
التلیفون 2 التلیفون العنوان التخصص االسم نوع الكارت  نوع مقدم الخدمة المدینة المحافظھ

02 22580672 02 24509800 داخل مستشفى القاھرة التخصصي - 4 شارع أبو عبیده البكري 
روكسى عیادة متالیف بمستشفى القاھرة التخصصي عیادة متالیف مصر الجدیده القاھره

02 24143931 19668 39 شارع كلیوباترا- میدان صالح الدین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة  ( ما عدا األمراض الجلدیھ - 
أمراض النساء و التولید ) مستشفى كلیوباترا الذھبى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

19650 21 ش األندلس - خلف المیرالند - روكسي عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 21804483-84 02 21804039 3 ش عبد الرحمن الرافعى -  میدان الحجاز عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى سانت بیتر األخضر المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 26214025 02 26214024 16 ش النصر  -  النزھھ الجدیده عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى عین الحیاه األخضر المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22580672 02 24509800 4 شارع أبو عبیده البكري - روكسى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى القاھرة التخصصي + مركز القاھرة لقسطرة 
وجراحات القلب الفضى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22670702 (10 Lines) 15 شارع خالد بن الولید – من ش عبد الحمید بدوى- مساكن 
شیراتون عالج داخلي فقط لعملیات أمراض النساء و الوالدة المستشفى االمریكى الفضى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22664248 02 22660555 9 ش الصفا - خلف مسجد أبو بكر الصدیق - خلف شیراتون 
ھلیوبولیس

عالج داخلي - طوارئ ( ما عدا األمراض الجلدیھ - أمراض النساء و 
التولید - الرمد - األسنان ) مستشفى النزھة الدولي الفضى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22411110 91 شارع محمد فرید – میدان الحجاز عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز عالجات القلب واألوعیة الدمویة (مستشفى الدرة) البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 2275557-02 22738232 01200023220 9 شارع الرشید - شیراتون ( داخل مستشفى النزھة ) عیادات خارجیة مركز ایجى ھارت البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22681360-01225320736 01200023220 2ش سمیر مختار من ش نبیل الوقاد - ارض الجولف (داخل مستشفى 
الجولف ) عیادات خارجیة مركز ایجى ھارت البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22906452 95 شارع المیرغنى عیادات خارجیة – غسیل كلوى مستشفى الدكتور وحید السعید ألمراض الكلى والكلى 
الصناعیة البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

0123990402 0224511262 18 شارع الخلیفة المأمون – فوق سوبر ماركت مترو - الدور األول عالج داخلي - عیادات خارجیة المركز التخصصى للعیون البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01007122233 02 21810111 94 شارع فرید سمیكة – میدان الحجاز عیادات خارجیة مركز رعایة الجھاز التنفسى البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22911633 02 22911611 7 شارع محرم شوقى متفرع من شارع العروبة – أمام قصر البارون عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز العین لطب وجراحة العیون البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01060060090 01010868686 25 شارع احمد تیسیر - امام كلیة البنات - المیرغنى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى اى فیجن للعیون البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

02 22580623 02 22566319-20 4 ش النادى - المیرغنى  - روكسى عیادات خارجیة – غسیل كلوى یوریكیر للكلى و المسالك البولیھ البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

19144 7أ ش فرید سمیكھ - ھلیوبولیس - امام نادى الشمس مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

16171 73 ش المیرغني ألفا سكان الذھبى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

19144 18 ش القبھ - میدان روكسى مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

19656 01284446666 8 ش احمد الرشیدى متفرع من ش نبیل الوقاد – ارض الجولف مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

19989 8 شارع رشید من شارع عثمان بن عفان - میدان الجامع تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره



0222908667 19773 11 ش المیرغني مصر لألشعة البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

19773 8 ش الخلیفة المأمون مصر لألشعة البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

02 24550025 02 24550024 31 شارع نزیھ خلیف مركز التشخیص المبكر ألمراض القلب واألوعیة الدمویة - 
كاردیو سكان البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

02 24528989 02 24529008-006 87 شارع المقریزى مركز الطاھرة لألشعة البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

02 27798089 38 ش أبو بكر الصدیق عمارة المصرف المتحد - میدان سفیر مركز فیبروسكان البرتقالى مراكز األشعة مصر الجدیده القاھره

19014 25 ش جسر السویس - تقسیم جمعیة عمر بن الخطاب - جسر 
السویس معمل المختبر البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19014 58 شارع الحجاز – برج أمون معمل المختبر البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19014 57 ش الخلیفة المأمون – كوین سنتر معمل المختبر البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19014 عمارة 3 بلوك ب المنطقة الجنوبیة الشرقیة - شارع الشھید سید 
زكریا -  مساكن شیراتون معمل المختبر البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

01028888993 8 شارع رشید من شارع عثمان بن عفان - میدان الجامع البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل مصر الجدیده القاھره

19911 4 شارع  المروة -  خلف سینما روكسى معمل البرج البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19911 2 شارع احمد سنان – سانت فاتیما معمل البرج البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19911 اخر شارع  سید زكریا - امام السنترال ومسجد الصدیق معمل البرج البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19911 31 شارع االمام على معمل البرج البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

02 26394666 54 ش عثمان بن عفان - سفیر - فوق التوحید و النور ایجى الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16646 48 ش فرید سمیكھ - مصر الجدیده یونى الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16987 1 میدان روكسى معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16064 53 ش المقریزى – روكسى – مصر الجدیدة رویال الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16064 22 ش مجدى  أمام الشبراوى  النزھھ الجدیده رویال الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16064 160 شارع النزھة - میدان سانت فاتیما - امام بنك مصر رویال الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16191 مصر الجدیدة 73 ش المیرغنى كلیة البنات الفا الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16191 میدان سانت فاتیما 94 ش عبد العزیز فھمى الفا الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16191 روكسى  شارع األثرى بن نافع الفا الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16191 28 شارع عثمان بن عفان  میدان صالح الدین - مصر الجدیده الفا الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره



19445 50 ش الخلیفھ المأمون - اعلى سوق العصر معمل الشمس البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19445 42 ش عثمان بن عفان معمل الشمس البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19445 76 ش الحجاز معمل الشمس البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19445 5 ش االھرام - روكسى - مصر الجدیده معمل الشمس البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19962 18 ش الحریة - مصر الجدیدة معمل كایروالب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

02 24157869 70 ش المیرغنى – كلیة البنات - مصر الجدیدة معمل تكنوالب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

16064 5 ش الطحاوى - برج الصفوة - الخلیفة المأمون - روكسى رویال الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19358 25 شارع عثمان بن عفان - میدان صالح الدین معامل سبید الب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19962 138 ش النزھھ  برج بانوراما  تریومف معمل كایروالب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

19962 18 ش المنصورة - میدان الجامع معمل كایروالب البرتقالى المعامل مصر الجدیده القاھره

02 26428816 21 ش إسماعیل رمزى – میدان الجامع جراحة القلب والصدر أ.د.  أحمد النورى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22915000 2 ش الفیوم – متفرع من شارع كلیوباترا امراض المخ و االعصاب مركز طب النوم و األعصاب - نیورومید البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 27356162 21 شارع اسماعیل رمزى - میدان الجامع امراض المخ و االعصاب د. ھانى لویس اندراوس البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01211546666 138 النزھة - برج بانوراما - میدان تریومف امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد مركز مصر سكوب لمناظیر الجھاز الھضمى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22909855 40 ش كلیوباترا - میدان صالح الدین جراحة عظام د. محمد كمال عسل البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 26904496 2 ش الفیوم – متفرع من شارع كلیوباترا جراحة المخ و األعصاب أ.د. طارق لطفي سالم البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22401155 28 شارع عثمان بن عفان – مصر الجدیدة أنف وأذن وحنجره أ.د. حازم المھیرى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

0114322232 02 22901885 45 شارع كلیوباترا – مصر الجدیدة أنف وأذن وحنجره د. محمد أمیر البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24529120 18 شارع الخلیفة المأمون – فوق مترو ماركت أنف وأذن وحنجره أ.د. طلعت السمنى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 26394964 50 ش الحجاز أنف وأذن وحنجره أ.د. أسامة عبد الحمید البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01207933349 02 26334335 28 ش عثمان بن عفان – مصر الجدیدة طب االطفال ا.د مجدى عبد العزیز عبد الخالق البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24178737 31 عمارات رابعة األستثمارى - من شارع النزھة - بجوار دار الدفاع 
الجوى طب االطفال أ.د. خالد حسین طمان البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01023629996 02 26340220 39 ش االمام على - میدان االسماعیلیھ طب االطفال د. ھانى فكرى حسن البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01099998705 02 22660555-02 22913376 2 شارع رشدي -  میدان سفیر أمراض الباطنة العامة أ.د.  عبد الغنى شوكت البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره



02 24609139 84 شارع المیرغنى أمراض صدریة أ.د. یاسر مصطفى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01227994104 02 22912208 -02  22912203 9 شارع الحكماء -متفرع من الخلیفة المأمون - روكسى أمراض صدریة أ.د. عادل خطاب البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22906170 23 ش اإلمام على – میدان اإلسماعیلیة أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. عادل األتربى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

012222185692 02 24180567 27 أ شارع بغداد – الكوربة – الكوربھ سنتر أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. سمیر صالح وفا البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01224412515 55 شارع الحجاز أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. عادل جمال حسنین البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22904008 84 شارع المیرغنى أمراض النساء و التولید د. یاسر محمد أمین البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22915454 أمراض النساء و التولید 70 ش المرغني - كلیة البنات د. خالد ابراھیم عبد هللا البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01060831742 02 22564470 3 عمارات المیریالند -  جسر السویس أمراض النساء و التولید د. عمرو الطباخ البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 26353765 02 26336065 10 شارع أبو بكر الصدیق – مصر الجدیدة أمراض النساء و التولید أ.د. أحمد محمد خیرى إبراھیم مقلد البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01001455507 02 26381516 39 شارع اإلمام على – میدان اإلسماعیلیة أمراض النساء و التولید أ.د. حلمى مطاوع السید البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24503365 24 شارع االھرام -  روكسى امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. محسن مصطفى ماھر البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01222801341 02 24509396 26ش المقریزى -  بجوار كلیة التربیھ - روكسى امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. محمد السید النمر البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22592700 12 ش بطرس غالى - روكسى أمراض الباطنة العامة د. محمد رضا الوكیل البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01222142526 02 22982772 1 میدان التضحیة - میدان تریومف جراحة عامة أ.د. عالء إسماعیل البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24188558 جراحة عامة 102شارع المیرغنى - أعلى رزق هللا -الدور الثالث أ.د. حسن زكریا شاكر البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24529595 68 شارع الخلیفة المأمون – روكسى جراحة عامة أ.د. خالد عبد هللا الفقى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 27752260 23 ش احمد امین عمارة العجیل - میدان سانت فاطیما جراحة عامة أ. د. سمیر سعد جرجس البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01222119213 02 24530520 2 أ شارع الخلیفة المأمون جراحة القلب والصدر أ.د. أحمد الكردانى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22566395 17 ش بیروت االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. نادر فؤاد رجب البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01222207617 02 24535458 4 ش السید المیرغنى روكسى –مصر الجدیدة االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د مصطفى أحمد محمود ھمام البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01115504435 01001126754 6 أ شارع بطرس غالى - روكسى - مصر الجدیده االمراض الجلدیة و التناسلیة د. حنان على أحمد جماز البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01009070000 2 شارع الفیوم – ناصیة شارع كلیوباترا االمراض الجلدیة و التناسلیة مركز كیوتس كلینك البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 25836462 3 شارع المروة – برج الصفا – روكسى االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. مھیرة حمدى السید (من 1 – 3) ظھرا فقط البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24509260 44 شارع جسر السویس عیون أ.د. رفیق الغزاوى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره



02 24504495 54 ش رمسیس تقاطع بطرس غالى - روكسى - مصر الجدیده مسالك بولیة ا . د محمد محمد یس البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01112233190 02 24516415 6 ش بطرس غالى - روكسى - مصر الجدیده امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د محمد على عز العرب البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01003878795-01204144336 02 20672758 1 ش عبداللطیف المكباتى-میدان ھلیوبلس-مصر الجدیدة-الدور الرابع 
شقة 9 طب اورام مركز د. شریف أحمد بحر البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24192281 132 شارع النزھھ - میدان تریومف امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.حسام عبد العزیز البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01067340140 46 شارع جسر الویس - ناصیة عبد الحلیم حجاج - امام الشریف 
للبالستیك و كلیة تربیة عین شمس جراحة عظام د. وائل نصار البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01098080399 02 27752199 138 شارع النزھة - برج بانوراما - میدان تریومف امراض باطنة و جھاز ھضمى و كبد و مناظیر مركز النخبة للجھاز الھضمى البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

19358 22 شارع نھرو - خلف حدیقة المیریالند - روكسى تخصصات متعددة عیادات سبید كلینیك البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24192281 01210755581 10 شارع الشھید ابراھیم سالم - كلیة البنات امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.حسام عبد العزیز البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 22562444 24 شارع األھرام - الكوربھ - مصر الجدیده أنف وأذن وحنجره مركز القاھره لطب و مناظیر األنف و األذن و الحنجره - 
د.ھشام الشین البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 27745451 130 شارع عثمان بن عفان - امام صن مول الحربیة طب االطفال د. احمد حسین حسن البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01093286082 60 شارع الخلیفة المأمون غدد صماء و سكر د. عبیر احمد عبد هللا البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01007820098 02 22575138 1 شارع سلیمان باشا - متفرع من شارع ابراھیم اللقانى - روكسى تخصصات متعددة عیادات كاى مید التخصصیة  البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

01095643327 5 شارع النادى امتداد شارع المیرغنى من الخلیفة المأمون-روكسى جراحة عظام د.محمود مھران البرتقالى ھیئة األطباء مصر الجدیده القاھره

02 24180140 01002895555-01002845555 25 شارع محمد المھدى - متفرع من شارع عبد هللا دراز - ارض 
الجولف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز بون كیر لجراحات العظام البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01066637377 02 22740317 شارع احمد الزمر - الحى الثامن - بجوار مستشفى الوفاء و االمل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى النھار التخصصى البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

01273730579 02 24192110 16 شارع النزھة - میدان تریومف - امام مدرسة لیسیھ الحریة طب اورام مركز الفا كیور لعالج االورام د.ھشام الغزالى البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01223995344 086 2325633 ش المصطفى ابو ھالل غرب د.  محمد احمد علیان البرتقالى صیدلیھ المنیا المنیا

03 3086976 صیدلیة دحسن محمد حسن - طریق اسكندریة مطروح  - الكیلو 19.5 
قبلى - امام محطة بنزین السالم صیدلیات فیض الكریم البرتقالى صیدلیھ اسكندریھ - مطروح االسكندریة

03 43525555 (فیض الكریم 3) صیدلیة بیت المقدس -  طریق اسكندریة مطروح 
البیطاش -  امام جراج النقل العام صیدلیات فیض الكریم البرتقالى صیدلیھ اسكندریھ - مطروح االسكندریة

170 شارع النزھة  سانت فاتیما 27756558-668 02 صیدلیة  أبو خالد البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 22414651 81 شارع محمد فرید  جامع الفتح صیدلیة  أبو خالد البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 268332255 147 شارع مصر والسودان  حدائق القبة صیدلیة  أبو خالد البرتقالى صیدلیھ حدائق القبھ القاھره

02 24619211-12 مول ابراج نایل سیتى - كورنیش النیل صیدلیة  أبو خالد البرتقالى صیدلیھ كورنیش النیل القاھره

02 26779444 02-26778880 7 ش النبوى المھندس  حى السفارات - امام شركة انبى -   مدینة 
نصر  القاھره صیدلیة ابو النور البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره



066 3420009 شارع الجیش و 15 سبتمبر - امام اسواق حمام االھلیة صیدلیة االمیر البرتقالى صیدلیھ بور فؤاد بورسعید

01227343178 02 27772970 98 ش الحجاز  ھلیوبولیس صیدلیة االیمان البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 27548358 02 25200818 146 شارع النصر - المعادى الجدیدة صیدلیة البقالوى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

013 3236448 شارع النادى الریاضى - خلف البنزینة - بنھا الجدیدة صیدلیة التوفیق البرتقالى صیدلیھ بنھا الجدیدة القلیوبیھ

01223141318 01222196009 الجونة  الغردقة صیدلیة الجونھ البرتقالى صیدلیھ الجونة البحر األحمر

02 22606680 02 24041572 42 ش البطراوى  المنطقة االولى  مدینة نصر صیدلیة الحدیدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

062 3221224 32 ش الشھداء صیدلیة الحریة البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

02 44442892 19 ش منتزة محمد على - محطة كلیة الزراعة شبرا الخیمھ - خلف 
مبنى الجوازات صیدلیة الحسیني البرتقالى صیدلیھ شبرا الخیمھ القلیوبیھ

01096505000 045 2400254 شارع عالم - متفرع من شارع التحریر – مركز ابو المطامیر صیدلیة الحیاه البرتقالى صیدلیھ ابو المطامیر البحیرة

01014014646 057 2404288 شارع حسب هللا الكفراوى - بجوار كنتاكى صیدلیة الزھراء الجدیدة البرتقالى صیدلیھ دمیاط الجدیده دمیاط

093 2350666 093 2350500 شارع المحطة  أمام برج الزیرى صیدلیة الشریف البرتقالى صیدلیھ سوھاج سوھاج

045 2910794 شارع الجمھوریة صیدلیة الشعب الجدیدة البرتقالى صیدلیھ ادكو البحیرة

02 22749696 02 22743752 56 ش مكرم عبید مدینة نصر صیدلیة العاصمة البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

062 3333376 16 شارع على عقده - شارع الكنیسھ - األربعین صیدلیة العبد البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

062 3195554 5 ش الفردوس - مستشفى عین الحیاه صیدلیة العبد البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

19600 69شارع النصر - مساكن شیراتون صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 19شارع ابراھیم - الكوربة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 206شارع الحجاز صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 132ش النزھة - سانت فاتیما صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 1  ش احمد تیسیر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 1  ش السباق - المریالند صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 9شارع القبة_روكسي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 المحل رقمB8بالدور B - صن سیتي سنتر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19600 صالة السفر رقم 1_مبني الركاب رقم 1_مطار القاھرة الدولي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره



19600 36ش محمد كامل حسین_النزھة الجدیدة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ النزھھ الجدیده القاھره

19600 محل رقم R1.07 - داون تاون مول - شارع التسعین صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19600 الوحدة رقم 078-2  - كایروفیستیفال سیتى مول صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19600 محل رقم 9الدور االرضي - مول سلفر ستارز صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19600 محل رقم 4,5,6 - الدور األرضى - فیوتشر مول - التجمع الثالث صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ التجمع الثالث القاھره

19600 عقار رقم 18 - المجاورة األولى - المنطقة الرابعة - التجمع الثالث صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ التجمع الثالث القاھره

19600 محل رقم 2_منطقة العمارات B1_مدینتي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینتى القاھره

19600 محل رقم 4 - الدور األرضى - المول التجارى2 - مدینة الرحاب صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الرحاب القاھره

19600 المحل التجاري رقم 52و51 بمدینة الرحاب _ سوق التجاري_منطقة 
الخدمات المنزلیة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الرحاب القاھره

19600 محل A217 - الدور االرضى - سكاى بالزا مول - مدینة الشروق صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره

19600 السراي مول_شارع ولي العھد_حدائق القبة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ حدائق القبھ القاھره

19600 42شارع مصطفي النحاس_مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 تقاطع شارعي محمد متولي الشعراوي مع امتداد مصطفي 
النحاس_المنطقة العاشرة_مدینة نصر شرق صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 شارع البطراوي_جنینة مول_مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 الوحدة رقم G9_الطابق االرضي_طیبة مول_مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 8عمارات نقابة المھندسین_مدینة نصر _ امام قسم مدینة نصر أول صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 8عمارات الشركة السعودیة_ش النزھة_مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 1محل أ مشروع اسكان مدفعیة الرئاسة العامة _مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19600 94شارع حسن المامون امام نادي االھلي مدینة نصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

02 24006472 57 شارع الحجاز د. طارق إبراھیم النمر البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01019882102 02 24542823 25 أ شارع المقریزى - منشیة البكرى د. عزة خلف البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01008701010 24 شارع االھرام -  روكسى مركز بریدج لزراعة و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 24124462 28 شارع عثمان بن عفان – میدان اإلسماعیلیة د. وجدى فرید عزت البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 24147290 47 شارع كلیوباترا – مصر الجدیدة د. أحمد زھیر الحوشى البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره



01026040026-27 02 24190340 6 شارع حسن أفالطون – أرض الجولف عیادة ھدھد لالسنان البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 24500996 4 شارع المجد – امام البوابة الخلفیة لنادى ھلیولیدو – روكسى – 
مصر الجدیدة د. مجدى زین العابدین البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 22568563 6 أ شارع شفیق غربال – من شارع ابرھیم اللقانى – روكسى – 
مصر الجدیدة د. صالح عبد المنعم عبد العلیم البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 22599233 16 شارع شریف باشا – بجوار الحریة مول د. فؤاد باسیلى البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 26360491 68 ش عثمان بن عفان – میدان سفیر – مصر الجدیدة د. سعید بطرس البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 27716394 101 شارع الحجاز – أمام حلو الصمدى – ھلیوبولیس د. ماھر عبد الغفار البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01211113056 02 26446534 17شارع المنتزه ھلیوبولیس مركز العنایة باألسنان – د. عزت یوسف البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 29154332 29 ش شمس الدین الذھبي – أرض الجولف د.  عوني عزیز ریاض البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01020440096 02 22904404 11 شارع االھرام - الكوربة مركز سمارت دینتال كلینیك د. حازم البلتاجى البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01020440096 02 33152659 87 ش محمد فرید  مصر الجدیده دكتور الھام اسكندر بولس البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01020440096 02 22581520 27 ا ش بغداد  الكوربھ  مصرالجدیده دكتور انور یعقوب البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 25319177 5 ش الحمام  روكسى  مصر الجدیده د. باسم رمزى حداد البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01222714669 02 24151336 27 ا ش بغداد  الكوربھ  مصرالجدیده د. عماد عیاد فھیم البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01112700735 02 24181662 28 عمارات رابعة االستثماریة - شارع النزھة - فوق توكیل نیسان د. ایمان محمد سعید البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 22735541 10 ش زكریا البردیسى  النزھھ الجدیده د. رامى محمد محمد عطیھ البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 23591105 02 24155517 6 ش أحمد تیسیر كلیة البنات   المیرغنى أ.د محمد قناوى البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01001704533 114 ش سمیر مختار شقھ 2  أرض الجولف  مصر الجدیده  القاھره د. عمرو محمد محمد فھمى بسیونى البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01110002138 02 26438120 147 شارع النزھھ - میدان سانت فاتیما - اعلى بنك باركلیز المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01001647854 02 26390222 67 شارع ابوبكر الصدیق د. مدحت صالح الدین بسیم البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01027922227 11 شارع احمد تیسیر - امام كلیة البنان - شارع المیرغنى دینتال ارت كلینیك د. احمد وجدى ھاشم البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

0115795555 02 22582284 4 شارع على الروبى - روكسى د. اسالم جمال عطیة البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01000189918 02 24506731 80 شارع الخلیفة المأمون - میدان روكسى مركز بیرل لالسنان البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01225345210 01028770260 15 شارع محمود حافظ - من میدان سفیر - ناصیة ماكدومالدز - امام 
البنك االھلى مركز وى كیر لالسنان البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01093888153 برج القاھرة للمبیعات - میدان السبع عمارات د. احمد رشدى ابو النجا البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره



01019994947 5 شارع المیرغنى - امام نادى ھلیوبولس - روكسى مركز كریستال تیث لالسنان البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

01110002144 17 شارع الرحایھ البغدادى - متفرع من شارع حسن أفالطون امام 
البنك االھلى ( مستشفى الجولف) المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان مصر الجدیده القاھره

02 24537001-2-3-4-5 ابراج عثمان – برج أ – روكسى – مصر الجدیدة المركز الدولى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

01222152282-01112152282 02 27748899-0227748855 3 شارع عمر بكیر - سانت فاتیما مركز سانت فاتیما للعالج الطبیعى - د. حسام االبراشى البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

01006542034 02 26234175 46 ش عمار بن یاسر - النزھھ - مصر الجدیده مركز الدكتور عادل عبد الملك سعد للعالج الطبیعى الیدوى البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

01001804041 02 24179941 22 شارع محمد المھدى - من شارع عبد هللا دراز - الثورة - 
مستشفى صفوة الجولف - ارض الجولف مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

01096667705 02 26230138 110 شارع عمار بن یاسر - النزھة - مصر الجدیدة مركز بونساى للعالج الطبیعى - د.خالد ھالل البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

01272666111 02 22903777 9 ش جالل حجاج من احمد تیسیر - ارض الجولف - مصر الجدیده مركز الجولف للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى مصر الجدیده القاھره

02 24046621 روكسى      37 ش الخلیفة المأمون تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

02 22563762 02 24556405 18 ش دمشق - ھلیوبولیس مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

02 22562062 02 22584602 57 ش الخلیفة المأمون روكسى مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01066603115 19 شارع الخلیفة المأمون – روكسى جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

0224154447 الكوربھ  8 ش بغداد – مصر الجدیدة بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01067779203 95 شارع المیرغنى سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

0224185106 مصر الجدیدة  ش عثمان بن عفان – میدان سفیر بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01066603116 129 شارع المیرغنى جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01066603105 محل رقم 7 ، الطابق ب ، صن سیتي مول جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01067776820 B31 صن سیتى مول - مساكن شیراتون - محل رقم سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01018705922 شارع عبد الحمید بدوى - نادى الشمس - بوابة 1 سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

02 26906368 01006851907 7 شارع أبو الھول – میدان الكوربة سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

02 24506420 01111447584 5 شارع المیرغنى - امام نادى ھلیوبولس - روكسى مركز بصریات رؤى البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

0226910250 123ش المیرغنى بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

19505 39 شارع عباس العقاد عیادات خارجیة مستشفى مغربى للعیون البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

19505 میدان مسجد السیدة نفیسة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مغربى للعیون البرتقالى المستشفیات السیده نفیسھ القاھره



02 33044901-01001775572 5 بحر الغزال نھایة احمد عرابى عیادة متالیف بمستشفى الشروق المھندسین عیادة متالیف المھندسین الجیزة

16370 الحي المتمیز – مدینة 6 أكتوبر عیادة متالیف بمستشفى دار الفؤاد عیادة متالیف السادس من اكتوبر الجیزة

02 33030502 (22 Lines) 3 ش سوریا متفرع من جامعة الدول العربیھ عیادة متالیف بمستشفى السالم المھندسین عیادة متالیف المھندسین الجیزة

01066603149 سیتى ستارز2 محل رقم 135 جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01066603141 64 شارع رمسیس متفرع من شارع دمشق - روكسى جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01020038530 5 شارع احمد خشبھ - میدان الحجاز اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

16259 02 26252400 47 شارع جوزیف تیتو - النزھة الجدیدة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى السعودى االلمانى الذھبى المستشفیات النزھھ الجدیده القاھره

19600 13علي صدقي من میدان العباسیة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ العباسیة القاھره

19600 99شارع العباسیة بجوار قسم الوایلي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الوایلي القاھره

01200764564-0225603503 01015336667-0225603510 میدیكال سنتر - الحى االول - المنطقة الرابعة أنف وأذن وحنجره مركز مناظیر و جراحات االنف و االذن و الحنجره البرتقالى المستشفیات التجمع الخامس القاھره

02 23131804 19448 ش التسعین  ابجوار محطة بنزین شل مصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى الجوى الذھبى المستشفیات التجمع الخامس القاھره

01014131597 كایرومیدیكال سنترCMC- خلف المستشفى الجوى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز العین لطب وجراحة العیون البرتقالى المستشفیات التجمع الخامس القاھره

16171 شارع التسعین - داخل كونكورد بالزا مول - الدور الثاني ألفا سكان الذھبى مراكز األشعة التجمع الخامس القاھره

19656 01200999949 S2B شارع التسعین - داون تاون - مبنى ادارى مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة التجمع الخامس القاھره

02 26180555 02 26180550 شارع 15 - الحى االول - مبنى 76 - منطقة خدمات التجمع الخامس مركز رعایة لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة التجمع الخامس القاھره

19989 القطعة رقم 43 ج  مركز الخدمات  - الحى االول - مركز صحة المرأه -
تكنو سكان التجمع الخامس البرتقالى مراكز األشعة التجمع الخامس القاھره

19962 16 ش مول مرحبا - خلف المحكمة معمل كایروالب البرتقالى المعامل التجمع الخامس القاھره

16064 سلفر ستار مول  ش اخناتون  أعلى سعودى ماركت رویال الب البرتقالى المعامل التجمع الخامس القاھره

19911 سیلفر مول فوق سعودى معمل البرج البرتقالى المعامل التجمع الخامس القاھره

19358 سنتر سیتى بالزا - من شارع التسعین معامل سبید الب البرتقالى المعامل التجمع الخامس القاھره

01028888996 المنطقة السادسة - الحى الرابع - داخل تكنوسكان البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل التجمع الخامس القاھره

16646 مركز الطیب الطبى متفرع من ش أخناتون - التجمع الخامس - القاھره 
الجدیده یونى الب البرتقالى المعامل التجمع الخامس القاھره

02 26161447 02 26161445 ش 16  الطبیب   دانا مول 1  كایروالب  خلف المحكمھ  التجمع 
الخامس أمراض النساء و التولید أ.د. أحمد محمد خیرى إبراھیم مقلد البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

01284004016 69 شارع 21 - الحى الثانى - المنطقة االولى - التجمع الخامس - 
خلف مسجد فاطمة الشرباتلى طب االطفال د. ایمان دراز البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره



16724 داون تاون مول - S3 - الدور الثانى طب االطفال عیادات طبیبى 24/7 البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

01009070000 مركز القاھرة الطبي  CMC - شارع التسعین الشمالي - خلف 
المستشفى الجوي امراض جلدیة مركز كیوتس كلینك البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

01002833332 مول میدیكال بارك - خلف المستشفى الجوى تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

02 24061175 01110060088 مركز CMC الطبى - شارع التسعین الشمالى جراحة اوعیة دمویة البرتقالى اى فن لالوردة  ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

01010004044 مبنى میدیكال بارك 2- امام محكمة القاھرة الجدیدة- التجمع الخامس تخصصات متعددة عیادات نسایم للخدمات الطبیة البرتقالى ھیئة األطباء التجمع الخامس القاھره

19600 136شارع سلیم االول_النعام_عین شمس صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ عین شمس القاھره

19600 45شارع النصر_میدان الجزائر_المعادي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19600 23میدان الحریة_المعادي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19600 125 شارع النصر - الشطر الثالث - المعادي الجدیدة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19600 محل رقم G - الدور األرضى - برج سالم المعادى بجوار مستشفى 
السالم الدولى - 516 كورنیش النیل - المعادى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19600 1 ش أحمد أنسى – میدان الشھداء صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

19600 98ش9 قطعة 6018_بجوار التوحید والنور_المقطم صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

19600 123عبد العزیز ال سعود صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

19600 69ش منیل الروضة_میدان الباشا_القاھره صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

19600 23ش امین سامي ناصیة ش القصر العیني صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ القصر العینى القاھره

19600 46 ش بھجت على صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الزمالك القاھره

19600 1میدان طلعت حرب _ محل رقم 2 صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19600 24ش ھدي شعراوي_امام الغرفة التجاریة_میدان الفلكي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19600 محل رقم 104أ_محطة سكة حدید مصر_رمسیس صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ رمسیس القاھره

19600 185حالیا و سابقا 189شارع رمسیس بجوار المستشفي 
القبطي_غمرة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ رمسیس القاھره

19600 224-شارع الترعة البوالقیة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19600 113شارع شبرا صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19600 156شارع شبرا صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

01008701010 6 شارع اخناتون مركز بریدج لزراعة و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان التجمع الخامس القاھره



01019994947 مول الحمد - التجمع الخامس مركز كریستال تیث لالسنان البرتقالى أسنان التجمع الخامس القاھره

01017066664 میدیكال بارك بریمیر - خلف المستشفى الجوى - شارع التسعین د. أیمن حامد الغمراوى البرتقالى أسنان التجمع الخامس القاھره

01225345210 01028770260 316 شارع التسعین الجنوبى - ھال مول - بجوار سیرامیكا كلیوباترا مركز وى كیر لالسنان البرتقالى أسنان التجمع الخامس القاھره

01114416570 0222466166 17 وحده 1  مساكن الشباب الشمالى  القاھره الجدیده د. منال محمد رضا طلبھ البرتقالى أسنان التجمع الخامس القاھره

01144004080 میدیكال بارك بریمیر - خلف المستشفى الجوى - شارع التسعین مركز ابو زھره للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى التجمع الخامس القاھره

01013988996 مركز خدمات التجمع االول - 16 محور مصطفى كامل - اعلى 
مستشفى تبارك مركز كان للعالج الطبیعى  البرتقالى عالج طبیعى التجمع االول القاھره

01012898973 مركز الطبیب -3 شارع الطبیب - من شارع اخناتون - خلف اون ذا 
ران مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى التجمع الخامس القاھره

01066603126 كایرو فیستیفال سیتى - محل رقم 2044 - الدور الثالث جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

19505 107 شارع الجیش عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مغربى للعیون البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

01020045450 صن سیتى مول - مساكن شیراتون مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

01033301871 داخل مركز نسایم الطبى اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

19600 الحى االول-المجاورة الثانیة-قطعة رقم 6-محل رقم 4 -مدینة بدر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة بدر القاھره

19600 السوق التجاري_امام جامع الحسین صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الحسین القاھره

01200038598 01116603186-01200038597 مركز مدینتى الطبى - مدینتى - أمام مترو ماركت طوارئ - عیادات خارجیة المركز الطبى بمدینتى الفضى المستشفیات مدینتى القاھره

01111067000 المركز الطبي األول - بجوار جھاز المدینة أمراض النساء و التولید أ.د. أحمد محمد خیرى إبراھیم مقلد البرتقالى ھیئة األطباء مدینتى القاھره

01026228228-01120912090 01225212223 المركز الطبى الجنوبى 1 - بجوار جھاز المدینة تخصصات متعددة عیادات رادیانس الطبیة الفضى ھیئة األطباء مدینتى القاھره

19600 2شارع خیرت_قسم السیدة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السیده زینب القاھره

19600 166 ش السودان - تقاطع ش السودان مع ش سوریا صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19600 85 ش شھاب من وادي النیل صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19600 11شارع سوریا صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

02 26077910-980 01009036438 مدینة الرحاب - خلف مجمع البنوك عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز الرحاب للجراحة العامة البرتقالى المستشفیات الرحاب القاھره

01006845179-01223359621 02 26070314-15-16 ش أحمد شوقى امام المول التجارى 1 الرحاب طوارئ - عیادات خارجیة المجمع الطبى بالرحاب الفضى المستشفیات الرحاب القاھره

02 26077244 01061481389 المركز الطبى الثانى - عیادة 205 الرحاب سكان البرتقالى مراكز األشعة الرحاب القاھره

01014040112 01014040112 المركز الطبى االول - عیاده 114 الرحاب سكان البرتقالى مراكز األشعة الرحاب القاھره



19014 المركز الطبى الثانى   وحدة 104 -  الرحاب معمل المختبر البرتقالى المعامل الرحاب القاھره

19911 المركز الطبي االول عیادة 208 معمل البرج البرتقالى المعامل الرحاب القاھره

19962 مول طبى 2 معمل كایروالب البرتقالى المعامل الرحاب القاھره

01200212128 01159663322 امام بوابة 13 - الرحاب تخصصات متعددة عیادات مركز البنفسج الطبى البرتقالى ھیئة األطباء الرحاب القاھره

02 26340220 كورنر مول - امام باب 6 الرحاب - عیادة وان كیر كلینیك طب اطفال د. ھانى فكرى حسن البرتقالى ھیئة األطباء الرحاب القاھره

01112159988 01222159988 عیادة وان كیر - كورنر مول - امام بوابھ 6 أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. وحید فرید العدوي البرتقالى ھیئة األطباء الرحاب القاھره

19600 22شارع مصدق_الدقي_الجیزة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19600 نادي الصید_بوابة4_الدقي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19600 1ش رشدان_الدقي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19600 134البحر االعظم -  الجیزة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الجیزه الجیزة

19600 509شارع االھرام بجوار بنك مصر_میدان الجیزة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الجیزه الجیزة

01157057092 01157057095 جراند مول الشروق - بجوار بنزینة توتال عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات الشروق القاھره

01278687179 02 26307996-7 المول التجارى - بانوراما مول الشروق - مبنى رقم 5 أنف وأذن وحنجره مركز مناظیر و جراحات االنف و االذن و الحنجره البرتقالى المستشفیات الشروق القاھره

01113444234 02 24794958-02 24795059 مدینة الشروق - المدخل األول من میدان الحریھ - الحى الثامن عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى نور الشروق البرتقالى المستشفیات الشروق القاھره

19600 الوحدة رقم 001 بالدور االرضى - زیزینیا مول - ش الھرم صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19600 صیدلیة العزبى  44 شارع الھرم أمام فندق قصر األھرام - محل رقم 3 البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19600 195شارع الھرم_الجیزة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19600 447شارع فیصل  - محطة مدكور صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19600 362شارع فیصل_الطالبیة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19600 صیدلیة العزبى بوابة 1 _حدائق االھرام البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

01011188818 100 ش المیرغنى مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

16221 ك 42 طریق مصر االسماعیلیھ الصحراوى طوارئ فقط المركز الطبى العالمى الذھبى المستشفیات مصر اسماعیلیھ الصحراوى القاھره

01222220384 02 24820352 61 ش مصر والسودان - دیر المالك – حدائق  القبة د. كامل حسین كامل البرتقالى عالج طبیعى حدائق القبة القاھره

02 24562700 19303 خلف مجلس الدفاع الوطنى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى وادى النیل الذھبى المستشفیات حدائق القبھ القاھره



02 26821442 123 ش مصر و السودان أمام عمر افندى حدائق القبھ القاھره عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز الدره التخصصى للعیون الفضى المستشفیات حدائق القبھ القاھره

16191 حدائق القبة  127 ش مصر والسودان الفا الب البرتقالى المعامل حدائق القبھ القاھره

19014 127 ش مصر والسودان برج أ - حدائق القبة معمل المختبر البرتقالى المعامل حدائق القبھ القاھره

19911 115 شارع مصر والسودان معمل البرج البرتقالى المعامل حدائق القبھ القاھره

01285505154 02 24822109 16 ش مصر و السودان - حدائق القبھ طب االطفال د. ھانى نجیب زكى البرتقالى ھیئة األطباء حدائق القبھ القاھره

19600 الوحدة رقم H052 - عرب مول صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19600 قطعة 101 - الحى الثالث - المجاورة االولى - المحور المركزى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19600 17ج المحور المركزي_السیتي مول صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19600 قطعة 283 الحي السابع_ خلف جامعة 6 اكتور صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

02 23300586 02 26823303 81 ش مصر و السودان  حدائق القبة مركز أرتى-دنت لألسنان البرتقالى أسنان حدائق القبھ القاھره

01220050444 0120050444 103 شارع مصر و السودان د/كریم محب كمال البرتقالى أسنان حدائق القبھ القاھره

02 22580238 /9 89 ش وادى النیل - أمام مستشفى وادى النیل - محطة التأمین الصحى مركز الزاید للعالج الطبیعى  د. زاید عبد الرحیم محمد البرتقالى عالج طبیعى حدائق القبھ القاھره

02 26739050 (30 lines) 01066640202 10 ش محمد حسنین ھیكل متفرع من عباس العقاد عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الحكمة الفضى المستشفیات مدینة نصر القاھره

19552 2 ش سمیر مختار من ش نبیل الوقاد  أرض الجولف  مدینة نصر  
القاھره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجولف الدولى الفضى المستشفیات مدینة نصر القاھره

02 24018504 02 24018502 16 ش عماد الدین كامل - خلف طیبھ مول - مدینة نصر - المدخل 
الرئیسى ش أنور المفتى عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى الرواد للعیون الفضى المستشفیات مدینة نصر القاھره

01022211658 ش التسعین -داون تاون - القاھره الجدیده مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

02 26774072-0226775381 01020115115 1 ش محمد المقریزى - أمام النادى األھلى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة ( Kids ) مستشفى األطفال التخصصى الفضى المستشفیات مدینة نصر القاھره

19144 15 ش سمیر عبد الرؤوف إمتداد مكرم عبید مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة مدینة نصر القاھره

02 22612199 02 22610040 12 شارع محمد مصطفى حمام من شارع عباس العقاد - مدینة نصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة فیفا العقاد األخضر المستشفیات مدینة نصر القاھره

02 2352003-01006625687 02 23521002-0223520040 15 شارع أحمد فخرى الموازى لمكرم عبید – المنطقة السادسة – 
مدینة نصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى حسبو الدولى األخضر المستشفیات مدینة نصر القاھره

01147574111-01123755755 01223329484-01147574222 26 ش الطیران - مدینة نصر - القاھره عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز دار المسالك البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

01229556853-01026090098 02 24022568 45 ش الدكتور محمد مندور موازى لشارع الطیران - مدینة نصر عالج داخلي - عیادات خارجیة المركز المصرى للكلى و المسالك البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

02 22738232-02 22755577 02 22738232-02 22755577 ش عطیھ الصوالحى -داخل السراج مول -  برج 3 - الدور الثالث عیادات خارجیة مركز ایجى ھارت البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

19660 الجبل االخضر - مدینة نصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المركز الطبى للمقاولون العرب الفضى المستشفیات مدینة نصر القاھره



01018874650-1 02 22873379 17 ش ابوالعتاھیھ امتداد ش عباس العقاد عیادات خارجیة مركز مصر لعالج األورام البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

19774 8ش مصطفى النحاس  مدینة نصر مصر سكان البرتقالى مراكز األشعة مدینة نصر القاھره

19014 43 ش مصطفى النحاس - مدینة نصر معمل المختبر البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19014 الحى العاشر برج د/رشاقطعة4المنطقة الثانیة عشر معمل المختبر البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19014 81 طریق النصر – جوار طیبة مول - مدینة نصر معمل المختبر البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19358 6 شارع الدكتور محمد عوض - متفرع من شارع مكرم عبید معامل سبید الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19911 15 شارع سمیر فرحات معمل البرج البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19911 تقاطع ذاكر حسین مع متولى الشعراوى  موقف سیارات العاشر معمل البرج البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19911 عمارات شباب المھندسین 7ب امام شركة الكھرباء – طریق النصر معمل البرج البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19911 1 شارع  محمد الغطریف أمام النادى األھلى معمل البرج البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19445 2 عمارات اول مایو - بجوار قسم أول مدینة نصر معمل الشمس البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19445 119 مساكن صقر قریش امتداد عبد الحمید بدوى معمل الشمس البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19445 104 عباس العقاد - م.نصر - بجوار تقاطع شارع مصطفى النحاس معمل الشمس البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19445 6 ش محمد مھدى - تقاطع ش ذاكر حسین معمل الشمس البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16191 2 ش أحمد الزمر - میدان الحى العاشر الفا الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16191 امام بوابة فندق ھولیداى ان الفا الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

02 24055155 39 ش عباس العقاد - فوق ماكدونالز ایجى الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16987 52 ش مصطفى النحاس معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

19962 81 عمارات عثمان  مصطفى النحاس - مدینة نصر معمل كایروالب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

01020310649 02 24019825 5 ش عباس العقاد - مدینة نصر معمل تكنوالب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16191 68 ش مكرم عبید - أمام حدیقة الطفل الفا الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16191 77 ب طریق النصر - بجوار طیبھ مول الفا الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16064 41 ش عبدالحمید عوض - بجوار محجوب للسیرامیك - اعلى 
ماكدونالدز - تقاطع ش مصطفى النحاس رویال الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

02 24192418 16 شارع النزھة توب سكان الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره



16064 6 شارع مھدى عرفة - الحى العاشر رویال الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16064 5 ش عباس العقاد رویال الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16059 14 شارع النزھة - میدان الساعة - اعلى صیدلیات مصر معامل الحكمة البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

16191 مدینة نصر 106  ش عباس العقاد تقاطع مصطفى النحاس الفا الب البرتقالى المعامل مدینة نصر القاھره

02 22728422 28 ش على أمین - متفرع من مصطفى النحاس - مدینة نصر امراض الباطنھ و الكلى و السكر د. تامر محمد رضا ابراھیم البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

0223546896-0223546136 02 23546836-0223546826 123 ش حسن المأمون  مدینة نصر أنف وأذن وحنجره مركز مناظیر و جراحات االنف و االذن و الحنجره البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

01026388006 96 شارع مصطفى النحاس - برج االطباء طب العیون د. مھا مصطفى البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 24711022 8 عمارات الفردوس - ش  الطاقھ - خلف النادى األھلى - مدینة نصر امراض صدریھ و حساسیھ د. ھیثم سامى دیاب البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01099677653 02 22719184 96 شارع مصطفى النحاس طب اطفال (امراض صدریة وحساسیة ) د. عبد الناصر حسین عبد الناصر البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 22914722 41 شارع النزھة - عمارات رابعة االستثمارى- اعلى توماس - ارض 
الجولف طب االطفال د. احمد رضا الدیب البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 22627640 01096925010 60 شارع الطیران-مدینة نصر طب االطفال د. جون رینیھ لبیب البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 22780878 102 ش مكرم عبید – المنطقة السادسة –  امام سیتى سنتر مول - 
مدینة نصر أمراض الباطنة العامة د. محمد الدیب البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 25827560 02 22626855 1/4  شارع أنور المفتى – خلف طیبة مول – مدینة نصر أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. أحمد عبد الرحمن البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 22619751 24 عمارات التوفیق أمراض النساء و التولید أ.د. إیھاب سراج عالم البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01277255676 02 23854223 21 ش الدكتور عبد هللا العربى – امتداد ش الطیران الحى السابع – 
مدینة نصر امراض الباطنة و الكلى ا . د ولید انور عبد المحسن البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 24177318 9 طریق النصر– مدینة نصر جراحة عظام أ.د. مجدى عبد العزیز البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 22737084 01001436527 16 شارع مصطفى النحاس – مدینة نصر باطنة و غدد صماء و سكر أ.د. نرمین أحمد شریبة البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

02 24014754 81 طریق النصر بجوار طیبة مول أمراض الباطنة العامة ا.د احمد السعدى خیال البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01200061165 ش مصطفى النحاس - عمارات عثمان عماره 77 شقھ 406 أمراض الباطنة العامة أ.د. أشرف محمود عقبة البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01091671015 28 شارع النزھھ - عمارات رابعھ األستثمارى - مدینة نصر جراحة عامة و اورام و مناظیر د. وائل عبد العظیم جمعھ البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

16850 31 شارع عبد الرازق السنھورى - امام مطعم سبكترا تخصصات متعددة عیادات داوى التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01200081788 01223682920 26 شارع ھشام لبیب - امتداد مكرم عبید امراض النسا و التولید د. عاطف سالم البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01007774134 02 23516278 3 شارع عمر بن الخطاب - السفارات خلف انبى للبترول نھایھ عباس 
العقاد جراحة عظام د. أحمد حسنى حافظ البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01018301000 5 شارع النادى - امتداد حسن المیرغنى - بجوار نادى ھلیوبولس - 
روكسى امراض باطنة و قلب د. طارق رشید البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره



02 22638115 01006883552 3:1 عمارات التوفیق - شارع یوسف عباس جراحة عظام د. شریف أحمد الغزالى البرتقالى ھیئة األطباء مدینة نصر القاھره

01010123610 المركز الطبى 1 - بجوار اوالد رجب - عیادة 109 مركز د. أیھاب صفوت عیسى البرتقالى أسنان مدینتى القاھره

19600 المحل رقم 26_اركان مول _امام بوابة زاید 2000_محور كریزي 
ووتر بمدینة الشیخ زاید صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19600 برج طیبة شارع 15مایو بجھة منشیة الحریة-حوض ابراھیم صالح صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شبرا الخیمھ القلیوبیھ

19600 41اسكندر االكبر_االزاریطة_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ األزاریطھ االسكندریة

19600 سموحة_جرین بالزا_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

19600 2 ش طلعت و ش الكازینو سان ستیفانو - أمام فندق سان ستیفانو صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ سان استیفانو االسكندریة

19600 السكة الحدید – محطة سیدى جابر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ سیدى جابر االسكندریة

19600 الكیلو 17.5 طریق اسكندریة مطروح الصحراوى - أمام بنزینة توتال 
- العجمى ابو یوسف صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

19600 الكیلو 15 طریق اسكندریة مطروح الصحراوى - العجمى الدرایسة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

19600 السكة الحدید_محطة مصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

19600 15ش سوریا_رشدي_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ رشدى االسكندریة

19600 261طریق الحریة_امام بوابة نادي سبورتنج_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ سبورتنج االسكندریة

19600 رقم601شارع طریقالحریة_زیزینیا_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ زیزنیا االسكندریة

19600 المحالت ارقام41,40,39بالدور االرضي_رویال مول 
_المنتزة_االسكندریة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنتزه االسكندریة

19600 الكورت مول_ھاسیندا وایت الشمالي الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 مارینا (بوابھ 2) الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 منتجع بوتو مارینا الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 محل رقم CV 12 مراسي الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 مارینا (بوابھ 4) الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 مارینا (بوابھ 5) الموسم الصیفى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19600 صیدلیة العزبى ش عبد السالم الشاذلى - بندر دمنھور البرتقالى صیدلیھ دمنھور البحیرة

19600 امتداد شارع طلعت حرب- البر الشرقى - شبین الكوم-منوفیة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ

19600 شارع قناة السویس - برج النور صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة



19600 ش حسني مبارك_المشایة السفلیة_برج المعمورة_بجوار فندق 
مارشال صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

19600 شارع الجمھوریة_عمارة ابو طوق صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

19600 شارع المعاھدة وشارع 23یولیو صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ میت غمر الدقھلیة

19600 كیلو 52 طریق القاھرة_االسماعلیة الصحراوي صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ العاشر من رمضان الشرقیة

19600 53 ش عرابي - برج الفورسیزونز صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

19600 ش 23 یولیو امام كلیھ تربیھ نوعیھ برج الیسر عمارة 106 صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

19600 تقاطع ش 227 و ش شبین الكوم صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19600 209 ش الحریھ - األسماعیلیھ صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19600 ش الجالء - جمعیة اسوان صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

19600 فندق الماریوت_خلیج نعمة_شرم الشیخ صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شرم الشیخ جنوب سیناء

19600 الخان مول_امام الجونا فیستا_بمنطقة نبق صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شرم الشیخ جنوب سیناء

19600 داخل میركاتو مول -ھضبة ام السید - شرم الشیخ صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ شرم الشیخ جنوب سیناء

19600 سینزو مول اول طریق سفاجا صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الغردقة البحر األحمر

19600 المحل رقم (2) بالدور االرضى – سنتر محارم مول التجارى - الدھار صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الغردقة البحر األحمر

19600 أمام مطار الغردقھ الدولى صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ الغردقة البحر األحمر

19600 ش معھد الفتیات االزھرى بجوار مسجد مكة صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

19600 شارع التلیفزیون-االقصر صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

19600 عمارة  الغرفة التجاریة –بجوار اتصاالت - شارع الكورنیش-اسوان صیدلیة العزبى البرتقالى صیدلیھ اسوان اسوان

03 3574766 03 3584420 69 شارع خالد بن الولید صیدلیة الغالى البرتقالى صیدلیھ سیدى بشر االسكندریة

097 2321411 ش أبطال التحریر عمارات فرق االمن صیدلیة القدس البرتقالى صیدلیھ اسوان اسوان

050 2234633 1 ش السمنودى من ش جیھان أمام مساكن أعضاء ھیئة التدریس صیدلیة القزاز البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

01221583447 0952370359 ش مصطفى كامل - امام مدرسة االقباط االعدادیة بنین صیدلیة الناجى البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

01018661123 02 33457588 - 02 33471655 40 ش الفالح من ش لبنان  المھندسین صیدلیة النادى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

01018661124 02 35393553 داخل داندى مول صیدلیة النادى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة



0224046621 1/4 أبراج الحمد – شارع أنوار المفتى من ش عباس العقاد – خلف 
طیبة مول– مدینة نصر مركز طیبة التخصصي لألسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01016840585 02 24726933 8 شارع احمد الزمر - امتداد شارع ذاكر حسین - برج الھدى مركز رویال لالسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

02 24182977 01111666495 5 ش النصر - عمارات االمداد و االتموین - مدینة نصر د. سامر سمیر بدر البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01094639966 02 23828250-02 23828202 1 أعمارات الشرق –ش عباس العقاد – مدینة نصر د. طارق داوود سلیمان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01008701010 3 عمارات العبور - صالح سالم - امام فندق سونستا مركز بریدج لزراعة و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01277199299 02 4028081 5 ش عباس العقاد  مدینة نصر  القاھره مركز النور لالسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

02 22735541 4 ش ابراھیم نوار  خلف مستشفى حسبو الدولى  مكرم عبید د. ماجد جمیل أنیس - أسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01221053433 02 26702575 32 شارع عطیھ الصوالحى - امام السراج مول 3 د. أیمن حامد الغمراوى البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01202273558 02 23054338 10 عمارات رامو - امام سیتى ستارز - مدینة نصر د. دالیا نجیب البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01001430846 02 26711288 عمارة تكنولوجى مول - بجوار السراج مول و سنترال مدینة نصر - 
اخر مكرم عبید - الدور الرابع مركز د. أیھاب صفوت عیسى البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01022777994 17 شارع ابو العتاھیة - امتداد عباس العقاد مركز ویسدوم لالسنان - د.اشرف حمدى یوسف البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01225345210 01028770260 42 شارع البطراوى - من شارع عباس العقاد - ناصیة كوستا كافیھ مركز وى كیر لالسنان البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01115900075 01225019424-0224172707 27 شارع النزھة-عمارات رابعة االستثماریة-مدینة نصر د.احمد الخولى البرتقالى أسنان مدینة نصر القاھره

01005105249 02 24031610 8 ش أحمد قاسم جودة  – خلف ماكدونالدز – عباس العقاد – مدینة 
نصر كایرو سنتر للعالج الطبیعى د. عالء على إبراھیم دسوقى البرتقالى عالج طبیعى مدینة نصر القاھره

02 22703454 01012808094 14 شارع عطیة الصوالحى - متفرع من شارع مكرم عبید - امام 
السراج مول مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى مدینة نصر القاھره

01226060360 02 22679540 98 ش سید زكریا - مساكن شیراتون المطار - القاھره مركز الحیاه شیراتون للعالج الطبیعى و التأھیل البرتقالى عالج طبیعى مدینة نصر القاھره

01140830302 02 26704659 52 ش نجاتى سراج / عماره 20 - المنطقھ الثامنھ - مدینة نصر مركز الفھد للعالج الطبیعى - د. ایناس الحباك البرتقالى عالج طبیعى مدینة نصر القاھره

01223131239 022722062-0222754827-02-
22751412- 0222733882 75 ش محمد حسین ھیكل الموازى لعباس العقاد – مدینة نصر مركز د. عبد  العزیز علما البرتقالى عالج طبیعى مدینة نصر القاھره

0222877707 مدینة نصر  سیتي سنتر تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

1009600900 مدینة نصر سیتى ستارز سدراك للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

022752988 مدینة نصر  104 ش عباس العقاد بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01284951921 سیتى ستارز2 محل رقم 4230 بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

0100529768 02 22605716 9 شارع د البطراوى   جنینة مول – عباس العقاد سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01066603145 مدینة نصر    98 شارع مكرم عبید جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره



02 24802091 سیتى ستارز - الدور االول - محل رقم 264 مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

02 22735569 70ش مكرم عبید بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01023437374 سیتى ستارز مول - الدور االول - محل رقم 117 سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01003426758 02 24802117 سیتى ستارز2 - امام مكتبة الشروق - الدور االول سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01069928986 مول 90 سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

01002074980 سى اف سي سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

01006851944 02 23520564 شارع مكرم عبید – مول سیتى سنتر سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01066603123 سنتر وندر الند  شارع عباس العقاد جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

02 26168089 ش التسعین - كایروفیستفال سیتى - القاھره الجدیده مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات التجمع الخامس القاھره

01150025050 عیادة 104 - المركز الطبى 3 - مدینة الرحاب د. عمرو مصطفى عبده البرتقالى أسنان الرحاب القاھره

01150010666 محور مصطفى كامل - مبنى 19 - امام الك فیو - بجانب بنزینة موبیل د. عمرو مصطفى عبده البرتقالى أسنان التجمع االول القاھره

02 26931018 طریق السویس - مدینة الرحاب - الرحاب مول 2 الدور األرضى 44# مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الرحاب القاھره

02 35706829 سكاى بالزا مول مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الشروق القاھره

02 22704885 رقم 52 شارع مكرم عبید - مدینة نصر جراند اوبتیكال البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01008816333 شارع الدكتور البطراوي -  امام جنینھ مول اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01002140194 15 شارع الطاقھ -  خلف النادى االھلى اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01008820103 عیادات الحق -  امام العقاد مول اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

16191 2 شارع جعفر  منزل كوبرى غمرة الفا الب البرتقالى المعامل غمره القاھره

01270249989 0109783942 91 ش العباسیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المركز الطبى الدولى لجراحات المخ و االعصاب و 
العمود الفقرى البرتقالى المستشفیات العباسیة القاھره

19144 91 ش العباسیة -  العباسیة مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة العباسیة القاھره

19014 72 ش العباسیة – میدان عبدة باشا -  العباسیة معمل المختبر البرتقالى المعامل العباسیة القاھره

19911 91 شارع العباسیة معمل البرج البرتقالى المعامل العباسیة القاھره

19445 61 ش العباسیھ - میدان عبده باشا معمل الشمس البرتقالى المعامل العباسیة القاھره

16191 109 شارع العباسیة الفا الب البرتقالى المعامل العباسیة القاھره



01018661126 02 38260056 داخل مول العرب صیدلیة النادى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01115444359 02 24346449 5 عمارات ھیئة التدریس  شارع لطفى السید –الدمرداش امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د. مجدى عرفة البرتقالى ھیئة األطباء الدمرداش القاھره

01018661125 02 38509524 - 02 38509526 داخل ھایبر مول صیدلیة النادى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19014 ش احمد عصمت - عین شمس معمل المختبر البرتقالى المعامل عین شمس القاھره

19911 2 شارع  شعبان موسى ناصیة ش عین شمس معمل البرج البرتقالى المعامل عین شمس القاھره

19445 67 ش عین شمس معمل الشمس البرتقالى المعامل عین شمس القاھره

16191 75 ش أحمد عصمت - عین شمس الفا الب البرتقالى المعامل عین شمس القاھره

01000767424 - 01211113131 03 3262137 بجوار مساكن المقاولون العرب - العصافرة بحرى صیدلیة النور البرتقالى صیدلیھ العصافره االسكندریة

0132714228 أمام الموقف العمومى - بجوار المحكمھ - شبین القناطر صیدلیة الوكیل الجدیده البرتقالى صیدلیھ شبین القناطر القلیوبیھ

02 22842471 94 ش المطریھ - أبراج الھنا ایجى الب البرتقالى المعامل المطریھ القاھره

19445 120 ش سلیم االول - الزیتون معمل الشمس البرتقالى المعامل الزیتون القاھره

16191 حلمیة الزیتون 39 ش ابن الحكم الفا الب البرتقالى المعامل الزیتون القاھره

19962 شارع طومان باى - ابراج العز - الدور السادس - میدان ابن الحكم معمل كایروالب البرتقالى المعامل الزیتون القاھره

01149995382 02 26358696 66-64 شارع سلیم األول - ابراج میامى - الدور الثانى ادارى المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان الزیتون القاھره

01007685275 02 26428028-0226428546  45میدان بن الحكم  عمارات بیت العز  امام نادى 6 اكتوبر  حلمیة 
الزیتون مركز سیتى سكان البرتقالى مراكز األشعة حلمیة الزیتون القاھره

19014 حلمیة الزیتون 10 شارع ابن الحكم – عمارة بنك مصر – میدان 
الحلمیة معمل المختبر البرتقالى المعامل حلمیة الزیتون القاھره

19911 115 شارع سلیم األول معمل البرج البرتقالى المعامل حلمیة الزیتون القاھره

16064 127 شارع مصر و السودان - عمارة لؤلؤة مصر و السودان رویال الب البرتقالى المعامل حدائق القبھ القاھره

16064 29 ش محمود عطیھ - متفرع من ابن الحكم - الدور الثالث شقھ 9 
اعلى موبینیل رویال الب البرتقالى المعامل حلمیة الزیتون القاھره

16059 81 میدان الحلمیة - برج الفھیم الطبى معامل الحكمة البرتقالى المعامل حلمیة الزیتون القاھره

16191 10 ش بن الحكم - میدان الحلمیة - فوق بنك مصر الفا الب البرتقالى المعامل حلمیة الزیتون القاھره

03 4968915 3ش ابو الدرداء – امام مسجد العمرى صیدلیة امل علیش البرتقالى صیدلیھ العطاریین االسكندریة

03 4262588 131 ش البرت االول – سموحة صیدلیة ایمن بلبع البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

19445 120 ش مصر و السودان - أعلى فودافون معمل الشمس البرتقالى المعامل جسر السویس القاھره



19445 ب2 جسر السویس - النزھھ عمارات الفاروقیھ معمل الشمس البرتقالى المعامل جسر السویس القاھره

19911 2أ عمارات الفاروقیة معمل البرج البرتقالى المعامل جسر السویس القاھره

16059 157 شارع جمال عبد الناصر - امام اورانج معامل الحكمة البرتقالى المعامل جسر السویس القاھره

16191 2ب عمارات الفاروقیة-شارع جسر السویس-أعلى مطعم الشبراوي الفا الب البرتقالى المعامل جسر السویس القاھره

01023039311 154 ش جسر السویس - أمام كوبرى التجنید - عمارة برج العنان - 
الدور السابع جراحة عظام د. شریف أحمد الغزالى البرتقالى ھیئة األطباء جسر السویس القاھره

(02) 27539155 230 صقر قریش – المعادى صیدلیة إنجى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

16027 امام البوابة الرئیسیھ لمستشفى االمیرى بجوار دار التحریر للطبع و 
النشر  محطة الرمل صیدلیة أبو زیاده البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

16027 310 ناصیة اسكندر ابراھیم و الملك حفنى  میامى صیدلیة أبو زیاده- ص.د|. عمرو الشاطبى البرتقالى صیدلیھ میامى االسكندریة

02 25240250 19885 داخل مستشفى السالم الدولي  كورنیش النیل  المعادي عیادة متالیف بمستشفى السالم المعادى عیادة متالیف المعادى القاھره

02 25240250 19885 كورنیش النیل المعادى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى السالم الدولي المعادى الذھبى المستشفیات المعادى القاھره

16781 االمعادى الجدیدة – تقسیم الالسلكى عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى أندلسیة المعادي (النخیل) الذھبى المستشفیات المعادى القاھره

16171 المعادى أول طریق الكورنیش – برج السالم بجوار م السالم الدولى ألفا سكان الذھبى مراكز األشعة المعادى القاھره

01000020211-01000015004 01066602662-3 1 ش دمشق من میدان سوارس - المعادى عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز عنایة العیون الفضى المستشفیات المعادى القاھره

19144 43 ش الجزائر فوق أوالد رجب - المعادى الجدیده مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة المعادى القاھره

02 2540022 كورنیش النیل  طریق المعادى  القاھره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى النیل بدراوى األخضر المستشفیات المعادى القاھره

01226219868 022526016869-70-71-72 16 شارع 107 – حدائق المعادى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى د/ عثمان األخضر المستشفیات المعادى القاھره

02 25287621-2 0225265584-3 73 طریق مصر حلوان الزراعى - المعادى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عالء عزت البرتقالى المستشفیات المعادى القاھره

0122172399-01221723732 0227536922 99 شارع النصر – تقسیم الالسلكى – المعادى الجدیدة عالج داخلي - عیادات خارجیة المركز التخصصى للعیون البرتقالى المستشفیات المعادى القاھره

01060656473-01284523725 02 27254602-3 مدینة عباد الرحمن - خلف نادى الصید القطامیة - الطریق الدائرى طوارئ فقط مستشفى الرحمة البرتقالى المستشفیات مدینة عباد الرحمن - القطامیة القاھره

01011654448-01123334400 02 25203151 57 أبراج زھراء المعادى - بجوار المسجد الكویتى أنف وأذن وحنجره مركز كلینیكا - جراحات و مناظیر األنف البرتقالى المستشفیات المعادى القاھره

19656 01284445555 1 میدان المحطة – شارع 9 –  مبنى المعادى باالس مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة المعادى القاھره

19989 میدان الحریھ 2 - شارع 150 رقم 5 تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة المعادى القاھره

19989 34شارع 100 - المعادي - مركز صحة المرأه بالمعادى تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة المعادى القاھره

01022754366 02 25160346 25 شارع 257 - المعادى ھارت سكان البرتقالى مراكز األشعة المعادى القاھره



02 25171116 02 25171115 45ش النصر  میدان الجزائر  المعادى مركز كابیتال سكان البرتقالى مراكز األشعة المعادى القاھره

19014 4 شارع 151 - المعادي معمل المختبر البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19014 المعادى  8/2 ش النصر اعلى تكا معمل المختبر البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19911 1 شارع 153 میدان الحریة معمل البرج البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19911 34 میدان الجزائر معمل البرج البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19911 شارع النصر – خلف كنتاكي بجوار مدرسة البشایر معمل البرج البرتقالى المعامل المعادى القاھره

01028888995 5 شارع میدان الحریة - داخل تكنو سكان البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل المعادى القاھره

02 23584808 87 ش 9 أمام محطة مترو المعادى - عمارة التابعى ایجى الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16646 45 ش النصر - میدان الجزائر - المعادى یونى الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16987 14 ش النصر - المعادى معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16064 45 ش النصر  میدان الجزائر  أعلى صیدلیة العزبى رویال الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16191 المعادى كورنیش النیل منزل كوبرى المنیب الفا الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16191 المعادى  28 ش النصر الفا الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

16191 9 میدان الحریة - المعادى الفا الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

02 23592426 93 شارع 9 – المعادى معمل میجا الب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19445 5 ش 153 برج الحریھ - بجوار میدان الحریھ معمل الشمس البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19445 1/7 تقاطع ش النصر مع االسلكى - المعادى الجدیده معمل الشمس البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19962 1 ش فلسطین - المعادى الجدیدة معمل كایروالب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19962 56 ش مصر حلوان الزراعى - برج بدر معمل كایروالب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

19962 16 عمارات صقر قریش - بجوار البحث الجنائى معمل كایروالب البرتقالى المعامل المعادى القاھره

02 23584846 73 شارع 9 مسالك بولیة أ.د ممدوح رشدي البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01222400070 2ب ش 200  دجلھ  المعادى  القاھره أمراض الباطنة و الدم د.محمد صبحى الحسینى یاسین البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23595631 73 شارع 9 أنف وأذن وحنجره أ. د. أبو بكر شنن البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23586504 99 شارع 9 أنف وأذن وحنجره أ.د. على ترجم البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره



02 23588171 99 شارع 9 أمام مكتب برید المعادي طب االطفال أ.د. بھاء الدین محمد حسانین البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23590120 73 ش 9 - اعلي بیتزا ھات طب االطفال أ.د. عبد الرحیم سعد الدین البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

0 238020502 45 ش 9 ناصیة ش حسنین دسوقى – بجوار محطة مترو حدائق 
المعادى طب االطفال أ.د. جمال طھ البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 25258850 1ب ابراج المعادى ستار  كورنیش النیل الدور 11 شقھ 10 أمراض الباطنھ و السكر د. ھالھ كحلھ البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23584553 8 ش 78 المعادى أمراض الباطنھ و السكر أ.د. إیناس شلتوت البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01144244446 02 25160011 5/4 شارع الالسلكى - بجوار تاون جاز أمراض قلب وأوعیة دمویة د. حسام منصور البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 25254415 6 شارع 154 – خلف بنزایون – المعادى أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. صفوت الھوارى البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 25254872 2 ش 100 – میدان الحریة امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د. محمد عبد الحكیم أبو شادى البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

0223803156 / 01222139323 02 23784381 میدان الحریة – أمام بنزایون – برج الحریة جراحة عامة أ.د. مختار عطیة سلیمان البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01223490670 02 25254868 2 شارع 100 خلف بنزایون جراحة عظام أ.د. شیرین أحمد خلیل البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01006744341 02 25265406 12 ش 153 - میدان الحریھ بجوار بنزایون - المعادى جراحة عظام د. رضا محمد ابراھیم البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23591105 99 شارع 9 - أمام مكتب برید المعادى - المعادى االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. محمد قناوي البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01010829900 02 25242508 2 شارع 100 - متفرع من شارع 105 - میدان الحریة االمراض الجلدیة د. رانیا منیر البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23780765 93 شارع 9 االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. عمرو عبد الحكیم راتب البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23581311 29 شارع مصطفى كامل – برج التوفیق عیون أ.د. أیمن صالح الدین حكیم البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01002222545 14 شارع النصر - المعادى الجدیدة تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 23590872 99 شارع  9  - المعادى عیون أ.د. حسام الدین محمد حسانین البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 22915000 1 میدان فیكتوریا - دجلھ امراض المخ و االعصاب مركز طب النوم و األعصاب - نیورومید البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

02 25167446-01069061756-
01114315390 45 ش النصر - شقھ 106 - میدان الجزائر - المعادى تخصصات متعددة مركز د. حشاد الطبى البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

16850 13 شارع النصر - امام مطعم جندوفلى تخصصات متعددة عیادات داوى التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

16724 12 ش 161 الدور الثالث - شقھ 33 - المعادى طب االطفال عیادات طبیبى 24/7 البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

0225163686 16/13 الشارع التجارى - متفرع من ش البنك - زھراء المعادى أمراض النساء و التولید د. محمد عبد الكریم قاسم محمد البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01272248004 02 25199018 9/4 شارع النصر - المعادى الجدیدة تخصصات متعددة مركز عنایة الطبى البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01006084041 02 25263342 2 شارع 100 متفرع من شارع 105 جراحة اورام د. زیاد سمیر جاد البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره



01227956737 02 25175460 3 د شارع الالسلكى - المعادى الجدیدة - اعلى بنك االسكان و التعمیر طب االطفال د. احمد حسین حسن البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01005356939 02 25253521 99 شارع مصر حلوان الزراعى - خلف مستشفى القوات المسلحة 
بالمعادى طب االطفال د. عمرو مجاھد البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

0102262261 02 25173775 21 شارع النصر أمراض الباطنة و القلب د. اسامة احمد امین البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

01008098876 02 25195251 3/3 شارع الالسلكى - المعادى الجدیدة طب االطفال د. فاتن البربرى البرتقالى ھیئة األطباء المعادى القاھره

16027 8 ش شكور محطة الرمل  أمام مطعم محمد أحمد االسكندریھ صیدلیة أبو زیاده - اسطنبول البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

16027 108 ش عمر لطفى االبراھیمیھ  االسكندریھ صیدلیة أبو زیاده - روكسى البرتقالى صیدلیھ االبراھمیھ االسكندریة

16027 طریق االسكندریھ مطروح البوابھ 8 البیطاش  العجمى  االسكندریھ صیدلیة أبو زیاده - ص.د. عدنان البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

0238010052 0227508559 94 ش 9 - المعادى صیدلیة أنیس ورمزي البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

01004009003 65 شارع النزھة - امام بنزینة موبیل - السبع عمارات صیدلیة برسوم البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

01220005213 174 شارع الحجاز - امام مستشفى الوطنى للعیون صیدلیة برسوم البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

01111105017 طریق الجامعھ االلمانیھ - المحلیة الرابعة - المنطقة الثالثة - 29 شارع 
الشباب صیدلیة برسوم البرتقالى صیدلیھ التجمع الثالث القاھره

01221800007 52 ش مصطفى النحاس - تقاطع مكرم عبید صیدلیة برسوم البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

02 22816882 مدینة السالم - المحمودیھ القدیمھ - میدان االسكندریھ - عماره (و) صیدلیة برسوم البرتقالى صیدلیھ مدینة السالم القاھره

045 2230400 ش بورسعید   كفر الدوار – البحیرة صیدلیة بلبع البرتقالى صیدلیھ كفر الدوار البحیرة

16350 20 شارع وادى النیل صیدلیة بلوم البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

040 3412070 ش البحر - أمام السنترال - مول الصفوه بالزا صیدلیة جسرھا البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

040 3419394 ش المدیریة – عمارة الست مباركة صیدلیة جسرھا البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

040 2534253 040 2540056 87 شارع الجیش  كفر الزیات صیدلیة جسرھا البرتقالى صیدلیھ كفر الزیات الغربیة

01009004555 برج الجزیرة - طریق الرملة - بنھا صیدلیة حجاب البرتقالى صیدلیھ بنھا القلیوبیھ

057 2407045 057 2409244 الحي الثاني  المجاورة الثالثة  دمیاط الجدیدة صیدلیة حجازي البرتقالى صیدلیھ دمیاط الجدیده دمیاط

01203000049 03 4690095-96-97-98 ش عبد السالم عارف - جراند بالزا مول - سان استیفانو صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سان استیفانو االسكندریة

01281219040 03 4318701-2-3-4 بوابھ 8 طریق اسكندریھ مطروح - العجمى - ستارز مول صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

01203000035 03 5800008-03 5801009 أبراج الشیراتون أمام قصر المنتزه صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ المنتزه االسكندریة

01288882118 03 4702825 الكیلو 28 طریق االسكندریھ - القاھره الصحراوى - روز جاردن مول صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ العامریھ االسكندریة



03 5927273 80 شارع بور سعید صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ كامب شیزار االسكندریة

01207999631 034287715 - 034285645-
034286412 74 أ ش البرت األول مع فوزى معاذ - أمام جامع على بن أبى طالب صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

01202003606 03 5766667-03 5748020 617 طریق الحریھ بجوار جامع یحیى صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ زیزنیا االسكندریة

01203000039 03 5924406-03 5912616 57 شارع العقید مصطفى توفیق صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ الالجیتیھ االسكندریة

01206666527 03 5523231 54 شارع اسكندر ابراھیم صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ میامى االسكندریة

01277141992 03 5294214 452 أ تنظیم شارع مصطفى كامل - امام كارفور السیوف صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ السیوف االسكندریة

01203000047 03 5455597 3ش یسرى الخضرى متفرع من ش معروف الرصافى - أمام مدرسة 
الفرنسیسكان صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ كفر عبده االسكندریة

01207999361 03 5411066-88-99 397 طریق الحریة – مصطفى كامل صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ مصطفى كامل االسكندریة

01203000049 03 4690098 364 شارع النقل و الھندسة - بجوار ماك دونالدز صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سولیك االسكندریة

01222286843 03 4247900-03 4293829 36 ش مصطفى كامل - أمام نادى سموحھ صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

01156848830 02 25194776 1/1 ش الالسلكى-میدان مؤمن-المعادى الجدیدة-فوق محالت العجیل دكتور ھشام محمود البرتقالى أسنان المعادى القاھره

0225196062 1 شارع 206 – دجلة – المعادى مركز مطر لألسنان البرتقالى أسنان المعادى القاھره

0 02 25246015 7 شارع 106 – میدان االتحاد – المعادي د. محمد ضیاء زین العابدین البرتقالى أسنان المعادى القاھره

02-23592948 01222184770 15 ش 77 ج  ارض الجولف  المعادى دكتور ھشام انور مطراوى البرتقالى أسنان المعادى القاھره

01211113056 02 25210052 عمارة 9 شارع 219 - دجلة مركز العنایة باألسنان – د. عزت یوسف البرتقالى أسنان المعادى القاھره

0225195387 01003220811 71 شارع الالسلكى مع النصر - عمارة مؤمن - المعادى الجدیدة مركز د. ابراھیم بصیلة (ھولیوود سمایل) البرتقالى أسنان المعادى القاھره

01222228937 45 شارع النصر - میدان الجزائر - فوق صیدلیة العزبى - المعادى 
الجدیدة د. ھناء فؤاد البرتقالى أسنان حدائق المعادى القاھره

02 23784220 70 شارع 9 - امام بیتزا ھات د. ھشام عبد الحكم البرتقالى أسنان المعادى القاھره

0225250269 41 شارع 104 – میدان االتحاد  المعادى المركز المصري التخصصي  أ.د/ ناصر ذھنى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

02-27546350 28 ش النصر - المعادى الجدیده مركز المعادى للعالج الطبیعى - أ.د حاتم الرفاعى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

01018066661 02 27254602 مدینة عباد الرحمن - خلف نادى الصید القطامیة - بمستشفى الرحمة مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

02 25190600 10 شارع 287 - متفرع من شارع الجزائر مركز اما للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

01021047567 02 25175195 1/1 شارع فلسطین - بجوار البندر مول - المعادى الجدیدة د.طارق عفیفى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

01110960988 6 عمارات بیتشو امیریكان سیتى مركز كان للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره



011112263344 02 29704464 8عمارات زھراء المعادى-بجوار ابراج بدر-امام كارفور المعادى- 
الشطر العاشر-بجوار سیرامیكا كلیوباترا مركز د.اسماعیل الخشاب البرتقالى عالج طبیعى المعادى القاھره

02 23784244 68 شارع 9  المعادي مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

02 24013386 39 ش عباس العقاد مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

02 24042951 ش البطراوى - جنینھ مول مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

02 24802106 ش عمر بن الخطاب - سیتى ستارز (1) - محل رقم 222 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة نصر القاھره

01066603117 المعادى 7 شارع الالسلكى – المعادى الجدیدة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01002194428 02 25204071 16A سیتى سنتر كارفور المعادى - محل رقم سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01066603127 78 شارع 9 - المعادى جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01001794565 02 25188215 3 ب شارع رئاسة الحى - المعادى الجدیدة بصریات العادل البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01002140192 55صقر قریش - المعادى الجدیده اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01222228937 84 شارع حسانین الدسوقى - اعلى صیدلیة الجمال د. ھناء فؤاد البرتقالى أسنان حدائق المعادى القاھره

19014 دار السالم   50 ش الفیوم ناصیة ابراھیم عبد الھادى معمل المختبر البرتقالى المعامل دار السالم القاھره

16064 229 شارع احمد زكى - بجوار موقف فایدة كامل رویال الب البرتقالى المعامل دار السالم القاھره

19911 45 شارع أحمد زكى امتداد ش الفیوم  دار السالم معمل البرج البرتقالى المعامل دار السالم القاھره

19144 41 ش محمد السید أحمد برج النادى امام مؤمن الدور 2 مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة حلوان القاھره

01147777165-01147777164 02 28166656-0228166657 29 شارع ریاض ناصیة مصطفى فھمى  حلوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى أمان البرتقالى المستشفیات حلوان القاھره

02 27086013-02 27086442 02 27086011 شارع فیضى – أطلس – حلوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الھدى االسالمى البرتقالى المستشفیات حلوان القاھره

02 28167054 02 28167051-52 ش اسماعیل كامل  شرق حلوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االنتاج الحربى البرتقالى المستشفیات حلوان القاھره

02 28182473 47 ش محمد سید احمد  حلوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفاء الخاصھ بحلوان البرتقالى المستشفیات حلوان القاھره

01017631657-01121186124 02 28180144-145 44 تقاطع شارع منصور مع المراغى - بجوار محطة مترو حلوان المركز الدولى لالشعة و الرنین المغناطیسى البرتقالى مراكز األشعة حلوان القاھره

01022015005-01022015007 02 27092225-02 27092221 2 ش عبد الرحمن بجوار الحى  حلوان أوبتیما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة حلوان القاھره

16064 38 ش محمد السید - اعلى صیدلیة د.احمد العزبى - بجوار مكتب برید 
حلوان رویال الب البرتقالى المعامل حلوان القاھره

19962 41 شارع رایل - اعلى كارفور معمل كایروالب البرتقالى المعامل حلوان القاھره

16191 55 ش ریاض - ناصیة ش شریف الفا الب البرتقالى المعامل حلوان القاھره



19962 32 ش زكى - حلوان معمل كایروالب البرتقالى المعامل حلوان القاھره

02 25561196 2 ب شارع محمد سید أحمد – عمارة الضرائب – حلوان أمراض قلب وأوعیة دمویة أ. د. یاسر أحمد عبد الھادى البرتقالى ھیئة األطباء حلوان القاھره

01205377729 44 شارع منصور - تقاطع شارع المراغى تخصصات متعددة مركز عنایة الطبى البرتقالى ھیئة األطباء حلوان القاھره

02 25573839 120ش ریاض - برج الروضھ - حلوان أمراض النساء و التولید د. شریف شلبى البرتقالى ھیئة األطباء حلوان القاھره

01001688416 03 3959411-12 الدلتا - ش دار المناسبات صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ محرم بك االسكندریة

01203000034-01091837686 03 4854870-034833632 28 شارع الغرفةالتجاریة – محطة الرمل صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

01203000037 03 4800288-449-344 23 میدان سعد زغلول - بجوار القنصلیھ االیطالیھ صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سعد زغلول االسكندریة

01208333319 03 4815585-034833197 21 ش كنیسة األقباط متفرع من ش سعد زغلول صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سیزوستریس االسكندریة

01277137445 03 5524282-03 5491958 166 شارع خالد بن الولید صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سیدى بشر االسكندریة

01203000038 035912377 158 طریق الحریھ - بجوار كلیة الھندسھ - أمام مستشفى جمال عبد 
الناصر صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ الحضره البحریھ االسكندریة

01207999611 03 5521504-5 109 ش جمال عبد الناصر مع تقاطع محمد نجیب صیدلیة خلیل البرتقالى صیدلیھ سیدى بشر االسكندریة

19962 كومباوند وسط البلد - حى رجال االعمال - بجوار جھاز المدینة معمل كایروالب البرتقالى المعامل مدینة 15 مایو القاھره

02 38363655 مجمع االردنیة – المرحلة الرابعة - الحى السابع صیدلیة د . احمد یحیى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

02 38831555 الحى المتمیز - شارع محمد فرید - مركز مستشفى الندا صیدلیة د . احمد یحیى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

02 38361755 سنتر الفیروز 1 - المحوار المركزى - بجوار مسجد الحصرى صیدلیة د . احمد یحیى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

02 42156419 ش السالم أمام المركز الطبى بقلیوب صیدلیة د /  عادل الجدیدة البرتقالى صیدلیھ قلیوب القلیوبیھ

02 42156316 ش التحریر بجوار باشا  قلیوب صیدلیة د / محمد عادل محمود البرتقالى صیدلیھ قلیوب القلیوبیھ

01222111296 37 محل رقم 1 مشروع رابعھ العدویھ االستثمارى  أرض الجولف  
مدینة نصر صیدلیة د احمد البلتاجى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01112027487 084 2042531 شارع عدلى یكن - برج المعلمین صیدلیة د.  سید المھدلى البرتقالى صیدلیھ الفیوم الفیوم

0106784032 01112056070 محور خدمات المنطقة العاشرة صیدلیة د. احمد جمال عبد هللا البرتقالى صیدلیھ مدینة السادات المنوفیھ

01025508886 02 26438543 6 شارع عمر بن الخطاب - میدان االسماعیلیة صیدلیة د. احمد خطابى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 25043300 9 شارع 9 - امام سبینیس اسوان سكان البرتقالى مراكز األشعة المقطم القاھره

19144 420 ش 9 المقطم أمام محظة بنزین شل مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة المقطم القاھره

0120332269 01270849989-0109783894 547 شارع 9 - میدان النافورة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المركز الطبى الدولى لجراحات المخ و االعصاب و 
العمود الفقرى البرتقالى المستشفیات المقطم القاھره



01027227440-0 1065543929 01000222707 ش 9  - المقطم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المقطم التخصصى البرتقالى المستشفیات المقطم القاھره

19014 رقم 377 منطقة "د" - الھضبة العلیا -  المقطم معمل المختبر البرتقالى المعامل المقطم القاھره

19911 23 شارع 9 - المقطم معمل البرج البرتقالى المعامل المقطم القاھره

16191 شارع 9  بجوار نادى مصر للتأمین الفا الب البرتقالى المعامل المقطم القاھره

02 28476599 73 ش 9 الھضبھ العلیا ایجى الب البرتقالى المعامل المقطم القاھره

16064 عمارات االسكندریة - شقة 8 - امام لنساجون الشرقیون رویال الب البرتقالى المعامل المقطم القاھره

16064 14 ش 9 -  میدان النافوره  - أمام السكریھ رویال الب البرتقالى المعامل المقطم القاھره

19962 شارع 9 امام نادى المقطم معمل كایروالب البرتقالى المعامل المقطم القاھره

01117783388 02 25042511 2 ش 16 خلف مترو ماركت - المقطم أمراض قلب وأوعیة دمویة د. طارق خیرى عبد الدایم البرتقالى ھیئة األطباء المقطم القاھره

0106367527 قریة ام المؤمنین – الكیلو 73 الصحراوى – مركز ابو المطامیر صیدلیة د. احمد سمیر البرتقالى صیدلیھ ابو المطامیر البحیرة

03 5842219 4 ش ابراھیمي فتحي غنیم جلیم صیدلیة د. احمد عبد السالم البرتقالى صیدلیھ جلیم االسكندریة

01090751020 045 3336160 شارع ابو عبد هللا صیدلیة د. امال البرتقالى صیدلیھ دمنھور البحیرة

01100663513 01004072016 شارع متولى الشعراوى - مساكن الوادى صیدلیة د. امانى البرتقالى صیدلیھ رأس غارب البحر األحمر

0100572229 095 23664380 شارع الھیلتون - بجوار مكتب البرید - الكرنك صیدلیة د. ایھاب حسان البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

01111260358 19 شارع الطریق الزراعى  - عزبة الشیمى -  القناطر الخیریھ صیدلیة د. أمانى عبد الفتاح البرتقالى صیدلیھ القناطر القلیوبیھ

01003033034 023520021-02 3520095 بلوك 124 قطعھ 14 عقار 4 - ش أحمد فخرى - المنطثھ السادسھ - 
مدینة نصر صیدلیة د. أیمان درویش البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01270099092 044 799599 41 شارع 15 - محلیة 6 - الحى االول صیدلیة د. باسم مراد البرتقالى صیدلیھ العبور القلیوبیھ

01017055549 عمارة 504 شارع 9 - بجوار مستشفى دار االم مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المقطم القاھره

01222427983 73 شارع 9 - عمارة الضحى د. یاسر فكرى البرتقالى أسنان المقطم القاھره

01061422267 02 28442144 قطعة 7735 منطقة س - خلف بنزینة توتال - امام حدیقة االندلس د. سوزان عفیفى البرتقالى أسنان المقطم القاھره

02 25195309 معادى جراند مول محل رقم 210/211 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

01002125346 المقطم  5 میدان النافورة M-جھار للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المقطم القاھره

0225311616 54 شارع المنیل  القاھرة عالج داخلي فقط لعملیات أمراض النساء و الوالدة مستشفى الندى الذھبى المستشفیات المنیل القاھره

19144 110 ش المنیل أمام محطة بنزین لیبیا مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة المنیل القاھره



02 23655151-0223655221 02 23631241-0223648364 33 شارع األخشید – الروضة عالج داخلى مستشفى الزھیري التخصصي البرتقالى المستشفیات المنیل القاھره

16191 المنیل  47 ش المنیل الفا الب البرتقالى المعامل المنیل القاھره

19445 9 شارع سعید ذو الفقار، میدان الباشا معمل الشمس البرتقالى المعامل المنیل القاھره

19014 87 ش المنیل معمل المختبر البرتقالى المعامل المنیل القاھره

19911 9 شارع سعید ذو الفقار، میدان الباشا معمل البرج البرتقالى المعامل المنیل القاھره

19962 89 ش المنیل - المنیل معمل كایروالب البرتقالى المعامل المنیل القاھره

16059 84 شارع المنیل معامل الحكمة البرتقالى المعامل المنیل القاھره

16059 119 شارع المنیل معامل الحكمة البرتقالى المعامل المنیل القاھره

01275692554-01001640946 02 23630707 84 شارع المنیل - محطة الغمراوي - المنیل أنف وأذن وحنجره د. أحمد الخربوطلى البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01119884994 02-23622667 52 ش المنیل - الدور 2, بجوار ماكدونالدز- المنیل أمراض الباطنة العامة د. إیناس شلتوت البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

02 23630707 84 شارع المنیل - محطة الغمراوي - المنیل أمراض النساء و التولید د. مھا مسعد فرج البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01223004540 55 شارع المنیل أمراض النساء و التولید د. سماح ابو السعود البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01011818509 02 25322828 52 شارع المنیل - بجوار ماكدونالدز أمراض النساء و التولید د. اسماء عجیلة البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01001346058 01229575015 97 شارع المنیل جراحة عامة د. طارق ابو النصر البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

0225319393 114 ش المنیل – محطة الغمراوى أمراض النساء و التولید د. عالء الدین محي الدین البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

02 22361584 72 ب شارع المنیل االمراض الجلدیة و التناسلیة د.  سید فرغلى البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01223305179-01129454216 0223623719 72 ب شارع المنیل امراض صدریھ و حساسیھ د. اشرف جمعة البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01001467815 01000551158 72 شارع المنیل - میدان الباشا - اعلى كوك دور جراحة مخ و اعصاب د. محمد عمارة الھوارى البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01228877388 02 25328688 3 ش السرایا - امام مسجد صالح الدین - الدور األول - شقھ 4 - 
المنیل طب االطفال د.  تامر أحمد عبد الحمید دیھوم البرتقالى ھیئة األطباء المنیل القاھره

01286967363 040 3306240 52 شارع الجالء - بجوار قسم ثان طنطا صیدلیة د. باسم مراد البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

010910212350 01008660820 شارع مدرسة الطحان - متفرع من شارع التحریر صیدلیة د. حسام جنیدى البرتقالى صیدلیھ كوم حمادة البحیرة

01099779839 055 3409434 شارع عاشور - متفرع من شارع التحریر - حى المغازى صیدلیة د. حسام قطب البرتقالى صیدلیھ أبو حماد الشرقیة

88 9203045 088 2301718 15 شارع قاسم امین - متفرع من شارع الجمھوریة - امام مسجد 
خشبة صیدلیة د. دالیا سعید سعد البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

01211220330 062 3332099 38 شارع مدرسة احمد شوقى - كفر سلیم الحى - حى الكویت - 
االربعین صیدلیة د. رانیا ابو بكر البرتقالى صیدلیھ السویس السویس



19161 02 26072050 13 المول التجارى االول  مدینة الرحاب صیدلیة د. رانیا محمد البرتقالى صیدلیھ الرحاب القاھره

02 25319177 02 23623230 52 ش المنیل  القاھره دكتور حسین ابو الوفا مصطفى المراغى البرتقالى أسنان المنیل القاھره

01007027370 11 شارع مصطفى جسرھا - زھراء مصر القدیمة د. باسم الشین البرتقالى أسنان مصر القدیمھ القاھره

19161 السوق التجارى - الرحاب صیدلیة د. رانیا محمد البرتقالى صیدلیھ الرحاب القاھره

19161 ماى فیر - مدینة الشروق صیدلیة د. رانیا محمد البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره

097 2301061 51 ش عباس العقاد  البركة سابقا  أسوان صیدلیة د. ریمون كمال البرتقالى صیدلیھ اسوان اسوان

01129303478 02 38608666 شارع مستجد من شارع الثورة - بجوار السنترال الجدید - العیاط صیدلیة د. شعبان قرنى البرتقالى صیدلیھ العیاط الجیزة

01065547395 02 27930080 1089 ش كورنیش النیل مبنى الفورسیزون بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات جاردن سیتى القاھره

0227356162-3-4-5 شارع حدیقة الزھریة – بجوار برج الجزیرة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى األنجلو أمریكان الفضى المستشفیات الجزیره القاھره

02 27374726 3 ش سراى الجزیره  قصر النیل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى نقابة المھن التعلیمیھ البرتقالى المستشفیات الجزیره القاھره

19911 15 شارع المرعشلي تقاطع احمد حشمت معمل البرج البرتقالى المعامل الزمالك القاھره

19014 140 شارع 26 یولیو - الزمالك معمل المختبر البرتقالى المعامل الزمالك القاھره

012101591371 قریة جناكلیس - امام كشك المرور صیدلیة د. شیرین عوض البرتقالى صیدلیھ ابو المطامیر البحیرة

01102649529 شارع المستشارین - متفرع من شارع السالم - امام مسجد عباد 
الرحمن صیدلیة د. صاموئیل یوسف (صیدلیة د. امل ) البرتقالى صیدلیھ مغاغة المنیا

02 37590709 14 شارع احمد حمدى - الطوابق صیدلیة د. صامئیل سمیر البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

055 2581361 مشتول   السوق  - الشرقیھ صیدلیة د. صبرى البرتقالى صیدلیھ مشتول السوق الشرقیة

02 27509752 85 ش 9 المعادى مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

0227354178 الزمالك    161 ش 26 یولیو تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الزمالك القاھره

02 27370343-02 27351559 01065547391 159 شارع 26 یولیو - نادى الجزیرة بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الزمالك القاھره

02 35700005 01152229107 30 شارع النادى الریاضى - نصر الدین صیدلیة د. عادل البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

01283066617 02 24619898 النایل سیتى مول بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات كورنیش النیل القاھره

19144 15 میدان التحریر مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة وسط البلد القاھره

02 23654061-68 ش القصر العیني طوارئ فقط مستشفى القصر العیني الفرنسي البرتقالى المستشفیات وسط البلد القاھره

02 23911210 14 شارع الجمھوریة – عابدین عیادات خارجیة – غسیل كلوى مستشفى الدكتور وحید السعید ألمراض الكلى والكلى 
الصناعیة البرتقالى المستشفیات وسط البلد القاھره



02 23952266 02 23952244 251 شارع بورسعید   السیدة زینب مركز الطاھرة لألشعة البرتقالى مراكز األشعة وسط البلد القاھره

19186 02 27944430 180 شارع التحریر - میدان الفلكى میجا سكان البرتقالى مراكز األشعة وسط البلد القاھره

19656 01284448888 8 ش ھدى شعراوى – ناصیة ش مظلوم – باب اللوق مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة وسط البلد القاھره

19014 9 ش البطل أحمد عبد العزیز  باب اللوق معمل المختبر البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

19911 49 شارع نوبار معمل البرج البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

16191 التحریر  1 ش طلعت حرب الفا الب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

16191 وسط البلد 2 ش شریف عمارة اللواء الفا الب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

16191 السیدة زینب  208 ش بورسعید الفا الب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

19962 54 ش عبد الخالق ثروت -  وسط البلد معمل كایروالب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

02 27944922 183 ش التحریر – عمارة استرا ند - باب اللوق معمل تكنوالب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

16064 2 ش شریف باشا  عمارة اللواء  الدور الرابع رویال الب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

19962 13 ش نوبار - ناصیة اسماعیل اباظة - امام محطة مترو سعد زغلول معمل كایروالب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

19962 9 شارع شریف باشا معمل كایروالب البرتقالى المعامل وسط البلد القاھره

02 27964546 20 ش عبد العزیز جاویش - باب اللوق - وسط البلد امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د. محسن سالمة محمد أحمد البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

01098055672 01098055672 22 شارع خیرت - میدان الظوغلى امراض الباطنة و القلب د. عبد الفتاح الطیر البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

0223932719 1 ش شریف باشا – وسط البلد طب االطفال د. احمد خلیل عبد الھادى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

0100952933 02 23950045 94 ش محمد فرید – عابدین أمراض الباطنة العامة أ.د. أشرف محمود عقبة البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23922545 1 مكرر شارع صبرى أبو علم – باب اللوق أمراض صدریة أ.د. أشرف مختار مدكور البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

0223910806 21 ش الجمھوریة أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د   مختار جمعة البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23937464 9 شارع شریف باشا أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د محمد خالد نجا البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23687888 23 ش القصر العینى - أمام معھد السكر - وسط البلد امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. عمرو الدیب البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 33389201 10 شارع صبرى ابو علم - باب اللوق جراحة عظام د. ھشام فرج البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23924639 2 شارع شریف باشا – باب اللوق جراحة عامة أ.د. خالد عبد هللا الفقى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23928845 94 ش محمد فرید االمراض الجلدیة و التناسلیة د.  سید فرغلى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره



0223930125 2 شارع محمد صدقى – ناصیة شارع البستان – باب اللوق االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. عبد السالم الشاذلى عبد اللطیف الشاذلى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

0223956193 11 شارع جواد حسنى – وسط البلد االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. عمرو عبد الحكیم راتب البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23906556 171 ش محمد فرید تقاطع 26 یولیو – الدور الرابع وسط البلد عیون أ.د. حمدى عصام البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

02 23921555 1 شارع الشریفین - امام مسجد شركس - باب اللوق أمراض النساء و التولید د. احمد نھاد عسقالنى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

0223925475 01060246107 41 ش طلعت حرب وسط البلد مسالك بولیة د. شیرین راجى البرتقالى ھیئة األطباء وسط البلد القاھره

03 4595128 4 شارع سوق الفتح – برج العرب الجدیدة صیدلیة د. عبد الفتاح عبد العزیز طھ البرتقالى صیدلیھ برج العرب االسكندریة

01016012020 0663339333 ش سید درویش  - امتداد شارع االمین  - میدان السید متولى - امام 
مركز شباب األستاد صیدلیة د. عبد هللا نصر البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

086 2376484 62 شارع عدنان المالكى صیدلیة د. عزمى عیاد البرتقالى صیدلیھ المنیا المنیا

01001222635 045 3695606 شارع صالح سالم - امام مدرسة صالح سالم صیدلیة د. على مجدى خلیل البرتقالى صیدلیھ كوم حمادة البحیرة

050 2232665 شارع الجمھوریھ بجوار بنك مصر صیدلیة د. عمرو عزت البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

066 3400006 شارع الجمھوریة و 22 - بجوار بنك القاھرة معامل میترا  البرتقالى المعامل بور فؤاد بورسعید

066 3412006 ابراج محمد علي رقم 13 امام مدرسة االعدادیة بنین صیدلیة د. فاطمة السید البرتقالى صیدلیھ بور فؤاد بورسعید

01119804027 التفتیش البحرى - جناكلیس صیدلیة د. فؤاد سعد موریس البرتقالى صیدلیھ جناكلیس البحیرة

02 38630189 01111822060 2 شارع المحكمة صیدلیة د. كرم مكرم البرتقالى صیدلیھ الصف الجیزة

01277977056 3 ش یوسف جنینھ من المؤرخ محمد رفعت - النزھھ الجدیده 26215810 02 صیدلیة د. مارى جرجس البرتقالى صیدلیھ النزھھ الجدیده القاھره

02-22705461 قطعھ 1  بلوك 90  65 ش حموده محمود  المنطقھ الثامنھ  مدینھ 
نصر  القاھره صیدلیة د. مارى عادل فھمى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

02 35426565 22 شارع اسوان - من شارع كورنیش النیل - وراق الحضر صیدلیة د. مارى عیسى البرتقالى صیدلیھ إمبابة الجیزة

13 شارع عمارات 26 مارس - من شارع اللبینى 3765487 02 صیدلیة د. مارى عیسى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

01110000575 02 37121241 13 شارع ممدوح مھدلى - متفرع من شارع القومیة العربیة صیدلیة د. مایكل فكرى البرتقالى صیدلیھ إمبابة الجیزة

01110002139 02- 239105108 16 شارع شریف - بجوار البنك المركزى المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان وسط البلد القاھره

02 23635509 10 ش محمد فرید - متفرع من ش المنیل - أمام مستشفى الندى مركز البرج للعالج الطبیعي البرتقالى عالج طبیعى المنیل القاھره

02 23939400 فى3 شارع رشدى - باب اللوق المركز الطبى للعالج الطبیعى د. على حسن توفیق البرتقالى عالج طبیعى وسط البلد القاھره

02 22703454 01008143504 138 شارع التحریر - عمارة ستراند مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى وسط البلد القاھره

01000024542 38 شارع رمسیس تقاطع عماد الدین - بجوار مستشفى الھالل - 
عمارة السجل التجارى مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى رمسیس القاھره



02 23957797 6 شارع عدلى – عمارات مصر للطیران – میدان األوبرا مركز الزاید للعالج الطبیعى  د. زاید عبد الرحیم محمد البرتقالى عالج طبیعى وسط البلد القاھره

01004915596 02 23909509 5 شارع الجمھوریة - تقاطع شارع حسن االكبر - عابدین مركز د.اسماعیل الخشاب البرتقالى عالج طبیعى وسط البلد القاھره

02 25745505-06 30 شارع طلعت حرب مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات وسط البلد القاھره

0223928422 قصر النیل  40 شارع قصرالنیل تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات وسط البلد القاھره

02 26242188 211 شارع الحجاز - بداخل مستشفى الوطنى للعیون مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات مصر الجدیده القاھره

02 25204495 معادى سیتى سنتر محل رقم 35 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المعادى القاھره

02 25740323 122 شارع الجالء امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.حسام عبد العزیز البرتقالى ھیئة األطباء رمسیس القاھره

02 24826542 237 شارع رمسیس  - غمرة - منزل كوبرى اكتوبر طب االطفال د. رامز بادیر البرتقالى ھیئة األطباء رمسیس القاھره

03 4254445 01140777970 محطة مصر - میدان الشھداء - بجوار مستشفى احمد ماھر صیدلیة د. مجدى السویفى البرتقالى صیدلیھ العطاریین االسكندریة

01286770221 02 23544119 21 شارع حافظ بدوى - امتداد شارع الطیران - الحى السابع - بجوار 
الشھر العقارى صیدلیة د. مجدى فایز البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19144 59 ش شبرا - شبرا مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة شبرا القاھره

19144 66 ش شبرا بجوار مدرسة التوفیقیھ مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة شبرا القاھره

02 22345693 02 22336721 26 میدان أحمد حلمى – برج جمعیة المھندسین موقف أحمد حلمى 
الجدید  شبرا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المركز الدولى البرتقالى المستشفیات شبرا القاھره

02 24302001 3 ش منیة السیرج  شبرا مركز قسطره و قلب كاردیو كاث وحدة القسطره - مستشفى الصفوه البرتقالى المستشفیات شبرا القاھره

0224330961-0224330962 288 شارع شبرا - الساحل عالج داخلى - عیادات خارجیة مركز رؤیة - شبرا للعیون البرتقالى المستشفیات شبرا القاھره

02 24302001-02 24304005-9 01099926026 3 ش منیة السیرج  شبرا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الصفوه البرتقالى المستشفیات شبرا القاھره

048 3490919 19444 7 شارع جزیرة بدران-شبرا عالج داخلى - عیادات خارجیة مستشفى المركز العربى الطبى البرتقالى المستشفیات شبرا القاھره

01006635434 0222092876-0222092182 128 شارع شبرا - فوق بنك عوده - بجوار سنترال شبرا مراكز األھرام لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة شبرا القاھره

19989 230 شارع شبرا - أمام محطھ مترو الخلفاوى تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة شبرا القاھره

16987 46 ش شبرا معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19445 1 ش ابو نعمھ - ناصیة احمد عرابى - ارض نوبار معمل الشمس البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19445 226 ش شبرا - الخلفاوى معمل الشمس البرتقالى المعامل شبرا القاھره

16064 22 ش شبرا أعلى محل أبو شلیب  الدور االول رویال الب البرتقالى المعامل شبرا القاھره

16191 الفا الب 40 ش شبرا البرتقالى المعامل شبرا القاھره



16191 1عمارات أغا خان الفا الب البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19014 10 شارع السالم أغاخان - شبرا معمل المختبر البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19014 30 شارع شبرا - شبرا معمل المختبر البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19911 59 شارع شبرا معمل البرج البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19911 53 شارع محمد الخلفاوى  شبرا میدان الخلفاوى معمل البرج البرتقالى المعامل شبرا القاھره

16059 59 شارع شبرا - اعلى العابد - بجوار عمر افندى معامل الحكمة البرتقالى المعامل شبرا القاھره

19962 40 ش شبرا - شبرا معمل كایروالب البرتقالى المعامل شبرا القاھره

01128733350 02 24602726 40 شارع شبرا – عمارة مصر للتأمین – محطة مترو مسرة أنف وأذن وحنجره أ.د. طلعت السمنى البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

02 24603532 02 24582621 2ب نشاطى  شبرا القاھره طب االطفال د. ھانى لیون البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

0225789139 3 شارع نشاطى – بجوار عمر أفندى – أمام محطة مترو المسرة  
شبرا أمراض صدریة أ.د. یاسر مصطفى البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

02 24571447 80 شارع شبرا – أمام الراعى الصالح أمراض النساء و التولید أ.د. إیھاب سراج عالم البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

0224582616 50 أ ش شبرا  محطة مترو مسره أمراض الباطنة و القلب د. یسرى قدیس مترى البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

0225753151 24 شارع شبرا – عمارةالبنك األھلى جراحة عامة أ.د. سمیر سعد جرجس البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

0101593284 02 24313760 102 ش شبرا  أمام محطة مترو انفاق روض الفرج  دوران شبرا مسالك بولیة د. نبیل عبده صوان البرتقالى ھیئة األطباء شبرا القاھره

02 48242768 2 شارع مسجد التقوى - من شارع المدارس - میدان بھتیم صیدلیة د. مجدى فایز البرتقالى صیدلیھ شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 48246994 1 شارع مھنى المونسى - من شارع المدارس - میدان بھتیم صیدلیة د. مجدى فایز البرتقالى صیدلیھ شبرا الخیمھ القلیوبیھ

01223911138 - 01001663796 0972472384 31 ش ھیمیمى الجبالوى  أسوان صیدلیة د. مجدى فكتر حلیم عطیھ البرتقالى صیدلیھ اسوان اسوان

045 2219548 شارع ابى الدرداء - خلف السنترال - بندر كفر الدوار صیدلیة د. محمد الصباغ البرتقالى صیدلیھ كفر الدوار البحیرة

045 3697799 شارع المبرة - امام مركز شرطة كوم حمادة صیدلیة د. محمود سعد البرتقالى صیدلیھ كوم حمادة البحیرة

01017797700-01093110100 02 26077781-83 محل رقم 400 - امام البنك االھلى -  المركز التجارى  المرحلھ االولى 
صیدلیة د. مروه حسن مدینة الرحاب البرتقالى صیدلیھ الرحاب القاھره

02 22419836 113 ش الزھراء أمام مدرسة الخنساء - عین شمس صیدلیة د. مصطفى النجار البرتقالى صیدلیھ عین شمس القاھره

02 22419836 343 ش ترعة الجبل - حلمیة الزیتون صیدلیة د. مصطفى النجار البرتقالى صیدلیھ حلمیة الزیتون القاھره

02 22419836 301 ش ترعة الجبل صیدلیة د. مصطفى النجار البرتقالى صیدلیھ حلمیة الزیتون القاھره

02 22419836 28 ش احمد عرابى صیدلیة د. مصطفى النجار البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة



0233023655 389 ش السودان أمام مدینة الطالبات صیدلیة د. مصطفى النجار البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

02 24047272 69 عمارات عثمان - شارع مصطفى النحاس - مدینة نصر صیدلیة د. مصطفى محمود محمد البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01014779977 0223106447 المجاوره 8 قطعھ 8128 - فیال ال عمر - المعراج السفلى صیدلیة د. ھبھ البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

065 3636142 شارع الحریھ - رأس غارب - البحر األحمر صیدلیة د. ھویدا البرتقالى صیدلیھ رأس غارب البحر األحمر

01223800448 02 25759958 24 ش شبرا  عمارة البنك االھلى د. ایزیس بالمون العبد البرتقالى أسنان شبرا القاھره

01222879893 02-25774098-02 27567267 22 ش شبرا - بجوار البنك االھلى د. إدوارد إبراھیم عبد الملك البرتقالى أسنان شبرا القاھره

02 44476450 10 شارع مساكن الضباط - شبرا الخیمة دینتال ارت كلینیك د. احمد وجدى ھاشم البرتقالى أسنان شبرا الخیمھ القلیوبیھ

01098575753-01003458588 02 42225781 11  شارع الحبیبى - محطة الفیال -  شبرا الخیمة مركز د.محمد عبد الحمید زكى (مركز الفیال ) البرتقالى أسنان شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 22007005 5 شارع دنشواى - امام مستشفى الساحل التعلیمى -بجوار اوالد رجب مركز الشروق للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى شبرا القاھره

0225769408 53 ش شبرا – برج السعد – الدور الرابع – شقة 402 المركز التخصصى للعالج الطبیعى و انقاص الوزن د. سرحان 
فھمى البرتقالى عالج طبیعى شبرا القاھره

المظالت   262 شارع شبرا 01066603134 جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات شبرا القاھره

02 26409146 46 شارع شبرا - مسرة مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات شبرا القاھره

02 25797090 مول طلعت حرب - الدور االرضى مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات وسط البلد القاھره

01009800320 02 22050090 شبرا األمیر مول – خلوصى سدراك للبصریات البرتقالى مراكز البصریات شبرا القاھره

01061336222 225 شارع شبرا - بجوار ابو مازن السورى بصریات العادل البرتقالى مراكز البصریات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 25793654 130شارع الترعة البوالقیة ممدوح للبصریات البرتقالى مراكز البصریات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

01271702829 02 24620241-2 9 ش مسره  روض الفرج  القاھره مركز مسره سكان البرتقالى مراكز األشعة روض الفرج القاھره

19014 306 ش بورسعید - الدور االول - امام مستشفى أحمد ماھر التعلیمى -
معمل المختبر السیده زینب البرتقالى المعامل السیده زینب القاھره

19445 269 ش بورسعید - برج اللؤلؤة معمل الشمس البرتقالى المعامل السیده زینب القاھره

19911 91 مجلس االمة ناصیة ش بور سعید معمل البرج البرتقالى المعامل السیده زینب القاھره

01020440096 02 23688336 34 شارع الكومى - الظوغلى مركز سمارت دینتال كلینیك د. حازم البلتاجى البرتقالى أسنان السیده زینب القاھره

01001384026 096 3334449 شارع الخلفاء - المنشیة الجدیدة صیدلیة د. یاسمین حسام الدین البرتقالى صیدلیھ قنا قنا

01146597585 25590300 46 أ شارع اسماعیل كامل - بین شارع ثابت و رستم صیدلیة د.اسماء احمد بدوى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

01006640773 02 26883232 الحى الثامن - المجاورة الثالثة - شارع عبد الرحمن الرافعى-اعمار 
مول-امام الجامعة الفرنسیة-مدینة الشروق صیدلیة د.سارة مصطفى البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره



01001999197 2 زھراء المعادى - تقسیم العاملین - بلوك ج - محل 1 صیدلیة د.سحر البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

01101118414 02 26309121 كمبوند ریتاج - المول الرئیسى رقم 1 صیدلیة د.صفاء ھیبة البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

01098463463 01097440036 كمبوند سیتى مول - محل رقم 10 - قطعة 45 المستثمرین الجنوبیة صیدلیة د.صفاء ھیبة البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

01067819238 183 شارع بور سعید - خلف مؤسسة دار الھالل االسالم للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السیده زینب القاھره

16344 12 میدان باب الشعریة - بجوار السنترال  صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ باب الشعریة القاھره

0225889560 3 میدان باب الشعریة – برج باب الشعریة د. عماد عزت البرتقالى أسنان باب الشعریة القاھره

02 26670417 35 ش 9 - المقطم مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المقطم القاھره

02 27357929 157 ش 26 یولیو - الزمالك مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الزمالك القاھره

19505 112 شارع محى الدین ابو العز عیادات خارجیة فقط مستشفى مغربى للعیون البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 33029091-2-3-4-5 02 33030502-3-4 3 ش سوریا متفرع من جامعة الدول العربیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مستشفى السالم الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

01111444247 02 22562444 24 شارع االھرام - الكوربة - بجوار سینما نورماندى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المركز المصرى االلمانى لالنف و االذن و الحنجرة - ایجینت البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01157057092 01157057095 40 شارع كلیوباترا - میدان صالح الدین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

01159298888 02 21813131-32-33-34-35 81 شارع الحجاز - النزھة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز المحبة الطبى البرتقالى المستشفیات مصر الجدیده القاھره

16370 تقاطع طریق النصر مع شارع یوسف عباس عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الفؤاد - مدینة نصر الذھبى المستشفیات مدینة نصر القاھره

01117579944-01016555508 02 22712991-02 23546971 123 شارع حسن المأمون - امام النادى االھلى عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز العاصمة لطب و جراحة العیون البرتقالى المستشفیات مدینة نصر القاھره

02 33039050 55 ش عبد المنعم ریاض المھندسین الجیزه عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى برج االطباء الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

16271 25 ش فوزى رماح - من ش السودان - المھندسین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االمل الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

01229001882-3- 02 33044901-01001775572 5 بحر الغزال نھایة احمد عرابى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

01011840058 02 37628742-02 37628804-02 
37628854 56 ش سوریا - المھندسین أنف وأذن وحنجره مركز مناظیر و جراحات االنف و االذن و الحنجره البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

01066643403 02 37495030 (10 lines) 24 شارع الفرات من جامعة الدول العربیھ - المھندسین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة ( Kids ) مستشفى األطفال التخصصى الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 37603920 0237605180 10 شارع عبد الحمید لطفي المھندسین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز شعالن الطبي الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 33030502 (22 Lines) 3 ش سوریا المھندسین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة وحدة قسطرة القلب - السالم المھندسین الفضى المستشفیات المھندسین الجیزة

01223445610-01001300236 02 33058526 5 شارع جامعة الدول العربیة - اخر سور نادى الزمالك طب اورام مركز الفا كیور لعالج االورام د.ھشام الغزالى البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 37490016 39ش دمشق  المھندسین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى بدراوى البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة



02 37494327-28 02 37494329 3 ش السودان المھندسین - الصحفیین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المروة البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 33052000 01008008155 4 شارع عدنان المدنى – متفرع من شارع احمد عرابى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى الدولى للكلى والمسالك البولیة البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

 02 33039671-2-3-4 55 ش عبد المنعم ریاض  المھندسین  الجیزه عیادات خارجیة مركز القاھره للقسطره - كایروكاث البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

02 23934126 25 ش شریف مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات وسط البلد القاھره

  01006149966 02 33363650 10 شارع عبد العزیز سلیم - متفرع من شارع الثورة - امام نادى 
الزراعیین عالج داخلى - عیادات خارجیة مستشفى الحیاه للعیون البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01116668766 02 37628739-40 24 شارع سوریا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى رواد تصحیح االبصار لجراحة العیون و اللیزر البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

19144 55 ش عبد المنعم ریاض - برج األطباء - المھندسین مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل (وحدة صحة المرأة) الفضى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

19186 02 37625577 44 شارع سوریا میجا سكان البرتقالى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

02 33353188 02 33353116 31 ش جامعة الدول العربیھ - المھندسین مركز فیبروسكان البرتقالى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

19989 45 شارع أنس إبن مالك - المھندسین تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

16171 برج الصفا الطبي –1 میدان الحجاز - المھندسین ألفا سكان الذھبى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

19144 35 ش سلیمان أباظة - المھندسین مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة المھندسین الجیزة

02 33057500 28 ش جامعة الدول العربیھ - بجوار سوبر ماركت مترو ایجى الب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

16646 5 ش سوریا - میدان مصطفى محمود - المھندسین یونى الب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

16064 5 میدان سفنكس - شارع جامعة الدول العربیة رویال الب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

16064 54 شارع عبد المنعم ریاض رویال الب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

16064 48 ش شھاب  تقاطع فوزى رماح  الدور الخامس رویال الب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

01020000993 45 شارع أنس إبن مالك - متفرع من شارع شھاب البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل المھندسین الجیزة

16191 الفا الب  برج الصفا الطبى میدان الحجاز البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

19014 64 ش جامعة الدول العربیة - المھندسین معمل المختبر البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

19014 60 ش لبنان اعلى بنك عودة - میدان لبنان معمل المختبر البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

19911 55 شارع عبد المنعم ریاض - برج القاھره الطبى معمل البرج البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

19911 92 أ شارع احمد عرابي معمل البرج البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

19445 ش 26 یولیو - میدان سفنكس - المھندسین معمل الشمس البرتقالى المعامل المھندسین القاھره



19445 14 ش سوریا - المھندسین - أمام مستشفى السالم معمل الشمس البرتقالى المعامل المھندسین القاھره

19445 60 ش السودان - المھندسین - بجوار محطة اتوبیس بوالق الدكرور معمل الشمس البرتقالى المعامل المھندسین القاھره

19962 4 ش شھاب  - المھندسین معمل كایروالب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

02 33351750 02 37600965 75 ش محي الدین أبو العز – ناصیة جامعة الدول العربیة - المھندسین معمل تكنوالب البرتقالى المعامل المھندسین الجیزة

01283104988 55 شارع عبد المنعم ریاض جراحة عظام د. احمد البقرى البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

 02 37621701 02 37621703 21 ش سلیمان أباظھ - المھندسین جراحة عظام د. حسنى صابر - المركز الطبى األلمانى البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 37499424 02 37499995 106 ش جامعة الدول العربیھ  عمارة االسواق الحره  المھندسین امراض الروماتیزم و الطب الطبیعى د. محمد رضا محمد عوض البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33040660 1 أ شارع السودان طب االطفال د. احمد الصاوى البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33020419 02 33027729 5 شارع لبنان تخصصات متعددة عیادات كلینیك دىكیر البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01062388890 02 37626423 142 أ شارع السودان - بجوار السالم شوبنج سنتر امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد مركز الكبد و مناظیر الجھاز الھضمى - د. شریف عباس البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33366603 1 برج الصفا الطبى - میدان الحجاز امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد الفا سكوب البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01001482444 02 37628562-02 33387421 4 ش شھاب  المھندسین  الجیزه طب االطفال د. ھناء ابراھیم عبد الفتاح البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

0233046000 320 ش السودان – عمارات العرائس – المھندسین طب االطفال د. أشرف مصطفى قاسم البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01280009426 02 33446399 78 شارع شھاب – المھندسین طب االطفال د. حسین حجاب البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01149975744 02 37618578 20 ش البطل أحمد عبد العزیز  ناصیة ش عبد المنعم ریاض  
المھندسین طب االطفال د. أحمد رفعت البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01116655111 02 33032801 55 ش عبد المنعم ریاض - برج األطباء - المھندسین أمراض قلب وأوعیة دمویة د. طارق خیرى عبد الدایم البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01001045677 02 33059210 55 شارع عبد المنعم ریاض – المھندسین أمراض قلب وأوعیة دمویة د. أحمد فتحى طمارة البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01128155531 02 33381087 21 شارع محى الدین ابو العز عیون مركز عیونى  د. طارق عبد السمیع البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01003075166 01123235458 20 ش البطل أحمد عبد العزیز - المھندسین - الدور العاشر أمراض قلب وأوعیة دمویة د. خالد رفعت عبد المجید البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01003075166 02 33381904 1 میدان الحجاز - برج الصفا الطبى أمراض قلب وأوعیة دمویة د.شریف صبرى البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33059209 02 33440507 55 ش عبد المنعم ریاض – المھندسین أمراض النساء و التولید أ.د. طارق طماره البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01281618869 0233020460 55 ش عبد المنعم ریاض – المھندسین أمراض النساء و التولید د.حاتم محمد عبد هللا البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

0233444747 209 شارع 26 یولیو – میدان سفنكس أمراض النساء و التولید أ.د. عبد الحلیم محمد  السودة البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

0233371018 71 ش جامعة الدول العربیھ - المھندسین جراحة عامة د. ھادى مصطفى األسمر البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة



01119335527 01098425644 5 شارع القصر العینى - امام معھد االورام جراحة عامة و اورام د. شریف البرنس البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33357848 71 ش جامعة الدول العربیة – المھندسین جراحة المخ و األعصاب أ.د. حسام إبراھیم معاطي البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01228362958 االمراض الجلدیة و التناسلیة 320شارع السودان -  تقاطع عرابى - عمارات العرائس أ.د. سمیر أبو النصر البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01092555509 11 شارع نادى الصید تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01113340208 0233350485 25 شارع مكة –خلف نادى الصید االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. ھانى وشاحى البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01009070000 عمارة البنك الوطنى للتنمیھ  الدور العاشر  بجوار مسجد مصطفى 
محمود  المھندسین االمراض الجلدیة و التناسلیة مركز كیوتس كلینك البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01119224388 71 ش جامعة الدول العربیة مسالك بولیة أ.د. خالد الجمل البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33035122 55 شارع عبد المنعم ریاض - برج الصفا  الطبى جراحة االوعیة الدمویة د. تامر سكر البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01005860585 برج حیاه كلینك - خلف مستشفى الشیخ زاید - المحور المركزى أمراض صدریة مركز الفا لألمراض الصدریھ البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01119220177 01065533651 4 شارع الھادى - متفرع من شارع الرشید - احمد عرابى امراض القلب و األوعیة الدمویة د. تامر مسعد البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33384040 02 3383535 1 میدان الحجاز - برج الصفا الطبى أمراض صدریة مركز الفا لألمراض الصدریھ البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01015115050 02 33458539-02 33458537 8 شارع جامعة الدول العربیة - بجوار فندق النبیلة - امام سور نادى 
الزمالك تخصصات متعددة عیادات المشفى التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

0233462336 0233043626 90 أ ش أحمد عرابى - میدان سفنكس طب اورام مركز سفنكس للتشخیص المبكر و عالج األورام    د. تامر 
النحاس البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین شئ

01013133366 02 38507068 2 شارع الزھور صیدلیة د.عمرو ھشام البرتقالى صیدلیھ الشیخ زاید الجیزة

01066399333 01060607673 مول مكة - 1شارع الجمیل - الدور االرضى صیدلیة د.محمد عبدهللا  المھدى على یوسف البرتقالى صیدلیھ بنھا القلیوبیھ

01222996344 ش صالح الدین صیدلیة د.مینا فوزى البرتقالى صیدلیھ اشمون المنوفیھ

03 3190068 03 3191540 ك 21 مدخل 6 اكتوبر شاطئ النخیل صیدلیة د.ھویدا كامل جرجس البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

02 22015430 3 میدان یلبغا شبرا صیدلیة د/ ماجى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

02 42135770 قلیوب البلد أمام محكمة قلیوب صیدلیة د/ وائل عادل البرتقالى صیدلیھ قلیوب القلیوبیھ

01223347190 02 22394746 12 شارع المحمودى – الترعة البوالقیة – شبرا صیدلیة د/شیرى حنا البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

02 27944204 02 27940403 عمارة أوزریس  جاردن سیتى امام السفاره االمریكیھ صیدلیة دكتور الحكیم البرتقالى صیدلیھ جاردن سیتى القاھره

02 28452797 4 ش النافوره - بجوار بیت الحمد - المقطم صیدلیة شویكار البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

055 2571012 كفر ابراشى - مشتول السوق صیدلیة صبرى الجدیده البرتقالى صیدلیھ مشتول السوق الشرقیة

16377 مركز خدمات التجمع الخامس صیدلیة صحة البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره



01068111936 047 3223739 ش روینھ - أمام عمر بن الخطاب للتأمین صیدلیة عالء الدین البرتقالى صیدلیھ كفر الشیخ كفر الشیخ

19770 66 شارع أبو بكر الصدیق – میدان سفیر – مصر الجدیدة صیدلیة على ایمدج البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19770 17 شارع محمود حافظ صیدلیة على ایمدج البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19770 15 شارع رابعة العدویة – مدینة نصر صیدلیة على ایمدج البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19770 1 كورنیش النیل – المعادى صیدلیة على ایمدج البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19771 4 شارع سوریا صیدلیة فارماسى وان البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19395 21 شارع كلیوباترا - تقاطع شارع الثورة - بجوار محطة مترو 
االھرام - الكوربة صیدلیة فودة البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19395 مول ماركاتو - خلف مدرسة اخناتون صیدلیة فودة البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19395 مول ارابیسك صیدلیة فودة البرتقالى صیدلیھ مدینتى القاھره

19395 416 شارع فیصل - امام مستشفى الجزیرة صیدلیة فودة البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

01201119779 097 2327732 ش المدینة الصناعیة القدیم صیدلیة كوین البرتقالى صیدلیھ اسوان اسوان

01028299090 6 اكتوبر - الحى 11 - سنتر أجیاد - خلف سنتر الوجیھ صیدلیة ماجده البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01001534983 - 02 38336468 02 38322728 محور خدمات الخامس و السادس  مدینة 6 اكتوبر مدینة المختار صیدلیة ماجده البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01111182284 30 شارع عاطف بركات  صیدلیة د. ابراھیم متولى  البرتقالى صیدلیھ مالوى المنیا

086 7711711-16 ش الجمھوریة – سمالوط   المنیا داخل مستشفى الراعي الصالح صیدلیة مستشفى الراعى الصالح - سمالوط البرتقالى صیدلیھ سمالوط المنیا

0133255259 0133255257 شارع سعد زغلول بجوار بنك مصر - داخل مستشفى الراعى الصالح  
بنھا صیدلیة مستشفى الراعي الصالح البرتقالى صیدلیھ بنھا القلیوبیھ

01271672727 02 33361034 93 شارع السودان مركز النور لالسنان البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

01019994947 19 شارع جزیرة العرب مركز كریستال تیث لالسنان  البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

01007027370 02 33458537 8 شارع جامعة الدول العربیة - بجوار فندق النبیلة - امام سور نادى 
الزمالك د. باسم الشین البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

01008701010 49 شارع البطل احمد عبد العزیز - عمارة ومبى مركز بریدج لزراعة و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

02 33461945 17أ شارع الحجاز متفرع من شارع سوریا – الدور الخامس د. حسین زھدى البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

08003333333 2 شارع سلیمان أباظة – میدان الثورة – المھندسین مركز أ.د. وھیب موسى البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

0233377660 02 33377993 برج الصفا الطبى – میدان الحجاز – المھندسین ألفا فیت – مركز الصفا الطبي البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

02 33044499 15 ش أحمد عرابى - أعلى صیدلیة نورماندى مركز ابو زھره للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة



01224072373 146 ش 26 یولیو – میدان سفنكس العجوزة مركز النیل التخصصى   أ.د. صالح عبد المنعم صوان البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

02 37611144 3 ش شھاب متفرع من ش جامعة الدول العربیھ - المھندسین المركز الدولى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

  02 37619282 7 ش أحمد فاید - أول زنین - بجوار الكوبري الخشب - بوالق الدكرور مركز البرج للعالج الطبیعي البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

02 3374833 153 شارع السودان المركز الطبى للعالج الطبیعى د. على حسن توفیق البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

02 33046333 01112513032 33 شارع احمد عرابى - عمارة الشبراوى - امام عمر افندى مركز د.اسماعیل الخشاب البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

01124092454 02 37451414 منشأة البكارى - شارع الجسر - عمارة الدالى - بجوار مسجد النور مركز الھالل للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى فیصل الجیزة

01121122121 195 شارع الملك فیصل - الكوم االخضر - فوق معامل الفا مركز الھالل للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى فیصل الجیزة

01066603118 56 شارع لبنان جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

0225312819 میدان السیده نفیسھ ، مستشفى مغربى مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السیده نفیسھ القاھره

0233355007 المھندسین     80 شارع مصدق تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

0233024877 المھندسین   35 ش البطل أحمد عبد العزیز بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01002125349 المھندسین   3 شارع لبنان M-جھار للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01006851978 02 33051448 المھندسین 8 شارع لبنان سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

02 33360830 4 ش شھاب مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01066603122 المھندسین  6 ش شھاب – ناصیة دجلة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01027466656 نادى الصید سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01065547392 02 33055728 14 شارع وادى النیل بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01027359996 38 شارع نادى الصید - بجوار ماكدونالدز بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

02 33035063 48 شارع عبدالمنع ریاض-العجوزة طوارئ فقط مركز الیف للكلى البرتقالى المستشفیات العجوزه الجیزة

16191 العجوزة  59 ش عبد المنعم ریاض الفا الب البرتقالى المعامل العجوزه الجیزة

02 33452076 197 ب ش 26 یولیو  العجوزه  الجیزه أنف وأذن وحنجره د. تامر عمر فوزى البرتقالى ھیئة األطباء العجوزه الجیزة

02 33033889 2 عمارات األعالم – بجوار مسرح البالون – العجوزة أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د. محسن الفار البرتقالى ھیئة األطباء العجوزه الجیزة

16259 47 شارع جوزیف تیتو - النزھة الجدیدة صیدلیة مستشفى السعودى االلمانى البرتقالى صیدلیھ النزھھ الجدیده القاھره

02 37625659 01010299643 29 شارع نوال د. محمود الشین البرتقالى أسنان العجوزه الجیزة



01113397590 6 شارع المتحف الزراعى – العجوزة د. عماد عزت البرتقالى أسنان العجوزه الجیزة

01157057095 01157057092 98 شارع جامعة الدول العربیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات المھندسین الجیزة

19650 14   ش عادل حسین رستم الدقي عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات الدقى الجیزة

19650 19  ش عادل حسین رستم الدقي(اطفال) عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي (فرع عیون االطفال) الذھبى المستشفیات الدقى الجیزة

02 37608261 (9 lines) 12 شارع السرایة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مصر الدولى الفضى المستشفیات الدقى الجیزة

02 33365214 02 33365213 29ش ایران خلف مسجد اسد بن الفرات الدقى عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى الرواد للعیون الفضى المستشفیات الدقى الجیزة

02 33658040 (7 lines) 4 شارع الجمھوریة - متفرع من شارع البطل احمد عبد العزیز عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى العاصمة الفضى المستشفیات الدقى الجیزة

19038 02 33353322 - 02 37483739 17 ش عبدهللا الكاتب عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الكاتب الفضى المستشفیات الدقى الجیزة

02 37606444 (17 lines) ش اسماعیل أبو الفتوح میدان السد العالى( فینى سابقا )  – الدقى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الدكتور محمد الشبراویشى األخضر المستشفیات الدقى الجیزة

01113399992 02 37488556 30 ش احمد الشاطورى  متفرع من شارع الدقى  الجیزه عیادات خارجیة مركز مصر للقلب و القسطره و االوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

02 33375882 42 ش الدقى  میدان الدقى  عمارة مصر لالتامین عیادات خارجیة مركزالنیل التخصصى المراض السمع و االتزان - د. طارق 
غنوم البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01002588868 02 37612013 14 شارع عبد العزیز سلیم - مستشفى الثریا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز بى ال تى رویال ھیلث للرعایة الطبیة و قسطرة القلب البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01069000136 02 37617937 12 شارع دكتور السلولى - میدان المساحھ - الدقى - جیزه عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الكوكب البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01157057095 01157057092 5 میدان المساحھ - أمام فندق سفیر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01065533651 02 37601324-48 6 شارع التحریر - بجوار محطة مترو البحوث عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز الدقى التخصصى للجراحة البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

01004478888-01027287744 01000778700 5 شارع عمان - من شارع السودان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ھارت بلیس لرعایة و عالج امراض القلب البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

02 33382136 (5 Lines) 01226155588-01000180780 9 ش الغزالى - مصدق - القاھره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الدقى الجیزة

02 33350168 42 ش الدقى – عمارة مصر للتأمین – میدان الدقى أ.د. نبیل عرفھ استشارى التشخیص بالموجات الصوتیة البرتقالى مراكز األشعة الدقى الجیزة

01005394948 0237495164-0237495162 92 شارع التحریر - برج ساریدار - الدور الثالث مراكز األھرام لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة الدقى الجیزة

19656 59 ش مصدق مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة الدقى الجیزة

16064 97 ش التحریر  أعلى جاد  الدور الثامن رویال الب البرتقالى المعامل الدقى الجیزة

19445 97 ش التحریر معمل الشمس البرتقالى المعامل الدقى القاھره

16191 14 ش مصدق - الدقى الفا الب البرتقالى المعامل الدقى الجیزة

19014 98 شارع التحریر - البرج االدارى - الدقي معمل المختبر البرتقالى المعامل الدقى الجیزة



16059 7 شارع التحریر - امام محطة مترو البحوث معامل الحكمة البرتقالى المعامل الدقى الجیزة

19911 97 شارع التحریر – میدان الدقى معمل البرج البرتقالى المعامل الدقى الجیزة

01273700050 85 ش الحسینى - الدقى طب االطفال د. ھانى نجیب زكى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 33389201 42 شارع مصدق امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. عمرو الدیب البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

0237607215 19 شارع وزارة الزراعة امراض القلب و األوعیة الدمویة د. شادى صبحى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01119220177 01065533651 6 شارع التحریر امراض القلب و األوعیة الدمویة د. تامر مسعد البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

0122400070 0233358468 برج ساریدار 92 ش التحریر  الدقى  الجیزه  عیاده 51 أمراض الباطنة و الدم د.محمد صبحى الحسینى یاسین البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

0237611719 27 شارع وزارة الزراعة – الدقى أمراض الباطنة العامة أ.د. كامل حلیم البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 37494907 01144211323 12 ش التحریر -امام محطة مترو البحوث أمراض النساء و التولید د. ھبھ على السواح البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01227472015 44 شارع الدقى - عمارة مصر للتأمین جراحة عظام د. ولید رضا البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 37620560 92 ش التحریر سار یدار كلینك جراحة عظام أ.د. أشرف نھاد محرم البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 33363056 01061144461 22 ش التحریر  الدقى عیون د. أمجد محمد العدوى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

0237616363 75 شارع محي الدین أبو العز ناصیة جامعة الدول العربیھ عیون أ.د. طارق  البلتاجى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 33358412/11 02 37608073 22 ش بولس حنا أمراض النساء و التولید د. أحمد مجدى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01111444900 02 37497096 97 شارع التحریر – میدان الدقى امراض القلب و األوعیة الدمویة د. حسام منصور البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

011121233190 0233370393 16 ش الموسیقار على اسماعیل - میدان المساحھ فوق موبینیل امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د محمد على عز العرب البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

02 37616222 6 ش التحریر - أمام مقار - الدور الثالث - الجیزه امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد أ.د أحمد فؤاد محمد سلیمان البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01227394847 5 شارع سوریا – برج مصر بالزا – بجوار مستشفى السالم مركز  د. عال رجب للعالج الطبیعى و الروماتیزم البرتقالى عالج طبیعى المھندسین الجیزة

02 33360311 1 شارع یثرب - من شارع السودان امراض الكبد و مناظیر الجھاز الھضمى د. ھشام الوكیل البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

02 33053373-74 01064803400 95 (أ) شارع احمد عرابى جراحة عامة و اورام د. یاسر الغرابلي البرتقالى ھیئة األطباء المھندسین الجیزة

01000747125 02 37622339 25 شارع أبو بكر الصدیق - اخر شارع نادى الصید - الدقى أمراض الكلى مركز الصفا ألمراض الكلى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01152360225 02 33357243 2 شارع التحریر - الدقى امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد مركز مصر سكوب لمناظیر الجھاز الھضمى البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

16850 36 شارع نادى الصید - اعلى ماكدونالدز تخصصات متعددة عیادات داوى التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة

01005135542 02 33365225 14 شارع مصدق أمراض النساء و التولید أ .د ولید الخیاط البرتقالى ھیئة األطباء الدقى الجیزة



02 24509800 4 شارع ابو عبیدة - روكسى صیدلیة مستشفى القاھرة التخصصى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 25240022 كورنیش النیل - المعادى صیدلیة مستشفى النیل بدراوى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

01012303373 045 3432449 شارع البحر - بجوار النساجون الشرقیون صیدلیة مستشفى نور الرحمن البرتقالى صیدلیھ إیتاى البارود البحیرة

02 24143931 39 شارع كلیوباترا - میدان صالح الدین صیدلیة مشتشفى كلیوباترا البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

093 2350474 01208094309 شارع سینما النصر - متفرع من شارع المحطة صیدلیة منیر البرتقالى صیدلیھ سوھاج سوھاج

0225204421 0225204420 جراند مول المعادى   محل رقم 257 - الدور األرضى صیدلیة ھیثم و صالح البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

01003334785 086 2339956 حى االخصاص - خلف مدینة الطالبات صیلیة د. ایمن عبد العظیم البرتقالى صیدلیھ االخصاص المنیا

19669 8ابراج صن رایز - امام شركة بیبسیكو البرتقالى صیدلیات نورماندى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19669 100عمارات نقابات الماظة - خلف النادى االھلى البرتقالى صیدلیات نورماندى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19669 123عمارات النقابات - خلف النادى االھلى البرتقالى صیدلیات نورماندى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

048 3745510 شارع مدارس االقباط - طوخ دلكا الصیدلیة الدولیة البرتقالى صیدلیھ تال المنوفیھ

01211810923 04535550012 وادى النطرون - مركز وادى النطرون د.عادل احمد عبدالونیس شیحھ البرتقالى صیدلیھ وادى النطرون البحیرة

16343 253 شارع فیصل - محطة التعاون صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

16343 البوابة االولى صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

16343 امام مسجد الحصرى صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

16343 332 شارع السودان - عمارات العرائس صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

16343 14 شارع شھاب - امام التوحید و النور صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

16343 شارع التحریر صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

16343 195 شارع فیصل - محطة الطوابق صیدلیات االجزخانة البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

16343 87 شارع روض الفرج - دوران شبرا صیدلیات االجزخانة (صیدلیة الحرم) البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

02 33384064 01211113056 59 شارع الزھراء – الدقي مركز العنایة باألسنان – د. عزت یوسف البرتقالى أسنان الدقى الجیزة

01007027370 02 33458537 6 شارع التحریر - بجوار مترو البحوث د. باسم الشین البرتقالى أسنان الدقى الجیزة

02 33389325 14 شارع محى الدین ابو العز دینتال ارت كلینیك د. احمد وجدى ھاشم البرتقالى أسنان الدقى الجیزة

02 33369568 108 شارع التحریر دینتال ارت كلینیك د. احمد وجدى ھاشم البرتقالى أسنان الدقى الجیزة



01222879893 02 37497277 44 ش الدقى - عمارة مصر للتأمین د. إدوارد إبراھیم عبد الملك البرتقالى أسنان الدقى الجیزة

01211252233 01116637455 59 شارع االنصار - متفرع من شارع محى الدین ابو العز الصفا و المروة للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الدقى الجیزة

02 37618186 92 ش التحریر – برج ساریدار الطبى – میدان الدقى مركز البحراوى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الدقى الجیزة

0233450040 30 ش لبنان مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01090200292 96 شارع النیل - میدان الجالء - امام قسم الدقى مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الدقى الجیزة

01066603128 الدقى 60  شارع مصدق جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الدقى الجیزة

01027359997 مستشفى الحیاه - 10 شارع عبد العزیز متفرع من شارع الثورة سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الدقى الجیزة

02 33365455 68 شارع مصدق مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات الدقى الجیزة

01006002009 165 شارع ناھیا الرئیسى - امام بنزینة طاقة - بجوار سنترال بوالق مركز الیف للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى بوالق الدكرور الجیزة

19014 بوالق الدكرور   ش ناھیا برج االسراء معمل المختبر البرتقالى المعامل بوالق الدكرور الجیزة

19911 تقاطع شارع  ناھیا وأبوبكر الصدیق معمل البرج البرتقالى المعامل بوالق الدكرور الجیزة

16191 123 ش الوحدة الفا الب البرتقالى المعامل إمبابة الجیزة

19014 إمبابة   123 ش الوحدة الدور الثانى معمل المختبر البرتقالى المعامل إمبابة الجیزة

19445 شارع القومیھ العربیھ - ناصیة شارع محمد رشدى معمل الشمس البرتقالى المعامل إمبابة القاھره

19911 1 شارع الوحدة العربیة من ترعة السواحل أمام سنترال الوراق معمل البرج البرتقالى المعامل إمبابة الجیزة

16343 2 شارع الدیوان - خلف القصر العینى صیدلیات االجزخانة (صیدلیة الشافعى) البرتقالى صیدلیھ جاردن سیتى القاھره

16343 14 شارع محى الدین ابو العز- تقاطع شارع ایران صیدلیات االجزخانة (صیدلیة الكمال الكبرى) البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

02 33153331 106 شارع نادى إمبابھ الریاضى – أمام مسجد الرحمن – إمبابھ د. إیھاب عبد الحمید الصباغ البرتقالى أسنان إمبابة الجیزة

02 33253110 01226155599 1ش المعتصم با� – صفط اللبن عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الجیزه الجیزة

19144 15 ش مراد اعلى أوالد رجب مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة الجیزه الجیزة

19186 10 شارع مراد - میدان الجیزة میجا سكان البرتقالى مراكز األشعة الجیزه الجیزة

19989 24 شارع مراد - میدان الجیزة تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة الجیزه الجیزة

19911 32 ش صالح سالم متفرع من ش ربیع الجیزى, بجوار محطة السكة 
الحدید معمل البرج البرتقالى المعامل الجیزه الجیزة

19445 21 ش مراد معمل الشمس البرتقالى المعامل الجیزه القاھره



16191 22 ش مراد - لجیزه الفا الب البرتقالى المعامل الجیزه الجیزة

01028888994 24 شارع مراد - میدان الجیزة البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل الجیزه الجیزة

16191 برج النصر - میدان الجیزه الفا الب البرتقالى المعامل الجیزه الجیزة

01096884814 30 ش مراد - الجیزه - برج األھلى الطبى - عیاده 610 أمراض النساء و التولید د. حسن مصطفى اسماعیل جعفر البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

02 35690581 01223142575 24 شارع مراد - میدان الجیزة جراحة القلب و صدر د. محمد ابراھیم سویلم البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

01122169565 1 ش التونى من ش المحطھ  الجیزه امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. محمد أنور سلیمان البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

02 35718237 69 شارع ربیع الجیزیبرج سوتیر –أمام مجمع محاكم الجیزة باطنة و غدد صماء و سكر أ.د. محمد أحمد عیسى البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

01000119944 69 شارع ربیع الجیزي برج سوتیر –أمام مجمع محاكم الجیزة تخصصات متعددة عیادات اطفالنا التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

01100567378-01140416005 02 25708808-01114850810 30 ش مراد - الجیزه - برج األھلى الطبى - الجیزه أنف وأذن وحنجره د. محمد ھیبھ البرتقالى ھیئة األطباء الجیزه الجیزة

16343 110 عمارات الفتح - حى السفارات - اخر عباس العقاد صیدلیات االجزخانة (صیدلیة الھدى) البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

16343 43 شارع عباس العقاد بجوار شركة بیجو للسیارات صیدلیات االجزخانة (صیدلیة د. حازم) البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

16343 5 شارع صبرى ابو علم - متفرع من شارع شریف صیدلیات االجزخانة (صیدلیة د. غادة) البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

16343 موقف السھران صیدلیات االجزخانة (صیدلیة د. محمد عدلى) البرتقالى صیدلیھ الحوامدیة الجیزة

16343 29 شارع مكرم عبید - امام مؤسسة السالب صیدلیات االجزخانة (صیدلیة د. وائل فكرى) البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01224072373 5 ش الجامعة - میدان الجیزة - بجوار البنك االھلى مركز النیل التخصصى   أ.د. صالح عبد المنعم صوان البرتقالى عالج طبیعى الجیزه الجیزة

01000457826 مول مصر سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

02 35718876 02 35734519 490 شارع االھرام - امام مستشفى رمد الجیزة مركز بصریات رؤى البرتقالى مراكز البصریات الجیزه الجیزة

02 37810017 02 37810018 334 ش الھرم - مدكور عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجیزه الدولى - التطبیقین البرتقالى المستشفیات الھرم الجیزة

02 33824501 02 33833730 27 ش االمیره فادیھ متفرع من ابو الھول السیاحى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق البرتقالى المستشفیات الھرم الجیزة

01142466696 130 شارع فیصل - امام شارع المستشفى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجابرى البرتقالى المستشفیات فیصل الجیزة

01066383395 140 شارع الھرم - بجوار شارع العریش عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجابرى البرتقالى المستشفیات الھرم الجیزة

02 33933281 1 شارع كفر طھرمس – الطالبیة البحریة – عیادات خارجیة – غسیل كلوى مستشفى الدكتور وحید السعید ألمراض الكلى والكلى 
الصناعیة البرتقالى المستشفیات الھرم الجیزة

01000175769 0235827089 43 شارع عثمان محرم - الطالبیھ - الھرم - أمام مستشفى شلتوت مراكز األھرام لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة الھرم الجیزة

19014 الھرم 360 ش الھرم بجوار خزان المیاة معمل المختبر البرتقالى المعامل الھرم الجیزة



19014 132 مكرر ش الھرم اعلى البنك االھلى المتحد -  الھرم معمل المختبر البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

19911 426 شارع الھرم معمل البرج البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

19911 2  ش كامل عوده متفرع من ش عثمان محرم - الطالبیھ - الھرم معمل البرج البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

19911 شارع الھرم تقاطع ش العریش عمارات میراك سنتر معمل البرج البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

19911 402 شارع الھرم مستشفى السالم معمل البرج البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

16191 الھرم  300 ش الھرم الفا الب البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

16064 300 شارع الھرم - عمارات االتحادیة منتصر رویال الب البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

19445 410 ش الھرم اعلى بنك بلوم معمل الشمس البرتقالى المعامل الھرم القاھره

19445 158 ش الھرم - اعلى المطعم الصینى معمل الشمس البرتقالى المعامل الھرم القاھره

16191 417 ش الھرم الفا الب البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

16059 93 شارع الھرم - ناصیة الھرم مع المریوطیة - اما مستشفى الھرم معامل الحكمة البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

16987 300 ش الھرم  عمارات االتحادیھ - الطالبیھ معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل الھرم الجیزة

02 35718727 مجمع نصر الدین رقم 1 – أعلى سور نفق الھرم طب االطفال أ. د. جمال طھ البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

01024064563-01015551114 02 33786589 413 شارع الھرم الرئیسى - امام مبنى المحافظة تخصصات متعددة عیادات كوینز التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

1222178193 02 37809059 زیزینیا مول - شارع الھرم طب االطفال د. رامز بادیر البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

01111949838 02 37400055 50 شارع ترسا  - امام التوحید و النور أمراض النساء و التولید د. فایز یحیى الدسوقى البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

01223316866 02 33929948 177 ش الملك فیصل - ناصیة ش العریش - فیصل أمراض النساء و التولید د. سھام حسین البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

01223490670 02 35821829 358 شارع الملك فیصل جراحة عظام أ.د. شیرین أحمد خلیل البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

01225879999 02 33941835-02 33941616 400 ش الھرم – الجیزة عیون أ.د. سعد حسن القاضى البرتقالى ھیئة األطباء الھرم الجیزة

16343 16 شارع الطیران - بجوار كوك دور مسجد رابعة صیدلیات االجزخانة (صیدلیة د.كریم ) البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19878 مول الجمل - المنطقة الرابعة - الحى الثانى صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19878 13 ش مصطفى النحاس صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19878 147 شارع جسر البحر - خلف معھد ناصر صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19878 11ش المحروقى  میدان اسوان  المھندسین صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ العجوزه الجیزة



19878 19 ش البطل أحمد عبد العزیز صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19878 8 سنتر رامو التجاري - الحي المتمیز صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19878 الكیلو 46طریق السویس/ العین السخنة - قریة الوادى صیدلیات الصیرفى البرتقالى صیدلیھ العین السخنة السویس

19244 31 شارع المقریزى - بجوار كوستا النادى االھلى صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19244 مدینة بالم سیتى - دائرى المعادى صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19244 شارع الخمسین - بجوار خیر زمان صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ زھراء المعادى القاھره

19244 57 شارع عبدالرحمن صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

19244 48 شارع شریف تقاطع شارع راغب صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

19244 8 شارع المحطة صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ حدائق حلوان القاھره

19244 5 شارع التوحید - بجوار الحى - مساكن الصلب صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ التبین القاھره

19244 شارع التحریر - كورنیش النیل صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ التبین القاھره

19244 5 شارع ترعة الخشاب - طریق مصر-حلوان صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ طره البلد القاھره

19244 شارع ترعة الخشاب صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المعصرة القاھره

19244 شارع السلك صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المعصرة القاھره

19244 مدخل االتوستراد - عزبة الھجانة صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المعصرة القاھره

19244 شارع الرشاح صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المعصرة القاھره

19244 مجاورة 17 صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ مدینة 15 مایو القاھره

19244 شارع شبرا الرئیسى - امام قسم الساحل صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19244 3 شارع مكھ - متفرع من شارع محى الدین ابو العز - امام بوابة 5 
نادى الصید صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19244 10 شارع الفواكھ - متفرع من شارع جامعة الدول العربیة صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19244 المحور المركزى - مول االسراء بالزا صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19244 امام مجلس مدینة الصف صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ الصف الجیزة

19244 مدخل الفھمیین صیدلیات العقبى البرتقالى صیدلیھ الصف الجیزة

16310 87 شارع سعد زغلول - البر الشرقى صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ



0127030690 02 35717560 446 ش الھرم  مجمع نصر الدین  اعلى نفق الھرم  البرج االدارى دكتور عبد الحلیم محمد كامل البرتقالى أسنان الھرم الجیزة

01146196510 300 ش الھرم -محطة الطالبیة- عمارات االتحادیھ  الجیزه دكتور ھشام محمود البرتقالى أسنان الھرم الجیزة

01116314142 أبراج نصر الدین - برج رقم 1 المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان الھرم الجیزة

02-37720840 7 - أ - عمارات بنك التعمیر واالسكان - الھرم - القاھره - مصر مركز حسبو للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

02 33907760 02 33907759 135ج حدائق األھرام– ش 3 مركز فال للعالج الطبیعي البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

01111120054 146 ش الھرم - محطة اسباتس - امام بنك التعمیر و االسكان مركز النیل التخصصى   أ.د. صالح عبد المنعم صوان البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

0119914999 0233873766 1 شارع اشرف البطران - نھایة نفق المریوطیھ مركز الیف للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

01122300994 01117607693 16 شارع فتح االسالم - خلف مسجد خاتم المرسلین - شارع الھرم الصفا و المروة للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

01280160259 11 شارع فؤاد الدمرداش - اول یمین من شارع الثالثینى مركز الھالل للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

01000058781 02 35702431-02 35704290 410 شارع الھرم - اعلى بنك بلوم - نصر الدین مركز د.اسماعیل الخشاب البرتقالى عالج طبیعى الھرم الجیزة

0237619741 68 ش محى الدین أبو العز - الدقى مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الدقى الجیزة

01066603137 الھرم    363 شارع الھرم – أخناتون سنتر جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الھرم الجیزة

02 33822931 35 شارع ابوالھول السیاحى رضوى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الھرم الجیزة

19144 319 شارع فیصل مركز كایروسكان لألشعھ و التحالیل الفضى مراكز األشعة فیصل الجیزة

02 33925413-0233925085 02 33926555-0233925111 1 ش أحمد لطفى السید - فیصل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجزیره البرتقالى المستشفیات فیصل الجیزة

01157057092 01157057095 38 شارع االربعین - الطوابق عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات فیصل الجیزة

02 33925457 02 33926237 459 ش الملك فیصل - المساحھ بجوار كلیة التربیھ الریاضیھ - فیصل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجابرى البرتقالى المستشفیات فیصل الجیزة

01001614917 0235868530 434 شارع الملك فیصل – فوق مستشفى تبارك مراكز األھرام لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة فیصل الجیزة

02 33832303 02 37446647- 48 111 شارع الملك فیصل مركز الطاھرة لألشعة البرتقالى مراكز األشعة فیصل الجیزة

19014 فیصل 366 شارع الملك فیصل معمل المختبر البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

19911 250 شارع فیصل التعاون معمل البرج البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

19911 تقاطع شارع فیصل مع شارع عید مصطفي معمل البرج البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

16191 فیصل  برج لؤلؤة فیصل  امام كلیة التربیة الریاضیة الفا الب البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

16191 فیصل 159 ش فیصل الكوم االخضر الفا الب البرتقالى المعامل فیصل الجیزة



19962 446 ش الملك فیصل -  الھرم معمل كایروالب البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

19445 449 برج الحلو - ناصیة ش الثوره - محطة المساحھ معمل الشمس البرتقالى المعامل فیصل القاھره

19445 111 ش الملك فیصل - برج الطاھره معمل الشمس البرتقالى المعامل فیصل القاھره

16059 87 مساكن الجمھوریة - میدان اسكندریة - اعلى الفرماوى معامل الحكمة البرتقالى المعامل السالم القاھره

16064 443 ش الملك فیصل  بجوار صیدلیة العزبى  الدور الخامس رویال الب البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

16064 الطوابق - مول جندیھ - الدور 3 - وحده 15 رویال الب البرتقالى المعامل فیصل الجیزة

01001135915 02 39767922 404 أ شارع فیصل - محطة ناصر الثورة - امام التوحید و النور أمراض الباطنة و القلب د. اسامة احمد امین البرتقالى ھیئة األطباء فیصل الجیزة

01220550526 02 33888534 201 ش فیصل الرئیسى - منطقة الطوابق طب االطفال د.  تامر أحمد عبد الحمید دیھوم البرتقالى ھیئة األطباء فیصل الجیزة

16310 130 ب  برج الفردوس - القومیة صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ الزقازیق الشرقیة

055 24176159 شارع فرید الطاروطى - شارع ترعة المنیا صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ فاقوس الشرقیة

062 3219347 21 شارع ماھر -  كفر عقدة - االربعین صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

02 27764476-8 43 شارع نخلة المطیعى صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 26900267 121 شارع المیرغنى صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

02 24158054 50 شارع الحریة صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

040 9113829 بانوراما مول صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره

6 شارع بھجت على 27369625 02 صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ الزمالك القاھره

02 24330374 106 شارع شبرا - الساحل صیدلیات اللوتس البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19008 28 ش محمد مظھر أمام فندق ھیلتون صیدلیات اللیثى البرتقالى صیدلیھ الزمالك القاھره

19008 9 ش خلیفة أمام مستشفى 57357 صیدلیات اللیثى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19008 131 ش التحریر أمام سینما التحریر صیدلیات اللیثى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19008 2 ش التحریر ناصیة ش السودان - البحوث - الدقى صیدلیات اللیثى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

16344 مزلقان ارض اللواء - اسفل المركز الطبى االسالمى صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

16344 415 شارع السودان - مدینة الصحفیین - بجوار المحكمة صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

16344 1 شارع النھضة - بجوار مستشفى الزراعیین صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة



16344 شارع الھرم  - بجوار فندق قصر االھرام - مشعل صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

02 27802607 01116314142 453 شارع فیصل - محطة المساحة - بجوار كلیة التربیة مركز النور لالسنان البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

03 7806293 1007027370 189 شارع فیصل - بجوار التوحید و النور - الطوابق - محطة العریش د. باسم الشین البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

01001261666 113 شارع الملك فیصل - الكوم االخضر - بجوار شارع المستشفى د.مصطفى شوقى البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

01010027655 1 شارع االربعین من شارع كعابیش -الطوابق - فیصل د.مصطفى شوقى البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

01001311224 98 ب - اعلى مصراوى - المریوطیة د. ھند عادل الحالب البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

0106038074 02 39769770 طریق المنشیة - برج ابو عقال - الطالبیة البحریة مركز الماسة لطب االسنان البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

02 35856300 27 ش أبو حمزه  الملك فیصل  مدكور دكتور احمد یوسف جمال البرتقالى أسنان فیصل الجیزة

16344 شارع اللبینى - ابراج الصفوة - بجوار اوالد رجب صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

01200070760-01112531183 02 33916121-2 29 ص - بوابة حورس عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الواحة البرتقالى المستشفیات حدائق االھرام الجیزة

02 33807828 02 33807829-30 20 م یمین البوابة الثالثة (منقرع) مركز الطاھرة لألشعة البرتقالى مراكز األشعة حدائق االھرام الجیزة

16191 الفا الب 294 عمارات حدائق االھرام-البوابة الرابعة (بوابة مینا) البرتقالى المعامل حدائق االھرام الجیزة

16191 البوابة االولى - ش جاردینیا الفا الب البرتقالى المعامل حدائق االھرام الجیزة

01003779314 184 ع - بوابة مینا ( البوابھ الرابعھ) - فرع حدائق األھرام تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء حدائق االھرام الجیزة

0100011994 02 235709828 196 و - بوابة خفرع - على طریق الفیوم طب االطفال عیادات اطفالنا التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء حدائق االھرام الجیزة

01116661948 02 35718727 البوابة الثانیة - 210 ط طب االطفال أ.د. جمال طھ البرتقالى ھیئة األطباء حدائق االھرام الجیزة

16344 67 شارع ابو الھول السیاحى - المنصوریة صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

16344 شارع فیصل - ابراج سعود - الكوم االخضر صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

16344 914 شارع مدكور - محطة مدكور صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

16344 5 البوابة الثانیة - 161 خفرع صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

16344 ن البوابة الرابعة - 416 مینا - شارع الجیش صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

03 4870706 23 شارع السلطان عبد العزیز – األزاریطة صیدلیات د. ماھر كامل البرتقالى صیدلیھ األزاریطھ االسكندریة

03 3912972 03 4968222 صیدلیة فضل 23 شارع مسجد الحضرى – محرم بك - خلف كلیة 
العلوم القدیمة صیدلیات د. ماھر كامل البرتقالى صیدلیھ محرم بك االسكندریة

19692 91 شارع الحجاز - قسم النزھة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره



19692 مساكن جمعیة صقر قریش - شیراتون المطار - امام بنزینة توتال صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19692 14 شارع محمد فرید سمیكة - بجوار مسجد الفتح صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19692 58 شارع الحجاز - النزھة الجدیدة - امام مستشفى ھلیوبولیس صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

0238500921 مدینة الشیخ زاید  طریق مدینة 6 أكتوبر عیادة متالیف بمستشفى الشیخ زاید عیادة متالیف السادس من اكتوبر الجیزة

16370 الحي المتمیز – مدینة 6 أكتوبر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة ما عدا  ( األمراض الجلدیھ - 
أمراض النساء و التولید - العالج الكیماوى) مستشفى دار الفؤاد الذھبى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

0238247438/9/41/42/43 - 
01099952437 16111 الحى المتمیز - 6 أكتوبر - المحور المركزى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة جامعة مصر للعلوم و التكنولوجیا - د. سعاد كفافى البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01000806156 02 38837500-15131 قطعة 5 - الحى المتمیز - شارع عبد المنعم ریاض - منطقة 
المستشفیات عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى الدولى للكلى والمسالك البولیة البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01023470203-01023470201 02 23838224050-60 خلف مسجد الحصرى - مول السیتیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى جراحة المخ و االعصاب و العمود الفقرى - 
نیروسباین البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

16361 38372255 - 66-77-88 الحى االول - مدینة 6 أكتوبر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة ( ما عدا األمراض الجلدیھ - 
أمراض النساء و التولید ) مستشفى الصفوه الفضى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01002226502-01001793217 02 38362462-3 مجمع الخدمات  الحى السابع  قطعھ 15 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة  ( ما عدا األمراض 
الجلدیھ - أمراض النساء و التولید ) مستشفى الزھور األخضر المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

02 38500921-2-3-4-5-7 مدینة الشیخ زاید  طریق مدینة 6 أكتوبر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشیخ زاید البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01002459892 0238363087-02 38362483 مدینة السادس من أكتوبر – المحور المركزى – الجیزة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة  ( ما عدا األمراض الجلدیھ - 
أمراض النساء و التولید ) مستشفى جامعة 6 أكتوبر البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01099774747 01099773737 المحور المركزى - بعد میدان ماجدة - السیتى مول عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة ( Kids ) مستشفى األطفال التخصصى الفضى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01122299932 0238371200 جامع الحصرى  مركز خدمات الحى االول  6 اكتوبر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة  ( ما عدا األمراض الجلدیھ - 
أمراض النساء و التولید ) مستشفى الوادى البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01113055886-01202258920 دریم الند - مدخل 3 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دریم البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01118555333-01117555333 0238357606 المحور المركزى  برج االطباء  عمارات الفتح  مدینة السادس من 
أكتوبر عیادات خارجیة مركز د. عصام بلیغ للقلب و االوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01126688124 میدان النجدة - بجوار دار عمار راغب لالیتام عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجابرى البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01099774747 01099773737 المحور المركزى - الحى الثامن عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االطفال التخصصى البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

01002459892 0238363078-0238362483 مدینة 6 اكتوبر  المحور المركزى عیادات خارجیة وحدة قسطرة القلب - مستشفى جامعة 6 اكتوبر البرتقالى المستشفیات السادس من اكتوبر الجیزة

16171 مدینة الشیخ زاید - برج أركان مول ألفا سكان الذھبى مراكز األشعة السادس من اكتوبر الجیزة

19989 میدان الحصرى الطریق المقابل لسنترال األمریكیھ تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة السادس من اكتوبر الجیزة

02 38896485 01024599699 المحور الخدمى - الحى الثامن - امام خیر زمان مركز برایت لالشعة التشخیصیة البرتقالى مراكز األشعة السادس من اكتوبر الجیزة

01067224996 0238355640-0238355645 رنا مول - بعد الحصرى و التوحید و النور فوق سوبر ماركت المحمل مراكز األھرام لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة السادس من اكتوبر الجیزة

19014 اكتوبر  مشروع برعى بالزما شقة 12 الدور التانى بجوار مسجد 
الحصرى معمل المختبر البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة



19014 الحي السادس – أمام قصر الثقافة -6 أكتوبر معمل المختبر البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

19962 المحور المركزى - عمارات السیتى - اعلى مترو ماركت - بجوار 
مسجد الحصرى معمل كایروالب البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

19014 السوق التجارى الحى الحادى عشر- الشیخ زاید معمل المختبر البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

19911 7 المحور المركزى بجوار شرطھ النجدة معمل البرج البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

19445 75 المحور المركزى - الحى الثانى - المجاوره األولى - بجوار مسجد 
الحصرى معمل الشمس البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

19445 مركز خدمات الحى األول الشیخ زاید - بجوار مستشفى الشیخ زاید معمل الشمس البرتقالى المعامل الشیخ زاید الجیزة

16064 الحى السابع  بجوار مسجد الحصرى  برج برعى  الدور االول رویال الب البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

16064 الحى السادس  المجاوره الثانیھ أول ش الدولسى  عماره 70 رویال الب البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

01000053376 01000052241-42 سیلفر مول بجانب سیتى سكیب مول - المحور المركزى - الدور 4 البرتقالى میتاالب للتحالیل الطبیة المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

16059 میدان الحصرى - ابراج المدینة سنترا - المحور المركزى معامل الحكمة البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

16059 216 سنتر االردنیة التجارى - الحى السابع معامل الحكمة البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

16191 6 اكتوبر  مجمع ماجدة الحى السابع - بجوار سینما رنیسانس الفا الب البرتقالى المعامل السادس من اكتوبر الجیزة

01280009426 الشیخ زاید - مید بوینت طب االطفال أ.د. حسین حجاب البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01152360225 الحى الثانى - بجوار التوحید والنور امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد مركز مصر سكوب لمناظیر الجھاز الھضمى البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01202102097 02 38365282 المحور المركزي – مركز ھنیدة – الحى السابع – 6 أكتوبر طب االطفال أ.د. صالح عبد الھادى البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01222801341-01200500034 بریما فیستا-میدان ماجدة-امام حدیقة الحصرى-6 اكتوبر امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. محمد السید النمر البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

02 37939091 الشیخ زاید - محور 26 یولیو - قطعة 18 - مجمع توین تاورز - مبنى 
D امراض الباطنة و الروماتیزم أ.د. جعفر رجب البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01023635000 میدان ماجده - بریما فیستا - الدور األول - 6 أكتوبر أمراض صدریة د. ھبھ هللا ھانى محمد عسل البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01005420075 / 01009377711 02 38571591 حى الندى - مدخل زاید 2 - الشیخ زاید تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01125323232 01125313131 13 بیفیرلى ھیلز - الشیخ زاید تخصصات متعددة عیادات جولدن كیر التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

16850 297 المحور المركزى - امام مستشفى 6 اكتوبر تخصصات متعددة عیادات داوى التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01015444782 الحى 11 - المحور المركزى تخصصات متعددة عیادات د. ھند سعد زغلول التخصصة البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01272112349 المنطقة الصناعیة الرابعة - طریق المستقبل - التوسعات الشمالیة تخصصات متعددة عیادات المركز الطبى لمجموعة التنمیة الصناعیة البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة

01066227722 بریما فیستا-میدان ماجدة-امام حدیقة الحصرى-6 اكتوبر أنف وأذن وحنجره د.محمد جامع البرتقالى ھیئة األطباء السادس من اكتوبر الجیزة



19692 10 تقسیم جمعیة مصر للطیران - الكیلو 4.5 صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19692 3 الحى االول - منطقة خدمات االحیاء - خلف سعودى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19692 76 شارع مكرم عبید - امام مسجد االیمان صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19692 17 شارع البطراوى من شارع عباس العقاد - المنطقة االولى - 
بجوار جنینة مول صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19692 85 شارع المیثاق - زھراء مدینة نصر صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19692 6 شارع 155 میدان الحریة - امام الشبراوى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19692 شارع محمد سید احمد مع فیضى باشا - بجوار مستشفى حلوان العام صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

19692 101 شارع التحریر - امام برج ساریدار صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19692 58 شارع مصدق - بجوار بنك عودة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19692 65 شارع مصدق - بجوار فرع اتصاالت صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19692 106 شارع جامعة الدول صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 13 سور نادى الزمالك - شارع جامعة الدول العربیة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 139 شارع السودان - ناصیة شارع العراق صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 61 شارع السودان - بجوار معرض البربرى للموبیلیا صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 4 شارع عبد المنعم ریاض - بجوار تاكى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 12 شارع وادى النیل - الجیوشى - بجوار كوین صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19692 218 شارع الھرم الرئیسى - محطة المطبعة - حى العمرانیة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19692 تقاطع اللبینى مع شارع عبد المجید البطران - المریوطیة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19692 408 شارع االھرام - قسم العمرانیة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19692 122 حوض خان - نزلة السمان - البوابة االولى (خوفو) صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19692 340 شارع الجیش صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19692 محل 3 - المحور المركزى الجنوبى - مدخل المول - بجوار مستشفى 
الشیخ زاید التخصصى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الشیخ زاید الجیزة

19692 12 شارع جواد حسنى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

19692 239 شارع جمال عبد الناصر صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ میامى االسكندریة



19692 231 شارع بور سعید - بجوار مستشفى الیسر صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ كلیوباترا االسكندریة

19692 شارع الجیش - عمارة عایدة ریاض صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

19692 7 شارع عمر شاھین - قسم االشارة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ الزقازیق الشرقیة

19692 شارع الثورة - بجوار مسجد العبدروس - المنشیة الجدیدة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ فاقوس الشرقیة

19692 تقاطع شارع محمد على و سعد زغلول من شارع الثالثینى صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

19692 69 شارع الجمھوریة - رقم 4 تقسیم ارض البحریة - برج الكرامة صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

19692 94 الشارع التجارى - الشیخ زاید صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19692 شارع الخیر و البركة امام مستشفى الخیر و البركة - متفرع من 
شارع شبین صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19692 شارع شبین الكوم - امام المعھد الدینى - مجمع المحاكم صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19692 داخل مستشفى الكھرباء صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19692 520 شارع الجیش - میدان االربعین صیدلیات دوائى البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

19661 138شارع النزھة - تریومف صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19661 94شارع سید ذكریا - مساكن شیراتون صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19661 123شارع الحجاز - میدان ھلیوبولیس صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19661 159 الشباب الجنوبى - التجمع األول صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19661 میجا مول - امام المحلیھ الرابعھ - التجمع الثالث صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ التجمع الثالث القاھره

19661 6 عمارات القضاه - خلف النادى األھلى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19661 52 ش عباس العقاد صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19661 5ش احمد الزمر - امتداد ذاكر حسین صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19661 56ش مكرم عبید صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19661 106ش حسن المأمون - امام النادى االھلى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

02 38244848 01004960806 6 اكتوبر  المحور المركزى  سیتى ستارز  برج 6  الدور الرابع د. ھانى فتحى تھامى عفیفى البرتقالى أسنان السادس من اكتوبر الجیزة

01001733690 02 38381231 105 امام التوحید و النور - امتداد الحصرى - المحور المركزى د. محمد محمود عویضة البرتقالى أسنان السادس من اكتوبر الجیزة

02 33037731 92 ب شارع احمد عرابى - بجوار عمر افندى فامیلى دینتال سنتر البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة



01020440096 02 33456454 15 شارع جامعة الدول العربیة مركز سمارت دینتال كلینیك د. حازم البلتاجى البرتقالى أسنان المھندسین الجیزة

01122070300 برج 1 - ابراج برعى بالزا - الحصرى د. ھند عادل الحالب البرتقالى أسنان السادس من اكتوبر الجیزة

02 38362464 02 38362463 الحى السابع – مدینة 6 أكتوبر مستشفى الزھور البرتقالى أسنان السادس من اكتوبر الجیزة

01202787272 02 38653473 بیزینس بارك - مبنى 6 - الدور السادس د. مینا كمال كامل البرتقالى أسنان الشیخ زاید الجیزة

01095307917 01092182454 داون تاون مول - 29 المحور المركزى  مركز رویال لالسنان البرتقالى أسنان الشیخ زاید الجیزة

01095307917 01092182454 29 المحور المركزى - داون تاون مول  مركز د.محمد عبد الحمید زكى (مركز الفیال ) البرتقالى أسنان الشیخ زاید الجیزة

01020440096 02 38511933 143 المجاورة االولى - الحى السابع - مدینة الشیخ زاید مركز سمارت دینتال كلینیك د. حازم البلتاجى البرتقالى أسنان الشیخ زاید الجیزة

02 38516774 الوحدة 52 - اركان مول - مدینة الشیخ زاید فیزیو كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

01007412217 نادى القریھ الذكیھ ( مبنى 2 شارع 23) مركز حسبو للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

01225725490 الحى السادس - مدخل المستقبل - عمارة 8أ - اعلى مقھى الجزیرة مركز الھالل للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

01111120054 سیتى مول - على الدین - الحى السابع - میدان الحصرى - خلف 
جامعة 6 اكتوبر مركز النیل التخصصى   أ.د. صالح عبد المنعم صوان البرتقالى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

02 238244755-6 المحور المركزى الخدمى - امام الحى الخامس ایدین للرعایة الطبیة الذھبى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

01111112829 17/1/ب المحور المركزى - خلف التوحید و النور - امام مستشفى 
تبارك مركز البحراوى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى السادس من اكتوبر الجیزة

01065547397 02 35393537 داندى مول - طریق مصر اسكندریة الصحراوى بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

01000343362 مول العرب - میدان جھینة بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

01002194429 مول العرب - میدان جھینة سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

01000358205 جاالریا مول - مبنى رایھ بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

02 38244854 010945050005 المحور الخدمى - سیتى ستارز - 6 اكتوبر اوبتیكال شوب البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

01069999093 مول العرب - محل رقم 282 & 283 جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

01020038532 100 شارع السودان - تقاطع نھایة شارع جامعة الدول اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات المھندسین الجیزة

01002140190 دیاموند مول محل رقم 68 - السادس من  اكتوبر اوبتك جالیرى البرتقالى مراكز البصریات السادس من اكتوبر الجیزة

02 38512920-28 المحور المركزى - بجوار مستشفى الشیخ زاید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى جلوبال كیر البرتقالى المستشفیات الشیخ زاید الجیزة

01033322332 مشروع وست تاون - سودیك عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الندى - الشیخ زاید الذھبى المستشفیات الشیخ زاید الجیزة

0237963013-4-5-6-7-8 01026116635 مدینة رفیدة الطبیة - مدخل زاید 2 -  الشیخ زاید – خلف مبني ھیئة 
المجتمعات العمرانیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الشیخ زاید الجیزة



19186 02 3793906 توین تاورز - امتداد محور 26 یولیو میجا سكان البرتقالى مراكز األشعة الشیخ زاید الجیزة

19656 01289993333 مدخل 2- بجوار مستشفى الشیخ زاید التخصصى مركز النیل لالشعة و التحالیل البرتقالى مراكز األشعة الشیخ زاید الجیزة

19911 زاید سیتى سنتر بجوار مستشفى زاید العام معمل البرج البرتقالى المعامل الشیخ زاید الجیزة

16064 C محور 26 یولیو - توین تاورز - مبنى رویال الب البرتقالى المعامل الشیخ زاید الجیزة

16191 الحى األول مدخا 1 - 6ب شقھ 104 - الدور االرضى بعد ھایبر وان الفا الب البرتقالى المعامل الشیخ زاید الجیزة

16191 مدخل الشیخ زاید - أركان مول الفا الب البرتقالى المعامل الشیخ زاید الجیزة

0100011994 02 235709828 الحیاه مول - اعلى بنك بلوم - بجوار مستشفى الشیخ زاید التخصصى طب االطفال عیادات اطفالنا التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01100567378-01140416005 02 25708808-01114850810 مدخل زاید 2000 - زاید داون تاون - الدور الثانى - فوق البنك 
العربى - بجوار مستشفى الشیخ زاید التخصصى أنف وأذن وحنجره د. محمد ھیبھ البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01123235458 مبنى Medipoint الطبى - المحور المركزى الجنوبى  - الشیخ زاید أمراض قلب وأوعیة دمویة د. خالد رفعت عبد المجید البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

0102700705 01020443304 سنتر الندى - الحى الثالث تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01000047970 مول الجزیرة بالزا - بجوار اركان مول تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01005420075 01009377711 مول رقم 4 - مدینة بیفیرلى ھیلز تخصصات متعددة مركز سیتى كلینك للخدمات الطبیھ البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01010010071 02 37963111 مول روفیدة امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد مركز رؤیة للجھاز الھضمى و الكبد و المناظیر البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

01115677222 02 38504740 الحیاه مول - بجوار مستشفى جلوبال كیر امراض النساء و التولید د. فایز یحیى الدسوقى البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

16724 مجمع میدى بوینت الطبى - الدور الثالث - داون تاون زاید - الشیخ 
زاید طب االطفال عیادات طبیبى 24/7 البرتقالى ھیئة األطباء الشیخ زاید الجیزة

19661 21عمارات مصر للتعمیر - ش. افریقیا - امتداد مصطفى النحاس - 
مدینة نصر صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19661 1 ش 255 - المعادى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19661 2 أبراج الجزیرة - مصر حلوان الزراعي - أمام فندق كایروتیل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19661 14شارع النھضھ ( خلف مسجد الفاروق ) - المعادى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19661 مستشفى الھدى االسالمى شارع فیضى - اطلس - حلوان صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حلوان القاھره

19661 شارع 9 میدان المفارق ( بجوار مسجد الریاض ) المقطم صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

01127910700-01000974663 02 38115501 5 شارع سعد زغلول عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجمعیة الطبیة االسالمیة البرتقالى المستشفیات الحوامدیة الجیزة

19661 12میدان النافوره - المقطم صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

010095948454 2 عمارات الضباط - من شارع الھرم بصریات العادل البرتقالى مراكز البصریات الھرم الجیزة



0237806505 385 ش االھرام - الھرم مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الھرم الجیزة

01001787060 6 أكتوبر - میدان جھینھ مول العرب - بوابھ 19 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الشیخ زاید الجیزة

01111332332 الكیلو 28 طریق مصر االسكندریھ الصحراوى -  داندى مول عیادات الصحة و الجمال - جو كلینك البرتقالى ھیئة األطباء مصر اسكندریھ الصحراوى الجیزة

16064 10 ش نھیا رویال الب البرتقالى المعامل نھیا الجیزة

02 38607947 02 38606984 ش الجیش - بجوار األداره الزراعیھ - العیاط عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الزھراء التخصصى البرتقالى المستشفیات العیاط الجیزة

19661 قطعھ 6309شارع الجامعھ الحدیثھ - الھضبھ الوسطى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

01114551552 01128278313 برج الھدى - الموقف الجدید مركز دبور للتشخیص الطبى البرتقالى مراكز األشعة البدرشین الجیزة

19962 شارع النیل السعید معمل كایروالب البرتقالى المعامل البدرشین الجیزة

01000639464 ش المؤسسھ - أمام عیادة د. على ابراھیم عواد معامل جاما للتحالیل الطبیھ البرتقالى المعامل اطفیح الجیزة

02 44711553 02 44711554 ش امتداد ریاض الصالحین - متفرع من ترعة الشابورى - امام 
السجل المدنى بمساكن الخزف و الصینى - مسطرد - شبرا الخیمھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الطاھر الطبى البرتقالى المستشفیات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 42236557 02 42230664 المنطقة الصناعیة بشبرا الخیمة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المركز الطبى عصفور - اســرتنا البرتقالى المستشفیات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 46043470 02 46043465 15 شارع 25 - متفرع من شارع احمد عرابى - عزبة عثمان - شبرا 
الخیمة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االمل البرتقالى المستشفیات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

19989 شارع السادات من شارع 15 مایو مدینھ الفتح تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة شبرا الخیمھ القلیوبیھ

16064 ش 15 مایو برج القطان  أعلى مستشفى تبارك رویال الب البرتقالى المعامل شبرا الخیمھ القلیوبیھ

16064 مسطرد - 2 ش سالمھ بصیلھ - أمام المسجد رویال الب البرتقالى المعامل شبرا الخیمھ القلیوبیھ

16064 شارع 25 تقاطع شارع احمد عرابى - اسفل مقر الحزب الوطنى رویال الب البرتقالى المعامل شبرا الخیمھ القلیوبیھ

19014 2 ش الوحدة ناصیة 15 مایو  بجوار النساجون الشرقیون - شبرا 
الخیمة معمل المختبر البرتقالى المعامل شبرا الخیمھ القلیوبیھ

19911 33 ش 15 مایو معمل البرج البرتقالى المعامل شبرا الخیمھ القلیوبیھ

02 46059927 1 ش أحمد عرابي - آخر كوبري عرابي - برج النساجون - شبرا 
الخیمة األول مركز البرج للعالج الطبیعي البرتقالى عالج طبیعى شبرا الخیمھ القلیوبیھ

19661 63 ش المنیل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

19661 87 ش المنیل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

19661 58 ش القصر العینى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ القصر العینى القاھره

19661 2ش بھجت على صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الزمالك القاھره

01222612509 02 48266552 شارع 15 مایو امام مدرسة التجاره بنات - شبرا الخیمھ مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات شبرا الخیمھ القلیوبیھ



01222612509 02 48266552 اوالد یاسین عزبة بدران بجوار نادى الكابالت - شبرا الخیمھ مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

01222612509 02 48266552 شارع عبد السالم عارف من احمد عرابى عزبة عثمان - شبرا الخیمھ مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات شبرا الخیمھ القلیوبیھ

0133168527-01022211331 0133168524-01022211332 شارع مسجد عمر بن الخطاب - بنھا الجدیدة - خلف التأمین الصحى - 
امام مدرسة بنھا الثانویة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى الكویتى التخصصى البرتقالى المستشفیات بنھا القلیوبیھ

013 3222817- 013 3222816 013 3222818 1 شارع النساج - امام كلیة العلوم عالج داخلى - عیادات خارجیة مركز ابصار لجراحة العیون البرتقالى المستشفیات بنھا القلیوبیھ

0133260280 0133255257 20 شارع سعد زغلول بجوار بنك مصر  بنھا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مستشفى الراعى الصالح البرتقالى المستشفیات بنھا القلیوبیھ

19989 7ش بنك مصر من  سعد زغلول مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة بنھا القلیوبیھ

013 3253001 01223163143 عماره المثلث - میدان سعد زغلول مركز د. احمد فرید لالشعة البرتقالى مراكز األشعة بنھا القلیوبیھ

01026264666 0133236262 ش النجدة - خلف مستشفى الجامعھ مركز سما سكان البرتقالى مراكز األشعة بنھا القلیوبیھ

19911 1 شارع الحریـة  عمر طوسون سابقاً  معمل البرج البرتقالى المعامل بنھا القلیوبیھ

19014 18 ش جمیل محطة العدلى – بنھا معمل المختبر البرتقالى المعامل بنھا القلیوبیھ

16191 29 شارع سعد زغلول  محطة العادلى الفا الب البرتقالى المعامل بنھا القلیوبیھ

0127885793 0133269626 1ش جمیل برج مكة االمراض الجلدیة و التناسلیة سمیرة المنشاوي البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

0133265826 بنھا - سنتر حجازى - أمام المحكمھ أمراض الباطنة العامة د. أیمن محمد ابراھیم البدوى البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

0133266400 ش الشھید صالح كامل حجازى أمراض صدریة د. طارق سامى عبد الغنى عیسوى البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

0122328773 01065351802 برج األمل - ش سعد زغلول - ناصیة بن الرشید أعلى سنتر أبناء 
التوحید جراحة عامة د. السید عفیفى القطان البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

01270452443 كفر الجزار - طریق مصر اسكندریھ القدیم بجوار مدرسة بالل بن 
رباح المشتركھ مسالك بولیة د. ربیع جمعھ سید عمر البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

01012077787 األھرام - بجوار برج كنتاكى - أعلى المكتب الحدیث االمراض الجلدیة و التناسلیة د. أحمد حامد عبد الكریم البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

01023952323 بجوار مجمع مواقف بھا الجدیده - امام مسجد الصحابھ جراحة عظام د. محمد عنتر المصیلحى البرتقالى ھیئة األطباء بنھا القلیوبیھ

19661 5 ش رشدى - تقاطع محمد فرید صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19661 38ش رمسیس - بجوار قسم االزبكیة - امام جامع الفتح صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19661 138ش التحریر - عمارة ستراند - باب اللوق - عابدین صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19661 166 ش أبو الفرج - روض الفرج صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

01275188209 01002862757 المنشیھ - خلف محطة القطار - أمام محلت السبیلى د.مایكل منصور سالمھ البرتقالى أسنان بنھا القلیوبیھ

01228251727 تقسیم عیاد - امام النادى الریاضى مركز رویال سنتر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى بنھا القلیوبیھ



01013307773 02 28850270 8 شارع صرف الصحى الخصوص العمومى عالج داخلي  - عیادات خارجیة مستشفى الحیاه الجدیدة البرتقالى المستشفیات الخصوص القلیوبیھ

02 42101600 ش المدارس امام مدرسة صالح الدین االعدادیھ  قلیوب البلد  القلیوبیھ جراحة عظام د. ولید عبد الحى محمد حرحش البرتقالى ھیئة األطباء قلیوب القلیوبیھ

01067295536 میت حلفا - شارع السلخانة - امام مدرسة میت حلفا الثانویة امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.احمد ابراھیم صقر البرتقالى ھیئة األطباء قلیوب القلیوبیھ

01154020428 قلیوب البلد - بجوار المحكمة - امام معمل المختبر امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.احمد ابراھیم صقر البرتقالى ھیئة األطباء قلیوب القلیوبیھ

19661 35میدان السیدة زینب صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ السیده زینب القاھره

19661 335ش بور سعید صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ السیده زینب القاھره

19661 31 ش البطل أحمد عبد العزیز صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

01064745071 ش دالیا بجوار المحكمھ  قلیوب البلد  القلیوبیھ مركز العالج الطبیعى الحدیث البرتقالى عالج طبیعى قلیوب القلیوبیھ

01222612509 02 48266552 قلیوب البلد امام المزلقان مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات قلیوب القلیوبیھ

01276315995 42188400 - 42172625 5 شارع الحریھ -  القناطر الخیریھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى كنیسة العذراء الخیریھ البرتقالى المستشفیات القناطر القلیوبیھ

0244050480 01122123339 شارع جسر النیل - الطریق الدائرى - باسوس - القناطر الخیریة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق التخصصى البرتقالى المستشفیات القناطر القلیوبیھ

19661 3 ش البطل أحمد عبد العزیز صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

01200043245 01273339932 شارع بور سعید - اعلى صیدلیة الوكیل مركز دلتا لالشعة البرتقالى مراكز األشعة شبین القناطر القلیوبیھ

01225804878 الدلتا - ش دار المناسبات مسالك بولیة د. ربیع جمعھ سید عمر البرتقالى ھیئة األطباء شبین القناطر القلیوبیھ

01225804878 شارع حسین رشدى امراض الكبد و مناظیر الجھاز الھضمى د. ھشام الوكیل البرتقالى ھیئة األطباء شبین القناطر القلیوبیھ

0132724950 01015309767 اسفل مركز د. احمد فرید لالشعة جراحة عظام د. محمد عبد الظاھر حسین البرتقالى ھیئة األطباء شبین القناطر القلیوبیھ

19661 9 شارع جامعة الدول العربیة صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19661 41 میدان سلیمان جوھر صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

013 2460177 ش أحمد عبد العزیز بجوار المطافئ  طوخ  القلیوبیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الفیومى البرتقالى المستشفیات طوخ القلیوبیھ

0132469303 1100057576 شارع النقراشى - امام مدرسة طوخ الخاصة مركز سما سكان البرتقالى مراكز األشعة طوخ القلیوبیھ

0132464710 01287941152 أمام مدرسة طوخ الخاصة باطنة عامة وجھاز ھضمى وكبد ومتابعة سكر علي سعد علي البرتقالى ھیئة األطباء طوخ القلیوبیھ

19661 117ش التحریر صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

02 22542476 تقسیم التجاریین - الجبل األخضر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الحیاه التخصصى البرتقالى المستشفیات الخانكھ القلیوبیھ

01222612509 02 48266552 امام شركة اسكو - بھتیم مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات بھتیم القلیوبیھ



01222612509 02 48266552 سنتر الرضوى بالمرجوشى - بھتیم مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات بھتیم القلیوبیھ

01222612509 02 48266552 شارع مخلص - بھتیم مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات بھتیم القلیوبیھ

01222612509 02 48266552 مبدان بھتیم - برج العفیفى مراكز كمال و جالل البرتقالى مراكز البصریات بھتیم القلیوبیھ

01270472685 تقاطع ش نصار مع شارع جامع العمرى مسالك بولیة د. ربیع جمعھ سید عمر البرتقالى ھیئة األطباء قھا القلیوبیھ

01023952323 شارع األثریھ جراحة عظام د. محمد عنتر المصیلحى البرتقالى ھیئة األطباء قھا القلیوبیھ

01022213599 خلف مدرسة معاذ بن جبل - الحى االول - مدینة العبور عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مصر االمل البرتقالى المستشفیات العبور القلیوبیھ

02 44799017 02 44799014-15 الحى الثامن - المحلیة االولى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عین شمس التخصصى البرتقالى المستشفیات العبور القلیوبیھ

01021222262 02 43113900-02246142000 مدینة العبور - مركز الحى الخامس - قطعھ رقم 5 - بلوك 16081 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى فرید حبیب البرتقالى المستشفیات العبور القلیوبیھ

01157057092 01157057095 الحى االول - سنتر اللؤلؤة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات العبور القلیوبیھ

19911 الحى االول, داخل سنتر الحجاز, مدینة العبور, القلیوبیة معمل البرج البرتقالى المعامل العبور القلیوبیھ

19358 سنتر لؤلؤة العبور - الحى االول معامل سبید الب البرتقالى المعامل العبور القلیوبیھ

01008259047 عمارة 532  - امام مكتب برید - اسكان الشباب د. محمد رفاعى السید البرتقالى أسنان العبور القلیوبیھ

19661 148ش التحریر صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

19661 65 ش ربیع الجیزى - امام مجمع المحاكم صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الجیزه الجیزة

01110002137 مدینة العبور - مركز الحى األول - محلیھ 8 أ - فیال الیاسمین المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان العبور القلیوبیھ

02 44798915 01110002137 22 شارع االمام مالك - من میدان احمد بدوى - الحى السادس مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى العبور القلیوبیھ

01064411554 جولف سیتى مول - محل 68 - مدینة العبور جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات العبور القلیوبیھ

01066603110 01022234438 الشیخ زاید - محور 26 یولیو - مول ھایبر وان - محل رقم 14 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الشیخ زاید الجیزة

02 38622883 17 شارع الكرنك عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مكة الطبى البرتقالى المستشفیات الصف الجیزة

19661 28 ش أبو الھول السیاحى - الناحیھ الشرقیھ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19661 276ش الھرم - امام كایرو مول صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19661 3 میدان الرمایھ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

01223548307 210 ش بور سعید میدان سبورتنج د. محمد المسیري طبیب متالیف سبورتنج االسكندریة

16781 7 شارع محمد محمد مطاوع – الشالالت – األزاریطة عیادة متالیف بمستشفى اندلسیة الشالالت (السالمة الجدیدة) عیادة متالیف األزاریطھ االسكندریة



16781 7 شارع محمد محمد مطاوع – الشالالت – األزاریطة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى اندلسیة الشالالت (السالمة الجدیدة) الذھبى المستشفیات األزاریطھ االسكندریة

03 4197000 16781 35 ش د. بھاء الدین الغتورى - متقاطع مع شارع د. سید فھمى - 
سموحھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى أندلسیة سموحة الذھبى المستشفیات سموحھ االسكندریة

01222370117-01222370171 03 4272659-03 4272652 طریق 14 مایو – سموحة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المركز الطبي الجدید بسموحھ الفضى المستشفیات سموحھ االسكندریة

03 5539446 03 4284232 3 ش مصطفى النجار -خلف ابراج سیدى جابر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى بدراوى الفضى المستشفیات سموحھ االسكندریة

19152 03 5833059, 03 5834291 13 شارع الشعراوي لوران عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى لوران الفضى المستشفیات لوران االسكندریة

01284089900 03 5841717-03 5841806 56 شارع عبد السالم عارف – سابا باشا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى األلمانى الفضى المستشفیات سابا باشا االسكندریة

03 5856548 03 5856453 9شارع مصطفى فھمي - جلیم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق األخضر المستشفیات جلیم االسكندریة

19661 432 ش الملك فیصل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19661 1 ش خالد بن الولید - میدان الساعھ - الطالبیھ - فیصل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

03 4800030 5 شارع د. على ابراھیم - خلف سینما رادیو مركز المدینة لالشعة البرتقالى مراكز األشعة محطة الرمل االسكندریة

0114077793 03 4878027-034878021 فرع محطة الرمل   4 شارع امین فكرى - بجوار مدرسة المنار دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة محطة الرمل االسكندریة

19014 21 ش امین فكرى - بجوار سینما رادیو معمل المختبر البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

16987 21 ش أمین فكرى – محطة الرمل معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

03 4875119 03 4864381 45 ش صفیة زغلول امام سینما ریالتو معمل الصاوى البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

19911 14 شارع كلیة الطب محطة الرمل معمل البرج البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

16987 18 ش كلیة الطب معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

01000070690 شارع مصطفى حافظ - عمارة 13  معامل میترا  البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

16191 15 میدان سعد زغلول الفا الب البرتقالى المعامل محطة الرمل االسكندریة

01111749696 03 4855593 8 شارع كلیة الطب - محطة الرمل أمراض صدریة د. عماد الدین مصطفى حسن البرتقالى ھیئة األطباء محطة الرمل االسكندریة

01222265270 034805225 22ش الغرفة التجاریة – محطة الرمل أمراض صدریة ا.د محمد حلمى زیدان البرتقالى ھیئة األطباء محطة الرمل االسكندریة

03 4838750 7ش على رامز خلف سینما رادیو – محطة الرمل جراحة المخ و األعصاب ا.د احمد یحیى البرتقالى ھیئة األطباء محطة الرمل االسكندریة

19661 45 ش الملك فیصل - الوفاء و االمل صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19661 104 ش الملك فیصل - المریوطیھ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19661 37ش كعبیش - برج الحسن صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة



19661 3 میدان الرمایھ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ میدان الرمایھ الجیزة

19661 76 مدخل البوابھ األولى - حدائق األھرام صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 272 د امتداد شارع جاردینیا - البوابھ الثانیھ - حدائق االھرام صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 421  طریق الجیش - البوابھ الرابعھ - حدائق االھرام صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 13ح خلف المول التجارى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 18ك البوابة الثانیة صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 412ن شارع الجیش - البوابة الرابعة صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19661 دولفین مول أمام جامعة 6 اكتوبر صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19661 5 مول زمزم - میدان الحصرى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

03 4283388 03 4245107-108 ابراج السرایا – طریق 14 مایو   سموحة عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى السرایا البرتقالى المستشفیات سموحھ االسكندریة

01000222723 03 9575215 75 شارع فوزى معاذ - امام مكتبة سمیر و على عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز سموحة لطب االطفال و حدیثى الوالدة البرتقالى المستشفیات سموحھ االسكندریة

01003102800-01003102900 034247470 - 034247471 52 شارع توت عنخ أمون- أبراج سیدي جابر -برج الزھراء. عالج داخلى - عیادات خارجیة مركز رؤیة - اسكندریة - لتصحیح االبصار البرتقالى المستشفیات سموحھ االسكندریة

03 4207320 24 ش بھاء الدین غتورى – سموحة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز القلب الدولى البرتقالى المستشفیات سموحھ االسكندریة

01140777792 03 4266656-57 14 شارع مصطفى كامل - بجوار مستشفى االسكندریة الدولى دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة سموحھ االسكندریة

034390022 19911 90 شارع فوزى معاذ أبراج سما الحریة بجوار مسجد على بن ابى 
طالب معمل البرج البرتقالى المعامل سموحھ االسكندریة

19014 سموحة  27 میدان فیكتوریا  ایمانویل معمل المختبر البرتقالى المعامل سموحھ االسكندریة

01210175643 03 4250823 31 میدان فیكتور عمانویل جراحة عظام د. احمد حسن والى البرتقالى ھیئة األطباء سموحھ االسكندریة

03 4242799 ش فوزى معاز میدان على بن ابى طالب- سموحھ جراحة عظام أ.د. حسام الشافعي البرتقالى ھیئة األطباء سموحھ االسكندریة

19661 مستشفى دریم الند - مدخل 3 صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19661 بیفرلى ھیلز 20 خدمات البوابھ الرابعھ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ بیفیرلى ھیلز الجیزة

19661 لیجندا مول - میدان زھرة المدائن صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الشیخ زاید الجیزة

19661 محور جمال عبد الناصر - مول اى فتنیس صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الشیخ زاید الجیزة

19661 423 طریق الحریة – رشدى صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ رشدى االسكندریة

19661 المنطقة التاسعة - خلف المركز الطبى - مارینا 2 صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة



19661 17السوق التجارى - مارینا 5 صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19661 1مساكن النشار حي المناخ بجوار مكتب االھرام صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

19661 برج قناة السویس رقم 44 - تقسیم الشروق قشالق السواحل - حي 
المناخ صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

01123461037 01151008855 29 شارع فوزى معاذ - اعلى اتصاالت مركز زھیر لطب و جراحة الفم و االسنان البرتقالى أسنان سموحھ االسكندریة

01019994947 4 شارع فوزى معاذ مركز كریستال تیث لالسنان  البرتقالى أسنان سموحھ االسكندریة

011444477730 03 9579416 شارع فوزى معاذ - امام مفكو حلوان مركز تاج لعالج االسنان البرتقالى أسنان سموحھ االسكندریة

01144477730 039579416 سیتى مول جولف العبور محل رقم 28-27 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات العبور القلیوبیھ

4 برج البرت - سموحة 01066603124 جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات سموحھ االسكندریة

01227126187-01023079931 03 3571691-2-3-4 10 شارع حسن امین من شارع االقبال عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االقبال البرتقالى المستشفیات لوران االسكندریة

01012121279 03 5480318 شارع جمال عبد الناصر مركز امیریكان دینتال كیر لالسنان البرتقالى أسنان العصافره االسكندریة

01012121279 03 5480318 377 طریق الحریھ  مصطفى كامل  االسكندریھ الجراحة و المناظیر أ.د. ماھر غرابھ البرتقالى ھیئة األطباء مصطفى كامل االسكندریة

03 5231588 91 ش أحمد شوقى مصطفى كامل طب االطفال أ.د.  نادر عبد المنعم فصیح البرتقالى ھیئة األطباء مصطفى كامل االسكندریة

03 5220339 عماره ج  المدینھ الطبیھ  مصطفى كامل جراحة عامة أ.د. السعید عباس الكیال البرتقالى ھیئة األطباء مصطفى كامل االسكندریة

012-22608238 03-5426423 91 شارع أحمد شوقى –مصطفى كامل االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. أشرف محمود حمزة البرتقالى ھیئة األطباء مصطفى كامل االسكندریة

19661 مول وتر فرونت - بورتو السخنة صیدلیات رشدى البرتقالى صیدلیھ العین السخنة السویس

16097 02 26392429 40 شارع ھارون - میدان الجامع صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

01211113131 316 طریق الحریة - سیدى جابر اتحاد مالك الدكاترة صیدلیات الدواء  البرتقالى صیدلیھ سیدى جابر االسكندریة

01207999361 - 19040 03 5233368 ش بورسعید  امام مسجد سیدى جابر  سیدى جابر الشیخ طوارئ فقط مستشفى مصطفى كامل العسكري البرتقالى المستشفیات سیدى جابر االسكندریة

035466805 03-5448858 4،5 عمارات سومید - شارع قنال المحمودیھ - سیدى جابر - 
االسكندریھ عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز أى كیر للخدمات الطبیھ البرتقالى المستشفیات سیدى جابر االسكندریة

0303807481-5 236 ش بورسعید  سیدى جابر  االسكندریھ مركز الحیاه سكان البرتقالى مراكز األشعة سیدى جابر االسكندریة

01000070690 كلیوباترا - امام محطة ترام كلیوباترا الصغرى- عمارة 50 معامل میترا  البرتقالى المعامل كلیوباترا االسكندریة

01222430339 03 5225587 211 شارع بور سعید - سبورتنج - سیدى جابر الجراحة العامة د. شریف یوسف البرتقالى ھیئة األطباء سیدى جابر االسكندریة

01274745735 03 5442912 83 ش سیدى جابر  سیدى جابر  امام سنترال سیدى جابر أمراض النساء و التولید د. غادة حرفوش البرتقالى ھیئة األطباء سیدى جابر االسكندریة

16097 02 22679808 شارع النصر - عمارات التعاونیات - شیراتون المطار - بجوار فندق 
رادیسون بلو صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره



16097 02 26164991 الحى الخامس - شارع 16 - زینة مول صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

16097 02 24720117 برج الیاسمین قطعة 11 - بلوك 21 - شارع احمد الزمر - الحى العاشر صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

16097 02 22417000 227 جسر السویس صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ جسر السویس القاھره

16097 02 33049993 252 شارع السودان - میدان لبنان صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

03 5886197 01110660772 16 شارع البكباشى العیسوى - امام حلوانى برنیس مركز سامى لالسنان البرتقالى أسنان سیدى بشر االسكندریة

01004102112 9 ش إبراھیم شریف – أبراج كیرو سیز – المبنى اإلارى – سیدى 
جابر أ.د. ولید محمود غنیمھ البرتقالى أسنان سیدى جابر االسكندریة

01004102112 583 طریق الحریة – جلیم عالج داخلي - عیادات خارجیة المستشفى التخصصى للجھاز الھضمى والكبد البرتقالى المستشفیات جلیم االسكندریة

16097 02 33353777 21 شارع محى الدین ابو العز صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

16097 02 33365156 47 شارع مصدق صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

16097 02 33853822 173 شارع الملك فیصل - بجوار شارع العریش صیدلیات عز الدین البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

0121111313 طریق مرسى مطروح - البیطاش - امام النقل العام صیدلیات الدواء  البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

03 3086976 Alexandria صیدلیات فیض الكریم البرتقالى صیدلیھ العجمى االسكندریة

19110 02 27799075- 02 27798035 58 شارع ابو بكر الصدیق - میدان سفیر صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

03 5855058 035851433 542 طریق الحریة – جلیم مركز أ.د. وھیب موسى البرتقالى أسنان جلیم االسكندریة

03 5407806 03 5407798 88 شارع جمال عبد الناصر - میدان االكادیمیة عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى معھد الكتاركت الدولى البرتقالى المستشفیات میامى االسكندریة

035832656 035823181 42 شارع عبد السالم عارف – سابا باشا عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى معھد الكتاركت الدولى البرتقالى المستشفیات سابا باشا االسكندریة

19110 02 22566778 14أ ش شریف -  متفرع من شارع األھرام صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

01069999094 طریق مطار برج العرب - مول العروبة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات برج العرب االسكندریة

01001787002 مساكن زاید - ش فوزى معز - میدان فیكتور أیمنول - سموحھ مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات سموحھ االسكندریة

01019994947 مول سان ستیفانو - دورس ساید مركز كریستال تیث لالسنان  البرتقالى أسنان سان استیفانو االسكندریة

01002438796 سان ستیفانو مول سى أند كو للبصریات البرتقالى مراكز البصریات سان استیفانو االسكندریة

03 5551612 432 ملك حفنى – أمام محطة العصافرة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مبرة العصافرة البرتقالى المستشفیات العصافره االسكندریة

02 5346777 03 5346888 1ش 24 من ش 45 العصافرة قبلى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عقبة بن نافع البرتقالى المستشفیات العصافره االسكندریة

19110 02 24157685- 02 22917053 -  
02 22917052 صیدلیات مصر 86 ش المیرغني البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره



19110
02 26175704
02 26175707 الیف مول-2 العقار 79 -  مركز خدمات التجمع الخامس صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19110 02 22914804-02 22914808-
01000178517

14 عمارات رابعة االستثماري -  اول ش النزھة
صیدلیات مصر - میدان الساعة البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19110 02 22603685 153 عمارات التوفیق 
- شارع خضر التوني - متفرع من ش الطیران صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01146466767 03 4855022-99 دار االشعة 8 شارع كلیة الطب البرتقالى مراكز األشعة سموحھ االسكندریة

19110 0225503511 المجاورة الثالثة-المركز التجاري حي رجال االعمال -بجوار جامع 
الفردوس صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ مدینة 15 مایو القاھره

19110 02 23932567
02 23953869 176 ش التحریر -  باب اللوق صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19110
02 27384089
02 27377253
02 27365405

44 ش طلعت حرب صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

03 5217177 68 شارع احمد شوقى - مصطفى كامل كاریرا فیجن البرتقالى مراكز البصریات مصطفى كامل االسكندریة

01200075252 03 3560160 14 شارع محمود رضا تخصصات متعددة مركز عنایة الطبى البرتقالى ھیئة األطباء سیدى بشر االسكندریة

03 5400889 29 شارع البیكباشى العیسوى كاریرا فیجن البرتقالى مراكز البصریات سیدى بشر االسكندریة

16987 350 ش جمال عبد الناصر - أمام أسواق الشریف معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل میامى االسكندریة

19110 02 25745469
02 25750678 11 ب ش حسن صبري -الزمالك صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الزمالك الجیزة

19110 02 24309302
02 22027333 77 ش شبرا - بجوار محطة مترو مسرة صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

01122222083 سوق الزھور - محل رقم 5 كاریرا فیجن البرتقالى مراكز البصریات سیدى كریر االسكندریة

19911 427 شارع جمال عبد الناصر معمل البرج البرتقالى المعامل المندره االسكندریة

01227722137-01227391039 03 5776775-03 5776770 شارع فیلیب جالد - الساعة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى فیكتوریا البرتقالى المستشفیات فیكتوریا االسكندریة

19014 43فیكتوریا  ش الجالء بجوار قسم المنتزة معمل المختبر البرتقالى المعامل فیكتوریا االسكندریة

19911 10شارع الجالء – فیكتـوریـا معمل البرج البرتقالى المعامل فیكتوریا االسكندریة

16987 11 ش الجالء معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل فیكتوریا االسكندریة

16191 3 ش الجالء الفا الب البرتقالى المعامل فیكتوریا االسكندریة

03 5781197 28 شارع الجالء – برج الغنیمى – أمام قسم المنتزة – فیكتوریا جراحة عظام أ.د. ھشام فتحى غنیم البرتقالى ھیئة األطباء فیكتوریا االسكندریة

035275225 37 شارع الجالء – فیكتوریا أ.د. مدحت العیسوى البرتقالى أسنان فیكتوریا االسكندریة

03 5460130(10 Lines) 12 شارع رشدى - ناصیة عبد الحمید العبادى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الیكس سیدنى التخصصى البرتقالى المستشفیات رشدى االسكندریة

19014 رشدى  452 طریق الحریة اعلى صیدلیة صبرى معمل المختبر البرتقالى المعامل رشدى االسكندریة



16987 405 طریق الحریھ معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل رشدى االسكندریة

16191 418 طریق الحریھ الفا الب البرتقالى المعامل رشدى االسكندریة

03 5449448 452 طریق الحریة – رشدي أمراض الباطنة العامة أ.د. نبیل عبد الفتاح الكفراوي البرتقالى ھیئة األطباء رشدى االسكندریة

03 5452524 18 شارع سوریا –رشدى أنف وأذن وحنجره أ.د.  صدیق عبد السالم توفیق البرتقالى ھیئة األطباء رشدى االسكندریة

19110 02 33041806 - 02 33041803 اول ش احمد عرابي - میدان سفنكس صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19110 32 ش جزیرة العرب المھندسین 33039021 02 - 33041002 02 صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19110 02 33466477 - 02 33466544 25 شارع لبنان صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19110 02 37606341 - 02 37606341 40 شارع محى الدین ابو العز صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19110 01012244207 118ش التحریر بجوار محطة مترو الدقى صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

03 5831709 03 5831703 16 ش عبد السالم عارف  الھدایا االسكندریھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الھدایا باالسكندریھ البرتقالى المستشفیات الھدایا االسكندریة

035853245 شارع عبد السالم عارف أمام محطة ترام الھدایا – أبراج الخلیج برج 
ج أمراض صدریة أ.د. عبد المنعم كامل ربیع البرتقالى ھیئة األطباء الھدایا االسكندریة

01066612566 03 5834106 488 طریق الحریھ أمام محطة الوزاره - فوق خیر زمان عیون أ.د محمود السنباوى البرتقالى ھیئة األطباء بولكى االسكندریة

03 5446478 185 شارع أحمد شوقي –بولكى مسالك بولیة أ.د.  حسام الدین حجازي زیادة البرتقالى ھیئة األطباء بولكى االسكندریة

16987 182 ش عمر لطفى - سبورتنج معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل سبورتنج االسكندریة

03 5901960 172 ش عمر لطفى  سبورتنج جراحة عظام أ.د.  السباعى فرج البرتقالى ھیئة األطباء سبورتنج االسكندریة

01060434444 03 5923420 156 شارع عمر لطفى  سبورتنج عیون أ.د. ھشام فاروق إدریس البرتقالى ھیئة األطباء سبورتنج االسكندریة

03 4282773 1ش حسن سرور –سبورتینج –طریق الحریة امام نادى سبورتینج امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد ا.د ھشام ایوب البرتقالى ھیئة األطباء سبورتنج االسكندریة

19110 01012244206 20 ش التحریر امام محطة مترو البحوث صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

03 5919323 175 ش بورسعید - سبورتنج الصغرى مركز سبورتنج للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى سبورتنج االسكندریة

03 3856888-777 01098880229 طریق 14 مایو - مجمع الوطنیة الطبى - امام جامعة فاروس مركز االسكندریة للطب الطبیعى و التأھیل - حیاه كیر سنتر البرتقالى عالج طبیعى سموحھ االسكندریة

01000025814 03 4211599 279 طریق الحریة – سبورتنج مركز االسكدندریة للرومااتیزم والتاھیل  د . خالد اسماعیل البرتقالى عالج طبیعى سبورتنج االسكندریة

03 5230640 217 شارع عمر لطفى كلیوباترا طب االطفال أ.د. مصطفى سالمة البرتقالى ھیئة األطباء كلیوباترا االسكندریة

19110 01023355476 21 ش زكي عثمان – بین السرایات صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ بین السرایات الجیزة

01283999372 03 5827640 33 ش الفتح أمام محطة ترام فلمنج جراحة عظام د. مجدى الدخاخنى البرتقالى ھیئة األطباء فلمنج االسكندریة



19110 02 37766515
02 35724128 5 شارع مراد صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الجیزه الجیزة

01090844499 كارفور سیتى مول - طریق مصر اسكندریة الصحراوى بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات سیدى كریر االسكندریة

01211113131 69 شارع على لطفى - الترام صیدلیات الدواء  البرتقالى صیدلیھ االبراھمیھ االسكندریة

03 5909566 24 ش بینوز - االبراھیمیھ تیرى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات االبراھمیھ االسكندریة

16987 20ش محمد سعید متفرع من عبد الحمید الدیب – ثروت معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل ثروت االسكندریة

19911 514 طریق الحریة محطة الوزارة معمل البرج البرتقالى المعامل الـوزارة االسكندریة

03 5904015 03 4244504 23 شارع ھلیبولیس - أمام مستشفى نور األسالم - كامب شیزار أمراض النساء و التولید د. أسامھ عبد الجواد البرتقالى ھیئة األطباء كامب شیزار االسكندریة

01000507070 03 5750480 649 طریق الحریھ - جناكلیس بجوار سنترال الفتح مباشرة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز دار القلب و الصدر البرتقالى المستشفیات جناكلیس االسكندریة

01001116090-01148883334 03 5846830-03 5846820 5 شارع صبرى - محطة ترام جناكلیس مركز تاج لعالج االسنان البرتقالى أسنان جناكلیس االسكندریة

03 5847576 مول فتح هللا كاریرا فیجن البرتقالى مراكز البصریات جناكلیس االسكندریة

19110 02 33834557- 02 33834559 103 ش الھرم الرئیسي - بجوار فندق جوھرة االھرام صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19110 02 33881685
02 33881687 32 ش الھرم الرئیسي – مدینة بیتكو - مشعل صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

03 5910864 12 شارع ھیرودت أمام 5 شارع بورسعید – الشاطبى أمراض الباطنة العامة أ.د. نجوى عمرو الشین البرتقالى ھیئة األطباء الشاطبى االسكندریة

19911 68 شارع االسكندرانى معمل البرج البرتقالى المعامل محرم بك االسكندریة

01221107333 40 برج القصر - شارع قناة السویس مركز سكاى دینت لعالج و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان محرم بك االسكندریة

19110 02 35840835
02 35862793 1 ش العریش -  بجوار مترو ماركت صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19110 02 37804455 334 ش الھرم - داخل مستشفى الجیزة الدولي صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

19110 02 33800072
02 33800074 161 ب - ش جاردینیا – بوابة خوفو صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19110 02 39120214
02 36995514 385 ش السنترال الحي االول – امام دولفین مول اكتوبر صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19110 02 38247126
02 38247127 حي المتمیز - مول بالم استریب صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01273073060 034481770/1 بجوار كوبرى العامریة  العلوى – االسكندریة عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى الشیخ بدوى البرتقالى المستشفیات العامریھ االسكندریة

01005883446 034485872/ 034482519 ش عمر بن الخطاب بجوار الكوبرى العلوى - العامریھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الصفوه البرتقالى المستشفیات العامریھ االسكندریة

03 4808060 01140777970 8 شارع كلیة الطب - محطة الرمل جراحة اوعیة دمویة البرتقالى اى فن لالوردة  ھیئة األطباء العطاریین االسكندریة

19110 02 38580024
02 38580023 مدخل 3 -  دریم الند - السوق الغربي صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة



19110
02 38305351
02 38305358
02 38305352

میدان فودافون – جولدن مول صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19110 38260313-38260312 ل جي 03 -  مول العرب صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

034396671 034396672 ش الھانوفیل - مجمع عبد المنعم جابر - مدینة الھانوفیل 2000 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عبد المنعم جابر التخصصى البرتقالى المستشفیات الھانوفیل االسكندریة

034390007 034344612 5 شارع أجیاد مكة – الھانوفیل – العجمى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى أبو ھندیة البرتقالى المستشفیات العجمى االسكندریة

03 4362600 03 4362700 بوابھ 8 - الھانوفیل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى فاطمة الزھراء البرتقالى المستشفیات العجمى االسكندریة

03 3190099 میدان كم 21  العجمى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مبرة العصافرة غرب البرتقالى المستشفیات العجمى االسكندریة

01140777794 03 34269997 كوبرى 14 مایو - بجوار مصنع ابو الخیر  دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة سموحھ االسكندریة

01140777795 03 3905565-033916007 58 شارع الرصافة - خلف مستشفى النزھة  دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة محرم بك االسكندریة

01140777796 034392121-22 اول شارع الھانوفیل الرئیسى - برج درة الخلیل دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة العجمى االسكندریة

19911 طریق اسكندریھ مطروح بجوار مسجد القویرى معمل البرج البرتقالى المعامل العجمى االسكندریة

16987 170 ش إسكندریھ - مطروح أمام مدرسة العجمى النموذجیھ معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل العجمى االسكندریة

19014 العجمى  طریق مطروح االلسكندریة ك 16 امام سنترال العجمى 
بالھانوفیل معمل المختبر البرتقالى المعامل العجمى االسكندریة

19110  02 38896401-02 38896400 بریما فیستا مول صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19110 02 38512962
02 38512963 سیتي مارك - بجوار سعودي صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الشیخ زاید الجیزة

19110 01013391388 داخل جامعة بني سویف صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

19110 ش محمد فرید - تحت فندق الحسین-امام محطة االتوبیس صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

01032322252 03 3084850 شارع الشیخ احمد یاسین - البیطاش مركز امیریكان دینتال كیر لالسنان البرتقالى أسنان العجمى االسكندریة

03 4117036 میدان الكیلو 21 طریق اسكندریھ مطروح مركز سبورتنج للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى العجمى االسكندریة

03 4600057 03 4600058-59-60 54 و 57 مجاورة 6 - الحى السكنى االول - منطقة الخدمات عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى السالم الملكى البرتقالى المستشفیات برج العرب االسكندریة

01119020001 03 3108002-3 طریق اسكندریھ مطروح  الدخیلھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى قصر الشفا البرتقالى المستشفیات الدخیلھ االسكندریة

19110 093 2350500-01020531113 ش المحطة الرئیسي صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ سوھاج سوھاج

19110 02 27615036  -   02 27615333 مول قرطبة -اسواق الحسیني المحلیة الخامسة التجمع الثالث صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ التجمع الثالث القاھره

19110 01022228945 محل5 منطقة االحیاء السكنیة ب6 صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ مدینتى القاھره

19110 01000596825 - 01000290527 مول سكاي بالزا صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره



01061267870 سیتى سنتر - الدور االرضى - وحدة 16 جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات االسكندریھ الصحراوى االسكندریة

010-01787057 03 4690130 سان استیفانو جراند بالزا - الطابق األرضى مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات سان استیفانو االسكندریة

19110 02 25178376 - 02 27546237 صیدلیات مصر 22 شارع النصر -  المعادي الجدیدة البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19110
02 23782710
02 23782523 20 ش 87 - امام مدرسة لیسیة الحریة - ثكنات المعادى صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

01221106333 طریق اسكندریة / مطروح - امام مسجد الدرایسة مركز سكاى دینت لعالج و تجمیل االسنان البرتقالى أسنان اسكندریھ - مطروح االسكندریة

03-4378800 / 01001502503 01207200330 33 ش اسكندریھ مطروح - امام جراج النقل - األسكندریھ مركز البیطاش للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى اسكندریھ - مطروح االسكندریة

19014 مارینا  ش الشانزلیزیة بوابة 2 داخل مستشفى تبارك لالطفال معمل المختبر البرتقالى المعامل الساحل الشمالى االسكندریة

19110 02 25202651
02 25202654 مدخل زھراء المعادي -عمارة ریحانة ریزیدنس صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19110 02 27302284 - 02 27302283 محل 2 الدور االرضي-قطعة 132 المركز التجاري-الحي الرابع 
الھضبة الوسطى صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

19110 50 2100069 -  050 2313762 442 ش الجیش برج المحافظة صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

19110 01024439647 منتزه بدر 2 الترفیھى - الصباح صیدلیات مصر البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

19669 10 شارع رفاعھ - خلف سوق العصر صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19669 5 شارع المنتزه - میدان ھلیوبولس صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19669 21 شارع االھرام - امام سینما نورماندى صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19669 79 شارع عثمان بن عفان - میدان سفیر صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19669 السوق التجارى - داخل نادى مدینتى - محل 3-2 صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ مدینتى القاھره

19669 351 شارع ولى العھد - امام مسجد الشیخ غراب صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ حدائق القبھ القاھره

19669 275 شارع جسر السویس - میدان الف مسكن صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ جسر السویس القاھره

01003141062 بورتو مارینا - محل رقم 24 بلو آیز للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الساحل الشمالى االسكندریة

01005371699 مرسى مطروح - ش األسكندریھ - عمارة المرسى أمام صیدلیة صالح د/ إبراھیم محمود على طبیب متالیف مرسى مطروح مرسى مطروح

046 4943474 046 4934823 19 ش عبد هللا عیسى – مرسى مطروح عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عبد هللا عیسى التخصصى البرتقالى المستشفیات مرسى مطروح مرسى مطروح

0464935275 0464930263 16 شارع الحویطى متفرع من شارع اإلسكندریة – مرسى مطروح عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عرابى التخصصى البرتقالى المستشفیات مرسى مطروح مرسى مطروح

046-4939494 046-4933355 شارع االسكندریھ  - مرسى مطروح عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مطروح العام البرتقالى المستشفیات مرسى مطروح مرسى مطروح

0464935286 شارع االسكندریھ  بجوار مدیریة األمن  مطروح طوارئ فقط مستشفى مرسى مطروح العسكري البرتقالى المستشفیات مرسى مطروح مرسى مطروح



19989 تقاطع شارع عبدهللا عیسى -شارع  بورسعید- مرسى مطروح تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة مرسى مطروح مرسى مطروح

19911 18 شارع التحریر تقاطع شارع االسكندریة معمل البرج البرتقالى المعامل مرسى مطروح مرسى مطروح

19014 شارع االسكندریة  امام مستشفى مطروح العام معمل المختبر البرتقالى المعامل مرسى مطروح مرسى مطروح

19669 قطعة 16 - شارع دجلة - بجوار فودافون  - دجلة صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19669 45 شارع 105 - حدائق المعادى - میدان االتحاد صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19669 قطعة 25 - شارع 233 - بجوار البوار - دجلة صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

0459104041 0459102809 - 01001824138 أمتداد شارع مستشفى الحمیات - بجوار الموقف الجدید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الفاروق التخصصى البرتقالى المستشفیات دمنھور البحیرة

045 3333506 045 3333507 میدان النافورة - برج طیبة مركز المدینة لالشعة البرتقالى مراكز األشعة دمنھور البحیرة

01221868292 045 3312727 شارع أحمد محرم  - برج میامي - امام سینما میامي سابقا مركز البحیره لألشعھ - البحیره سكان البرتقالى مراكز األشعة دمنھور البحیرة

16987 أرض المیرى - برج األطباء - دمنھور - البحیره معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل دمنھور البحیرة

16191 برج عرابى باشا - ش أحمد عرابى الفا الب البرتقالى المعامل دمنھور البحیرة

19911 24 شارع احمد عرابى میدان الساعة معمل البرج البرتقالى المعامل دمنھور البحیرة

19014 برج السرج ش احمد محرم امام مباحث امن الدولة – دمنھور معمل المختبر البرتقالى المعامل دمنھور البحیرة

19669 90 شارع 9 - بجوار نادى مصر للتأمین صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

045 2225036 045 2248886 حى المستقبل - الحدائق - كفر الدوار - البحیره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المستقبل البرتقالى المستشفیات كفر الدوار البحیرة

045 2237223 045 2237224 برج قصر األمراء - ش مدخل الكوبرى العلوى - كفر الدوار - البحیره مركز كفر الدوار لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة كفر الدوار البحیرة

16987 برج الصفا - اعلى عمر أفندى - كفر الدوار معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل كفر الدوار البحیرة

19911 7 شارع بورسعید عمارة البنك الوطنى للتنمیة معمل البرج البرتقالى المعامل كفر الدوار البحیرة

19669 منبر االسالم الخیرى صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19669 44 شارع عبد المنعم ریاض - امام برج االطباء صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ الدقى الجیزة

01003239991 045-3685500 شارع الثورة - طریق المستشفى العام عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االندلس التخصصى البرتقالى المستشفیات كوم حمادة البحیرة

010-00598206 045 3681371 شارع الخلفاء الراشدین عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مركز مكة الطبى البرتقالى المستشفیات كوم حمادة البحیرة

(045) 3441464 أول طریق شبراخیت - بجوار الساحھ الشعبیھ - ایتاى البارود - البحیره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشفاء التخصصى البرتقالى المستشفیات إیتاى البارود البحیرة

045 3432449 شارع البحر - بجوار النساجون الشرقیون عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى نور الرحمن البرتقالى المستشفیات إیتاى البارود البحیرة



19911 تقاطع شارع رمسیس مع الثورة میدان الجامعھ معمل البرج البرتقالى المعامل إیتاى البارود البحیرة

16987 ش رمسیس - بجوار صیدلیة النجار - ایتاى البارود معمل الدكتورة/ أمینة حساب البرتقالى المعامل إیتاى البارود البحیرة

19669 39 شارع الحجاز صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

045-3554403 ك 108 طریق االسكندریھ الصحراوى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى جراحات الیوم الواحد بوادى النطرون البرتقالى المستشفیات وادى النطرون البحیرة

19669 15 شارع احمد عرابى - امام عمر افندى صیدلیات نورماندى البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

01008127675  045 3611670 - 045 3603132 2 شارع المدرسة متفرع من شارع التحریر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفا و االمل البرتقالى المستشفیات الدلنجات البحیرة

01023154035-01113856001 01006300915 4 خلف امن الدولة - غرب النوباریة مركز النوباریة لالشعة البرتقالى مراكز األشعة النوباریة البحیرة

01028882120 شارع االندلس - متفرع من شارع المركز - بجوار المدرسة الثانوى - 
ابو المطامیر عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفا التخصصى البرتقالى المستشفیات ابو المطامیر البحیرة

057 2228800 057 2232528 میدان سرور بجوار الشھر العقارى صیدلیة  دراھم البرتقالى صیدلیھ دمیاط دمیاط

0108703536 شارع المركز - امام مسجد الشیخ عبد الحكم معمل ھدیة البرتقالى المعامل ابو المطامیر البحیرة

045 2401740 01005356086 شارع المركز - امام مسجد الشیخ عبد الحكم الجراحة العامة و االورام د. احمد صابر بركات البرتقالى ھیئة األطباء ابو المطامیر البحیرة

045 2400094 شارع المركز - امام صیدلیة الشفاء طب االطفال د. فرج ناشد البرتقالى ھیئة األطباء ابو المطامیر البحیرة

057 2551265 057 2550959 16 شارع النیل - رأس البر صیدلیة  دراھم البرتقالى صیدلیھ رأس البر دمیاط

055 4355099 محل رقم 4 - عماره 20 - نموذج 9  - مجاوره 38 -  العاشر من 
رمضان  القاھره صیدلیة ابو العینین البرتقالى صیدلیھ العاشر من رمضان الشرقیة

19141 الشیخ زاید سوق المجاورة الرابعة صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 الشیخ زاید بجوار المستشفى التخصصى صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 الشیخ زاید بجوار المستشفى المركزى صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 اكتوبر الحى الثانى عشر المجاورة الخامسة صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

012-27754482 012 85858272 منطقة بئر صدیق - غرب المعھد الدینى - بجوار الطریق الدولى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ادكو التخصصى البرتقالى المستشفیات ادكو البحیرة

045 2903663 01117790869 شارع الجمھوریة - بجوار مسجد سیدى داوود معمل نور االسالم البرتقالى المعامل ادكو البحیرة

19141 6 اكتوبر الحى الحادى عشر سنتر المنصور صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 اكتوبر الحى الثلمن سنتر التعمیر صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 أكتوبر - الحى 12 - شارع كان كان صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 أكتوبر - الحى 11 - الشباب 100 م. صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة



19141 6 أكتوبر - الحى 7 - سنتر األردنیھ صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01222396330 0409113829 ش شمس الدین  سكة المحلھ امام زجاج الحاجھ د ابراھیم ربیع طبیب متالیف طنطا الغربیة

040 3328001/2 040 3328003 ش على بك الكبیر تقاطع ش الحلو  طنطا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

0403416627 0403416626 طریق األستاد الریاضي – أمام حدیقة الطفل – طنطا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ابو فرحھ التخصصي البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

040 3315002-3 040 3315001 - 01001265923 ش سعید  دوران كتشنر  طنطا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الدلتا الدولي البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

03 3680091 سیتى سنتر مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات االسكندریھ الصحراوى االسكندریة

040 3289701 040 3310345 خلف مدیریة الزراعھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى رمضان التخصصى البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

01227440679 040 3319620 71 ش البحر  امام مستشفى الجامعھ  طبطا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المركز المصرى لتشخیص القلب البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

01098311998 0403273074 10 شارع بطرس تقاطع شارع فتحى باشا طب االطفال مركز طنطا لطب األطفال البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

01001335678 0403337322-0403337363 23 شارع االستاد - امام حدیقة الطفل عالج داخلى - عیادات خارجیة مركزرؤیة - طنطا - لتصحیح االبصار البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

0403348855-6-7-8-9 منطقة االستاد - شارع السخاء و الصفاء - امام حدیقة الطفل - بداخل 
مستشفى السالم التخصصى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى الدولى للكلى والمسالك البولیة البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

040 3342515 040 3348855-6-7-8-9 شارع الصفا و الرخاء - منطقة االستاد - طنطا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى السالم التخصصى البرتقالى المستشفیات طنطا الغربیة

040 3345825 040 3334045 6 شارع طھ الحكیم – طنطا – مركز رزیق لألشعة البرتقالى مراكز األشعة طنطا الغربیة

040 3358424 01211509983-01211509913 شارع الدكتور نجاتى - متفرع من شارع البحر - امام معھد االورام مركز سما سكان البرتقالى مراكز األشعة طنطا الغربیة

01282268044 برج الریاض الزجاجي - امام المحطة مركز النخبھ لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة طنطا الغربیة

19014 104ش عبد القادر حلمى درب االمشھى سابقا شقة 105 معمل المختبر البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

19014 71 شارع الجیش أمام مستشفى الجامعة معمل المختبر البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

16064 14 برج المعز - امام محطة القطار رویال الب البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

19911 13 شارع النحاس میدان االسكندریة معمل البرج البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

19911 80 شارع المدیریة  برج المدیریة معمل البرج البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

16191 ش المحطة مع ش المدیریة - حى اول طنطا - امام محطة السكة الحدید الفا الب البرتقالى المعامل طنطا الغربیة

040 3358181 میدان الساعھ عماره اتحاد مالك عماره االطباء  طنطا االمراض الجلدیة و التناسلیة د/ فاطمة عبد ربھ البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01092064436 040 3355322 برج المروة - شارع المدیریة جراحة عظام د. احمد الصواف البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01018989479 040 3414700 تقاطع  عمر زعفان و المدیریة – بجوار عمر أفندى – أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د./ یاسر البربرى البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة



01001177592 040 3342299 عمارة عبد الخالق - خلف مستشفى المبره - الدور االول أنف وأذن وحنجره د. حسام سید جمیل شریف البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01222396330 040 9113829 ش شمس الدین  سكة المحلھ امام زجاج الحاجھ امراض اطفال و حمیات د ابرھیم ربیع البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01224022289 040 3344909 میدان اإلسكندریة – بجوار معمل البرج عند منزل الكوبرى العلوى – 
طنطا جراحة عامة أ.د/ محمود أحمد عفیفى البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01143300349 01011188818 1 مساكن سیدى عبد الرحمن - امام المركز الطبى سیجر جراحة عامة د. احمد البرعى البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

01011390342 040 3292241 71 شارع البحر - امام مستشفى الجامعة - اعلى معمل المختبر - طنطا مسالك بولیة د.خالد احمد حبیب البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

040 3351605 تقاطع ش المدیریة القبلى بمیدان المحطة اعلى صیدلیة د عالء 
الشریف مسالك بولیة أ.د حسن حسین التطاوى البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

040 3356531 26 أول ش عثمان محمد من میدان الساعھ - طنطا أنف وأذن وحنجره د. یاسر ابراھیم عجالن البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

040 3352934 برج الریاض التجارى و األدارى - الدور الرابع - ناصیة ش المحطھ و 
المدیریھ - امام محطة السكھ الحدید امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. عماد فتحى الدیب البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

040 3334957 2 ش االشبیھى جراحة اورام د. سمیر ابراھیم الخولى البرتقالى ھیئة األطباء طنطا الغربیة

19141 6 أكتوبر - الحى 7 - سنتر االمریكیھ صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 أكتوبر - الحى 1 - شارع السنترال صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 6 اكتوبر - الشیخ زاید - الحى - أمام نادى الشیخ زاید صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19141 الحى المتمیز - 6 أكتوبر صیدلیة ابو على البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

082 2510624 ش صمیده متفرع من ش أحمد عرابى - مركز الواسطى - الواسطى صیدلیة االسعاف  د. فرید عكاشھ البرتقالى صیدلیھ الواسطى بنى سویف

040 3298793 رقم 24 ش الجالء  طنطا صیدلیة البندارى البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

040 3300088 ش سعید - أمام مستشفى األمریكین صیدلیة البندارى البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

055 3983998 شارع ترعة المنیا - بجوار السید البدوى - امام أمن الدولھ سابقا صیدلیة الحبشى البرتقالى صیدلیھ فاقوس الشرقیة

0409115255 01221821869 شارع االلفى مع شارع النحاس - برج الطوخى د. ایھاب ابو المكارم البرتقالى أسنان طنطا الغربیة

040 3556051 01110129935 - 01022218037 ش الجالء برج الصالح اعلى توكیل    تویوتا د . احمد صالح عطیة البرتقالى أسنان طنطا الغربیة

0403344444 14 شارع المدیریة – عمارة الدلتا للتأمین أ.د/ على عید الدیب البرتقالى عالج طبیعى طنطا الغربیة

040 3402302 040 3402303-4 شارع احمد على نادى المعلمین طنطا مركز رویال كیر - د. سعید عبد السمیع سعفان البرتقالى عالج طبیعى طنطا الغربیة

0403402303/4 040 3402302 107 تقاطع ش الجیش مع ش الفتح مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات طنطا الغربیة

01066603135 شارع البحر - سور نادى الشرطة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات طنطا الغربیة

01069218463 محل رقم G 64 - العروبة مول - طریق طنطا/المحلة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات طنطا الغربیة



040 3287010 مول اعمار الدلتا - شارع محب مؤسسة منیر نصیف البرتقالى مراكز البصریات طنطا الغربیة

01022211658 4 شارع محب - متفرع من شارع الحلو جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات طنطا الغربیة

01066603110 01022211658 شارع الھیئة – أمام المستشفى العام عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ابن حباظة التخصصى البرتقالى المستشفیات المحلة الكبرى الغربیة

040 2221707 040 2221881 8 شارع االمام الشافعى - تقسیم الشامى - بجوار مركز القلب عالج داخلي  - عیادات خارجیة مستشفى الدرة التخصصى البرتقالى المستشفیات المحلة الكبرى الغربیة

040 2215300 040 2214010 شارع 23 یولیو – المحلھ الكبرى مركز د. خالد دیوان لالشعة البرتقالى مراكز األشعة المحلة الكبرى الغربیة

19014 13 ش 23 یولیو بجوار بنك االسكندریة معمل المختبر البرتقالى المعامل المحلة الكبرى الغربیة

19911 برج األمل شارع وابور الثلجحى السبع بنات معمل البرج البرتقالى المعامل المحلة الكبرى الغربیة

046 4934558 شارع جول جمال – مرسى مطروح صیدلیة الحلوانى البرتقالى صیدلیھ مرسى مطروح مرسى مطروح

03 5460237 03 5460247 58  ش محمد صفوت متفرع من ش كفر عبده صیدلیة الحناوى البرتقالى صیدلیھ كفر عبده االسكندریة

01222777790 040 2011777 106 شارع ابو جبھ - امام صیدلیة ابو زید د. طارق المرسى ابو على  البرتقالى ھیئة األطباء المحلة الكبرى الغربیة

01066603109 شارع الجیش - متفرع من شارع شكرى القواتلى جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المحلة الكبرى الغربیة

19911 میدان محمد نجیب  بجوار مسجد الحصاوى معمل البرج البرتقالى المعامل كفر الزیات الغربیة

01022706729 040 2732314 شارع الجمھوریة - امام محالت الحفناوى مسالك بولیة د.خالد احمد حبیب البرتقالى ھیئة األطباء بسیون الغربیة

01066616305 میدان شرف -برج الحكمھ - بجوار مركز النخبھ لألشعھ د. العیسوى سھیل طبیب متالیف شبین الكوم المنوفیھ

01064333888 048 2194518 البر الشرقى – شارع مصطفى كامل البحرى - اسفل الكوبرى الغلوى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االصالة للخدمات الطبیة (المعلمین) البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

048 2325950 048 2224452 شارع كمال الدین شعبان - االمین سابقا-  بجوار مسجد الرحمھ عرفھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عرفھ التخصصى البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

048 2330188 048 2330199 6 ش بنك مصر - شبین الكوم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الدلتا التخصصى البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

048-2330188/012-74529529 048 2330199 20 شارع عباس العقاد - متفرع من شارع محمود شاھین - البر 
الشرقى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المعلمین العام البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

048 3662834 048 3660011 شارع الروضة - منوف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ھرمل التذكارى البرتقالى المستشفیات منوف المنوفیھ

048 3677775 048 3677774 شارع سعد زغلول - امام مجلس المدینھ -  منوف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الرواد التخصصى البرتقالى المستشفیات منوف المنوفیھ

048 2313530 رقم 7 ش احمد المحروقى  شبین الكوم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المحروقى البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

0482313530 شارع بنك مصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز الفؤاد لقسطرة القلب البرتقالى المستشفیات شبین الكوم المنوفیھ

19989 1 شارع الزھورتقاطع إمتداد  طلعت حرب تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة شبین الكوم المنوفیھ

19989 شبین الكوم 48 ش جمال عبد الناصر البحرى تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة شبین الكوم المنوفیھ



19989 64 شارع إبراھیم خلیل بجوار بنك األسكندریھ تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة قویسنا المنوفیھ

048 2325114 01099366283-01012971914 ش جمال عبدالناصر - امام المستشفى العام مركز كیر سكان البرتقالى مراكز األشعة شبین الكوم المنوفیھ

19014 76 ش جمال عبدالناصر – برج الزھراء - میدان شرف - الدور 
الخامس - شبین الكوم معمل المختبر البرتقالى المعامل شبین الكوم المنوفیھ

19911 22 شارع الجالء البحرى – أمام مجمع المحاكم معمل البرج البرتقالى المعامل شبین الكوم المنوفیھ

0100314298-01211113131 03 4200002 شارع تقسیم 103 - امام مستشفى اندلسیة صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

03 5494779 - 01211113131 03 5494789 630 شارع ابو قیر - طریق الحریة صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ جناكلیس االسكندریة

03 5839852 207 شارع عبد السالم عارف  صیدلیة الشیماء البرتقالى صیدلیھ لوران االسكندریة

03 5494779 - 01211113131 03 5494789 286 شارع عبد السالم عارف صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ لوران االسكندریة

03 5494779 - 01211113131 03 5494789 میدان الفسحة - سیدى بشر الترام صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ سیدى بشر االسكندریة

01000314523 - 01211113131 03 5856264 شارع االذاعة - امام مبنى االذاعة صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ جلیم االسكندریة

0100764760 - 01211113131 03 3249943 شارع 30 میدان مكة المكرمة - العصافرة قبلى صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ العصافره االسكندریة

01223289696 برج الجندى - میدان شرف مركز د. حسام الدین العربى لالسنان البرتقالى أسنان شبین الكوم المنوفیھ

048 2200236 01067275034 شارع محمود ابو السعود - متفرع من شارع سعد سالمان - امام 
الصندزق االجتماعى مركز ار اس ام للعالج الطبیعى - د. ریھام صالح شنیشن البرتقالى عالج طبیعى شبین الكوم المنوفیھ

048 21316289 01001114646 6 ش تقسیم الشرطھ - األستاد الریاضى - عماره بیبرس - خلف 
مسجد المغفره - شبین الكوم المركز الدولى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى شبین الكوم المنوفیھ

19989 7 شارع شلبى - أمام اإلدارة الزراعیھ تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة منوف المنوفیھ

19911 70 شارع بورسعید  بجوار مجلس المدینة معمل البرج البرتقالى المعامل منوف المنوفیھ

01000767424 - 01211113131 03 3262137 نھایة المعھد الدینى - بدایة شارع 30 - العصافرة قبلى صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ العصافره االسكندریة

01096880066-01211113131 03 5854663 بجوار كارفور سیتى الیت مول - شارع مصطفى كامل صیدلیة الدواء البرتقالى صیدلیھ السیوف االسكندریة

19911 تقاطع الجیش مع الصباحى  مستشفى الھدى معمل البرج البرتقالى المعامل قویسنا المنوفیھ

19444 048 3490919 قریة ابو رقبة - اشمون عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المركز العربى الطبى الذھبى المستشفیات اشمون المنوفیھ

048 3490057 048 3490059 17 شارع سعد زغلول - میدان العبور عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى زمزم التخصصى البرتقالى المستشفیات اشمون المنوفیھ

19989 شارع الشونھ تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة اشمون المنوفیھ

062 3336662 01002222177 3 شارع النھضة - بجوار بنك القاھرة صیدلیة الریدى البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

048 3440004-01222996173 01222996344 شارع الجیش - بجوار محطة السكة الحدید - تال عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى السالم (دار الشفا سابقا) البرتقالى المستشفیات تال المنوفیھ



01097972829 055 3402323 كفر العزازى صیدلیة السعید الجدیدة البرتقالى صیدلیھ أبو حماد الشرقیة

19650 سوق المنطقة الرابعة - اعلى غطاطى - مدینة السادات عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات مدینة السادات المنوفیھ

048 2638219 مدینة السادات - منطقة البنوك عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ھرمل التذكارى البرتقالى المستشفیات مدینة السادات المنوفیھ

0128913111 048 2638219-01201038609 مركز السادات - الخطاطبة البلد عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االیمان البرتقالى المستشفیات الخطاطبة المنوفیھ

048-2685189 01005887383 شارع الضرائب العامة - امام محطة السكة الحدید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مبرة الشھداء البرتقالى المستشفیات الشھداء المنوفیھ

048 2742062 048 2742061 95 شارع بور سعید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مصر الحیاه التخصصى البرتقالى المستشفیات الشھداء المنوفیھ

16064 المنطقة الثانیة - بجوار التشغیل و الصیانة االمراض الجلدیة و التناسلیة رویال الب البرتقالى المعامل مدینة السادات المنوفیھ

050 2223344 السكھ الجدیده من ناحیة میدان المحطھ صیدلیة السالم (د. أمل الطربوشى ) البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

050 2332696-7-8 050 2332691-2-3-4-5 میدان على مبارك – أمام حدیقة الھابى الند – عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الحكمة البرتقالى المستشفیات المنصورة الدقھلیة

050 2208560-7-8 050 2208557-8-9 ش د. عاطف المنجى - من ش الجمھوریھ - برج السالب - جزیرة 
الورد - المنصوره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجزیرة  السالب البرتقالى المستشفیات المنصورة الدقھلیة

01157057092 01157057095 شارع الجیش - برج مستشفى تبارك عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز نبض الحیاه للقلب واألوعیھ الدمویھ البرتقالى المستشفیات المنصورة الدقھلیة

050 2504066 01279797878 شارع قناة السویس - اول المنصورة  عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الخیر  الذھبى المستشفیات المنصورة الدقھلیة

01157057091-5 جامعة المنصورة شارع جیھان طوارئ فقط مستشفى الطوارىء جامعة المنصورة البرتقالى المستشفیات المنصورة الدقھلیة

01277665308 050 2504009 شارع قناة السویس - بمستشفى الخیر مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

01277665308 050 2504009 میدان الھابى الند - بجوار مستشفى الحكمة مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

19989 المنصورة بجوار الھابى الند – میدان على مبارك – مستشفى الحكمة مركز أ.د. اسامة خلیل البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

19989 050 2263690 شارع جیھان – المنصورة مركز المنصورة لألشعة (د. مجدى الرخاوى) البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

050 2246543 شارع بنك مصر مركز المنصورة لألشعة (د. مجدى الرخاوى) البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

050 2263690 میدان الھابى الند مركز المنصورة لألشعة (د. مجدى الرخاوى) البرتقالى مراكز األشعة المنصورة الدقھلیة

19014 شارع الجمھوریة عمارة النادي الیوناني بجوار بنك مصر معمل المختبر البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

16064 89 شارع الجامع - میدان حسین بك - عمارة السقعان رویال الب البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

19014 242ش الجیش امام مبنى المحافظة فوق بنك ابو ظبى الوطنى معمل المختبر البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

19911 1 شارع الجالء أمام بوابة الجامعة معمل البرج البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

050 7762650 01203417834 المطریة - شارع الثورة و سعد زغلول - امام الكباس معمل استرا البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة



050 2202847 30 شارع الجمھوریة - امام مركز طب و جراحة العیون معامل میترا  البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

19911 میدان المحطة – برج االطباء معمل البرج البرتقالى المعامل المنصورة الدقھلیة

050 2305454 أول ش میت حدر من أخر ش بنك مصر أعلى صیدلیة یاسین أمراض المفاصل و الروماتیزم د. شریف رفعت البسیونى البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2305454 شارع بورسعید  أمام عمر أفندى القدیم جراحة عظام د. الشناوى مصطفى الشناوى البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2257344 أول السكة الجدیدة خلف صیدلیة قندیل أمراض قلب وأوعیة دمویة أ.د/  محمود یوسف البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2346200 شارع عبد المنعم ریاض - دكرنس - المنصورة أمراض الباطنة العامة د.السید عبد الفتاح عید البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2232006 01223776964 اول حسین بك - عمارة السقعان أمراض الباطنة و الحمیات د. نشأت البندقى البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2252882 01223776964 میدان الطمیھى - عمارة االوقاف - شقة 4 - الدور الثانى جراحة الجھاز الھضمى و التجمیل د. ابراھیم السید داود البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

0502311280 18 ش جیھان من ش بنك مصر أمراض صدریة د. أمل فتحى البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

01148876666 0502220084 برج الكوثر - میدان المحطة جراحة عظام د.ضیاء السید محمود البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 2311322 0106705060 برج الحسین - امام االجزخانة المصریة - السكة الجدیدة امراض الباطنة و الكلى د. محمد كمال نصار البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

050 3320710 میدان المحطھ - برج المحطھ لألطباء جراحة جھاز ھضمى و كبد د. طلعت عبد هللا الشھاوى البرتقالى ھیئة األطباء المنصورة الدقھلیة

03 5503940 بنایة مستشفى مبرة العصافرة صیدلیة الشیماء البرتقالى صیدلیھ العصافره االسكندریة

01001768759 040 3331232 ش طھ الحكیم بجوار مكتب البرید طنطا صیدلیة الصیرفى - طنطا البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

055 2300690 میدان عرابى - خلف شركة بیع المصنوعات صیدلیة الكمال البرتقالى صیدلیھ الزقازیق الشرقیة

062 3348114 84 شارع احمد عرابي صیدلیة المختار البرتقالى صیدلیھ السویس السویس

048 2223203 01000703113 64 شارع جمال عبد الناصر – شبین الكوم صیدلیة المنوفیة البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ

01061688350 055 2304324 106 ش طلعت حرب المنتزه - الزقازیق - الشرقیھ صیدلیة الھامى البرتقالى صیدلیھ الزقازیق الشرقیة

01205548044 055 2305779 میدان المنتزه - برج شھید - الزقازیق - الشرقیھ صیدلیة الوفائى البرتقالى صیدلیھ الزقازیق الشرقیة

013-2714228 ش بورسعید - شبین القناطر - القلیوبیھ صیدلیة الوكیل البرتقالى صیدلیھ شبین القناطر القلیوبیھ

03 3593300 38 ش االقبال – السرایا صیدلیة الیكس البرتقالى صیدلیھ السرایا االسكندریة

01000409447 شارع الجمھوریة - برج السوسن بالزا مركز الفا كیر للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى المنصورة الدقھلیة

01123239746 7 شارع السكة الحدید - امام كلیة الدراسات االسالمیة مركز د. السید عثمان البرتقالى أسنان المنصورة الدقھلیة

01006644014 شارع الجمھوریة - امام كلیة الحقوق جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المنصورة الدقھلیة



01022139979 مستشفى النیل لجراحات اللیزك - شارع المشایة السفلیة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المنصورة الدقھلیة

01002593295 38 شارع الجمھوریة مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات المنصورة الدقھلیة

050 4913966 050 4904074 شارع احمد عرابى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الفیروز التخصصى البرتقالى المستشفیات میت غمر الدقھلیة

19014 میت غمر  7 ش الجیش معمل المختبر البرتقالى المعامل میت غمر الدقھلیة

19911 شارع أحمد عرابى بجانب مجلس المدینة معمل البرج البرتقالى المعامل میت غمر الدقھلیة

01020210863 شارع الجمھوریة - بجوار صیدلیة ابو سبع - دماص عیادات دار الشفا التخصصیة البرتقالى ھیئة األطباء میت غمر الدقھلیة

01110888411-01000651721 082 2130274 15  شارع تقسیم الحریھ - برج الجامعھ - بجوار كنتاكى صیدلیة أبو سیف البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

03 4874065 2ش فوزى فھمى جندى – محطة الرمل صیدلیة بروناى البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

01019047449 قنطرة حمامة - برج الحداد - بجوار فندق مارشال عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المركز الطبى الدولى لجراحات المخ و االعصاب و 
العمود الفقرى البرتقالى المستشفیات السنبالوین الدقھلیة

19911 میدان مجلس المدینھ بجوار بنك القاھره معمل البرج البرتقالى المعامل السنبالوین الدقھلیة

050 7700504-16961 050 7700506 شارع امن الدولھ أمام الكباس خلف المدرسھ الثانویھ بنات مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة المنزلة الدقھلیة

19911 شارع النقراشى  برج السمره  دكرنس معمل البرج البرتقالى المعامل دكرنس الدقھلیة

19911 ش الجیش تقاطع ش عبد الجواد حسنى - شربین معمل البرج البرتقالى المعامل شربین الدقھلیة

01003680039 050 6455662 شارع الثورة - اجا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى التوحید التخصصى البرتقالى المستشفیات اجا الدقھلیة

055 2475010 (10 Lines) منشیة السادات – خلف موقف المنصورة – الزقازیق – الشرقیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى التیسیر الدولي البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01022204515 055 2300312 نھایة شارع طلبة عویضة - برج زیزیني - اعلى كنتاكى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز الفا للعیون البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

055 2324585-0552348404 055 2320680-81 ش القومیة العربیة – الزقازیق عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز جاویش الطبى البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

055 2306198 055 2360181 امتداد ش اللواء عبد العزیز على – طریق المنصورة – الزقازیق – 
الشرقیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى د/ حمدى السید البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01000088723 055 2340801 امتداد المساكن التعاونیھ میدان القومیھ  الزقازیق  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الحرمین التخصصى البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01028202566 01028202577 اول طریق الزقازیق - القنایات عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة المستشفى التخصصى للحوادث و الطوارئ البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01202028600 055 2361512-0552301512 شارع القومیھ  المساكن التعاونیھ  الزقازیق  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى السالم البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

055 2362802 01001747116 كفر ابو حسین - الزقازیق عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الفردوس للعیون البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01010001918 055 2333739 6 شارع عنانى - میدان المنتزه عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز الغمرى للجراحة العامة البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

01099975551 055 2331551 امتداد شارع طلبة عویضة - برج المروة - القومیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز المھد لطب االطفال البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة



01222429910 055 2316363 (8 Lines) 56 شارع احمد ماھر - حى االشارة - امام كوبرى العبور عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى العبور التخصصى البرتقالى المستشفیات الزقازیق الشرقیة

19989 الزقازیق فرع میدان القومیة مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة الزقازیق الشرقیة

19989 میدان المنتزة مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة الزقازیق الشرقیة

0552341045 52 ش الزقازیق - بجوار مدرسة القومیھ مركز سونو سكان - د. خالد عبد العزیز لألشعھ التشخیصیھ البرتقالى مراكز األشعة الزقازیق الشرقیة

055 2320553 055 2361045 ش محمد عرابى - برج القومیھ مركز سونو سكان - د. خالد عبد العزیز لألشعھ التشخیصیھ البرتقالى مراكز األشعة الزقازیق الشرقیة

055 2355700 055 2325700 رقم 13 ش الجیش میدان التحریر  الزقازیق معمل د- عمر الدالى البرتقالى المعامل الزقازیق الشرقیة

19911 2 شارع طلعت حرب، برج النیل معمل البرج البرتقالى المعامل الزقازیق الشرقیة

01096220101 برج الصاغة - میدان الصاغة مسالك بولیة د. احمد رجب البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

01211025532 01005785043 برج مكاوى - تقاطع شارعى الجالء و المنتزه - امام مجلس المدینة جراحة عظام د. عبد هللا عطیة البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

055 2359060 01155552680 میدان القومیة - بجوار فودافون امراض الباطنة و القلب د. محمد صفوت عبد الدایم البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

055 2360686 شارع الفراخة - امام مارلى - المنتزه االمراض الجلدیة و التناسلیة د. امیر الشرقاوى البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

055 2353699 4 شارع العایدى - متفرع من شارع الجالء جراحة عامة د. السید الغمرى البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

055 2320605 شارع المصریة بالزا - امام سوبر ماركت التوحید - القومیة االمراض الجلدیة و التناسلیة د. امیر الشرقاوى البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

01144739997 055 2384666 میدان الصاغة - اعلى صیدلیة عرابى الباطنة العامة و السكر د. ھشام عطیة عبد الغنى البرتقالى ھیئة األطباء الزقازیق الشرقیة

013 2468040 ش النقراشي صیدلیة بھاء الدین البرتقالى صیدلیھ طوخ القلیوبیھ

055 2667074 055 2581361 بجوار السنترال - مشتول السوق صیدلیة حنان الجدیده البرتقالى صیدلیھ مشتول السوق الشرقیة

082 2330100 برج الجزیرة - من شارع المعاون مع اسالم - بجوار مدرسة الجزیرة صیدلیة د.  شرین البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

082 2208400 شارع الریاض – وسط البلد – بنى سویف صیدلیة د.  فرید عكاشة البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

082 2353033 أرض الحریھ - أمام عیادة الدكتور محمد العیسوى صیدلیة د.  فرید عكاشة البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

01005249074 055 2352421 میدان عرابى – برج نجود لألطباء –الزقازیق المركز المصرى لصحة األسنان د. أحمد الشوربجى البرتقالى أسنان الزقازیق الشرقیة

055 4363031  EX:129 المجاورة الثالثة  بجوار مدرسة السالم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مستشفى الھالل األخضر البرتقالى المستشفیات العاشر من رمضان الشرقیة

01272193333 015 360276 مركز المدینة - مول سینكو 2000 - اعلى مكتبة االسكندریة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مركز الفا للعیون البرتقالى المستشفیات العاشر من رمضان الشرقیة

015362930 015363870 مجاورة 24 خلف المعھد العالى للتكنولوجیا – العاشر من رمضان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مستشفى الغندور البرتقالى المستشفیات العاشر من رمضان الشرقیة

01001390537 015368444/ 015356533 العاشر من رمضان - أرض المستشفیات - أمام نادى المجاوره العاشره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ابن سیناء البرتقالى المستشفیات العاشر من رمضان الشرقیة



01144938000 01275504141-01099974141 االردنیة -  سیتي مول - امام البنك االھلي مركز میدى سكان لالشعة البرتقالى مراكز األشعة العاشر من رمضان الشرقیة

19989 عمارة سینكو3 بجوار مستشفى التأمین الصحى مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة العاشر من رمضان الشرقیة

19911 مبنى 10 - بجوار محطة األتوبیس - بلوك 43 معمل البرج البرتقالى المعامل العاشر من رمضان الشرقیة

055 4490701 055 4490702 العاشر من رمضان - مجمع عبد المقصود - االردنیھ معمل د- عمر الدالى البرتقالى المعامل العاشر من رمضان الشرقیة

19014 مشروع دوحة العاشر عمارة ب وحدة 28 -العاشر من رمضان معمل المختبر البرتقالى المعامل العاشر من رمضان الشرقیة

16064 مول دوحة العاشر -  الدور الثالث رویال الب البرتقالى المعامل العاشر من رمضان الشرقیة

093 2313148 شارع الجمھوریة – أمام فیال المحافظ – صیدلیة د. اسالم فتحى البرتقالى صیدلیھ سوھاج سوھاج

097 4713619 ش الجمھوریھ - أدفو - أسوان صیدلیة د. ایفلین البرتقالى صیدلیھ أدفو اسوان

096 3347821 شارع كنیسة االقباط - المتفرع من شارع بحرى البلد صیدلیة د. بیتر حمدى البرتقالى صیدلیھ قنا قنا

040 223221 040 2248353 15 ش محمد دعبس متفرع من شكرى القوتلى صیدلیة د. جاك البرتقالى صیدلیھ المحلة الكبرى الغربیة

01111131929 مجاورة 24 - خلف المعھد العالى للتكنولوجیا د.محمود الغندور البرتقالى أسنان العاشر من رمضان الشرقیة

01277015510 015355641 مول الدوحة مركز النور لالسنان البرتقالى أسنان العاشر من رمضان الشرقیة

0107609237 مدینة العاشر من رمضان  المجاوره السابعھ  أمام مساكن الخاصھ 
الجدیده  الشرقیھ د. ابراھیم كامل المدبولى البرتقالى أسنان العاشر من رمضان الشرقیة

01011008890 المركز االمریكى للتجمیل - مول الدوحة االمراض الجلدیة و التناسلیة د. امیر الشرقاوى البرتقالى ھیئة األطباء العاشر من رمضان الشرقیة

01110002136 مدینة العاشر من رمضان مجاوره 39 - عماره 10 شقھ 101 المركز المصرى األول لطب األسنان -( د. حسین محمد طاھر) البرتقالى أسنان العاشر من رمضان الشرقیة

01021047565 055 4387142 المركز الطبى - بجوار قسم اول العاشر د.طارق عفیفى البرتقالى عالج طبیعى العاشر من رمضان الشرقیة

055 2852521- 055 2870555 055 2853250-055 2870444 شارع عبد المنعم ریاض – بلبیس – الشرقیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة - صیدلیة مستشفى الغندور البرتقالى المستشفیات بلبیس الشرقیة

055 2853073 شارع بورسعید  بلبیس  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الرحمھ التخصصى البرتقالى المستشفیات بلبیس الشرقیة

01010207160 01125401131 شارع بور سعید - امام بنك مصر مركز البیان لالشعة و التحالیل الطبیة البرتقالى مراكز األشعة بلبیس الشرقیة

01110785785 055 2860727 شارع بور سعید - خلف بنك مصر  دار االشعة الحدیثة  البرتقالى مراكز األشعة بلبیس الشرقیة

19989 ش بورسعید بجوار قسم الشرطة مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة بلبیس الشرقیة

19911 برج فخر االدارى 173 شارع بورسعید مع شارع الكومى معمل البرج البرتقالى المعامل بلبیس الشرقیة

01124434543 01220565349 شارع بور سعید - اعلى دار االشعة مسالك بولیة د. كریم محمود طھ البرتقالى ھیئة األطباء بلبیس الشرقیة

01021047564 055 2867823 شارع بور سعید - برج فخر امام - امام مجلس المدینة - بجوار ارابیاتا د.طارق عفیفى البرتقالى عالج طبیعى بلبیس الشرقیة



0553661999 شارع سعد زغلول  منیا القمح  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى سالمات التخصصى البرتقالى المستشفیات منیا القمح الشرقیة

0553663300 0553660940 شارع ھندسة الرى  منیا القمح  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجالل التخصصى البرتقالى المستشفیات منیا القمح الشرقیة

19911 شارع  سعد زغلول بورسعید معمل البرج البرتقالى المعامل منیا القمح الشرقیة

01019519666-01011696199 055 3970076 شارع بورسعید  فاقوس  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفاء البرتقالى المستشفیات فاقوس الشرقیة

01022554175-01001661147 055 3988839 ش االنتاج الحربى - خلف محطة االتوبیس عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الحكمة التخصصى البرتقالى المستشفیات فاقوس الشرقیة

055 3973982 055 3979381-82 شارع عبد المنعم ریاض - قسم اول فاقوس عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى االمل البرتقالى المستشفیات فاقوس الشرقیة

19911 2 شارع طالل امتداد ش النقراشى معمل البرج البرتقالى المعامل فاقوس الشرقیة

01227443551 0663724247 منطقة فاطمة الزھراء - نھایة شارع اسوان - بجوار نادى الغزل صیدلیة د. سامر سمیر جندى البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

086 2364570 5 ش عدلى یكن - محافظة المنیا صیدلیة د. سامى فھمى عبدة البرتقالى صیدلیھ المنیا المنیا

050 4909035 شارع المعاھدة - امام كلیة التربیة النوعیة صیدلیة د. سمیر أبو البركات البرتقالى صیدلیھ میت غمر الدقھلیة

01114408787 أنشاص الرمل -  بلبیس امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.أحمد عطیھ عبد المعطى البرتقالى ھیئة األطباء أنشاص الرمل الشرقیة

01004966045 أنشاص الرمل - بجوار محطة السكھ الحدید -  بلبیس طب االطفال د. عماد على شرف البرتقالى ھیئة األطباء أنشاص الرمل الشرقیة

055 3402369 055 3400744 شارع الشیخ   بجوار المحكمة – أبو حماد   الشرقیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى أبو ساطى التخصصي البرتقالى المستشفیات أبو حماد الشرقیة

055 3415353 055 3415539 القطاویة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز المدینة المنورة الخیرى البرتقالى المستشفیات أبو حماد الشرقیة

055 2860727 شارع بور سعید - خلف مدرسة السادات االعدادیة دار االشعة الحدیثة البرتقالى مراكز األشعة أبو حماد الشرقیة

01224646131 055 3408665 شارع بور سعید - امام صیدلیة عاطف مسالك بولیة د. احمد رجب البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01205305448 01159089919 شارع بور سعید - امام صیدلیة عاطف امراض المخ و االعصاب د. محمد السید المھدى البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01141125857 01203118314 شارع بور سعید - امام مدرسة السادات - بجوار صیدلیة النجار مسالك بولیة د. باسم حارة البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01273605655 01143909148 موقف مصر - بجوار بنزینة مصر للبترول انف و اذن و حنجرة د. محمد صالح عبد العظیم البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01060505285 شارع بور سعید - امام مشغل ابو عزب الجراحة العامة د. احمد حامد السید البنا البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01145011151 055 3401818 بجوار مستشفى ابو حماد المركزى - اعلى صیدلیة الزھراء امراض النساء و التولید د. نبیلة احمد  الملطك البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01285692388 شارع بور سعید - بجوار مشغل ابو عزب امراض الباطنة د. ایھاب فوزى البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01096736593 01065254206 شارع بور سعید - امام مشغل ابو عزب طب االطفال د. ماجد شعیب البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01150490006 شارع بور سعید - امام مشغل ابو عزب امراض الباطنة و القلب د. احمد محمد عمر البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة



01121222447 شارع بور سعید - بجوار مشغل ابو عزب عیون د. احمد محمد خلیفة البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01118350505 شارع بور سعید - اعلى منفذ القوات المسلحة امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. محمد نور الدین البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

055 3410117 01001298100 خلف معرض العروسة - حى المغازى جراحة عظام د. احمد محمد صالح البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

055 3411122 امام السنترال - بجوار بنك مصر االمراض الجلدیة و التناسلیة د. امیر الشرقاوى البرتقالى ھیئة األطباء أبو حماد الشرقیة

01014955959 كفر العزازى د. احمد صابر البرتقالى أسنان أبو حماد الشرقیة

055 3416688 شارع بور سعید - بجوار مشغل ابو عزب مركز یحیى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى أبو حماد الشرقیة

01006015223 055 3417301 شارع الشیخ ابو حماد - بجوار موقف مصر مركز المسلمى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات أبو حماد الشرقیة

01001841202 088 2348998 شارع الجامعة الرئیسى - بجوار مدرسة الصنایع صیدلیة د. عبد المعتمد البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

040 2254028 55 شارع الجالء - میدان المشحمة - برج الشروق صیدلیة د. عبد الھادى الشرقاوى البرتقالى صیدلیھ المحلة الكبرى الغربیة

0552582823 شارع العروبھ امام مدرسة التجاره  مشتول السوق  الشرقیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفاء التخصصى البرتقالى المستشفیات مشتول السوق الشرقیة

01203131303 093 2308200 4 شارع قبلى الحمیات صیدلیة د. عزت البرتقالى صیدلیھ سوھاج سوھاج

01279944480 0663251812 شارع عبد السالم عارف - برج الحرم - خلف مستشفى بور سعید 
العسكرى صیدلیة د. عالء محمد  المزین البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید

064 3343003 01006969975 66 شارع رضا صیدلیة د. عمرو البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة

055 2363434 055 3777802 2 شارع العبور - برج د. محمد شرف عالج داخلي  - عیادات خارجیة مركز د. ولید النجار التخصصى للنسا و التولید البرتقالى المستشفیات دیرب نجم الشرقیة

010056750898 055 3763345 شارع النصر - برج الخمیسى جراحة عظام د. محمود العشماوى عمار البرتقالى ھیئة األطباء دیرب نجم الشرقیة

01090339888 امام البنك االھلى - شارع ابو زید سالمة انف و اذن و حنجرة د. أحمد ابراھیم السید على البرتقالى ھیئة األطباء دیرب نجم الشرقیة

19989 بجوار مستشفى دیرب نجم المركزى مركز أ.د. اسامة خلیل ( تكنو سكان) البرتقالى مراكز األشعة دیرب نجم الشرقیة

055 3773731 خلف مجلس المدینة د. على البكرى عبد العظیم البرتقالى أسنان دیرب نجم الشرقیة

0473232259 0473234277 اول طریق دسوق – الجامعة العمالیة عالج داخلي  - عیادات خارجیة مستشفى كفر الشیخ العسكرى البرتقالى المستشفیات كفر الشیخ كفر الشیخ

19014 2 شارع الخلفاء الراشدین معمل المختبر البرتقالى المعامل كفر الشیخ كفر الشیخ

19911 6شارع محمد عبده  امام المستشفى العام معمل البرج البرتقالى المعامل كفر الشیخ كفر الشیخ

01023594580 047 3145155 عمارات المحاربین الجدیدة - مزلقان االنشاء و التعمیر - امام المدرسة 
االعدادیة الحدیثة مركز كفر الشیخ لالشعة البرتقالى مراكز األشعة كفر الشیخ كفر الشیخ

082 2331222 ش أحمد عرابى - مول عرابى الدور الثانى صیدلیة د. فرید عكاشة البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

19911 تقاطع شارعى الجیش والشركات مستشفى مــبرة دسوق معمل البرج البرتقالى المعامل دسوق كفر الشیخ



047 2417880 بندر سیدى سالم - شارع حافظ بدوى - ارض الشركة - عمارة الدكتور 
رمضان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى القدس البرتقالى المستشفیات سیدى سالم كفر الشیخ

19911 23 ش 23 یولیو امام منطقة الجامع الكبیر معمل البرج البرتقالى المعامل سیدى سالم كفر الشیخ

01060400142 01223856534 المجاوره السادسھ أمام مستشفى األزھر الجامعى بجوار صیدلیة عبده 
عبید د. أشرف عبد السالم احمد مصطفى طبیب متالیف دمیاط دمیاط

01004242225 057 22406385 المنطقة المركزیھ قطعھ رقم 172  دمیاط الجدیده عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الشروق البرتقالى المستشفیات دمیاط دمیاط

057 2221279 057 2225365 ش المھندس محمد حسن دره عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الشفاء البرتقالى المستشفیات دمیاط دمیاط

19989 شارع المستشار نافع بجوار شركھ میاه الشرب تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة دمیاط دمیاط

0572245296 شارع عبد الرحیم نافع بجوار مسجد المظلوم مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة دمیاط دمیاط

0572245296 شارع عبد الرحیم نافع بجوار شركة مصر المحروسھ للسیاحھ مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة دمیاط دمیاط

057 2230140-19989 057 2273444 ش عبد الرحیم نافع  دمیاط بجانب مستشفى االعصر مركز أ.د. اسامة خلیل البرتقالى مراكز األشعة دمیاط دمیاط

057-2254102 057-2235588 ش صالح سالم بجوار مدرسة التجارة الثانویة بنات دمیاط سكان لالشعة البرتقالى مراكز األشعة دمیاط دمیاط

19014 كورنیش النیل – عمارة التطبیقین – امام قصر الثقافة معمل المختبر البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

01222353359 فاراسكور - امام الموقف معمل سیتى الب البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

01286678870 عزبة البرج - شارع الفنار - بجوار قاصد كریم معمل سیتى الب البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

01200799255 شارع الحربى - بجوار ستودیو مارشال معمل سیتى الب البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

01200220137 شارع الجالء - میدان الكباس معمل سیتى الب البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

066 2335533 01288453339 میدان الشھابیة - شارع الكوبرى العلوى الجدید - برج الروضى معمل استرا البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

066 2230001 01200644964 میدان سرور - اعلى مسجد الحسن معمل استرا البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

066 2714040 01211599183 عزبة البرج - امام المستشفى العام معمل استرا البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

057 2226080 برج التطبیقین - امام عمر افندى  معامل میترا البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

19911 2 أبراج الصفوة، كورنیش النیل معمل البرج البرتقالى المعامل دمیاط دمیاط

01225977827 ش الكفراوى  دمیاط الجدیده امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. فرید فرید محمود عطیھ البرتقالى ھیئة األطباء دمیاط دمیاط

01060400142 01223856534 المجاوره السادسھ أمام مستشفى األزھر الجامعى بجوار صیدلیة عبده 
عبید امراض الروماتیزم و الطب الطبیعى د. أشرف عبد السالم احمد مصطفى البرتقالى ھیئة األطباء دمیاط دمیاط

0 0572235088 ش الجالء أعلى صیدلیة نصر بجوار شومان للنظارات أمراض قلب وأوعیة دمویة ابراھیم صبري البرتقالى ھیئة األطباء دمیاط دمیاط

064 3341617 154 شارع المستشفى االمیرى - حى السالم صیدلیة د. ماریام البرتقالى صیدلیھ اإلسماعیلیة االسماعیلیة



048 2058174 ش الكوم - أول طریق میت خاقان - بجوار مجمع المواقف صیدلیة د. محمد الظریف البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ

048 2322212 01151999586 میدان شرف - برج الكوثر بجوار البنك األھلى سوسیتھ صیدلیة د. محمد الظریف البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ

01151999585 ش أحمد ماھر - برج المھندس بجوار المحافظھ صیدلیة د. محمد الظریف البرتقالى صیدلیھ شبین الكوم المنوفیھ

0572401690 010 22278934 دمیاط الجدیده – الحى الثانى – المجاوره الثانیھ بجوار كلیة التربیھ 
النوعیھ – مركز المجاوره الثانیھ – القطعھ رقم (1) عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار الحیاه البرتقالى المستشفیات دمیاط الجدیده دمیاط

01066004432 01006677720 اول شارع المحجوب - بجوار بنك القاھرة  - المنطقة المركزیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات دمیاط الجدیده دمیاط

01022000208 شارع الصعیدى - اعلى كافتیریا سھر اللیالى معامل میترا البرتقالى المعامل دمیاط الجدیده دمیاط

01000519488 أول شارع الكفراوى - أعلى صیدلیة الحور - دمیاط الجدیده االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د محمد محمد السید الوسیھ البرتقالى ھیئة األطباء دمیاط الجدیده دمیاط

082 2510019 23 ش سعد زغلول - الواسطى - بنى سویف صیدلیة د. محمد صالح البرتقالى صیدلیھ الواسطى بنى سویف

095 2381862 تقسیم یوسف حسن صیدلیة د. محمد عبد المطلب البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

057 2404857 057 2404882 دمیاط الجدیدة - المنطقة المركزیة - بجوار الحدیقة المركزیة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دمیاط العسكرى البرتقالى المستشفیات دمیاط الجدیده دمیاط

0572528284 0572524285 شارع 107 –راس البر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى جراحة الیوم الواحد راس البر البرتقالى المستشفیات راس البر دمیاط

095 2357606 الكرنك - امام مسجد عمرو بن العاص صیدلیة د. محمد عبد المطلب البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

19989 تفتیش كفر سعد - تقاطع ش المدارس مع ش الجیش تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة كفر سعد دمیاط

0663327274 01001588671 ش األمین والسواحل – المناخ د/ محمد سأسأ طبیب متالیف بورسعید بورسعید

066 3245972, 066 3245964 066 3245962 شارع 23 یولیو –  بورسعید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المبرة البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

0663248533 066 3220220 شارع االمین و سعد زغلول حى المناخ - بورسعید عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى اّل سلیمان البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

066 3221676 066 3223722 / 066 3222673 ش 23 یولیو أمام المتحف الحربى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى بورسعید العسكرى البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

 066 3223663 066 3329326 17 ش الشھید محمد أحمد الجیار عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الدلفراند البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

01005151890 066 3727986 امتداد شارع االمین - بجوار مسجد الصالح عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مركز افامینا البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

01200029008-01090606327 066 3260800-066 3260000 شارع االمین - منطقة الحریة - بجوار مسجد االیمان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عطاء التخصصى البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

01026681670 0663344900 شارع الجمھوریة و الشھید عاطف السادات عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز السالم لجراحة العیون البرتقالى المستشفیات بورسعید بورسعید

01068667720 066 3230411-12 شارع صفیة زغلول سمارت سكان البرتقالي مراكز األشعة بورسعید بورسعید

19014 مجمع البرید االستثمارى – ش الجمھوریھ -  الدور االول – شقة 14 معمل المختبر البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

19911 شارع التعمیر بجوارحى الضواحى مركز الرباط الطبى معمل البرج البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید



19911 102شارع الجیش وصفیھ زغلول معمل البرج البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

19911 تعاونیات الزھور, میدان بنزرت معمل البرج البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

19014 42 عمارات حى الشرق - ش الشعراوى - الدور1 - بورفؤاد - 
بورسعید معمل المختبر البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01200220834 ارض العزب - شارع النصر و الدقھلیة معمل سیتى الب البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01222347554 حى الزھور - امام مستشفى النصر معمل سیتى الب البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01200190089 شارع صالح سالم-برج االطباء معمل سیتى الب البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

066 3333328 شارع محمد على و التجارى-برج نور االیمان معامل میترا  البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01012300009 شارع اوجینى و الجیش - برج الیسقى  معامل میترا  البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

066 3633383 5000 وحدة - حى الزھور - عمارة130 -بجوار سیرامیك البوالقى معامل میترا  البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01277433902 066 3333305 شارع محمد على و النیل معمل استرا البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01288449774 امام مستشفى النصر - برج سندس - حى الزھور معمل استرا البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01200676042 066 3322771 حى الشرق - امام السنترال العمومى و المحكمة معمل استرا البرتقالى المعامل بورسعید بورسعید

01288479996 066 3414104 شارع الشعراوى - خلف مدرسة الصنایع معمل استرا البرتقالى المعامل بور فؤاد بورسعید

01221841685 0663236456 شارع صالح سالم و سعد زغلول - برج االطباء طب االطفال د.محمد نجیب ابو الفتوح البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3333359 01005150883 15 شارع سعد زغلول و الشھید نبیل منصور طب االطفال د.حسن حسین حسن احمد البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3427252 01276777053 1 شارع الشعراوى - عمارة ھیئة قناة السویس - بجوار كافتیریا 
الجزیرة أمراض الباطنة العامة مركز شفاء - د.شریف محمد شعبان البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3322409 شارع محمد على و اوجینا - فوق صیدلیة ابو الغیط امراض صدریھ و حساسیھ د. خلف فھمى قالدة البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01224036655 0663245055 شارع سعد زغلول - امام الجامع التوفیقى أمراض الباطنة العامة د.وفیق الجمیل البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01009259080-01224464423 0663336651 1 أرض العزب – شارع الناصر وأسوان االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د/ محمد محمد فراج البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01223181954-01272733334 663327288 ش صالح سالم و أحمد شوقى  بجوار محالت كریستینا  بورسعید أمراض الباطنة و القلب أ.د أبو المعاطى الشریف البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663339500 تجاري محمد علي -  برج نور االیمان - الدور االول أمراض الباطنة و القلب د.شریف شحاتة ابو جندى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01227351100 066 3251777 6 شارع بنما و عرفات أمراض الباطنة و القلب د.ایمن ابراھیم الجندى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663340459 أمراض الباطنة و القلب 39شارع حافظ ابراھیم - تقاطع الثالثینى د.محمود الفوى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663328963 شارع صالح سالم والثالثینى – برج األطباء أمراض صدریة أ.د/ عصام السنوسى ناجى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید



066 3224493 0663226474 شارع بني سویف والبلدیة  – بجوار جامع قوطھ جراحة عامة أ.د/ علي محمد البسیوني البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

02 3221532 01227574609 شارع كسرى و الغورى - فوق مجوھرات المناخلي جراحة عامة د.حسن ایوب البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3222166 066 3233247 29 شارع الجمھوریة جراحة عظام أ.د/ محمد التابعي الجریتلي البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3251234 شارع الثالثینى - امام معھد فنى تجارى جراحة عظام د. خالد ابو النصر البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01201223876 0663349304 عیادة الركبة التخصصیة – ش اوجینا ومختار سعید – برج اوجینا 
الشرق جراحة عظام د. الحسینى مصطفى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01001446605 0663346466 10ش الظاھر الوكیل عیون د. احمد شحاتة ابو جندى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01005173443 0663327753 برج الیمامة –12 شارع سعد زغلول ومحمد علي مسالك بولیة أ.د/ محمد السید قابیل البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663434450 5 مساكن اشتوم الجمیل - خلف مستشفى بور فؤاد العام مسالك بولیة د.حسام ابو والى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663344471 شارع الثالثینى و اسوان - بجوار مستشفى دار الشفا - برج تبارك مسالك بولیة د.رؤوف زخارى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663231479 شارع التجارى و االزھار - حى المناخ مسالك بولیة د.احمد فھمى زھران البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0663409835 مساكن اشتوم الجمیل عمارة رقم 8 أنف وأذن وحنجره احمد شوقي العیوطى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0124548908 066 3225753 شارع صفیة زغلول - امام المستشفى االمیرى االمراض الجلدیة و التناسلیة د.درویش الدسوقى البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3245242 شارع الثالثینى و نبیل منصور امام حلوانى فشور بجوار حاتى الباشا أمراض صدریة د.ھشام محمد ابوالعطا البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01001841542 29 شارع الجمھوریة و طنطا أنف وأذن وحنجره د.یاسر طھ محمود مدین البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01226362517 شارع المقدس و الثالثینى - بجوار المسجد التوفیقى أنف وأذن وحنجره د.عبدهللا حسب النبى الصادق البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

0105158455 0663229977 شارع النصر - حى المناخ أمراض النساء و التولید د.محمد على عبد الحافظ البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01003668923 01285004167 2 شارع محمد على - عطفة الشھداء أمراض النساء و التولید د.فاطمة صالح حسن عبد الفتاح البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

066 3202259 01227077881 المناخ - میدان الصیادیین أمراض النساء و التولید د.ھدى یوسف شاكر البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01281556783 2 شارع الشھید محمد ابراھیم الموجى - حى المناخ امراض الباطنة و الكلى د.محمود عطى مھران البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

01003136433 شارع الثالثینى - برج قناة السویس - امام سینما مصر جراحة المخ و األعصاب د.محمد ابراھیم صبح البرتقالى ھیئة األطباء بورسعید بورسعید

045 2903773 شارع الحمصانى - بملك على مصطفى وھیب صیدلیة د. محمد على وھیب البرتقالى صیدلیھ ادكو البحیرة

0572403704 الحي االول المجاوره الرابعھ  دمیاط الجدیده صیدلیة د. محمد مصطفى محمد السكرى البرتقالى صیدلیھ دمیاط دمیاط

082 2214646 شارع األباصیرى  بجوار جامع األباصیرى صیدلیة د. نشوى البرتقالى صیدلیھ بنى سویف بنى سویف

882299506 ش أحمد على علوبھ - اسیوط صیدلیة د. وسیم كرم البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط



095 2300133 البیاضیة - امام االدارة التعلیمیة صیدلیة د.اشرف محمد عبد المطلب البرتقالى صیدلیھ مدینة األقصر االقصر

0452844106 مركز ادكو-شارع الشیخ عطیة ماضى-من شارع عزیز المصرى صیدلیة د.محمد احمد سالم نمیر البرتقالى صیدلیھ ادكو البحیرة

066 3412006 شركة النوباریة النتاج البذور - مركز ابو المطامیر صیدلیة د.نادیة عاید رزق مقار البرتقالى صیدلیھ ابو المطامیر البحیرة

01003747812 01004084332 داون تاون مول - میدان الساعة - السوق القدیم صیدلیة د.ناشد البرتقالى صیدلیھ شرم الشیخ جنوب سیناء

065 3453672 ش شیرى - السقالة - الغردقة صیدلیة د/ مایكل قدیس البرتقالى صیدلیھ الغردقة البحر األحمر

16344 برج االبرار - تقاطع شارع العادلى مع محمود رشوان صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

088 2322621 30 شارع الجمھوریة – أسیوط صیدلیة دكتور عصام البرتقالى صیدلیھ اسیوط اسیوط

0663325757 ش صالح سالم  برج االطباء  عمارة الغزاز  بورسعید أ.د یاسر ابراھیم صالح البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

01221558229 066 3350650 شارع 23 یولیو و صالح سالم - برج لھیطة - امام مسجد لطفى شبارة مركز الفیروز لجراحة االسنان و العالج الطبیعى البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

01010200032 066 3322291 شارع الثالثینى - مجمع ابو اسماعیل التجارى د. محمد عطا� البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

0112426488 شارع دمنھور و ھارون ع 2 د.محمد محمود على شمس الدین البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

01286406540 31 شارع الشھید مختار سعید و سعد زغلول - بجوار مدیریة الشئون 
االجتماعیة د.مینا فاروق جندى البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

01221558229 066 3350650 شارع كسرى و االمین - برج حماد مركز الفیروز لجراحة االسنان و العالج الطبیعى البرتقالى أسنان بورسعید بورسعید

0663240485 برج التوحید – شارع محمد على والنیل مركز التوحید للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى بورسعید بورسعید

01221558229 066 3350650 شارع كسرى و االمین - برج حماد مركز الفیروز لجراحة االسنان و العالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى بورسعید بورسعید

0663351220 شارع الثالثینى - بجوار حلوانى فشور مركز 6÷6 للبصریات البرتقالى مراكز البصریات بورسعید بورسعید

01002565727 5 برج المتحف - شارع 23 یولیو جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات بورسعید بورسعید

01272552443 شارع الشعراوى - امام مسجد الشعراوى معمل سیتى الب البرتقالى المعامل بور فؤاد بورسعید

01228531874 شارع سعد زغلول و االزھار - برج االسالمیة امراض الباطنة و االعصاب د.تامر احمد السید المصرى البرتقالى ھیئة األطباء بور فؤاد بورسعید

066 3413424 مساكن البحیري - عمارة 11 (أ) امام مدرسة الصنایع و دار المسنین أمراض النساء و التولید مركز الیسر للنسا و التولید - د.سحر الخضیرى البرتقالى ھیئة األطباء بور فؤاد بورسعید

03 4283039 6 شارع مصطفى كامل – سموحة صیدلیة راضى البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

01279000911 086 2334490 97 شارع عدنان المالكى صیدلیة رانیا رمسیس البرتقالى صیدلیھ المنیا المنیا

0663351221 مساكن االستثمار - بجوار حلوانى عبده سالم مركز 6÷6 للبصریات البرتقالى مراكز البصریات بور فؤاد بورسعید

0663351222 ا مساكن اشتوم الجمیل - بجوار مستشفى بور فؤاد العام مركز 6÷6 للبصریات البرتقالى مراكز البصریات بور فؤاد بورسعید



01006665210 01006088517 74 ش الجیش د. وحید ھیصم طبیب متالیف اإلسماعیلیة االسماعیلیة

064 3110898 شارع شبین الكوم – خلف استاد االسماعیلیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الخیر و البركة البرتقالى المستشفیات اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01020982695 064 3235684 الشیخ زاید - امام مستشفى الجامعة - بجوار مدرسة التكنولوجیا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مركز االسماعیلیة للجراحات التخصصیة البرتقالى المستشفیات اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19989 مستشفى ھالة ابوزید - بجوار مدرسة التكنولوجیا - الشیخ زید - 
االسماعیلیة تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة اإلسماعیلیة االسماعیلیة

064 3228984 برج الجوھره امام الموقف الجدید مركز االیمان لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة اإلسماعیلیة االسماعیلیة

064 3234146 22 ش التملیك أمام المستشفى العام ایجى الب البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19911 26 شارع الثورة  السلطان حسین معمل البرج البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

19911 31 ش االمام على بجوار شوبنج سنتر معمل البرج البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01200429938 حى االفرنج - شارع التحریر - امام مدرسة التحریر للغات معمل استرا البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01288511147 حى القنطرة غرب - شارع المعاھدة - برج المطرى - بجوار المرور 
القدیم معمل استرا البرتقالى المعامل القتطرة االسماعیلیة

19014 41 ش الجمھوریة الثالثینى سابقا - الدور األول معمل المختبر البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

064-3911755 21 شارع أبو بكر الصدیق بجوار محطة السكة الحدید أنف وأذن وحنجره د. على حسن سویدان البرتقالى ھیئة األطباء اإلسماعیلیة االسماعیلیة

064 3335558 24 ش رضا  االسماعیلیھ االمراض الجلدیة و التناسلیة د. ھشام أحمد ندا البرتقالى ھیئة األطباء اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01013005572 064 3124157 24 شارع عرب الھنادى - جاردن سیتى تخصصات متعددة مجمع المنار الطبى البرتقالى ھیئة األطباء اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01221993641 064 3321263 میدان الممر - برج الماسة - الحاوى أمراض النساء و التولید احمد سلیمان سالم عبد الھادى البرتقالى ھیئة األطباء اإلسماعیلیة االسماعیلیة

0 0502533040 18 ش صالح سالم صیدلیة سالى البرتقالى صیدلیھ طلخا الدقھلیة

0502345672 شارع بورسعید صیدلیة سالى البرتقالى صیدلیھ المنصورة الدقھلیة

096 3330042 حوض 10 – خلف كنیسة السیدة العذراء صیدلیة سان مارى الخیرى التخصصى البرتقالى صیدلیھ قنا قنا

19199 73 ش المیرغنى - صیدلیة د. فاتن صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19199 120 ش عثمان بن عفان صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19199 5 ش عبد الحمید بدوى امام بوابھ 2 نادى الشمس صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19199 صن سیتى مول - طریق االوتوستراد - المطار صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19199 سفن ستارز مول - خلف مسجد الحمد صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

064 3345764 125 ش المستشفى  والعشرینى - حى السالم - االسماعیلیھ المركز التخصصى الدولى للعالج الطبیعى (د. حسین أحمد 
عبد السالم ) البرتقالى عالج طبیعى اإلسماعیلیة االسماعیلیة



19911 15 شارع التحریر معمل البرج البرتقالى المعامل القتطرة االسماعیلیة

01069888144 شارع شریف - متفرع من میدان عرابى  معامل میترا  البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01069665066 شارع شبین الكوم - امام مجمع المحاكم  معامل میترا  البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

01060766635 حى الزھور - عمارة 18 - خلف نادى المنتزه معامل میترا  البرتقالى المعامل اإلسماعیلیة االسماعیلیة

012202218322 شارع حسین حجازى - امام البنك العقارى معمل سیتى الب البرتقالى المعامل االسماعیلیة االسماعیلیة

01200220539 غرب شارع المعاھدة - القنطرة معمل سیتى الب البرتقالى المعامل القتطرة االسماعیلیة

19014 القنطرة  ش التحریر القنطرة غرب معمل المختبر البرتقالى المعامل القتطرة االسماعیلیة

062 3333750 01225485597 عیادة 9 شارع الجالء د/ محمد سامح الناظر طبیب متالیف السویس السویس

01224782379 062  3333666 8 ش المدینة الریاضیة -  المالح عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ابن سینا البرتقالى المستشفیات السویس السویس

062 3336204 062 3335496 56 شارع بنك مصر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مسشفي االمل التخصصي البرتقالى المستشفیات السویس السویس

01022259773-01202101444 062 3340400-300- 062 
3226662 2 شارع عبد السالم عارف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الدكتور نظمى البرتقالى المستشفیات السویس السویس

01013389491 062 3309020 324 ش الجیش عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المبره الخاص البرتقالى المستشفیات السویس السویس

01000297200 062  3300869 419 ش 23 یولیو برج الدوشى الدور الثالث امام بنك االسكندریة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى القنال التخصصى البرتقالى المستشفیات السویس السویس

062 3320915 062 3322907 أبراج الصفوه - برج 5 عباد الرحمن - الدور األول عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز الصفوه الطبى البرتقالى المستشفیات السویس السویس

062 3514000 062 3514001 مدینة الفردوس - ملحقة بمسجد الروضھ المشرفھ عالج داخلي - عیادات خارجیة مستشفى روضة تل القلزم البرتقالى المستشفیات السویس السویس

062 3329633-062 3225414 062 3308699 43 شارع الشھداء مراكز األشعة مركز السویس لالشعة البرتقالى مراكز األشعة السویس السویس

01027682866-01124661142 062 3310258 1 شارع مظلوم - متفرع من شارع عرابى - بجوار مستشفى دار الشفا مركز الحیاه لالشعة البرتقالى مراكز األشعة السویس السویس

062 3334205 8 ش خالد بن الولید – خلف  مستشفى الھالل األحمر مراكز األشعة مركز د. یوسف عوض هللا یوسف لألشعة البرتقالى مراكز األشعة السویس السویس

19911 363 شارع 23 یولیو معمل البرج البرتقالى المعامل السویس السویس

16064 120 شارع احمد عرابى - برج التوفیق معمل رویال الب البرتقالى المعامل السویس السویس

19014 300 ش الجیش - من میدان خضر - الدور الثانى - امام سوبر ماركت 
الرخاوى الجدید - السویس معمل المختبر البرتقالى المعامل السویس السویس

01060754777 405شارع 23 یولیو - بجوار كنتاكى  معامل میترا  البرتقالى المعامل السویس السویس

16191 ش الجیش - برج كنتاكى الفا الب البرتقالى المعامل السویس السویس

062 3226977 126ش أحمد عرابى - امام كشرى العبادى - األربعین عیون أ.د محمد البدیوى البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس



062 3338360 ش الجیش – میدان األربعین – عمارة الحداد بجوار مستشفى 
المواساة جراحة عامة أ.د. حازم أحمد شوقى البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

062 3340425 25 شارع مصطفى كامل (صدقى) بجوار مسجد جلیدان - األربعین أمراض صدریة د. صالح الدین عبد اللطیف البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

062 3334489 24 شارع الشیخ محمد عبده االمراض الجلدیة و التناسلیة خلیل حامد الفار البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

062 3333337 ش الجیش - برج بلیر مسالك بولیة أ.د محمد السید محمد سالمھ البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

01001541855 062 3229850 102 شارع أحمد عرابى – األربعین طب االطفال أ.د. سناء راشد موسى البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

01224422788 062 3515505 األربعین - میدان الترعھ - بجوار صیدلیة مصر طب االطفال د. عمرو محمد فراج البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

01010207316 108 ش أحمد عرابي أمام ستودیو الدمرانى جراحة عظام أ.د. إسماعیل أمین عبد العزیز محمد البرتقالى ھیئة األطباء السویس السویس

19199 كونكورد مول صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

19199 سیتى بالزا مول - بجوار أكادیمیة الشروق صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الشروق القاھره

19199 1 ش مكرم عبید تقاطع ش النصر صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19199 74 ش حسن المأمون أمام النادى األھلى صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19199 5 ش أبو العتاھیھ امتداد عباس العقاد - الحى الثامن صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01005193424 35 شارع التحریر د.محمد عباس مصطفى البرتقالى أسنان السویس السویس

0623308688 3 شارع الشھداء ا.د شریف البوھي البرتقالى أسنان السویس السویس

01204547747 01092330766 شارع الجیش - الترعة - بجوار مستشفى عباد الرحمن عالج طبیعى المركز المصرى للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى السویس السویس

01003300505 062 3323111-062 3347900 برج بلیر –  ش سعد زغلول عالج طبیعى أ.د. صالح أبو العال صالح البرتقالى عالج طبیعى السویس السویس

062 3330457 شارع 23 یولیو امام قسم االربعین جراند اوبتیكال البرتقالى مراكز البصریات السویس السویس

19199 ش 9 میدان المحطھ -  ( ھندام) صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19199 17 أبراج عثمان أمام مستشفى القوات المسلحھ - محل رقم 3 صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19199 7 عمارات الشرطھ - مشروع األمل ش 233 دجلھ - محل رقم 5 صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19199 مول ریحانھ رزیدنس - زھراء المعادى بجوار خیر زمان صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

19199 ش 9 رقم 3 قطعھ527 الھضبھ العلیا صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المقطم القاھره

19199 34 أ منیل الروضھ صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

01066596067 ش البحر- العریش - رقم 13 - أمام مسجد الخلفاء الراشدین د.محمود حمدى طبیب متالیف العریش شمال سیناء



0683324019 ضاحیة السالم طوارئ فقط مستشفى العریش العسكرى البرتقالى المستشفیات العریش شمال سیناء

19989 شارع الفاتح - امام استراحة كبار الزوار -  العریش - شمال سیناء تكنو سكان البرتقالى مراكز األشعة العریش شمال سیناء

19199 3 ش ابن النبھ من ش أبو الفدا خلف برج ام كلثوم صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الزمالك القاھره

069 3660894-3 069 3661625-0693660895 منطقة النور - شرم الشیخ –  محافظة جنوب سیناء عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى شرم الشیخ الدولي الفضى المستشفیات شرم الشیخ جنوب سیناء

01220003533-01000436661-2 069 3666020-30-40 1ش رأس كیندى طریق السالم - جنوب سیناء - شرم الشیخ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى جنوب سیناء الفضى المستشفیات شرم الشیخ جنوب سیناء

19199 76 ش القصر العینى صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19199 183 میدان التحریر - باب اللوق - عمارة استراند صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ وسط البلد القاھره

19199 41 ش شبرا صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19199 6 ش أبو المحاسن الشاذلى صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19199 22 ش دجلھ - شھاب صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

01000029566 المركز الترفیھى لماركاتو بركة للبصریات البرتقالى مراكز البصریات شرم الشیخ جنوب سیناء

01223990339 قریة طابا ھایتس - طریق طابا نویبع تخصصات متعددة عیادة مرتفعات طابا البرتقالى ھیئة األطباء طابا جنوب سیناء

01222431055 01005622065 شارع االدارة - بجوار صیدلیة ریموندا د/ غطاس فخرى غطاس طبیب متالیف رأس غارب البحر األحمر

065 3642335 شارع الحریھ - رأس غارب - البحر األحمر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى رأس غارب المركزى البرتقالى المستشفیات رأس غارب البحر األحمر

065 3633291 منطقة 128 - بجوار مسجد التوبة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستوصف عثمان بن عفان الخیرى البرتقالى المستشفیات رأس غارب البحر األحمر

01224476200 رأس غارب - البحر األحمر طب االطفال د. عزیز صدقى عزیز میخائیل البرتقالى ھیئة األطباء رأس غارب البحر األحمر

01005642278 065 3675097 شارع المعاشات الجدیده - خلف الشبان المسلمین أمراض الباطنة العامة د. احمد محمد احمد عامر البرتقالى ھیئة األطباء رأس غارب البحر األحمر

01285925088 ش الحریھ - رأس غارب أمراض النساء و التولید د. نوال شفیق سالمھ غالى البرتقالى ھیئة األطباء رأس غارب البحر األحمر

19199 272 ش السودان صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19199 417 ش الھرم - محطة ومبى بجوار بیتزاھت صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الھرم الجیزة

065625202 ش الحریھ - رأس غارب د. محمد رفاعى السید البرتقالى أسنان رأس غارب البحر األحمر

01008640600 حى الكوثر ش البولینج مبنى قرطبة د / نور السعید أبو الخیر طبیب متالیف الغردقة البحر األحمر

065 3572161-64 01227800494 طریق النصر- الدھار - الغردقة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى البحر األحمر الفضى المستشفیات الغردقة البحر األحمر

01288809020 065 3550974-5-6-7-8 طریق المطار – الغردقة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى النیل الفضى المستشفیات الغردقة البحر األحمر



065 3482586 01272111172 37 تقسیم المطار - امام مبارك 2 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الكوثر الفضى المستشفیات الغردقة البحر األحمر

065 3483486 129 ش تقسیم أرض المطار - الكوثر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الغردقة البحر األحمر

19014 ش النصر الرئیسى امام المسجد القطرى – داخل مستشفى تبارك 
لالطفال معمل المختبر البرتقالى المعامل الغردقة البحر األحمر

19014 215 ش النصر امام مكتب برید الغردقة معمل المختبر البرتقالى المعامل الغردقة البحر األحمر

19911 ش النصر - الدھار - الغردقھ معمل البرج البرتقالى المعامل الغردقة البحر األحمر

19199 223 ش الملك فیصل - محطة التعاون صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19199 10/2 عمارات الفیصلیھ - فیصل المریوطیھ صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

19199 59 (أ) ش 5 البوابھ األولى صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ حدائق االھرام الجیزة

19199 سیتى ستار مول - المحور - الحى 11 صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01066603106 سینزو مول - محل رقم A3- مجاویش جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الغردقة البحر األحمر

065 3464203 سینزو مول - محل رقم 30 مغربى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الغردقة البحر األحمر

(065) 3580012-18 الجونة - الكیلو 22 شمال الغردقة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الجونھ الفضى المستشفیات الجونة البحر األحمر

01221741015 065 3580012 الجونھ - الكیلو 22 شمال الغردقھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الجونة البحر األحمر

19199 الحى األول - المجاوره الثالثھ - سنتر خلود صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01000004402 065 3700120-1-2 ك 72 جنوب القصیر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى بورت غالب التخصصى الفضى المستشفیات مرسى علم البحر األحمر

01153055665 شارع 13 عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز سیتى الطبى للجراحة العامة الفضى المستشفیات مرسى علم البحر األحمر

01000364708  B3 T9
بورت غالب د.احمد الشریف البرتقالى أسنان مرسى علم البحر األحمر

19650 16أ ش العمدة - من شارع الحریة - اعلى النساجون الشرقیون عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات الفیوم الفیوم

084 2152311 084 2152081 شارع النبوى المھندس - برج الندى - المسلھ - الفیوم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الندى البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم

010099954955 084 2070474-5-6 3 شارع الشیخ حمزة - حي الحادقة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مكة البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم

048 2325950-04802224452 084-6364747 شارع الجمھوریة أمام السنترال عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى عرفھ البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم

084 6304032 الحادقھ - مركز بدر األسالمى - الفیوم عالج داخلي - عیادات خارجیة مركز یقین الطبى لجراحة العیون بالفیوم البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم

084 42074140 084 42074005 14شارع الجزائر - باغوص عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الزھراء للخدمات الطبیة البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم

01099911337 01063637773 15 ش النبوى المھندس - بجوار مركز األیمان لألشعھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات الفیوم الفیوم



084 6300058 السواقى بجوار بنك اسكندریھ أعلى صیدلیة الحكیم ایجى الب البرتقالى المعامل الفیوم الفیوم

16064 برج شعیب - بجوار سابلیھ للحلویات - امام عمارة مصر للتأمین رویال الب البرتقالى المعامل الفیوم الفیوم

19014 ش الحریھ - وسط البلد - الفیوم معمل المختبر البرتقالى المعامل الفیوم الفیوم

19911 شــارع الجمھوریـــة أمــام الســنترال مستشفى عرفة معمل البرج البرتقالى المعامل الفیوم الفیوم

16191 المسلھ شارع النبوى المھندس أمام مستشفى الندى الفا الب البرتقالى المعامل الفیوم الفیوم

01007027370 شارع السنترال - بجوار الشریف للبالستیك د. باسم الشین البرتقالى أسنان الفیوم الفیوم

19199 میدى بوینت - الشیخ زاید - بجوار مترو ماركت صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

01066603112 17 شارع الحریة - برج الحجاز جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الفیوم الفیوم

01066603121 216 شارع العمدة - متفرع من شارع الحریة جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات الفیوم الفیوم

01062070012 084 2150516-084 2150811 شارع النبوى المھندس - برج الزھراء - بجوار المطحن مركز الفیوم سكان البرتقالى مراكز األشعة ابشواى الفیوم

01063573347 01010443410 55 شارع شرق السكة الحدید معامل رعایة البرتقالى المعامل ابشواى الفیوم

19911 ابشوى - ش الجمھوریھ - مبنى الحزب الوطنى القدیم معمل البرج البرتقالى المعامل ابشواى الفیوم

01001534352 داخل مستشفى برج الزھراء د. محمد فكرى طبیب متالیف بنى سویف بنى سویف

082 2236055 شرق النیل - بجوار قطاع االمن المركزى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى بنى سویف  العسكرى البرتقالى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

082 2353507-8-9 43 شارع اسالم تقاطع شارع أحمد عرابى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى برج الزھراء البرتقالى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

19650 شارع طریق الفیوم الجدید - بجوار مدرسة الصفوة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

082 2328622 ش احمد عرابى - امام الثانویھ العسكریھ - بنى سویف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مركز النیل للجھاز الھضمى و الكبد البرتقالى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

01113834322 01005697355 حى الزھور - امام مستشفى الصدر - على الطریق الدائرى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الرواد للعیون الفضى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

082 2333326 4ش طلعت أرض الحریھ - خلف قسم الشرطھ - بنى سویف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات بنى سویف بنى سویف

082 2321422 9 شارع جوھر القائد – متفرع من شارع المدارس مركز االیمان لألشعة  (د. نھاد القاسم ) البرتقالى مراكز األشعة بنى سویف بنى سویف

01280852876 شارع المستشفى االمیرى - اعلى حلوانى المحمدى مركز جاما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة ببا بنى سویف

0102201755 میدان الزراعیین - بجوار نقابة الزراعیین مركز جاما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة بنى سویف بنى سویف

01026111269 شارع الجمھوریة - خلف مركز الشرطة مركز جاما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة الواسطى بنى سویف

01022422283 شارع صالح سالم - ناصیة شارع رجائى مركز جاما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة بنى سویف بنى سویف



01026111265 17 ش جمال عبد الناصر (ش الثانویھ) مركز جاما لألشعھ البرتقالى مراكز األشعة بنى سویف بنى سویف

19014 4ش غالى من ش الریاضى معمل المختبر البرتقالى المعامل بنى سویف بنى سویف

19911 3 شارع دعلى شافعى المتعافى بجوار عمر أفندى معمل البرج البرتقالى المعامل بنى سویف بنى سویف

16191 74 ش أحمد عرابى تقاطع ش الھالل الفا الب البرتقالى المعامل بنى سویف بنى سویف

16064 شارع الریاضى – امام شارع الصاغة رویال الب البرتقالى المعامل بنى سویف بنى سویف

082 2366774 6ش المدارس أعلى مركز لإلیمان لألشعھ أنف وأذن وحنجره د. عبد الحمید محمود یس البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

01006396644 082 2314757 ش شافعى - امام كافیتریا شیخ البلد أمراض النساء و التولید د. ناھد محمدفؤاد البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

01281199544 شارع صالح سالم - برج الیسر أمراض الباطنة و القلب د. اسامة احمد امین البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

082 2314167 ش 17 - الدور االول - بجوار شرطة المرافق - بنى سویف أمراض الباطنة و القلب د. اشرف عمار عبد النبى حسن البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

01003075166 01123235458 برج الندى - اول شارع االتوبیس امراض قلب و اوعیة دمویة د. خالد رفعت عبد المجید البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

082 2356020 ش اسالم - تقاطع أحمد عرابى - بجوار مستشفى الزھراء - بنى 
سویف جراحة عظام د. خالد محمد متولى حسین البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

082 2208324 01001275532 ش 23 یولیو الریاضى - میدان المیدیریھ القدیم - بنى سویف جراحة عامة د. ھشام احمد نفادى البرتقالى ھیئة األطباء بنى سویف بنى سویف

19199 جولف سیتى مول صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ العبور القلیوبیھ

19199 22 ش محمود عزمى  متفرع من النبى دانیال صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ محطة الرمل االسكندریة

19199 مركز الملتقى التجارى - ش الشھید محمود شاكر عبد المنعم صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

19199 22 ش سوریا صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ رشدى االسكندریة

19199 ماستر - طریق القاھره - األسكندریھ الصحراوى صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ االسكندریھ الصحراوى االسكندریة

19199 محل رقم 7 أمام كارفور صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ االسكندریھ الصحراوى االسكندریة

01206798486 2 شارع محمود الفیومى - خلف سنترال صفت اللبن مركز الھالل للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى صفت اللبن الجیزة

01222593311 شارع سعد زغلول - بجوار معمل البرج  مركز الشریف للعالج الطبیعى  البرتقالى عالج طبیعى بنى سویف بنى سویف

082 2329895 ش صالح سالم - أمام ش شافعى مركز الفتح للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى بنى سویف بنى سویف

01122523333 الفشن - شارع البنك االھلى القدیم مركز بصریات رؤى البرتقالى مراكز البصریات بنى سویف بنى سویف

01019010500 082 2507200 6 ش جمال عبد الناصر ( الثانویھ) - بنى سویف معامل جاما للتحالیل الطبیھ البرتقالى المعامل الواسطى بنى سویف

01096177738 ش الجمھوریھ - خلف مركز الشرطھ معامل جاما للتحالیل الطبیھ البرتقالى المعامل الواسطى بنى سویف



19199 مارینا العلمین - بوابھ 4 صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19199 بورتو مارینا 3 صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

19199 جولف بورتو مارینا صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ الساحل الشمالى االسكندریة

0862319319 23 ش سعد زغلول- بجوار مدرسة ناصف مستشفى المنیا الوطنى طبیب متالیف المنیا المنیا

01112259994 086 2586589 شارع المجیدى - تقسیم الجبالى الغربى  عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الصفوه التخصصى البرتقالى المستشفیات ملوى المنیا

086 7711711-16 ش الجمھوریة – سمالوط   المنیا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الراعي الصالح – سمالوط البرتقالى المستشفیات سمالوط المنیا

086 2334753 داخل مجمع المنیا للقوات المسلحة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المنیا العسكرى البرتقالى المستشفیات المنیا المنیا

01066672658 01066672658 23 ش سعد زغلول- بجوار مدرسة ناصف عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المنیا الوطنى البرتقالى المستشفیات المنیا المنیا

1011680005 شارع سعد زغلول - تقاطع ھدى شعراوى - برج الحوطى مركز فرست سكان لالشعة البرتقالى مراكز األشعة المنیا المنیا

19014 ش المحطة معمل المختبر البرتقالى المعامل المنیا المنیا

19911 85 شارع سعد زغلول معمل البرج البرتقالى المعامل المنیا المنیا

16064 69 ش سعد زغلول رویال الب البرتقالى المعامل المنیا المنیا

16191 ش سعد زغلول - بجوار المحطة الفا الب البرتقالى المعامل المنیا المنیا

01006311369 شارع الزخرفیة - موقف ابو ھالل - امام صیدلیة العروبة أمراض الباطنة العامة د. محمود عاصم البرتقالى ھیئة األطباء المنیا المنیا

086 2134035 ماقوسة - شارع صیدلیة المحبة أمراض الباطنة العامة د. شریف محمود فھمى جبر البرتقالى ھیئة األطباء المنیا المنیا

19199 رقم 166 مجاوره 6 تقسیم المھندسین صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ العاشر من رمضان الشرقیة

19199 22 ش الجالء - میدان الكباس صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ دمیاط دمیاط

19199 2 ش التحریر - میدان سرور صیدلیة سیف البرتقالى صیدلیھ دمیاط دمیاط

02 22674566 20 شارع الرشیدى خلف شیراتون ھلیوبولیس – أمام مستشفى 
النزھة الدولى صیدلیة شمس الدین البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

01007003676 19 شارع الزخرفیة (بین الجناین) - امام صیدلیة العروبة د. عمر خلیل البرباوى البرتقالى أسنان المنیا المنیا

048 3660635 ش احمد عرابى منوف - المنوفیھ قریب من مسجد الجیار صیدلیة شیرین البرتقالى صیدلیھ منوف المنوفیھ

01005142883 0464935255 ش االسكندریھ - مرسى مطروح صیدلیة صالح البرتقالى صیدلیھ مرسى مطروح مرسى مطروح

02 24533800 18 ش المیرغنى امام نادى ھلیوبولیس صیدلیة عبد المقصود البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

0226355099 122 ش عثمان بن عفان  - میدان الكلیھ الحربیھ صیدلیة عبد المقصود البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره



19911 8 شارع الجمھوریة معمل البرج البرتقالى المعامل مغاغة المنیا

0882285302 ش مكة المكرمة –من شارع الجالء   شركة فلایر عالج داخلى - طوارئ مستشفى الحیاة البرتقالى المستشفیات اسیوط اسیوط

088-2322610 21 ش الحكمدار  امام مصنع كوكاكوال  حى شرق  اسیوط عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى سانت ماریا البرتقالى المستشفیات اسیوط اسیوط

 088 2059523-24 01005663399 شركة فلایر – منطقة الزھراء – أسیوط عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الزھراء البرتقالى المستشفیات اسیوط اسیوط

088 2414100 داخل جامعة اسیوط  حى غرب  اسیوط عالج داخلى - طوارئ مستشفى جامعة أسیوط التخصصي البرتقالى المستشفیات اسیوط اسیوط

0882303200 01000589400 ش الجمھوریة / أبراج عثمان بن عفان – المدخل الرئیسى مركز د. محمد نفادى لألشعة البرتقالى مراكز األشعة اسیوط اسیوط

19014 10 یسرى راغب عمارة االوقاف رقم 4 معمل المختبر البرتقالى المعامل اسیوط اسیوط

19911 19 شارع الجمھوریة برج الراعي معمل البرج البرتقالى المعامل اسیوط اسیوط

19911 میدان المحطة أبراج خالد بن الولید 2 معمل البرج البرتقالى المعامل اسیوط اسیوط

16064 برج االزھر - امتداد ش یسرى راغب رویال الب البرتقالى المعامل اسیوط اسیوط

088 2322476 14 ش المحافظة – أمام مدرسة الشھر العقارى - الدور األرضى أمراض قلب وأوعیة دمویة د.  طارق رجائى الزردقى البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

01020827479 088 2365236 شارع یسرى راغب - برج الزھور  امراض الباطنة و القلب د. ھانى فتحى عبد هللا  البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

088 2373565 برج التجاریین - شقھ 102 - الدور األول طب اورام د. محمد ابراھیم البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

01159167810 میدان المحطھ - عمارة األوقاف رقم (5) - الدور األول شقھ 9 - فوق 
دار الریاضھ االسالمیھ - أسیوط أمراض صدریة د. یاسر أحمد الكلحى البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

01063778039 امتداد یسرع راغب - برج مكرم ضاحى - امام حلوانى نابولى - الدور 
الثانى علوى - أسیوط طب االطفال د. محمد جمیل ابو العال البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

088 2371113 9 أ 266 ش 26 یولیو - أسیوط أمراض الباطنة العامة د. ناھد نبیل البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

088 2351990 عمارة أألوقاف رقم 5 إمتداد شارع یسري راغب  الدور األول  أسیوط جراحة عامة و اورام د. یاسر الغرابلي البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

088 2352641 برج التجاریین – أمتداد ش یسرى راغب أمراض الباطنة العامة د.  ممدوح محمد جاد الرب البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

01060051521 088 2366888 برج األسمنت ش یسرى راغب – الدور 2 بجوار نقطة ابراھیم باشا– 
أسیوط امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د.  ھالة مصطفى أمام البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

088 2323836 برج الحسن – میدان المنفذ عیون د.  جورج لبیب أنطون البرتقالى ھیئة األطباء اسیوط اسیوط

16344 شارع 66 - من شارع التسعین - امام المستشفى الجوى صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

02 29299995 اخر شارع التسعین - میتنج بوینت مول - امام جامعة المستقبل صیدلیة عبد المقصود البرتقالى صیدلیھ التجمع الخامس القاھره

02 25200595 1/5 شارع 280 من شارع الالسلكى صیدلیة عبد المقصود البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

066 3227882 ش سعد زغلول صیدلیة عبد المقصود البرتقالى صیدلیھ بورسعید بورسعید



055 4363401 مركز المدینة - العاشر من رمضان صیدلیة غانم البرتقالى صیدلیھ العاشر من رمضان الشرقیة

01020300900 03 4598701 مساكن 1200 - مدینة برج العرب الجدیدة صیدلیة قاسم البرتقالى صیدلیھ برج العرب االسكندریة

16344 شارع االثرى محمد نافع - السوق التجارى - عمارات عثمان صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19757 26 شارع بیروت صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

0882336606 امتداد شارع یسرى راغب فوق محالت كینز أ.د/ محمد سید ثابت البرتقالى أسنان اسیوط اسیوط

01022234435 4 شارع یسرى راغب - امام سیدى جالل مول جولى للبصریات البرتقالى مراكز البصریات اسیوط اسیوط

01222995346 شارع المحطة – بجوار مقھى السكریة – د. ماجد حشمت ابراھیم طبیب متالیف سوھاج سوھاج

093 2322936 932323675 1 میدان العارف – مبنى المدنى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى ابن سینا التخصصى البرتقالى المستشفیات سوھاج سوھاج

093 4607682 برج الزھور - غرب الكوبرى الجدید - طریق اخمیم قساطر القلب و األوعیھ الدمویھ  و المناظیر مركز الحكمة لقسطرة القلب و االشعة التداخلیة البرتقالى المستشفیات سوھاج سوھاج

01018000515-01018000106 093 4607477 45 شارع مصنع الھدرجة - من كورنیش النیل الشرقى عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مصر البرتقالى المستشفیات سوھاج سوھاج

01000234686 093 2313102-03-04 امتداد شارع التحریر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى المعلمین البرتقالى المستشفیات سوھاج سوھاج

093 2333921 /26/27 داخل مستشفى جریت توماس - ش مدرسة بسطا - امام السكھ الحدید قساطر القلب و األوعیھ الدمویھ مستشفى الیوسف ألدارة المراكز الطبیھ البرتقالى المستشفیات سوھاج سوھاج

093 2321320 093 2309279 شارع الجمھوریة بحرى - بیت الرحمة مركز الجمھوریة لالشعة البرتقالى مراكز األشعة سوھاج سوھاج

0932337920 شارع الشھید عبد المنعم ریاض – برج األطباء – مركز األستاذ الدكتور/ خالد فوزى لألشعة البرتقالى مراكز األشعة سوھاج سوھاج

19014 میدان العارف – عمارة المدنى الدور األول - فوق صیدلیة المواساه 
منطقة غرب معمل المختبر البرتقالى المعامل سوھاج سوھاج

16064 شارع المخبز االلى - برج العروبة رویال الب البرتقالى المعامل سوھاج سوھاج

19911 ش المزلقان أمام جامع البارود معمل البرج البرتقالى المعامل سوھاج سوھاج

16064 16 میدان العارف - اعلى مركز مكى للمحاماه رویال الب البرتقالى المعامل سوھاج سوھاج

19911 30 شارع كورنیش النیل تقاطع شارع الحریھ معمل البرج البرتقالى المعامل سوھاج سوھاج

0932340418 ش سیالة أوالد نصیر مسالك بولیة عاطف حلیم البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج

093 2332975 شارع المحطة  اعلى شركة روما للسیاحة عیون د. اشرف الھوارى البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج

01003464314 شارع المحطة - امام الجمعیة التعاونیة طب االطفال د. ھانى صبحى فخرى البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج

01001611532 0932335650 شارع المحطة القبلى  مسجد السكة الحدید امراض الباطنة و الجھازالھضمي والكبد د. بھاء الدین زكى عساكر البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج

01222995346 093 2359290 شارع المحطة – بجوار مطحن بن راندا أمراض قلب وأوعیة دمویة د. ماجد حشمت ابراھیم البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج



01222936053 093 2313772-093 2328383 شارع كوبرى المحطة – بجوار صیدلیة الحریة – أنف وأذن وحنجره د. مجدى ھنرى ساویرس البرتقالى ھیئة األطباء سوھاج سوھاج

01227448549 شارع 15 - اعلى مطعم وصایة المركز التخصصى للعالج الطبیعى - د. اشرف مكرم البرتقالى عالج طبیعى سوھاج سوھاج

19757 90 شارع أبو بكر الصدیق – نادى الجالء صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ مصر الجدیده القاھره

19757 342 ش الشیخ غراب بجوار مسجد الشیخ غراب - حدائق القبھ صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ حدائق القبھ القاھره

19757 تقاطع مكرم عبید مع مصطفى النحاس - أمام التوحید و النور - مدینة 
نصر صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19757 22 ش موسى بن نصیر تقاطع ش موسى الكاظم - مدینة نصر صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

19757 56 شارع طریق مصر حلوان الزراعى - برج بدر - المعادى صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

096 3330042 096 336554 حوض 10 – خلف كنیسة السیدة العذراء عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى سان مارى الخیرى التخصصى البرتقالى المستشفیات قنا قنا

01002363437 096 3325720-096 3336554 شارع الھالل االحمر عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى الھالل االحمر البرتقالى المستشفیات قنا قنا

096 2605614 096 2605613 شارع 23 یولیو  نقادة عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى النیل البرتقالى المستشفیات نقادة قنا

096 3347692 01148068111 ش مستشفى قنا العام - بجوار كلیة الطب عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات قنا قنا

096 3340101 096 3326443 شارع 23 یولیو – أمام جامع التحریر – فوق ستودیو الخدیوى مركز/ أ.د. محمد أحمد عاشور لألشعة البرتقالى مراكز األشعة قنا قنا

096 3336554 096 3330042 شارع 23 یولیو – أمام نادى المعلمین – عمارةالمناعى معمل د. امیل عوض البرتقالى المعامل قنا قنا

19014 7 ش الجمھوریھ من میدان المحطھ - الدور الثانى - بجوار محطة قنا معمل المختبر البرتقالى المعامل قنا قنا

19911 1 میدان المحطھ – قنا معمل البرج البرتقالى المعامل قنا قنا

16064 10 ش االقصر - امام ھیئة البرید رویال الب البرتقالى المعامل قنا قنا

16059 فرع مركز الرازى الطبى - شارع المستشارین معامل الحكمة البرتقالى المعامل قنا قنا

16059 معامل الحكمة شارع 23 یولیو - برج الفیروز البرتقالى المعامل قنا قنا

16059 شارع الجھوریة - بجوار محالت انیس دیمترى معامل الحكمة البرتقالى المعامل قنا قنا

19911 ش حسنى مبارك - مستشفى برج النیل معمل البرج البرتقالى المعامل قنا قنا

01014137234 01004885984 عمارة المناعى - بجوار سمیرامیس – أمام نادى المعلمین االمراض الجلدیة و التناسلیة أ.د. لیلى أحمد الخالوى البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01200725007 096 3360451 میدان الدولفین - شارع الكورنیش طب االطفال د. بیتر رومانى وھیب البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01003564555 شارع المدارس - عمارة على حامد جراحة عامة د. عمرو عبد الواحد الفارس البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01015270858 01065376151 1 میدان الكمال - حارة الجندى طب االطفال د. ابراھیم احمد عبد اللطیف سلیمان البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا



01006784422 096 3544674 شارع معبر الشباب - بجوار كلیة التمریض جراحة عظام د. اسماعیل خلیفة محمد اسماعیل البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01119376624 01114054540 شارع المستشفى العام أمراض الباطنة العامة د. محمد عبد الفتاح البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01005674629 شارع عبید المتفرع من میدان مدیریة األمن – عیون د.  ناھد دریاس البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01210076875 01271782800 عمارة الضرائب - نجع حمادى امراض الباطنة و القلب د. اشرف المھندس الیشع البرتقالى ھیئة األطباء نجع حمادى قنا

096 3325888 شارع المدارس - اعلى صیدلیة الھادى امراض النساء و التولید د. ھیثم عبد الرحیم وشاحى البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01112428890 01005155405 شارع 23 یولیو - الممر التجارى -  خلف عمارة وندر للسیاحة امراض جلدیة د. باسم حبشى بشاى البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

01222872060 096 3+H2367:I2386332747 ش عبید امام مدیریة االمن أمراض الباطنة العامة د. جرجس رومانى البرتقالى ھیئة األطباء قنا قنا

19757 10شارع سمیر سید أحمد - میدان الباشا لمنیل صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ المنیل القاھره

19757 34 ش شبرا - بجوار سینما دوللى صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ شبرا القاھره

19757 230 شارع بورسعید أمام مدرسة الخدیویھ - السید زینب صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ السیده زینب القاھره

16064 شارع المستشفى العام - اعلى منصور شیفرولیھ رویال الب البرتقالى المعامل نجع حمادى قنا

16064 ش 25 ینایر - اعلى مكتبة الطلبة رویال الب البرتقالى المعامل نجع حمادى قنا

19014 1 عمارة األوقاف ش حسنى مبارك - الدور الثانى - نجع حمادى معمل المختبر البرتقالى المعامل نجع حمادى قنا

16059 شارع 25 ینایر - بجوار بنك مصر معامل الحكمة البرتقالى المعامل نجع حمادى قنا

19911 مبنى التطبیقیین  مستشفى النیل معمل البرج البرتقالى المعامل نجع حمادى قنا

16059 شارع الجیش - بجوار مستشفى قفط التعلیمى معامل الحكمة البرتقالى المعامل قفط قنا

16059 میدان النوبة - امام بنك مصر معامل الحكمة البرتقالى المعامل قوص قنا

16059 شارع مصر اسوان - امام موقف قنا القدیم - عمارة مركز قنا لالشعة معامل الحكمة البرتقالى المعامل دشنا قنا

01222934807 شارع السمعانیة المتفرع من شارع مدرسة الصنایع د. مجدى مجلع طبیب متالیف مدینة األقصر االقصر

19650 شارع شجرة الدر - من شارع خالد بن الولید - العوامیھ عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفي العیون الدولي الذھبى المستشفیات مدینة األقصر األقصر

0952372809 شارع نھر النیل عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى األقصر األمیرى البرتقالى المستشفیات مدینة األقصر االقصر

01211145401 0952280192-0952280192 شارع التلیفزیون عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى األقصر الدولي البرتقالى المستشفیات مدینة األقصر االقصر

01210010278 095 2256322-095 2256323 شارع كلیوبترا عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى كلیوباترا- االقصر البرتقالى المستشفیات مدینة األقصر االقصر

095 2283760-095 2283770 095 2271910-095 2275850 شارع التلیفزیون بجوار مدرسة مبارك مركز الرضوانیة لألشعة البرتقالى مراكز األشعة مدینة األقصر االقصر



19911 میدان صالح الدین معمل البرج البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

19014 ش التلیفزیون - الدور 3 - بجوار فندق شادى - االقصر معمل المختبر البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

01122014849 01283817270 الدور االول - شارع جده متفرع من شارع التلیفزیون معمل  د. محمد عبد الھادى البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

01114875857 0952361000 شارع المنشیھ - أمام مطعم أبو ھاجر معمل  د. محمد عبد الھادى البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

16059 شارع التلیفزیون بجوار بنك مصر معامل الحكمة البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

16064 ش التلیفزیون - عمارة الحاج حسین البالل رویال الب البرتقالى المعامل مدینة األقصر االقصر

16059 شارع المستشفى - امام مستشفى اسنا العام معامل الحكمة البرتقالى المعامل اسنا االقصر

01020900360 095 2282422 2 شارع الروضھ - متفرع من ش المدینھ المنوره - حى الفیروز تخصصات متعددة عیادات النیل التخصیصیھ البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01222934807 شارع السمعانیة المتفرع من ش مدرسة الصنایع مسالك بولیة أ.د/ مجدى مجلع الیاس البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01224430044 شارع السمعانیة المتفرع من ش مدرسة الصنایع أنف وأذن وحنجره أ.د/ ھانى منیر اندراوس البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

0952373410 تقسیم یوسف حسن  االفصر جراحة عظام أ.د / سھرى بولس مرقص البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01222533401 شرق السكھ الحدید - شارع كنیسة األنبا انطونیوس - األقصر طب االطفال د. جورج میشیل فرید البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

095 2372951 ش أخوان مراد للمعمار متفرع من مدرسة الصنایع - األقصر االمراض الجلدیة و التناسلیة رفعت سیفین غطاس البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

0952381821 شارع المنشیة  االقصر عیون أ.د/ سلیم جرجس مسعود البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

0952386530 25 ش توت عنخ امون - عمارة الشئون االجتماعیھ سابقا - األقصر أمراض النساء و التولید د. سامیھ حبیب البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

095 2373717 ش المحطھ - أمام البوستھ أمراض الباطنة العامة د. مظھر وردى عبد الشھید البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01201212460 شارع مصطفى كامل - أمام مدرسة األقباط عیون د. رامى لویس منسى البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01270313433 شارع فندق المروه المتفرع من شارع التلیفزیون امراض القلب و األوعیة الدمویة د. ریمون ادوارد فھیم البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01144007776 شارع عبده من شارع المطحن جراحة عظام د.احمد ابو القاسم البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

01120139784 شارع التلیفزیون امراض الباطنة و الكبد د. باسیلیوس فكرى سعد البرتقالى ھیئة األطباء مدینة األقصر االقصر

19757 59 شارع شھاب – بجوار مكدونالدز صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

19757 26 ش الفالوجا - العجوزه صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ العجوزه الجیزة

19757 283 ش فیصل - محطة المطبعھ - أمام غاز مصر صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ فیصل الجیزة

16344 حدائق اكتوبر - المول التجارى  صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة



16344 المحور المركزى - سیلفر مول - بجوار البوم - میدان الحصرى صیدلیات المجد البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19757 مول دولفین الند محل رقم 1 صیدلیة كیر البرتقالى صیدلیھ السادس من اكتوبر الجیزة

19757 میدان الحریھ - الحى الثامن - ش صالح جاھین صیدلیة كیر - نور الشروق البرتقالى صیدلیھ مدینة نصر القاھره

01211113131 43 شارع حجر النواتیة - برج االصیل صیدلیات الدواء  البرتقالى صیدلیھ الظاھریة االسكندریة

03 4206050 1 میدان مصطفى كامل – سموحة – خلف مستشفى االسكندریة الدولى صیدلیة محمد كریم البرتقالى صیدلیھ سموحھ االسكندریة

01001890373 ش مكھ المتفرع من ش المدینھ المنوره أمام مبنى االذاعھ و 
التلیفزیون د. جورج سطندى أبو سیف البرتقالى أسنان مدینة األقصر االقصر

095 2359909 میدان ابو حجاج - بجوار ماكدونالدز د. فارس سلیمان البرتقالى أسنان مدینة األقصر االقصر

095 2359909 ش كلیوباترا - أمام شركة بیع المصنوعات د. عماد فیكتور سولایر البرتقالى أسنان مدینة األقصر االقصر

0101698663 شارع التلیفزیون المركز التخصصى للعالج الطبیعى - د. احمد امین البرتقالى عالج طبیعى مدینة األقصر االقصر

01000177333 عمارة الشیخ الطیب امام كویك بیزا مركز الصفا للعالج الطبیعى البرتقالى عالج طبیعى مدینة األقصر االقصر

01065530640 ش یوسف حسن مركز الكرمھ للبصریات البرتقالى مراكز البصریات مدینة األقصر االقصر

097 2431022 ش كفر الحجر   السیل غرب  اسوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى أسوان التعلیمى (القسم الفندقى) البرتقالى المستشفیات اسوان اسوان

097 2426990 طریق السد العالي بجوار اإلذاعة والتلیفزیون – أسوان عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى مبارك العسكري بأسوان البرتقالى المستشفیات اسوان اسوان

010000011462 097 2422988 طریق الخزان - أمام بنك الدم عالج داخلي - طوارئ - عیادات خارجیة مستشفى دار العیون البرتقالى المستشفیات اسوان اسوان

01010195452 097 3501198 السبعین - بجوار نادى الشعب مركز ایجى سكان البرتقالى مراكز األشعة كوم امبو اسوان

01027360260 كسر الحجر - امام مستشفى النیل التخصصى مركز ایجى سكان البرتقالى مراكز األشعة اسوان اسوان

0972308607 أطلس  النیابة العسكریة خلف معھد االورام  أسوان مركز ایجى سكان البرتقالى مراكز األشعة اسوان اسوان

01008384197 شارع السیل - امام مستشفى اسوان الجامعى - برج السلواوى اسوان سكان البرتقالى مراكز األشعة اسوان اسوان

01144554551 0972302016-15 ش كسر الحجر  أسوان  أمام عمارات مجلس المدینة دار االشعة البرتقالى مراكز األشعة اسوان اسوان

19014 97 شارع كورنیش النیل – عمارة موبینیل معمل المختبر البرتقالى المعامل اسوان اسوان

01120204558 01120201337 میدان القطبى  الشارع الجدید  أسوان معامل الفؤاد البرتقالى المعامل اسوان اسوان

16064 95 ش كورنیش النیل - اعلى بنك القاھرة رویال الب البرتقالى المعامل اسوان اسوان

0 0972305769 شارع أبطال التحریر – خلف صیدناوى جراحة عظام أ.د/ عمر مكرم درویش البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

0 0972309377 47 شارع ھمیمى الجبالوى مع تقاطع شارع البركة – عمارة المروة أمراض قلب وأوعیة دمویة د/ ماجد زكرى جید البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان



01002416632 01022234692 عمارة برج االطباء  ش كسر الحجر بجوار مستشفى النیل التخصصى 
- أسوان جراحة عامة د. نبیل بدیر جودة البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

097 2304664 9 ش الشواربى  اسوان االمراض الجلدیة و التناسلیة د. اسحق صبحى شنودة البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

010071395897 5 ش البركھ - بجوار مسجد المطار - أسوان جراحة عظام د. سید عبد الوھاب محمد البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

01229190846 75 ش عبد المنعم ریاض (  السیل الرئیسى ) - أسوان أمراض النساء و التولید د. احالم نصر بسخرون البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

01229190846 75 ش عبد المنعم ریاض (  السیل الرئیسى ) - أسوان طب االطفال د. محروس مجلى مسعد جبران البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

01002416566 097 2469290 ش البركھ - عمارة العمده - أسوان أنف وأذن وحنجره د. عالء الدین حبیب البرتقالى ھیئة األطباء اسوان اسوان

040 3325800 تقاطع شارع محب مع الحلو  صیدلیى د. على عبد البارى  البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

040 3288343 040 3288345 52 شارع الجالء - موقف الجالء  صیدلیى د. على عبد البارى  البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

040 3352470 طنطا شارع عمر زعفان - عمارة برج ابن الھیثم صیدلیة محمد و الخولي البرتقالى صیدلیھ طنطا الغربیة

02 25240250 شارع كورنیش النیل - برج السالم صیدلیة مستشفى السالم الدولى بالمعادى البرتقالى صیدلیھ المعادى القاھره

02 330449001- Ext 148 5 شارع بحر الغزال - نھایة احمد عرابى - الصحفیین صیدلیة مستشفى الشروق البرتقالى صیدلیھ المھندسین الجیزة

048 3662534 048 3660011 شارع الروضة - منوف صیدلیة مستشفى ھرمل التذكارى البرتقالى صیدلیھ منوف المنوفیھ

19911 67 صالح سالم أمام محطة القطار - كوم امبو معمل البرج البرتقالى المعامل كوم امبو اسوان

097 2504552-5 خلف عمر افندى اسوان سكان البرتقالى مراكز األشعة كوم امبو اسوان

097 4719066 شارع مجلس المدینھ امام المحكمھ - أدفو أمراض الباطنة و القلب د. انطون لبیب فھمى البرتقالى ھیئة األطباء أدفو اسوان

069 3663331 139 قریة دلتا شرم - ھضبة ام السید صیدلیة مینا البرتقالى صیدلیھ شرم الشیخ جنوب سیناء

046 4934300 01279090000 CIB  شارع علم الروم - بجوار بنك صیدلیىة نوح البرتقالى صیدلیھ مرسى مطروح مرسى مطروح


