285148امتداد شارع السوق-  دار السالم صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

492309801099954604 093شارع اإلدارة الزراعية-  دار السالم صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

01018052206 4610151 093بجوار جامعة سوهاج بجوار نادي الشرطةصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدلية منيرصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
متفرع من شارع - شارع سينما النصر 

المحطة
01208094309093 2350474

ش المحطة الرئيسيصيدليات مصرصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
093 2350500-

01020531113
19110

2313148 093–أمام فيال المحافظ – شارع الجمهورية اسالم فتحى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج
-مع شارع النهضه-تقاطع شارع الجمهورية

امام فندق الصفا السياحى
19600

230820001203131303 093 شارع قبلى الحميات4عزت. صيدلية دصيدليهالبرتقالىسوهاجسوهاج

01222995346–بجوار مقهى السكرية – شارع المحطة ماجد حشمت ابراهيم. دطبيب متاليفسوهاجسوهاج

مستشفى ابن سينا التخصصىالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 2322936 932323675093مبنى المدنى–  ميدان العارف 1

مركز الحكمة لقسطرة القلب و االشعة التداخليةالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
قساطر القلب و األوعيه الدمويه  

و المناظير

- غرب الكوبرى الجديد - برج الزهور 

طريق اخميم
093 4607682

مستشفى الحياه التخصصىالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار نادى الشرطة - شارع نجع حمادى 

القبلى
0102809074001028090750

مستشفى مصرالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

من كورنيش -  شارع مصنع الهدرجة 45

النيل الشرقى
093 4607477

01018000515-

01018000106

مستشفى المعلمينالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0401000234686-03-2313102 093امتداد شارع التحرير

قساطر القلب و األوعيه الدمويهمستشفى اليوسف ألدارة المراكز الطبيهالمستشفياتالبرتقالىسوهاجسوهاج
ش مدرسة - داخل مستشفى جريت توماس 

امام السكه الحديد- بسطا 
093 2333921 /26/27

2321320 2309279093 093بيت الرحمة- شارع الجمهورية بحرى مركز الجمهورية لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىسوهاجسوهاج

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىسوهاجسوهاج
-عمارة المدنى الدور األول – ميدان العارف 

 فوق صيدلية المواساه منطقة غرب
19014

16064برج العروبة- شارع المخبز االلى رويال البالمعاملالبرتقالىسوهاجسوهاج



19911ش المزلقان أمام جامع البارودمعمل البرجالمعاملالبرتقالىسوهاجسوهاج

رويال البالمعاملالبرتقالىسوهاجسوهاج
اعلى مركز مكى -  ميدان العارف 16

للمحاماه
16064

معمل البرجالمعاملالبرتقالىسوهاجسوهاج
 شارع كورنيش النيل تقاطع شارع 30

الحريه
19911

0932340418ش سيالة أوالد نصيرمسالك بوليةعاطف حليمهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج

2332975 093شارع المحطة  اعلى شركة روما للسياحةعيوناشرف الهوارى. دهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج

01003464314امام الجمعية التعاونية- شارع المحطة طب االطفالهانى صبحى فخرى. دهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج

بهاء الدين زكى عساكر. دهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
093233565001001611532شارع المحطة القبلى  مسجد السكة الحديد

235929001222995346 093بجوار مطحن بن راندا– شارع المحطة أمراض قلب وأوعية دمويةماجد حشمت ابراهيم. دهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج

أنف وأذن وحنجرهمجدى هنرى ساويرس. دهيئة األطباءالبرتقالىسوهاجسوهاج
بجوار صيدلية – شارع كوبرى المحطة 

–الحرية 

093 2313772-093 

2328383
01222936053

01227448549اعلى مطعم وصاية - 15شارع اشرف مكرم. د- المركز التخصصى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىسوهاجسوهاج

3574766 358442003 03 شارع خالد بن الوليد69صيدلية الغالىصيدليهالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية

572014101016611818-03 سيدي بشربحري16تنظيم شارع 77 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية

550107001007041113-03البكباشي العيسوى23 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية

 شارع خالد بن الوليد166صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية
03 5524282-03 

5491958
01277137445

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية
 ش جمال عبد الناصر مع تقاطع محمد 109

نجيب
03 5521504-501207999611

356016001200075252 03 شارع محمود رضا14تخصصات متعددةمركز عناية الطبى هيئة األطباءالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية

5400889 03 شارع البيكباشى العيسوى29كاريرا فيجنمراكز البصرياتالبرتقالىسيدى بشراالسكندرية

مركز سامى لالسنان أسنانالبرتقالىسيدى بشر االسكندرية
امام حلوانى -  شارع البكباشى العيسوى 16

برنيس
0111066077203 5886197



523467401000799157-03ش بورسعيد299  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية

546654901005455451-03طريق الجيش امام فندق توليب238  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية

524249901030006085-03(ونجت سابقا ) مكرر شارع محمد فريد  21صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية

19600محطة سيدى جابر– السكة الحديد صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية

طوارئ فقطمستشفى مصطفى كامل العسكريالمستشفياتالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية
ش بورسعيد  امام مسجد سيدى جابر  

سيدى جابر الشيخ
03 5233368

01207999361 - 

19040

عيادات خارجية- عالج داخلي مركز أى كير للخدمات الطبيهالمستشفياتالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية
شارع قنال -  عمارات سوميد 4،5

االسكندريه- سيدى جابر - المحموديه 
03 544885803 5466805

5-0303807481 ش بورسعيد  سيدى جابر  االسكندريه236مركز الحياه سكانمراكز األشعةالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية

الجراحة العامةشريف يوسف. دهيئة األطباءالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية
سيدى - سبورتنج -  شارع بور سعيد 211

جابر
03 522558701222430339

أمراض النساء و التوليدغادة حرفوش. دهيئة األطباءالبرتقالىسيدى جابراالسكندرية
 ش سيدى جابر  سيدى جابر  امام 83

سنترال سيدى جابر
03 544291201274745735

مستشفى القدسالمستشفياتالبرتقالىسيدى سالمكفر الشيخ
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- شارع حافظ بدوى - بندر سيدى سالم 

عمارة الدكتور رمضان- ارض الشركة 
047 2417880

19911 يوليو امام منطقة الجامع الكبير23 ش 23معمل البرجالمعاملالبرتقالىسيدى سالمكفر الشيخ

501122222083محل رقم - سوق الزهور كاريرا فيجنمراكز البصرياتالبرتقالىسيدى كريراالسكندرية

بركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىسيدى كريراالسكندرية
طريق مصر اسكندرية - كارفور سيتى مول 

الصحراوى
01090844499

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىسيزوستريساالسكندرية
 ش كنيسة األقباط متفرع من ش سعد 21

زغلول

03 4815585-

034833197
01208333319 

19600شارع الترعة البوالقية-224صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19600شارع شبرا113صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19600شارع شبرا156صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19144شبرا-  ش شبرا 59مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىشبراالقاهره



19144 ش شبرا بجوار مدرسة التوفيقيه66مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىشبراالقاهره

مستشفى المركز الدولىالمستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

برج جمعية –  ميدان أحمد حلمى 26

المهندسين موقف أحمد حلمى الجديد  شبرا
02 2233672102 22345693

24302001 02 ش منية السيرج  شبرا3مركز قسطره و قلبمستشفى الصفوه- كارديو كاث وحدة القسطره المستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره

الساحل-  شارع شبرا 288عيادات خارجية- عالج داخلى شبرا للعيون- مركز رؤية المستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره
0224330961-

0224330962

مستشفى الصفوهالمستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01099926026 ش منية السيرج  شبرا3

02 24302001-

02 24304005-9

2203342101279318000 02محطة مترو مسره-  شارع شبرا 83رعاية العين السكريةمركز المنير لرعاية عيون مرضى السكر المستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره

3490919 19444048شبرا- شارع جزيرة بدران7تخصصات متعددةمستشفى المركز العربى الطبىالمستشفياتالبرتقالىشبراالقاهره

مراكز األهرام لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىشبراالقاهره
بجوار - فوق بنك عوده -  شارع شبرا 128

سنترال شبرا

0222092876-

0222092182
01006635434

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىشبراالقاهره
أمام محطه مترو -  شارع شبرا 230

الخلفاوى
19989

16987 ش شبرا46أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره
- ناصية احمد عرابى -  ش ابو نعمه 1

ارض نوبار
19445

19445الخلفاوى-  ش شبرا 226معمل الشمسالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره
 ش شبرا أعلى محل أبو شليب  الدور 22

االول
16064

16191 ش شبرا40 الفا البالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

16191عمارات أغا خان1الفا البالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

19014شبرا-  شارع السالم أغاخان 10معمل المختبرالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

19014شبرا-  شارع شبرا 30معمل المختبرالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

19911 شارع شبرا59معمل البرجالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره



معمل البرجالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره
 شارع محمد الخلفاوى  شبرا ميدان 53

الخلفاوى
19911

معامل الحكمة المعاملالبرتقالىشبراالقاهره
بجوار عمر - اعلى العابد -  شارع شبرا 59

افندى
16059

أنف وأذن وحنجرهطلعت السمنى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره
– عمارة مصر للتأمين –  شارع شبرا 40

محطة مترو مسرة
02 2460272601128733350

16850بجوار اورانج-  شارع شبرا 172تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

01000163192كورنيش النيل-  ابراج اغاخان 13جراحة عظامسعيد محمود . دهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

جراحة عظامفريد سمير محمد. دهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره
- اعلى معمل البرج -  شارع شبرا 59

محطة مترو مسرة
01287455623

24603532 2458262102 02ب نشاطى  شبرا القاهره2طب االطفالهانى ليون. دهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

أمراض صدريةياسر مصطفى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره
– بجوار عمر أفندى –  شارع نشاطى 3

أمام محطة مترو المسرة  شبرا
0225789139

24571447 02أمام الراعى الصالح–  شارع شبرا 80أمراض النساء و التوليدإيهاب سراج عالم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

0224582616 أ ش شبرا  محطة مترو مسره50أمراض الباطنة و القلبيسرى قديس مترى. دهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

0225753151عمارةالبنك األهلى–  شارع شبرا 24جراحة عامةسمير سعد جرجس. د.أهيئة األطباءالبرتقالىشبراالقاهره

2575995801223800448 02 ش شبرا  عمارة البنك االهلى24ايزيس بالمون العبد. دأسنانالبرتقالىشبراالقاهره

بجوار البنك االهلى-  ش شبرا 22إدوارد إبراهيم عبد الملك. دأسنانالبرتقالىشبراالقاهره
02-25774098-02 

27567267
01222879893

مركز الشروق للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىشبراالقاهره
امام مستشفى الساحل -  شارع دنشواى 5

بجوار اوالد رجب-التعليمى 
02 22007005

سرحان فهمى. المركز التخصصى للعالج الطبيعى و انقاص الوزن دعالج طبيعىالبرتقالىشبراالقاهره
الدور الرابع – برج السعد –  ش شبرا 53

402شقة – 
0225769408

 01066603134 شارع شبرا262المظالت   جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىشبراالقاهره

26409146 02مسرة-  شارع شبرا 46مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىشبراالقاهره

2205009001009800320 02خلوصى– شبرا األمير مول سدراك للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىشبراالقاهره



22015430 02 ميدان يلبغا شبرا3ماجى/ صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

0106458884501159300449شبرا مصر- كورنيش النيل 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

0111901186501207673285ش خلوصي شبرا القاهره126 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

شيرى حنا/صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره
– الترعة البوالقية –  شارع المحمودى 12

شبرا
02 2239474601223347190

16343دوران شبرا-  شارع روض الفرج 87(صيدلية الحرم)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19878خلف معهد ناصر-  شارع جسر البحر 147صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19244امام قسم الساحل- شارع شبرا الرئيسى صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

24330374 02الساحل-  شارع شبرا 106صيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19661روض الفرج-  ش أبو الفرج 166صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

16442 شارع شبرا177صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

محمد فوزى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره
امام محطة - اغاخان -  شارع شبرا 288

مترو المظالت
02 22009570-7101147094720

بجوار محطة مترو مسرة-  ش شبرا 77صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره
02 24309302

02 22027333
19110

19669منبر االسالم الخيرىصيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19199 ش شبرا41صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

صيدلية المنار صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره
خلف مستشفى -  شارع ترعة الجالد 15

شبرا العام
02 2234714401005444435

صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره
امام مسجد منبر -  شارع ابو الفرج 121

روض الفرج- االسالم 
02 2457198001033358525

19757الساحل- ش شبرا 106 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

19757 شارع شبرا282 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره



19757بجوار سينما دوللى-  ش شبرا 34صيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبراالقاهره

2204415501066815733 02امام عمر افندى-  شارع شبرا 87سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره

2460605801200105209 02بجوار حى شبرا-  شارع شبرا 40معامل جراند المعاملالبرتقالىشبراالقاهره

19324تقاطع مسرة-  شارع شبرا 60معامل االنصارى المعاملالبرتقالىشبراالقاهره

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىشبراالقاهره
- ميدان الخلفاوى -  شارع دولتيان 16

داخل مركز العيون
19358

صيدلية الحسينيصيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
بجوار بنزينة -  شارع ترعة المنشية 35

ابو سعده
02 42202394

صيدلية الحسينيصيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
محطة كلية -  ش منتزة محمد على 19

خلف مبنى الجوازات- الزراعة شبرا الخيمه 
02 44442892

19600ميدان المؤسسة أمام قسم أول شبرا الخيمةصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
مايو بجهة منشية 15برج طيبة شارع 

حوض ابراهيم صالح-الحرية
19600

مجدى فايز. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
من شارع -  شارع مسجد التقوى 2

ميدان بهتيم- المدارس 
02 48242768

19757منشية الحرية- مايو 15شارع صيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

19757شارع داير الناحيةصيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
شارع مجلس المدينة ، بجوار فرع رنين ، 

شبرا- المؤسسة 
02 4447777201125800017

مجدى فايز. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
من شارع -  شارع مهنى المونسى 1

ميدان بهتيم- المدارس 
02 48246994

4447645001554728800 02شبرا الخيمة-  شارع مساكن الضباط 10احمد وجدى هاشم. دينتال ارت كلينيك دأسنانالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .مركز دأسنانالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
اعلى - برج االطباء -  مايو 15شارع 

النساجون الشرقيون
0102328262301142424979

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .مركز دأسنانالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
شبرا -  محطة الفيال -   شارع الحبيبى 11

الخيمة
02 42225781

0109857575-

01003458588

بصريات العادل مراكز البصرياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
بجوار ابو مازن -  شارع شبرا 225

السورى
01061336222



25793654 02شارع الترعة البوالقية130ممدوح للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

مستشفى الطاهر الطبىالمستشفياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من - ش امتداد رياض الصالحين 

امام السجل المدنى - ترعة الشابورى 

شبرا - مسطرد - بمساكن الخزف و الصينى 

02 4471155402 44711553

مستشفى وادى الطب المستشفياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
42209000 4220909002 02الشارع الجديد-  مايو15 شارع 66

اســرتنا- المركز الطبى عصفور المستشفياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
42236557 4223066402 02المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة

مستشفى االملالمستشفياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع احمد  - 25 شارع 15

شبرا الخيمة- عزبة عثمان - عرابى 
02 4604346502 46043470

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
 مايو مدينه 15شارع السادات من شارع 

الفتح
19989

رويال البالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
 مايو برج القطان  أعلى مستشفى 15ش 

تبارك
16064

16064أمام المسجد-  ش سالمه بصيله 2- مسطرد رويال البالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

رويال البالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
اسفل -  تقاطع شارع احمد عرابى 25شارع 

مقر الحزب الوطنى
16064

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
 مايو  بجوار 15 ش الوحدة ناصية 2

شبرا الخيمة- النساجون الشرقيون 
19014

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
 15متفرع من شارع -  شارع الوحدة 1

بجوار برج االطباء- مايو 
19358

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
داخل -  مايو 15شارع -  برج القطان 15

مستشفى تبارك
19358

19911 مايو15 ش 33معمل البرجالمعاملالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه

مركز البرج للعالج الطبيعيعالج طبيعىالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
- آخر كوبري عرابي -  ش أحمد عرابي 1

شبرا الخيمة األول- برج النساجون 
02 46059927

مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
-  مايو امام مدرسة التجاره بنات 15شارع 

شبرا الخيمه
02 4826655201222612509

مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
اوالد ياسين عزبة بدران بجوار نادى 

شبرا الخيمه- الكابالت 
02 4826655201222612509

مراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىشبرا الخيمهالقليوبيه
شارع عبد السالم عارف من احمد عرابى 

شبرا الخيمه- عزبة عثمان 
02 4826655201222612509

مستشفى المهدى المستشفياتالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه
عيادات - عالج داخلى - طوارئ 

خارجية
01133340440132723906الدلتا-  شارع المحطة 2



صيدلية الوكيل الجديدهصيدليهالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه
- بجوار المحكمه - أمام الموقف العمومى 

شبين القناطر
0132714228

0127333993201200043245اعلى صيدلية الوكيل- شارع بور سعيد مركز دلتا لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه

01225804878ش دار المناسبات- الدلتا مسالك بوليةربيع جمعه سيد عمر. دهيئة األطباءالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه

هشام الوكيل . دهيئة األطباءالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه
امراض الكبد و مناظير الجهاز 

الهضمى
01225804878شارع حسين رشدى

010153097670132724950احمد فريد لالشعة. اسفل مركز دجراحة عظاممحمد عبد الظاهر حسين . دهيئة األطباءالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه

2714228-013القليوبيه- شبين القناطر - ش بورسعيد صيدلية الوكيلصيدليهالبرتقالىشبين القناطرالقليوبيه

19600أمام المستشفى التعليمى-طريق مليجصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

19600البر الشرقى- امتداد شارع طلعت حربصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

بجوار - شارع جمال عبد الناصر البحري

و امام مستشفي الرمد - النيابه االداريه

بشبين الكوم

 19757

19757   شارع طلعت حرب107- البر الشرقيصيدليات كير صيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

16310البر الشرقى-  شارع سعد زغلول 87صيدليات اللوتسصيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

العيسوى سهيل . دطبيب متاليفشبين الكومالمنوفيه
بجوار مركز - برج الحكمه -ميدان شرف 

النخبه لألشعه
01066616305

(المعلمين)مستشفى االصالة للخدمات الطبية المستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

شارع مصطفى كامل البحرى – البر الشرقى 

اسفل الكوبرى الغلوى- 
048 219451801064333888

مستشفى عرفه التخصصىالمستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-  االمين سابقا- شارع كمال الدين شعبان 

بجوار مسجد الرحمه عرفه
048 2224452048 2325950

مستشفى الدلتا التخصصىالمستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2330188 2330199048 048شبين الكوم-  ش بنك مصر 6

مستشفى المعلمين العامالمستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع -  شارع عباس العقاد 20

البر الشرقى- محمود شاهين 
048 2330199

048-

2330188/012-

74529529

مستشفى المحروقىالمستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2313530 048 ش احمد المحروقى  شبين الكوم7رقم 

مركز الفؤاد لقسطرة القلبالمستشفياتالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0482313530شارع بنك مصر



19989 شارع الزهورتقاطع إمتداد  طلعت حرب1تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
 ش جمال عبد الناصر 48شبين الكوم 

البحرى
19989

امام المستشفى العام- ش جمال عبدالناصر مركز كير سكانمراكز األشعةالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
01099366283-

01012971914
048 2325114

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
- برج الزهراء –  ش جمال عبدالناصر 76

شبين الكوم- الدور الخامس - ميدان شرف 
19014

معمل البرجالمعاملالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
أمام مجمع –  شارع الجالء البحرى 22

المحاكم
19911

01223289696ميدان شرف- برج الجندى حسام الدين العربى لالسنان . مركز دأسنانالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

ريهام صالح شنيشن. د- مركز ار اس ام للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

متفرع من - شارع محمود ابو السعود 

امام الصندزق - شارع سعد سالمان 

االجتماعى

01067275034048 2200236

شبين الكوم - المركز الدولى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

- األستاد الرياضى -  ش تقسيم الشرطه 6

- خلف مسجد المغفره - عماره بيبرس 

شبين الكوم

01001114646048 21316289

2223203 01000703113048 شارع جمال عبد الناصر64صيدلية المنوفيةصيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه

محمد الظريف. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
بجوار - أول طريق ميت خاقان - ش الكوم 

مجمع المواقف
048 2058174

محمد الظريف. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
برج الكوثر بجوار البنك - ميدان شرف 

األهلى سوسيته
01151999586048 2322212

محمد الظريف. صيدلية دصيدليهالبرتقالىشبين الكومالمنوفيه
برج المهندس بجوار - ش أحمد ماهر 

المحافظه
01151999585

معمل البرجالمعاملالبرتقالىشربينالدقهلية
- ش الجيش تقاطع ش عبد الجواد حسنى 

شربين
19911

19600شرم الشيخ_خليج نعمة_فندق الماريوتصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء

19600بمنطقة نبق_امام الجونا فيستا_الخان مولصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء
شرم - هضبة ام السيد -داخل ميركاتو مول 

الشيخ
19600

ناشد.صيدلية دصيدليهالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء
السوق - ميدان الساعة - داون تاون مول 

القديم
0100408433201003747812

مستشفى شرم الشيخ الدوليالمستشفياتالفضىشرم الشيخجنوب سيناء
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

محافظة –  شرم الشيخ - منطقة النور 

جنوب سيناء

069 3661625-

0693660895
069 3660894-3



مستشفى جنوب سيناءالمستشفياتالفضىشرم الشيخجنوب سيناء
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

جنوب - ش رأس كيندى طريق السالم 1

شرم الشيخ- سيناء 
069 3666020-30-40

01220003533-

01000436661-2

01000029566المركز الترفيهى لماركاتوبركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء

3663331 069هضبة ام السيد-  قرية دلتا شرم 139صيدلية ميناصيدليهالبرتقالىشرم الشيخجنوب سيناء

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىصفت اللبنالجيزة
خلف سنترال -  شارع محمود الفيومى 2

صفت اللبن
01206798486

01223990339طريق طابا نويبع- قرية طابا هايتس تخصصات متعددةعيادة مرتفعات طاباهيئة األطباءالفضىطاباجنوب سيناء

19244حلوان-طريق مصر-  شارع ترعة الخشاب 5صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىطره البلد القاهره

مستشفى مغربى للعيونالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19505 شارع الجيش107

صيدلية جسرهاصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية
مول الصفوه - أمام السنترال - ش البحر 

بالزا
040 3412070

3419394 040عمارة الست مباركة– ش المديرية صيدلية جسرهاصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية

19692عمارة عايدة رياض- شارع الجيش صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية

د ابراهيم ربيعطبيب متاليفطنطاالغربية
ش شمس الدين  سكة المحله امام زجاج 

الحاجه
040911382901222396330

مستشفى ام القرى للقلب و القسطرة  المستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
امام حديقة الطفل- شارع االستاد 

040 3576034- 040 

3576035

 01272660808 -

01116046000

مستشفى الشروقالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3328001/2 3328003040 040ش على بك الكبير تقاطع ش الحلو  طنطا

مستشفى ابو فرحه التخصصيالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

أمام حديقة الطفل – طريق األستاد الرياضي 

طنطا– 
04034166260403416627

مستشفى الدلتا الدوليالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
ش سعيد  دوران كتشنر  طنطا

040 3315001 - 

01001265923
040 3315002-3

المركز المصرى لتشخيص القلبالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
331962001227440679 040 ش البحر  امام مستشفى الجامعه  طبطا71

040327307401098311998 شارع بطرس تقاطع شارع فتحى باشا10طب االطفالمركز طنطا لطب األطفالالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية

امام حديقة الطفل-  شارع االستاد 23عيادات خارجية- عالج داخلى لتصحيح االبصار- طنطا - مركزرؤية المستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
0403337322-

0403337363
01001335678



المستشفى الدولى للكلى والمسالك البوليةالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- شارع السخاء و الصفاء - منطقة االستاد 

بداخل مستشفى السالم - امام حديقة الطفل 

التخصصى

0403348855-6-7-8-9

مستشفى السالم التخصصىالمستشفياتالبرتقالىطنطاالغربية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- منطقة االستاد - شارع الصفا و الرخاء 

طنطا
040 3348855-6-7-8-9040 3342515

3345825 3334045040 040–طنطا –  شارع طه الحكيم 6مركز رزيق لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىطنطاالغربية

مركز سما سكانمراكز األشعةالبرتقالىطنطاالغربية
متفرع من شارع - شارع الدكتور نجاتى 

امام معهد االورام- البحر 

01211509983-

01211509913
040 3358424

01282268044امام المحطة- برج الرياض الزجاجي مركز النخبه لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىطنطاالغربية

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية
ش عبد القادر حلمى درب االمشهى 104

105سابقا شقة 
19014

19014 شارع الجيش أمام مستشفى الجامعة71معمل المختبرالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية

16064امام محطة القطار-  برج المعز 14رويال البالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية

19911 شارع النحاس ميدان االسكندرية13معمل البرجالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية

19911 شارع المديرية  برج المديرية80معمل البرجالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية

الفا البالمعاملالبرتقالىطنطاالغربية
حى اول طنطا - ش المحطة مع ش المديرية 

امام محطة السكة الحديد- 
16191

االمراض الجلدية و التناسليةفاطمة عبد ربه/ دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
ميدان الساعه عماره اتحاد مالك عماره 

االطباء  طنطا
040 3358181

335532201092064436 040شارع المديرية- برج المروة جراحة عظاماحمد الصواف. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية

أمراض قلب وأوعية دمويةياسر البربرى./ د.أهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
بجوار – تقاطع  عمر زعفان و المديرية 

–عمر أفندى 
040 341470001018989479

أنف وأذن وحنجرهحسام سيد جميل شريف. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
-خلف مستشفى المبره - عمارة عبد الخالق 

 الدور االول
040 334229901001177592

امراض اطفال و حمياتد ابرهيم ربيعهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
ش شمس الدين  سكة المحله امام زجاج 

الحاجه
040 911382901222396330

جراحة عامةمحمود أحمد عفيفى/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
بجوار معمل البرج عند – ميدان اإلسكندرية 

طنطا– منزل الكوبرى العلوى 
040 334490901224022289

جراحة عامةاحمد البرعى. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
امام المركز -  مساكن سيدى عبد الرحمن 1

الطبى سيجر
0101118881801143300349



مسالك بوليةخالد احمد حبيب.دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
- امام مستشفى الجامعة -  شارع البحر 71

طنطا- اعلى معمل المختبر 
040 329224101011390342

أنف وأذن وحنجرهياسر ابراهيم عجالن. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
 أول ش عثمان محمد من ميدان الساعه 26

طنطا- 
040 3356531

عماد فتحى الديب. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

الدور - برج الرياض التجارى و األدارى 

- ناصية ش المحطه و المديريه - الرابع 

امام محطة السكه الحديد

040 3352934

عيادات النيل التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية
-متفرع من ميدان الساعة - شارع البورصة 

 مول الشهاوى
040 335535601013369000

3334957 040 ش االشبيهى2جراحة اورامسمير ابراهيم الخولى. دهيئة األطباءالبرتقالىطنطاالغربية

3298793 040 ش الجالء  طنطا24رقم صيدلية البندارىصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية

3300088 040أمام مستشفى األمريكين- ش سعيد صيدلية البندارىصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية

ايهاب ابو المكارم. دأسنانالبرتقالىطنطاالغربية
برج - شارع االلفى مع شارع النحاس 

الطوخى
012218218690409115255

ش الجالء برج الصالح اعلى توكيل    تويوتااحمد صالح عطية. د أسنانالبرتقالىطنطاالغربية
01110129935 - 

01022218037
040 3556051

0403344444عمارة الدلتا للتأمين–  شارع المديرية 14على عيد الديب/ د.أعالج طبيعىالبرتقالىطنطاالغربية

3402302 4040-3402303 040شارع احمد على نادى المعلمين طنطاسعيد عبد السميع سعفان. د- مركز رويال كير عالج طبيعىالبرتقالىطنطاالغربية

34023020403402303/4 040 تقاطع ش الجيش مع ش الفتح107مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىطنطاالغربية

01066603135سور نادى الشرطة- شارع البحر جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىطنطاالغربية

جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىطنطاالغربية
طريق - العروبة مول  - G 64محل رقم 

المحلة/طنطا
01069218463

3287010 040شارع محب- مول اعمار الدلتا مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىطنطاالغربية

01022211658متفرع من شارع الحلو-  شارع محب 4جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىطنطاالغربية

3325800 040تقاطع شارع محب مع الحلوعلى عبد البارى . صيدليى دصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية

3288343 3288345040 040موقف الجالء-  شارع الجالء 52على عبد البارى . صيدليى دصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية



صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىطنطاالغربية
-طنطا-تقاطع شارع الجالءمع شارع البحر

بجواربنك فيصل اإلسالمى
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىطنطاالغربية
طنطا -شارع حسن حسيب أمام دار المسنين 

خلف فتح هللا ماركت-
19600

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىطنطاالغربية
- شارع توت عنخ امون - مستشفى طيبة 

من شارع الحلو
16442

صيدلية محمد و الخوليصيدليهالبرتقالىطنطاالغربية
عمارة برج ابن - طنطا شارع عمر زعفان 

الهيثم
040 3352470

مستشفى الفيومىالمستشفياتالبرتقالىطوخالقليوبيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

ش أحمد عبد العزيز بجوار المطافئ  طوخ  

القليوبيه
013 2460177

11000575760132469303امام مدرسة طوخ الخاصة- شارع النقراشى مركز سما سكانمراكز األشعةالبرتقالىطوخالقليوبيه

امراض الباطنة و القلبوائل مقلد . دهيئة األطباءالبرتقالىطوخالقليوبيه
- برج يحيى حامد - شارع حسين مجدى 

امام بنك مصر
01090632924

0132461904بجوار مسجد زعزع-  شارع النقراشى 7جراحة عظامسعيد محمود . دهيئة األطباءالبرتقالىطوخالقليوبيه

علي سعد عليهيئة األطباءالبرتقالىطوخالقليوبيه
باطنة عامة وجهاز هضمى وكبد 

ومتابعة سكر
012879411520132464710أمام مدرسة طوخ الخاصة

01002791013داخل مستشفى الفيومىمحمود بركات . صيدلية دصيدليهالبرتقالىطوخالقليوبيه

01117018092الحسانية- شارع المشتل عبد الرحمن . صيدلية دصيدليهالبرتقالىطوخالقليوبيه

2468040 013ش النقراشيصيدلية بهاء الدينصيدليهالبرتقالىطوخالقليوبيه

19600عزبة النخل الشرقية-ش مصنع النسيج13صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىعزبة النخل القليوبيه

 (صيدلية الصباح)هانى فايز الجديدة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىعزبة النخل القليوبيه
من شارع -  شارع خالد بن الوليد 2/5

عزبة النخل الغربية- مؤسسة الزكاه 
02 2870525301022323384

 (صيدلية مريم)هانى فايز الجديدة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىعزبة النخل القليوبيه

 شارع ترعة التوفيقية تقاطع شارع غيط 3

بجوار محطة - العنب مع شارع عزبة النخل 

 المترو

02 2441029301099417996

صيدلية نيو فارماسىصيدليهالبرتقالىعين شمسالقاهره
عين شمس -  شارع عرب الطاويلة 44

الغربية
02 2498886601033358512

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىعين شمسالقاهره
شارع احمد  ( سابقا121)حاليا 139

عصمت
19757

19600عين شمس_النعام_شارع سليم االول136صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىعين شمسالقاهره



19014عين شمس- ش احمد عصمت معمل المختبرالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره

معمل البرجالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره
 شارع  شعبان موسى ناصية ش عين 2

شمس
19911

19445 ش عين شمس67معمل الشمسالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره

16191عين شمس-  ش أحمد عصمت 75الفا البالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره

01121094681جسر السويس-  شارع مصطفى حافظ 14سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره

0111409089701200784474 اكتوبر6من شارع - اول شارع العشرين سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىعين شمسالقاهره

16191 شارع جعفر  منزل كوبرى غمرة2الفا البالمعاملالبرتقالىغمرهالقاهره

24176159 055شارع ترعة المنيا- شارع فريد الطاروطى صيدليات اللوتسصيدليهالبرتقالىفاقوسالشرقية

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىفاقوسالشرقية
- بجوار مسجد العبدروس - شارع الثورة 

المنشية الجديدة
19692

19757شارع مصطفى النحاسصيدليات كير صيدليهالبرتقالىفاقوسالشرقية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىفاقوسالشرقية
بجوار البنك األهلى -شارع مصطفى خليل 

القديم
19600

صيدلية الحبشىصيدليهالبرتقالىفاقوسالشرقية
- بجوار السيد البدوى - شارع ترعة المنيا 

امام أمن الدوله سابقا
055 3983998

مستشفى دار الشفاءالمستشفياتالبرتقالىفاقوسالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3970076 055شارع بورسعيد  فاقوس  الشرقيه

01019519666-

01011696199

مستشفى دار الحكمة التخصصىالمستشفياتالبرتقالىفاقوسالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3988839 055خلف محطة االتوبيس- ش االنتاج الحربى 

01022554175-

01001661147

مستشفى االملالمستشفياتالبرتقالىفاقوسالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3973982 82055-3979381 055قسم اول فاقوس- شارع عبد المنعم رياض 

19911 شارع طالل امتداد ش النقراشى2معمل البرجالمعاملالبرتقالىفاقوسالشرقية

0115400253501144111777المزلقان- الشارع الجديد معامل مكةالمعاملالبرتقالىفايداالسماعيلية

0115329922301144111777بنك مصر- الشارع الجديد معامل مكةالمعاملالبرتقالىفايداالسماعيلية



0115400290501144111777شارع المحطةمعامل مكةالمعاملالبرتقالىفايداالسماعيلية

0115400254101144111777فنارة شارع المحجرمعامل مكةالمعاملالبرتقالىفايداالسماعيلية

0115400289101144111777الشارع الرئيسى- ابو سلطان معامل مكةالمعاملالبرتقالىفايداالسماعيلية

584771301066605363-03فلمنج- طريق الحرية 519صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىفلمنجاالسكندرية

582764001283999372 03 ش الفتح أمام محطة ترام فلمنج33جراحة عظاممجدى الدخاخنى. دهيئة األطباءالبرتقالىفلمنجاالسكندرية

19600محطة مدكور- شارع فيصل  447صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19600بجوار كبابجى عنتر-ش الملك فيصل 80صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19600الطالبية_شارع فيصل362صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

37590709 02الطوابق-  شارع احمد حمدى 14صاموئيل سمير. صيدلية دصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

0101053318801119011568اخر فيصل ابراج بالزا امام برجر كينج19011صيدليات صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

0115091901101011518155 ش النادي الرياضي برج االطباء1901155صيدليات صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

 0100276627701147190110بجوار برج االطباء ش فيصل19011صيدليات صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

3771727301011177318 02المريوطية-  شارع الملك فيصل 98صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

مارى عيسى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة
من شارع -  مارس 26 شارع عمارات 13

اللبينى
02 3765487 

16442الوفاء و االمل-  شارع الملك فيصل 55صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

16442 شارع احمد لطفى السيد22صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19395امام مستشفى الجزيرة-  شارع فيصل 416صيدلية فودةصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىفيصلالجيزة
عمارة - شارع الجسر - منشأة البكارى 

بجوار مسجد النور- الدالى 
02 3745141401124092454



مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىفيصلالجيزة
- الطالبية -  ب شارع الملك فيصل 401

برج االطباء
010060020069

مركز الهالل للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىفيصلالجيزة
- الكوم االخضر -  شارع الملك فيصل 195

فوق معامل الفا
01121122121

16343محطة الطوابق-  شارع فيصل 195صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

مستشفى الجابرىالمستشفياتالبرتقالىفيصلالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01142466696امام شارع المستشفى-  شارع فيصل 130

19144 شارع فيصل319مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىفيصلالجيزة

مستشفى الجزيرهالمستشفياتالبرتقالىفيصلالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
فيصل-  ش أحمد لطفى السيد 1

02 33926555-

0233925111

02 33925413-

0233925085

مستشفى الجابرىالمستشفياتالبرتقالىفيصلالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

المساحه بجوار -  ش الملك فيصل 459

فيصل- كلية التربيه الرياضيه 
02 3392623702 33925457

مراكز األهرام لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىفيصلالجيزة
فوق مستشفى –  شارع الملك فيصل 434

تبارك
023586853001001614917

33832303 4802 -37446647 02 شارع الملك فيصل111مركز الطاهرة لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىفيصلالجيزة

19014 شارع الملك فيصل366فيصل معمل المختبرالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

19324اول فيصل-  شارع النادى 55معامل االنصارى المعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

19911 شارع فيصل التعاون250معمل البرجالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

19911تقاطع شارع فيصل مع شارع عيد مصطفيمعمل البرجالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

الفا البالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة
فيصل  برج لؤلؤة فيصل  امام كلية التربية 

الرياضية
16191

16191 ش فيصل الكوم االخضر159فيصل الفا البالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة
- ناصية ش الثوره -  برج الحلو 449

محطة المساحه
19445

19445برج الطاهره-  ش الملك فيصل 111معمل الشمسالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

رويال البالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة
 ش الملك فيصل  بجوار صيدلية 443

العزبى  الدور الخامس
16064



1516064وحده  - 3الدور - مول جنديه - الطوابق رويال البالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

أمراض الباطنة و القلباسامة احمد امين . دهيئة األطباءالبرتقالىفيصلالجيزة
- محطة ناصر الثورة -  أ شارع فيصل 404

امام التوحيد و النور
02 3976792201001135915

16850تقاطع شارع فيصل-  شارع ابن بطوطة 23تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىفيصلالجيزة

3388853401220550526 02منطقة الطوابق-  ش فيصل الرئيسى 201طب االطفالتامر أحمد عبد الحميد ديهوم.  دهيئة األطباءالبرتقالىفيصلالجيزة

مركز النور لالسنانأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة
- محطة المساحة -  شارع فيصل 453

بجوار كلية التربية
0111631414202 27802607

باسم الشين. مركز اسنان مصر دأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة
بجوار التوحيد و النور -  شارع فيصل 189

محطة العريش- الطوابق - 
100702737003 7806293

مصطفى شوقى.دأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة
- الكوم االخضر -  شارع الملك فيصل 113

بجوار شارع المستشفى
01001261666

مصطفى شوقى.دأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة
- شارع االربعين من شارع كعابيش 1

فيصل- الطوابق 
01010027655

01001311224المريوطية- اعلى مصراوى -  ب 98هند عادل الحالب . دأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة

مركز الماسة لطب االسنان أسنانالبرتقالىفيصلالجيزة
الطالبية - برج ابو عقال - طريق المنشية 

البحرية
02 397697700106038074

35856300 02 ش أبو حمزه  الملك فيصل  مدكور27دكتور احمد يوسف جمالأسنانالبرتقالىفيصلالجيزة

16344الكوم االخضر- ابراج سعود - شارع فيصل صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

16344محطة مدكور-  شارع مدكور 914صيدليات المجدصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19661 ش الملك فيصل432صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة
- ميدان الساعه -  ش خالد بن الوليد 1

فيصل- الطالبيه 
19661

19661الوفاء و االمل-  ش الملك فيصل 45صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19661المريوطيه-  ش الملك فيصل 104صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19661برج الحسن- ش كعبيش 37صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة



صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة
بجوار شارع -  شارع الملك فيصل 173

العريش
02 3385382216097

3393178201000827962-02ش الملك فيصل الطالبية البحرية401صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19199محطة التعاون-  ش الملك فيصل 223صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19199فيصل المريوطيه-  عمارات الفيصليه 10/2صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

19757شارع الملك فيصل تقاطع اللبينى المريوطيةصيدليات كير صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىفيصلالجيزة
أمام - محطة المطبعه -  ش فيصل 283

غاز مصر
19757

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىفيصلالجيزة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709501157057092الطوابق-  شارع االربعين 38

0120010682401220211112برج االطباء-  شارع النادى الرياضى 5معامل جراند المعاملالبرتقالىفيصلالجيزة

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىفيصلالجيزة
داخل مستشفى - تقاطع المريوطية و فيصل 

تبارك
19358

مستشفى فيكتورياالمستشفياتالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
الساعة- شارع فيليب جالد 

03 5776775-03 

5776770

01227722137-

01227391039

19014فيكتوريا  ش الجالء بجوار قسم المنتزة43معمل المختبرالمعاملالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

19911فيكتـوريـا– شارع الجالء 10معمل البرجالمعاملالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

16987 ش الجالء11أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

16191 ش الجالء3الفا البالمعاملالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

575773801000827961-03فيكتوريا- ش الجالء 24صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

582545201016601116-03ش اإلقبال بجوارإتصاالت2صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

035275225فيكتوريا–  شارع الجالء 37مدحت العيسوى. د.أأسنانالبرتقالىفيكتوريااالسكندرية

معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىقفطقنا
بجوار مستشفى قفط - شارع الجيش 

التعليمى
16059



4215641901002142821 02ش السالم أمام مستشفى الرمد بقليوبصيدليات عادلصيدليهالبرتقالىقليوبالقليوبيه

صيدليات عادلصيدليهالبرتقالىقليوبالقليوبيه
امام محكمة - شارع العاشر من رمضان 

قليوب
02 4213577001000122368

4215631601000122384 02ش التحرير بجوار باتا  قليوبصيدليات عادلصيدليهالبرتقالىقليوبالقليوبيه

42135770 02قليوب البلد أمام محكمة قليوبوائل عادل/ صيدلية دصيدليهالبرتقالىقليوبالقليوبيه

جراحة عظاموليد عبد الحى محمد حرحش. دهيئة األطباءالبرتقالىقليوبالقليوبيه
ش المدارس امام مدرسة صالح الدين 

االعداديه  قليوب البلد  القليوبيه
02 42101600

احمد ابراهيم صقر.دهيئة األطباءالبرتقالىقليوبالقليوبيه
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

امام مدرسة - شارع السلخانة - ميت حلفا 

ميت حلفا الثانوية
01067295536

تخصصات متعددةعيادات الحكمة هيئة األطباءالبرتقالىقليوبالقليوبيه
امام - قليوب - شارع العاشر من رمضان 

بنزينة طاقة
010147024880106795536

احمد ابراهيم صقر.دهيئة األطباءالبرتقالىقليوبالقليوبيه
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

امام معمل - بجوار المحكمة - قليوب البلد 

المختبر
01154020428

مركز العالج الطبيعى الحديثعالج طبيعىالبرتقالىقليوبالقليوبيه
ش داليا بجوار المحكمه  قليوب البلد  

القليوبيه
01064745071

4826655201222612509 02قليوب البلد امام المزلقانمراكز كمال و جاللمراكز البصرياتالبرتقالىقليوبالقليوبيه

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىقناقنا
بجوار مدرسة الفيصل- ميدان سيدي عمر 

096334448801125600062

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىقناقنا

خلف مستشفى - شارع أبو بكر الصديق 

096334339901006072206الهالل

096336085501099741127شارع الرقابة اإلدارية-  يوليو 26صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىقناقنا

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىقناقنا
بجوار كشري - امام سيدي عبد الرحيم 

الصديقان
096321147101121214432

096321147101121214432أول طريق الموقف- ميدان الدولفين صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىقناقنا

بيتر حمدى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىقناقنا
المتفرع من شارع - شارع كنيسة االقباط 

بحرى البلد
096 3347821

3330042 096خلف كنيسة السيدة العذراء – 10حوض صيدلية سان مارى الخيرى التخصصىصيدليهالبرتقالىقناقنا

مستشفى سان مارى الخيرى التخصصىالمستشفياتالبرتقالىقناقنا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3330042 336554096 096خلف كنيسة السيدة العذراء – 10حوض 



مستشفى الهالل االحمرالمستشفياتالبرتقالىقناقنا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
شارع الهالل االحمر

096 3325720-096 

3336554
01002363437

مستشفى دار العيونالمستشفياتالبرتقالىقناقنا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3347692 01148068111096بجوار كلية الطب- ش مستشفى قنا العام 

محمد أحمد عاشور لألشعة. مركز دمراكز األشعةالبرتقالىقناقنا
– أمام جامع التحرير –  يوليو 23شارع 

فوق ستوديو الخديوى
096 3326443096 3340101

اميل عوض. معمل دالمعاملالبرتقالىقناقنا
– أمام نادى المعلمين –  يوليو 23شارع 

عمارةالمناعى
096 3330042096 3336554

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىقناقنا
الدور -  ش الجمهوريه من ميدان المحطه 7

بجوار محطة قنا- الثانى 
19014

19911قنا–  ميدان المحطه 1معمل البرجالمعاملالبرتقالىقناقنا

16064امام هيئة البريد-  ش االقصر 10رويال البالمعاملالبرتقالىقناقنا

معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىقناقنا
شارع - فرع مركز الرازى الطبى 

المستشارين
16059

16059برج الفيروز-  يوليو 23 شارع معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىقناقنا

معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىقناقنا
بجوار محالت انيس - شارع الجهورية 

ديمترى
16059

19911مستشفى برج النيل- ش حسنى مبارك معمل البرجالمعاملالبرتقالىقناقنا

االمراض الجلدية و التناسليةليلى أحمد الخالوى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا
أمام – بجوار سميراميس - عمارة المناعى 

نادى المعلمين
0100488598401014137234

336045101200725007 096شارع الكورنيش- ميدان الدولفين طب االطفالبيتر رومانى وهيب. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

01003564555عمارة على حامد- شارع المدارس جراحة عامةعمرو عبد الواحد الفارس. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

0106537615101015270858حارة الجندى-  ميدان الكمال 1طب االطفالابراهيم احمد عبد اللطيف سليمان. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

354467401006784422 096بجوار كلية التمريض- شارع معبر الشباب جراحة عظاماسماعيل خليفة محمد اسماعيل. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

0111405454001119376624شارع المستشفى العامأمراض الباطنة العامةمحمد عبد الفتاح. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

عيونناهد درياس.  دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا
شارع عبيد المتفرع من ميدان مديرية األمن 

–
01005674629



3325888 096اعلى صيدلية الهادى- شارع المدارس أمراض النساء و التوليدهيثم عبد الرحيم وشاحى. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

امراض جلديةباسم حبشى بشاى . دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا
خلف -  الممر التجارى -  يوليو 23شارع 

عمارة وندر للسياحة
0100515540501112428890

ش عبيد امام مديرية االمنأمراض الباطنة العامةجرجس رومانى. دهيئة األطباءالبرتقالىقناقنا

096 

3+H2367:I23863327

47

01222872060

انطوانيت ايوب . صيدلية دصيدليهالبرتقالىقهاالقليوبيه
امام طابونة الحاج - شارع القناطر الخيرية 

مصطفى
0132603577

01270472685تقاطع ش نصار مع شارع جامع العمرىمسالك بوليةربيع جمعه سيد عمر. دهيئة األطباءالبرتقالىقهاالقليوبيه

01023952323شارع األثريهجراحة عظاممحمد عنتر المصيلحى. دهيئة األطباءالبرتقالىقهاالقليوبيه

16059امام بنك مصر- ميدان النوبة معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىقوص قنا

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىقويسناالمنوفيه
 شارع إبراهيم خليل بجوار بنك 64

األسكندريه
19989

19911تقاطع الجيش مع الصباحى  مستشفى الهدىمعمل البرجالمعاملالبرتقالىقويسناالمنوفيه

5927273 03 شارع بور سعيد80صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىكامب شيزاراالسكندرية

أمراض النساء و التوليدأسامه عبد الجواد. دهيئة األطباءالبرتقالىكامب شيزاراالسكندرية
أمام مستشفى نور -  شارع هليبوليس 23

كامب شيزار- األسالم 
03 424450403 5904015

مستشفى الصفا المستشفياتالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

برج بانوراما - مدخل كفر الدوار الجديد 

بجوار مسجد الفتح- العمدة 
045 224332401275052800

مستشفى المستقبلالمستشفياتالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- كفر الدوار - الحدائق - حى المستقبل 

البحيره
045 2248886045 2225036

رمد و جراحة عيونمركز الصفوة للعيون المستشفياتالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
مدخل كفر الدوار مع الطريق - برج مكة 

الزراعى
045 222144401062535007

كيرلس نسيم . صيدلية دصيدليهالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
متفرع من شارع -  شارع روضة الشريف 2

امام محكمة االسرة- المحكمة 
045 224777801229703983

محمد الصباغ . صيدلية دصيدليهالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
بندر - خلف السنترال - شارع ابى الدرداء 

كفر الدوار
045 2219548

مركز كفر الدوار لألشعهمراكز األشعةالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
ش مدخل الكوبرى - برج قصر األمراء 

البحيره- كفر الدوار - العلوى 
045 2237224045 2237223

16987كفر الدوار- اعلى عمر أفندى - برج الصفا أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة



معمل البرجالمعاملالبرتقالىكفر الدوارالبحيرة
 شارع بورسعيد عمارة البنك الوطنى 7

للتنمية
19911

2534253 2540056040 040 شارع الجيش  كفر الزيات87صيدلية جسرهاصيدليهالبرتقالىكفر الزياتالغربية

19911ميدان محمد نجيب  بجوار مسجد الحصاوىمعمل البرجالمعاملالبرتقالىكفر الزياتالغربية

322373901068111936 047أمام عمر بن الخطاب للتأمين- ش روينه صيدلية عالء الدينصيدليهالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

3235372 3238929047 047برج الفتح- جيهان سابقا - شارع فريد ندا مستشفى الفتح المستشفياتالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

04732342770473232259الجامعة العمالية– اول طريق دسوق عيادات خارجية- عالج داخلي  مستشفى كفر الشيخ العسكرىالمستشفياتالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

19014 شارع الخلفاء الراشدين2معمل المختبرالمعاملالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

19911شارع محمد عبده  امام المستشفى العام6معمل البرجالمعاملالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

مركز كفر الشيخ لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىكفر الشيخكفر الشيخ

مزلقان - عمارات المحاربين الجديدة 

امام المدرسة االعدادية - االنشاء و التعمير 

الحديثة

047 314515501023594580

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىكفر سعددمياط
تقاطع ش المدارس مع - تفتيش كفر سعد 

ش الجيش
19989

0122713727301020770982بنها/طريق المنصورةداخلى و خارجى و طوارئمستشفى النورى التخصصى  المستشفياتالبرتقالىكفر شكر القليوبيه

0106487447601004781905بنها/ طريق المنصورة -  يوليو 23شارع مصطفى جودة . صيدلية دصيدليهالبرتقالىكفر شكر القليوبيه

صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىكفر عبدهاالسكندرية

ش يسرى الخضرى متفرع من ش 3

أمام مدرسة - معروف الرصافى 

الفرنسيسكان

03 545559701203000047

صيدلية الحناوىصيدليهالبرتقالىكفر عبدهاالسكندرية
  ش محمد صفوت متفرع من ش كفر 58

عبده
03 546024703 5460237

01000799159 5443372-03طريق الجيش141  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىكليوباترااالسكندرية

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىكليوباترااالسكندرية
بجوار مستشفى -  شارع بور سعيد 231

اليسر
19692

معامل ميترا المعاملالبرتقالىكليوباترااالسكندرية
امام محطة ترام كليوباترا - كليوباترا 

50عمارة - الصغرى
01000070690

5230640 03 شارع عمر لطفى كليوباترا217طب االطفالمصطفى سالمة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىكليوباترااالسكندرية



12-24619211 02كورنيش النيل- مول ابراج نايل سيتى صيدليات ابو خالدصيدليهالبرتقالىكورنيش النيلالقاهره

2461989801283066617 02النايل سيتى مولبركة للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىكورنيش النيلالقاهره

350119801010195452 097بجوار نادى الشعب- السبعين مركز ايجى سكانمراكز األشعةالبرتقالىكوم امبواسوان

معمل البرجالمعاملالبرتقالىكوم امبواسوان
كوم -  صالح سالم أمام محطة القطار 67

امبو
19911

5-2504552 097خلف عمر افندىاسوان سكان مراكز األشعةالبرتقالىكوم امبواسوان

حسام جنيدى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة
متفرع من شارع - شارع مدرسة الطحان 

التحرير
01008660820010910212350

كيرلس نسيم . صيدلية دصيدليهالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة
متفرع من -  شارع رمضان الشريف 2

امام محكمة االسرة- شارع المحكمة 
01224703983045 2247778

369560601001222635 045امام مدرسة صالح سالم- شارع صالح سالم على مجدى خليل. صيدلية دصيدليهالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة

3697799 045امام مركز شرطة كوم حمادة- شارع المبرة محمود سعد. صيدلية دصيدليهالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة

مستشفى االندلس التخصصىالمستشفياتالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
368550001003239991-045طريق المستشفى العام- شارع الثورة 

مستشفى مركز مكة الطبىالمستشفياتالبرتقالىكوم حمادةالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
00598206-3681371010 045شارع الخلفاء الراشدين

مستشفى لورانالمستشفياتالفضىلوراناالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
 شارع الشعراوي لوران13

03 5833059, 03 

5834291
19152

مستشفى االقبالالمستشفياتالبرتقالىلوراناالسكندرية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4-3-2-3571691 03 شارع حسن امين من شارع االقبال10

01227126187-

01023079931

585585601068833906-03 شارع االقبال45  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىلوراناالسكندرية

5839852 03 شارع عبد السالم عارف207صيدلية الشيماءصيدليهالبرتقالىلوراناالسكندرية

01065545394بورتومارينا - 4محل رقم جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمارينا االسكندرية

1201001688416-3959411 03ش دار المناسبات- الدلتا صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية

391928401005465466-03ش الرصافة محرم بك36  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية



393930401066602461-03محرم بك- شارع زين العابدين 22  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية

ماهر كامل. صيدليات دصيدليهالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية
–  شارع مسجد الحضرى 23صيدلية فضل 

خلف كلية العلوم القديمة- محرم بك 
03 496822203 3912972

19911 شارع االسكندرانى68معمل البرجالمعاملالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية

01221107333شارع قناة السويس-  برج القصر 40مركز سكاى دينت لعالج و تجميل االسنان أسنانالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية

خلف مستشفى النزهة-  شارع الرصافة 58دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىمحرم بكاالسكندرية
03 3905565-

033916007
01140777795

19600محطة مصر_السكة الحديدصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

480996801030006086-03 شارع سعد زغلول41  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

صيدلية أبو زيادهصيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

امام البوابة الرئيسيه لمستشفى االميرى 

بجوار دار التحرير للطبع و النشر  محطة 

الرمل

16027

اسطنبول- صيدلية أبو زياده صيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية
 ش شكور محطة الرمل  أمام مطعم محمد 8

أحمد االسكندريه
16027

محطة الرمل–  شارع الغرفةالتجارية 28صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية
03 4854870-

034833632

01203000034-

01091837686

4800030 03خلف سينما راديو- على ابراهيم .  شارع د5مركز المدينة لالشعةمراكز األشعةالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

دار االشعة مراكز األشعةالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية
-  شارع امين فكرى 4فرع محطة الرمل   

بجوار مدرسة المنار

03 4878027-

034878021
0114077793

19014بجوار سينما راديو-  ش امين فكرى 21معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

16987محطة الرمل–  ش أمين فكرى 21أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

4875119 486438103 03 ش صفية زغلول امام سينما ريالتو45معمل الصاوىالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

19911 شارع كلية الطب محطة الرمل14معمل البرجالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

16987 ش كلية الطب18أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

1301000070690عمارة - شارع مصطفى حافظ معامل ميترا المعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية



19324محطة الرمل-  شارع كلية الطب 8معامل االنصارى المعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

16191 ميدان سعد زغلول15الفا البالمعاملالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

485559301111749696 03محطة الرمل-  شارع كلية الطب 8أمراض صدريةعماد الدين مصطفى حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

03480522501222265270محطة الرمل– ش الغرفة التجارية 22أمراض صدريةد محمد حلمى زيدان.اهيئة األطباءالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

جراحة المخ و األعصابد احمد يحيى.اهيئة األطباءالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية
محطة – ش على رامز خلف سينما راديو 7

الرمل
03 4838750

4874065 03محطة الرمل– ش فوزى فهمى جندى 2صيدلية بروناىصيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمحطة الرملاالسكندرية
 ش محمود عزمى  متفرع من النبى 22

دانيال
19199

1719244مجاورة صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالى مايو15مدينة القاهره

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالى مايو15مدينة القاهره
المركز التجاري حي رجال -المجاورة الثالثة

بجوار جامع الفردوس-االعمال 
022550351119110

19600االقصر-شارع التليفزيونصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

صيدلية الناجىصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
امام مدرسة االقباط - ش مصطفى كامل 

االعدادية بنين
095 237035901221583447

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
ش المنشية، - شارع عبدالمنعم العديسي 

بجوار مطعم أبو هاجر
095 228440901011288508

ايهاب حسان. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
- بجوار مكتب البريد - شارع الهيلتون 

الكرنك
095 236643800100572229

2381862 095تقسيم يوسف حسنمحمد عبد المطلب. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

2357606 095امام مسجد عمرو بن العاص- الكرنك محمد عبد المطلب. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

2300133 095امام االدارة التعليمية- البياضية اشرف محمد عبد المطلب.صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

مجدى مجلع. دطبيب متاليفمدينة األقصراالقصر
شارع السمعانية المتفرع من شارع مدرسة 

الصنايع
01222934807

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىمدينة األقصراألقصر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

من شارع خالد بن - شارع شجرة الدر 

العواميه- الوليد 
19650



مستشفى األقصر األميرىالمستشفياتالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0952372809شارع نهر النيل

مستشفى األقصر الدوليالمستشفياتالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
شارع التليفزيون

0952280192-

0952280192
01211145401

االقصر- مستشفى كليوباتراالمستشفياتالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
شارع كليوبترا

095 2256322-095 

2256323
01210010278

شارع التليفزيون بجوار مدرسة مباركمركز الرضوانية لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
095 2271910-095 

2275850

095 2283760-

095 2283770

19911ميدان صالح الدينمعمل البرجالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
بجوار فندق  - 3الدور - ش التليفزيون 

االقصر- شادى 
19014

محمد عبد الهادى. معمل  دالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
شارع جده متفرع من شارع - الدور االول 

التليفزيون
0128381727001122014849

095236100001114875857أمام مطعم أبو هاجر- شارع المنشيه محمد عبد الهادى. معمل  دالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

16059شارع التليفزيون بجوار بنك مصرمعامل الحكمةالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

16064عمارة الحاج حسين البالل- ش التليفزيون رويال البالمعاملالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

تخصصات متعددةعيادات النيل التخصيصيههيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
متفرع من ش المدينه -  شارع الروضه 2

حى الفيروز- المنوره 
095 228242201020900360

مسالك بوليةمجدى مجلع الياس/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
شارع السمعانية المتفرع من ش مدرسة 

الصنايع
01222934807

أنف وأذن وحنجرههانى منير اندراوس/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
شارع السمعانية المتفرع من ش مدرسة 

الصنايع
01224430044

0952373410تقسيم يوسف حسن  االفصرجراحة عظامسهرى بولس مرقص/ د .أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

طب االطفالجورج ميشيل فريد. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
شارع كنيسة األنبا - شرق السكه الحديد 

األقصر- انطونيوس 
01222533401

االمراض الجلدية و التناسليةرفعت سيفين غطاسهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
ش أخوان مراد للمعمار متفرع من مدرسة 

األقصر- الصنايع 
095 2372951

0952381821شارع المنشية  االقصرعيونسليم جرجس مسعود/ د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

أمراض النساء و التوليدساميه حبيب. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
عمارة الشئون -  ش توت عنخ امون 25

األقصر- االجتماعيه سابقا 
0952386530



2373717 095أمام البوسته- ش المحطه أمراض الباطنة العامةمظهر وردى عبد الشهيد. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

01201212460أمام مدرسة األقباط- شارع مصطفى كامل عيونرامى لويس منسى. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

امراض القلب و األوعية الدمويةريمون ادوارد فهيم. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
شارع فندق المروه المتفرع من شارع 

التليفزيون
01270313433

01144007776شارع عبده من شارع المطحنجراحة عظاماحمد ابو القاسم.دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

جورج سطندى أبو سيف. دأسنانالبرتقالىمدينة األقصراالقصر
ش مكه المتفرع من ش المدينه المنوره 

أمام مبنى االذاعه و التليفزيون
01001890373

2359909 095بجوار ماكدونالدز- ميدان ابو حجاج فارس سليمان . دأسنانالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

2359909 095أمام شركة بيع المصنوعات- ش كليوباترا عماد فيكتور سولاير. دأسنانالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

0101698663شارع التليفزيوناحمد امين. د- المركز التخصصى للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

01000177333عمارة الشيخ الطيب امام كويك بيزامركز الصفا للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

01065530640ش يوسف حسنمركز الكرمه للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة األقصراالقصر

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمدينة الساداتالمنوفيه
محور خدمات الحي الثاني  - 30قطعة 

بجوار اتصاالت وبافاريا
048 261220701125500054

011120560700106784032محور خدمات المنطقة العاشرةاحمد جمال عبد هللا . صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة الساداتالمنوفيه

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىمدينة الساداتالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- اعلى غطاطى - سوق المنطقة الرابعة 

مدينة السادات
19650

مستشفى هرمل التذكارى المستشفياتالبرتقالىمدينة الساداتالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2638219 048منطقة البنوك- مدينة السادات 

16064بجوار التشغيل و الصيانة- المنطقة الثانية االمراض الجلدية و التناسليةرويال البالمعاملالبرتقالىمدينة الساداتالمنوفيه

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة السالمالقاهره
شارع السادات -مساكن ضباط الصف 20

أمام سوبر ماركت ماكرو2محل رقم
19600

صيدلية برسومصيدليهالبرتقالىمدينة السالمالقاهره
ميدان - المحموديه القديمه - مدينة السالم 

(و)عماره - االسكندريه 
02 22816882

صيدليات ابو العنينصيدليهالبرتقالىمدينة بدرالقاهره
- 1حى النرجس - االسكان االجتماعى 

السوق التجارى
01000520756



0121112005701113407000الحي االول المجاوره االولي مدينه بدر19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة بدرالقاهره

0100273662201027441997الحي الخامس الياسمين مدين بدر19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة بدرالقاهره

صيدليات ابو العنينصيدليهالبرتقالىمدينة بدرالقاهره
- 2حى النرجس - االسكان االجتماعى 

السوق التجارى
022 8699505501000520756

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة بدرالقاهره
-6قطعة رقم -المجاورة الثانية-الحى االول

مدينة بدر -4محل رقم 
19600

القاهره
- مدينة عباد الرحمن 

القطامية
طوارئ فقطمستشفى الرحمةالمستشفياتالبرتقالى

خلف نادى الصيد - مدينة عباد الرحمن 

الطريق الدائرى- القطامية 
02 27254602-3

01060656473-

01284523725

مستشفى النهار التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار - الحى الثامن - شارع احمد الزمر 

مستشفى الوفاء و االمل
02 2274031701066637377

صيدلية ابو النورصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
-  ش النبوى المهندس  حى السفارات 7

مدينة نصر  القاهره-   امام شركة انبى 
02-2677888002 26779444

2272236001000827963-02ش مصطفي النحاس بجانب اتصاالت61 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدلية الحديدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش البطراوى  المنطقة االولى  مدينة 42

نصر
02 2404157202 22606680

0121112004701099905222عمارات عثمان اول مصطفي محمود1901169صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

0120599733601201988892مول ستي ستارز19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

0106531116001278795677 مكرم عبيد3 عقار رقم 1محل رقم 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

02240256570224038730 ميدان رابعه طريق النصر1901115صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

0112519011301011790668 ابو داود الظاهرى متفرع من مكرم عبيد1901151صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عمارات مصر للتعمير اخر شارع 24 

مصطفي النحاس بعد الحي الثامن
0121112004601063362659

0109964226801102975555ميدان الواحه مدينة نصر19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

0101499855201211120049ش العيادات زهراء مدينه نصر19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
موقف العاشر مدينه نصر امام موقف االلف 

مسكن
0120051301501200123912



22749696 2274375202 02 ش مكرم عبيد مدينة نصر56صيدلية العاصمةصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19600مدينة نصر_شارع مصطفي النحاس42صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

تقاطع شارعي محمد متولي الشعراوي مع 

المنطقة _امتداد مصطفي النحاس

مدينة نصر شرق_العاشرة

19600

19600مدينة نصر_جنينة مول_شارع البطراويصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
ش عبد )إمتداد ش الطيران  - 58عمارة 

الحى السابع - (هللا العربى
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
مشروع إسكان مدفعية الرئاسة  (أ  ) محل 1

(7بوابة )أمام سيتى ستارز مول - العامة 
19600

19600 ش احمد فخري32صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
-برج لولوة العقاد-شارع عباس العقاد 47

مدينة نصر
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
محل أ مشروع اسكان مدفعية الرئاسة 1

العامة
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
تقاطع مكرم عبيد من طريق النصرمحل 4

بجوار بى تك-مدينة نصر اول 11و10
19600

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
شارع حسن المامون امام نادي االهلي 94

مدينة نصر
19600

19505 شارع عباس العقاد39عيادات خارجيةمستشفى مغربى للعيونالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

مستشفى دار الحكمةالمستشفياتالفضىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 ش محمد حسنين هيكل متفرع من 10

عباس العقاد
01066640202

02 26739050 

(30 lines)

مستشفى الجولف الدولىالمستشفياتالفضىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 ش سمير مختار من ش نبيل الوقاد  2

أرض الجولف  مدينة نصر  القاهره
19552

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى الرواد للعيونالمستشفياتالفضىمدينة نصرالقاهره

-خلف طيبه مول -  ش عماد الدين كامل 16

المدخل الرئيسى ش أنور -  مدينة نصر 

المفتى

02 2401850202 24018504

( Kids )مستشفى األطفال التخصصى المستشفياتالفضىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
01020115115أمام النادى األهلى-  ش محمد المقريزى 1

02 26774072-

0226775381

19144 ش سمير عبد الرؤوف إمتداد مكرم عبيد15مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىمدينة نصرالقاهره

فيفا العقادالمستشفياتاألخضرمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 شارع محمد مصطفى حمام من شارع 12

مدينة نصر- عباس العقاد 
02 2261004002 22612199



مستشفى حسبو الدولىالمستشفياتاألخضرمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 شارع أحمد فخرى الموازى لمكرم عبيد 15

مدينة نصر– المنطقة السادسة – 

02 23521002-

0223520040

02 2352003-

01006625687

القاهره- مدينة نصر -  ش الطيران 26عيادات خارجية- عالج داخلي مركز دار المسالكالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
01223329484-

01147574222

01147574111-

01123755755

عيادات خارجية- عالج داخلي المركز المصرى للكلى و المسالكالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش الدكتور محمد مندور موازى لشارع 45

مدينة نصر- الطيران 
02 24022568

01229556853-

01026090098

عيادات خارجيةمركز ايجى هارتالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
-  داخل السراج مول -ش عطيه الصوالحى 

الدور الثالث - 3برج 

02 22738232-02 

22755577

02 22738232-

02 22755577

المركز الطبى للمقاولون العرب المستشفياتالفضىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19660مدينة نصر- الجبل االخضر 

1-2287337901018874650 02 ش ابوالعتاهيه امتداد ش عباس العقاد17عيادات خارجيةمركز مصر لعالج األورامالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19774ش مصطفى النحاس  مدينة نصر8مصر سكانمراكز األشعةالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19014مدينة نصر-  ش مصطفى النحاس 43معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
المنطقة 4رشاقطعة/الحى العاشر برج د

الثانية عشر
19014

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- جوار طيبة مول –  طريق النصر 81

مدينة نصر
19014

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
متفرع من -  شارع الدكتور محمد عوض 6

شارع مكرم عبيد
19358

19911 شارع سمير فرحات15معمل البرجالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

معمل البرجالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
تقاطع ذاكر حسين مع متولى الشعراوى  

موقف سيارات العاشر
19911

معمل البرجالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
ب امام شركة 7عمارات شباب المهندسين 

طريق النصر– الكهرباء 
19911

19911 شارع  محمد الغطريف أمام النادى األهلى1معمل البرجالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
بجوار قسم أول -  عمارات اول مايو 2

مدينة نصر
19445

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 مساكن صقر قريش امتداد عبد الحميد 119

بدوى
19445

معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
بجوار تقاطع - نصر .م-  عباس العقاد 104

شارع مصطفى النحاس
19445



19445تقاطع ش ذاكر حسين-  ش محمد مهدى 6معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16191ميدان الحى العاشر-  ش أحمد الزمر 2الفا البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16191امام بوابة فندق هوليداى انالفا البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

24055155 02فوق ماكدونالز-  ش عباس العقاد 39ايجى البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16987 ش مصطفى النحاس52أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

2401982501020310649 02مدينة نصر-  ش عباس العقاد 5معمل تكنوالبالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16191أمام حديقة الطفل-  ش مكرم عبيد 68الفا البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16191بجوار طيبه مول-  ب طريق النصر 77الفا البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

بجوار محجوب -  ش عبدالحميد عوض 41

تقاطع ش - اعلى ماكدونالدز - للسيراميك 

مصطفى النحاس

16064

24192418 02 شارع النزهة16توب سكان البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16064الحى العاشر-  شارع مهدى عرفة 6رويال البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16064 ش عباس العقاد5رويال البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

معامل الحكمة المعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
اعلى - ميدان الساعة -  شارع النزهة 14

صيدليات مصر
16059

الفا البالمعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
  ش عباس العقاد تقاطع 106مدينة نصر 

مصطفى النحاس
16191

 ش حسن المأمون  مدينة نصر123أنف وأذن وحنجرهمركز مناظير و جراحات االنف و االذن و الحنجرهالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
02 23546836-

0223546826

0223546896-

0223546136

01026388006برج االطباء-  شارع مصطفى النحاس 96طب العيونمها مصطفى. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

امراض صدريه و حساسيههيثم سامى دياب. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
خلف - ش  الطاقه -  عمارات الفردوس 8

مدينة نصر- النادى األهلى 
02 24711022

عبد الناصر حسين عبد الناصر . دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امراض صدرية )طب اطفال 

(وحساسية 
2271918401099677653 02 شارع مصطفى النحاس96



طب االطفالاحمد رضا الديب . دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عمارات رابعة -  شارع النزهة 41

ارض الجولف- اعلى توماس - االستثمارى
02 22914722

22627640 0109692501002مدينة نصر- شارع الطيران60طب االطفالجون رينيه لبيب. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

أمراض الباطنة العامةمحمد الديب. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
–  المنطقة السادسة –  ش مكرم عبيد 102

مدينة نصر- امام سيتى سنتر مول 
02 22780878

أمراض قلب وأوعية دمويةأحمد عبد الرحمن. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
خلف طيبة مول –   شارع أنور المفتى 1/4

مدينة نصر– 
02 2262685502 25827560

22619751 02 عمارات التوفيق24أمراض النساء و التوليدإيهاب سراج عالم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

24177318 02مدينة نصر–  طريق النصر9جراحة عظاممجدى عبد العزيز. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

22737084 0100143652702مدينة نصر–  شارع مصطفى النحاس 16باطنة و غدد صماء و سكرنرمين أحمد شريبة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

24014754 02 طريق النصر بجوار طيبة مول81أمراض الباطنة العامةد احمد السعدى خيال.اهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

أمراض الباطنة العامةأشرف محمود عقبة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عمارات عثمان - ش مصطفى النحاس 

406 شقه 77عماره 
01200061165

جراحة عامة و اورام و مناظيروائل عبد العظيم جمعه. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عمارات رابعه -  شارع النزهه 28

مدينة نصر- األستثمارى 
01091671015

0122368292001200081788امتداد مكرم عبيد-  شارع هشام لبيب 26أمراض النساء و التوليدعاطف سالم . دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

جراحة عظامأحمد حسنى حافظ. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
السفارات خلف -  شارع عمر بن الخطاب 3

انبى للبترول نهايه عباس العقاد
02 2351627801007774134

امراض باطنة و قلبطارق رشيد . دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- امتداد حسن الميرغنى -  شارع النادى 5

روكسى- بجوار نادى هليوبولس 
01018301000

22638115 0115118713302شارع يوسف عباس-  عمارات التوفيق 3:1جراحة عظامشريف أحمد الغزالى. دهيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

مركز طيبة التخصصي لألسنانأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

شارع أنوار المفتى من –  أبراج الحمد 1/4

مدينة – خلف طيبة مول– ش عباس العقاد 

نصر

0224046621

تيث دينتال كلينك . دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
متفرع من -  شارع سيبويه المصرى 11

شارع الطيران
01017744802

سامر سمير بدر. دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- عمارات االمداد و االتموين -  ش النصر 5

مدينة نصر
0111166649502 24182977

01011534392شارع مكرم عبيدمدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره



طارق داوود سليمان. دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
– ش عباس العقاد – أعمارات الشرق 1

مدينة نصر

02 23828250-02 

23828202
01094639966

مركز بريدج لزراعة و تجميل االسنان أسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امام - صالح سالم -  عمارات العبور 3

فندق سونستا
01008701010

402808101277199299 02 ش عباس العقاد  مدينة نصر  القاهره5مركز النور لالسنانأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

أسنان- ماجد جميل أنيس . دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش ابراهيم نوار  خلف مستشفى حسبو 4

الدولى  مكرم عبيد
02 22735541

أيمن حامد الغمراوى. دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امام السراج -  شارع عطيه الصوالحى 32

3مول 
02 2670257501221053433

داليا نجيب. دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- امام سيتى ستارز -  عمارات رامو 10

مدينة نصر
02 2305433801202273558

ايهاب صفوت . مركز دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

بجوار السراج مول - عمارة تكنولوجى مول 

- اخر مكرم عبيد - و سنترال مدينة نصر 

الدور الرابع

01027124822

01022777994امتداد عباس العقاد-  شارع ابو العتاهية 17اشرف حمدى يوسف.د- مركز ويسدوم لالسنان أسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

2271822801550003443 02 شارع عباس العقاد66مركز وى كير لالسنان أسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

سمايل كير دينتال كلينيك أسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
متفرع من شارع -  شارع ابراهيم نوار 13

خلف مستشفى حسبو- احمد فخرى 
02 22352166001226078800

طونى ناجى . دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
متفرع من شارع -  شارع محمد شفيق 3

نخلة المطيعى
0120031143501277476646

احمد الخولى.دأسنانالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عمارات رابعة - شارع النزهة27

مدينة نصر-االستثمارية

01225019424-

0224172707
01115900075

عالء على إبراهيم دسوقى. كايرو سنتر للعالج الطبيعى دعالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
خلف ماكدونالدز –  ش أحمد قاسم جودة  8

مدينة نصر– عباس العقاد – 
02 2403161001005105249

مركز اليف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
خلف وزارة -  شارع عبد المنعم الحسينى 3

مركز نيو هوب- القوى العاملة 
01006002009

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
متفرع من -  شارع عطية الصوالحى 14

امام السراج مول- شارع مكرم عبيد 
0101280809402 22703454

مركز الحياه شيراتون للعالج الطبيعى و التأهيلعالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
مساكن شيراتون -  ش سيد زكريا 98

القاهره- المطار 
02 2267954001226060360

ايناس الحباك. د- مركز الفهد للعالج الطبيعى عالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 - 20عماره /  ش نجاتى سراج 52

مدينة نصر- المنطقه الثامنه 
02 2670465901140830302

عبد  العزيز علما. مركز دعالج طبيعىالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش محمد حسين هيكل الموازى لعباس 75

مدينة نصر– العقاد 

022722062-

0222754827-02-

22751412- 

01223131239



0222877707مدينة نصر  سيتي سنترتيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

23520783 02الدور االول- سيتى ستارز مول بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

24802022 02الدور الثالث- سيتى ستارز مول بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

022752988 ش عباس العقاد104مدينة نصر  بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

423001284951921 محل رقم 2سيتى ستارزبلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عباس –  شارع د البطراوى   جنينة مول 9

العقاد
02 226057160100529768

01066603145 شارع مكرم عبيد98مدينة نصر    جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

22735569 02ش مكرم عبيد70بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
محل رقم - الدور االول - سيتى ستارز مول 

117
01023437374

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- امام مكتبة الشروق  - 2سيتى ستارز

الدور االول
02 2480211701003426758

2352056401006851944 02مول سيتى سنتر– شارع مكرم عبيد سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

01066603123سنتر وندر الند  شارع عباس العقادجولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

22704885 02مدينة نصر-  شارع مكرم عبيد 52رقم جراند اوبتيكالمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

01008816333امام جنينه مول-  شارع الدكتور البطراوي اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

01002140194خلف النادى االهلى-   شارع الطاقه 15اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

01008820103امام العقاد مول-  عيادات الحق اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

01221800007تقاطع مكرم عبيد-  ش مصطفى النحاس 52صيدلية برسومصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

24013386 02 ش عباس العقاد39مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره



24042951 02جنينه مول- ش البطراوى مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 - (1)سيتى ستارز - ش عمر بن الخطاب 

222محل رقم 
02 24802106

صيدلية د احمد البلتاجىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 مشروع رابعه العدويه 1 محل رقم 37

االستثمارى  أرض الجولف  مدينة نصر
01222111296

أيمان درويش. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
ش أحمد  - 4 عقار 14 قطعه 124بلوك 

مدينة نصر- المنطثه السادسه - فخرى 

023520021-02 

3520095
01003033034

مارى عادل فهمى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش حموده محمود  65  90  بلوك 1قطعه 

المنطقه الثامنه  مدينه نصر  القاهره
02-22705461

مجدى فايز. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

امتداد شارع -  شارع حافظ بدوى 21

بجوار الشهر - الحى السابع - الطيران 

العقارى

02 2354411901286770221

مدينة نصر - مستشفى دار الفؤاد المستشفياتالذهبىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
16370تقاطع طريق النصر مع شارع يوسف عباس

عيادات خارجية- عالج داخلي مركز العاصمة لطب و جراحة العيونالمستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امام النادى -  شارع حسن المأمون 123

االهلى

02 22712991-02 

23546971

01117579944-

01016555508

19669امام شركة بيبسيكو- ابراج صن رايز 8 صيدليات نورماندىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

 صيدليات نورماندىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
خلف النادى - عمارات نقابات الماظة 100

االهلى
19669

19669خلف النادى االهلى- عمارات النقابات 123 صيدليات نورماندىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

 (صيدلية الهدى)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
اخر - حى السفارات -  عمارات الفتح 110

عباس العقاد
16343

 (حازم. صيدلية د)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 شارع عباس العقاد بجوار شركة بيجو 43

للسيارات
16343

16343امام مؤسسة السالب-  شارع مكرم عبيد 29 (وائل فكرى. صيدلية د)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

 (كريم .صيدلية د)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
بجوار كوك دور -  شارع الطيران 16

مسجد رابعة
16343

19878 ش مصطفى النحاس13صيدليات الصيرفىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات العقبىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
بجوار كوستا النادى -  شارع المقريزى 31

االهلى
19244

19692امام مسجد االيمان-  شارع مكرم عبيد 76صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره



صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 شارع البطراوى من شارع عباس 17

بجوار جنينة مول- المنطقة االولى - العقاد 
19692

19692زهراء مدينة نصر-  شارع الميثاق 85صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19661خلف النادى األهلى-  عمارات القضاه 6صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19661 ش عباس العقاد52صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19661امتداد ذاكر حسين- ش احمد الزمر 5صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19661ش مكرم عبيد56صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19661امام النادى االهلى- ش حسن المأمون 106صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- افريقيا . ش- عمارات مصر للتعمير 21

مدينة نصر- امتداد مصطفى النحاس 
19661

صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 - 21بلوك  - 11برج الياسمين قطعة 

الحى العاشر- شارع احمد الزمر 
02 2472011716097

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

اول ش -   عمارات رابعة االستثماري 14

النزهة

ميدان الساعة - 

02 22914804-02 

22914808-

01000178517

19110

صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

 عمارات التوفيق 153

متفرع من ش - شارع خضر التوني - 

الطيران

02 2260368519110

19199 ش مكرم عبيد تقاطع ش النصر1صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19199 ش حسن المأمون أمام النادى األهلى74صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
-  ش أبو العتاهيه امتداد عباس العقاد 5

الحى الثامن
19199

2263085001060671499 02مستشفى رابعة العدوية مدينة نصرصيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 شارع البطراوي، عباس العقاد، مدينة ٢٦

نصر أمام جنينة مول
02 2404145501000386234

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- تقاطع مكرم عبيد مع مصطفى النحاس 

أمام التوحيد و النور
19757

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امتداد ) المنطقه العاشره 32 بلوك 12قطعه 

(مصطفي النحاس امام عمارات المثلث
19757



صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
-شارع محمد مهدي عرفه-  19قطعه رقم 

مدينه نصر– الحي العاشر 
19757

19757ش الطيران101صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 شارع الصواف تقاطع متولى الشعراوى 8 

مدينة نصر- الحى العاشر – 
19757

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
 ش موسى بن نصير تقاطع ش موسى 22

الكاظم
19757

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
تقاطع شارع حسن مأمون مع شارع 

امام مدرسة المنهل- مصطفى النحاس 
16442

صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
- تقاطع شارع عباس العقاد مع زاكر حسين 

امام انبى
16442

2671729101200334320 02برج األطباء-  شارع مصطفى النحاس 96صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

19004شارع احمد الزمر الحي العاشر١صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

صيدليات ايليت صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امام مدينه الطالبه جامعه - الحي السادس 

األزهر
19004

19757الحى الثامن- ميدان الحرية نور الشروق- صيدلية كير صيدليهالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

2670677801200105313 02برج االطباء-  شارع مصطفى النحاس 96معامل جراند المعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

معامل االنصارى المعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
بجوار -  شاع مصطفى النحاس 13

النساجون الشرقيون
19324

معامل جراند المعاملالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

متفرع من -  شارع محمد عبد الحليم 2

بجوار مستشفى دار - شارع حسنين هيكل 

الحكمة

02 2670677801200105313

تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
امام -  شارع عبد الرازق السنهورى 31

مطعم سبكترا
16850

مستشفى بدايات المستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
30100047111-23498882 02 شارع حسن المأمون42

01091351785الحى الثامن-  أ شارع عمر لطفى 25غسيل كلوىمركز ويلفير للكلى الصناعية المستشفياتالبرتقالىمدينة نصرالقاهره

16370تقاطع طريق النصر مع شارع يوسف عباس( مساء7-3)من الساعة عيادة متاليف بمستشفى دار الفؤاد عيادة متاليفمدينة نصرالقاهره

19600مدينتي_B1منطقة العمارات _2محل رقم صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمدينتىالقاهره



عيادات خارجية- طوارئ المركز الطبى بمدينتىالمستشفياتالفضىمدينتىالقاهره
أمام مترو - مدينتى - مركز مدينتى الطبى 

ماركت

01116603186-

01200038597
01200038598

01111067000بجوار جهاز المدينة- المركز الطبي األول أمراض النساء و التوليدأحمد محمد خيرى إبراهيم مقلد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمدينتىالقاهره

تخصصات متعددةعيادات راديانس الطبيةهيئة األطباءالفضىمدينتىالقاهره
بجوار جهاز  - 1المركز الطبى الجنوبى 

المدينة
01225212223

01026228228-

01120912090

ايهاب صفوت . مركز دأسنانالبرتقالىمدينتىالقاهره
- بجوار اوالد رجب  - 1المركز الطبى 

109عيادة 
01010123610

B30121265563701003962225 المنطقة الخدمات 1محل رقم 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمدينتىالقاهره

19395مول ارابيسكصيدلية فودةصيدليهالبرتقالىمدينتىالقاهره

60102222894519110 منطقة االحياء السكنية ب5محلصيدليات مصر صيدليهالبرتقالىمدينتىالقاهره

صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىمدينتىالقاهره
محل - داخل نادى مدينتى - السوق التجارى 

2-3
19669

مستشفى بورت غالب التخصصىالمستشفياتالفضىمرسى علمالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
201000004402-1-3700120 065 جنوب القصير72ك 

مركز سيتى الطبى للجراحة العامة المستشفياتالفضىمرسى علمالبحر األحمر
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
1301153055665شارع 

01009809383مرسى علم- السوق التجارى صيدلية السايح صيدليهالبرتقالىمرسى علمالبحر األحمر

إبراهيم محمود على/ دطبيب متاليفمرسى مطروحمرسى مطروح
عمارة - ش األسكندريه - مرسى مطروح 

المرسى أمام صيدلية صالح
01005371699

مستشفى عبد هللا عيسى التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4943474 4934823046 046مرسى مطروح–  ش عبد هللا عيسى 19

مستشفى عرابى التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

 شارع الحويطى متفرع من شارع 16

مرسى مطروح– اإلسكندرية 
04649302630464935275

مستشفى مطروح العامالمستشفياتالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4939494-4933355046-046مرسى مطروح- شارع االسكندريه  

طوارئ فقطمستشفى مرسى مطروح العسكريالمستشفياتالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
شارع االسكندريه  بجوار مديرية األمن  

مطروح
0464935286

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
شارع  -تقاطع شارع عبدهللا عيسى 

مرسى مطروح- بورسعيد
19989

19911 شارع التحرير تقاطع شارع االسكندرية18معمل البرجالمعاملالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح



معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح
شارع االسكندرية  امام مستشفى مطروح 

العام
19014

4934558 046مرسى مطروح– شارع جول جمال صيدلية الحلوانىصيدليهالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح

046493525501005142883مرسى مطروح- ش االسكندريه صيدلية صالحصيدليهالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح

CIB01279090000046 4934300بجوار بنك  - شارع علم الروم صيدليىة نوح صيدليهالبرتقالىمرسى مطروحمرسى مطروح

2581361 055الشرقيه- مشتول   السوق  صبرى. صيدلية دصيدليهالبرتقالىمشتول السوقالشرقية

2571012 055مشتول السوق- كفر ابراشى صيدلية صبرى الجديدهصيدليهالبرتقالىمشتول السوقالشرقية

2667074 2581361055 055مشتول السوق- بجوار السنترال صيدلية حنان الجديدهصيدليهالبرتقالىمشتول السوقالشرقية

مستشفى دار الشفاء التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمشتول السوقالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

شارع العروبه امام مدرسة التجاره  مشتول 

السوق  الشرقيه
0552582823

01110994151 شارع جمال عبد الناصر65جراحة عظاماحمد مسعد ابو زيد . دهيئة األطباءالبرتقالىالمنيبالجيزة

تخصصات متعددةجو كلينك- عيادات الصحة و الجمال هيئة األطباءالبرتقالىمصر اسكندريه الصحراوىالجيزة
 طريق مصر االسكندريه 28الكيلو 

داندى مول-  الصحراوى 
01111332332

16221 طريق مصر االسماعيليه الصحراوى42ك طوارئ فقطالمركز الطبى العالمىالمستشفياتالذهبىمصر اسماعيليه الصحراوىالقاهره

عيادة متاليفمصر الجديدهالقاهره
عيادة متاليف بمستشفى القاهرة 

التخصصي

 4- داخل مستشفى القاهرة التخصصي 

شارع أبو عبيده البكري روكسى
02 2450980002 22580672

مستشفى كليوباتراالمستشفياتالذهبىمصر الجديدهالقاهره

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

ما عدا  العيادات  )خارجية  

الخارجية الخاصةباألمراض 

24143931 1966802ميدان صالح الدين-  شارع كليوباترا39

مستشفي العيون الدوليالمستشفياتالذهبىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
19650روكسي- خلف الميرالند -  ش األندلس 21

مستشفى سانت بيتر الدولىالمستشفياتاألخضرمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
84-21804483 2180403902 02ميدان الحجاز-   ش عبد الرحمن الرافعى 3

26214025 2621402402 02النزهه الجديده-   ش النصر  16عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى عين الحياهالمستشفياتاألخضرمصر الجديدهالقاهره

المستشفياتالفضىمصر الجديدهالقاهره

+ مستشفى القاهرة التخصصي 

مركز القاهرة لقسطرة وجراحات 

القلب

عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
22580672 2450980002 02روكسى-  شارع أبو عبيده البكري 4

المستشفى االمريكىالمستشفياتالفضىمصر الجديدهالقاهره
عالج داخلي فقط لعمليات 

أمراض النساء و الوالدة

من ش عبد –  شارع خالد بن الوليد 15

مساكن شيراتون- الحميد بدوى

02 22670702 (10 

Lines)



مستشفى النزهة الدوليالمستشفياتالفضىمصر الجديدهالقاهره

ما عدا  )طوارئ - عالج داخلي 

العيادات الخارجية الخاصة 

أمراض - باألمراض الجلديه 

خلف مسجد أبو بكر الصديق -  ش الصفا 9

خلف شيراتون هليوبوليس- 
02 2266055502 22664248

المستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز عالجات القلب واألوعية 

(مستشفى الدرة)الدموية 
22411110 02ميدان الحجاز–  شارع محمد فريد 91عيادات خارجية- عالج داخلي 

عيادات خارجيةمركز ايجى هارتالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
داخل  )شيراتون -  شارع الرشيد 9

(مستشفى النزهة 
01200023220

02 2275557-02 

22738232

عيادات خارجيةمركز ايجى هارتالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- ش سمير مختار من ش نبيل الوقاد 2

(داخل مستشفى الجولف )ارض الجولف 
01200023220

02 22681360-

01225320736

المستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مستشفى الدكتور وحيد السعيد 

ألمراض الكلى والكلى الصناعية
22906452 02 شارع الميرغنى95غسيل كلوى– عيادات خارجية 

عيادات خارجية- عالج داخلي المركز التخصصى للعيونالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
فوق سوبر –  شارع الخليفة المأمون 18

الدور األول- ماركت مترو 
02245112620123990402

2181011101007122233 02ميدان الحجاز–  شارع فريد سميكة 94عيادات خارجيةمركز رعاية الجهاز التنفسىالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

عيادات خارجية- عالج داخلي مركز العين لطب وجراحة العيونالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع محرم شوقى متفرع من شارع 7

أمام قصر البارون– العروبة 
02 2291161102 22911633

مستشفى اى فيجن للعيونالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

- امام كلية البنات -  شارع احمد تيسير 25

الميرغنى
0101086868601060060090

22580623 2002-22566319 02روكسى- الميرغنى  -  ش النادى 4غسيل كلوى– عيادات خارجية يوروكير للكلى و المسالك البوليهالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىمصر الجديدهالقاهره
امام - هليوبوليس - أ ش فريد سميكه 7

نادى الشمس
19144

16171 ش الميرغني73ألفا سكانمراكز األشعةالذهبىمصر الجديدهالقاهره

19144ميدان روكسى-  ش القبه 18مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىمصر الجديدهالقاهره

مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 ش احمد الرشيدى متفرع من ش نبيل 8

ارض الجولف– الوقاد 
0128444666619656

تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-  شارع رشيد من شارع عثمان بن عفان 8

ميدان الجامع
19989

197730222908667 ش الميرغني11مصر لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19773 ش الخليفة المأمون8مصر لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز التشخيص المبكر ألمراض 

كارديو - القلب واألوعية الدموية 

سكان

24550025 2455002402 02 شارع نزيه خليف31



24528989 00602-24529008 02 شارع المقريزى87مركز الطاهرة لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز فيبروسكانمراكز األشعةالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 ش أبو بكر الصديق عمارة المصرف 38

ميدان سفير- المتحد 
02 27798089

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
تقسيم جمعية عمر -  ش جسر السويس 25

جسر السويس- بن الخطاب 
19014

19014برج أمون–  شارع الحجاز 58معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19014كوين سنتر–  ش الخليفة المأمون 57معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

 بلوك ب المنطقة الجنوبية الشرقية 3عمارة 

مساكن -  شارع الشهيد سيد زكريا - 

شيراتون

19014

19324برج االطباء–الكوربة –  أ شارع بغداد 27معامل االنصارى المعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19324 ميدان تريومف7معامل االنصارى المعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

 ميتاالب للتحاليل الطبيةالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-  شارع رشيد من شارع عثمان بن عفان 8

ميدان الجامع
01028888993

19911خلف سينما روكسى-   شارع  المروة 4معمل البرجالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19911سانت فاتيما–  شارع احمد سنان 2معمل البرجالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

معمل البرجالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام السنترال - اخر شارع  سيد زكريا 

ومسجد الصديق
19911

19911 شارع االمام على31معمل البرجالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

16646مصر الجديده-  ش فريد سميكه 48يونى البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

16987 ميدان روكسى1أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

رويال البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر – روكسى –  ش المقريزى 53

الجديدة
16064

رويال البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 ش مجدى  أمام الشبراوى  النزهه 22

الجديده
16064

16191 ش الميرغنى كلية البنات73مصر الجديدة الفا البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



16191 ش عبد العزيز فهمى94ميدان سانت فاتيما الفا البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

16191روكسى  شارع األثرى بن نافعالفا البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

الفا البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع عثمان بن عفان  ميدان صالح 28

مصر الجديده- الدين 
16191

19445اعلى سوق العصر-  ش الخليفه المأمون 50معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19445 ش عثمان بن عفان42معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19445 ش الحجاز76معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19445مصر الجديده- روكسى -  ش االهرام 5معمل الشمسالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

معمل تكنوالبالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر - كلية البنات –  ش الميرغنى 70

الجديدة
02 24157869

رويال البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
الخليفة - برج الصفوة -  ش الطحاوى 5

روكسى- المأمون 
16064

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان صالح -  شارع عثمان بن عفان 25

الدين
19358

26428816 02ميدان الجامع–  ش إسماعيل رمزى 21جراحة القلب والصدرأحمد النورى.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- مركز طب النوم و األعصاب 

نيوروميد
22915000 02متفرع من شارع كليوباترا–  ش الفيوم 2امراض المخ و االعصاب

0109113331901066005994 شارع الحجاز225امراض السكرعيادات الكرمة التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

27356162 02ميدان الجامع-  شارع اسماعيل رمزى 21امراض المخ و االعصابهانى لويس اندراوس. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

22909855 02ميدان صالح الدين-  ش كليوباترا 40جراحة عظاممحمد كمال عسل. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

26904496 02متفرع من شارع كليوباترا–  ش الفيوم 2جراحة المخ و األعصابطارق لطفي سالم. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

22401155 02مصر الجديدة–  شارع عثمان بن عفان 28أنف وأذن وحنجرهحازم المهيرى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

229018850114322232 02مصر الجديدة–  شارع كليوباترا 45أنف وأذن وحنجرهمحمد أمير. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



أنف وأذن وحنجرهطلعت السمنى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
فوق مترو –  شارع الخليفة المأمون 18

ماركت
02 24529120

26394964 02 ش الحجاز50أنف وأذن وحنجرهأسامة عبد الحميد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2633433501207933349 02مصر الجديدة–  ش عثمان بن عفان 28طب االطفالد مجدى عبد العزيز عبد الخالق.اهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2634022001023629996 02ميدان االسماعيليه-  ش االمام على 39طب االطفالهانى فكرى حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

ميدان سفير-   شارع رشدي 2أمراض الباطنة العامةعبد الغنى شوكت.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
02 22660555-02 

22913376
01099998705

24609139 02 شارع الميرغنى84أمراض صدريةياسر مصطفى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

أمراض صدريةعادل خطاب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
متفرع من الخليفة - شارع الحكماء 9

روكسى- المأمون 

02 22912208 -02  

22912203
01227994104

22906170 02ميدان اإلسماعيلية–  ش اإلمام على 23أمراض قلب وأوعية دمويةعادل األتربى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

أمراض قلب وأوعية دمويةسمير صالح وفا. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
الكوربه – الكوربة –  أ شارع بغداد 27

سنتر
02 24180567012222185692

01224412515 شارع الحجاز55أمراض قلب وأوعية دمويةعادل جمال حسنين. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

22904008 02 شارع الميرغنى84أمراض النساء و التوليدياسر محمد أمين. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2256447001060831742 02جسر السويس-   عمارات الميريالند 3أمراض النساء و التوليدعمرو الطباخ. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

26353765 2633606502 02مصر الجديدة–  شارع أبو بكر الصديق 10أمراض النساء و التوليدأحمد محمد خيرى إبراهيم مقلد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2638151601001455507 02ميدان اإلسماعيلية–  شارع اإلمام على 39أمراض النساء و التوليدحلمى مطاوع السيد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

محسن مصطفى ماهر. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
24503365 02روكسى-   شارع االهرام 24

محمد السيد النمر. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

- بجوار كلية التربيه -  ش المقريزى 26

روكسى
02 2450939601222801341

22592700 02روكسى-  ش بطرس غالى 12أمراض الباطنة العامةمحمد رضا الوكيل. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2298277201222142526 02ميدان تريومف-  ميدان التضحية 1جراحة عامةعالء إسماعيل. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



جراحة عامةحسن زكريا شاكر. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-أعلى رزق هللا - شارع الميرغنى 102 

الدور الثالث
02 24188558

24529595 02روكسى–  شارع الخليفة المأمون 68جراحة عامةخالد عبد هللا الفقى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

جراحة عامةسمير سعد جرجس. د. أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان -  ش احمد امين عمارة العجيل 23

سانت فاطيما
02 27752260

2453052001222119213 02 أ شارع الخليفة المأمون2جراحة القلب والصدرأحمد الكردانى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

22566395 02 ش بيروت17االمراض الجلدية و التناسليةنادر فؤاد رجب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

االمراض الجلدية و التناسليةد مصطفى أحمد محمود همام.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر – ش السيد الميرغنى روكسى 4

الجديدة
02 2453545801222207617

االمراض الجلدية و التناسليةحنان على أحمد جماز. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر - روكسى -  أ شارع بطرس غالى 6

الجديده
0100112675401115504435

01009070000ناصية شارع كليوباترا–  شارع الفيوم 2االمراض الجلدية و التناسليةمركز كيوتس كلينكهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 – 1من )مهيرة حمدى السيد . د.أ

ظهرا فقط (3
25836462 02روكسى– برج الصفا –  شارع المروة 3االمراض الجلدية و التناسلية

24509260 02 شارع جسر السويس44عيونرفيق الغزاوى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مسالك بوليةد محمد محمد يس. ا هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-  ش رمسيس تقاطع بطرس غالى 54

مصر الجديده- روكسى 
02 24504495

د محمد على عز العرب.أهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

مصر - روكسى -  ش بطرس غالى 6

الجديده
02 2451641501112233190

طب اورامشريف أحمد بحر. مركز دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-ميدان هليوبلس- ش عبداللطيف المكباتى1

9الدور الرابع شقة -مصر الجديدة
02 20672758

01003878795-

01204144336

حسام عبد العزيز.دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
24192281 02ميدان تريومف-  شارع النزهه 132

جراحة عظاموائل نصار. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

ناصية عبد الحليم -  شارع جسر الويس 46

امام الشريف للبالستيك و كلية - حجاج 

تربية عين شمس

01067340140

مركز النخبة للجهاز الهضمىهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض باطنة و جهاز هضمى و 

كبد و مناظير

ميدان - برج بانوراما -  شارع النزهة 138

تريومف
02 2775219901098080399

حسام عبد العزيز.دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
24192281 0121075558102كلية البنات-  شارع الشهيد ابراهيم سالم 10

طب االطفالاحمد حسين حسن. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام صن -  شارع عثمان بن عفان 130

مول الحربية
02 27745451



01093286082 شارع الخليفة المأمون60غدد صماء و سكرعبير احمد عبد هللا. دهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز بون كير لجراحات العظامالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

متفرع من شارع -  شارع محمد المهدى 25

ارض الجولف- عبد هللا دراز 

01002895555-

01002845555
02 24180140

المستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز الفا كيور لعالج االورام 

هشام الغزالى.د
طب اورام

امام - ميدان تريومف -  شارع النزهة 16

مدرسة ليسيه الحرية
02 2419211001273730579

 668-27756558 02 شارع النزهة  سانت فاتيما170صيدليات ابو خالدصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مساكن - امتداد ش عبد الحميد بدوى 2  

شيراتون
01007044491

مينا رزق . صيدلية دصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
-من جسر السويس -  شارع محمد شكرى 9

 الزيتون
02 2240587701202022211

22414651 02 شارع محمد فريد  جامع الفتح81صيدليات ابو خالدصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

0115778587701207673170ميدان االلف مسكن نهاية شارع فريد سميكه19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

012077352970224142451ميدان سفير-  ش ابو بكر الصديق1901166صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

012877008880227762956ميدان سفير-  شارع محمود حافظ17  19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

02226927960222699533بجوار كافيه سوبريم-   امتداد شارع المشير 19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 -  HSBC ميدان  روكسي  اسفل بنك1

بجوار سنيما روكسي
02245525200222582785

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 صقر قريش شيراتون امام 116عماره

مدرسه الطبري
022269696001007000272

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ارض _ ش النزهه _ سور الدفاع الجوي 

م نصر_الجولف 
022415216201211120043

19011صيدليات صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام _صالح سالم _ عمارات العبور 10 

الجهاز المركزي للحسابات
0121112008901101288830

2777297001227343178 02 ش الحجاز  هليوبوليس98صيدلية االيمانصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19600مساكن شيراتون-  شارع النصر 69صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19600الكوربة- شارع ابراهيم 19صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



19600 شارع الحجاز169صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19600سانت فاتيما- ش النزهة 132صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19600  ش احمد تيسير1صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع عبد الحميد بدوى أمام البوابة 71

الرئيسية  لنادى الشمس
19600

19600روكسي_شارع القبة9صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19600صن سيتي سنتر - Bبالدور B8المحل رقمصيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مبني الركاب رقم _1صالة السفر رقم 

مطار القاهرة الدولي_1
19600

24006472 02 شارع الحجاز57طارق إبراهيم النمر. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

شادى سمير مراد. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
متفرع من شارع -  شارع جمال نوح 12

الثورة
0122227622201009331922

2454282301019882102 02منشية البكرى-  أ شارع المقريزى 25عزة خلف. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز بريدج لزراعة و تجميل 

االسنان
01008701010روكسى-   شارع االهرام 24

وجدى فريد عزت. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان –  شارع عثمان بن عفان 28

اإلسماعيلية
02 24124462

24147290 02مصر الجديدة–  شارع كليوباترا 47أحمد زهير الحوشى. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

24190340 02أرض الجولف–  شارع حسن أفالطون 6عيادة هدهد لالسنانأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
01026040026-

27

مجدى زين العابدين. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام البوابة الخلفية لنادى –  شارع المجد 4

مصر الجديدة– روكسى – هليوليدو 
02 24500996

صالح عبد المنعم عبد العليم. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
من شارع ابرهيم –  أ شارع شفيق غربال 6

مصر الجديدة– روكسى – اللقانى 
02 22568563

سعيد بطرس. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
– ميدان سفير –  ش عثمان بن عفان 68

مصر الجديدة
02 27762491

ماهر عبد الغفار. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
– أمام حلو الصمدى –  شارع الحجاز 101

هليوبوليس
02 27716394



أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عزت . د– مركز العناية باألسنان 

يوسف
2644653401211113056 02شارع المنتزه هليوبوليس17

عوني عزيز رياض.  دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
أرض –  ش شمس الدين الذهبي 29

الجولف
02 29154332

أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
حازم . مركز سمارت دينتال كلينيك د

البلتاجى
2290440401020440096 02الكوربة-  شارع االهرام 11

3315265901020440096 02 ش محمد فريد  مصر الجديده87دكتور الهام اسكندر بولسأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

25319177 02 ش الحمام  روكسى  مصر الجديده5باسم رمزى حداد. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2415133601222714669 02 ا ش بغداد  الكوربه  مصرالجديده27عماد عياد فهيم. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

ايمان محمد سعيد. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
شارع -  عمارات رابعة االستثمارية 28

فوق توكيل نيسان- النزهة 
02 2418166201112700735

22735541 02 ش زكريا البرديسى  النزهه الجديده10رامى محمد محمد عطيه. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

23591105 2415551702 02 ش أحمد تيسير كلية البنات   الميرغنى6د محمد قناوى.أأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

عمرو محمد محمد فهمى بسيونى. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
  أرض 2 ش سمير مختار شقه 114

الجولف  مصر الجديده  القاهره
01001704533

أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
المركز المصرى األول لطب األسنان 

(حسين محمد طاهر. د )-

- ميدان سانت فاتيما -  شارع النزهه 147

اعلى بنك باركليز
02 2643812001110002138

مدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عمارة - ربيع سنتر -  شارع محمود حافظ 6

ميدان سفير- البك االهلى 
02 2779623901091719445

2639022201001647854 02ميدان سفير-  شارع ابوبكر الصديق 67مدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
احمد وجدى . دينتال ارت كلينيك د

هاشم

- امام كلية البنان -  شارع احمد تيسير 11

شارع الميرغنى
01027922227

2258228401066001154 02روكسى-  شارع على الروبى 4مركز شاهين لالسنانأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2450673101000189918 02ميدان روكسى-  شارع الخليفة المأمون 80مركز بيرل لالسنانأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز وى كير لالسنانأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- من ميدان سفير -  شارع محمود حافظ 15

امام البنك االهلى- ناصية ماكدومالدز 
0102877026001225345210

01093888153ميدان السبع عمارات- برج القاهرة للمبيعات احمد رشدى ابو النجا. دأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



مركز كريستال تيث لالسنانأسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- امام نادى هليوبولس -  شارع الميرغنى 5

روكسى
01019994947

أسنانالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
المركز المصرى األول لطب األسنان 

(حسين محمد طاهر. د )-

متفرع من -  شارع الرحايه البغدادى 17

 )شارع حسن أفالطون امام البنك االهلى 

(مستشفى الجولف

01110002144

المركز الدولى للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر – روكسى – برج أ – ابراج عثمان 

الجديدة
02 24537001-2-3-4-5

عالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- مركز سانت فاتيما للعالج الطبيعى 

حسام االبراشى. د
سانت فاتيما-  شارع عمر بكير 3

02 27748899-

0227748855

01222152282-

01112152282

عالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز الدكتور عادل عبد الملك سعد 

للعالج الطبيعى اليدوى

مصر - النزهه -  ش عمار بن ياسر 46

الجديده
02 2623417501006542034

مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

من شارع عبد -  شارع محمد المهدى 22

مستشفى صفوة الجولف - الثورة - هللا دراز 

ارض الجولف- 

02 2417994101001804041

عالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- مركز بونساى للعالج الطبيعى 

خالد هالل.د

- النزهة -  شارع عمار بن ياسر 110

مصر الجديدة
02 2623013801096667705

مركز الجولف للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ارض -  ش جالل حجاج من احمد تيسير 9

مصر الجديده- الجولف 
02 2290377701272666111

بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مساكن -  شارع خالد ابن الوليد 10

شيراتون
02 22679193

بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام سور -  شارع عبد الحميد بدوى 19

نادى الشمس
02 21505231

24184679 02الكوربة-  شارع بغداد 10بركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

01205919450داخل مستشفى الوطنى للعيونبركة فاشون مراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

24046621 02 ش الخليفة المأمون37روكسى      تيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

01066603115روكسى–  شارع الخليفة المأمون 19جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

0224154447مصر الجديدة–  ش بغداد 8الكوربه  بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

01067779203 شارع الميرغنى95سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان – مصر الجديدة  ش عثمان بن عفان 

سفير
0224185106

01066603116 شارع الميرغنى129جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



01066603105 ، الطابق ب ، صن سيتي مول7محل رقم جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
محل - مساكن شيراتون - صن سيتى مول 

B31رقم 
01067776820

سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- نادى الشمس - شارع عبد الحميد بدوى 

1بوابة 
01018705922

26906368 0100685190702ميدان الكوربة–  شارع أبو الهول 7سى أند كو للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

مركز بصريات رؤىمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- امام نادى هليوبولس -  شارع الميرغنى 5

روكسى
0111144758402 24506420

0226910250ش الميرغنى123بلو آيز للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

13501066603149 محل رقم 2سيتى ستارزجولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

جولى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع رمسيس متفرع من شارع دمشق 64

روكسى- 
01066603141

01020038530ميدان الحجاز-  شارع احمد خشبه 5اوبتك جاليرىمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

01020045450مساكن شيراتون- صن سيتى مول مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

01011188818 ش الميرغنى100مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدلية برسومصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- امام بنزينة موبيل -  شارع النزهة 65

السبع عمارات
01004009003

صيدلية برسومصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام مستشفى الوطنى -  شارع الحجاز 174

للعيون
01220005213

احمد خطابى . صيدلية دصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان -  شارع عمر بن الخطاب 6

االسماعيلية
02 2643854301025508886

01002125348روكسى–  شارع الخليفة المأمون 19جهار للبصريات-Mمراكز البصرياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

ايجينت - المركز المصرى االلمانى لالنف و االذن و الحنجرة المستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

بجوار سينما - الكوربة -  شارع االهرام 24

نورماندى
02 2256244401111444247

مركز نبض الحياه للقلب واألوعيه الدمويهالمستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0115705709501157057092ميدان صالح الدين-  شارع كليوباترا 40

مركز المحبة الطبى المستشفياتالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
النزهة-  شارع الحجاز 81

02 21813131-32-33-

34-35
01159298888



صيدلية فودةصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- تقاطع شارع الثورة -  شارع كليوباترا 21

الكوربة- بجوار محطة مترو االهرام 
19395

24509800 02روكسى-  شارع ابو عبيدة 4صيدلية مستشفى القاهرة التخصصى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

24143931 02ميدان صالح الدين-  شارع كليوباترا 39صيدلية مشتشفى كليوباتراصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

8-27764476 02 شارع نخلة المطيعى43صيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

26900267 02 شارع الميرغنى121صيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

24158054 02 شارع الحرية50صيدليات اللوتس صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19692قسم النزهة-  شارع الحجاز 91صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
شيراتون - مساكن جمعية صقر قريش 

امام بنزينة توتال- المطار 
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
بجوار -  شارع محمد فريد سميكة 14

مسجد الفتح
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
امام - النزهة الجديدة -  شارع الحجاز 58

مستشفى هليوبوليس
19692

صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
الكيلو -  تقسيم جمعية مصر للطيران 10

4.5
19692

19661تريومف- شارع النزهة 138صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19661مساكن شيراتون- شارع سيد ذكريا 94صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19661ميدان هليوبوليس- شارع الحجاز 123صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

2639242916097 02ميدان الجامع-  شارع هارون 40صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات عز الدينصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- عمارات التعاونيات - شارع النصر 

بجوار فندق راديسون بلو- شيراتون المطار 
02 2267980816097

ميدان سفير-  شارع ابو بكر الصديق 58صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
02 27799075- 02 

27798035
19110

2256677819110 02متفرع من شارع األهرام-  أ ش شريف 14صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



 ش الميرغني86 صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

02 24157685- 02 

22917053 -  02 

22917052

19110

19669خلف سوق العصر-  شارع رفاعه 10صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19669ميدان هليوبولس-  شارع المنتزه 5صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19669امام سينما نورماندى-  شارع االهرام 21صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19669ميدان سفير-  شارع عثمان بن عفان 79صيدليات نورماندى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19199فاتن. صيدلية د-  ش الميرغنى 73صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19199 ش عثمان بن عفان120صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 نادى 2 ش عبد الحميد بدوى امام بوابه 5

الشمس
19199

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- طريق االوتوستراد - صن سيتى مول 

المطار
19199

صيدلية شمس الدينصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع الرشيدى خلف شيراتون 20

أمام مستشفى النزهة الدولى– هليوبوليس 
02 22674566

24533800 02 ش الميرغنى امام نادى هليوبوليس18صيدلية عبد المقصودصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدلية عبد المقصودصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
ميدان الكليه -  ش عثمان بن عفان  122

الحربيه
0226355099

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مصر - هليوبليس -  شارع الحجاز 76

الجديدة
02 2634564801018567555

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
 شارع سليم األول قصر الضيافة بجوار 45

الزيتون- اوالد رجب 
02 2644699901011677501

16442ميدان الجامع- مستشفى الرحمة صيدليات حلمى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدلية نيو فارماسى صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
طريق صالح -  شارع عمارات العبور 20

سالم
02 2263582801033358513

16344شارع محمد نافعصيدليات المجدصيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19757 شارع بيروت26صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره



19757النزهه- شارع فريد سميكه  17صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19757ش الميرغنى121 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19757 ش فريد سميكة54العقار  - 2محل رقم صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19757ش المنتزه97 صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مربع  – 2محل رقم –  شارع الحرية 50 

7قطعة  – 416
19757

19757ش عمار بن ياسر10صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

19757نادى الجالء–  شارع أبو بكر الصديق 90صيدليات كير صيدليهالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

ايجى البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
فوق - سفير -  ش عثمان بن عفان 54

التوحيد و النور
02 26394666

رويال البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- ميدان سانت فاتيما -  شارع النزهة 160

امام بنك مصر
16064

2636255901128364612 02ميدان هليوبولس-  شارع الحجاز 62سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

26337910 2240900302 02روما سنتر-  شارع عثمان بن عفان 28سمير شاكر . معامل دالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- امام سنترال الماظة -  شارع الثورة 45

داخل مركز ايليت
19358

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره

متفرع من شارع -  شارع محمد المهدى 25

داخل - ارض الجولف - عبد هللا دراز 

مستشفى صفوة الجولف

19358

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
داخل مركز االستاذ –  شارع كليوباترا 45

الدكتور صبحى ابو لوز
19358

معامل سبيد البالمعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
داخل - خلف الميرالند -  شارع نهرو 22

عيادات سبيد
19358

معامل جراند المعاملالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
اعلى - تريومف -  شارع نخلة المطيعى 60

رجب العطار
02 2778525101211131046

هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز مصر سكوب لمناظير الجهاز 

الهضمى

امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد
01211546666 شارع نبيل الوقاد20

تخصصات متعددةعيادات سبيد كلينيكهيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
- خلف حديقة الميريالند -  شارع نهرو 22

روكسى
19358



هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
مركز القاهره لطب و مناظير األنف 

هشام الشين.د- و األذن و الحنجره 
22562444 02مصر الجديده- الكوربه -  شارع األهرام 24أنف وأذن وحنجره

تخصصات متعددةعيادات داوى التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
متفرع من ميدان ابو -  شارع الحجاز 16

بكر الصديق
16850

تخصصات متعددةعيادات كاى ميد التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىمصر الجديدهالقاهره
متفرع من شارع -  شارع سليمان باشا 1

روكسى- ابراهيم اللقانى 
02 2257513801007820098

باسم الشين. مركز اسنان مصر دأسنانالبرتقالىمصر القديمهالقاهره
زهراء مصر -  شارع مصطفى جسرها 11

القديمة
01007027370

522370001000041951-03كفرعبده- عمارات الفرات صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

9901207999361-88-5411066 03مصطفى كامل–  طريق الحرية 397صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

الجراحة و المناظيرماهر غرابه. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية
 طريق الحريه  مصطفى كامل  377

االسكندريه
03 548031801012121279

522033801091256710 03 ش أحمد شوقى مصطفى كامل91طب االطفالنادر عبد المنعم فصيح.  د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

5220339 03عماره ج  المدينه الطبيه  مصطفى كاملجراحة عامةالسعيد عباس الكيال. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

542642301222608238 03مصطفى كامل– شارع أحمد شوقى 91االمراض الجلدية و التناسليةأشرف محمود حمزة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

5217177 03مصطفى كامل-  شارع احمد شوقى 68كاريرا فيجنمراكز البصرياتالبرتقالىمصطفى كاملاالسكندرية

(امل . صيدلية د)صاموئيل يوسف . صيدلية دصيدليهالبرتقالىمغاغةالمنيا
متفرع من شارع - شارع المستشارين 

امام مسجد عباد الرحمن- السالم 
01102649529

19911 شارع الجمهورية8معمل البرجالمعاملالبرتقالىمغاغةالمنيا

01111182284 شارع عاطف بركات30ابراهيم متولى . صيدلية دصيدليهالبرتقالىمالوىالمنيا

مستشفى الصفوه التخصصىالمستشفياتالبرتقالىملوىالمنيا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
258658901112259994 086تقسيم الجبالى الغربى- شارع المجيدى 

مستشفى هرمل التذكارى المستشفياتالبرتقالىمنوفالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3662834 3660011048 048منوف- شارع الروضة 

مستشفى الرواد التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمنوفالمنوفيه
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية

-  امام مجلس المدينه - شارع سعد زغلول 

منوف
048 3677774048 3677775

19989أمام اإلدارة الزراعيه-  شارع شلبى 7تكنو سكانمراكز األشعةالبرتقالىمنوفالمنوفيه



19911 شارع بورسعيد  بجوار مجلس المدينة70معمل البرجالمعاملالبرتقالىمنوفالمنوفيه

صيدلية شيرينصيدليهالبرتقالىمنوفالمنوفيه

المنوفيه قريب من - ش احمد عرابى منوف 

3660635 048مسجد الجيار

3662534 3660011048 048منوف- شارع الروضة صيدلية مستشفى هرمل التذكارىصيدليهالبرتقالىمنوفالمنوفيه

مستشفى سالمات التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمنيا القمحالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
0553661999شارع سعد زغلول  منيا القمح  الشرقيه

مستشفى الجالل التخصصىالمستشفياتالبرتقالىمنيا القمحالشرقية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
05536609400553663300شارع هندسة الرى  منيا القمح  الشرقيه

19911شارع  سعد زغلول بورسعيدمعمل البرجالمعاملالبرتقالىمنيا القمحالشرقية

صيدلية منيا القمح الجديدةصيدليهالبرتقالىمنيا القمحالشرقية
بجوار مستشفى جالل - شارع هندسة الرى 

التخصصى
055 3660413

صيدليهالبرتقالىميامىاالسكندرية
عمرو . |د.ص- صيدلية أبو زياده

الشاطبى

 ناصية اسكندر ابراهيم و الملك حفنى  310

ميامى
16027

552229301000498975-03ش جمال عبد الناصر286 صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىميامىاالسكندرية

552323101206666527 03 شارع اسكندر ابراهيم54صيدلية خليلصيدليهالبرتقالىميامىاالسكندرية

19692 شارع جمال عبد الناصر239صيدليات دوائىصيدليهالبرتقالىميامىاالسكندرية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىرمادا االسكندرية
الكورنيش ) تنظيم طريق الجيش544    

(قسم المنتزة-بسيدى بشر 
19600

01068336663 4841731-03ش السيد محمد كريم  الجمرك96  صيدليات الطيبى صيدليهالبرتقالىبحرى االسكندرية

عيادات خارجية- عالج داخلي مستشفى معهد الكتاركت الدولىالمستشفياتالبرتقالىميامىاالسكندرية
ميدان -  شارع جمال عبد الناصر 88

االكاديمية
03 540779803 5407806

أمينة حساب/ معمل الدكتورةالمعاملالبرتقالىميامىاالسكندرية
أمام أسواق -  ش جمال عبد الناصر 350

الشريف
16987

مستشفى قصر الحياه الطبى   المستشفياتالبرتقالىميت غمرالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
7-2143740 055 طريق الزقازيق8الكيلو 

مستشفى الفيروز التخصصىالمستشفياتالبرتقالىميت غمرالدقهلية
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
4913966 4904074050 050شارع احمد عرابى

19014 ش الجيش7ميت غمر  معمل المختبرالمعاملالبرتقالىميت غمرالدقهلية



19911شارع أحمد عرابى بجانب مجلس المدينةمعمل البرجالمعاملالبرتقالىميت غمرالدقهلية

عيادات دار الشفا التخصصية هيئة األطباءالبرتقالىميت غمرالدقهلية
بجوار صيدلية ابو سبع - شارع الجمهورية 

دماص- 
01020210863

19600يوليو23شارع المعاهدة وشارع صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىميت غمرالدقهلية

4909035 050امام كلية التربية النوعية- شارع المعاهدة سمير أبو البركات. صيدلية دصيدليهالبرتقالىميت غمرالدقهلية

صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىميدان الرمايهالجيزة
خلف البنك 3ترعة المنصورية محل رقم 77

بجوار تسيباس-الوطنى الكويتى
19600

19661 ميدان الرمايه3صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىميدان الرمايهالجيزة

0127178280001210076875نجع حمادى- عمارة الضرائب امراض الباطنة و القلباشرف المهندس اليشع. دهيئة األطباءالبرتقالىنجع حمادىقنا

رويال البالمعاملالبرتقالىنجع حمادىقنا
اعلى منصور - شارع المستشفى العام 

شيفروليه
16064

16064اعلى مكتبة الطلبة-  يناير 25ش رويال البالمعاملالبرتقالىنجع حمادىقنا

معمل المختبرالمعاملالبرتقالىنجع حمادىقنا
الدور -  عمارة األوقاف ش حسنى مبارك 1

نجع حمادى- الثانى 
19014

16059بجوار بنك مصر-  يناير 25شارع معامل الحكمةالمعاملالبرتقالىنجع حمادىقنا

19911مبنى التطبيقيين  مستشفى النيلمعمل البرجالمعاملالبرتقالىنجع حمادىقنا

صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىنجع حمادى قنا

بجوار محطة - طريق مصر أسوان السريع 

096258702801006064118قنا- نجع حمادي - السكة الحديد 

مستشفى النيلالمستشفياتالبرتقالىنقادةقنا
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
2605614 2605613096 096 يوليو  نقادة23شارع 

16064 ش نهيا10رويال البالمعاملالبرتقالىنهياالجيزة

0453555001201211810923مركز وادى النطرون- وادى النطرون عادل احمد عبدالونيس شيحه.دصيدليهالبرتقالىوادى النطرونالبحيرة

مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرونالمستشفياتالبرتقالىوادى النطرونالبحيرة
عيادات - طوارئ - عالج داخلي 

خارجية
3554403-045 طريق االسكندريه الصحراوى108ك 

219600محل رقم _ ميدان طلعت حرب 1صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره



صيدليات العزبى صيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
امام الغرفة _ش هدي شعراوي24

ميدان الفلكي_التجارية
19600

19144 ميدان التحرير15مركز كايروسكان لألشعه و التحاليلمراكز األشعةالفضىوسط البلدالقاهره

68-23654061 02ش القصر العينيطوارئ فقطمستشفى القصر العيني الفرنسيالمستشفياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23911210 02عابدين–  شارع الجمهورية 14غسيل كلوى– عيادات خارجية مستشفى الدكتور وحيد السعيد ألمراض الكلى والكلى الصناعيةالمستشفياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23952266 2395224402 02 شارع بورسعيد   السيدة زينب251مركز الطاهرة لألشعةمراكز األشعةالبرتقالىوسط البلدالقاهره

مركز النيل لالشعة و التحاليلمراكز األشعةالبرتقالىوسط البلدالقاهره
– ناصية ش مظلوم –  ش هدى شعراوى 8

باب اللوق
0128444888819656

19014 ش البطل أحمد عبد العزيز  باب اللوق9معمل المختبرالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

19911 شارع نوبار49معمل البرجالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

16191 ش طلعت حرب1التحرير  الفا البالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

19324ناصية الشيخ ريحان-  شارع نوبار 41معامل االنصارى المعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

16191 ش شريف عمارة اللواء2وسط البلد الفا البالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

16191 ش بورسعيد208السيدة زينب  الفا البالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره

معمل تكنوالبالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره
باب - عمارة استرا ند –  ش التحرير 183

اللوق
02 27944922

رويال البالمعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره
 ش شريف باشا  عمارة اللواء  الدور 2

الرابع
16064

محسن سالمة محمد أحمد. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

- باب اللوق -  ش عبد العزيز جاويش 20

وسط البلد
02 27964546

0109805567201098055672ميدان الظوغلى-  شارع خيرت 22امراض الباطنة و القلبعبد الفتاح الطير. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

0223932719وسط البلد–  ش شريف باشا 1طب االطفالاحمد خليل عبد الهادى. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

239500450100952933 02عابدين–  ش محمد فريد 94أمراض الباطنة العامةأشرف محمود عقبة. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره



23922545 02باب اللوق–  مكرر شارع صبرى أبو علم 1أمراض صدريةأشرف مختار مدكور. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

0223910806 ش الجمهورية21أمراض قلب وأوعية دمويةد   مختار جمعة.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23937464 02 شارع شريف باشا9أمراض قلب وأوعية دمويةد محمد خالد نجا.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

عمرو الديب. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره
امراض الباطنة و الجهازالهضمي 

والكبد

- أمام معهد السكر -  ش القصر العينى 23

وسط البلد
02 23687888

33389201 02باب اللوق-  شارع صبرى ابو علم 10جراحة عظامهشام فرج. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23924639 02باب اللوق–  شارع شريف باشا 2جراحة عامةخالد عبد هللا الفقى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

االمراض الجلدية و التناسليةعبد السالم الشاذلى عبد اللطيف الشاذلى. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره
ناصية شارع –  شارع محمد صدقى 2

باب اللوق– البستان 
0223930125

0223956193وسط البلد–  شارع جواد حسنى 11االمراض الجلدية و التناسليةعمرو عبد الحكيم راتب. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

عيونحمدى عصام. د.أهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره
–  يوليو 26 ش محمد فريد تقاطع 171

الدور الرابع وسط البلد
02 23906556

أمراض النساء و التوليداحمد نهاد عسقالنى. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره
- امام مسجد شركس -  شارع الشريفين 1

باب اللوق
02 23921555

010602461070223925475 ش طلعت حرب وسط البلد41مسالك بوليةشيرين راجى. دهيئة األطباءالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23939019 0100006450402بجوار البنك المركزى-  شارع شريف 16مدحت صالح الدين بسيم. دأسنانالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23910510801110002139 -02بجوار البنك المركزى-  شارع شريف 16(حسين محمد طاهر. د )-المركز المصرى األول لطب األسنان أسنانالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23939400 02باب اللوق-  شارع رشدى 3فىعلى حسن توفيق. المركز الطبى للعالج الطبيعى دعالج طبيعىالبرتقالىوسط البلدالقاهره

22703454 0100814350402عمارة ستراند-  شارع التحرير 138مركز الفا كير للعالج الطبيعىعالج طبيعىالبرتقالىوسط البلدالقاهره

زايد عبد الرحيم محمد. مركز الزايد للعالج الطبيعى  دعالج طبيعىالبرتقالىوسط البلدالقاهره
– عمارات مصر للطيران –  شارع عدلى 6

ميدان األوبرا
02 23957797

اسماعيل الخشاب.مركز دعالج طبيعىالبرتقالىوسط البلدالقاهره
تقاطع شارع حسن -  شارع الجمهورية 5

عابدين- االكبر 
02 2390950901004915596

06-25745505 02 شارع طلعت حرب30مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره



0223928422 شارع قصرالنيل40قصر النيل  تيرى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره

25797090 02الدور االرضى- مول طلعت حرب مؤسسة منير نصيفمراكز البصرياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره

23934126 02 ش شريف25مغربى للبصرياتمراكز البصرياتالبرتقالىوسط البلدالقاهره

(غادة. صيدلية د)صيدليات االجزخانة صيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
متفرع من شارع -  شارع صبرى ابو علم 5

شريف
16343

5735719008 ش خليفة أمام مستشفى 9صيدليات الليثىصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

0121265728501019459333 يوليو  بجوار بنك مصر26ش 1901126صيدليات صيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

19661تقاطع محمد فريد-  ش رشدى 5صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
- بجوار قسم االزبكية - ش رمسيس 38

امام جامع الفتح
19661

صيدليات رشدىصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
باب - عمارة ستراند - ش التحرير 138

عابدين- اللوق 
19661

022395388601018719222العتبة-  شارع شريف باشا 2صيدليات عابدينصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

باب اللوق-   ش التحرير 176صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
02 23932567

02 23953869
19110

 ش طلعت حرب44صيدليات مصرصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

02 27384089

02 27377253

02 27365405

19110

19199 ش القصر العينى76صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره

صيدلية سيفصيدليهالبرتقالىوسط البلدالقاهره
عمارة - باب اللوق -  ميدان التحرير 183

استراند
19199

2794443019186 02ميدان الفلكى-  شارع التحرير 180ميجا سكانمراكز األشعةالبرتقالىوسط البلدالقاهره

2390722801200105898 02امام عمارة اللواء-  شارع شريف 11معامل جراند المعاملالبرتقالىوسط البلدالقاهره


