
التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

2035903049+مارك سان مدرسة بجوار بورسعيد شارع39 للسمعيات التجارية النهار شركةطبية اجهزة شركةشركةشيزار كامباإلسكندرية1

2034870706+بدوى الحميد عبد شارع23 كامل ماهر/ د صيدليةصيدليةصيدليةاالزاريطااإلسكندرية2

19600األكبر اسكندر41العزبي صيدليةصيدليةصيدليةاالزاريطااإلسكندرية3

2035912616+الالجيتي شارع  محمد مصطفى العقيد57  خليل صيدلياتصيدليةصيدليةاإلبراهميةاإلسكندرية4

16134الجيش طريق52زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاإلبراهميةاإلسكندرية5

16134شيزار كامب–  قرطبة عمارة الجيش طريق25زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاإلبراهميةاإلسكندرية6

16134(ترام) 2 شيزار كامب– /  جليم–  الجيش طريق374 زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاإلبراهميةاإلسكندرية7

خليل صيدلياتصيدليةصيدليةالحضرةاإلسكندرية8
 بجوار الناصر عبد جمال مستشفى امام  الحرية طريق 158  البحرية الحضارة

الهندسة كلية
+2035912377

19600(فقط الصيفي الموسم خالل) 2 بوابة 2 ماريناالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية9

19600(فقط الصيفي الموسم خالل) 4 بوابة 4 ماريناالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية10

19600(فقط الصيفي الموسم خالل)  بوابة5 ماريناالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية11

19600(فقط الصيفي الموسم خالل) 79 محل    مارينا بورتوالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية12

19600(فقط الصيفي الموسم خالل)   وايت هاسيندا  مول الكورت  الرحمن عبد سيدىالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية13

319199 ملرينا بورتوسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية14

19199مارينا بورتو جولفسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية15

419199 بوابة العلمين 2 ماريناسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية16

19199التجارى السوق  مراقياسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالشمالي الساحلاإلسكندرية17

اإلسكندرية18

 القاهرة طريق

 االسكندرية

الصحراوى

19199المستر  الصحرواى  طريقسيف صيدلياتصيدليةصيدلية
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2039612300+جاردن الروز مول  الصحراوي  القاهرة طريق  28 الكيلو خليل صيدلياتصيدليةصيدليةالعامريةاإلسكندرية19

2034318703+ستار  مول  8 بوابة العجمى مطروح  طريق  خليل صيدلياتصيدليةصيدليةالعجمياإلسكندرية20

16134الهانوفيل مكة اجياد شارع3زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةالعجمياإلسكندرية21

2033086151+البيطاش  الفاروق مسجد امام الجوية القاعدة شارع15الدين صالح منى صيدليةصيدليةصيدليةالعجمياإلسكندرية22

2035550738+البحرية حفني الملك شارع432    الشيماء صيدليةصيدليةصيدليةالعصافرةاإلسكندرية23

2033224376+القطار محطة امام القبلية  حفني ملك شارع949رسمي صيدليةصيدليةصيدليةالعصافرةاإلسكندرية24

2033929291+العطارين مسجد شارع76قطان صيدليةصيدليةصيدليةالعطاريناإلسكندرية25

2035800008+المنتزه قصر امام الشيراتون ابراجخليل صيدلياتصيدليةصيدليةالمنتزةاإلسكندرية26

16134المنتزه سينما دوران الوليد بن خالد اولزيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةالمنتزةاإلسكندرية27

19600مول رويال االرضي بالدور 39 و40 و41 رقم المحالتالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنتزةاإلسكندرية28

16134السوق محطة 20 شزيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةباكوساإلسكندرية29

2035736662+الحرية طريق567 بروناي صيدليةصيدليةصيدليةجليماإلسكندرية30

19199جليم ترام بجوار  عارف السالم عبد ش99سيف صيدلياتصيدليةصيدليةجليماإلسكندرية31

19199الجمهورية شارع:  سوريا ش22سيف صيدلياتصيدليةصيدليةرشدياإلسكندرية32

2035766667+الحرية طريق617 خليل صيدلياتصيدليةصيدليةزيزينيااإلسكندرية33

19600الحرية طريق شارع601العزبي صيدليةصيدليةصيدليةزيزينيااإلسكندرية34

2034960097+ستيفانو سان مول عارف السالم عبد شارع خليل صيدلياتصيدليةصيدليةستيفانو ساناإلسكندرية35

2035855851+ستيفانو سان بالزا فندق خلف الخولي حامد شارع10اليكس صيدليةصيدليةصيدليةستيفانو ساناإلسكندرية36
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419600 رقم محل  ستيفانو سان فندق امام الكازينو شارع و طلعت شارع2العزبي صيدليةصيدليةصيدليةستيفانو ساناإلسكندرية37

19600سبورتنج نادي بوابة امام  الحرية طريق شارع261العزبي صيدليةصيدليةصيدليةسبورتنجاإلسكندرية38

2034251685+طالب ابي ابن علي مسجد أمام  معاذ فوزي شارع مع االول البرت تقاطع74خليل صيدلياتصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية39

2034262588+االول البرت شارع131 سموحة-  بلبع ايمن صيدليةصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية40

2034204100+صالح الدين كمال شارع11البرديني صيدليةصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية41

2034283039+كامل مصطفي شارع6 راضى صيدليةصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية42

19600بالزا جرينالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية43

19199المنعم عبد شاكر محمود الشهيد شارع التجارى الملتقى مركزسيف صيدلياتصيدليةصيدليةسموحةاإلسكندرية44

16134حماده خليل شزيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبشر سيدىاإلسكندرية45

16134قبلي  30 ش مع رمضان من العاشر ش تقاطعزيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبشر سيدىاإلسكندرية46

16134المنتزة حي امام  مسجد ش5زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبشر سيدىاإلسكندرية47

19600جابر سيدي محطة الحديد السكةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةجابر سيدياإلسكندرية48

19600الحميد عبد شارع ناصية   سوريا شارع15العزبي صيدليةصيدليةصيدليةرشدياإلسكندرية49

2034233364+الفرنسيسكان مدرسة امام  الرفافي معروف من متفرع  الخضري يسري شارع3خليل صيدلياتصيدليةصيدليةعبده كفراإلسكندرية50

2033593300+السرايا ، االقبال شارع38اليكس صيدليةصيدليةصيدليةلوراناإلسكندرية51

2035550738+عارف السالم عبد شارع207الشيماء صيدليةصيدليةصيدليةلوراناإلسكندرية52

2034870706+الحضرى مسجد شارع29كامل ماهر/ د صيدليةصيدليةصيدليةبيك محرماإلسكندرية53

16134بيك محرم ترام مخزن امام الغرياني القادر عبد شارع19زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبيك محرماإلسكندرية54
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16134السويس قنال شارع16زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبيك محرماإلسكندرية55

16134امبروزو  للعظام ناريمان مستشفى امامزيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةبيك محرماإلسكندرية56

2034854870+التجارية الغرفة شارع28خليل صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية57

2034800449+االيطالية القنصلية بجوار زغلول سعد ميدان23خليل صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية58

زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية59
 للطبع التحرير دار بجوار األميري لمستشفى الرئيسية البوابة أمام الطب كلية ش

والنشر
16134

16134الطب كلية ش8زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية60

16134أحمد محمد مطعم أمام  شكور شارع8زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية61

2034874065+مترو سينما بجوار  جندي فهمي فوزي شارع2بروناي صيدليةصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية62

19199دانيال النبى شارع من متفرع عزمي محمود ش22سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية63

19600مصر محطة الحديد السكةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالرمل محطةاإلسكندرية64

2035411099+االعدادية الرمل مدرسة بجوار    الحرية طريق397خليل صيدلياتصيدليةصيدليةكامل مصطفىاإلسكندرية65

16134ميامى حفني والملك ابراهيم اسكندر ناصية310زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةميامىاإلسكندرية66

16134السيارات نادي امام الكورنيش طريق589زيادة أبو صيدلياتصيدليةصيدليةميامىاإلسكندرية67

19199كارفور أمام تاون داون 7رقم المحلسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطاإلسكندرية68

2034838483+عبدالعزيز السلطان شارع14سكان أوميجاأشعة مركزأشعة مركزاالزاريطااإلسكندرية69

2034390022+الرئيسي الهانوفيل طريقاالشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزالعجمياإلسكندرية70

2034266697+ستيل السرايا مبني مايو، 14 كوبرى بالزا، جريناالشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزسموحةاإلسكندرية71

2034266657+الغتورى بهاء شارع من كامل مصطفى شارعاالشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزسموحةاإلسكندرية72
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2035413700+كليوبترا سبورتنج  بورسعيد ش236(سكان الحياة ) لالشعة الحياة مركزأشعة مركزأشعة مركزجابر سيدياإلسكندرية73

2033905565+النزهة مستشفى بجوار االجتماعية الخدمة معهد امام الرصافة شارعاالشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزبيك محرماإلسكندرية74

2034878027+فكرى أمين شارع4االشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزالرمل محطةاإلسكندرية75

2035400889+5 رقم محل  الزهور سوق  كرير سيديفيجن كاريرا نظاراتبصريات مركزبصريات مركزالشمالي الساحلاإلسكندرية76

201009288748+4 بوابة  مارينا بورتوللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالشمالي الساحلاإلسكندرية77

201068838572+2 بوابة القديم التجاري السوق منطقة    ماريناللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالشمالي الساحلاإلسكندرية78

201066603104+العرب برج مطار طريقاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالعرب برجاإلسكندرية79

2035400889+بولكلى6 رقم محل اللهجناكليس فتح مولفيجن كاريرا نظاراتبصريات مركزبصريات مركزبولكلىاإلسكندرية80

129B+201002438796 رقم محل  مول استيفانو سانللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزستيفانو ساناإلسكندرية81

201066603124+ألبرت أبراج4اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزسموحةاإلسكندرية82

2035400889+العيسوي البكباشي شارع29فيجن كاريرا نظاراتبصريات مركزبصريات مركزبشر سيدىاإلسكندرية83

2034865855+زغلول صفيه شارع55غنيم بصرياتبصريات مركزبصريات مركزالرمل محطةاإلسكندرية84

2035228666+شوقي احمد شارع68فيجن كاريرا نظاراتبصريات مركزبصريات مركزكامل مصطفىاإلسكندرية85

201061267870+األرضى الدور سنتر سيتىاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالبلد وسطاإلسكندرية86

2033022947+العجمى مطروح اسكندرية طريق 21 كيلو ميدانالطبيعى للعالج سبورتنج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالعجمياإلسكندرية87

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزسبورتنجاإلسكندرية88
 خالد/ د) والتأهيل للروماتيزم األسكندرية مركز

(اسماعيل
2034211599+سبورتنج الحرية طريق279

2035911604+غزال ستوديو امام سبورتنج ميدان سعيد بور شارع199الزيني محمود محمد/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزسبورتنجاإلسكندرية89

2035919323+الصغرى سبورتنج عرفى شارع تقاطع طيبه شارع139  الطبيعى للعالج سبورتنج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزسبورتنجاإلسكندرية90
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طبيعي عالجطبيعي عالج مركزسموحةاإلسكندرية91
 والتأهيل  الطبيعي للطب اإلسكندرية مركز) كير حياه

(محمد شهيرة/ د)
2033856777+الطبي الوطنية مجمع  مايو 14 طريق

201223327835+سعيد بور شارع58كريم حمدي مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزشيزار كامباإلسكندرية92

2032208001+المحكمة بجوار مطروح  طريقالشفا قصر مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدخيلةاإلسكندرية93

2033571691+اإلقبال شارع من متفرع أمين حسن شارع10اإلقبال مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسرايااإلسكندرية94

2034481771+العلوي  كوبري بجوار  بدوي الشيخ جمعية مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعامريةاإلسكندرية95

2034358506+المصرى االهلى البنك امام الرئيسى البيطاش ش54الوفاء مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعجمياإلسكندرية96

2035551612+العصافرة محطة أمام   حفنى ملك432العصافرة مبرة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعجمياإلسكندرية97

2033190077+21 الكيلو ميدانغرب العصافرة مبرة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعجمياإلسكندرية98

2035337100+45 شارعنافع بن عقبة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعصافرةاإلسكندرية99

201144148783+الجديدة العرب برج  800 ال مساكن(التخصصى البرج مبرة مستشفى) محمد احمد امال/ دالطبية التخصصات جميعمستشفىالعرب برجاإلسكندرية100

2035825026+عارف السالم عبد شارع76عبيد ابراهيم/ د مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىجليماإلسكندرية101

2034482519+العامرية كوبري بجوار الخطاب بن عمر شارع  العامريةاالسكندرية-  الصفوة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىباشا سابااإلسكندرية102

2035841806+عارف السالم عبد شارع56االلماني المستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىباشا سابااإلسكندرية103

2034284232+جابر سيدى  النجار مصطفى شارع3البدراوي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسموحةاإلسكندرية104

2034207244+غتوري الدين بهاء ش20الدولي اسكندرية مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسموحةاإلسكندرية105

2034272652+مايو 14 طريقاالسكندرية الجديد الطبي المركزالطبية التخصصات جميعمستشفىسموحةاإلسكندرية106

2035831703+عارف السالم عبد ش16الهداية مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىفلمنجاإلسكندرية107

2035704720+الجالء شارع14التخصصي الثغر مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىفيكتوريااإلسكندرية108
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19152شعراوي شارع13لوران مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىلوراناإلسكندرية109

2033900399+القضاة عمارة الرصافة شارع3الطبية العزيز مجموعة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبيك محرماإلسكندرية110

2035522992+المدينة شرق ميدان  حماد جالل ش32ميامى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىميامىاإلسكندرية111

2035820644+عارف السالم عبد شارع42الدولى الكتاركت معهد مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىباشا سابااإلسكندرية112

19477جابر سيدي قسم السياحي سموحه مركز سموحه سري مصطفى اسماعيل شارع64للعيون األسكندرية مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىسموحةاإلسكندرية113

2035407806+األكاديمية ميدان عبدالناصر جمال شارع288الدولى الكتاركت معهد مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىميامىاإلسكندرية114

2035750480+الفتح سنترال بجوار جناكليس (قير أبو شارع) الحرية طريق649(والصدر القلب دار) باالسكندريه الصدر و القلب مركزدموية واوعية قلبمستشفىجناكليساإلسكندرية115

2035858808+عارف عبدالسالم شارع56األلماني القلب مركزدموية واوعية قلبمستشفىباشا سابااإلسكندرية116

2034200033+الحرية سما برج  المعاذ فوزي ش9الدموية االوعية و للقلب الحياة مركزدموية واوعية قلبمستشفىسموحةاإلسكندرية117

2034808060+أ مبنى تاور ميديكال الطب كلية شارع8لألوردة فين آى مركزدموية واوعية قلبمستشفىالرمل محطةاإلسكندرية118

2034244663+مايو 14 كوبري بجواراألورام لعالج العالمي التخصصي المركزأورام مركزمستشفىسموحةاإلسكندرية119

19445لطفي عمر شارع84الشمس معاملمعملمعملاإلبراهميةاإلسكندرية120

19014عمانويل فيكتور  ميدان27  (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملسموحةاإلسكندرية121

19445السيوف شماعة نجمة حريدعمارة ابو جميلة شارع74 الشمس معاملمعملمعملالسيوفاإلسكندرية122

19911المختار مول بجوار  كوبرى أمامالبرج معاملمعملمعملالعامريةاإلسكندرية123

19445االول السوق من متفرع 20 شارعالشمس معاملمعملمعملالعامريةاإلسكندرية124

1616191 الكيلو حجازة برجألفا معاملمعملمعملالعجمياإلسكندرية125

19911القويرى مسجد بجوار مطروح اسكندريه شارعالبرج معاملمعملمعملالعجمياإلسكندرية126
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19014بالهانوفيل–  العجمى سنترال أمام 16الكيلو–  اسكندريه مطروح طريق(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالعجمياإلسكندرية127

16987النموذجية العجمى مدرسة أمام  مطروح أسكندرية شارع170حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالعجمياإلسكندرية128

19445الهانوفيل سنترال مطروحامام طريقالشمس معاملمعملمعملالعجمياإلسكندرية129

19911الناصر عبد جمال شارع427البرج معاملمعملمعملالمندرةاإلسكندرية130

19014قدورة مطعم اعلى–   ميدان–  الناصر عبد جمال شارع اول(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمندرةاإلسكندرية131

19445الناصر عبد جمال شارع436الشمس معاملمعملمعملالمندرةاإلسكندرية132

19911الوزارة م الحرية طريق514البرج معاملمعملمعملالوزارةاإلسكندرية133

16987الديب الحميد عبد من سعيد محمد شارع20حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملثروتاإلسكندرية134

16191الحرية طريق418ألفا معاملمعملمعملرشدياإلسكندرية135

45219014صبري صيدلية اعلى–  –  الحريه طريق (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملرشدياإلسكندرية136

16987الحرية طريق405حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملرشدياإلسكندرية137

19445سوريا شارع17الشمس معاملمعملمعملرشدياإلسكندرية138

16191نويل عما ميدان25ألفا معاملمعملمعملسموحةاإلسكندرية139

19911طالب ابى بن على مسجد بجوار الحرية سما أبراج معاذ فوزى شارع90البرج معاملمعملمعملسموحةاإلسكندرية140

116987 مدخل ج عمارة القطن عمانويالبراج فيكتور ميدانحساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملسموحةاإلسكندرية141

19445عمانويل فيكتوريا شارع17الشمس معاملمعملمعملسموحةاإلسكندرية142

19014جيهان ميدان الناصر عبد جمال ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبشر سيدىاإلسكندرية143

2035222602+جابر سيدي سنترال بجوار الصوفاني اللطيف عبد مع جابر سيدي ش86الطبية للتحاليل بديوي/ د معاملمعملمعملجابر سيدياإلسكندرية144

Page 8 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

19445اسماعيل احمد المشير شارع10الشمس معاملمعملمعملجابر سيدياإلسكندرية145

16987(فؤاد شارع)الحرية طريق8حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالعطاريناإلسكندرية146

16191الجالء شارع3ألفا معاملمعملمعملفيكتوريااإلسكندرية147

 البرج معاملمعملمعملفيكتوريااإلسكندرية148 19911الجالء  شارع10

19014المنتزه قسم بجوار الجالء شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفيكتوريااإلسكندرية149

16987الجالء شارع11حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملفيكتوريااإلسكندرية150

19445الحرية طريق729الشمس معاملمعملمعملفيكتوريااإلسكندرية151

19911االسكندرانى شارع68البرج معاملمعملمعملبيك محرماإلسكندرية152

19014فودافون بجوار بالزا محرم برج  شارع66(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبيك محرماإلسكندرية153

19445بك محرم شارع65الشمس معاملمعملمعملبيك محرماإلسكندرية154

19445زغلول سعد ميدان9الشمس معاملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية155

16191زغلول سعد ميدان15ألفا معاملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية156

19911الطب كلية شارع14البرج معاملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية157

19014فكرى أمين شارع21(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية158

16987فكري أمين شارع21حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية159

16987الطب كلية شارع18حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية160

16987الترام سبورتنج لطفي عمر ش182حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالرمل محطةاإلسكندرية161

16987شريف أسواق أمام الناصر عبد جمال شارع350حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملميامىاإلسكندرية162
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201211455514+الثاني الدور الحرية طريق383بديوي لطفي احمد/ ددم أمراضاألطباء هيئةكامل مصطفىاإلسكندرية163

2035220051+االميرات عمارة بورسعيد ش227الغندور حسين أشرف/ ددم أمراضاألطباء هيئةسبورتنجاإلسكندرية164

2034251659+مول زهران عمانويالمام فيكتور شارع51زهرة حسن محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةسموحةاإلسكندرية165

2035848654+اول   الرمل قسم امام الحرية طريق قير ابو شارع من هاشم بك حسن شارع2هندى حافظ محمد هشام/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالرمل محطةاإلسكندرية166

2034838111+راديو سينما خلف رامز ابراهيم على دكتور شارع7رستم المجيد عبد يسري/ دكميائى وعالج أوراماألطباء هيئةالرمل محطةاإلسكندرية167

2035910864+بورسعيد شارع 5 أمام هيرودت شارع12 الشين عمرو نجوى/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالشاطبىاإلسكندرية168

201011568080+بورسعيد شارع9لالسنان كلينك دنتال الحمادى مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالشاطبىاإلسكندرية169

2035846820+ماركت هللا فتح اعلى جناكليس ترام محطة  صبري ش5االسنان لعالج تاج مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةجناكليساإلسكندرية170

2039579416+حلوان مفكو امام  معاذ فوزي شارعاالسنان لعالج تاج مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةسموحةاإلسكندرية171

2034230410+امون عنخ توت شارع28القباني يحيى محمود/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةسموحةاإلسكندرية172

2039575008+كامل مصطفي شارع أ31لالسنان عجمي/ د عيادةواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةسموحةاإلسكندرية173

2035466584+ج عمارة الطبية المدينةالكيال عباس السعيد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةكامل مصطفىاإلسكندرية174

2034866320+بدوي الحميد عبد الدكتور شارع18مجدي جورج/ دعظام جراحةاألطباء هيئةاالزاريطااإلسكندرية175

2035901960+سبورتنج ترام محطة–  لطفى عمر شارع172 علي فرج السباعي/ دعظام جراحةاألطباء هيئةسبورتنجاإلسكندرية176

2034805225+التجارية الغرفة شارع22 زيدان محمد حلمى ايهاب/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالرمل محطةاإلسكندرية177

2035231290+بولكلى  الترام  شوقي أحمد شارع185 حجازى الدين حسام/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةرشدياإلسكندرية178

السنباوي محمد صبري حامد محمود/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةبولكلىاإلسكندرية179
زمانالدور خير ماركت سوبر فوق الوزارة محطة امام بولكلي الحرية طريق488  

بولكلى2 عيادة االول
+2035834106

2035853225+الهدايابولكلى ترام محطة امام (ج) الخليج برج عارف السالم عبد شارعربيع كامل المنعم عبد/ دصدريةاألطباء هيئةبولكلىاإلسكندرية180
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201222265270+التجارية الغرفة شارع22زيدان حلمي محمد/ دصدريةاألطباء هيئةالرمل محطةاإلسكندرية181

2033591020+بحري  الناصر عبد جمال من متفرع هيبه علي ش66عاشور الفتاح عبد سعد مؤمن محمد/ دأطفال طباألطباء هيئةبشر سيدىاإلسكندرية182

2035444172+القاهرة بنك اعلى بورسعيد شارع226 امين الحسن ابو على/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةسبورتنجاإلسكندرية183

201001706806+البيطاش الجوية القاعدة شارع15محمود حسني محمود/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالعجمياإلسكندرية184

2035766770+المصري األهلي البنك خلف  شوقي محمد المهندس شارع  ب5صبري عمرو/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةزيزينيااإلسكندرية185

2035449594+علي أحمد اللواء شارع16 كليوبترا زنانيرى شالدين جمال محمد المنعم عبد احمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةكليوباترااإلسكندرية186

2035423426+اسماعيل احمد المشير من المتفرع جابر سيدى شارع103الصاوي ابراهيم رجب سحر/ دووالدة نساءاألطباء هيئةجابر سيدياإلسكندرية187

20643961273+الكبير التل مطافئ عرابيبجوار احمد شارعالكبير التل الشفا صيدليةصيدليةصيدليةاإلسماعيليةاإلسماعيلية188

20643915000+اول حي  واألسكندرية سري اسماعيل شارع20االسماعيلية-  الشفاء صيدليةصيدليةصيدليةاإلسماعيليةاإلسماعيلية189

20643920535+ومصر سرى اسماعيل شارعى تقاطعخطاب عز/ د صيدليةصيدليةصيدليةاإلسماعيليةاإلسماعيلية190

19600الحرية ش209العزبي صيدليةصيدليةصيدليةاإلسماعيليةاإلسماعيلية191

16961المحاكم بمجمع الجديد الموقف امام  الجوهرة برجالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزاإلسماعيليةاإلسماعيلية192

19989زيد الشيخ  التكنولوجيا مدرسة بجوار زيد ابو هالة مستشفيتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزاإلسماعيليةاإلسماعيلية193

201227172066+اول حي مصر شارع150للبصريات روفانبصريات مركزبصريات مركزاإلسماعيليةاإلسماعيلية194

201113451353+للسيارات القاضي خلف فاروق حجازي حسين شارع42التأهيل و الطبيعي للعالج العيادي مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاإلسماعيليةاإلسماعيلية195

20643322524+االستاد خلف الكوم شبين شارع من المتفرع والبركة الخير شارعالبركة و الخير مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاإلسماعيليةاإلسماعيلية196

201208477070+الزهور شارع42االمل مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىاإلسماعيليةاإلسماعيلية197

20643222725+الخالدين حديقة بجوار التمليك الخامسة المرحلةاالسماعيلية قسطرة و قلب مركزدموية واوعية قلبمستشفىاإلسماعيليةاإلسماعيلية198
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19911حسين السلطان  الثورة شارع26البرج معاملمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية199

19014السالم حي الناصر ع جمال ش السالم حي د10مربع13و10 القطعة(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية200

ً الثالثيني) الجمهورية شارع41(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية201 19014(سابقا

16522العام المستشفى امام التمليك ش22الب ايجيمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية202

20643568666+القديم المرور بجوار  المعاهدة شارع  غرب القنطرةاسترا معاملمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية203

20643348551+الكاميليا برج النيل شارع1الدم وابحاث الطبية للتحاليل القناة شركةمعملمعملاإلسماعيليةاإلسماعيلية204

20643931190+الجديده المحطه–  للبصريات ابراهيم عزت فوق العباسي الجامع شارع33متولى محمد هشام/ دعامة باطنةاألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية205

201224580828+المناسبات دار بجوار عامر الخكيم عبد شارعمحمد ناجي/ دعامة جراحةاألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية206

20643913800+االسكندرية شارع148صقر فرج احمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية207

20643930749+الجديدة المحطة عباس ميدان زغلول سعد شارع55حسين مصطفى صالح محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية208

20643335558+للنظارات حسونة امام رضا شارع24ندا هشام/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية209

20643931065+المختبر معمل امام المجيد عبد حارة و الثالثيني شارع111رابع مهدي الحليم عبد احمد محمد/ دأطفال طباألطباء هيئةاإلسماعيليةاإلسماعيلية210

19911التحرير شارع15البرج معاملمعملمعملالقنطرةاإلسماعيلية211

19014البيجو موقف امام–  غرب القنطره– التحرير شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالقنطرةاإلسماعيلية212

20952381862+الحرة األسواق بجوار حسن يوسف شارعأشرف صيدليةصيدليةصيدليةاألقصراألقصر213

20952282272+الشريفة الروضة شارع الفيروز حىالفيروز صيدليةصيدليةصيدليةاألقصراألقصر214

209522361577+امون عنخ توت شارعافيت صيدليةصيدليةصيدليةاألقصراألقصر215

20952375370+رمسيس شارعمكاريوس جرجس اسحق أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزاألقصراألقصر216
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20952271910+التليفزيون شارع من متفرع المهني التكوين شارع الرضوانية أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزاألقصراألقصر217

20952271910+مبارك مدرسة خلف التليفزيون شارع من متفرع رضوان شارعالرضوانية أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزاألقصراألقصر218

20952285355+زمان خير ماركت سوبر امام التليفزيون شارع من متفرع  علي عمر شارعلالشعة الصفا مركزأشعة مركزأشعة مركزاألقصراألقصر219

20952272333+بيتزا كويك امام التليفزيون شارعالطبيعي للعالج الصفا مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاألقصراألقصر220

20952277194+التليفزيون شارعالدولى األقصر مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاألقصراألقصر221

19911الدين صالح ميدانالبرج معاملمعملمعملاألقصراألقصر222

19014شادي فندق بجوار التليفزيون شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاألقصراألقصر223

20952270619+التليفزيون شارع من متفرع طالب ابي بن علي شارعاالمل معملمعملمعملاألقصراألقصر224

20952382614+العديسى المنعم عبد ش المنشية فوزي مكاريوس/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةاألقصراألقصر225

201222934807+الصنايع مدرسة شارع من السمعانية شارعمجلع مجدى/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةاألقصراألقصر226

201005052584+حسن يوسف تقسيم  للمعمار مراد اخوان محالت بجوار  الصنايع مدرسة شارعغطاس سيفين رفعت/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةاألقصراألقصر227

20952378402+االطباء عمارة الصنايع مدرسة من متفرع السمعانية شارعجرجس ماكن نصري ماجد/ دأطفال طباألطباء هيئةاألقصراألقصر228

201222676127+سابقا االجتماعية الشئون عمارة العذراء كنيسة  امون عنخ توت شارع25  محارب حبيب سامية/ دووالدة نساءاألطباء هيئةاألقصراألقصر229

19650الزناتى نزلة الوليد بن خالد شارع من الدر شجرة شارعالدولي العيون مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالعواميةاألقصر230

19014االسكندرية بنك بجوار البحر ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملإسنااألقصر231

وليم ايمن صيدليةصيدليةصيدليةالغردقةاألحمر البحر232
 خلف لمالبس التوحيد و النور محالت بجوار القديم الخضار سوق شارع  الدهار

البوسطة
+20653540204

201222402747+الكوثر- مترو ماركت سوبر امام (الكوثر) المطار تقسيم91سعد سامي/ د صيدليةصيدليةصيدليةالغردقةاألحمر البحر233

19600المطار بوابة أمام عشرة أبو عمارةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالغردقةاألحمر البحر234
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19600التجارى مول محارم سنتر–  االرضى بالدور (2) رقم المحلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالغردقةاألحمر البحر235

201066603106+مجاويش  A3 رقم محل  سنزو مولاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالغردقةاألحمر البحر236

20653572161+الدهار-  النصر طريقاالحمر البحر مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالغردقةاألحمر البحر237

2065355438+الدهار البريد مكتب أمام النصر طريق  الرئيسي النصر شارع(الغردقة) الحكمة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالغردقةاألحمر البحر238

201110506888+السياحى الممشى بجوار الميناء قسم 283 الكوثر حىالمصرى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالغردقةاألحمر البحر239

20653615014+عرابية قرية بجوار الكزرنيش طريقالغردقة-  السالم مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالغردقةاألحمر البحر240

20653550974+البحرى التفتيش بجوار 5 مبارك  المطار طريقبالغردقة النيل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالغردقةاألحمر البحر241

20653580012+الجونة مستشفى شمال 22 الكيلوالعيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالغردقةاألحمر البحر242

201002204882+زمان خير ماركت سوبر اعلى األسكندرية بنك بجوار  النصر شارعالنيل معملمعملمعملالغردقةاألحمر البحر243

19911الدهار-  الرئيسى البريد مكتب النصرأمام شالبرج معاملمعملمعملالغردقةاألحمر البحر244

19014الغردقة بريد مكتب امام النصر شارع215(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالغردقةاألحمر البحر245

20653547551+الدهار مصطفى عبدالعزيز الفريق ميدانسعيد حافظ زاهر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالغردقةاألحمر البحر246

201110311999+شيرس فندق بجوار شيري شارع36األمير عبدالستار ياسر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالغردقةاألحمر البحر247

20653544799+مصطفى عبدالعزيز الفريق ميدان الدهاررزقاهلل وليم هاني/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالغردقةاألحمر البحر248

20695325132+االوقاف عمارة بجوار الكورنيش طريق  الوفاء(رمضان جمال محمد) الطويل رمضان جمال/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالغردقةاألحمر البحر249

20653350450+موفينبيك جنوب تقسيم42بيراميدز مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالقصيراألحمر البحر250

201005622065+اإلذاعة شارع10 ريموندا. د صيدليةصيدليةصيدليةغارب رأساألحمر البحر251

201004072016+االتوبيس موقف بجوار اآللى المخبز شارعاماني/ د صيدليةصيدليةصيدليةغارب رأساألحمر البحر252
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201206228090+المصنوعات بيع شركة بجوار الحرية شارع(رويال صيدلية)عزيز نعيم عماد/ د صيدليةصيدليةصيدليةغارب رأساألحمر البحر253

20653633291+التوبة مسجد بجوار الجيش شارعاإلسالمى الخيرى عفان بن عثمان مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىغارب رأساألحمر البحر254

19014االذاعة ش تقاطع  الجنينة ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملغارب رأساألحمر البحر255

20653628620+القديم السوق  الجنينة ش74(النحاس كمال محمد) النحاس احمد محمد كمال محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةغارب رأساألحمر البحر256

201222431055+االذاعة شارع15غطاس فخرى غطاس/ دعامة جراحةاألطباء هيئةغارب رأساألحمر البحر257

20653653508+المسلمين الشبان بجوار المعاشات شارععامر احمد محمد احمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةغارب رأساألحمر البحر258

20653237260+الزهر حى 5 كالشيخى ابراهيم محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةسفاجااألحمر البحر259

19600الغردقة شارع  مول سنزوالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةسفاجااألحمر البحر260

201003524804+الشرقي االسكان عماراتالنور معملمعملمعملسفاجااألحمر البحر261

20653256717+االلومنيوم فيالت3زهرة حامد احمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةسفاجااألحمر البحر262

الطبية التخصصات جميعمستشفىعلم مرسىاألحمر البحر263
 أمانة) علم بمرسى الواحد اليوم جراحات مستشفى

(المتخصصة الطبية المراكز
201067943922+علم مرسى

201220300122+العلوي الكوبري الناصر عبد جمال شارعالبحيري جمال أحمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالبارود ايتايالبحيرة264

الشعبية الساحة بجوارالتخصصى الشفاء مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالبارود ايتايالبحيرة265
+201270453570 / 

+201000639873

19911الجامعة ميدان الثورة مع رمسيس تقاطعشارعالبرج معاملمعملمعملالبارود ايتايالبحيرة266

19014االسالمي المركز تقاطع المدينة مجلس ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالبارود ايتايالبحيرة267

16987النجار صيدلية بجوار  رمسيس شارعحساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالبارود ايتايالبحيرة268

19445البارود إيتاي محكمة امام الجمهورية شارعالشمس معاملمعملمعملالبارود ايتايالبحيرة269

20452917881+علي االمام شارعنمير محمد محمد سحر/ د صيدليةصيدليةصيدليةإدكوالبحيرة270
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20452902200+العجمى شارعنمير محمد محمد سحر/ د صيدليةصيدليةصيدليةإدكوالبحيرة271

20452910768+الجمهورية شارع من رشيد خطالشاملة الجمهورية عيادةالطبية التخصصات جميعطبي مركزإدكوالبحيرة272

20452910386+الناصر عبد جمال شارع"مصطفى حلمى جمال/ د"الطبى االيمان نور مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىإدكوالبحيرة273

201025601073+المركز شارع من متفرع االندلس شارع المطامير ابو-  التخصصي الشفاء دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمطامير أبوالبحيرة274

201112050674+باتا بجوار النعمان شارعحمص ابو-  االيمان صيدليةصيدليةصيدليةحمص أبوالبحيرة275

19911(دسوق مــبرة مستشفى) والشركات الجيش شارعى تقاطعالبرج معاملمعملمعملدسوقالبحيرة276

20453308380+الشرطة نادي امام األهلي البنك خلفحموده ياسر/د صيدليةصيدليةصيدليةدمنهورالبحيرة277

20453326465+االطباء نقابة خلف االرز مضرب مساكنصالح راندا/ د صيدليةصيدليةصيدليةدمنهورالبحيرة278

20453312727+ميامي برج  محرم احمد شارعالفحام سعد فوزي/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزدمنهورالبحيرة279

201005034860+المحاكم مجمع أمام عرابي احمد شارع من متفرع الميري شارعالقبانى عصام/ د للكلى دمنهور مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىدمنهورالبحيرة280

20459102809+الجديد الموقف بجوار  الحميات شارع امتدادالتخصصي الفاروق مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىدمنهورالبحيرة281

16191عرابي احمد شارع  باشا عرابي برجألفا معاملمعملمعملدمنهورالبحيرة282

19911الساعة ميدان عرابى احمد شارع24البرج معاملمعملمعملدمنهورالبحيرة283

19014الدولة امن مباحث امام محرم احمد شارع السرج  برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملدمنهورالبحيرة284

16987األطباء برج الميرى أرضحساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملدمنهورالبحيرة285

20453348218+سينا وطور المتريزي شارعي تقاطعفرجاهلل رمزي ناجي/ دعامة باطنةاألطباء هيئةدمنهورالبحيرة286

20453304940+زهيرى صيدلية أعلى عرابى شانور محمد مدحت/ دعامة جراحةاألطباء هيئةدمنهورالبحيرة287

20453304940+زهيرى صيدلية أعلى عرابى شمطاريد علي أشرف/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةدمنهورالبحيرة288
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20453304940+زهيرى صيدلية أعلى عرابى شالمال فوزي احمد/ دأالم عالجاألطباء هيئةدمنهورالبحيرة289

20452920300+عارف السالم عبد شارع متفرع حجاب دعاء/ د صيدليةصيدليةصيدليةرشيدالبحيرة290

19014االسكندرية بنك امام عارف السالم عبد ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملرشيدالبحيرة291

19445عارف السالم عبد127الشمس معاملمعملمعملرشيدالبحيرة292

20103077165+رشيد محكمة بجوار الجمهورية شارعالصفوانى أحمد محمد محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةرشيدالبحيرة293

20452924777+االسالم نور ومعمل البرجى معمل بجوار الصاغة شارعطه الحليم عبد الحفيظ عبد مهاب/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةرشيدالبحيرة294

20452230400+االرضي الكوبري بجوار سعيد بور شارعالدوار كفر-  بلبع ايمن صيدليةصيدليةصيدليةالدوار كفرالبحيرة295

20452212510+المستقبل مستشفى بجوار المستقبل حي حدائق التمليك مساكنسعيد ايمان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالدوار كفرالبحيرة296

201140777800+كرم ماركت سوبر فوق األمراء قصر برج الجديدة  مدخلاألشعة الدوار كفر مركزأشعة مركزأشعة مركزالدوار كفرالبحيرة297

201064966608+عامر اسالم صيدلية اعلى الزهراء برج بورسعيد شارعاألشعة الدوار كفر مركزأشعة مركزأشعة مركزالدوار كفرالبحيرة298

204512248881+المستقبل حى الحدائقالمستقبل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدوار كفرالبحيرة299

20452233200+النفر برج  بورسعيد شارعالطبى المدينة مركز مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدوار كفرالبحيرة300

20452243323+الدوار كفر مدخل العمدة بانوراما برجالدوار كفر-  الصفا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدوار كفرالبحيرة301

19911للتنمية الوطنى البنك عمارة بورسعيد شارع7البرج معاملمعملمعملالدوار كفرالبحيرة302

19014عرابي احمد شارع زمزم برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالدوار كفرالبحيرة303

16987أفندى عمر أعلى الصفا برجحساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالدوار كفرالبحيرة304

19445المشاة كوبري البحرامام شارع زمزم برج13الشمس معاملمعملمعملالدوار كفرالبحيرة305

20452162784+الجمهورية شارعزهرة حسن محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالدوار كفرالبحيرة306
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201000146282+عامر أسالم صيدلية فوق الزهراء برج (البحر) بورسعيد شارععلي هللا فتح علي عصام/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالدوار كفرالبحيرة307

201220244804+الجمهورية شارع مع الجيش شارع تقاطعحسن يوسف حسن/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالدوار كفرالبحيرة308

20452232177+الحكمة دار مستوصف فوق الجمهورية شارعشلبي مصطفى اشرف/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالدوار كفرالبحيرة309

201200937793+عامر اسالم صيدلية فوق  الزهراء برج بورسعيد شارعهالل محمد حنان/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالدوار كفرالبحيرة310

20453680072+الجمهورية شارعالبحيرة- االمانة صيدليةصيدليةصيدليةحمادة كومالبحيرة311

20453697799+المبرة مستشفى شارعسعد محمود/ د صيدليةصيدليةصيدليةحمادة كومالبحيرة312

20453683090+الرشدين الخلفاء شارعالمواساة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحمادة كومالبحيرة313

20453682149+الصحية ادارة أمام التحرير شارع متفرع الجوهرة شارعالتخصصي الحجاز مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحمادة كومالبحيرة314

20453682481+الشرطة مركز امامالتخصصي المبرة مستشفىووالدة نساءمستشفىحمادة كومالبحيرة315

20459111960+الصياد ستوديو مصراعلى بنك التحريربجوار شارعالمركزي المختبر معملمعملمعملحمادة كومالبحيرة316

20506690268+عبدالعزيز أحمد الشهيد شارعالدقهلية- الشفاء صيدليةصيدليةصيدليةالسنبالوينالدقهلية317

201015418472+القاهرة بنك خلف القنطرة ميدانسمير عمرو/ د صيدليةصيدليةصيدليةالسنبالوينالدقهلية318

19911القاهرة بنك بجوار النمس برجالبرج معاملمعملمعملالسنبالوينالدقهلية319

19014المصري الجيش وش العزيز عبد احمد الشهيد ش تقاطع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالسنبالوينالدقهلية320

20506695839+الثالث الدور عمران القنطرةبرجالشربيني فتحي احمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالسنبالوينالدقهلية321

201007402853+فودافون اعلي علم ابو صبري شارععلي محمد المنعم عبد وليد/ دأطفال طباألطباء هيئةالسنبالوينالدقهلية322

16961بنات الثانوية المدرسة خلف الكباس امام الدولة امن شارعالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزالمنزلةالدقهلية323

19911المحطة ميدانالبرج معاملمعملمعملالمنزلةالدقهلية324
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219014الدور 4شقة مصر محطة بجوار الزراعي الطريق شارع (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنزلةالدقهلية325

الزراعي الطريق مصر موقف أمام المحطة ميداناألغبر ابراهيم حسين/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمنزلةالدقهلية326
+201201116815 / 

+20507702703

20557700850+القديم الشرطة مركز أمام الزهراء شارع4األزهري عبده محمد صبري/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمنزلةالدقهلية327

20502100069+االهلى البنك امام الجيش شعرفان اشرف صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية328

20502234633+التدريس هيئة أعضاء مساكن أمام جيهان شارعالقزاز صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية329

20502310583+الدولي األتوبيسي تبارك برج الجيش شارعالجديدة القطان صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية330

20502335474+مصر بنك شارع25(عزت علي نشوة) الجديدة هادي صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية331

19600النور برج السويس قناة شارعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية332

19600الجديد هللا عوض مول عارف عبدالسالم شارعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية333

19600مارشال فندق بجوار المعمورة برج السفلية المشاية مبارك حسنى شارعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية334

19600طوق أبو برج الجمهورية شارعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنصورةالدقهلية335

201000080980+البرنسات عمارة المحطة ميدان سعد سيدى شارع5(الكبد تليف نسبة قياس) فيبروسكان مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنصورةالدقهلية336

20502263690+جيهان شارع من متفرع الظاهري شارع9(الرخاوي مجدي/ د) سكان منصورةأشعة مركزأشعة مركزالمنصورةالدقهلية337

16961الخير مستشفى السويس قناة شارعالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزالمنصورةالدقهلية338

19989الحكمة مستشفى بجوار (الند الهابي) مبارك علي ميدانتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالمنصورةالدقهلية339

20502200985+الجمهورية شارع38  للبصريات إم دكتوربصريات مركزبصريات مركزالمنصورةالدقهلية340

20509802088+عارف السالم عبد شارعللبصريات إم دكتوربصريات مركزبصريات مركزالمنصورةالدقهلية341

201006644014+الحقوق كلية أمام الجمهورية شاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمنصورةالدقهلية342
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201022139979+السفلى المشاية شارع الليزر و للعيون  مستشفىاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمنصورةالدقهلية343

20502264174+المدني الدفاع امام الترعة شارع4البراوي العدل محمود/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمنصورةالدقهلية344

20502328281+الدولية محطة بجوار تبارك مستشفى برج خلدون ابن شارع ناصية الجيش شارع(محمد رضا د) المتكامل الطبي المركزالطبية التخصصات جميعمستشفىالمنصورةالدقهلية345

20502332691+(سعد الشيخ ش 14)الند الهابي بجواربالمنصورة الحكمة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمنصورةالدقهلية346

20502332668+المحطة ميدان الجيش شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمنصورةالدقهلية347

20502339625+السويس قناة شارع 153 ، الدولي الخير مستشفى داخلالطبي إيجيهارت مركزدموية واوعية قلبمستشفىالمنصورةالدقهلية348

201157057095+الدولية المحطة بجوار تبارك مستشفى برج الجيش شارعالدموية االوعية و للقلب الحياة نبض مستشفىدموية واوعية قلبمستشفىالمنصورةالدقهلية349

19911الجامعة بوابة أمام الجالء شارع1البرج معاملمعملمعملالمنصورةالدقهلية350

19911االطباء برج–  المحطة ميدانالبرج معاملمعملمعملالمنصورةالدقهلية351

19014مصر بنك بجوار الجمهورية شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنصورةالدقهلية352

19014الوطنى ظبى أبو بنك فوق–  المحافظة مبنى أمام–  الجيش شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنصورةالدقهلية353

19014السالب امام الجمهورية شارع من المنجي عاطف ش5(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنصورةالدقهلية354

19445القطار محطة ميدان اللؤلؤة برجالشمس معاملمعملمعملالمنصورةالدقهلية355

20502217321+الدمياطى مطعم خلف  بنك عمار القديم السكةخفاجي وفيق ياسر/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية356

20502222773+الصفوة برج الجديدة السكة شارععيد الفتاح عبد محمد السيد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية357

20502331173+البرنسات برج سعد سيدى شارع المحطة ميدانلألسنان بيروت مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية358

20502236055+السلكاوي برج بك حسين ش46فخري اشرف/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية359

20502252882+الثاني الدور الكبرى األوقاف عمارة الطهيمي ميدانصبح داود السيد ابراهيم/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية360

Page 20 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

201006024555+توريل الراضي شريف شارع22جابر السيد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية361

20502257344+القديم أفندي عمر امام سعيد بور شارعالشناوي مصطفى الشناوي/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية362

20502383544+6 رقم شارع ناصية (سابقا الترعة) الراشدين الخلفاء شارع الحفناوي صبحي احمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية363

20502243165+البريد مكتب بجوار الجالء شارعالحفناوي احمد السيد صبحي/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية364

20502337645+البارون حلوانى بجوار توريل الفلكى ش13 الدين شرف سعد هشام/د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية365

20502376444+خليفة صيدلية فوق بدر برج مصر بنك شارع38محسن احمد طارق/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية366

20502216200+المصرى األهلى البنك خلف الجديده السكه من الشريف ش3يوسف محمود/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية367

20502521177+رابحة محل بجوار الثانوية ناصية امام الجمهورية شارع130 شعبان حسن حامد ايمان/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمنصورةالدقهلية368

19911مصر بنك بجوار (سابفا رجيلة أبو) الحرية شالبرج معاملمعملمعملبلقيسالدقهلية369

20507474071+األهلي البنك شارعالدقهلية- عصام/ د صيدليةصيدليةصيدليةدكرنسالدقهلية370

201017523342+النصر منية بحري التامين شعباس محمد وليد/ د صيدليةصيدليةصيدليةدكرنسالدقهلية371

19911السمراء برج نكراش شارعالبرج معاملمعملمعملدكرنسالدقهلية372

19014االهلي البنك بجوار االمراء برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملدكرنسالدقهلية373

20507480406+المنصورة موقف بجوارعيد الفتاح عبد محمد السيد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةدكرنسالدقهلية374

20507476330+الثالث الدور السويفي عمارة السينما و الموقف امام باشا النقراشي شارععامر السيد احمد سامي/ دأطفال طباألطباء هيئةدكرنسالدقهلية375

الزراعي دمياط المنصورة طريقالمصري الكبد مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىشربينالدقهلية376
+20507942909

+20507942908

19911حسنى جواد معشارع الجيش شارع تقاطعالبرج معاملمعملمعملشربينالدقهلية377

19014العدوي محمد الحاج جواهرجي فوق الثوره شارع تقاطع والسودان مصر شارع8(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملشربينالدقهلية378
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201007846080+الغازي عمارة الملكة حلواني بجوار باتا شارعالهواري سامي/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةشربينالدقهلية379

20507925111+الزراعي التفتيش شارعجابر السيد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةشربينالدقهلية380

201017508555+الغازي عمارة الملكة حلواني بجوار باتا شارعحماد اسامة/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشربينالدقهلية381

20507936622+سوسن برج القاهرة موقف المياة مشروع بجوار السريع الطريقابراهيم محمد عوض محمود/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةشربينالدقهلية382

201002732524+الرازق عبد شارعالجديدة القطان محمد صيدليةصيدليةصيدليةطلخاالدقهلية383

201005124646+طلخا بريد بوستة بجوار البلتاجي شارعشعبان حسن حامد ايمان/ دووالدة نساءاألطباء هيئةطلخاالدقهلية384

20506493335+الثورة شارع اجابكر أبو صيدليةصيدليةصيدليةسمنود منيةالدقهلية385

20506902508+للعصير زوال محل امام بورسعيد شارع تقاطع المحطة شارععزب صيدليةصيدليةصيدليةغمر ميتالدقهلية386

19989(التخصصي الصفاء مستشفى) عرابى احمد شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزغمر ميتالدقهلية387

20506963637+السريع المنصورة القاهرة طريق البراميل كبرى بجوارغمر ميت-  طيبة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىغمر ميتالدقهلية388

20506921212+الجديدة غطاس عمارة سعيد بور مع سالم صالح شارع تقاطعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىغمر ميتالدقهلية389

20506913966+عرابي احمد شارعالدقهلية-  التخصصي الفيروز مستشفىووالدة نساءمستشفىغمر ميتالدقهلية390

19911المدينة مجلس بجانب عرابى أحمد  شارعالبرج معاملمعملمعملغمر ميتالدقهلية391

19014الجيش ش7(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملغمر ميتالدقهلية392

20506908460+(التجاري السحل أمام الصفا برج الجيش شارع) يوليو 26 شارعسالمة حسني/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةغمر ميتالدقهلية393

201000089263+البيومي صيدلية اعلى للسياحة مصر بجوار المحطة مساكننجيب محمد/دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةغمر ميتالدقهلية394

20506908883+الجيش شارعسعودي العطيوي السيد/ دمفاصل و روماتيزماألطباء هيئةغمر ميتالدقهلية395

20623221224+الشهداء شارع32 الحرية صيدليةصيدليةصيدليةالسويسالسويس396

Page 22 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

20623334205+الوليد بن خالد شارع8لالشعة اليوسف مركزأشعة مركزأشعة مركزالسويسالسويس397

201222333035+النما عبده محمد الشيخ شارع36للبصريات سيمون محلبصريات مركزبصريات مركزالسويسالسويس398

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالسويسالسويس399
 المركز) الطبيعي للعالج صالح العال أبو صالح/د مركز

(التاهيل و الطبيعي للعالج التخصصي
20623347900+األهلى البنك بجوار بلير برج زغلول سعد شارع1

ً حليم) عارف السالم عبد شارع2نظمي الدكتور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسويسالسويس400 20623340400+(سابقا

20623300869+االسكندرية بنك امام الثالث بالدور دوشي برج يوليو23 شارع419القنال مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسويسالسويس401

20623195552+السويس حي بجوار الفردوس شارع5(السويس) الحياة عين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسويسالسويس402

201006581867+المالحه الرياضيه المدينه شارع8الدولى سينا ابن مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسويسالسويس403

201001684269+النمس شارع امتداد التحرير شارع مصر بنك شارع38السويس-  التخصصي الفيروز مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسويسالسويس404

20623301650+الدمرانى ستوديو امام األطباء برج عرابى أحمد شارع106 االربعينالب بايومعملمعملالسويسالسويس405

201015071225+جهينة جمعية اعلى السور اول االربعينالب بايومعملمعملالسويسالسويس406

201015071224+زغلول سعد شارع بلير برجالب بايومعملمعملالسويسالسويس407

16191كنتاكي برج الجيش شارعألفا معاملمعملمعملالسويسالسويس408

19911يوليو 23 شارع363البرج معاملمعملمعملالسويسالسويس409

19014الجيش شارع300(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالسويسالسويس410

19014االربعين عرابي احمد ش من متفرع عزام حارة2(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالسويسالسويس411

19445بالل الجيشبرج شارع تنظيم362الشمس معاملمعملمعملالسويسالسويس412

20623222355+السويس قناة بنك خلف النهضة شارع12رجب ابراهيم رجب/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالسويسالسويس413

201143431200+النور برج الجيش شارع302القزاز ابراهيم/  دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالسويسالسويس414
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201010207316+الدمراني ستوديو أمام عرابي أحمد شارعالعزيز عبد أمين اسماعيل/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالسويسالسويس415

20623350451+سعيد الشيخ مسجد بجوار التجاري النجا أبو مركز اعلى الشروق برج الجيش شارععقيد الحفيظ عبد اسماعيل/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالسويسالسويس416

20623226977+عبادي كشري امام عرابى احمد شارع(البديوي منير محمد) البديوي محمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالسويسالسويس417

20623313500+البدوي السيد مسجد بجانب عرابي شارعهشام محمود رمضان حنان/ دصدريةاألطباء هيئةالسويسالسويس418

20623325452+الفرنسيسكان مدرسة خلف حرب طلعت شارع من الخليفة سالم شارع3موسى نقوال جورج/ دصدريةاألطباء هيئةالسويسالسويس419

20623309571+الورداني مجوهرات اعلي االربعين حي عرابي احمد شارعالعليم عبد محمد عادل/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالسويسالسويس420

19199الزعفرانة طريق 92 ك بلو أوشن قريةسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالسخنة العينالسويس421

20552356003+كار جنيدي بجوار المنصورة موقف من المتفرع الزهراء شارعالوصيفي صيدليةصيدليةصيدليةالزقازيقالشرقية422

20552302126+المدينة مجلس بجوار المنتزه قسم الجالء شارع40 السعيد صيدليةصيدليةصيدليةالزقازيقالشرقية423

20552303622+المحافظة كوبرى امام زغلول سعد ششكري/ د صيدليةصيدليةصيدليةالزقازيقالشرقية424

20552342700+المجد شارعالجديدة المصطفي صيدليةصيدليةصيدليةالزقازيقالشرقية425

20552341045+القومية مدرسة بجوار القومية ش52(سكان سنو) العزيز عبد خالد/ د أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالزقازيقالشرقية426

20553666450+التحرير ميدان الجيش شارع13لالشعة النور مركزأشعة مركزأشعة مركزالزقازيقالشرقية427

20552345666+القومية شارع من متفرع المصالح مجمع شارع22لالشعة النور مركزأشعة مركزأشعة مركزالزقازيقالشرقية428

19989القومية ميدان فرعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالزقازيقالشرقية429

19989المنتزة ميدان فرعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالزقازيقالشرقية430

20552370111+1 شقة 1 عمارة, االسكان و التعمير بنك عماراتالطبيعي للعالج الطبي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالزقازيقالشرقية431

20552347751+المنصورة موقف طريق من الرحمن مسجد شارع30الطبيعي للعالج سلمى مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالزقازيقالشرقية432
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201002895367+3 زيزينيا برج الجالء شارع (مرواد محسن/ د) الطبيعي للعالج رويال مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالزقازيقالشرقية433

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالزقازيقالشرقية434
 الحكمة مركز) السعود ابو مصطفى اماني/ د

(الطبيعي العالج و للروماتييزم
20552309563+ي 5 فيال علي االمام شارع  استاد خلف الجامعة فيالت

20552333661+الغشام طريق نهاية عويضة طلبه شارع إمتداد القوميةالدولي مصر مركزوحنجرة وأذن أنفمستشفىالزقازيقالشرقية435

20552360727+المنصور موقف خلف السادات منشيةالدولي التيسير مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزقازيقالشرقية436

20552340800+القومية ميدان اسماعيل أحمد الشهيد شارعالقومية الحرمين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزقازيقالشرقية437

20552316363+االشارة ماهر احمد شالعبور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزقازيقالشرقية438

20552360181+المنصورة طريق على العزيز عبد اللواء شارع امتدادالسيد حمدي/  د مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزقازيقالشرقية439

201000088477+3 زيزينيا برج الجالء شارع15(الحديث الطبي المركز) رويال مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالزقازيقالشرقية440

20552300312+عويضة طلبة شارع الجامعة فلل خلف السالم حيللعيون الفا مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالزقازيقالشرقية441

20552353737+المبرة خلف الفتح ش15للعيون الفتح مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالزقازيقالشرقية442

201123777754+المبرة مستشفى خلف الوليد بن خالد شارعالتخصصي العيون طب مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالزقازيقالشرقية443

20552362802+حسين كفرمحمدواألسنان للعيون الفردوس مستشفى(أسنان) و (عيون جراحة) رمدمستشفىالزقازيقالشرقية444

19911النيل برج حرب، طلعت شارع2البرج معاملمعملمعملالزقازيقالشرقية445

19014الثاني الدور المنتزه حي والزيات الجالء ناصية(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالزقازيقالشرقية446

20552378444+افندي عمر امام الجالء برجالب فيرست معملمعملمعملالزقازيقالشرقية447

20552353500+للطيران مصر امام الوقاف عمارة الجالء ش26خريبه محمد الفتاح عبد محمود/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية448

QNB+20552332345 بنك أعلي بنزايون بجوار المحافظة شارعالملط أشرف/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية449

20552597333+االبراهمية الشرطة مركز امام سعيد بور شارعالجمال أسامة/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية450
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20552325229+زكى على بنوينة امام (3) زيزينيا برج الجالء شارع15مرواد محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية451

20552307271+كريم قاصد ماركت سوبر اعلى الجامعة مستشفى كوبرى اماملالسنان نجيب محمد احمد/ د مركز واألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية452

20552318004+الصناعة ميدان الثالث الدور النهى برجخطاب مصطفي/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية453

QNB+20552332345 بنك أعلي بنزايون بجوار المحافظة شارعالملط احمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية454

20552329956+رزق مطعم امام الغلة عمارة المنصورة مفارقعطية الونيس عبد كيالني عاطف/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية455

20552338988+الطفل حديقة امام الجناين شارعسالم حسن الحميد عبد عماد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية456

20552388072+المدينة مجلس امام مكاوي برجالبالط المنعم عبد محمد وليد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية457

201150111068+الرشيدي برج مؤمن عويضة طابة شارعالبالط المنعم عبد محمد وليد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية458

20552306553+القومي الرقم امام المنصورة مفارق شاهين عمر67االشطوخي التواب عبد ممدوح احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالزقازيقالشرقية459

QNB+20552332345 بنك أعلي بنزايون بجوار المحافظة شارعبرعي اشرف/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالزقازيقالشرقية460

201000089788+4 شقة الثاني الدور أفندي عمر أمام الجالء شارع الجالء برجخطاب أحمد عبدهللا أمين حاتم/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالزقازيقالشرقية461

20552364992+المنتزه االمن مديرية بجوار شديد سليم شارع6احمدى محى مصطفى/ دأطفال طباألطباء هيئةالزقازيقالشرقية462

201287530196+رزيق حى اعلى الحسينية المعلمين شارع1ابراهيم العزيز عبد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية463

201227165699+الشرعية الجمعية مسجد بجوار فاروق شارع من متفرع االسيوطى شارع13صيام الحميد عبد سعيد ياسمين/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالزقازيقالشرقية464

201002339732+حماد أبو مركز بحطيطالحميد عبد دعاء/ د صيدليةصيدليةصيدليةحماد أبوالشرقية465

20553400744+المحكمة بجوار الشيخ شارعالشرقية حماد ابو-  ابوساطى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحماد أبوالشرقية466

19911الجيش شارعالبرج معاملمعملمعملحماد أبوالشرقية467

19014االعصر سيراميك سنترال اما بورسعيد ش من عارف السالم عبد ش1(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملحماد أبوالشرقية468
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20553414633+المحطة ميدان الجيش شارع من الراشدين الخلفاء شارعالملط أشرف/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةحماد أبوالشرقية469

20553414633+المحطة ميدان الجيش شارع من الراشدين الخلفاء شارعبرعي اشرف/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةحماد أبوالشرقية470

19911المحطة ميدان كامل مصطفى شارعالبرج معاملمعملمعملكبير أبوالشرقية471

201066602444+الغندور مستشفى بجوار رياض المنعم عبد طريقالشرقية-  الغندور صيدلياتصيدليةصيدليةبلبيسالشرقية472

19989الشرطة قسم بجوار سعيد بور شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزبلبيسالشرقية473

20552867823+المدينة مجلس أمام باتا بجوار فخر برج سعيد بور شارععفيفي طارق-  والروماتيزم الطبيعي الطب مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزبلبيسالشرقية474

201226625634+رياض المنعم عبد طريقبلبيس-  الغندور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبلبيسالشرقية475

20552853073+الجوية الكلية شارعالشرقية-  الرحمة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبلبيسالشرقية476

19911الكومى معشارع بورسعيد شارع173 االدارى فخر برجالبرج معاملمعملمعملبلبيسالشرقية477

19014باتا ميدان عيسى ابو مسجد بجوار الناصر عبد جمال ش اول(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبلبيسالشرقية478

19445السادات مسجد بجوار القيسارية بورسعيد شارعالشمس معاملمعملمعملبلبيسالشرقية479

20552868020+الشفاء صيدلية  امام بورسعيد شارعلبن ابو توفيق ابراهيم/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبلبيسالشرقية480

20552851999+الديب شارع(حرش لطفي عصام) لطفي محمود الدين عصام/ دعامة باطنةاألطباء هيئةبلبيسالشرقية481

201227674185+الصديق بكر ابو شارع(المليجي محمد كمال: شهرته) محمدالمليجي السيد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةبلبيسالشرقية482

20552329956+الشفاء صيدلية امام بورسعيد شارععطية الونيس عبد كيالني عاطف/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةبلبيسالشرقية483

20552847792+بورسعيد شارع الشرطة مركز بجوارخليل عبدالرازق خليل/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةبلبيسالشرقية484

19989المركزي  مستشفى بجوار تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزنجم ديربالشرقية485

201222915036+المستشفى امام يوليو 23 شارعالطبيعي للعالج الحياة مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزنجم ديربالشرقية486

Page 27 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

20553767127+الطبيعى البنك أمام النصر شالطبيعي للعالج الطبي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزنجم ديربالشرقية487

19911الكبير النصر مسجد أمام الكفراوى برجالبرج معاملمعملمعملنجم ديربالشرقية488

19014النصر ش البنا برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملنجم ديربالشرقية489

20553762810+النصر مسجد خلفلطفي ابراهيم احمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةنجم ديربالشرقية490

20553972100+االمام مسجد شارعالسعدي محمد صيدليةصيدليةصيدليةفاقوسالشرقية491

20553973440+الشرطة مجمع و العيداروس مسجد بجوار الثورة شارعالجديدة عماد صيدليةصيدليةصيدليةفاقوسالشرقية492

201001740499+الثقافة قصر أمام حسين السيد شارعلألشعة معالى مركزأشعة مركزأشعة مركزفاقوسالشرقية493

201114621790+الري هندسة بجوار بورسعيد شارعبفاقوس الشفاء دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىفاقوسالشرقية494

19911النقراشى ش امتداد طالل شارع2البرج معاملمعملمعملفاقوسالشرقية495

19014التجاري السنتر بعد المنيا ترعة شارع البطران برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفاقوسالشرقية496

201005052384+شنب ابو عمارة رياض المنعم عبد شارعمحمد محمد بدير محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةفاقوسالشرقية497

20553945500+المصنوعات بيع امام المكتبات شارع(الباز محمد/ د) الكبد و الباطنة عيادةهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةفاقوسالشرقية498

201005575201+المعلمين مدرسة شارع النصر حيفرحان محمود/ د صيدليةصيدليةصيدليةصقر كفرالشرقية499

19911النصر حى مول الشوبكى برج (المستشفى ش) التحرير شالبرج معاملمعملمعملصقر كفرالشرقية500

20552582823+العروبة شارعالشفاء دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسوق مشتولالشرقية501

20553666819+الشربيني مدرسة شارعالشريف صيدليةصيدليةصيدليةالقمح منياالشرقية502

20552345666+الشربيني مسجد شارعلالشعة النور مركزأشعة مركزأشعة مركزالقمح منياالشرقية503

201119463346+بنات الشربيني مدرسة خلف زغلول سعد شارعالحياة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالقمح منياالشرقية504
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19911القمح مينا( بورسعيد) زغلول سعد شارعالبرج معاملمعملمعملالقمح منياالشرقية505

19014االيكيابي عمارة زغلول سعد من متفرع عرابي احمد ش2(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالقمح منياالشرقية506

19445بورسعيد شالشمس معاملمعملمعملالقمح منياالشرقية507

20552555244+الخطاب بن عمر شارعالبدري صيدليةصيدليةصيدليةههياالشرقية508

201000041131+رية ابو برج الجمهورية شارعالحديث المعملمعملمعملههياالشرقية509

20552567758+عرابي احمد شارع115المجيد عبد محمد العزيز عبد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةههياالشرقية510

201000027278+المصري االهلي البنك امام بورسعيد شأسماء صيدليةصيدليةصيدليةالسنطاالغربية511

201001637370+الجالء شارععبدالقادر غريب/د االيمان  صيدليةصيدليةصيدليةالسنطاالغربية512

20405470910+بورسعيد شارع(ابراهبم عادل محمد) التخصصى راضى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسنطاالغربية513

201282402200+المعلمين نقابة امام السفلي الكوبري الحديد السكة محطة ميدانالمحطة صيدليةصيدليةصيدليةالكبرى المحلةالغربية514

20402239376+األهلي البنك خلف المأمور شارع4مصباح محمود حسن صيدليةصيدليةصيدليةالكبرى المحلةالغربية515

الجالء شارع من الريدي شارع(المستقبل صيدلية) التركي ايمان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالكبرى المحلةالغربية516
+20402382808

+20402252925

(التجارة مدرسة) البسيوني عطية شارع5(المستقبل صيدلية) التركي ايمان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالكبرى المحلةالغربية517
+20402382808

+20402252925

201000001310+الجوهرة سينما امام يوليو 23 شارع من متفرع مدحت شارع الكبرى المحلهالمنصورة أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالكبرى المحلةالغربية518

20402210300+أفندى عمر أمام يوليو 23 شارعلألشعة ديوان خالد/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزالكبرى المحلةالغربية519

201066603109+شكرى شارع من الجيش ش34اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالكبرى المحلةالغربية520

201066160112+الموناليزا ستوديو بجوار السودان و مصر مع الجالء شارع1للبصريات غمزةبصريات مركزبصريات مركزالكبرى المحلةالغربية521

201006076866+المحاكم مجمع خلف الزهراء منشية حرب طلعت شارع9التخصصي النور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالكبرى المحلةالغربية522
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20402241275+العام المستشفى امام اكتوبر 6 شارعالكبرى بالمحلة التخصصي حباظة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالكبرى المحلةالغربية523

20402221881+القلب مركز بجوار الشامي تقسيم الشافعي االمام شارع8التخصصي الدرة مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالكبرى المحلةالغربية524

19911بنات السبع الثلجحى وابور  شارع األمل برجالبرج معاملمعملمعملالكبرى المحلةالغربية525

19014االسكندريه بنك بجوار يوليو23 شارع13(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالكبرى المحلةالغربية526

20402251009+الليثي عمارة خلف المحلة ثاني قسم بجوار الشون ميدانالب فيرست معملمعملمعملالكبرى المحلةالغربية527

20402253734+رموش محل بجوار النيل برج بنزايون البحر شارعيحيى علي هاني/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالكبرى المحلةالغربية528

20402217711+بنات السبع الباشا برج حرب طلعت شارع3مشرقي صالح عماد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالكبرى المحلةالغربية529

20402231580+أفندي عمر خلف توفيق الخديوي شارعمزيكة فؤاد محمود/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكبرى المحلةالغربية530

20402200600+السادس الدور الدلتا برج حرب طلعت ميدان(ثروة الجواد عبد شعبان السيد) ثروة السيد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكبرى المحلةالغربية531

201270313191+ناصر صيدلية أعلي حرب طلعت ميدانالديب توكل علي/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالكبرى المحلةالغربية532

201009335203+الجمهورية شارعاالنوار صيدليةصيدليةصيدليةزفتىالغربية533

201001155408+للتامين مصر شركة امام الجمهورية شارعهالل سعاد/ د معملمعملمعملزفتىالغربية534

20405700857+زفتي المدينة مجلس امام شوشة ابو برجالب فيرست معملمعملمعملزفتىالغربية535

20402979526+الحديد السكة بجوار زغلول سعد شارعمجدي صيدليةصيدليةصيدليةسمنودالغربية536

20403348430+المديرية شارع من محمد عثمان شارع الجوهرة برجللسمعيات التجارية النهار شركةطبية اجهزة شركةشركةطنطاالغربية537

20403331232+القديمة البوستة بجوار الحكيم طه شارع38طنطا-  الصيرفى صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية538

20403332120+الساعة ميدان المديرية شارع33مجدي ايهاب صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية539

20403300728+الساعة ميدان المديرية ش35مجدي ايهاب صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية540
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20403339407+الرياضي اإلستاد طريق الصفا شارعالجديدة سليم صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية541

201222487878+صيدناوى امام البحر شبهجت صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية542

20403314922+الجيش ش21(البحر)الجديدة طنطا صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية543

20403352470+(الفاتح شارع) الهيثم ابن برج–  زعفان عمر شارعالخولي محمد صيدليةصيدليةصيدليةطنطاالغربية544

2040434049+الزجاجى الرياض المحطةبرج امام المديرية شارع1والتحاليل لألشعة النخبة مركزأشعة مركزأشعة مركزطنطاالغربية545

20403334045+الحميات مستشفى بجوار الحكيم شارع6لألشعة الرزيق مركزأشعة مركزأشعة مركزطنطاالغربية546

201223936617+الرياضى النادى شارع امتداد9لالشعة سكان طنطا مركزأشعة مركزأشعة مركزطنطاالغربية547

20403294148+ثابت بن حسان شارع13(للبصريات كريزى) للبصريات غرائببصريات مركزبصريات مركزطنطاالغربية548

201066160112+الرياضي  نادي سور النادي شارع4(للبصريات كريزى) للبصريات غرائببصريات مركزبصريات مركزطنطاالغربية549

201066603135+الشرطة نادى سور البحر شاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزطنطاالغربية550

201022211658+الحلو شارع من محب ش4اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزطنطاالغربية551

20403287010+محب شارع سنتر الدلتا اعمارللبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزطنطاالغربية552

20120012700+العقاري البنك أعلي الجامعة مستشفي أمام الجيش شارعالطبيعي للعالج الطب دار مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزطنطاالغربية553

3341952 2040+النحاس ناصية الحريري شارع24يوترن مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزطنطاالغربية554

3341952 2040+بطرس تقاطع سعيد شارع15يوترن مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزطنطاالغربية555

201228488935+سعيد اخر من العاص بن عمرو ش18الرحاب مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية556

20403286303+ناصر بنك بجوار  القطينى شارع8 التخصصي الفضالي إيمان مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية557

20403416626+الرياضى اإلستاد شارعالتخصصى فرحة أبو مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية558
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20403312813+سعيد شارع32بطنطا االمريكى المستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية559

201200300060+ثانى العاصي بن عمرو شارع تقاطع معاوية شالتخصصي الشفاء دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية560

20403401993+المحافظة بجوار البحر و النحاس شارع تقاطعالتخصصي النجار مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىطنطاالغربية561

19505الجيش شارع107للعيون المغربي مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىطنطاالغربية562

20403407752+الرياضى  االستاد خلف الكورنيش شارعالدموية واألوعية والصدر للقلب الدولى طنطا مركزدموية واوعية قلبمستشفىطنطاالغربية563

20403340121+االستاد طريق جابر محمد ش مكرر1الدموية واالوعية للقلب القرى ام مركزدموية واوعية قلبمستشفىطنطاالغربية564

20403319620+العقارى البنك بجوار المختبر معمل اسفل الجامعة مستشفى امام البحر ش71 الدموية واالوعية القلب لتشخيص المصرى المركزدموية واوعية قلبمستشفىطنطاالغربية565

201200300060+ثانى العاصي بن عمرو شارع تقاطع معاوية شمصر قلوب مركزدموية واوعية قلبمستشفىطنطاالغربية566

201006023245+(االول الدور المنشاوي لمستشفى الرئيسي الباب اما بالزا برج ) التكية شارعالهضمي الجهاز المراض الدلتا مركزهضمي وجهاز كبدمستشفىطنطاالغربية567

19911االسكندرية ميدان النحاس  شارع13البرج معاملمعملمعملطنطاالغربية568

19911( المديرية برج ) المديرية شارع80البرج معاملمعملمعملطنطاالغربية569

19014الجامعة مستشفى أمام الجيش شارع71(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملطنطاالغربية570

10519014 شقه (سابقا االبشهي درب) حلمي القادر عبد ش104 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملطنطاالغربية571

20403410090+االول الدور ب مدخل المباركة الست مبنى المديرية، طريق بدايةالب فيرست معملمعملمعملطنطاالغربية572

16987التعاون بنزين محطة امام الجورن شارع ناصية المديرية شارع5حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملطنطاالغربية573

19445أول بحرى مخازن من المحطة ميدان3الشمس معاملمعملمعملطنطاالغربية574

201002936191+ثاني قسم بجوار الساحة ناصية الجالء شارع قباء مركزعصر ابراهيم محمد احمد محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةطنطاالغربية575

20403341681+1 شقة االول الدور االوقاف عمارة المحطة ميدانسيدهم فهمي مكرم/ دعامة باطنةاألطباء هيئةطنطاالغربية576
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20403336436+مرزوق الفتاح عبد عمارة الساعة ميدانعرفه حسن أحمد صبحي/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةطنطاالغربية577

20403334460+الحياة صيدلية اعلى الساعة ميدان القصراوي شارع1العريبي محمد محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةطنطاالغربية578

20403288931+العقارى البنك فوق ب الجامعى المستشفى امام البحر شارع75 البقرى محمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةطنطاالغربية579

20403346760+الحياة صيدلية اعلى الساعة ميدانربه عبد الغفار عبد فاطمة/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةطنطاالغربية580

20403405454+صيدناوى خلف الحكمة شالصواف ابراهيم فؤاد احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةطنطاالغربية581

20403421617+التعاون بنزينة امام الرحمن عباد برج المديرية شارع11 المنوفي علي ابراهيم الحليم عبد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةطنطاالغربية582

20403353352+االسكندرية ميدانمناع السالم عبد علي/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةطنطاالغربية583

20403414700+افندي عمر الخامسبجوار الدور المصرية زعفانبرج عمر شارع1البربري ياسر/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةطنطاالغربية584

3285632 2040+علوي االول الدور بالزا برج المنشاوي لمستشفي الرئيسي الباب أمام التكية شارععنبه محمد السيد محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةطنطاالغربية585

201099554141+صيدناوى بجوار الجيش شارعالجديدة االمل صيدليةصيدليةصيدليةقطورالغربية586

20402752868+مصر بنك بجوار الجيش شارعمنتصر سعيد محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةقطورالغربية587

20402534566+عرابى شارع اولهانى ابو صيدليةصيدليةصيدليةالزيات كفرالغربية588

19911الحصاوى مسجد بجوار نجيب محمد ميدانالبرج معاملمعملمعملالزيات كفرالغربية589

19014التحرير ميدان زغلول سعد مع الجيش شارع تقاطع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالزيات كفرالغربية590

201061122263+العامة الضرائب أمام ناصر مشروعالشهاوى ناجي ابراهيم/ د معملمعملمعملالزيات كفرالغربية591

20402559994+السودان و مصر محالت بجوار واصل القطب ش6  البديوي محمد ياسر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالزيات كفرالغربية592

20402547278+الكبير الجامع امام المدينة مجلس بجوارشربان محمد يوسف منال/ دأطفال طباألطباء هيئةالزيات كفرالغربية593

20403414700+مدينة مجلس خلف بورسعيد شارع5البربري ياسر/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالزيات كفرالغربية594
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201223727539+االسكان و التعمير بنك بجوار المهندسين برج الحرية شارعالعال ابو صيدليةصيدليةصيدليةالفيومالفيوم595

201112027487+اإلنجيلية الكنيسة أمام المعلمين برج يكن عدلي شارعمهدلي السيد محمد السيد صيدليةصيدليةصيدليةالفيومالفيوم596

201276896965+الجنينة شارع2 العريانشكري بسمة صيدليةصيدليةصيدليةالفيومالفيوم597

20112000109+الصفوة برج البكباشي صبري محمد شارع80الشعة الفؤاد نور مركزأشعة مركزأشعة مركزالفيومالفيوم598

201066603121+الحرية شارع من العمدة ش216اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالفيومالفيوم599

201066603112+الحجاز برج الحرية ش17اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالفيومالفيوم600

201012117800+مصر موقف بجوار األسكندرية بنك بجوارم الجبيلى الناصربرج عبد جمال شمصطفى محمد محمود/ د الطبيعى للعالج السالم مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالفيومالفيوم601

20842152542+المسلة الندى برج المهندس النبوي شارعالندى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالفيومالفيوم602

201004054008+بنات الفنية مدرسة خلف الحادقة حمزة الشيخ ش3 الفيوم-  مكة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالفيومالفيوم603

201000512710+المهندس النبوي شارعالعيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالفيومالفيوم604

19650الشرقيون النساجون اعلى الحرية شارع من متفرع العمدة شارع16الدولي العيون مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالفيومالفيوم605

20846300338+الصدر مستشفى أمام الحادقةسكوب مصرهضمي وجهاز كبدمستشفىالفيومالفيوم606

16191المسلة ميدان الندى مستشفى أمام المهندس النبوي شارع ألفا معاملمعملمعملالفيومالفيوم607

19911(عرفة مستشفى) الســنترال أمــام الجمهوريـــة شــارعالبرج معاملمعملمعملالفيومالفيوم608

19014الشرقيون النساجون عمارة الحرية شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالفيومالفيوم609

16522الثالث الدور الحكيم صيدلية اعلى اتصاالت بجوار السواقى ميدانالب ايجيمعملمعملالفيومالفيوم610

20842150798+الغاز  شركة بجوار البشير برج ، المسلة ميدانالب فيرست معملمعملمعملالفيومالفيوم611

201223006641+مينا كايرو كافيه اعلى الوفاء برج العالي السد شارع9 زكري سمير سامر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالفيومالفيوم612
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20486411021+اطسا مركز للسيارات االمل معرض امام الخطاب بن عمر شارعنصر حسين احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالفيومالفيوم613

20846377333+موبينيل اعلي شوقي احمد ش8مشاحيت الهادي عبد محمد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالفيومالفيوم614

201110062704+سالم الشيخ كوبري بجوار الحرية شارعالعظيم عبد علي العظيم عبد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالفيومالفيوم615

201092667170+جنشو ابو الجالء شارعابشواي-  مكة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىإبشواىالفيوم616

19911القديم الوطنى البنك مقر الجمهورية شالبرج معاملمعملمعملإبشواىالفيوم617

ً  محطة امام فودافون شركة اعلي طالب ابو ش1(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملإبشواىالفيوم618 19014سابقا

201010262030+العليم عبد اليخ مسجد بجوار الحديد السكة شرق المحطة شارعزكري سمير سامر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةإبشواىالفيوم619

20846912995+شملة ابو علي المهندس عمارة مبارك شالتخصصى النيل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسنورسالفيوم620

20846912000+ناصر شطنطاوي طارق وليدواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةسنورسالفيوم621

201128690636+المدينة مجلس بجوار زغلول سعد ش أولالعظيم عبد علي العظيم عبد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةسنورسالفيوم622

201009143701+الجمهورية شارعالزيات جمال/ د صيدليةصيدليةصيدليةطاميةالفيوم623

201226452094+القاضى مول األهلى البنك خلف النهضة شارعمالك فيفيان صيدليةصيدليةصيدليةطاميةالفيوم624

20223734277+للتامين مصر عمارة الدقي شارع42الطبية للمستلزمات نداء شركةطبية اجهزة شركةشركةالدقيالقاهرة625

20237602361+المساحة الدقي ميدان من متفرع جهينة شارع أ4للسمعيات التجارية النهار شركةطبية اجهزة شركةشركةالدقيالقاهرة626

20233058070+احمدعرابى شارع من متفرع الصحفيين مدينة الحبروك اسماعيل شارع8التعوضية واألجهزة لمستلزمات الصحفيينطبية اجهزة شركةشركةالمهندسينالقاهرة627

201227097201+السباعي يوسف مدرسة الرئيسي الباب امامالتعوضية واألجهزة لمستلزمات الصحفيينطبية اجهزة شركةشركةالمهندسينالقاهرة628

20223734277+حلوان حدائق محطة امام الجامع شارع4الطبية للمستلزمات نداء شركةطبية اجهزة شركةشركةحلوانالقاهرة629

20224194700+االدارية الرقابة بجوار فهمي اسماء شارع41للسمعيات التجارية النهار شركةطبية اجهزة شركةشركةالجديدة مصرالقاهرة630
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20233376246+اللوق باب حسني جواد شارع أ6للسمعيات التجارية النهار شركةطبية اجهزة شركةشركةالبلد وسطالقاهرة631

20223929276+حسن جواد شارع11الصناعية لالطراف الجمهورية مصنعطبية اجهزة شركةشركةالبلد وسطالقاهرة632

19600مول سيتى كايروفيستيفال  2-078 رقم الوحدةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة633

19600التسعين ش مول تاون داون R1.07 رقم محلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة634

19600مول ستارز سلفر األرضى الدور 9 محلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة635

19770المطاعم منطقة–  مول سيتى فيستفال كايرواميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة636

19199المحاكم ومجمع الحمد مسجد بجوار مول ستارز سيفينسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة637

19199مول كونكوردسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالخامس التجمعالقاهرة638

20233387450+(السويس قناة برج) النيل ش من كثير بن ش 4 السعودية السفارة خلفزمزم صيدليةصيدليةصيدليةالجيزةالقاهرة639

19661المحاكم مجمع الجيزى ربيع شارع65رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالجيزةالقاهرة640

19600األعظم البحر134العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجيزةالقاهرة641

20238122333+السهران موقفاألجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالحوامديةالقاهرة642

201118474712+الصحي الصرف من عبيدو ابراهيم شارع4سعد غالي كرم ماريان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالخصوصالقاهرة643

20237626073+البحوث مترو محطة امام التحرير شارع20مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة644

19110السرايات بين مرور بجوار عثمان ذكى شارع21مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة645

19110التحرير شارع118مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة646

19661جوهر سليمان ميدان41رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة647

19600رشدان ش1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة648
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19600مصدق شارع22العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة649

19770الزراعة وزارة شارع31اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالدقيالقاهرة650

219600 مولالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالرحابالقاهرة651

19600المنزلية الخدمات منطقة التجاري السوق 52 و51 التجاريرقم المحلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالرحابالقاهرة652

19705( االول التجمع ) ( كورنر ذا مول ) 6 بوابه امام  الفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةالرحابالقاهرة653

19600على بهجت شارع46العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالزمالكالقاهرة654

19199كلثوم ام فندق خلف الفدا ابو ش من النبيه ابن شارع3سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالزمالكالقاهرة655

عمارة محمد د صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة656
 بن عمر عمارة للدخان الشرقية عمارات الياسمين شارع8 مجاورة الرابع الحي

العزيز عبد
+20238302040

19110الغربي السوق الند دريم 3مدخلمصر صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة657

19110فودافون ميدانمصر صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة658

19110لالتصاالت المصرية امام السنترال شارع385مصر صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة659

19110ستريب بالم مول المتميز الحيمصر صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة660

201003033285+الرابعة المجاورة االول الحي  مدينةعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة661

19141الوجيه سنتر بجوار الشباب اسكان 11 الحىعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة662

19141أكتوبر 6 لجامعة الطلبة بوابة بجوار السابع الحىعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة663

19141(1) التخصصي المستشفى امامعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة664

19141زايد الشيخ نادي امامعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة665

19141المركزي زايد الشيخ مستشفى بجوارعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة666
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19141كان كان شارع 5 مجاورة عشر الثاني الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة667

19141المنصور سنتر عشر الحادي الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة668

19141التعمير سنتر الثالثة المجاورة  الثامن الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة669

19141التطبيقية الفنون معهد شارع السنترال شارع من متفرع االول الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة670

19141الكفراوي محور امتداد الثاني الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة671

19141االردنية سنتر السابع الحيعلي أبو صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة672

ماجدة/ د صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة673
 المرور بجوار فودافون ميدان المختار مدينة السادس و الخامس خدمات محور

والجوازات
+20238336468

201028299090+الوجيه سنتر خلف أجياد سنتر 11 الحىماجدة/ د صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة674

20238345985+حمد آل مسجد بجوار 19 شارع الخامس الحىماجدة/ د صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة675

19661اكتوبر 6 جامعة امام مول دولفينرشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة676

19661الحصرى ميدان زمزم مول5رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة677

19661الند دريم-  دريم مستشفىرشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة678

19661الرابعة البوابة خدمات 20 هيلز بيفرليرشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة679

19705الحصري ميدان ـــ السابع الحي ـــ المركزي المحورالفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة680

19600مول أركان األرضى الدور 26 رقم محلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة681

19600مول السيتى المركزى المحور ج17العزبي صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة682

19600أكتوبر 6 جامعة خلف السابع الحى 238 قطعةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة683

19770الذكية القرية الصحراوي اسكندرية مصر طريق اول الذكية القرية فودافوناميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة684
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19770اكتوبر 6 فودافوناميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة685

1119199 الحي مول ستارز سيتي المحورسيف صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة686

19199التالتة المجاورة األول الحى خلود سنترسيف صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة687

األمريكية الحصرى مسجد أماماألجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة688

19199ماركت مترو بجوار مول بوينت مديسيف صيدلياتصيدليةصيدليةاكتوبر من السادسالقاهرة689

19199قدرى ش4سيف صيدلياتصيدليةصيدليةزينب السيدةالقاهرة690

2022399652+خليفة ابو كرم شارع15رزق منير لليان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالشرابيةالقاهرة691

201154088714+بالل عزبة الشرقى بالل شارع50األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالشرابيةالقاهرة692

20238630189+المحكمة شمكرم كرم د صيدليةصيدليةصيدليةالصفالقاهرة693

2015377221+(العاشر جامعة)للتكنولوجيا العالي المعهد خلف 24مجاورةالشرقية-  الغندور صيدلياتصيدليةصيدليةرمضان من العاشرالقاهرة694

19600هت بيتزا بجوار الصحراوي اإلسماعيلية  طريق 52 الكيلوالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةرمضان من العاشرالقاهرة695

19199صيدناوى شارع 166 رقم  تقسيم 6 مجاورةسيف صيدلياتصيدليةصيدليةرمضان من العاشرالقاهرة696

19600غمرة القبطى المستشفى بجوار رمسيس ش185العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالعباسيةالقاهرة697

19600العباسية ميدان من صدقى على شارع13العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالعباسيةالقاهرة698

19600الوايلي قسم بجوار العباسية شارع99 العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالعباسيةالقاهرة699

20233461227+شهرزاد فندق خلف الغيث شارع17(العجوزة صيدلية) مقصود صيدليةصيدليةصيدليةالعجوزةالقاهرة700

20227573757+االلمانية الجامعة طريق الشباب مساكن(برسوم ميشيل) برسوم صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة القاهرةالقاهرة701

19661االول التجمع جنوب الشباب مساكن159رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة القاهرةالقاهرة702
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19600الخدمات منطقة الثالث التجمع مول فيوتشرالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة القاهرةالقاهرة703

19600الثالث التجمع االولى المنطقة الرابعة المجاورة 18 رقم عقارالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة القاهرةالقاهرة704

19110ريحانة برج المعادي زهراء مدخلمصر صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة705

201097442290+الشبراوي امام الحرية ميدان155 شارع6دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة706

(رضا/ د صيدلية) منار صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة707
 نادي امام المعادي زهراء شرطة نقطة بجوار االتجاري سنترال المعادي زهراء

دجله وادي
+20225200971

25519661 شارع أ1رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة708

العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة709
 516 الدولى السالم مستشفى بجوار  سالم برج األرضى الدور G رقم محل

النيل كورنيش
19600

19600كورنيش القديمة مصر قسم بجوار النيل كورنيش899العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة710

19600الحرية ميدان23العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة711

19600الجزائر ميدان النصر شارع45العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة712

19770المعادي مدخل النيل كورنيش1اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة713

19770المعادي زهراء فودافوناميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة714

19199(هندام) المحطة ميدان 9شارعسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة715

19199المسلحة القوات مستشفى امام 3 رقم محل عثمان عمارات 17 برجسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة716

19199زمان خير بجوار المعادي زهراء رزيدنس ريحانة مولسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة717

19199ماركت مترو بجوار 233 شارع طه ش 7 دجلهسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمعادىالقاهرة718

19600والنور التوحيد بجوار 6018 قطعة 9 شارع98 العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمقطمالقاهرة719

19199العليا الهضبة 527 قطعة 9 شارع13سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمقطمالقاهرة720
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19661الروضة منيل شارع87رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالمنيلالقاهرة721

19661المنيل شارع63رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالمنيلالقاهرة722

19600الباشا ميدان الروضة منيل ش69العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنيلالقاهرة723

19600سعود آل العزيز عبد شارع123العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمنيلالقاهرة724

19199الروضة منيل أ34سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمنيلالقاهرة725

19600عقبة ميت النيل وادى ش65العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة726

419600 بوابة الصيد نادي فرعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة727

20233038933+اطلس فندق خلف أسوان ميدان15(الفيروز صيدلية) مقصود صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة728

19110لبنان شارع25مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة729

201025520258+العربية الدول جامعة شارع106دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة730

20233388618+الرئيسي السودان شارع139دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة731

19878العزيز عبد احمد البطل ش19الصيرفى صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة732

19661العزيز عبد احمد البطل شارع31رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة733

19661العزيز عبد احمد البطل شارع3رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة734

19705اللقاح و المصل امام االحرار ناصية الزراعة وزارة ش8الفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة735

19705شهاب ش14الفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة736

19705الدول جامعة مع السودان شارع تقاطع السودان شارع90الفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة737

19705العزيز عبد احمد البطل شارع45الفؤاد صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة738
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19600ناصر مساكن 5 بلوك عرابى احمد شالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة739

19600سوريا شارع11العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة740

19770النيل وادى 12 الجيوشياميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة741

19199الشاذلي المحاسن أبو6سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة742

19199شهاب ش دجلة شارع22سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة743

19199السودان شارع272سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة744

201154088715+العرائس عمارات السودان شارع332األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة745

20233464253+عرابى أحمد شارع15األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالمهندسينالقاهرة746

19110التطبيقين الدولى الجيزة مستشفى الهرم شارع334مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة747

19110ماركت مترو بجوار الهرم شارع من العريش شارعمصر صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة748

19110االهرام جوهرة فندق بجوار األخضر الكوم الهرم شارع103مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة749

19110بيتكو مدينة الهرم شارع22 مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة750

201007939373+الطالبية محطة الهرم شارع300الحوفى صيدليةصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة751

19661الساعة ميدان الوليد بن خالد شارع1رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة752

19661مشعل السياحى الهول ابو شارع28رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة753

19661الرماية ميدان3رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة754

19600الهرم شارع195 العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة755

19199هت بيتزا بجوار ومبي عمارة الهرم شارع417سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة756
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319600 رقم محل األهرام قصر فندق أمام الهرم شارع44  العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة757

19600مصر بنك بجوار األهرام شارع509العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالهرمالقاهرة758

20235452774+السواحل ترعة شارع من متفرع المسبك شارع منتصفالحرية صيدليةصيدليةصيدليةالوراقالقاهرة759

201154088711+التل شارع77األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالوراقالقاهرة760

201154088712+نورا برج بدر أحمد شارع1األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالوراقالقاهرة761

201154088713+النيل كورنيش الخطاب بن عمر شارع1األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالوراقالقاهرة762

201154088712+العربية الوحدة شارع47األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةامبابةالقاهرة763

201226105062+الجمعية أرض نصير بن موسى ش3وأدهم تامر صيدليةصيدليةصيدليةامبابةالقاهرة764

19110خوفو بوابة جاردينيا شارع161مصر صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة765

20233800797+الرابعة البوابة  الجيش شارع ط340دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة766

19661االولى البوابة  ب76رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة767

19661الجيش طريق ن 421 الرابعة البوابةرشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة768

19661جاردينيا شارع امتداد النادي شارع الثانية البوابة د272رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة769

19600(1) رقم بوابةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة770

19199االولى البوابة 5 شارع أ59سيف صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة771

201118666566+األولى البوابة األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةاالهرام حدائقالقاهرة772

19600مول السرايا العهد ولى شارعالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالقبة حدائقالقاهرة773

20225566655+المراغي تقاطع جعفر شارع ب44نشأت أحمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةحلوانالقاهرة774
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20177519926+حلوان سنترال امام منصور شارع ناصية خاطر محمود شارع4رضا/ د صيدليةصيدليةصيدليةحلوانالقاهرة775

20223690109+مارجرجس مستشفى بجوار الناصر عبد جمال شارع32(سابقا النصر-  رضا ابرام) رضا/ د صيدليةصيدليةصيدليةحلوانالقاهرة776

20225588900+حيدر شارع ناصية الرحمن عبد شارع39الجديدة رضا/ د صيدليةصيدليةصيدليةحلوانالقاهرة777

19199كارفور بجوار عزام مسجد ش تقاطع رايل ش55سيف صيدلياتصيدليةصيدليةحلوانالقاهرة778

19600مصر حديد سكة محطة أ104 رقم محلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةرمسيسالقاهرة779

19110مسرة شبرا شارع77مصر صيدلياتصيدليةصيدليةشبراالقاهرة780

19661الفرج روض الفرج ابو شارع166رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةشبراالقاهرة781

19600شبرا شارع156العزبي صيدليةصيدليةصيدليةشبراالقاهرة782

19199شبرا شارع41سيف صيدلياتصيدليةصيدليةشبراالقاهرة783

16254السيرج منية شارع3الصفوة مستشفي صيدليةصيدليةصيدليةشبراالقاهرة784

20224600746+مصر شبرا دوران الفرج روض شارع87األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةشبراالقاهرة785

20242202306+عصفور كريستال معرض إمتداد ناصر شباب مركز شارعالخيمة شبرا-  الحياة صيدليةصيدليةصيدليةالخيمة شبراالقاهرة786

201222734903+الشرقية شمس عين عرابى احمد شارع من عمر محمد شارع63(سابقا عايد مدحت) إبراهيم أندرو/د صيدليةصيدليةصيدليةشمس عينالقاهرة787

19600زمان خير بجوار األول سليم ش136العزبي صيدليةصيدليةصيدليةشمس عينالقاهرة788

19661واالمل الوفاء فيصل الملك ش45رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة789

19661المريوطية فيصل الملك شارع104رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة790

19661المساحة فيصل الملك شارع432 رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة791

19600الطالبية فيصل الملك شارع362العزبي صيدليةصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة792
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19600الركيب مطعم أمام مدكور محطة فيصل الملك شارع447العزبي صيدليةصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة793

19199الفيصلية عمارات10/2سيف صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة794

19199التعاون محطة الرئيسى فيصل الملك شارع223 سيف صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة795

201118592266+التعاون محطة فيصل الملك شارع253األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة796

201125588855+الطوابق محطة فيصل الملك شارع195األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةفيصلالقاهرة797

20222811999+بلبيس موقف الضباط مساكن 48 عمارة(هناء/ د صيدلية) مقصود صيدليةصيدليةصيدليةالسالم مدينةالقاهرة798

20222816882+(و) عمارة االسكندرية ميدان القديمة المحمودية مساكنبرسوم صيدليةصيدليةصيدليةالسالم مدينةالقاهرة799

19199بالزا سيتي مول  الشروق اكاديمية بجوارسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالشروق مدينةالقاهرة800

19199مول سيتي جولفسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالعبور مدينةالقاهرة801

19199المستقبل ميدان متر63سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالعبور مدينةالقاهرة802

20222726696+السابع الحي و الطيران امتداد بين بدوي حافظ شارع21فايز مجدي/ د صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة803

20222720004+عبيد مكرم تقاطع النحاس مصطفى شارع52 (برسوم سوزان) برسوم صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة804

19110الساعة ميدانمصر صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة805

20222874993+3 برج مول السراج أمام الثامنة المنطقة الصوالحي عطية شارع32شيرين صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة806

األلسن معهد بجوار مول سالي أمام الثامنة المنطقة رشدي محسن شارع11شيرين صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة807
+2022874993 

+2026705067

19661حسين ذاكر امتداد الزمر احمد شارع5رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة808

19661العقاد عباس شارع52رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة809

19661االهلي النادي خلف الطاقة شارع القضاة عمارات6رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة810

Page 45 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

19600الزمر احمد ش–  العاشرة المنطقة – 21 بلوك – 5 قطعةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة811

19600السابع الحى (العربى هللا عبد ش) الطيران ش إمتداد 58 عمارةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة812

19600إن هوليداى فندق أمام العامة الرئاسة مدفعية إسكان مشروع ( أ ) محل1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة813

العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة814
 الشعراى متولى ومحمد النحاس مصطفى شارع تقاطع العاشر الحى الطبا ميدان

العاشرة المنطقة
19600

19600النزهة شارع السعودية الشركة عمارات8العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة815

19600الثامنة المنطقة الزمر احمد شارع 2 رقم عقار 33 بلوك 13 قطعةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة816

19600النحاس مصطفى شارع42العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة817

19600األهلى نادى امام المأمون حسن شارع94العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة818

19600اول قسم أمام المهندسين نقابة عمارات8العزبي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة819

19770العدوية رابعة ميدان15اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة820

519770 رقم بوابة االرضي الدور R1 رقم محل ستارز سيتىاميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة821

19199مول ستارز سيتي الخطاب بن عمر شارعسيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة822

19199النصر شارع مع تقاطع عبيد مكرم شارع1سيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة823

19199الند ووندر بجوار العتاهية أبو ش50سيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة824

19199النحاس مصطفى من أمين على ش46سيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة825

19199مول جنينة بجوار البطراوى ش42سيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة826

19199االهلي النادي امام مامون حسن ش127سيف صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة827

20226716572+عبيد مكرم شارع29األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةنصر مدينةالقاهرة828
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19600العمارات منطقة التجارى المول B1 محلالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةمدينتىالقاهرة829

20226381380+هليوبوليس مستشفى خلف شفيق محمد شارع29مقصود صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة830

19110سفير ميدان الصديق بكر أبو شارع85مصر صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة831

201019999427+الحجاز شارع191دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة832

201277229944+سميكة فريد محمد شارع14دوائي صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة833

19600البنات كلية تيسير أحمد شارع1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة834

19600تريومف-  النزهة ش132العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة835

19600(الراشدين الخلفاء) المريالند السباق شارع1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة836

19600الدولي القاهرة مطار 1 رقم الركاب مبنى 1 رقم السفر صالةالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة837

19600الجديدة النزهة حسين كامل محمد شارع36العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة838

19600الكوربة-  ابراهيم شارع19العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة839

19600فاتيما سانت ميدان النزهة شارع161العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة840

19600روكسي-  القبة شارع9العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة841

19600شيراتون مساكن النصر شارع69العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة842

19600الحجاز شارع206العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة843

19770سفير ميدان حافظ محمود شارع17اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة844

19770سفير ميدان الصديق بكر أبو شارع66اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة845

19770روكسى ميدان1اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة846
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19770سفير-  رمزي محمد شارع17اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة847

19199الوزراء حى المطار شيراتونسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة848

19199المطار دجلة وادى نادى مول ديستركتسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة849

19199المرغني شارع73سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة850

19199المطار االوتوستراد طريق سيتي صن مولسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة851

219199بوابة الشمس نادي امام بدوي عبدالحميد شارعسيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة852

19199عفان بن عثمان ش120سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالجديدة مصرالقاهرة853

19661فريد محمد تقاطع رشدي شارع5رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة854

19661العينى القصر شارع58رشدي صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة855

19600العينى قصر ش ناصية سامى أمين ش23العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة856

19600اللوق باب محمود محمد ش1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة857

219600 رقم محل حرب طلعت ميدان1العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة858

19600الفلكي ميدان مول البستان التجارية الغرفة أمام شعراوى هدى شارع24العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة859

19600خيرت شارع2العزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة860

19600التجارى السوق الحسين مسجد أمام الحسينالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة861

19770يوليو 26 شارع26اميدج علي صيدليةصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة862

19199العيني القصر شارع76سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة863

19199الجديدة الحلمية القلعة ش44سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة864
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19199اللوق باب ستراند عمارة التحرير ميدان183سيف صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة865

20223934506+شريف شارع من علم أبو صبرى شارع5األجزاخانة صيدلياتصيدليةصيدليةالبلد وسطالقاهرة866

19989االول الحي الخدمات مركز ج 43 رقم القطعة(المرأة صحة) تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالخامس التجمعالقاهرة867

19989مراد شارع24تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالجيزةالقاهرة868

19144رجب أوالد أعلى مراد ش15(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالجيزةالقاهرة869

2023573702+مراد شارع10 سكان ميجاأشعة مركزأشعة مركزالجيزةالقاهرة870

16019االداري  برج الدقى ميدان التحرير شارع98لألشعة الدقي مركزأشعة مركزأشعة مركزالدقيالقاهرة871

20237495160+الثالث الدور الطبى ساريدار برج  شارع92لألشعة األهرام مركزأشعة مركزأشعة مركزالدقيالقاهرة872

19656مصدق شارع59الطبية التحاليل و لألشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزالدقيالقاهرة873

20237617675+الدقى شارع28تميز مركزأشعة مركزأشعة مركزالدقيالقاهرة874

19656التخصصي زايد الشيخ مستشفى بجوار 2 مدخل زايد الشيخ مدينةالطبية التحاليل و لألشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزاكتوبر من السادسالقاهرة875

19989األمريكية لسنتر المقابل الطريق الحصري ميدانتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزاكتوبر من السادسالقاهرة876

16171مول اركان 2000 زايدسكان ألفاأشعة مركزأشعة مركزاكتوبر من السادسالقاهرة877

2038838850+المركزي المحور 3 الدور السويدي موللالشعة سكان بليغأشعة مركزأشعة مركزاكتوبر من السادسالقاهرة878

201148322777+الحصري مسجد بجوار المركزي المحور سكان فيرستأشعة مركزأشعة مركزاكتوبر من السادسالقاهرة879

19173بورسعيد شارع251لألشعة الطاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركززينب السيدةالقاهرة880

201148322777+داود جسرلالشعة القري امأشعة مركزأشعة مركزالصفالقاهرة881

19989االسكندرية مكتبة خلف الثقافة قصر بجوار 3 سنيكو برج األردنيةتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزرمضان من العاشرالقاهرة882
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19144العباسية شارع91  (تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالعباسيةالقاهرة883

201148322777+العياط شرطة الرئيسية البوابة امامسكان سماأشعة مركزأشعة مركزالعياطالقاهرة884

20225171115+الجزائر ميدان النصر شارع45سكان كابيتالأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة885

16171النيل كورنيش السالم برجسكان ألفاأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة886

19656باالس المعادي مبنى 9 شارع المحطة ميدان1الطبية التحاليل و لألشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة887

519989 رقم 150 شارع 2 الحرية ميدانتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة888

10019989 شارع34 (المراة صحة) تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة889

19144الجديدة المعادي رجب اوالد فوق الجزائر ش43(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمعادىالقاهرة890

19144شل بنزين محطة أمام  9 شارع420(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمقطمالقاهرة891

19144ليبيا بنزين محطة أمام المنيل ش110(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنيلالقاهرة892

201148322777+المنيل متحف شارع أ92سكان فيرستأشعة مركزأشعة مركزالمنيلالقاهرة893

201000080980+العربية الدول جامعة شارع31سكان فيبرو مركزأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة894

    201144003508+سوريا شارع44 سكان ميجاأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة895

16436الرابع الدور العز ابو الدين محي شارع38التحاليل و لالشعة سكان صحةأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة896

20141805569+سفنكس ميدان19العظام اختبارات مركزأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة897

16171الطبى الصفا برج الحجاز شارع تقاطع عدن شارع35سكان ألفاأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة898

19989شهاب شارع من متفرع مالك بن أنس شارع45تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة899

19144أباظة سليمان شارع35 (تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة900
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19144رياض المنعم عبد شارع55(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمهندسينالقاهرة901

20235696431+الضرائب برج أمام الدين نصر الزمر شارع77سكان سيجماأشعة مركزأشعة مركزالهرمالقاهرة902

20235827081+الطالبية األول الدور بيبسى شركة امام محرم عثمان شارع43لألشعة األهرام مركزأشعة مركزأشعة مركزالهرمالقاهرة903

19173مباشرة الثالثة البوابة يمين م20لألشعة الطاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزاالهرام حدائقالقاهرة904

أشعة مركزأشعة مركزحلوانالقاهرة905
 للخدمات فوكاس ميدى شركة) سكان أوبتما مركز

(الطبية
201117881514+الجبل مع الرحمن عبد شارع تقاطع الموظفين مدينة شارع2

19144الثاني الدور مؤمن أمام النادى أحمدبرج السيد محمد شارع41(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزحلوانالقاهرة906

201001928134+الثاني الدور النهضة عمارة الدين عماد شارع37لالشعة سكان الحياة مركزأشعة مركزأشعة مركزرمسيسالقاهرة907

20225774246+الثالث الدور االوسط المبنى للتامين مصر عمارة رمسيس ميدان6 لالشعة سكان الحياة مركزأشعة مركزأشعة مركزرمسيسالقاهرة908

20224320850+الفرج روض شارع28سكان أوميجا مركزأشعة مركزأشعة مركزشبراالقاهرة909

20222068122+األول الدور شبرا سنترال بجوار عودة بنك فوق شبرا شارع128لألشعة األهرام مركزأشعة مركزأشعة مركزشبراالقاهرة910

19989الخلفاوى مترو محطة بجوار شبرا شارع230 تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزشبراالقاهرة911

19144التوفيقية مدرسة بجوار شبرا شارع66(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزشبراالقاهرة912

19144شبرا شارع59 (تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزشبراالقاهرة913

201222920601+الشرطة مندوبين معهد امام شمس عين شارع83 سكان الكرنكأشعة مركزأشعة مركزشمس عينالقاهرة914

201156661109+شمس عين شارع101سكان راياأشعة مركزأشعة مركزشمس عينالقاهرة915

19173المستشفى شارع ناصية فيصل الملك شارع111لألشعة الطاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزفيصلالقاهرة916

201005394948+تبارك مستشفى اعلى  فيصل الملك شارع434لألشعة األهرام مركزأشعة مركزأشعة مركزفيصلالقاهرة917

20224025360+الصحي التأمين مستشفي أمام الطيران شارع82لألشعة فيوسكان مركزأشعة مركزأشعة مركزنصر مدينةالقاهرة918
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19773النحاس مصطفى شارع8 لألشعة مصرأشعة مركزأشعة مركزنصر مدينةالقاهرة919

19144عبيد مكرم امتداد الرؤؤف عبد سمير شارع15(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزنصر مدينةالقاهرة920

سكان فيبرو مركزأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة921
بنك عمارة السفير ميدان و المحكمة ميدان مابين الصديق بكر ابو شارع38   

المتحد المصرف
+201000080980

19773المأمون الخليفة شارع8لألشعة مصرأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة922

19773الميرغني شارع11 لألشعة مصرأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة923

16171الميرغني شارع73سكان ألفاأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة924

19656الجولف أرض الوقاد نبيل من متفرع الرشيدي أحمد شارع8الطبية التحاليل و لألشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة925

19989عفان بن عثمان من رشيد شارع 8 الدين صالح ميدانتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة926

19989شيراتون مساكن باريس واحة شركة بجوار رفعت مصطفى شارع19تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة927

19144الشمس نادى أمام هليوبوليس سميكة فريد شارع أ7(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة928

19144روكسى ميدان القبة ش18(تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة929

19173روكسى المقريزى شارع87لألشعة الطاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالجديدة مصرالقاهرة930

20227944430+الفلكى ميدان  شارع180 سكان ميجاأشعة مركزأشعة مركزالبلد وسطالقاهرة931

19656اللوق باب الشعراوي هدى8الطبية التحاليل و لألشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزالبلد وسطالقاهرة932

19144التحرير ميدان15 (تحاليل&اشعة)(سكان كايرو) لألشعة القاهرة مركزأشعة مركزأشعة مركزالبلد وسطالقاهرة933

201066603126+الثالث الدور 2044 رقم محل فيستيفال كايرواوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالخامس التجمعالقاهرة934

201002663230+مريالند نيو كمبوند 15 فيالاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالخامس التجمعالقاهرة935

201002140193+رجب أوالد أمام المحكمة خلفللبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزالخامس التجمعالقاهرة936

Page 52 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

20235734009+سيزون الفور مراد شارع مول فرستللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالجيزةالقاهرة937

201066603128+مصدق شارع60اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالدقيالقاهرة938

201066603120+حسين عادل ش19اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالدقيالقاهرة939

20227370343+يوليو 26 شارع159للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالزمالكالقاهرة940

201027091133+الجزيرة نادى داخلللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالزمالكالقاهرة941

201006851935+الجزيرة فرع االهلي نادي داخلللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالزمالكالقاهرة942

201069999093+المركزى المحور العرب مولاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة943

20235393537+الصحراوى اسكندرية مصر طريق مول داندىللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة944

201002194430+جهينة ميدان العرب مولللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة945

201000358205+راية مبنى 40 جاالرياللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة946

01001634064 / 201000145855+الصحراوى الطريق مول هابللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة947

201002194429+جهينة ميدان العرب مولللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة948

201002222738+مول اركانللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة949

20238369098+68 رقم محل مول دياموندللبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة950

201004870888+أكتوبر 6 جامعة مستشفىللبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزاكتوبر من السادسالقاهرة951

20223936259+شاهين شارع من طلعت محمد شارع21 للبصريات سلويت مركزبصريات مركزبصريات مركزالعجوزةالقاهرة952

201066603117+الجديدة المعادى الالسيلكى شارع7اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة953

201066603127+النيل شارع87اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة954
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20223784233+9 شارع68 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة955

201002194428+المعادى كارفورللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة956

20225194399+النصر شارعللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة957

20227474399+الجديدة المعادى قريش صقر55للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزالمعادىالقاهرة958

20233444444+الرياضي الترسانة لنادي الخلفي الباب أمام الرشيد شارع41 للنظارات سنتر أوبتيكال مركزبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة959

201066603118+لبنان ميدان56اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة960

201066603122+شهاب ش6اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة961

20233360819+شهاب شارع4 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة962

20233055728+النيل وادى شارع14للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة963

20237622477+5 رقم بوابة الصيد نادى امام مكة شارع15للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة964

20233053274+شهاب شارع55للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة965

201027359996+ماكدونالدز بجوار الصيد نادى شارع38للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالمهندسينالقاهرة966

201066603137+إخناتون مول الهرم شارع363اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالهرمالقاهرة967

201066603134+شبرا ش262 اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزشبراالقاهرة968

20224609205+شبرا شارع46  للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزشبراالقاهرة969

201022234438+68 رقم محل الجولف مولاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالعبور مدينةالقاهرة970

20224048770+مول جنينة أمام البطراوى الدكتور شارع4للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة971

20224704743+المصرية أسواق بجوار األهلى النادى خلف الطاقة شارع15للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة972

Page 54 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

20222870272+عبدالمجيد عاصم شارع تقاطع سراج نجاتى شارع18للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة973

201008820103+مول العقاد أمام الحق عياداتللبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة974

201020038532+األهلى النادى خلف التوفيقية عمارات35للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة975

201066603149+135 محل األول الدور ستارز سيتى مولاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة976

201066603145+عبيد مكرم شارع98اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة977

201066603123+وندرالند سنتراوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة978

201066603105+7 رقم محل B الدور سيتى صن مولاوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة979

20222724432+العقاد عباس شارع36 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة980

20224802091+االول الدور 264 رقم محل مول ستارز سيتيللبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة981

20222738228+عبيد مكرم شارع مول سنتر سيتىللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة982

20224802117+117 محل االرضى الدور مول ستارز سيتىللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة983

201068838572+3010 رقم محل 2  مول ستارز سيتىللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة984

20222605716+مول جنينة العقاد عباس شارع من البطراوى شارع9للبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة985

201006851999+األهلي النادي داخلللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزنصر مدينةالقاهرة986

 20224145865+روكسي-  أدهم مالهي بجوار األهرام شارع من متفرع البوستة شارع9 للبصريات أيز بيوتي مركزبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة987

201066603116+الميرغنى ش129اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة988

201066603115+المأمون الخليفة شارع19اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة989

201066603141+دمشق شارع64اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة990
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20222584603+دمشق شارع18 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة991

20226242188+(للعيون الوطني المستشفى) الحجاز شارع211 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة992

20222584603+روكسي المأمون الخليفة شارع57 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة993

201020039142+سيتي صن مول للبصريات زون ايللبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة994

01001634064 / 201000145855+الجولف-  الماظة سنترال الدرديرى احمد شارع من بيومى محمد شارع1 للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة995

2010018705922+1 رقم بوابة بجوار الشمس نادي داخلللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة996

201067779203+هليوبوليس نادي داخلللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة997

20224184945+الميرغنى شارع95 للبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة998

20226906368+الكوربة ميدان الهول ابو شارع7 للبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة999

20224184945+المطار شيراتون مول سيتي صنللبصريات كو أند سيبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة1000

20226421020+الحجاز ميدان خشبة أحمد شارع5للبصريات جاليرى أوبتك مركزبصريات مركزبصريات مركزالجديدة مصرالقاهرة1001

20223936259+اللوق باب البستان شارع32 للبصريات سلويت مركزبصريات مركزبصريات مركزالبلد وسطالقاهرة1002

201026699298+حرب طلعت شارع27 للبصريات نصيف منير شركةبصريات مركزبصريات مركزالبلد وسطالقاهرة1003

20227930080+النيل كورنيش الفورسيزون فندقللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالبلد وسطالقاهرة1004

20224619898+النيل كورنيش مول سيتى النايلللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالبلد وسطالقاهرة1005

20238306789+العقاري الشهر بجوار القدر ليلة ميدان إمتداد السادس الحيالتخصصية كلينيك الوفاء عياداتالطبية التخصصات جميعطبي مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1006

201005420081+االرضي الدور مول داندي الصحراوى االسكندرية مصر طريق(متخصصة طبية عيادات)كلينك سيتيالطبية التخصصات جميعطبي مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1007

20238571619+2 زايد الشيخ مدخل الندي حي(متخصصة طبية عيادات)كلينك سيتيالطبية التخصصات جميعطبي مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1008
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20228571591+االول الدور 4 رقم االداري المبنى  هيلز بفرلي(متخصصة طبية عيادات)كلينك سيتيالطبية التخصصات جميعطبي مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1009

20225560396+المعادي ركن عمارة 7 شارع المترو محطة ميدانمنصور حسام/ د مركزأسنان-  أطفالطبي مركزالمعادىالقاهرة1010

20233786589+رادوبيس سينما بجوار أوت أند إن أعلي الهرم شارع413التخصصية كوينز عياداتالطبية التخصصات جميعطبي مركزالهرمالقاهرة1011

201000377996+(الرابعة البوابة)  ع184(متخصصة طبية عيادات)كلينك سيتيالطبية التخصصات جميعطبي مركزاالهرام حدائقالقاهرة1012

20225560396+مول دهب امام حلوان مترو محطة ميدان حيدر شارع40منصور حسام/ د مركزأسنان-  أطفالطبي مركزحلوانالقاهرة1013

20224309732+عبود(الطبية للخدمات الفيومي مستشفى) االسالم فجر مركزالطبية التخصصات جميعطبي مركزشبراالقاهرة1014

20222090006+المظالت للطيران مصر فوق 13 برج لالسكان النيل شركة ابراجاغاخان عياداتأطفال طبطبي مركزشبراالقاهرة1015

20225560396+العقاد عباس شارع اخر انبي ميدانمنصور حسام/ د مركزالطبية التخصصات جميعطبي مركزنصر مدينةالقاهرة1016

20222576727+القبة كوبري سندر بن شارع54اغاخان عياداتأطفال طبطبي مركزالجديدة مصرالقاهرة1017

20225776699+الدمياطي التابعي بجوار عرابي شارع27الطبي عناية مركزالطبية التخصصات جميعطبي مركزالبلد وسطالقاهرة1018

201222168029+حمدى شارع22كلينيك المحبةالطبية التخصصات جميعطبي مركزالبلد وسطالقاهرة1019

201005760000+الثاني الدور الجيزة ميدان النصر عمارةطه محمود علي/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجيزةالقاهرة1020

201222149922+الدقى ميدان الطبى ساريدار برج–   شارع92 الطبيعى للعالج البحراوى مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالدقيالقاهرة1021

20238516774+أركان بمركز الخامس المبنى الخامس بالدور 52 رقم الوحدةالطبى للتأهيل فيزيوكير مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1022

201001891894+الطبي المركز 4 بوابة االعالمي االنتاج مدينه اكتوبر 6 مدينهسنتر اليف سيرينطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1023

20238857703+6-7 شقة 62 عمارة الند دريم امام اكتوبر 6 (الشرطة) الفردوس مدينةالطبيعي للعالج الفردوس مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1024

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1025
 ) صوان المنعم عبد صالح/ د   التخصصى النيل مركز

(أكتوبر 6
20239122256+السابع الحي زمزم برج بجوار الحصري جامع من مول سيتي ز عمارة

20238332190+السياحة معهد خلف عمارة 10 مجاورة السادس الحيالجندي محمد/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1026
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20238332190+التجريبية النصر مدرسة امام 2 شقة 26 عمارة 2 المجاورة المتميز الحيالجندي محمد/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاكتوبر من السادسالقاهرة1027

2015387142+عاشر أول شرطة قسم بجوار الطبي المركزعفيفي طارق-  والروماتيزم الطبيعي الطب مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزرمضان من العاشرالقاهرة1028

201001891894+303 شقه الثالث الدور  مستشفى بجوار القومية مدرسة اما الفالوجا ش38سنتر اليف سيرينطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالعجوزةالقاهرة1029

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالعجوزةالقاهرة1030
 لجمعية التابع الطبيعي للعالج النموذجي المركز

المتكاملة الخدمات
201005041103+اللقاح و المصل خلف االجتماعية الشئون وزارة بجوار  حسن حافظ شارع1 

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالعجوزةالقاهرة1031
 صوان المنعم عبد صالح/ د   التخصصى النيل مركز

(العجوزة)
20233474849+القصر موبيليات اعلى سفنكس ميدان–  يوليو 26 شارع146

2023802439+المنصور عمارة 77 شارع ب46الطبيعى للعالج التخصصى التقى مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1032

20227548690+الجديدة المعادى الثالث الشطر 23 شقة الالسلكي شارع3/1(عيسى شريف/ د) الطبيعي للعالج األمل مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1033

20227038482+الجديدة المعادى الجزائر شارع مع فلسطين شارع تقاطع39التأهيل و الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1034

201224580600+االتحاد ميدان من 104 شارع41 ذهني يحيى ناصر/ د.أ  التخصصي المصري المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1035

2023787873+بنزايون امام 153/100 شارع 5 رقم الحرية ميدان الحرية برجسليمان عطية مصطفى/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1036

201005165057+الجديدة المعادى فلسطين ميدان1عفيفي طارق-  والروماتيزم الطبيعي الطب مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1037

20223585858+16 الدور–   المعادى فندق(االالم عالج مركز) عطا هشام/ د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمعادىالقاهرة1038

201271288852+ماكدونالدز بجوار  المنيل شارع من متفرع فريد محمد شارع12الطبيعي للعالج البرج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمنيلالقاهرة1039

201221191299+لبنان شارعالطبيعى للعالج التوحيد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1040

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1041
 ألفا) الطبيعي الطب و للروماتيزم المصرية المجموعة

(فيت
20233377660+الطبي الصفا برج الحجاز ميدان1

20233044499+عرابي أحمد شارع15الطبيعي للعالج زهرة أبو مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1042

العربية الدول جامعة شارع من متفرع شهاب شارع3اآلالم وعالج الطبيعي للعالج الدولي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1043 .+20237611144

افندى عمر امام الوي عمارة عرابى احمد شارع33الخشاب ابراهيم اسماعيل/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1044
+2011442970724  

/+201117253651
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20237492802+4شقة10 الدور العزيز عبد أحمد البطل شارع20(االالم عالج مركز) عطا هشام/ د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1045

20233374833+للمحجبات السالم امام  السودان  شارع153الطبيعي للعالج الطبي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالمهندسينالقاهرة1046

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1047
 المالعب واصابات الطبيعى للعالج سبورت اليف مركز

والتأهيل
20233873766+المريوطية نفق بطران اشرف شارع1

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1048
الطبيعي للعالج الجزيرة مركز

يحيي احمد/ د
20237428235+النور و التوحيد امام اسباتس ترسا شارع50

20235702431+بلوم بنك عمارة الهرم ش410الخشاب ابراهيم اسماعيل/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1049

20237720840+األخضر الكوم الجديدة العمدة شارع واالسكان التعمير بنك عمارات أ7الطبيعي للعالج حسبو مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1050

202358624611+الطالبية 300 االتحادية عمارات 3 مدخل الهرم شارعالطبيعي للعالج امان مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1051

201001891894+المريوطية االلي المجزر شارع من الورد مشتل شارع5سنتر اليف سيرينطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالهرمالقاهرة1052

201271288852+الخشب كوبرى بجوار زنين شارع اولالطبيعي للعالج البرج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالدكرور بوالقالقاهرة1053

20233907759+الرماية نادي بعد 3 شارع الفيوم مصر طريق أول (ج)135الطبيعي للعالج فال مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاالهرام حدائقالقاهرة1054

20233800741+خوفو بوابة  جاردينيا شارع ب195الطبيعي للعالج االهرام مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزاالهرام حدائقالقاهرة1055

20222580239+النيل وادي مستشفى امام النيل وادي شارع89الطبيعي للعالج الزايد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالقبة حدائقالقاهرة1056

الطبيعي للعالج السالم مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزحلوانالقاهرة1057
الرياضى النصر نادى امام رايل شارع تقاطع احمد سيد محمد شارع70  

( ً صيدناوى سابقا )
+201001179993

20227075242+صفوت مصطفى شارع تقاطع صبحي صالح شارع16الطبيعي للعالج مكة مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزحلوانالقاهرة1058

2027185515+الفيوم شارع من شلهوب الكيالنى شارع1الطبيعى للعالج التخصصى التقى مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالسالم دارالقاهرة1059

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزشبراالقاهرة1060
 و الطبيعي للعالج التخصصي المركز) فهمي سرحان/ د

(الوزن انقاص
20225769408+402 شقة الرابع الدور سعد برج شبرا شارع53

طبيعي عالجطبيعي عالج مركزنصر مدينةالقاهرة1061
 للعالج القاهرة مركز) الطبيعي للعالج سنتر كايرو

(الطبيعي
2024031610+فيصل بنك أمام العقاد عباس ماكدونالدز خلف جودة قاسم أحمد شارع8

20222733882+العقاد لعباس الموازى هيكل حسين محمد ش75علما العزيز عبد. د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزنصر مدينةالقاهرة1062
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20223930801+السفارات حى زكريا سعيد شارع 9 بلوك وطنية 1 عمارة جينان مركز داخلالطبيعى للعالج الزاهد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزنصر مدينةالقاهرة1063

2022750346+الرياضة عالم بجوار حسين ذاكر شارع االمل و الوفاء جمعيةالصحية للرعاية الدولي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزنصر مدينةالقاهرة1064

2022679540+شيراتون مساكن قريش صقر عمارات زكريا سيد شارع98الطبيعى للعالج شيراتون الحياة مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1065

20222566040+(أ) برج الملتقى ابراج  رمسيس امتداد شارع5الطبيعي للعالج الرائدطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1066

2026203856+الجديدة النزهة رفعت محمد المؤرخ  شارع من فرحات قاسم شارع12الطبيعي للعالج راجح ايناس/ د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1067

20224537001+روكسي 1 برج عثمان ابراجاآلالم وعالج الطبيعي للعالج الدولي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1068

201005760000+101 شقة شيراتون مساكن زكريا سيد شارع8 طه محمود علي/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1069

20226209765+هليبوليس فودافون اعلي شبراوي امام رفعت محمد المؤرخ ش الجديدة النزهةالطبيعي والعالج االسنان لجراحة الفيروز مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1070

20226245804+ابيتيه بون مطعم خلف الحجاز شارع من ماجد ابن شارع من ظافر ابن شارع18والروماتيزم الطبيعي للعالج ديانا مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1071

201272666111+الجولف ارض حجاج جالل شارع9التاهيل و الطبيعي للعالج الجولف مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1072

20223930801+االول الدور سمر صيدلية بجوار الرشيد هارون ش38الطبيعى للعالج الزاهد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1073

20222572476+الجامع ميدان قنا ش19الطبيعي للعالج التخصصي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1074

20227748927+فاطيما سانت بكين عمر شارع3الطبيعى للعالج فاطيما سانت مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة مصرالقاهرة1075

20223930801+الساحة-  رشدى شارع15 الطبيعى للعالج الزاهد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالبلد وسطالقاهرة1076

20223957797+األوبرا ميدان عدلي  شارع6الطبيعي للعالج الزايد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالبلد وسطالقاهرة1077

20223909509+األكبر حسن شارع تقاطع الجمهورية شارع5الخشاب ابراهيم اسماعيل/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالبلد وسطالقاهرة1078

20223939440+اللوًق باب رشدي  شارع الشرطة عمارة3الطبيعي للعالج الطبي المركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالبلد وسطالقاهرة1079

20223907299+(اإلداري  برج) فريد محمد شارع96 (النصر أبو عماد/ د) الطبيعي للعالج الحكمة مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالبلد وسطالقاهرة1080
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20223220430+التسعين شارعالتخصصي الجوي مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالخامس التجمعالقاهرة1081

20235680181+الجيزة ميدان الجامعة ش5 بالجيزة النيل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجيزةالقاهرة1082

20224407544+حمادة برج-   المرج شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالخصوصالقاهرة1083

201000778705+عمان ش5الطب دار مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1084

20237606444+العالي السد ميدان الفتوح أبو اسماعيل شارع14الشبراويشي محمد دكتور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1085

20237617936+المساحة ميدان السلولى دكتور شارع13الطبى الكوكب مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1086

20233353322+فيني ميدان الكاتب هللا عبد شارع17الكاتب مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1087

20233377677+الزراعة وزارة بجوار النهضة شارع1الزراعيين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1088

20237608261+السراية شارع12الدولي مصر مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1089

20237494327+البحوث مترو محطة بجوار السودان شارع3المروة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالدقيالقاهرة1090

19978مصدق-  الغزالي شارع9العيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالدقيالقاهرة1091

19635الفرات بن أسد مسجد خلف ايران شارع29للعيون الرواد مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالدقيالقاهرة1092

ً السرايا) رستم حسين عادل شارع14الدولي العيون مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىالدقيالقاهرة1093 19650فيني ميدان (سابقا

19650فينى ميدان سابقا السرايا رستم حسين عادل شارع  19: االطفال عيون مركزالدولي العيون مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالدقيالقاهرة1094

2023624276+258 شقة الرابع الدور ساريدار برج التحرير شارع92للعيون المنير مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالدقيالقاهرة1095

دموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1096
 عالج و لرعاية بليس هارت مركز-  الطب دار مستشفى

القلب امراض
201091234442+الطب دار مستشفي داخل عمان شارع5

16709عمان شارع5(الخارجية العيادات) الطب دار مستشفىدموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1097

201090111907+بدران ابراهيم مستشفى األحرار شارع3الطبية للرعاية كارديوتكدموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1098
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201095656477+الدقى شارع من متفرع الشاطورى أحمد شارع30 الدموية واألوعية والقسطرة للقلب مصر مركزدموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1099

20233382614+االهلي البنك عمارة سفير فندق امام المساحة ميدان5الدموية االوعية و للقلب الحياة نبض مستشفىدموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1100

20227370269+( فينى ) العالى السد ميدانللقسطرة هارت نيو وحدةدموية واوعية قلبمستشفىالدقيالقاهرة1101

20233357243+البحوث مترو محطة بجوار مقار امام التحرير شارع2(القاهرة) الهضمي الجهاز لمناظير سكوب مصرهضمي وجهاز كبدمستشفىالدقيالقاهرة1102

20226077910+البنوك مجمع خلف الثانى الطبى المجمعالتخصصي الرحاب مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالرحابالقاهرة1103

20226072772+األول الطبى المركز 116 وحدةلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالرحابالقاهرة1104

20224283080+الدويرى صيدلية فوق اإلجتماعية الشئون بجوار خالد محمد شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالحمراء الزاويةالقاهرة1105

201222920601+الجزيرة مختار محمود شارع3بالجيزة المعلمين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزمالكالقاهرة1106

20227356165+القاهرة برج بجوار الزهرية حديقة شارع3 امريكان االنجلو مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالزمالكالقاهرة1107

20238372266+الحصرى مسجد بعد االول الحىالصفوة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1108

201012621114+المدينة جهاز بجوار المركزي المحور1/1 قطعةأكتوبر 6  جامعة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1109

16370السياحية المنطقة–  يوليو 26شارع امتدادالفؤاد دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1110

201122299917+األول الحي خدمات مركز الحصري مسجد بجوارالوادي مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1111

201001793216+الثالثة المجاورة السابع الحيالزهور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1112

16111المركزي المحور المتميز الحيالجامعي كفافي سعاد مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1113

20238500921+يوليو 26 محور طريق الزايد الشيخ مدينةالتخصصي زايد الشيخ مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1114

201222920601+3 مدخل دريم مدينةدريم مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1115

20238380571+6-8/30 عمارة الخدمى المحور على الثانية المجاورة الثامن الحىالعيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1116
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20238372188+الحصري مسجد خلف السفراء سنترلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1117

20238519951+البرج معمل فوق العام المستشفى بجوار سنتر سيتى زايد الشيخ مدينةلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1118

20238355777+األطباء برج الفتح عمارات ب7 المركزي المحوربليغ عصام مركزدموية واوعية قلبمستشفىاكتوبر من السادسالقاهرة1119

20237628739+الثامن الدور  زينب السيدة ميدان الشرطة برجالليزك و العيون لجراحات االبصار تصحيح رواد مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىزينب السيدةالقاهرة1120

19505النفيسة السيدة مسجد أمام نفيسة السيدة ميدانللعيون المغربي مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىنفيسة السيدةالقاهرة1121

2015368444+المستشفيات مجمع العاشرة المجاورة النادى أمام سينا ابن مستشفىرمضان من العاشر-  للجراحة سينا ابن مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىرمضان من العاشرالقاهرة1122

201111131929+العاشر حدائق بجوار24 مجاورةرمضان من العاشر-  الغندور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىرمضان من العاشرالقاهرة1123

201221150041+الصحراوي االسماعيلية مصر طريق 42ك(رمضان من العاشر) العالمي الطبي المركزالطبية التخصصات جميعمستشفىرمضان من العاشرالقاهرة1124

2015260276+االسكندرية مكتبة اعلي 2000 سينكو مول المدينة مركزللعيون الفا مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىرمضان من العاشرالقاهرة1125

الصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالعباسيةالقاهرة1126
 الكلوي الغسيل وحدة) األستشارية ميدسيتي مجموعة

(اليوناني المستشفى داخل
2022919881+اليونانى المستشفى داخل السرايات شارع15

201000411258+السريات شارع17اإليطالي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعباسيةالقاهرة1127

20224302001+الجوية القوات مستشفى خلف القاهرة بنك أعلى باشا دانش شارع3الصفوة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعباسيةالقاهرة1128

19444المركبات نادى أمام سالم صالح-  الرحيم الرحمن بمسجد الخدمات ملحقالعربى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعباسيةالقاهرة1129

201006152564+الزراعية االدارة بجوار الجيش ش التخصصى الزهراء مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعياطالقاهرة1130

20227254603+الصيد نادي خلف الرحمن عباد ميدانالرحمة مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالقطاميةالقاهرة1131

20228703251+الزكاة مؤسسة154لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمرجالقاهرة1132

20226528600+المختار عمر شارع103لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمطريةالقاهرة1133

20222545176+البلد شيخ حاتى فوق الرئيسى المطرية شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمطريةالقاهرة1134
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201011654448+الكويتي المسجد بجوار المعادي زهراء ابراج57الطبية للمراكز كلينيكاوحنجرة وأذن أنفمستشفىالمعادىالقاهرة1135

20225240022+النيل كورنيشبدراوي النيل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمعادىالقاهرة1136

20225240250+النيل كورنيشالمعادى الدولي السالم مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمعادىالقاهرة1137

201224445297+سوارس ميدان من دمشق شارع1العيون عناية مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالمعادىالقاهرة1138

المعادي-  للعيون التخصصي المركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالمعادىالقاهرة1139
 المعادي الالسلكي تقسيم النصر شارع6017 النصر ش من العريان محمد ش  

الجديدة
+201228572362

20222915000+دجلة-  فيكتوريا ميدان1(نيوروميد) واألعصاب النوم طب مركزواألعصاب النوم طبمستشفىالمعادىالقاهرة1140

20227025523+قريش صقر المعادى مرور أمام 306 شارع21لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمعادىالقاهرة1141

201281611755+الزراعي حلوان مصر طريق أ40النفسية للصحة بالمعادي النيل مصحةوعصبية نفسيةمستشفىالمعادىالقاهرة1142

201111136230+النيل كورنيش(المجد ابو فؤاد محمد/ د) المعادى قصر مستشفىوعصبية نفسيةمستشفىالمعادىالقاهرة1143

201008898718+كنتاكي امام المتميزة المقطم عمارة 9 شارع النافورة ميدانلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمقطمالقاهرة1144

20223342090+ناصر منشأة-  الحديد السكة شرق شارع50لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمقطمالقاهرة1145

وعصبية نفسيةمستشفىالمقطمالقاهرة1146
 ابو دار) العزايم ابو ماضي جمال احمد/  د مستشفى

(العزايم

 سنترال محطة الجديد الصيد نادي خلف كارفور امام للمقطم الوسطى الهضبة

فدان 70ال
+20227272701

20225329148+األنور حسن شارع57لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالصالح الملكالقاهرة1147

20225311616+المنيل شارع54 الندى مستشفىووالدة نساءمستشفىالمنيلالقاهرة1148

20237622339+الصيد نادي آخر الصديق بكر أبو شارع25الكلي ألمراض الصفا مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالمهندسينالقاهرة1149

16368نيسان توكيل بجوار سوريا شارع56والحنجرة واألذن األنف وجراحات مناظير مركزوحنجرة وأذن أنفمستشفىالمهندسينالقاهرة1150

20233052000+السودان شارع من المدنى عدنان شارع4البولية المسالك و للكلى الدولي المستشفىوتناسلية بولية مسالك جراحةمستشفىالمهندسينالقاهرة1151

20233057492+رماح فوزي شارع25بالمهندسين الحياة و االمل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1152
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20237482487+جاد مطعم امام العز ابو الدين محي شارع ناصية الدول جامعة شارع84عالج مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1153

20233047296+الطلبة مدينة ميدان العلمين شارع103التخصصى الرضا مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1154

201018696991+الفرات شارع24التخصصي األطفال مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1155

20122159326+محمود مصطفى مسجد بجوار لطفي عبدالحميد10للجراحة شعالن مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1156

201009101439+الصحفيين-  الطلبة مدينة عرابي احمد شارع من متفرع الغزال بحر شارع5القاهرة-  الشروق مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1157

20233030502+سوريا ش3السالم مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1158

201000324215+شهاب شارع من العراق شارع40المهندسين-  الصفا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1159

20233039050+رياض عبدالمنعم شارع55التخصصى األطباء برج مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمهندسينالقاهرة1160

للعيون الحياة مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالمهندسينالقاهرة1161
نادى امام الصيد نادى بجوار الثورة شارع من متفرع سليم العزيز عبد شارع10  

الزراعيين
+201281030081/+20127044150

20237628739+سوريا ش24الليزك و العيون لجراحات االبصار تصحيح رواد مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالمهندسينالقاهرة1162

19505العز أبو الدين محيي شارع112للعيون المغربي مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىالمهندسينالقاهرة1163

20233383535+الطبي الصفا برج الحجاز ميدان1الصدرية لالمراض الفا مركزصدريةمستشفىالمهندسينالقاهرة1164

20246072406+شرف قهوة بجوار عرابى احمد شارع من متفرع والحسين الحسن شارع1لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالمهندسينالقاهرة1165

201278486693+(اإلعالم مستشفي داخل) السودان شارع272 القلب لقسطرة كاث سيتي مركزدموية واوعية قلبمستشفىالمهندسينالقاهرة1166

20233039674+الطبى القاهرة برج رياض المنعم عبد شارع55(كاث كايرو) للقسطرة القاهرة مركزدموية واوعية قلبمستشفىالمهندسينالقاهرة1167

16617سوريا شارع5الكبد و الهضمي للجهاز االكسير مركزهضمي وجهاز كبدمستشفىالمهندسينالقاهرة1168

20233058526+العربية الدول جامعة شارع5األورام لعالج الفا مركزأورام مركزمستشفىالمهندسينالقاهرة1169

20233336869+العمرانية-  المساحة-  السيد لطفى أحمد شارع8 الجزيرة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالهرمالقاهرة1170
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20235857823+اوروبا فندق امام الهرم شارع(أ)307للعيون الهرم مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالهرمالقاهرة1171

16208الليل كازينو امام الهرم ش365التخصصي العيون نور مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالهرمالقاهرة1172

20235651300+العمرانية-  درويش سيد قاعة خلف الثالثين شارع63 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالهرمالقاهرة1173

20235454780+الوراق سنترال أمام العربية الوحدة شارع1لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالوراقالقاهرة1174

20237124477+امبابة نادي شارع من االمبابي محمد شارع2 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىامبابةالقاهرة1175

20237303347+اللواء ارض- جوهر برج الزمر ترعة شارع4لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىامبابةالقاهرة1176

201003566197+بشتيل-  رخا أحمد شارع1لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىامبابةالقاهرة1177

20233263218+زايد عمرو مسجد بجوار أكتوبر6 شارع مع ناهيا شارع تقاطع لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالدكرور بوالقالقاهرة1178

20227955022+السيد فهمى محمد ش1سيتي جاردن مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسيتى جاردنالقاهرة1179

20226036640+االهلي البنك بجوار االدارية الرقابة تقسيم مكة شارع87التخصصي القبة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالقبة حدائقالقاهرة1180

20224531118+االدارية الرقابة تقسيم عرفات ش67التخصصي االمل مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالقبة حدائقالقاهرة1181

20224342781+أفندي عمر أمام والسودان مصر شارع123للعيون التخصصي الدرة مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالقبة حدائقالقاهرة1182

20226015222+العهد ولي شارع29لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالقبة حدائقالقاهرة1183

20224554152+العهد ولى امتداد شارع من والمروة الصفا شارع2لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالقبة حدائقالقاهرة1184

20226362267+الزيتون ابراج األول سليم شارع115لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالزيتون حلميةالقاهرة1185

201111531628+أطلس-  الفيضي شارعاالسالمي الهدي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحلوانالقاهرة1186

201220809561+فهمي مصطفى علي رياض شارع ب29أمان مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحلوانالقاهرة1187

20225555209+مؤمن أمام هللا عبد شارع تقاطع احمد محمد سيد شارع41الليزك و العيون لجراحات النيل مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىحلوانالقاهرة1188
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(عيون جراحة) رمدمستشفىحلوانالقاهرة1189
-  االسالمية الطبية الجمعية ) للعيون حلوان مركز

(للعيون العلمية المجموعة
20227646681+السعودية عمارات شريف شارع36

20227648012+األنفاق مترو محطة أمام دهب برج شريف شارع26لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىحلوانالقاهرة1190

20227165390+المدارس مجمع أمام الفيوم شارع76لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالسالم دارالقاهرة1191

20222049254+شبرا شارع121 القاهرة-  الصالح الراعي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىشبراالقاهرة1192

20222345693+الجديد حلمى أحمد موقف المهندسين جمعية برج–  حلمى أحمد ميدان26القاهرة-  الطبى الدولى المركز مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىشبراالقاهرة1193

20224302001+شبرا شارع من الساحل الخلفاوي السيرج منية شارع3 الصفوة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىشبراالقاهرة1194

بدران جزيرة ش7العربى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىشبراالقاهرة1195
19444

201000149506+الفرج روض شارع13لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىشبراالقاهرة1196

دموية واوعية قلبمستشفىشبراالقاهرة1197
 الدموية واألوعية القلب للقسطرة التخصصية الوحدة

(الصالح الراعي مستشفى)
20222045930+الصالح الراعى مستشفى داخل شبرا شارع121

20126155599+التحرير شارع باهلل المعتصم شارع1 العيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىاللبن صفطالقاهرة1198

20239848426+العشرين تقاطع 1 العال عبد ترعة شارع4 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىاللبن صفطالقاهرة1199

20224951127+الدجوى يوسف شارع16لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالنخل عزبةالقاهرة1200

20222915000+عصمت أحمد شارع من بدوي ماهر شارع ب97(نيوروميد) واألعصاب النوم طب مركزواألعصاب النوم طبمستشفىشمس عينالقاهرة1201

20224959050+الشرطة مندوبى معهد أمام شمس عين شارع161لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىشمس عينالقاهرة1202

الصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىفيصلالقاهرة1203
 والكلى الكلى ألمراض السعيد وحيد الدكتور مستشفى

الصناعية
20235870945+البحرية الطالبية–  طهرمس كفر شارع1

201068865666+الطوابق-  والمروة الصفا شارع40الطبى البركة مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىفيصلالقاهرة1204

201003566197+فيصل الملك شارع434 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىفيصلالقاهرة1205

20235849248+مترو ماركت سوبر فوق محمد حسن محطة فيصل الملك شارع443 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىفيصلالقاهرة1206
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20115257150+الطالبية طهرمس كفر طريق2لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىفيصلالقاهرة1207

20222803231+الخرجيين شباب مجمع أمام سبيكو شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالسالم مدينةالقاهرة1208

الشروق نور مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالشروق مدينةالقاهرة1209
 الشروق سنترال أمام الخامسة المنطقة الثامن الحى الحرية ميدان من األول المدخل

البريد مكتب بجوار
+201020054404

16784الخامس الحىحبيب فريد مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالعبور مدينةالقاهرة1210

20244790030+األول الحى الحجاز سنترلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالعبور مدينةالقاهرة1211

20224022568+الطيران شارع من متفرع مندور محمد شارع45البولية المسالك و للكلي المصري المركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىنصر مدينةالقاهرة1212

16368األهلى النادى امام مأمون حسن شارع123والحنجرة واألذن األنف وجراحات مناظير مركزوحنجرة وأذن أنفمستشفىنصر مدينةالقاهرة1213

20226703389+النحاس مصطفي شارع13عظامي مركزعظام جراحةمستشفىنصر مدينةالقاهرة1214

20222636002+الطيران ش26المسالك دار مركزوتناسلية بولية مسالك جراحةمستشفىنصر مدينةالقاهرة1215

20222733109+عبيد مكرم بيسترو مطعم بجوار الظاهرى داود ابو شارع14الطبى البريطانى المركزالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1216

20222741076+هيكل حسنين محمد شارع10الحكمة دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1217

20222744941+عبيد مكرم من الصاوى أحمد شارععالج مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1218

20226714986+االهلي النادي امام كافيه كوستا بجوار المقريف شارع1التخصصي األطفال مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1219

المروة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1220
 نصر مدينة خلف سنترال امام الميثاق شارع من متفرع االخضر الجبل شارع

وطنية بنزين محطة
+20224101586

201025000946+حمام مصطفى محمد ش12العقاد فيفا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنصر مدينةالقاهرة1221

20223547091+األهلى النادى امام مأمون حسين شارع123العيون وجراحة لطب العاصمة مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىنصر مدينةالقاهرة1222

19635المفتي انور شارع الرئيسي المدخل مول طيبة خلف كامل الدين عماد شارع16للعيون الرواد مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىنصر مدينةالقاهرة1223

19505العقاد عباس شارع39للعيون المغربي مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىنصر مدينةالقاهرة1224
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مول طيبة خلف العقاد عباس من المفتي أنور شارع9لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىنصر مدينةالقاهرة1225
+201003566197 / 

+201144500957

20224114050+العاشر الحي المهدي محمد شارع7لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىنصر مدينةالقاهرة1226

20224055677+السابع الحي الطيران امتداد العربي عبدهللا شارع43لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىنصر مدينةالقاهرة1227

20222755577+عبيد مكرم  أفندي عمر خلف الثالث الدور (3 مدخل) (سكني 2 برج) مول السراجالطبي إيجيهارت مركزدموية واوعية قلبمستشفىنصر مدينةالقاهرة1228

201157057093+هارديز بجوار الطيران شارع من متفرع زعزوع عباس ش17الدموية االوعية و للقلب الحياة نبض مستشفىدموية واوعية قلبمستشفىنصر مدينةالقاهرة1229

20222566320+روكسى (الميرغنى) النادى شارع4البولية والمسالك للكلى يوروكير مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1230

الصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1231
 والكلى الكلى ألمراض السعيد وحيد الدكتور مستشفى

الصناعية
20224180252+كيلوباترا شارع ناصية الفيوم شارع2

2022188306+السويس جسر اكتوبر 6 ش83االمل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1232

201222548439+الحجاز ميدان  الرافعي الرحمن عبد شارع3بيتر سان مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1233

20222667001+شيراتون مساكن بدوي الحميد عبد امتداد قريش صقر عمارات115التخصصى شيراتون مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1234

201022242769+الوقاد نبيل تقاطع المختار سمير ش2الكبد و الهضمي للجهاز الدولي الجولف مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1235

16259الجديدة النزهة حسين طه محور تقاطع تيتو جوزيف شارعاأللمانى السعودى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1236

2022660555+شيراتون مساكن هليوبولس شيراتون خلفالدولي النزهة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1237

201211105339+شيراتون مساكن الوليد بن خالد شارع15األمريكي المستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1238

20224509800+روكسى  البكري عبيده أبو شارع4التخصصي القاهرة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1239

20226214024+2 النزهة سنترال بجوار الجديدة النزهة النصر شارع16الحياة عين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1240

20224143931+الدين صالح ميدان كليوباترا شارع39كليوباترا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1241

20222585663+روكسي-  الطاهرة قصر ميدان باي طومان شارع63الجنزوري مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1242
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20224155387+الدين صالح ميدان بك مراد شارع37التخصصي البدر مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1243

20224186800+الميري/ د صيدلية اعلى روكسى برج المأمون الخليفة شارع19العيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1244

202245379747+الرابع الدور العصر سوق عمارةالعيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1245

20222911611+البارون قصر أمام العروبة شارع من متفرع شوقي محرم شارع7العيون وجراحة لطب العين مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1246

19650روكسى الميريالند خلف األندلس شارع21الدولي العيون مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1247

20224199630+الميرغني شارع93للعيون الحياة نور مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1248

20222912460+البنات كلية خلف الجولف ارض الوقاد نبيل شارع6للعيون التخصصي الدرة مركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1249

20224511262+المأمون الخليفة شارع18الجديدة مصر-  للعيون التخصصي المركز(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1250

201007142233+الحجاز ميدان سميكة فريد شارع94التنفسي الجهاز رعاية مركزصدريةمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1251

20222915000+كليوبترا شارع من الفيوم شارع2(نيوروميد) واألعصاب النوم طب مركزواألعصاب النوم طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1252

20222667221+شيراتون مساكن الجامع شارع5لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1253

20226632123+سنتر مودى أمام الحرفيين عبدالناصر جمال شارع72لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1254

20226204990+رفعت محمد المؤرخ شارع من متفرع مجدى شارع11لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1255

20224184840+الجولف أرض زهدي حسين شارع3لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1256

20226388164+فهمي عبدالعزيز شارع53لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1257

المصرى عزيز شارع97لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1258

20224153160+االول الدور فلسطين مستشفي داخل الثورة شارع24لألشعة الدولي المركزدموية واوعية قلبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1259

20224550025+خليفة نزيه شارع31لألشعة الدولي المركزدموية واوعية قلبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1260
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20222681360+المطار شيراتون خلف  شيراتون مساكن  الدولي النزهة مستشفيالطبي إيجيهارت مركزدموية واوعية قلبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1261

16711الحجاز ميدان فريد محمد شارع91الدرة مستشفى-  الدموية واألوعية القلب عالجات مركزدموية واوعية قلبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1262

20222903982+الدين صالح ميدان عفان بن عثمان شارع15الدموية االوعية و للقلب الحياة نبض مستشفىدموية واوعية قلبمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1263

20233058526+الحرية ليسة مدرسة امام تريومف ميدان النزهة شارع116  األورام لعالج الفا مركزأورام مركزمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1264

20226362758+الجامع ميدان رمزي اسماعل شارع18بحر محمد احمد شريف/ د مركزأورام مركزمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1265

20226205757+السندباد مالهي خلف الجديدة النزهة النبى عبد احمد شارع5صادق عادل الدكتور النفسي الطب مستشفىوعصبية نفسيةمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1266

وعصبية نفسيةمستشفىالجديدة مصرالقاهرة1267
 ابو دار) العزايم ابو ماضي جمال احمد/  د مستشفى

(خارجية عيادة )(العزايم
20222413310+االسماعيلية ميدان علي االمام شارع41

الصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالبلد وسطالقاهرة1268
 والكلى الكلى ألمراض السعيد وحيد الدكتور مستشفى

الصناعية
20223911210+الجمهورية شارع14

20223926067+سعيد بور شارع216 لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالبلد وسطالقاهرة1269

وعصبية نفسيةمستشفىالبلد وسطالقاهرة1270
 ابو دار) العزايم ابو ماضي جمال احمد/  د مستشفى

(خارجية عيادة )(العزايم
20223930439+اللوق باب الفلكي ميدان11

19014السعيد النيل شارع من القمبشاوي عيد حارة(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالبدرشينالقاهرة1271

19962السعيد النيل شارعالب كايرومعملمعملالبدرشينالقاهرة1272

20653250052+الشيماء برج المستشفى شارع2الطبية للتحاليل النور معملمعملمعملالبدرشينالقاهرة1273

20238033032+السعيد النيل شارع الطبية للتحاليل النور معملمعملمعملالبدرشينالقاهرة1274

16191مول ستار سيلفر بجوار  مول بالزا سيتي ألفا معاملمعملمعملالخامس التجمعالقاهرة1275

19911اخناتون مدرسة بعد سعودى أعلى مول سليفرالبرج معاملمعملمعملالخامس التجمعالقاهرة1276

19014ستارز سفن بجوار 39 قطعة مول مارينا(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالخامس التجمعالقاهرة1277

19962المحكمة خلف وان دانا مول16 شارعالب كايرومعملمعملالخامس التجمعالقاهرة1278
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16064ماركت سعودي اعلى أخناتون شارع مول ستار سلفرالب رويال معملمعملمعملالخامس التجمعالقاهرة1279

16191مراد شارع22 ألفا معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1280

19911القطار محطة بجوار (الجيزى ربيع) سالم صالح شارع32البرج معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1281

19014افندي عمر بجوار مراد شارع أ22(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجيزةالقاهرة1282

19014االعظم البحر ش112(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجيزةالقاهرة1283

20235681910+الجيزة ميدان الخامس الدور افندي عمر أعلى الجامعة شارع1 الب فيرست معملمعملمعملالجيزةالقاهرة1284

20235699242+510 شقة الخامس الدور األطباء برج–  فيصل كوبرى أول الب فيرست معملمعملمعملالجيزةالقاهرة1285

19445الكنيسة قبل مراد شارع21الشمس معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1286

20235709597+افندي عمر بجوار مراد شارع أ22 الب اليف معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1287

20229812409+المنيب 5 شقة الثالث الدور الزمر ترعة شارع4الب اليف معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1288

16191الجيزة ميدان النصر برجألفا معاملمعملمعملالجيزةالقاهرة1289

19014القرية بنك امام الصحافة شارع ناصية سالم صالح ش25(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالحوامديةالقاهرة1290

19014الحياة مستشفى بجوار لاللومنيوم السعد شركة خلف الخصوص ميدان(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالخصوصالقاهرة1291

16191مصدق شارع14 ألفا معاملمعملمعملالدقيالقاهرة1292

19911الدقى ميدان-  التحرير شارع97 البرج معاملمعملمعملالدقيالقاهرة1293

19014الثاني الدور التحرير شارع104(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالدقيالقاهرة1294

16064الثامن الدور جاد اعلى التحرير شارع97الب رويال معملمعملمعملالدقيالقاهرة1295

19445التحرير شارع97  الشمس معاملمعملمعملالدقيالقاهرة1296
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20819911 عيادة االول الطبي المركزالبرج معاملمعملمعملالرحابالقاهرة1297

19014االول الطبى بالمركز علوى االول الدور(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالرحابالقاهرة1298

19911حشمت احمد تقاطع المرعشلي شارع15البرج معاملمعملمعملالزمالكالقاهرة1299

19014الزمالك سنترال امام يوليو 26 ش140 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالزمالكالقاهرة1300

16191ماجدة مجمع ألفا معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1301

19911النجدة شرطه بجوار المركزى المحور7 البرج معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1302

19911العام زايد مستشفى بجوار سنتر سيتى زايدالبرج معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1303

19014الثقافة قصر أمام السادس الحى  (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1304

(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1305
 البرج بالزا برعي ابراج الحصري مسجد بجوار السابع الحي المركزي المحور

12 شقة2الدور االول
19014

19014الذكية بالقرية الطبي المركز داخل(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1306

(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1307
 الشيخ  مستشفى امام شبراوى مطعم اعلى مول الزياد الثالث الحي خدمات مركز

التخصصي زايد
19014

19962الحصرى مسجد بجوار سيتى اليت عماراتالب كايرومعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1308

الب رويال معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1309
 مسجد بجوار 2114 األولوحدة الدور2 بالزابرج برعى أبراج السابع الحي

الحصري
16064

70616064 عمارة الدولسي شارع اول الثانية المجاورة السادس الحيالب رويال معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1310

20238380383+الضرائب مجمع خلف الحصرى جامع بجوار المركزي المحورالب فيرست معملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1311

19445الحصري مسجد بجوار االولي المجاورة الثاني الحي المركزي المحور175 الشمس معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1312

16191وان هايبر بعد االرضي الدور 104 شقة ب16 مدخل االول الحيألفا معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1313

16191مول اركان-  زايد الشيخ مدخلألفا معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1314
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19445زايد مستشفي بجوار االول الحي الخدمات مركزالشمس معاملمعملمعملاكتوبر من السادسالقاهرة1315

16191سعيد بور شارع208 ألفا معاملمعملمعملزينب السيدةالقاهرة1316

19911سعيد بور شارع ناصية االمة مجلس91 البرج معاملمعملمعملزينب السيدةالقاهرة1317

19014ماهر أحمد مستشفى أمام بورسعيد شارع306(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملزينب السيدةالقاهرة1318

20223921019+زينب السيدة بريد مكتب امام بورسعيد ش196الب فيرست معملمعملمعملزينب السيدةالقاهرة1319

19445اللؤلؤة برج بورسعيد شارع269 الشمس معاملمعملمعملزينب السيدةالقاهرة1320

19014الشعرية باب بورسعيد شارع599(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالظاهرالقاهرة1321

219911 الدور عبدالمقصود مجمع األردنيةالبرج معاملمعملمعملرمضان من العاشرالقاهرة1322

19014الثاني الدور 28 قطعة ب عمارة الدوحة مول(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملرمضان من العاشرالقاهرة1323

16064الثالث الدور أ عمارة الدوحة مولالب رويال معملمعملمعملرمضان من العاشرالقاهرة1324

2015388019+مؤمن أعلى سينكو مولالب فيرست معملمعملمعملرمضان من العاشرالقاهرة1325

1519445 االردنيةعمارة الشمس معاملمعملمعملرمضان من العاشرالقاهرة1326

16191العباسية شارع109ألفا معاملمعملمعملالعباسيةالقاهرة1327

19445باشا عبدة ميدان العباسية شارع61 الشمس معاملمعملمعملالعباسيةالقاهرة1328

19911العباسية شارع91 البرج معاملمعملمعملالعباسيةالقاهرة1329

19014باشا عبده ميدان  العباسية شارع72(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالعباسيةالقاهرة1330

19014الدمرداش مستشفى امام رمسيس شارع385(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالعباسيةالقاهرة1331

20238605111+الثاني الدور عوض الحاج عمارة الجمهورية شارعالب فيرست معملمعملمعملالعياطالقاهرة1332
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20227254602+الدائري الطريق الصيد نادي خلف (1)الرحمن عباد مدينة الرحمة مستشفيالب فيرست معملمعملمعملالقطاميةالقاهرة1333

16522هنا ابراج المطرية شارع97 الب ايجيمعملمعملالمطريةالقاهرة1334

16191المنيب كوبرى منزل النيل كورنيشألفا معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1335

16191النصر ش28ألفا معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1336

16191الحرية ميدان9ألفا معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1337

19911الحرية ميدان 153 شارع1البرج معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1338

19911الجزائر ميدان43 البرج معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1339

19014الحرية ميدان من موبيل بنزين محطة بجوار 151شارع4  (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمعادىالقاهرة1340

19014تكا اعلى النصر شارع8/2(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمعادىالقاهرة1341

16522التابعى مبنى  المعادى مترو امام 9 شارع87الب ايجيمعملمعملالمعادىالقاهرة1342

16522النصر شارع من الالسلكى شارع4/5الب ايجيمعملمعملالمعادىالقاهرة1343

الب كايرومعملمعملالمعادىالقاهرة1344
فندق أمام السادات اكادمية خلف بدر برج الزراعى حلوان مصر شارع56  

1 رقم  مدخل  المعادى
19962

19962موبيل بنزين محطة امام  الجديدة المعادى فلسطين شارع1/1الب كايرومعملمعملالمعادىالقاهرة1345

19962فودافون أعلى كارفور طريق المعادى زهراءالب كايرومعملمعملالمعادىالقاهرة1346

16064العزبي صيدلية أعلى الجزائر النصرميدان شارع45الب رويال معملمعملمعملالمعادىالقاهرة1347

20223592426+المعادى مترو محطة أمام 9 شارع93الب ميجامعملمعملالمعادىالقاهرة1348

16987النصر شارع14 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالمعادىالقاهرة1349

19445الحرية ميدان بجوار الحرية برج 153 شارع5الشمس معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1350
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19445الجديدة المعادي الالسلكي مع النصر شارع تقاطع1/7 الشمس معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1351

20225192134+الجديدة المعادى البركة بنك فوق النصر شارع تقاطع الالسلكي شارع د8/7الب اليف معاملمعملمعملالمعادىالقاهرة1352

16191للتأمين مصر نادى بجوار 9 شارعألفا معاملمعملمعملالمقطمالقاهرة1353

919911 شارع23البرج معاملمعملمعملالمقطمالقاهرة1354

19014العليا الهضبة د منطقة 377 رقم(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمقطمالقاهرة1355

16522العليا الهضبة 9 شارع73الب ايجيمعملمعملالمقطمالقاهرة1356

19962المقطم نادي امام األكاديمية شارع تقاطع 9 شارعالب كايرومعملمعملالمقطمالقاهرة1357

16064السكرية امام االرضي الدور النافورة ميدان 9 شارع14 الب رويال معملمعملمعملالمقطمالقاهرة1358

16191المنيل شارع47ألفا معاملمعملمعملالمنيلالقاهرة1359

19911الباشا الفقارميدان ذو سعيد شارع9البرج معاملمعملمعملالمنيلالقاهرة1360

119014 شقة االول الدور المنيل شارع87 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنيلالقاهرة1361

19962المنيل شارع89 الب كايرومعملمعملالمنيلالقاهرة1362

20225319352+المنيل شارع78  الب فيرست معملمعملمعملالمنيلالقاهرة1363

19445الباشا ميدان الفقار ذو سعيد شارع9 الشمس معاملمعملمعملالمنيلالقاهرة1364

16191رياض المنعم عبد شارع59ألفا معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1365

16191الحجاز ميدان 1 الطبي الصفا برجألفا معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1366

16191عرابي احمد شارع33 ألفا معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1367

19911رياض المنعم عبد شارع55البرج معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1368
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19911عرابي احمد شارع92 البرج معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1369

19014العربية الدول جامعة شارع64   (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1370

19014السنغال سفارة امام االطباء برج بجوار رياض المنعم عبد الشهيد ش51(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1371

19014عودة بنك اعلى لبنان شارع60(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1372

19014عرابي احمد شارع33(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1373

16522مترو ماركت سوبر بجوار الدول جامعة شارع28الب ايجيمعملمعملالمهندسينالقاهرة1374

19962العربية الدول جامعة شارع من متفرع شهاب شارع4الب كايرومعملمعملالمهندسينالقاهرة1375

16064رماح فوزي تقاطع  شهاب شارع48الب رويال معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1376

20233359300+العز أبو الدين محيى شارع46الب فيرست معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1377

16987سفنكس ميدان11حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1378

19445السالم مستشفي امام سوريا شارع14 الشمس معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1379

19445االتوبيس محطة بجوار السودان شارع60 الشمس معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1380

19445سفنكس برج يوليو26 شارع19الشمس معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1381

20237600965+العز ابو الدين محي شارع75تكنوالب معملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1382

20233470131+عرابى احمد من يمين اول المحروسة شارع5 الزمالك مستشفيالب اليف معاملمعملمعملالمهندسينالقاهرة1383

16191الهرم شارع300 ألفا معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1384

16191الهرم شارع417 ألفا معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1385

16522الطالبية4 عمارة منتصر عمارات الهرم شارع300الب ايجيمعملمعملالهرمالقاهرة1386
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20239753333+االربعين تقاطع الرئيسي كعبيش طوابق شارع63الب فيرست معملمعملمعملالهرمالقاهرة1387

16987(منتصر) االتحادية عمارات الطالبية الهرم شارع300 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالهرمالقاهرة1388

19911الطالبية - (الرئيسى الطالبية) محرم عثمان من عودة كامل شارع2البرج معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1389

20237775260+7 شقة التامينات بعمارة االوقاف عمارات الثالثينى شارع نهاية العمرانيةالب فيرست معملمعملمعملالهرمالقاهرة1390

20235652992+لالطفال تبارك بجوارمستشفي سما برج الثالثيني شارع65الب اليف معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1391

19911الهرم شارع426البرج معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1392

19911سنتر ميراك عمارات العريش شارع تقاطع الهرم شارعالبرج معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1393

السالم مستشفى داخل الهرم شارع402البرج معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1394 )19911

19014المياة خزان بجوار  الهرم شارع360 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالهرمالقاهرة1395

19014المتحد االهلي البنك اعلى الهرم شارع مكرر132 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالهرمالقاهرة1396

19014الطالبية أوروبا فندق أمام الهرم شارع أ307(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالهرمالقاهرة1397

19445الدين نصر بلوم بنك اعلي الهرم شارع410الشمس معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1398

19445العريش شارع ناصية الهرم شارع158الشمس معاملمعملمعملالهرمالقاهرة1399

16191العربية الوحدة ش123 ألفا معاملمعملمعملامبابةالقاهرة1400

19911الوراق سنترال أمام السواحل ترعة من العربية الوحدة شارع1البرج معاملمعملمعملامبابةالقاهرة1401

19014الثاني الدور العربية الوحدة شارع123(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملامبابةالقاهرة1402

20237120708+العربية الوحدة شارع مع الخطاب بن عمر تقاطع العربية القومية ميدانالب فيرست معملمعملمعملامبابةالقاهرة1403

19445التعاون بنزين محطة بجوار رشدي محمد شارع ناصية العربية القومية شارعالشمس معاملمعملمعملامبابةالقاهرة1404
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201011323213+االقصر شارع مع البصراوي شارع تقاطع المفارق االقصر شارع30الب اليف معاملمعملمعملامبابةالقاهرة1405

19911الصديق وأبوبكر ناهيا شارع تقاطعالبرج معاملمعملمعملالدكرور بوالقالقاهرة1406

19014ناهية شارع–  االسراء برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالدكرور بوالقالقاهرة1407

16064ناهيا - 5 شقة 3 الدور ناهيا شارع10الب رويال معملمعملمعملالدكرور بوالقالقاهرة1408

20227955847+السودان سفارة بجوار السيد فهمي محمد 1 سيتى جاردن مستشفيالب اليف معاملمعملمعملسيتى جاردنالقاهرة1409

16191جاردينيا ش (ج1) االولى البوابةألفا معاملمعملمعملاالهرام حدائقالقاهرة1410

19911األول المدخل خوفو مدخل ج122البرج معاملمعملمعملاالهرام حدائقالقاهرة1411

19014التعاونية الجمعية تقسيم ج منطقة121(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاالهرام حدائقالقاهرة1412

19911والسودان مصر شارع115البرج معاملمعملمعملالقبة حدائقالقاهرة1413

19014أ2 شقة أ والسودانبرج مصر شارع127(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالقبة حدائقالقاهرة1414

16522والسودان مصر شارع17الب ايجيمعملمعملالقبة حدائقالقاهرة1415

19445فودافون اعلي السودان و مصر شارع120الشمس معاملمعملمعملالقبة حدائقالقاهرة1416

16191مصر بنك فوق الحلمية مميدان الحك ابن شارع10 ألفا معاملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1417

16191الحكم ابن شارع39ألفا معاملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1418

19911األول سليم شارع115البرج معاملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1419

19014الحلمية ميدان  الحكم ابن شارع10(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1420

20226373510+الدوراالول زمان خير امام الزيتون منارة االول سليم ش115الب فيرست معملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1421

19445االول سليم شارع120الشمس معاملمعملمعملالزيتون حلميةالقاهرة1422
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16191شريف شارع ناصية رياض شارع55ألفا معاملمعملمعملحلوانالقاهرة1423

19911بــاشـا شريف شارع26البرج معاملمعملمعملحلوانالقاهرة1424

19014شريف ش تقاطع رياض شارع55(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملحلوانالقاهرة1425

19962اللؤلؤة برج زكي شارع32الب كايرومعملمعملحلوانالقاهرة1426

19962كارفور اعلى رايل شارع41الب كايرومعملمعملحلوانالقاهرة1427

16064الكهرباء شركة امام 2 الدور احمد سيد محمد شارع31 الب رويال معملمعملمعملحلوانالقاهرة1428

20225562962+االبتدائية فريد محمد الشهيد مدرسة امام شريف شارع34 الب فيرست معملمعملمعملحلوانالقاهرة1429

19445ماجدة سينما بجوار المكس برج المراغي مصطفي شارع25الشمس معاملمعملمعملحلوانالقاهرة1430

19911الفيوم شارع امتداد زكى أحمد  شارع45البرج معاملمعملمعملالسالم دارالقاهرة1431

19014الهادي عبد ابراهيم ناصية الفيوم شارع50(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالسالم دارالقاهرة1432

20225252516+سكان كيو مركز اسفل العيسوية الزراعي مصر شارع103الب اليف معاملمعملمعملالسالم دارالقاهرة1433

16191غمرة كوبري جعفرمنزل شارع2ألفا معاملمعملمعملرمسيسالقاهرة1434

16191شبرا شارع40ألفا معاملمعملمعملشبراالقاهرة1435

16191اغاخان عمارات1ألفا معاملمعملمعملشبراالقاهرة1436

19911شبرا شارع59البرج معاملمعملمعملشبراالقاهرة1437

19911(الخلفاوى ميدان)  الخلفاوى محمد شارع53البرج معاملمعملمعملشبراالقاهرة1438

19014النيل كورنيش أغاخان ابراج السالم شارع10 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملشبراالقاهرة1439

19014شبرا شارع30(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملشبراالقاهرة1440
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19962شبرا شارع40الب كايرومعملمعملشبراالقاهرة1441

16064شليب ابو محل فوق األول الدور شبرا شارع22الب رويال معملمعملمعملشبراالقاهرة1442

20224322490+تريزا سانت محطة شبرا شارع152الب فيرست معملمعملمعملشبراالقاهرة1443

16987شبرا شارع46 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملشبراالقاهرة1444

19445الخلفاوي-  شبرا شارع262 الشمس معاملمعملمعملشبراالقاهرة1445

19911مايو 15 شارع33البرج معاملمعملمعملالخيمة شبراالقاهرة1446

19014الشرقيون النساجون بجوار  مايو 15 شارع ناصية الوحدة شارع2(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالخيمة شبراالقاهرة1447

19911شمس عين شارع ناصية موسى شعبان  شارع2 البرج معاملمعملمعملشمس عينالقاهرة1448

19014عصمت احمد شارع مع  شمس عين شارع تقاطع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملشمس عينالقاهرة1449

19014الشرقية شمس عين عباس محمد ش اول العشرين شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملشمس عينالقاهرة1450

20224991199+البارون برج عصمت احمد تقاطع شمس عين شارع85الب فيرست معملمعملمعملشمس عينالقاهرة1451

19445شمس عين شارع76  الشمس معاملمعملمعملشمس عينالقاهرة1452

16191فيصل لؤلؤة برج1ألفا معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1453

16191فيصل شارع159ألفا معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1454

19962النصر برج فيصل الملك شارع446الب كايرومعملمعملفيصلالقاهرة1455

16064العزبى صيدلية بجوار الخامس الدور فيصل الملك شارع443الب رويال معملمعملمعملفيصلالقاهرة1456

19445المساحة محطة الثورة ناصر شارع ناصية الحلو برج449 الشمس معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1457

19911التعاون فيصل  شارع250البرج معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1458
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19911مصطفي عيد شارع مع فيصل تقاطعالبرج معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1459

19014فيصل الملك شارع366 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفيصلالقاهرة1460

19014فيصل الملك شارع109(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفيصلالقاهرة1461

19014فيصل الملك شارع446(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفيصلالقاهرة1462

19445المستشفي شارع الخليج برج فيصل الملك شارع111الشمس معاملمعملمعملفيصلالقاهرة1463

19911الحجاز سنترال األول الحىالبرج معاملمعملمعملالعبور مدينةالقاهرة1464

19014االسالمي المجمع امام االول الحي مركز العبور لؤلؤة مشروع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالعبور مدينةالقاهرة1465

16191مول طيبة بجوار النصر طريق ب77 ألفا معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1466

16191العقاد عباس شارع106ألفا معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1467

16191الطفل حديقة امام عبيد مكرم شارع68ألفا معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1468

16191العاشر الحي ميدان الزمر احمد شارع2 ألفا معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1469

19911فرحات سمير شارع15البرج معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1470

19911العاشر سيارات موقف الشعراوى متولى مع حسين ذاكر تقاطعالبرج معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1471

19911النصر طريق–  الكهرباء شركة امام (ب7) المهندسين شباب عماراتالبرج معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1472

19911األهلى النادى أمام الغطريف محمد  شارع1البرج معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1473

19911السابع الحى الطيران شارع امتداد العربى عبدهللا شارع28 البرج معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1474

19014مول طيبة بجوار النصر طريق81(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1475

19014النحاس مصطفي ش43(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1476
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19014العاشر الحي  عشر الثانية المنطقة اربعة قطعة رشا. د برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1477

19014االهلي النادي امام المأمون حسن شارع50(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1478

16522ماكدونالدز فوق العقاد عباس شارع39الب ايجيمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1479

19962النحاس مصطفي شارع عثمان عمارات81الب كايرومعملمعملنصر مدينةالقاهرة1480

16064السابع الدور العقاد عباس شارع5الب رويال معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1481

الب رويال معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1482
تقاطع ماكدونالدز اعلى للسيراميك محجوب بجوار عوض الحميد عبد شارع41   

النحاس مصطفى ش
16064

20222628916+الفاهرة مول جنينة خلف الزهراء فاطمة السيدة مستشفيالب فيرست معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1483

20222751232+العقاد عباس من طرابلس شارع7 الب فيرست معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1484

16987العقاد عباس شارع من حمام مصطفى محمد شارع12 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1485

16987عبيد مكرم تقاطع النحاس مصطفى شارع52 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1486

19445النحاس مصطفي تقاطع العقاد عباس104الشمس معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1487

19445العاشر الحي موقف الزمر احمد من متفرع مهدي محمد شارع6الشمس معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1488

19445نصر مدينة اول قسم بجوار الساعة ميدان مايو اول عمارات2الشمس معاملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1489

20224019825+العقاد عباس شارع5تكنوالب معملمعملمعملنصر مدينةالقاهرة1490

19911السويس جسر-  الفاروقية عمارات أ2  البرج معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1491

19014الناصر عبد جمال اول الخطاب بن عمر جمعية تقسيم السويس جسر شارع25(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1492

19445السويس جسر-  الفاروقية عمارات النزهة ب2 الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1493

201099987611+السويس جسر-  بدر حديقة خلف العشرين شارع من131 شارع1الب اليف معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1494
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16191الشمس نادي 5 بوابة أمام  ش181ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1495

16191إن هوليداي بوابة أمامألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1496

16191فودافون اعلى قريش صقر مساكن زكريا سيد ش90ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1497

16191الدين صالح ميدان عفان بن عثمان شارع28ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1498

16191روكسي سينما خلف نافع ابن االثرى شارع4ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1499

16191البنات كلية الميرغنى شارع73ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1500

16191فاتيما سانت ميدان فهمى العزيز عبد شارع94ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1501

16191القبة كوبري السودان و مصر ش127ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1502

16191(شمس عين ش مع عصمت احمد تقاطع )  عصمت احمد75ألفا معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1503

19911على االمام شارع31البرج معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1504

19911فاتيما سانت–  سنان احمد شارع2البرج معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1505

19911روكسى-  روكسى سينما خلف المروة  شارع4البرج معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1506

19911الشيراتون مساكن الصديق ومسجد السنترال امام زكريا سيد  شارع اخرالبرج معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1507

19014آمون برج الحجاز شارع58(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1508

19014المأمون الخليفه شارع57(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1509

19014روكسي المأمون الخليفة شارع60(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1510

19014االسماعيلية ميدان الخطاب  بن عمر شارع24(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1511

19014النزهة شارع130(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1512
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19014سالم صالح شارع العبور عمارات 9 عمارة(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1513

19014زكريا سيد الشهيد شارع  3 عمارة(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1514

16522والنور التوحيد مبنى سفير ميدان عفان بن عثمان شارع54الب ايجيمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1515

19962الجديدة مصر قسم بجوار هارون برج الجامع ميدان المنصورة شارع18 الب كايرومعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1516

19962عمارات 7 الحرية شارع18الب كايرومعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1517

19962تريومف بانوراما برج النزهة شارع138الب كايرومعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1518

16064المؤمون الخليفة من متفرع الطحاوي شارع5الب رويال معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1519

16064تريومف-  بانوراما برج للمناظير النخبة وحدة النزهة شارع138الب رويال معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1520

16064روكسي المامون الخليفة شارع أ19الب رويال معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1521

16064الجديدة النزهة كنتاكي أمام مجدي شارع22الب رويال معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1522

20224555077+روكسى-  غالى بطرس شارع12 الب فيرست معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1523

16987الدين صالح ميدان عفان بن عثمان شارع15 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1524

16987روكسي ميدان1 حساب أمينة/ الدكتورة معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1525

19445االتحادية قصر بجوار  االهرام شارع5الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1526

19445العصر سوق اعلي  المأمون الخليفة شارع50 الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1527

19445عفان ابن عثمان شارع42الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1528

19445بدوي عبدالحميد امتداد قريش صقر مساكن119الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1529

19445هليوبوليس مستشفي امام الحجاز شارع76الشمس معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1530
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20224157869+البنات كلية المرغنى شارع70تكنوالب معملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1531

20222580296+روكسي العبودي فوق القبة شارع25الب اليف معاملمعملمعملالجديدة مصرالقاهرة1532

19014الجمالية الدراسة المنصورية شارع أ3(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالقديمة مصرالقاهرة1533

201011161701+الصغير محمد شارع1الب اليف معاملمعملمعملالقديمة مصرالقاهرة1534

19911اللوق باب نوبار شارع49البرج معاملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1535

16191حرب طلعت شارع1ألفا معاملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1536

16191اللواء عمارة شريف شارع2ألفا معاملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1537

19014العيني القصر شارع45(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1538

19014الساحة شارع من العزيز عبد احمد البطل شارع9(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1539

16522افندى عمر امام شريف شارع تقاطع العدلى شارع28الب ايجيمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1540

19962شريف شارع9الب كايرومعملمعملالبلد وسطالقاهرة1541

19962ثروت الخالق عبد شارع9الب كايرومعملمعملالبلد وسطالقاهرة1542

16064رمسيس شارع من الدمياطي التابعي بجوار الرابع الدور عرابي شارع27  الب رويال معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1543

16064الرابع الدور اللواء عمارة شريف شارع2الب رويال معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1544

20227927712+اللوق باب 504 شقة الخامس الدور االطباء برج محمود محمد شارع1 الب فيرست معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1545

20227944922+اللوق باب شارع183تكنوالب معملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1546

20223920407+اللوق باب الفلكي ميدان11الب اليف معاملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1547

20223938351+اللوق باب رشدى شارع ناصية حسنى جواد شارع11عطية أبو بدوى د.أ-  الب بيتا معاملمعملمعملالبلد وسطالقاهرة1548
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20222848745+االتوبيس موقف امام البريد مكتب فوق االميرية ميدان34محمد الحاج احمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاالميريةالقاهرة1549

20225755274+التوفيقية (حاليا درويش سيد) سابقا زكي شارع10فرنسيس ندى/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاألزبكيةالقاهرة1550

21116079 شقة تونزمول األول الحى الشناوى معتز/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1551

16079المحكمة خلف الطبيب مركز مبنى األول الحى الشناوى معتز/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1552

201001601731+التسعين شارع5 فيالالدين عصام شريف/ ددموية أوعية جراحةاألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1553

201127745999+المحكمة خلف األول الحى فارس عمرو/ دأطفال طباألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1554

20226161446+المحكمة خلف 1 مول دانا الطبيب ش(مقلد خيري احمد) مقلد إبراهيم خيرى محمد أحمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1555

ووالدة نساءاألطباء هيئةالخامس التجمعالقاهرة1556
 اشرف) الجمال الدين عالء محمد اشرف محمد/ د

(الجمال
20225621019+الرابع الحي 11 شارع ب417

20235708808+الجديد افندى عمر بجوار الطبى األهلى برج مراد شارع30هيبة محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1557

20235735311+410 شقة الرابع الدور سنتر سكاي برج مراد شارع28 كلينيك دنت وايتواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1558

20235732220+راديوشاك اعلى االداري االهلي برج مراد شارع30فخر يحيى محمد ابراهيم/ دأورام جراحةاألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1559

20235710055+الثاني الدور مراد شارع5فريد أحمد يحيى احمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1560

201222124128+مراد شارع30المكاوي شريف/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1561

الدين صالح محالت امام الجيزة ميدان مراد شارع1حكيم الدين صالح أيمن/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1562
+20122201648/ 01004447776, 

01068527776

20235718237+الجيزة محكمة سوتيرأمام برج 6 شقة السابع الدور الجيزي ربيع شارع69عيسى أحمد محمد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1563

20235704165+مراد شارع5عمر ابو جمال محمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجيزةالقاهرة1564

201224867402+التحرير ش128 وهبة أحمد محمد عصام/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1565

20237611719+الزراعة وزارة شارع27(حليم كمال شهرته) قلدس حليم كامل/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1566
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201001485215+القاهرة بنك خلف المغربل مطعم جوهرعماره سليمان ميدان4 سلومة حسن علي/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1567

20226329245+الصيد نادى امتداد الزهراء ش59(كير دينتال) يوسف عزت/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1568

20237617930+22 شقة التحرير شارع121الغرابلي صالح أحمد جالل ياسر/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1569

20233389354+الدكرور بوالق اتوبيس موقف امام دقي السودان ش85بسيوني المنعم عبد هاني/  دعظام جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1570

201001420049+(كلينك ساريدار) التحرير شارع92محرم نهاد اشرف/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1571

201227364056+802 عيادة االهلي البنك فوق االداري الدقى برج التحرير شارع أ98السمان كمال هللا عبد عمرو/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1572

20237617930+الدقى مترو محطة التحرير شارع121 علي محمد حسن محمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1573

20237490425+الدقى مترو محطة امام التحرير شارع114 كمال مصطفى احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1574

20233380028+الثانى الدور (سيتى نايل)نوال شارع29عفيفي نجيب محمود/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1575

20237623885+الدقى ميدان الدقى شارع94 البتنونى محمد محمود/ دصدريةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1576

20233357591+التحرير شارع104مشاحيت الهادي عبد محمد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1577

20233386214+البحوث مترو محطة امام التحرير شارع6حفناوي احمد محمود عماد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1578

20237607215+الزراعة وزارة شارع19سالم محمد صبحي شادي/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالدقيالقاهرة1579

منصور الدين حسام/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالدقيالقاهرة1580



التحرير شارع97 
+201001508960

201223103336+البالزا برج التحرير شارع94الحديدي عمرو/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالدقيالقاهرة1581

201001115553+السالم مسجد و صيدناوي بجوار  السودان ش37نصار صادق ياسر/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالدقيالقاهرة1582

201001408053+فرات بن اسد جامع بجوار بالزا برج التحرير شارع94عوض األمير محمد منى/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1583

20233363738+التحرير شارع9 الدين محي محمد احمد محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1584

Page 88 of 135



التليفونالعنوانالخدمة مقدمالتخصصالخدمة مقدم نوعالمنطقةالمحافظة#

20233370393+المساحة ميدان اسماعيل على الموسيقار شارع16العرب عز على محمد/دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالدقيالقاهرة1585

201112069000+التحرير شارع6الصباغ خليل مجدي مدحت/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1586

20237497853+الثالث الدور الزراعة وزارة شارع19المدني عادل/ دوعصبية نفسيةاألطباء هيئةالدقيالقاهرة1587

20237604433+االول الطبى المركز9 البطوطى جالل/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالرحابالقاهرة1588

20227355523+األفضل الملك شارع2الغوابي سوزان/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالزمالكالقاهرة1589

20227355523+األفضل الملك شارع2الغوابي سعادات/ دمفاصل و روماتيزماألطباء هيئةالزمالكالقاهرة1590

201226119544+طومانباى ش115جرجس نقوال نجيبواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالزيتونالقاهرة1591

هيبة محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1592
 المجمع بجوار العربي البنك اعلي تاون داون مول 2000 زايد الثاني المدخل 

(ب) االسالمي
+20235708808

20238368996+العرب مول امام الثانية المجاورة االول الحي203امام محمود هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1593

لالسنان جالل حازم/ د مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1594
 شارع امتداد الناصر عبد جمال شارع 17 عمارة الرابعة المجاورة الثامن الحي

3 شقة الصيد نادي
+20238894787

201124787878+3 الدور 19 عمارة الحدائقي االسكان المرشدي كمال غادة/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1595

238833068+أكتوبر 6التجريبية النصر مدرسة امام 2 شقة 26 عمارة 2 المجاورة المتميز الحيمصطفى ناهد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1596

20238381231+الحصرى امتداد المركزى المحور الثانى الحى105عويضة محمود محمد/ د مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1597

العالمية االولى عماراتالديب زكي أحمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1598

20238380171+المركزي المحور6البتنونى محمد محمود/ دصدريةاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1599

16676مها/ د صيدلية فوق القديم األردنية سنتر السابع  الحىالحكيم عبد أحمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1600

20238362659+الحصرى مسجد أمام الثانى الدور 2 رقم زمزم برجعمار هشام/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1601

20238364457+العربي البنك بعد(5د) الفيروز سنتر المركزي المحورنبيل عصام/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1602
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عوض األمير محمد منى/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1603
 النساجون قبل الشرطة مستشفى بجوار (المركزي المحور) الحصري طريق

الشرقيون
+201066870494

20222044537+العرب مول امام الثانية المجاورة االول الحىالصاوي محمد عزت/ دووالدة نساءاألطباء هيئةاكتوبر من السادسالقاهرة1604

201068785923+خيرت شارع القديم أفندي عمر أمام باشا وهبي شارع4الهادي عبد الحميد عبد أمين/ دمفاصل و روماتيزماألطباء هيئةزينب السيدةالقاهرة1605

201006354461+عودة صيدلية امام الميكروباص موقف الجمهورية شارع التالوي الطيبي محمد ضياء/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالصفالقاهرة1606

201001856856+الغندور مستشفى 24 المجاورة الغندور هللا عبد محمود/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةرمضان من العاشرالقاهرة1607

2015363754+101 شقة 10 رقم عمارة 39 مجاورةاألسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةرمضان من العاشرالقاهرة1608

20225881178+زمان خير بجوار القبطى المستشفى خلف العباسية ش41 رومان أنور اسحق/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالعباسيةالقاهرة1609

20225902918+الشعرية باب الظاهر ميدان بورسعيد شارع605(العزيز عبد حاتم) العزيز عبد محمد السيد حاتم/ دأطفال طباألطباء هيئةالعباسيةالقاهرة1610

20224677131+األطباء برج الظاهر شارع91علي محمد يسن امبابى/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالعباسيةالقاهرة1611

201006090006+الدمرداش المترو محطة أمام السيد لطفي شارع التدريس هيئة عمارات5عرفة مجدي/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالعباسيةالقاهرة1612

20237612346+4 شقه الثاني الدور نوال شارع أ29الشريف احمد محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالعجوزةالقاهرة1613

201223155495+(أ197) السابع الدور العلوي األداري سفنكس برج يوليو26شارع1نجم ايهاب/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالعجوزةالقاهرة1614

وهبة محمد خالد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالعجوزةالقاهرة1615
الفالوجة شارع36    

+20233027893

20227571440+6 شقة 53 عمارة السادسة المحلية الثالث التجمع السيد سالم أميرة/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة القاهرةالقاهرة1616

20227571440+1 شقة 27 عمارة 4 المنطقة الرابعة المحلية الثالث التجمعالسيد سالم أميرة/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة القاهرةالقاهرة1617

20227602505+1 شقة 63 عمارة الثالثة المنطقة 3 المحلية الثالث التجمعوحش الرحيم عبد الرحيم عبد أحمد/ دأطفال طباألطباء هيئةالجديدة القاهرةالقاهرة1618

20222525344+المطرية مستشفي امام صقر ابراهيم ش26 العابدين زين مجدي. دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمطريةالقاهرة1619

20226503948+العقارية الشركة ارض النجار لطفي ش من المهر حامد شارع19احمد عثمان عمر/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالمطريةالقاهرة1620
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20227474738+الجديدة المعادى قريش صقر ش122حامد جميل محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1621

20223808092+المعادى ثكنات وعلي علي صيدلية اعلى 9 شارع45خليفة بدوي/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1622

20225254872+بنزايون خلف  الحرية ميدان  100 ش2شادى أبو الحكيم عبد محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1623

20225194776+الجديدة المعادى الالسلكى شارع1امام محمود هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1624

20229820629+الجزائر ميدان 261 شارع أ19(عطية محمد احمد/ د) كلينيك دنتال سمايل ايليت مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1625

20225190216+7 شقة الثالث الدور الجزائر شارع من متفرع السويسرية الشركة عمارات شارع3(ابراهيم نورا/ د) لألسنان هيلث اورالواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1626

20225254911+الحرية ميدان 100 ش2 احمد حسين محمد حاتم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1627

20225258850+11 الدور النيل كورنيش ستار المعادى ابراج ب 1 برجعمر شريف محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1628

20225194776+العجيل محالت فوق الجديدة المعادى مؤمن ميدان الالسلكي شارع1/1امام محمود هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1629

20223599086+بنزايون أمام 153 شارع مع 100 شارع تقاطع الطبي الحرية برج5 األسنان لعالج سمايل مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1630

20229179553+كارفور بجوار الدائري الطريق المعراججودة مصطفى/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1631

20226329245+دجلة 9 رقم عمارة 206 شارع مع 219 شارع تقاطع(كير دينتال) يوسف عزت/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1632

20225197648+دجلة االرضي الدور 8/5 عمارة 216 شارعالبطاوي إياد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1633

20223580336+الزراعي حلوان مصر شارع56السباعي اسماعيل هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1634

201099182893+الالسلكى شارع1/5فرج هشام/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1635

201223490670+بنزايون خلف 100 شارع2الخرزاتي خليل أحمد شرين/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1636

201001086860+زهران عمارة المحطة ميدان 9 شارع المعادى مترو محطة ميدان61عربان زكريا تامر/  دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1637

201222107154+9 شارع99قناوي محمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1638
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20223780765+9 شارع93راتب الحكيم عبد عمرو/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1639

20225244507+104 شقة العاشر الدور الزراعى حلوان مصر طريق الكرنك عمارة119الصعيدي هشام/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1640

حكيم الدين صالح أيمن/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1641
ماركت مترو امام 9 شارع ميدان بجوار التوفيق برج كامل مصطفى شارع29  

مترو محطة
+20223581311

201005735915+قريش صقر الجنائي البحث شارع16رزق لويس شهيرة/ دأطفال طباألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1642

20225258850+المسلحة القوات نادى امام النيل كورنيش ستار المعادى  ابراج ب1كحلة هالة/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1643

20225172702+المختبر معمل و تكا مطعم اعلى النصر شارع8/2مصطفى محمد منصور/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1644

201001190504+اقريش صقر الجنائي البحث ش16غبلاير فوزي ماجد/  دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1645

20225261588+الحرية ميدان 100 شارع2زغلول سعد محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالمعادىالقاهرة1646

20229205390+التحرير كشري بجوار 5106  عمارة9ششلبي محمد يسري احمد وائل/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالمقطمالقاهرة1647

20223630707+الغمراوى المنيل شارع84الخربوطلى أحمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1648

20223636382+كايروالب عمارة1 شقة الدوراالول المنيل شارع89الدين نور فريد احمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1649

20225324224+الثاني الدور المنيل شارع47صوان محمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1650

20223928845+المنيل شارع ب72محمد فرغلي سيد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1651

201002412549+المنيل شارع104محمد نبيل هالة/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1652

201005135860+الباشا ميدان الفقار ذو سعيد شارع9مكين بسمة/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمنيلالقاهرة1653

20237625898+كنتاكي عمارة السودان ش125الصايغ محمد محمد مصطفى/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1654

33351006 202+رياض المنعم عبد تقاطع الطبي الحكمة برج العزيز عبد احمد البطل20نجيب محمد مرفت/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1655

20237610887+العربية الدول جامعة من جدة شارع16الصواف محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1656
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20233387298+العربية الدول جامعة ش35طنطاوي طارق وليدواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1657

20237608256+3 شقه الثاني الدور السودان ش76نورالدين تامر/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1658

20233451898+السودان ش203بيومي كامل حسين/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1659

20233466624+العمدة بجوار أطلس فندق خلف الشاذلي المحاسن أبو شارع18مصطفى أمين محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1660

20233355077+الطبي الحكمة برج العزيز عبد احمد البطل شارع20العدل محمد هبه/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1661

20225755274+3 الدور العاصمة عيادة سوريا شارع20فرنسيس ندى/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1662

20233027797+العزيز عبد احمد البطل شارع49السباعي اسماعيل هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1663

201119335527+السودان ش332البرنس شريف/ دأورام جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1664

20233383335+عدن شارع35الحجاز ميدان1 الطبي الصفا برجزكي أحمد صبحي محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1665

201227425497+السودان شارع تقاطع سوريا ش58هدايت اشرف/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1666

201283104988+10الدور االطباء برج رياض عبدالمنعم55البقرى أحمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1667

201111597361+االليزية قصر بجوار كنتاكي فوق االطباء برج السودان شارع128الوهاب عبد العليم عبد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1668

20233357848+العربية الدول جامعة شارع ب71معاطي ابراهيم حسام/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1669

20237616103+العز ابو الدين محي ناصية المكرمة مكة شارع25 راجى شيرين/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1670

201227425498+السودان شارع تقاطع سوريا ش58صبيح عبداللع شيرين/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1671

20233441702+السابع الدور سفنكس ميدان13برادة أحمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1672

201286047580+رياض المنعم عبد ش ناصية–  الطبي الحكمة برج–  العزيز عبد أحمد البطل ش20زعزوع شريف/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1673

20233441702+سفنكس ميدان13برادة حسن احمد عمر/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1674
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201149975744+العزيز عبد احمد البطل شارع20رفعت أحمد/ دأطفال طباألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1675

20233371981+العزيز عبد احمد البطل شارع20المكارم ابو سيد/ دأطفال طباألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1676

201001907993+شهاب شارع من العراق شارع من البصرة ش25التوني رشاد محمد اسامة/دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1677

2010014323970+العزيز عبد أحمد البطل شارع20رفعت خالد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1678

20233381904+الصفا برج العربية الدول جامعة شارع من الحجاز ميدانصبري شريف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1679

20233377416+الطبي الصفا برج الحجاز ميدان1الشيخ علي ياسر/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1680

201001669873+لبنان شارع ا6(غنيم المعاطي ابو محمد محمد) غنيم محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1681

20237604433+سوريا شارع26البطوطى جالل/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1682

20237628737+السادس الدور الطبي الصفا برج الحجاز ميدان1 موسي أحمد أمل/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمهندسينالقاهرة1683

201091000345+المرسلين خاتم يوسف محمد شارع15محمود حنفي عمرو/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1684

201146196510+السادس الدور 1 عمارة االتحادية عمارات الطالبية الهرم شارع300امام محمود هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1685

20233868852+امام عادل مسرح امام الشرطة ابراج األهرام ش177 طاهر محمود مجدى محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1686

201113039944+الدين نصر مجمع االهرام شارع446األسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1687

20233827077+باركليز بنك بجوار الهرم شارع44الخولي أشرف/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1688

201227904604+الطالبية(منتصر) االتحادية عمارات الطالبية الهرم ش300عمارة محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1689

20237410047+االخضر الكوم المستقبل مدرسة خلف مازن شارع12العزبي أحمد يسري/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1690

20233941616+الجيزة محافظة بجوار–  األهرام شارع400القاضي حسن سعد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالهرمالقاهرة1691

20233847388+البطران نزلة و الجبل بكفر الصحية الوحدة امام زغلول ش40البطران محمود جمال/ دأطفال طباألطباء هيئةالهرمالقاهرة1692
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20235858061+الرحمة مسجد خاف اوروبا فندق امام االندلس ذهني شارع13هيكل مصطفى/ دأطفال طباألطباء هيئةالهرمالقاهرة1693

201220100142+2عمارة االتحادية عمارات  الهرم ش300عمار هشام/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالهرمالقاهرة1694

20235736029+الهرم نفق اعلى 7 عمارة الدين نصر ابراج الهرم شارع446نجيب حسين سهام/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1695

ً اسباتس) السادات شارع50الدسوقي يحيى فايز/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالهرمالقاهرة1696 201227432577+(سابقا

201012204422+الجامع شارع بجوار الغيط شارع8مجدي مصطفى/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةامبابةالقاهرة1697

20233153331+المنيرة الرياضي امبابة نادي106الصباغ الحميد عبد ايهاب/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةامبابةالقاهرة1698

20233121184+العربية الوحدة شارع102عيسى أحمد هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةامبابةالقاهرة1699

20237410047+الرياضي امبابة نادي او حرب طلعت شارع من متفرع التحرير مدينة 16 ش28العزبي أحمد يسري/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةامبابةالقاهرة1700

20237133646+الجمعية ارض خطاب بن عمر شارع19وهبة محمد خالد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةامبابةالقاهرة1701

201149076565+الداخلي الميكروباص موقفالتالوي الطيبي محمد ضياء/ دعامة باطنةاألطباء هيئةأطفيحالقاهرة1702

20222560280+السويس جسر شارع46العفيفي محمد مصطفى أمل/ ددم أمراضاألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1703

201114995382+الثاني الدور 1 رقم برج ميامي ابراج االول سليم شارع6466 األسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1704

20222638115+الجديدة مصر سنترال امام السويس جسر شارع154الغزالي احمد شريف/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1705

2022240154+الجديدة مصر سنترال أمام العنان برج السويس جسر شارع154عليوة محمد فهمى تامر/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1706

20222560280+السويس جسر شارع46هالل بيومي محمد عصام/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1707

20226204939+503 شقة الخامس الدور 1ب الفاروقية أبراج السويس جسر شارععلى حلمى نهاد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالسويس جسرالقاهرة1708

20239743360+الرابعة البوابة  ل21سيد حسني طارق/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاالهرام حدائقالقاهرة1709

20233808417+الثانية البوابة  هـ117الخطيب محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاالهرام حدائقالقاهرة1710
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201113636606+االولي البوابة جاردينيا شارع د251زهران احمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةاالهرام حدائقالقاهرة1711

201156983881+سيف نورا صيدلية فوق شمال عمارة اول ج 122 (االولى البوابة) خوفو بوابة البطران محمود جمال/ دأطفال طباألطباء هيئةاالهرام حدائقالقاهرة1712

20222589191+أ برج مول السراي العهد ولي شارع16مشهور أحمد محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالقبة حدائقالقاهرة1713

201118709994+تك بي بجوار السودان و مصر شارع127فودة حاتم محمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالقبة حدائقالقاهرة1714

20226014395+القبة حدائق قسم بجوار الكبير الوايلى 10 شارع24عسل علي هشام/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالقبة حدائقالقاهرة1715

20226014430+الوايلي سكة ش297نصار السيد محمد سهير/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالقبة حدائقالقاهرة1716

20224645542+السودان و مصر شارع143وافي الواحد عبد علي اخالص/ ددموية وأوعية قلباألطباء هيئةالقبة حدائقالقاهرة1717

2022470616+الخامس الدور الفهيم برج الزيتون حلمية ميدانعيد أنور محمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالزيتون حلميةالقاهرة1718

2022674508+االول سليم81محرم مدحت/ دأطفال طباألطباء هيئةالزيتون حلميةالقاهرة1719

201144610700+3 عمارة المروة عمارات(خطاب مجدي/ د ) خطاب محمد علي مجدي/ دعامة جراحةاألطباء هيئةحلوانالقاهرة1720

201223193789+المنصور شارع30مقار نظمي نصر/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةحلوانالقاهرة1721

201003022660+جاد مطعم اعلى انجي برج راغب شارع38رفعت عزام رجب/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةحلوانالقاهرة1722

20225563636+سنتر الحرم فوق اليابانية الحديقة باتجاه رياض تقاطع بعد المراغي شارع21مصطفى محمد منصور/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةحلوانالقاهرة1723

201001775524+الضرائب عمارة أحمد سيد محمد شارع ب2الهادي عبد ياسر/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةحلوانالقاهرة1724

20227184898+طالب ابو الفيوم شارع من الشين شارع1الصعيدي هشام/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالسالم دارالقاهرة1725

20233041889+البرج معمل خلف بدوي أحمد تقاطع البوالقية الترعة شارع142الصايغ محمد محمد مصطفى/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةشبراالقاهرة1726

20225792205+العربي توشيبا بعد شبرا اول بدران جزيرة شارع44الصغير قدسي وحيد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1727

201201966939+تريزا سانت مترو محطة طاقية ابو شارع16سالمة واصف سالمة/ دعامة باطنةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1728
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20108060719+الخلفاوى شارع38توفيق احمد ياسر/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1729

20222042383+تريزا سانت محطة موبينيل بجوار شبرا شارع من جمال شارع22عيسى أحمد هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1730

20222050055+الخلفاوي ميدان سنتر منير برج شبراٍ شارع258زكي سليمان ماهر/ دأورام جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1731

20222035404+الخلفاوي ميدان  شارع258 سنتر منير برجاسماعيل محمد/ ددموية أوعية جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1732

201288795503+التحرير كشري عمارة شبرا شارع227 غطاس كامل ناجي نبيل/ دعامة جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1733

20224300137+العزبى صيدلية فوق شبرا شارع126جرجس رفعت/ دعامة جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1734

20222007908+تريزا سانت مترو محطة شبرا حدائق الفرج روض المغربي حسن شارع10الشبراوي وليد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1735

201288795503+التحرير كشري عمارة شبرا شارع227 جبران ماركو/ دعظام جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1736

20224570411+مسرة شارع37مجدي جورج/ دعظام جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1737

20224588011+5 شقة الثالث الدور الفرج روض ناصية شبرا دوران شبرا شارع94الدش فؤاد تامر/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1738

20224313169+الخلفاوي ميدان شبرا شارع252علي محمد حسن محمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1739

201005148385+تريزا سانت مترو محطة شبرا شارع170الفتياني محمد الفتاح عبد الفتاح عبد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1740

راتب شارع بجوار البحر جسر شارع29الفتياني محمد الفتاح عبد الفتاح عبد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1741

20222042383+تريزا سانت محطة موبينيل بجوار شبرا شارع من جمال شارع22الفتياني محمد الفتاح عبد الفتاح عبد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1742

201002509872+شبرا دوران الفرج روض شارع89 ندا أيمن/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةشبراالقاهرة1743

20222007908+تريزا سانت مترو محطة  حدائق المغربي حسن شارع10محمد العزيز عبد مالك/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةشبراالقاهرة1744

20222050055+الساحل الخلفاوي ميدان شبرا شارع258الملك عبد يونان امل/ دأطفال طباألطباء هيئةشبراالقاهرة1745

20222042383+تريزا سانت مترو محطة شبرا حدائق المغربي حسن شارع10الظاهر عبد داليا/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةشبراالقاهرة1746
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20224591826+الفرج روض المياة كوبانية شارع أ37تادرس صادق مراد شريف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةشبراالقاهرة1747

20222011813+التاني الدور ماكدونالدز فوق الصالح الراعي برج شبرا ش121 فرج محمد منير شريف/دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةشبراالقاهرة1748

20222020423+تريز سانت مترو سينما محطة الساحل شبرا شارع168عفيفى عبدالفتاح عزت/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةشبراالقاهرة1749

20224606172+شبرا شارع40 ميخائيل القمص المسيح عبد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةشبراالقاهرة1750

20224581053+شبرا شارع86السيد زكي سامي/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةشبراالقاهرة1751

201001994130+شبرا دوران الفرج روض ش من متفرع النحراوي ش11 لملوم الحميد عبد محمود هاني/ دووالدة نساءاألطباء هيئةشبراالقاهرة1752

20222044537+شبرا دوران خلوصي ش97 الصاوي محمد عزت/ دووالدة نساءاألطباء هيئةشبراالقاهرة1753

201007894483+شبرا دوران خلوصي ش97الصاوي محمد عزت هشام/ دووالدة نساءاألطباء هيئةشبراالقاهرة1754

20224989877+الشرقية شمس عين عصمت احمد تقاطع ش72أحمد أنور أسامة/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةشمس عينالقاهرة1755

لطفي أحمد أيمن/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1756
الطالبية الساعه الفيروزميدان برج حمدي احمد الشهيد ش

+20237232808

لطفي أحمد أيمن/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1757
 الملكة مع العشرين تقاطع كالتكس بنزينة امام النور و التوحيد العشرين شارع  

الملك برج
+20239769494

20114922214+رجب اوالد برج فيصل اول مصطفي عيد شارع11حسن العزيز عبد احمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1758

االسنان لطب الماسه مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1759
الطالبية المنشية عقال ابو برج طهرمس كفر شارع من المنشية طريق ش11  

الطالبية-  البحرية
+20237231623

20235821829+الطالبية األهلى البنك أمام فيصل الملك شارع البحرية الطالبية منتصر عمارات29الخرزاتي خليل أحمد شرين/ دعظام جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1760

20237801276+الياسمين برج فيصل الملك شارع114ربيع العاطي عبد سامح/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةفيصلالقاهرة1761

20235875859+202 شقة فيصل شارع اول النصر برجعمر الدين حسام/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةفيصلالقاهرة1762

20239768543+الطالبية المطاحن شركة بجوار المنورة المدينة برج فيصل الملك شارع336النجار محمود حسام/ دمفاصل و روماتيزماألطباء هيئةفيصلالقاهرة1763

201006604209+فيصل نهاية الوطنية الشركة عمارات7 البطران محمود جمال/ دأطفال طباألطباء هيئةفيصلالقاهرة1764
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20237804010+فيصل الملك شارع446(المكارم ابو احمد حسين محمد سيد) المكارم ابو سيد/ دأطفال طباألطباء هيئةفيصلالقاهرة1765

20237801276+الرياضية التربية كلية امام(4د) الياسمين برج فيصل الملك شارع414نبيل عصام/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةفيصلالقاهرة1766

201005104342+الشبراوي  اعلي المطبعة ميدان فيصل الملك شارع272عالم محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةفيصلالقاهرة1767

20226871129+مترو ماركت سوبر اعلي الشروق بانوراما مول همام محمود احمد مصطفى/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالشروق مدينةالقاهرة1768

201075321149+الياسمين فيال أ8 محلية األول الحياألسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالعبور مدينةالقاهرة1769

20224014754+61شقة السادس الدور طيبة سينما بجوار النصر ش81كامل احمد احمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1770

20223950045+204 شقة 76 عمارة عثمان عمارات النحاس مصطفى شارععقبة محمود أشرف/ دعامة باطنةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1771

20223494878+مول سنتر سيتي امام–  السادسة المنطقة–  عبيد مكرم شارع102الديب محمد زكى محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1772

20222870509+عبيد مكرم الدولة معز شارع10الدين عالء مصطفى/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1773

20226711288+عبيد مكرم اخر مول سراج بجوار مول تكنولوجي عمارةعيسى مصطفى صفوت ايهاب/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1774

20222718182+عبيد مكرم مع النحاس مصطفي تقاطع النادي محمد شارع23أنسي محمد ياسر/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1775

201121053433+مول السراج أمام الصوالي عطية شارع32 (الغمراوي أيمن. د) سمايل أند كير عيادةواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1776

20222755979+األرضي الدور سكان مصر أمام العقاد عباس تقاطع النحاس مصطفى شارع7لألسنان الغمازى مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1777

201008455108+العقاد عباس ش52حسن ابراهيم طاهر/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1778

كلينيك دنتال سمايلواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1779
مكرم-  مول سنتر سيتى خلف رمضان حافظ شارع العربية الهيئة عمارات ب14  

عبيد
+201111126099

األسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1780
االهلي البنك دار امام افالطون حسن شارع من البغدادي الرحالة شارع17  

التخصصي الجولف مستشفى
+201110002144

20224721975+(مؤمن بجانب) االهلي النادي بجوار شرارة عمارات المأمون حسن شارع33المغربي حاتم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1781

20224715740+االهلي النادي بجوار الطاقة شارع79يوسف كريم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1782
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20224051713+رابعة مسجد خلف الطيران شارع من المصرى سيبويه شارع11حنفى السيد عبدهللا/ د مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1783

عبيد مكرم تقاطع مع النصر طريق المهندسين شباب عمارات2 الحوفي نبيل أحمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1784
+2010 00029980 

+2010 04002844

20222638115+جريل سمايلي فوق عباس يوسف شارع التوفيق عمارات3الغزالي احمد شريف/ دعظام جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1785

20222622674+مول جنينة امام البطراوي شارع4المحسن عبد وائل احمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1786

22622674 202+مول جنينة امام البطراوي شارع4زكي محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1787

20222621959+طيبة سينما و المرور بجوار النصر طريق71أحمد مصطفى أحمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1788

201094133599+الدولية للحديقة الرئيسية البوابة امام الشرق ابراج أ4ترك محمد امير محمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1789

القليوبي محمد/ دأطفال طباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1790
الجامعة أمام النصر طريق و النزهة شارع تقاطع اإلستثماري رابعة مشروع13   

العمالية
+2024185438

201001436527+النحاس مصطفى شارع16شريبة أحمد نرمين/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1791

22622674 202+مول جنينة امام البطراوي شارع4فركوح سعيد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1792

201147900049+205 شقة الثاني الدور العدوية رابعة ميدان العدوية رابعة عمارات15(رابعة القلب مركز) نصر رضا احمد هشام/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1793

2022262855+تبارك مستشفى أمام مول طيبة خلف المفتي انور شارع1/4الدين شرف عيسى الرحمن عبد احمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1794

20226721963+النحاس مصطفي شارع96رمضان محمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1795

20224199969+403 شقة الرابع الدور الجولف ارض السعودية الشركة عمارات11(القلب خدمات عيادة) موسي طارق/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1796

20223854223+السابع الحى الطيران شارع امتداد–  العربى هللا عبد الدكتور شارع21المحسن عبد انور وليد/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1797

201001458181+األول الدور للتصنيع العربية الهيئة عمارات عبيد مكرم شارع أ7نشأت حسن ايهاب/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1798

20224014754+61شقة السادس الدور طيبة سينما بجوار النصر طريق81خيال محمد السعدى احمد/دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1799

20224034042+العقاد عباس ماكدونالدز خلف جودة قاسم احمد شارع8عفيفى عبدالفتاح عزت/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1800
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20224056100+كنتاكي امام الطيران شارع21الفولي فؤاد رانيا/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1801

سويد عيد سمير محمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1802
من متفرع الجوي الدفاع دار بجوار النزهة شارع االستثماري رابعة عمارات22  

العقاد عباس امام بصل اند توم ناصية االتوستراد
+201001222047

20223828714+العقاد و النحاس مصطفى تقاطع عثمان عمارات83 البدري الحكيم عبد كامل/ دووالدة نساءاألطباء هيئةنصر مدينةالقاهرة1803

20111067000+مدينتى جهاز بجوار الطبي المجمع (مقلد خيري احمد) مقلد إبراهيم خيرى محمد أحمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةمدينتىالقاهرة1804

20222901885+الدين صالح ميدان كليوباترا مستفى بجوار كليوباترا شارع45  حسن أمير محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1805

20226220945+الجديدة النزهة رفعت محمد المؤرخ ش71شنوده عدلي إيميلوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1806

الكحكي أيمن/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1807
االسكان و التعمير بنك بجانب غرناطة ش امتداد الحجاز شارع (ب)12/72  - 

روكسي
+20223910950

201001450101+سالم العبورصالح عمارات10 محمد إبراهيم أحمد سامر/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1808

201223890575+الميريالند مؤمن خلف السباق شارع ب15جبران سامي ناجي/ دكميائى وعالج أوراماألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1809

201154321265+الفهيم برج األول سليم شارع81الواحد عبد عصام/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1810

201021707080+الكوربة بغداد شارع أ40لألسنان بيروت مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1811

20224151336+الكوربة ميدان الكوربة سنتر بغداد شارع أ27فهيم عياد عماد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1812

20226208791+الثالث الدور النزهة الدولى القنال سوق الفاروقية عمارات 1 بالسميع عبد محمد أمير/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1813

202226435200+اإلسماعيلية ميدان علي اإلمام شارع36 لألسنان رويال عيادةواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1814

201154362000+روكسي غالي بطرس شارع3 هللا عبد فتوح هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1815

201110002138+باركليز بنك اعلى فاتيما سانت ميدان النزهة ش147األسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1816

20226329245+هليوبوليس-  المنتزة ش17(كير دينتال) يوسف عزت/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1817

20226215089+الجديدة النزهة حسين كامل محمد شارع55شوقي ماجد باسم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1818
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20222412266+سفير ميدان عفان بن عثمان شارع54لالسنان سفير مركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1819

20224534221+نورماندي سينما بجوار االهرام شارع24السباعي اسماعيل هشام/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1820

20226428303+تريومف ميدان من المطيعى نخلة شارع18عبدالملك نشأت كريم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1821

201001195432+تريومف ميدان اسماعيل عبدالعزيز شارع2فكرى موريس/ دتجميل جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1822

201141526770+الثالث الدور الميريالند امام المحمل عمارة السويس جسر ش94عبدالعزيز مجدى محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1823

201000069690+الرابع الدور روكسي العصر سوق عمارة المأمون الخليفة شارع50األنور علي/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1824

201222135755+هليوبوليس االول الدور المأمون الخليفة ش68الفقي هللا عبد خالد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1825

عامة جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1826
 الجواد عبد ابراهيم سعد الدين حسام) االية سعد حسام/ د

(االية
20222419486+الحجاز شارع40

20222007908+االسماعيلية ميدان حسانين الدين كمال محمد شارع11الشبراوي وليد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1827

20222909855+الدين صالح ميدان كليوباترا شارع40عسل كمال محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1828

عظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1829
 عزت هاني)مصطفي عزت محمد هاني احمد/ د

(مصطفي
روكسي  غالي بطرس شارع ب6

+20222592659

+201003508575

20222913864+31 شقة الرابع الدور الكوربة بغداد ش أ27منصور رضا محمد على/دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1830

20227757265+الثالث مصرالدور البركة بنك افوق فاتيم سانت ميدان النزهة شارع168  البدراوى محمد احمد/دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1831

201007774774+روكسي الدولي األفريقي البنك عمارة غالي بطرس شارع أ6مشهور أحمد محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1832

20127401966+روكسي تقاطع السويس جسر ش78(الوكيل اشرف) محمود لطفي أشرف محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1833

20226357037+االهلي البنك سنترعمارة ربيع- سفير ميدان حافظ محمود شارع6فرج السيد محمد اسامة/دعظام جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1834

20224531343+الخامس الدور هليوليدو نادي بجوار روكسي ميدان عثمان ابراج السعادة شارع1السمان كمال هللا عبد عمرو/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1835

201001571593+مصر بترول محطة أمام فاتيما سانت أمين أحمد الدكتور شارع21الشهابي نجيب محمد عمرو/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1836
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20226904496+الكوربة االطباء برج كليوبترا شارع من الفيوم شارع2سالم لطفي طارق/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1837

20224156175+روكسي الكوربة بغداد شارع أ27طوبار فيصل أحمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1838

20224140681+الكوربة الفيوم شارع2البر عبد السيد احمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1839

20224151126+الكوربة (سنتر األهرام) األهرام شارع من متفرع البوستة شارع9 األطرش علي جمال/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1840

20224535548+الثالث الدور االهلي البنك امام روكسى غالي بطرس شارع3عون عثمان أشرف/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1841

20224535458+روكسى الميرغنى شارع4همام مصطفى/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1842

20222566395+بيروت شارع17رجب فؤاد نادر/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1843

20224171155+الدين صالح ميدان كليوباترا شارع ناصية الفيوم شارع2كلينيك كيوتس مركزوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1844

20226333132+الحجاز شارع59(اليف سكين) لطفي رانيا/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1845

20226362950+هليوبولس مترومستشفى محطة امام (امون برج) الحجاز شارع58البربري مجدي/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1846

20224509260+البكري منشية مستشفى امام شارع44الغزاوى رفيق/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1847

20222912203+روكسي المأمون الخليفة شارع من متفرع الحكماء شارع9خطاب عادل/ دصدريةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1848

201018301000+النادي شارع5رشيد طارق/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1849

201289260773+روكسي المأمون الخليفة شارع19حنا داود ايهاب/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1850

201001409142+التجنيد ميدان الصديق بكر أبو شارع أ3جمال عادل/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1851

201003726908+روكسي البكري منشية القبة كوبرى مستشفى امام المأمون خليفة شارع أ2شعيب جمال/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1852

20224180567+الكوربة بغداد شارع27وفا صالح سمير/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1853

20224146521+الجوي الدفاع دار بجوار النزهة ش51وفا صالح سمير/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1854
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20222580296+للمالبس العبودي اعلى القبة شارع 26 روكسيتادرس صادق مراد شريف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1855

201222149696+اإلسماعيلية ميدان  على اإلمام شارع23األتربى عادل/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1856

201272446270+روما برج االسماعيلية ميدان عفان بن عثمان شارع28الشيخ علي ياسر/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1857

20226367093+الجامع ميدان الرشيد هارون شارع38احمد عثمان عمر/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1858

201006551890+الميريالند عمارات الصيرفي ابن شارع4سالم محمد الدين حسام/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1859

201141526770+209 شقة التاني الدور المحمل عمارة السويس جسر ش94سيد محمد معتز/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1860

201118672779+الكوربة ميدان باشا ابراهيم ش1حسين عوض احمد عماد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1861

20233370393+روكسي غالي بطرس ش6العرب عز على محمد/دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1862

20226371670+تسيباس الرشيد هارون شارع57فوزي نبيل/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1863

20226336065+المحكمة ميدان الصديق أبوبكر شارع10(مقلد خيري احمد) مقلد إبراهيم خيرى محمد أحمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1864

20224192208+تريومف لنزهة شارع108دانيال إميل روبير/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1865

20226381516+اإلسماعيلية ميدان على اإلمام شارع39السيد مطاوع حلمى/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1866

20222915454+البنات كلية–   الميرغني شارع70 هللا عبد إبراهيم خالد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1867

20224500996+روكسي الجد ش4العابدين زين مجدي/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالجديدة مصرالقاهرة1868

201001051100+بناجة عمارة اللوق باب ميدان  البستان ش25خليفة بدوي/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1869

20223910950+االوبرا-  الجمهورية مسرح بجانب الجمهورية شارع (ب)14الكحكي أيمن/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1870

2023937467+اللوق باب باشا شريف شارع9نجا احمد خالد محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1871

20223950045+فريد محمد شارع96عقبة محمود أشرف/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1872
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201110094283+الشعرية باب بريد مكتب فوق الجيش شارع178لألسنان خفاجى محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1873

20225758602+معروف برج رمسيس شارع33 هللا عبد فتوح أحمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1874

20227945596+اللوق باب جاويش العزيز عبد شارع40النجا ابو محمد ابراهيم مني/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1875

201110002139+الرئيسي االهلي البنك و المركزي البنك بجوار شريف ش16األسنان لطب االول المصري المركزواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1876

20223938981+(الللواء عمارة امام)  اللوق باب الصوفاني اللطيف عبد شارع3زكي أحمد صبحي محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1877

20223951156+اللوق باب–  الطبى السلمى برج–  (الساحة) رشدى شارع15سليمان الحميد عبد مصطفى/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1878

20223631421+الكبد معهد امام العيني القصر شارع21الخولي أشرف/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1879

20223931991+اللوق باب علم ابو صبرى شارع10فرج هشام/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1880

20225754623+النيل قصر (انتيكخانه)بسيوني محمود شارع18فانوس بولس فيكتور سمير/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1881

20223925475+حرب طلعت شارع41راجى شيرين/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1882

20223930125+اللوق باب–  البستان شارع ناصية–  صدقى محمد شارع2الشاذلى اللطيف عبد الشاذلى السالم عبد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1883

20223928845+فريد محمد شارع94محمد فرغلي سيد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1884

201006045631+االطباء برج بجوار (محمود محمد امتداد) قولة شارع9طلعت حلمي محمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1885

20223956193+حسني جواد شارع11راتب الحكيم عبد عمرو/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1886

(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1887
 عبد مدحت) عبدالسالم سعيد محمد مدحت احمد/ د

(السالم
20223913395+رشدي شارع تقاطع العزيز عبد ش16

النيل قصر ش8شلش الدين بهي رياض/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1888
+201000285883

+201112136167

20227951219+اللوق باب الفلكي ميدان6علي محمود العليم عبد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1889

201001775776+الرابع الدور–  يوليو 26 تقاطع فريد محمد شارع171حمدي الدين عصام حمدى/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1890
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20223922545+اللوق باب–  علم ابو صبرى شارع مكرر1مدكور مختار اشرف/ دصدريةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1891

201149291983+اللوق باب باشا شريف ش5أمين محمود حسن/ دصدريةاألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1892

201006681018+االوقاف وزارة امام اللوق باب باشا شريف شارع1مراد الهادي عبد خليل أحمد/ دأطفال طباألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1893

20227943556+اللوق باب ميدان استراند عمارةالعليم عبد كرم/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1894

2022364175+المصرى االهلى البنك فرع فوق العينى القصر ش أ33أحمد الرازق عبد هاني/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1895

2023937967+اللوق باب فريد محمد شارع127 رضا اشرف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1896

20223622545+األورام معهد أمام العيني القصر شارع5الهادي عبد ياسر/ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1897

20227923903+الداخلية وزارة امام اللوق باب نوبار شارع41الشيخ علي ياسر/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1898

20223936575+اللوق باب رشدي شارع من متفرع العزيز عبد احمد البطل ش9 سليمان امين احمد منى/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1899

201001669873+اللوق باب  5 شقة–  الثاني الدور  ستراند عمارة التحرير  شارع181(غنيم المعاطي ابو محمد محمد) غنيم محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالبلد وسطالقاهرة1900

201344590199+الحديد السكة شرق الدين صالح شارع10شعالن شرف زكريا/ د صيدليةصيدليةصيدليةالخانكةالقليوبية1901

201015429952+االصفر الجبل التجاريين تقسيم المرج طريقالتخصصي الحياة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالخانكةالقليوبية1902

201344310148+الصابون محطة الجديدة المرجالطبي المصطفي مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالخانكةالقليوبية1903

201344343255+العز سنتر االتوبيس موقف الجمهورية شارعنجدي صيدليةصيدليةصيدليةالقلجالقليوبية1904

201342183207+القديمة الحديد السكة بجوار  شارع أخر الشعراء أمير شارع14الزهراء صيدليةصيدليةصيدليةالخيرية القناطرالقليوبية1905

201342183207+السياحي التقسيم البكي شارع(حافظ صالح د صيدلية) الزهراء صيدليةصيدليةصيدليةالخيرية القناطرالقليوبية1906

20244182825+ميدان النيل كورنيش شارع15 هللا عبد محمد أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالخيرية القناطرالقليوبية1907

20242180134+14 شارع من الشعراء امير شارع17الرؤوف عبد ايهاب/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالخيرية القناطرالقليوبية1908
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201342170796+السالم نور مدرسة شارع الطبي السالم مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىالخيرية القناطرالقليوبية1909

19014رياض المنعم عبد من الثالثاء سوق ش36(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالخيرية القناطرالقليوبية1910

19911الثالثاء سوق شارعالبرج معاملمعملمعملالخيرية القناطرالقليوبية1911

2042184837+االسالم نور مدرسة بجوار الطبي السالم مركزالب اليف معاملمعملمعملالخيرية القناطرالقليوبية1912

20242183606+الثالثاء سوق شارعابراهيم الهادى عبد ابراهيم/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالخيرية القناطرالقليوبية1913

201342189096+14 شارع من عرفة شارع5قالدة نزيه/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالخيرية القناطرالقليوبية1914

201342194146+السياحى التقسيم األندلس شارع13احمد حجازي صفوت/ دأطفال طباألطباء هيئةالخيرية القناطرالقليوبية1915

201001502402+الحديد السكة شرق البلد زعبل أبوالطبيعي للعالج مصطفى محمود محمد محمود/ د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركززعبل أبوالقليوبية1916

20244678333+واإلحسان البر مسجد فوق البلد لألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىزعبل أبوالقليوبية1917

19014المرج  طريق والموقف القطار محطة بجوار المحطة ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملزعبل أبوالقليوبية1918

201344477885+الترعة شارعسليمان جمال أحمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةباسوسالقليوبية1919

201344050480+التخصصي الشروق مستشفى أسفل الدائري بجوار النيل جسر شارع2 سليمان جمال أحمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةباسوسالقليوبية1920

201344050480+الدائري بجوار النيل جسر شارع التخصصي الشروق مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىباسوسالقليوبية1921

201060706746+العطار برج يوليو 23 مطحنة بجوار القبلي  مدخلحسن عادل محمد منى صيدليةصيدليةصيدليةبنهاالقليوبية1922

20133270021+الشرطة نادي امام عيسى الحليم عبد شارع40الهادي عبد أحمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةبنهاالقليوبية1923

2013234343+المسلمين الشبان سورموسى سعيد صيدليةصيدليةصيدليةبنهاالقليوبية1924

2013234991+النور منشية الزقازيق طريق اول من المتفرع االمراء شارع الحرية مكة صيدليةصيدليةصيدليةبنهاالقليوبية1925

20133265900+المثلثة البلدية عمارة زغلول سعد ميدانلالشعة فريد أحمد/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزبنهاالقليوبية1926
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20133223222+الشيماء مدرسة امام الثقافة قصر خلف التحرير شارعالفؤاد اشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزبنهاالقليوبية1927

19989زغلول سعد شارع من مصر بنك شارع7 تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزبنهاالقليوبية1928

الطبية التخصصات جميعطبي مركزبنهاالقليوبية1929
 للخدمات الفيومي مستشفى) الشاملة الفيومي عيادات

(الطبية
20132460177+الكورنيش طريق التطبيقين بناية

20133265265+شرطة مركز بعد التوفيقي الرباحالكلوي للغسيل المدينة مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىبنهاالقليوبية1930

20133260280+مصر بنك بجوار زغلول سعد شارعبنها-  الصالح الراعي مستشفى الطبية التخصصات جميعمستشفىبنهاالقليوبية1931

20133225509+استاد امام (القديم المسرح) ندا فريد شارعالخيري االيمان مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبنهاالقليوبية1932

16191العادلي محطة زغلول سعد شارع29ألفا معاملمعملمعملبنهاالقليوبية1933

ً طوسون عمر الحريـة شارع1البرج معاملمعملمعملبنهاالقليوبية1934 19911سابقا

19014العادلي محطه–  جميل ش18(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبنهاالقليوبية1935

19445المصنوعات بيع شركة بجوار القضاة شارعالشمس معاملمعملمعملبنهاالقليوبية1936

20133260997+الثاني الدور الكشك عمارة عطا شارع52( حشيش محمد) عبدالمنعم محمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبنهاالقليوبية1937

20133273922+جبل شارع من متفرع الحجازي كامل شارع5عفيفي هاني/ دعظام جراحةاألطباء هيئةبنهاالقليوبية1938

20133271448+(القاهرة بنك امام) مكة جميلبرج ش1 معاطي ابراهيم حسام/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةبنهاالقليوبية1939

201223949455+حجازي صالح الشهيد شارع11أحمد جاد الموجود عبد مجدي/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةبنهاالقليوبية1940

201223788082+فيصل بنك امام النيل الكورنيش شارع4الباجوري يوسف هويدا/ دووالدة نساءاألطباء هيئةبنهاالقليوبية1941

20248266552+اسكو شركة امامللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزبهتيمالقليوبية1942

20248266552+مخلص شارعللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزبهتيمالقليوبية1943

20248266552+بهتيم ميدان عفيفى برجللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزبهتيمالقليوبية1944
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20248585000+اسكوا مساكن عفيفى برج  ميدانلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىبهتيمالقليوبية1945

20244444534+الظباط مساكن53الدهب أبو صيدليةصيدليةصيدليةالخيمة شبراالقليوبية1946

201277624444+ميدان المدارس شارع1فايز مجدي/ د صيدليةصيدليةصيدليةالخيمة شبراالقليوبية1947

201348258330+ميدان المدارس شارع من التقوى مسجد شارع2فايز مجدي/ د صيدليةصيدليةصيدليةالخيمة شبراالقليوبية1948

19989الفتح مدينة مايو 15 شارع من السادات شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالخيمة شبراالقليوبية1949

20248266552+زين رستوران بجوار شرف قهوةللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزالخيمة شبراالقليوبية1950

المرجوشى الرضوى سنترللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزالخيمة شبراالقليوبية1951
+20248266552

20248266552+الكابالت نادى بجوار بدران عزبه ياسين اوالدللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزالخيمة شبراالقليوبية1952

201348266552+بنات تجارة مدرسة امام مايو 15 شارعللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزالخيمة شبراالقليوبية1953

التخصصية الطبية الطاهر عيادات مركزالطبية التخصصات جميعطبي مركزالخيمة شبراالقليوبية1954
 المدنى السجل امام الشابورى ترعة من متفرع الصالحين رياض امتداد شارع

والصينى الخزف مساكن
+201225600134

201112777815+عرابى كوبرى اخر األطباء برج عرابى احمد شارع1الطبيعي للعالج البرج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالخيمة شبراالقليوبية1955

201344717100+للغات زوسر مدرسة و للحاسبات العالي المعهد مايوامام 15 شارعالتخصصي المغربي محسن/ د مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالخيمة شبراالقليوبية1956

20244084080+القطان برج مايو 15 شارعلألطفال تبارك مستشفىأطفال طبمستشفىالخيمة شبراالقليوبية1957

16064تبارك مستشفى أعلى القطان برج مايو15 شارعالب رويال معملمعملمعملالخيمة شبراالقليوبية1958

16064التمليك عمارة 2 الزعيمرقم كشري امام مسطردالب رويال معملمعملمعملالخيمة شبراالقليوبية1959

20242207249+عصفور كريستال أمام المقصود، عبد محطة مايو،15 شارعالب فيرست معملمعملمعملالخيمة شبراالقليوبية1960

19445نوبار ارض عرابي كوبري منزل31الشمس معاملمعملمعملالخيمة شبراالقليوبية1961

20242202638+االهلي سينما امام المشير شارع ناصية عرابي احمد شارععفيفى عبدالفتاح عزت/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالخيمة شبراالقليوبية1962
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20130720053+مصر بنك خلف رشدي حسين شارع اولالتهامي طارق/ د صيدليةصيدليةصيدليةالقناطر شبينالقليوبية1963

20132726206+الصيادلة برج السريع الطريقلالشعة فريد أحمد/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزالقناطر شبينالقليوبية1964

201327222958+روقية ابو ماركت سوبر امام بورسعيد شارع من متفرع القاطر شبين شالطبيعي للعالج مصطفى محمود محمد محمود/ د مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالقناطر شبينالقليوبية1965

19014مصر حديد سكة ش61(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالقناطر شبينالقليوبية1966

20133481457+الدلتا الثاني الدور المناسبات دار شارعقدح سيد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةالقناطر شبينالقليوبية1967

20133482817+الحديد سكة محطة سلم امام المحطة ميدانالنبي عبد صالح/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالقناطر شبينالقليوبية1968

201016330173+مسطرد موقف بجوار العمل مكتب شارعالمنعم عبد مصطفي مصطفي محسن/ دأطفال طباألطباء هيئةالقناطر شبينالقليوبية1969

201002060051+الجالء مدرسة بجوار الشعبية المساكن شارع(سالمه أحمد/ د) الحديث الطبيعي العالج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزطوخالقليوبية1970

20132460177+الشرطة مركز بجوار العزيز عبد احمد شارعالفيومي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىطوخالقليوبية1971

201066677701+حميات مستشفى امام رمضان من العاشر شارعبسيونى أشرف/ د صيدليةصيدليةصيدليةقليوبالقليوبية1972

201342137090+المحطة  الشواربى شارعحسين احمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةقليوبالقليوبية1973

201342152939+العوام شارع ناصية رمضان من العاشر البلد لالشعة فريد أحمد/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزقليوبالقليوبية1974

20248266552+قليوب مزلقان امام البلد قليوبللبصريات جالل و كمال مراكزبصريات مركزبصريات مركزقليوبالقليوبية1975

201002060051+البلد  التجارة مدرسة امام الشعبية الساحة شارع(سالمه أحمد/ د) الحديث الطبيعي العالج مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزقليوبالقليوبية1976

19014الجزئية محكمة امام رمضان من العاشر ش24(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملقليوبالقليوبية1977

201342102235+النيل وادي عمارة المحطة  مركز امامالب فيرست معملمعملمعملقليوبالقليوبية1978

2042157909+القاهرة بنك خلف بنزايون أمام سعيد ش11عطية أبو بدوى د.أ-  الب بيتا معاملمعملمعملقليوبالقليوبية1979

202442152980+الرابع الدور محكمة امام االطباء برجالخطيب محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةقليوبالقليوبية1980
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201342154053+التحرير شارعالحميد عبد حسين محسن/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةقليوبالقليوبية1981

201229945565+المحطة  الصالح شارع40محمد عليوة طارق/ دصدريةاألطباء هيئةقليوبالقليوبية1982

20483442103+الروضة ش صيدناوي ميدانالمنوفية- األمانة صيدليةصيدليةصيدليةاشمونالمنوفية1983

19989الشونة شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزاشمونالمنوفية1984

19444رقبة ابوالعربى مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاشمونالمنوفية1985

20483445200+الغربية اليبوديالناحية صيدلية امام حمد محسن محمد شارعالبولية المسالك لجراحة اللبودي مركزوتناسلية بولية مسالك جراحةمستشفىاشمونالمنوفية1986

العبور ميدان  الكفاح مكتبة بجوار زغلول سعد شارعالتخصصي زمزم مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىاشمونالمنوفية1987
+201025062005 / 

+201226893090

19911مص بنك أمام زغلول سعد شارعالبرج معاملمعملمعملاشمونالمنوفية1988

19014االهلي البنك امام زغلول سعد ش74(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملاشمونالمنوفية1989

20483444977+العام المستشفي امام يورسعيد شارعالمنوفية- الصفا معملمعملمعملاشمونالمنوفية1990

201211772239+هللا حسب العزيز عبد/د  االمل مستشفيالمنوفية- الصفا معملمعملمعملاشمونالمنوفية1991

201006209674+الجانيني شارع زغلول سعد شارعالمنوفية- الصفا معملمعملمعملاشمونالمنوفية1992

20483443125+صيدناوي امام الشرعية الجمعية ميدانعمر عصام/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةاشمونالمنوفية1993

20483884023+يوليو 23 شارع(احمد سنية) عصام صيدليةصيدليةصيدليةالباجورالمنوفية1994

20483865556+المرور بجوار اسطنهاالفؤاد اشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالباجورالمنوفية1995

19014الثاني الدور–  الجديد الجيش شارع91(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالباجورالمنوفية1996

201116229532+النرش مسجد بجوار يوليو23 القديم الشارعبدر حامد حمدي محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالباجورالمنوفية1997

201066915194+المطافي أمام بورسعيد شالحسن ابو احمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالشهداءالمنوفية1998
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20482754777+الحكمة شالمنعم عبد نبيل/د أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالشهداءالمنوفية1999

20482757171+المشروع جسر شحنا عياد صبرى/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالشهداءالمنوفية2000

20482998666+العامة الضرئب شارع الشرقى البرالبليشى وائل/ د صيدليةصيدليةصيدليةالسبع بركةالمنوفية2001

201060530003+الزراعى اسكندرية مصر طريق السريع الطريقالسبع بركة مستشفىالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالسبع بركةالمنوفية2002

الثانى الدور التجارى الجابرى مول رياض المنعم عبد شسليمان محمود السميع عبد إيمان/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالسبع بركةالمنوفية2003
+201066839411      

+20489136111

20483355185+كامل مصطفى شارع المليجى مصطفى كمال تامر/  د صيدليةصيدليةصيدليةالليان سرسالمنوفية2004

201004614674+المهندسين برج األمين مع ماهر احمد شارعالظريف الفتاح عبد محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2005

201004614674+الكوثر برج شرف ميدانالظريف الفتاح عبد محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2006

201004614674+المواقف مجمع خاقان ميت طريق أولالظريف الفتاح عبد محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2007

20482223716+االهلي البنك بجوار المنتزه شارع6 المرسي صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2008

20482223716+الزهور ميدان من مبارك حسني شارع زيد ابو برجالمرسي صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2009

20482223203+الناصر عبد جمال شارع64 عالم السيد نجيب/ د المنوفية صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2010

20482320690+القديم المرور بجوار حرب طلعت شارعغراب ماهر صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2011

20482231058+األمين شارع شرف ميدانالسالم عبد ياسر صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2012

20482326464+اإلستاد غرب شارعالسالم عبد ياسر صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2013

20482222500+األمين شارع آخر(السالم عبد ياسر صيدلية) زين صيدليةصيدليةصيدليةالكوم شبينالمنوفية2014

19989البحري عبدالناصر جمال شارع48تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالكوم شبينالمنوفية2015

19989حرب طلعت امتداد تقاطع الزهور شارع1تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالكوم شبينالمنوفية2016
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20482233775+كنتاكى مطعم أمام الرياضى اإلستاد شارعلألشعة حبيب مركزأشعة مركزأشعة مركزالكوم شبينالمنوفية2017

20482316289+المغفرة مسجد خلف بيبرس عمارة الشرطة تقسيم الرياضي االستاد بحري شارع6  الطبيعى للعالج الدولى المركز- بيبرس جابر احمد/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالكوم شبينالمنوفية2018

20482228243+الثانى الدور الفيروز برج شرف ميدانالحصوات وتفتيت البولية المسالك و للكلي مركزالصناعية الكلى و المسالك و الكلى أمراضمستشفىالكوم شبينالمنوفية2019

20482325950+عرفة مسجد بجوار (سابقا االمين) شعبان الدين كمال شارعالتخصصي عرفة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالكوم شبينالمنوفية2020

20482330188+مصر بنك شارع6الدلتا مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالكوم شبينالمنوفية2021

201117400364+الدور الكبد المعهد أمام بوسف أبو برج6القلب مركز كاث نايل شركةدموية واوعية قلبمستشفىالكوم شبينالمنوفية2022

20482319299+مصر بنك شارع6القلب لقسطرة الفؤاد مركزدموية واوعية قلبمستشفىالكوم شبينالمنوفية2023

19911المحاكم مجمع أمام–  البحرى الجالء شارع22البرج معاملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2024

19014الزهراء برج–  عبدالناصر جمال شارع76(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2025

20482333742+شرف ميدان الكوثر برج الثاني الدوراوميجا معملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2026

20482333742+التعليمي المستشفى اليسرامام برج الناصر عبد جمال شارعاوميجا معملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2027

2210021 2048+الفيروز برج شرف ميدانالفيروز معملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2028

20482310964+المحاكم مجمع بجوار العباسي المسجد بجوار النور ماهر،برج أحمد شارع25الب فيرست معملمعملمعملالكوم شبينالمنوفية2029

201022337637+17 شقة الثاني الدور الكوثر برج شرف ميدان من متفرع الناصر عبد جمال شارع جميل حمودة/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2030

20482239066+مصر بنك امام الحسام برجهدهود محمود محمد محمود/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2031

20482239066+الكوثر برج شرف ميدانهدهود محمود محمد محمود/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2032

201000405632+104 شقة1 الدور الحكمة برج شرف ميدانسويلم خالد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2033

201003836688+الفيروز برج شرف ميدانزهرة المقصود عبد علي/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2034
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201095577550+االول الدور الكوثر شرفبرج ميدان من متفرع الناصر عبد جمال شارع سلطان محمد سلطان/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2035

20482323101+حرب طلعت شارع46حنا عياد صبرى/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2036

20482316670+الناصر عبد جمال شارع من الخير أبو شارععمارة العزيز عبد محمد احمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2037

201099016021+الدور بنات الحرية مدرسة أمام األطباء برج1عطية احمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2038

20482220603+الفيروز برج شرف ميدان(ثروة الجواد عبد شعبان السيد) ثروة السيد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2039

20482310030+المحافظة مبنى بجوار سنترال أمام حتحوت شارع شرف ميدان الجاكي اشرف محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2040

201010360432+لألشعة النخبة مركز امام شرف ميدانبدر حامد حمدي محمد/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةالكوم شبينالمنوفية2041

19989األسكندرية بنك بجوار خليل ابراهيم شارع64تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزقويسناالمنوفية2042

20482585410+الصباحي المحسن عبد شارعالمنوفية- الشروق مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىقويسناالمنوفية2043

19911الهدى مستشفى الصباحى مع الجيش تقاطعالبرج معاملمعملمعملقويسناالمنوفية2044

19014رشدي حسين مع الجيش ش تقاطع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملقويسناالمنوفية2045

20482571172+سالم صالح شارع86(المعمل) والصحة الطبية للخدمات الفجر مركزمعملمعملقويسناالمنوفية2046

19445الجيش شارع مع الصباحي شارع46 الشمس معاملمعملمعملقويسناالمنوفية2047

201004355523+النجاح صيدلية بجوار النصر ابو عمارة األطباء برج الجيش شارعالحبشي محمود/ دصدريةاألطباء هيئةقويسناالمنوفية2048

20482614008+والسادسة الخامسة المنطقة بين البنوك منطقة التذكاري هرمل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالسادات مدينةالمنوفية2049

20482604046+الثانية المنطقة الخدمات محورالشفاء دار مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالسادات مدينةالمنوفية2050

19911الصحى التأمين بجوار الثانى الحى خدمات محورالبرج معاملمعملمعملالسادات مدينةالمنوفية2051

19014المول امام–  الثاني الحي الخدمات ورش محور 4 القطعة ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالسادات مدينةالمنوفية2052
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3662834 2048+الزراعة مدرسة أمام الروضة شارع التذكاري هرمل مستشفي صيدليةصيدليةصيدليةمنوفالمنوفية2053

20483677210+األوقاف عمارة بعد (الحصوة طريق ) براهيم طريق أول 1رقم الصعيدي شارع(رزق صيدلية) رزق الفتاح عبد محمود صيدليةصيدليةصيدليةمنوفالمنوفية2054

20483668941+للبترول مصر امام بورسعيد شارعشعيب الفتاح عبد/ د صيدليةصيدليةصيدليةمنوفالمنوفية2055

20483662834+الثانوية الزراعية مدرسة امام الروضة شارعالتذكاري هرمل صيدليةصيدليةصيدليةمنوفالمنوفية2056

19989الزراعية االدارة امام شلبي شارع7 تكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزمنوفالمنوفية2057

20104254345+مصر موقف أمام بورسعيد شارعلألشعة حبيب مركزأشعة مركزأشعة مركزمنوفالمنوفية2058

201002415111+الخضرجي برج الروضة شارعالطبيعي للعالج خضريجي مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزمنوفالمنوفية2059

20483662834+الثانوية الزراعية مدرسة امام الروضة شارعالتذكاري هرمل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىمنوفالمنوفية2060

20483677774+مدينة مجلس بجوار البحري بورسعيد شارعالتخصصي الرواد مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىمنوفالمنوفية2061

19911( المدينة مجلس بجوار ) بورسعيد شارع70البرج معاملمعملمعملمنوفالمنوفية2062

19014البحري والتحرير البحري بورسعيد شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملمنوفالمنوفية2063

20483663904+قميحة عمارة الجالء شارع124احمد محمد عادل احمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةمنوفالمنوفية2064

20862365543+فهمي مصطفى شارع49المنيا-  االمير صيدليةصيدليةصيدليةالمنياالمنيا2065

201147353535+باالس ميدان(التعاونية الجمعية فرع) احمد محمود/ د صيدليةصيدليةصيدليةالمنياالمنيا2066

20862371940+السلطان أرض المالكى عدنان من الجالء شارع3مسعد رأفت/ د صيدليةصيدليةصيدليةالمنياالمنيا2067

20862321511+سلطان بارض والتعليم التربية مديرية شارع3زكريا جان/ د صيدليةصيدليةصيدليةالمنياالمنيا2068

201228729997+حرب طلعت شارعالصالح الراعى صيدليةصيدليةصيدليةقرقاس أبوالمنيا2069

201244779281+بنات الثانوية مدرسة بجوار للسيارات عمدة معرض بجوار االبراهمية شارعالحديثة صيدليةصيدليةصيدليةمزار بنىالمنيا2070
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20863849449+مارمرقس كنيسة بجوار قبلي البحر طريق المحطة شارعفوزي مينا/ د صيدليةصيدليةصيدليةمزار بنىالمنيا2071

20867717711+سمالوط مطرانية بجوار  المطرانية شارعسمالوط-  الصالح الراعى مستشفى صيدليةصيدليةصيدليةسمالوطالمنيا2072

201005360378+الدسوقي شارععلى محمد سامى/ د صيدليةصيدليةصيدليةمغاغةالمنيا2073

201277223577+العبور سالم صالح شارع جيد امير/ د صيدليةصيدليةصيدليةمغاغةالمنيا2074

20862633037+بركات عاطف شارع14اسحق فتحي جوزيف د صيدليةصيدليةصيدليةمالوىالمنيا2075

20842347800+الفولي مسجد أمام الفولي شارع9لألشعة الصفوة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنياالمنيا2076

20862347800+الثاني الدور–  االورام معهد بجوار ( سابقا التجارة ) الصعيد أمير شارع أوللألشعة الصفوة مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنياالمنيا2077

20862351084+علوي األول الدور المتحد األهلي البنك عمارة باالس ميدانأمين فرغلي محمد/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنياالمنيا2078

20862360716+السريع األتوبيس موقف خلف القشيري جامع شارع9الغني عبد سيد حسني/ د مركزأشعة مركزأشعة مركزالمنياالمنيا2079

201147016717+البحري ادهم شارعالغرياني ابراهيم حامد احمد/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزمغاغةالمنيا2080

20862319319+زغلول سعد شارع33الوطنى المنيا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالمنياالمنيا2081

20862421932+الفكرية الفابريقة شارعالمنيا-  التخصصي االمل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىقرقاس أبوالمنيا2082

20867711711+سمالوط مطرانية بجوار  المطرانية شارعالمنيا-  الصالح الراعي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسمالوطالمنيا2083

19911زغلول سعد شارع85البرج معاملمعملمعملالمنياالمنيا2084

19014سافوي برج (زغلول سعد) المحطة ميدان(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالمنياالمنيا2085

201099920164+الطبي المركز بجوار االبراهيمية شارعالب اليف معاملمعملمعملمطاىالمنيا2086

19911الجمهورية شارع8البرج معاملمعملمعملمغاغةالمنيا2087

19014العال ابو مسجد امام حسين طه شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملمغاغةالمنيا2088
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19014العرفاني مسجد ش47(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملمالوىالمنيا2089

20862137220+ماقوسة االول الدور المحبة صيدلية شارعفهمى محمود شريف/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2090

201006826753+الثورة شارع من متفرع االستقامة شارع ابوزيد محمد محمد اسامة/ دعامة باطنةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2091

2086235422+الزراعيين نقابة بجوار الغزل نادى امام  فهمى مصطفى شارع53احمد على حسن ازهار/ دوقلب باطنةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2092

201005687200+السلطان أرض الخلفاء ش22 حنين حنا أمين سامح/ دوقلب باطنةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2093

العزيز عبد عمر على/ دصدريةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2094
الكوبرى  بنزين محطة بجوار والكبارى الطرق مديرية امام الجيش شارع11    

العلوى
+201154983392

201012127297+الثالث الدور 3.4 شقة السادات اول نابولى بجوار 3 رقم التوحيد برجقطب محمد بكر محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2095

20862342626+االحمر الهالل و العالي الكبري بجوار النقراشي شارع5 الدين نور محمد عاصم/ دعظام جراحةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2096

20862325464+السعود ابو مستشفى بجوار تله سكة شارع12 الباب فتح خلف طارق/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالمنياالمنيا2097

201006328532+للمشويات الخليل محل اعلى المحاكم مجمع ميدان بجوار خصيب ابن شارعكامل سيد سعد احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالمنياالمنيا2098

201115551073+الحرية برج الحسيني شارع من المتفرع الجيش شارع31 مهران ابراهيم الدين عز محمد أحمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالمنياالمنيا2099

20862351221+صيدناوى امام الجمهورية شارعالعزيز عبد عمر على/ دصدريةاألطباء هيئةقرقاس أبوالمنيا2100

201225828407+الشعب صيدلية امام بورسعيد شارعجرجس فهمى عصام/ دوقلب باطنةاألطباء هيئةمزار بنىالمنيا2101

201122299941+الثالث الدور الجيش شارع الصناعية الثانوية مدرسة امام االطباء مجمعخليل محمد نجيب وائل/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةمواس ديرالمنيا2102

201005682065+االنجيلية كنيسة بجوار االطباء برج زغلول سعد شارعسليمان منير مدحت/ دعامة جراحةاألطباء هيئةسمالوطالمنيا2103

201225006483+العطف موقف بجوار كامل مصطفى شارعمحمود عبدهللا محمد/ دعامة جراحةاألطباء هيئةالعدوةالمنيا2104

201067812828+كامل مصطفى شارعصبرى مدحت/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالعدوةالمنيا2105

20863920799+الثورة شارعزيد أبو محمد أسامة/ دعامة باطنةاألطباء هيئةمطاىالمنيا2106
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20862342626+ايناس دكتورة صيدلية بجوار الغروب موقفالدين نور محمد عاصم/ دعظام جراحةاألطباء هيئةمطاىالمنيا2107

20867556646+الشفاء صيدلية بجوار الجمهورية شارع اولدسوقي محمد محمد  صالح/ددموية واوعية قلباألطباء هيئةمغاغةالمنيا2108

20867550597+الرجاء اخزخانة اما العظيم عبد شارعمحمد طه الخطيب محمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةمغاغةالمنيا2109

20862347508+شوقي احمد عماره االهلي البنك امام العرفاني شارععبدالعليم سعد محمود/ دوقلب باطنةاألطباء هيئةمالوىالمنيا2110

201007333786+الثانى الدور كريم عمارات خلف المجيدى ميدانتونى على سمير/ دعامة جراحةاألطباء هيئةمالوىالمنيا2111

19911الخارجة-البساتين ميدان- العدل شارع4البرج معاملمعملمعملالجديد الوادىالجديد الوادى2112

19014الخارجية- الواحة فندق بجوار المهندس النبوي ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديد الوادىالجديد الوادى2113

20973400278+المعبد/المطار طريق السياحية سمبل ابو مدينةالدولي سمبل ابو مسشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىسمبل ابوأسوان2114

19014الثالت الدور الصحي التامين امام يوليو ٢٣ شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملإدفوأسوان2115

20972333392+النيل كورنيش من متفرع  الدين صالح شارع5محمود صابر سيد د صيدليةصيدليةصيدليةأسوانأسوان2116

20972334330+(السودانية) الجبالوى هميمى شارع31حليم فيكتور مجدى/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسوانأسوان2117

20122391138+القديمة الصناعية المدينة  شارع أول(اسعد جرجس/ د) كوين صيدليةصيدليةصيدليةأسوانأسوان2118

201282588776+البركة شارعريمون/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسوانأسوان2119

0972428185 2+األورام معهد خلف  العسكرية النيابة شارع  أطلس التحاليل و لألشعة سكان إيجيأشعة مركزأشعة مركزأسوانأسوان2120

20972302015+المدينة مجلس عمارات امام  الحجر كسر شارعاالشعة دار مركزأشعة مركزأشعة مركزأسوانأسوان2121

2097303143+العسكري  مستشفى بجوار السادات من الجمعية ادارة مجلس رئيسبأسوان للمعاقين االجتماعي التأهيل جمعيةطبيعي عالجطبيعي عالج مركزأسوانأسوان2122

20972301528+الطابية ميدان بجوار البندر شرق شارعاالحمر الهالل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىأسوانأسوان2123

201221385685+النيل كورنيش شارع23الجرمانية اإلنجيلية اإلرسالية مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىأسوانأسوان2124
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20972422988+الدم بنك امام السادات طريقوالليزر للعيون أسوان مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىأسوانأسوان2125

19911االسكندرية بنك أعلى النيل كورنيش93 البرج معاملمعملمعملأسوانأسوان2126

19014موبينيل عمارة  النيل كورنيش97 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملأسوانأسوان2127

20972469290+البركة شارع3 حبيب عالء/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةأسوانأسوان2128

20972305699+البركة شارع العمدة عمارةحبيب الدين عالء/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةأسوانأسوان2129

201091000345+االشعة دار بجوار الحجر كسر شارعمحمود حنفي عمرو/ دعامة باطنةاألطباء هيئةأسوانأسوان2130

201119335527+األشعة دار بجوار  الحجر كسر شالبرنس شريف/ دأورام جراحةاألطباء هيئةأسوانأسوان2131

201159630009+األشعة دار بجوار  الحجر كسر ششبانة أنور/ دأورام جراحةاألطباء هيئةأسوانأسوان2132

201001517759+األشعة دار بجوار  الحجر كسر شاسماعيل محمد/ ددموية أوعية جراحةاألطباء هيئةأسوانأسوان2133

20972310920+النيل مستشفي بجوار األطباء برج عمارة  الحجر كسر شارع جودة بدير نبيل/ دعامة جراحةاألطباء هيئةأسوانأسوان2134

20972302090+أوسكار فندق بجوار  البركة شارع محمد الوهاب عبد سيد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةأسوانأسوان2135

201229190846+الريفي السيل  4 شارع مسعد مجلي محروس/ دأطفال طباألطباء هيئةأسوانأسوان2136

2097309377+المروة برج  الجبالوى الهيميمى شجيد زكرى ماجد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةأسوانأسوان2137

201223650693+الريفي السيل  4 شارع صديق نصر أحالم/ دووالدة نساءاألطباء هيئةأسوانأسوان2138

201097771010+المصرى االهلى البنك بجوار   العمارات شارعالجديدة دراو صيدليةصيدليةصيدليةدراوأسوان2139

201227846411+البوسطا شرقروماني صيدليةصيدليةصيدليةامبو كومأسوان2140

0972428185 2+الشعب نادي بجوار  السبعين  امبو أكومالتحاليل و لألشعة سكان إيجيأشعة مركزأشعة مركزامبو كومأسوان2141

19911القطار محطة أمام سالم صالح67 البرج معاملمعملمعملامبو كومأسوان2142
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19014الحديد السكة محطة  المصري االهلي البنك امام بورسعيد شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملامبو كومأسوان2143

20884751450+العذراء السيدة برج الجالء شارع القوصيةالفى صيدليةصيدليةصيدليةالقوصيةأسيوط2144

20882490899+السالم عبد الشيخ شارعضاهر سيد حلمى محمد صيدليةصيدليةصيدليةتيج أبوأسيوط2145

20882304250+خربال شركة منطقة العسكرية التحريات بجوار التجنيد شارعتاوضروس الفونس فؤاد/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2146

201002444219+االنتصارمنقباد مدرسة بجوار المحلية الوحدة شارعتاوضروس الفونس فؤاد/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2147

201223224474+الجمهورية شارع30اسيوط- عصام/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2148

20882370989+جامعة بنك بجوار( جامعة مول) التجارى راغبالمركز يسرى شارعابراهيم عاطف مايكل/ د صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2149

السبيتى صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2150
مديرية بجوار  الجالء برج  الجالء شارع من المتفرع الزراعيين شارع 1  

ب الزراعة
+20882285590

20882322621+األورام معهد بجوار الميثاق شارع13 حسن محمد الدين عصام-    الجامعة صيدليةصيدليةصيدليةأسيوطأسيوط2151

20882303200+عفان بن عثمان أبراج  الجمهورية شارعنفادي محمد/ د أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزأسيوطأسيوط2152

2295544 2088+فلاير شركة  المكرمة مكة شارع مكرر3لألشعة األمل مركزأشعة مركزأشعة مركزأسيوطأسيوط2153

20882286585+الجمهورية شارع عفان بن عثمان ابراجأوبتكس دكتور مركزبصريات مركزبصريات مركزأسيوطأسيوط2154

201022234435+مول الجالل أمام  راغب يسرى ش4اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزأسيوطأسيوط2155

20882318990+القديم كوكاكوال مصنع امام الحكمدار شارع21 ماريا سانت مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىأسيوطأسيوط2156

20882326023+الجالء شارع  الزهراء منطقةالزهراء مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىأسيوطأسيوط2157

201016017082+(البترول) الطائف المبرةبرج علوبةخلف علي احمد شارعباسيوط القلب قسطرة مركزدموية واوعية قلبمستشفىأسيوطأسيوط2158

19911الراعي برج الجمهورية شارع19البرج معاملمعملمعملأسيوطأسيوط2159

19911الوليد بن خالد أبراج المحطة ميدان2البرج معاملمعملمعملأسيوطأسيوط2160
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419014 رقم االوقاف عماره–  راغب يسري شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملأسيوطأسيوط2161

19014الباقورني حسن ش  ثاني حي النصر ابراج أش1(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملأسيوطأسيوط2162

19445القاهرة بنك اعلي الفردوس الجمهوريةبرج شارع22 الشمس معاملمعملمعملأسيوطأسيوط2163

20882351990+راغب يسري شارع امتداد 5 رقم االوقاف عمارةالغرابلي صالح أحمد جالل ياسر/ دعامة جراحةاألطباء هيئةأسيوطأسيوط2164

20882326023+المحطة ميدان  الوليد بن خالد برج شلبي أحمد محمد محمود/  دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةأسيوطأسيوط2165

20882345414+الزهور برج راغب يسري شارعالبربري احمد هللا عبد محمد الدين علم/ دأطفال طباألطباء هيئةأسيوطأسيوط2166

2208835056+للمالبس وكنز الروش محالت أعلى راغب يسري شارعكريم الغني عبد محمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةأسيوطأسيوط2167

20882322476+االرضي الدور العقاري الشهر أمام المحافظة شارع14زاخر رجاء طارق/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةأسيوطأسيوط2168

201006261166+شقة  2 رقم برج المبيعات ضرائب اعلى بالسادات التوحيد برج501المغربي حسن حسام محمد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةأسيوطأسيوط2169

20882359588+3 مدخل  السالم مدرسة أمام  التجاريين برج خليل التواب عبد رأفت/  دووالدة نساءاألطباء هيئةأسيوطأسيوط2170

20884778560+جبل ابو تقسيمهللا نصر حكيم هاني/ د صيدليةصيدليةصيدليةديروطأسيوط2171

20884774462+االمين مستشفى عفانبجوار بن عثمان شاحمد الكريم عبد صالح/د صيدليةصيدليةصيدليةديروطأسيوط2172

20105075888+والسودان مصر فوق  زغلول سعد شارعلالشعة النيل مركزأشعة مركزأشعة مركزديروطأسيوط2173

201225727024+والسودان مصر محالت فوق  زغلول سعد شالياس لمعى مجدى/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةديروطأسيوط2174

20822510624+عرابي أحمد شارع من متفرع صميدة شارع(عكاشة فريد) االسعاف صيدليةصيدليةصيدليةالواسطىسويف بنى2175

19911المدارس معشارع زغلول سعد شارع تقاطعالبرج معاملمعملمعملالواسطىسويف بنى2176

19014وديع مصوغات بجوار المركز شارع مع عرابي احمد ش تقاطع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالواسطىسويف بنى2177

19445(الثانوية) عبدالناصر جمال شالشمس معاملمعملمعملالواسطىسويف بنى2178
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20822330100+الجزيرة مدرسة بجوار اسالم شارع من مهدوي طه شارعسويف بني- شيرين صيدليةصيدليةصيدليةسويف بنيسويف بنى2179

201000945055+الحديد السكة محطة خلف الرياضي شارع(االسعاف) عكاشة فريد صيدليةصيدليةصيدليةسويف بنيسويف بنى2180

20822363033+العيسوي محمد/ د عيادة امام الجامعة خلف الحرية ارض(الحرية ارض) عكاشة فريد صيدليةصيدليةصيدليةسويف بنيسويف بنى2181

20822331222+عرابي احمد مول عرابي أحمد شارع(عرابي مول) عكاشة فريد صيدليةصيدليةصيدليةسويف بنيسويف بنى2182

201001994585+المدارس شارع6لألشعة اإليمانأشعة مركزأشعة مركزسويف بنيسويف بنى2183

20822333432+أفندي عمر بجوار المدرية ميدانلألشعة اإليمانأشعة مركزأشعة مركزسويف بنيسويف بنى2184

20822350153+الندى برج بورسعيد شارع(حسين السالم عبد مجدي/ د ) لالشعة طيبة مركزأشعة مركزأشعة مركزسويف بنيسويف بنى2185

20822339921+الشافعى على شارع3 لالشعة رويال مركزأشعة مركزأشعة مركزسويف بنيسويف بنى2186

20822339921+حورية السيدة شارع ناصية عرابى احمد شارعلالشعة رويال مركزأشعة مركزأشعة مركزسويف بنيسويف بنى2187

201006807260+الري بجوار  47 فيال 6 شارعالطبية للنظارات الماجريبصريات مركزبصريات مركزسويف بنيسويف بنى2188

2082236013+المروة الصفا برج خلف الحرية تقسيمالطبيعي للعالج الظاهر مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزسويف بنيسويف بنى2189

20822244333+الصناعي التعليم كلية بجوار النيل شرق الجديدة  مدينةسويف ببني التخصصي المعلمين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسويف بنيسويف بنى2190

20824403030+الباشا المشروعبباعمارة ببا فابريقةالتخصصي الطبي الحياة مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىسويف بنيسويف بنى2191

20822366062+االنبياء مسجد بجوار يوليو 23 شارع تقاطع شفيق شارعالجزيرة برج مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسويف بنيسويف بنى2192

2010000512710+سويف بنى شرطة قسم خلف الحرية ارض تقسيم طلعت ش4العيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىسويف بنيسويف بنى2193

16191الهالل تقاطع عرابي احمد ش74ألفا معاملمعملمعملسويف بنيسويف بنى2194

19911أفندى عمر بجوار المتعافى شافعى على.د شارع3البرج معاملمعملمعملسويف بنيسويف بنى2195

19014الجبالي شارع ناصية حارث ميدان6(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملسويف بنيسويف بنى2196
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20822237624+الثاني الدور (ب)كوثر االوقاف عمارات عارف السالم عبد شارعالب فيرست معملمعملمعملسويف بنيسويف بنى2197

19445القاهرة بنك امام الرياضي يوليو 23 شارعالشمس معاملمعملمعملسويف بنيسويف بنى2198

20103342487+لألشعة االيمان مركز اعلى المدارس شارع6 يس محمود عبدالحميد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2199

20827608508+سمطا الثاني الدور الرحمة مسجد شارعالعظيم عبد روبي محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2200

20822356524+األهلي البنك امام الثاني الدور سالم صالح شارع فام برجأحمد هللا عبد سعيد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2201

20822208378+يوليو 23 شارع و وهبه شارعصدقي أحمد فؤاد أحمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2202

20822208289+المحطة ميدان ناصية يوليو 23 شالنبى عبد كمال/ دعامة جراحةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2203

نفادي هشام/ دعامة جراحةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2204
 محالت امام المنزلية لالدوات الشاهر شركة اعلي يوليو23 شارع المديرية ميدان

للمالبس جوانا
+20822313600

20822356524+فام برج سالم صالح شارعجبيل سيد المجيد عبد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2205

االطباء برج عرابي احمد شارعمحمود الجواد عبد مصطفي/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2206

201005222018+الثالث الزهراءالدور برج عرابي احمد شارعابراهيم نجيب محمد رحاب/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2207

20822208524+يوليو 23 مطعم أمام الرياضى شارع46حسنى هدى/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2208

201143540259+الزهراء برج مستشفى خلف عرابي احمد شارعجابر الصمد عبد الباسط عبد أيمن/ دمفاصل و روماتيزماألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2209

20822331101+سعيد بور شارع الجوازات الجواد الحرية برجالهادي عبد ياسر/ددموية واوعية قلباألطباء هيئةسويف بنيسويف بنى2210

20663341909+الرحمة مسجد امام سالم صالح شارع59رانيا/ د و عزة/ د صيدليةصيدليةصيدليةبورسعيدبورسعيد2211

نصر هللا عبد محمد صيدليةصيدليةصيدليةبورسعيدبورسعيد2212
 أستاد شباب مركز امام متولي السيد ميدان واألمين وامتداد درويش السيد شارع

بورسعيد
+20663339333

20663330895+مريم مسجد امام سليمان آل مستشفى بجوار االمين و زغلول سعد شارعلالشعة بورسعيد مركزأشعة مركزأشعة مركزبورسعيدبورسعيد2213

16961الذري المسح و لالشعة االيمان مركز الصحي للتامين التضامن مستشفىالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزبورسعيدبورسعيد2214
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201112240051+عطعوط والشهيد زغلول سعد شارع18غنيم بصرياتبصريات مركزبصريات مركزبورسعيدبورسعيد2215

201002565727+يوليو 23 شارع المتحف برج5اوبتكس جوليبصريات مركزبصريات مركزبورسعيدبورسعيد2216

201221191299+والنيل على محمد شارع التوحيد برجالطبيعى للعالج التوحيد مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزبورسعيدبورسعيد2217

20663350650+حماد برج كسرى و االمين شارعالطبيعي والعالج االسنان لجراحة الفيروز مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزبورسعيدبورسعيد2218

الطبيعي للعالج البحيري مركزطبيعي عالجطبيعي عالج مركزبورسعيدبورسعيد2219
 بيع شركة فوق 3 شقة 5 عمارة العزب ارض النصر شارع العرب حي

المصنوعات
+201005147878

الطبية التخصصات جميعمستشفىبورسعيدبورسعيد2220
 انصار جماعة) االسالمي الخطاب بن عمر مستشفى

(المحمدية السنة
201065718342+علي محمد شارع

20663223663+المحكمة بجوار–  الجيار أحمد محمد الشهيد شارع17الدليفراند مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبورسعيدبورسعيد2221

2011222757429+الصالح المساعد مسجد بجوار االمين شارعافامينا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىبورسعيدبورسعيد2222

19911(الرباط)(الطبى الرباط مركز) الضواحى بجوارحى التعمير شارعالبرج معاملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2223

19911(اوجينا) زغلول وصفيه الجيش شارع2البرج معاملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2224

19911( الزهور ) األسكندرانى صيدلية أعلى بنزرن ميدان الزهور تعاونيةالبرج معاملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2225

19014الجمهورية بشارع االستثماري البريد بجمع االول الدور 14 شقة(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2226

19014الزهور حي النصر مستشفى امام سندس برج(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2227

201002707646+الحديد السكة حديقة أمام والنيل على محمد شارع التوحيد برجاسترا معاملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2228

20663600065+الزهور حي  العام النصر مستشفى امام  سندس ببرجاسترا معاملمعملمعملبورسعيدبورسعيد2229

20663328500+طولون و زغلول سعد شارععرفة برهام محمود/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2230

206613229068+والجمهورية محمود محمد شارع11الدغيدي عالء/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2231

20663222166+29رقم وطنطا الجمهورية شارعمدين طه ياسر/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2232
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20669201545+االيمان نور برج التجاري و علي محمد شارعاألزهري عبده محمد صبري/ دعامة باطنةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2233

20663345055+التوفيقي الجامع امام القنال شهداء و (الثالثيني) زغلول سعد شارعالجميل وفيق/ دعامة باطنةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2234

20663405522+سينا بن مستشفى اسفل المغرب و زغلول سعد شارعزهيري شبيب ابراهيم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2235

20663405522+الجميل اشتوم عمارة المعلين نقابة بجوار الشعراوي ش24 زهيري شبيب ابراهيم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2236

الدين شمس محمود محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2237
 ماجد مصطفى محل بجوار الثالثين شارع من متفرع وهارون دمنهور شارع

للمفروشات
+20663747688

20663322291+البسيوني محالت بجوار التجاري اسماعيل ابو مجمع المشرق و الثالثين شارععطاهللا محمود عادل محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2238

201005034062+مصر سينما امام الموجي الشهيد و الثالثيني شارع السويس قناة برجالعقدة السالم عبد محمد عصام عمرو/ ددموية أوعية جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2239

20663222166+الجمهورية شارع29الجريتلى محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2240

20663332220+الفردوس برج زغلول سعد شارع37الصمد عبد محمد محمد كامل محمد/ دعظام جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2241

201005011608+الفردوس برج الثالثيني شارع37 القزاز يوسف محمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2242

20663344471+التميمي كبابجي بجوار اسوان و الثالثيني شارع تبارك برجزخاري رؤوف/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2243

الشرقيون النساجون فوق 3 مدخل 26 عمارة واسوان النصر شارع العزب ارضفراج محمد محمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2244
+201224464423

+20663336651

20663346466+والوكيل الظاهر شارع10جندى ابو شحاته احمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2245

201004255258+فشور حلواني لمام منصور ونبيل زغلول سعد شارعالعطا أبو محمد هشام/ دصدريةاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2246

20663351777+6 رقم وعرفان بنما شارعالجندي ابراهيم أيمن/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2247

20663339500+اإليمان نور برج والتجاري علي محمد شارعجندي أبو شحاتة شريف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2248

20663327753+علي ومحمد زغلول سعد شارع اليمامة برجقابيل السيد محمد/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2249

201228531874+البر راس قهوة امام الثالثيني و االزهار شارعالمصري احمد تامر/ دنفسي وطب أعصاب و مخاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2250
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20663340242+محمود السلطان و بنما شارع3 احمد الحافظ عبد علي محمد/ دووالدة نساءاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2251

20663202259+الصيادين ميدان الحرية شرطة نقطة امام الخليلي خان الزمردة برجشاكر يوسف هدى/ دووالدة نساءاألطباء هيئةبورسعيدبورسعيد2252

20663411797+بورفؤاد مدرسة امام 138 و 137 محل 13 عمارة على محمد ابراج فاطمة صيدليةصيدليةصيدليةبورفؤادبورسعيد2253

201003434152+الفدا وابو عرابى ش3 فرنسيسكان صيدليةصيدليةصيدليةبورفؤادبورسعيد2254

16961المعدية بميدان االسالمي بالمركز الطبي المجمعالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزبورفؤادبورسعيد2255

19014الشعراوي مسجد امام - 3 مدخل الشعراوي ش42(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملبورفؤادبورسعيد2256

20663414104+الصنايع مدرسة خلف الشعراوى شارعاسترا معاملمعملمعملبورفؤادبورسعيد2257

20663409835+4 شقة 8 عمارة الجميل اشتوم مساكنالعيوطي العزب شوقي احمد/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةبورفؤادبورسعيد2258

20663405522+المعلمين نقابة بجوار الجميل اشتوم عمارات24 زهيري شبيب ابراهيم/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةبورفؤادبورسعيد2259

20663333909+المدينة شباب مساكن ا25 القزاز يوسف محمد/ دوأعصاب مخ جراحةاألطباء هيئةبورفؤادبورسعيد2260

20663424450+4 شقة 5 عمارة العام فؤاد بور مستشفى بجوار الجميل اشتوم مساكنوالي ابو كمال فرج حسام/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةبورفؤادبورسعيد2261

20573855299+المصري االهلي البنك بجوار البحر شارعرزق أميرة/ د صيدليةصيدليةصيدليةالزرقادمياط2262

20572245238+العقارى الشهر أمام الرياضي استاد امام سرور ميداندراهم صيدليةصيدليةصيدليةدمياطدمياط2263

20572324168+الجالء شارعالشفاء صيدليةصيدليةصيدليةدمياطدمياط2264

كيوان ان المركزي المستشفى امام البرج عزبةكيوان فتحي عمرو صيدليةصيدليةصيدليةدمياطدمياط2265
+201066004567 / 

+201223405447

20572234700+ المحافظة مبنى امام زغلول سعد شارع االوقاف عمارةدمياط-  االوقاف صيدليةصيدليةصيدليةدمياطدمياط2266

19199الكباس ميدان الجالء شارع22سيف صيدلياتصيدليةصيدليةدمياطدمياط2267

19199سرور ميدان التحرير ش2سيف صيدلياتصيدليةصيدليةدمياطدمياط2268
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16961المظلوم مسجد بجوار نافع الرحيم عبد شارعالذري المسح و لالشعة االيمان مراكزأشعة مركزأشعة مركزدمياطدمياط2269

19989الشرب مياة شركة بجوار نافع المستشار شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزدمياطدمياط2270

19989الجيش شارع مع المدارس شارع تقاطع سعد كفر تفتيشتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزدمياطدمياط2271

201006448353+المظلوم مسجد أمام نافع المستشار شارعدمياط-  السالم مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىدمياطدمياط2272

19911النيل كورنيش الصفوة، أبراج2 البرج معاملمعملمعملدمياطدمياط2273

19014الثقافة قصر امام التطبقين عمارة النيل كورنيش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملدمياطدمياط2274

20572335533+الروضى برج العلوى الجديد الكوبرى شارع الشهابية ميداناسترا معاملمعملمعملدمياطدمياط2275

201005114705+النيل كورنيش زغلول سعد شارع63الكحكي أيمن/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةدمياطدمياط2276

201201000399+(الدين تقى مسجد بجوار وزير العظيم عبد شارع) الجمل ارض الدين تقى رع شا7 عبدالسيد الدين تقى السيد محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةدمياطدمياط2277

201003357692+الكباس ميدانالديسطي السيد امجد مجدي/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةدمياطدمياط2278

201003700351+هاني صيدلية اعلى ثروت شارعاليزيد ابو العبد محمد/ دواألسنان الفم جراحةاألطباء هيئةدمياطدمياط2279

201002753060+عوف عمارة ناصر شارع سعد كفر تفتيشالنجدي العزيز عبد محمد مجدي/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةدمياطدمياط2280

20572341959+الجمل حلواني فوق الكباس ميدان الجالء شارعالمرسي عباس عباس أيمن/ دصدريةاألطباء هيئةدمياطدمياط2281

20572350015+فتوح صيدلية أعلى الحسبة سوق ميدانالفيومي ناجي خالد/ دسكر و صماء غدداألطباء هيئةدمياطدمياط2282

20572700400+المثلث التيار شارع البرج عزبةالعبد محمد صالح/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةدمياطدمياط2283

20572407045+(العزيز عبد بن عمر مدرسة امام الجمال رفعت ش) 3 مجاورة الثاني الحي حجازي صيدليةصيدليةصيدليةالجديدة دمياطدمياط2284

201060400142+عبيد صيدليىة بجوار الجامعي االزهر مستشفى امام السادسة المجاورة االول الحيشادي السالم عبد اشرف/ دطبيعي عالجطبيعي عالج مركزالجديدة دمياطدمياط2285

دمياط-  الحياة دار مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالجديدة دمياطدمياط2286
 رقم القطعة الثانية المجاورة مركز النوعية التربية كلية الثانية المجاورة الثانى الحى

1
+20572401680
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19650مدينة المركزية المنطقة 13/1 قطعةالدولي العيون مستشفي(عيون جراحة) رمدمستشفىالجديدة دمياطدمياط2287

19911الثالثة المجاورة الثانى الحى الكفراوى اللة حسب ش10/34 البرج معاملمعملمعملالجديدة دمياطدمياط2288

19014الثالثة المجاورة (الصعيدي ش) الكفراوي هللا حسب شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالجديدة دمياطدمياط2289

زكي شكري محمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةالجديدة دمياطدمياط2290
 شقة الثاني الدور الصعيدي مطعم امام الصعيدي شارع الكفراوي هللا حسب شارع

10
+201009678278

201225814078+9 رقم شقة الغنام عمارة الكفراوي شارعالفتوح ابو بشير/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالجديدة دمياطدمياط2291

20572528265+النيل شارع16دمياط  صيدلية-  البر راس دراهم صيدليةصيدليةصيدليةالبر رأسدمياط2292

19014( المحطة بشارع الشهير )  الموقف امام المقدم احمد. د ش1(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملفارسكوردمياط2293

201224252477+علوي األول الدور عجور محمد ناصية رياض عبدالمنعم شارععوض رمسيس رفيق/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةالمراغةسوهاج2294

2093309680+العامري الجامع بجوار القبة شارع حبيب وليام محب/ دعامة جراحةاألطباء هيئةأخميمسوهاج2295

19911البارود مسجد أمام القبلى المزلقان شارعالبرج معاملمعملمعملجرجاسوهاج2296

19014القاهرة بنك خلف  خديجة السيدة ش من اسلم بن ثابت ش14(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملجرجاسوهاج2297

20934981098+المنشأة الشواولهسوهاج-  العرابة صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2298

20939235306+الصفوة بفندق الكوثرالمفارق حي طنطاوي حسن محمد اللواء شارعمحمود منصور صفاء صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2299

201289655332+الحميات مستشفى بجوار الحميات قبلى شارع4عزت صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2300

20932328668+المحمدية السنة أنصار مسجد بجوار النيل ش43 سوهاج-  الكبرى عمرو صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2301

20932323935+الكاشف شارع12(مجلع صابر فاضل) أدهم صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2302

16153المحافظ فيال امام فودافون توكيل بجوار الجمهورية شارعسوهاج-  فتحى اسالم/ د صيدلياتصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2303

16153اللغات مدرسة امام محفوظ نجيب شارعسوهاج-  فتحى اسالم/ د صيدلياتصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2304
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20932482891+سفالق النيل طراد شارعفاضل أدهم/ د صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2305

20932335444+اإلسعاف بجوار الصيادلة أبراج أمام العروبة ميدانمبارك محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2306

20932314225+النصر ش60سوهاج-  مراد/ د صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2307

20932324173+الناصر عبد جمال ميدان الحضيري برجصالح صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2308

20932323935+الكاشف شارع12أدهم صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2309

201006770028+15شارع من متفرع االرقام مدرسة شارعالتخصصي الصفا مستشفى صيدليةصيدليةصيدليةسوهاجسوهاج2310

20932321320+الرحمة بيت بحري الجمهورية شارع من متفرع الحليم عبد محمد ابناء شارعالمغنطيسي للرنين الجمهورية مركزأشعة مركزأشعة مركزسوهاجسوهاج2311

20932338877+المناسبات دار بجوار المحطة شارع الرواد برجأشعة الفتح مركزأشعة مركزأشعة مركزسوهاجسوهاج2312

20932338877+المنشأة الجديد الشارع الناظر فاروق عمارةأشعة الفتح مركزأشعة مركزأشعة مركزسوهاجسوهاج2313

20932335868+الجزيري برج المحطة شارع2ثروت محمد أشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزسوهاجسوهاج2314

209325217000+الشرطة نادى بجوار القبلى الشرطة برج حمادى نجع  شارعسوهاج الدولى الحياة مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسوهاجسوهاج2315

20932323675+الحديد السكة شارع العارف ميدانالتخصصي سينا ابن مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسوهاجسوهاج2316

20932312915+15شارع من متفرع االرقام مدرسة شارعالتخصصي الصفا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسوهاجسوهاج2317

20932313104+التحرير شارع امتدادبسوهاج المعلمين مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسوهاجسوهاج2318

20932333926+الثالث الدور المحطة شارع من متفرع حديد سكة محطة امام بسطا مركز شارع12القلب لقسطرة اليوسف مركزدموية واوعية قلبمستشفىسوهاجسوهاج2319

19911الحرية تقاطعشارع النيل كورنيش شارع30البرج معاملمعملمعملسوهاجسوهاج2320

19014كريم قاصد معرض اعلى باهلل العارف برج العارف ميدان14 (كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملسوهاجسوهاج2321

20932313772+الحرية صيدلية امام المحطة مسلم بجوار الكبرى شارع18سوهاج-  ساويرس هنري مجدي/ دوحنجرة وأذن أنفاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2322
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2093309680+الشرقيون النساجون محالت بجوار أسيوط شارع الزهراء برجحبيب وليام محب/ دعامة جراحةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2323

201222813847+العقيد شارع17خليل ابراهيم اسحق/ دعظام جراحةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2324

20932334001+المحطة شارع الحديد السكة استراحة أمام المنورة المدينة برجهيكل علي إيهاب/ دعظام جراحةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2325

201223417870+هاني صيدلية اعلى باجا ترعة ش الرى ابراجأديب سامي/ دعظام جراحةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2326

201221071210+المطاحن بجوار الشرقي الوية شارعهاشم حسين أيمن/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2327

20932359920+المحطة شارع اإلسراء معمل أعلي المنورة المدينة برججودة أبو الرحمن عبد أحمد/ دوتناسلية جلديةاألطباء هيئةسوهاجسوهاج2328

عساكر حسن زكي الدين بهاء/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةسوهاجسوهاج2329
 مركز )عمر صيدلية بحري و الحديد السكة مسجد قبلي(الورشة) المحطة شارع

(التخصصي القلب
+20932335650

20932359290+رندا بن مطحنة بجوار المحطة شارعابراهيم حشمت ماجد/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةسوهاجسوهاج2330

201122789999+الجمهورية شارع الرحاب برجعبدهللا شازلي الدين شرف/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةسوهاجسوهاج2331

20934292810+مركز الجهاد شارع طهطا-  الحياة صيدليةصيدليةصيدليةطهطاسوهاج2332

201227801127+الجهاد شارع الخضيري صيدلية بجوار المرقاقي برج للجراحة سينا ابن مركزالشطوري محمود محمد محمود محمد/ د مستشفىعامة جراحةمستشفىطهطاسوهاج2333

201201666558+الحديد السكة استراحة امام المنورة المدينة برج المحطة شارعاالسراء معملمعملمعملطهطاسوهاج2334

201115420226+االرقام صيدلية أمام عنبر أحمد شارعمحمد تامر المقدم معملمعملمعملطهطاسوهاج2335

20934763750+الراعي صيدلية بجوار محمود مصطفى الدكتور شارعتناغو مكرم سامر/ دعامة باطنةاألطباء هيئةطهطاسوهاج2336

201223417870+الجهاد شارعأديب سامي/ دعظام جراحةاألطباء هيئةطهطاسوهاج2337

20693771746+السادات انور شارع من التحرير شارعالفيروز صيدليةصيدليةصيدليةالطورسيناء2338

201221003176+الجديدة المنشية التجارى السوق 1 رقم محلبنيامين صفوت صيدليةصيدليةصيدليةالطورسيناء2339

20693774004+االمل حى الناصر عبد جمال شارع5مدكور محفوظ محفوظ احمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالطورسيناء2340
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20693774004+االمل حى الناصر عبد جمال شارع5النموري حموده الحسنين مها/ دووالدة نساءاألطباء هيئةالطورسيناء2341

201063331502+المستقيم مسجد امام الشعبية الساحة شارع الكريم عبد محمد.دالكريم عبد محمد/ د صيدليةصيدليةصيدليةالعريشسيناء2342

19989الزوار كبار استراحة امام الفاتح شارعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزالعريشسيناء2343

20683360868+بورسعيد شارع33التخصصي سينا مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالعريشسيناء2344

معملمعملالعريشسيناء2345
 محمد الناصر عبد/ د ) الطبية للتحاليل سيناالب معمل

(العيادي هللا عبد
201001639534+االيمان و العلم مكتبة اعلى يوليو26 ش23

20683353797+المحاسنة سوق الصفا فنق يوليو23 شارعسالم حسين محمد/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالعريشسيناء2346

19600(ريف شرم امام السيد ام هصبة) الهضبة مول ميركاتوالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشيخ شرمسيناء2347

19600جاردن الجونا نبق خليج الخان مولالعزبي صيدليةصيدليةصيدليةالشيخ شرمسيناء2348

201066643933+سافوى فندق سوهو ميدان31للبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالشيخ شرمسيناء2349

201000029566+المركاتو الترفيهى المركزللبصريات بركةبصريات مركزبصريات مركزالشيخ شرمسيناء2350

20693666852+الهضبة البنوك شارعكلينيك سينا مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالشيخ شرمسيناء2351

201007222167+النور السالمحي طريقالدولي الشيخ شرم مستشفيالطبية التخصصات جميعمستشفىالشيخ شرمسيناء2352

20966510076+سعيد بور شارععليوة صيدليةصيدليةصيدليةفرشوطقنا2353

201223060070+العوامرى النجع بجوار كامل مصطفى شارعالسمان احمد حمدى/د لصاحبها السمان صيدليةصيدليةصيدليةقفطقنا2354

20966910766+األهلى البنك بجوار الثورة شعطية عمر/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةقفطقنا2355

201097925861+الفتح جامع بجوار الجيش شارع امتداد زغلول سعد شارعحامد الكريم جاد سليمان/ دهضمي وجهاز كبداألطباء هيئةقفطقنا2356

20965324199+مصر بنك امام الجبالوي ميدان ، بورسعيد شالنحاس محمد. د صيدليةصيدليةصيدليةقناقنا2357

2096532894+المصري األهلي البنك بجوار ، المدارس شالهادي صيدليةصيدليةصيدليةقناقنا2358
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20965325052+الجديد ساعة اخر ماركت سوبر بجوار المحافظة عمارات خلف بورسعيد شارعجميل بطرس مراد/ د صيدليةصيدليةصيدليةقناقنا2359

201002363437+الهالل شارعاألحمر الهالل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىقناقنا2360

20965345726+(القديمة الجامعة) الهندسة كلية امام الشباب معبر شارعالجامعى قنا مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىقناقنا2361

20965347693+العام  مستشفى شارعالعيون دار مستشفى(عيون جراحة) رمدمستشفىقناقنا2362

19911المحطة ميدان1 البرج معاملمعملمعملقناقنا2363

ً الجميل) الجمهورية ش7(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملقناقنا2364 19014بندر سحيلة برج الثاني الدور (سابقا

19014االجتماعي ناصر بنك اعلي رياض المنعم عبد ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملقناقنا2365

201095335656+الرمد مستشفى امام يوليو 26 شارعقنا- الصفا معملمعملمعملقناقنا2366

201119376624+لالشعة سكان راديو مركز اعلي العام  لمستشفي الرئيسي البنك امامطه الفتاح عبد محمد/ دعامة باطنةاألطباء هيئةقناقنا2367

20965346540+المعلمين نادي خلف االيمان صيدلية فوق كامل مصطفى شارععطية عدلي عاطف/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةقناقنا2368

20965325132+الشرطة نادي خلف يوليو 23 شارع االندلس عمارةالطويل رمضان جمال/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةقناقنا2369

20695332747+األمن مدرية أمام عبيد شارعقديس روماني جرجس/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةقناقنا2370

201000880410+جسرالفراش شارعالجديدة الشافى عبد محمد/د صيدليةصيدليةصيدليةقوصقنا2371

19014القطار محطة امام االجتماعي ناصر بنك اعلي رياض المنعم عبد شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملقوصقنا2372

201223657464+النصر طريق شالشريف ابراهيم محمد احمد محمود/ دعامة باطنةاألطباء هيئةقوصقنا2373

201223325433+النصر طريق شارعكامل محمد الباسط عبد محمد/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةقوصقنا2374

201008197060+اسوان مصر شارعأماني صيدليةصيدليةصيدليةحمادى نجعقنا2375

201001293547+المحطة ش االوقاف عمارةلالشعة الروضة مركزأشعة مركزأشعة مركزحمادى نجعقنا2376
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20966581381+االتوبيس موقف بجوار االسالمى الوعى شاالسالمى الوعي مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىحمادى نجعقنا2377

20966544688+المحطة ش االوقاف عمارةالب شيسمعملمعملحمادى نجعقنا2378

19911فخرى أحمد النائب عمارة مبارك حسنى شالبرج معاملمعملمعملحمادى نجعقنا2379

19014االوقاف عمارة مبارك حسني ش1(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملحمادى نجعقنا2380

20966585511+الحلواني زغلول بجوار (مبارك حسنى) المحطة شارعمحمود محمد بدوي/ دعامة باطنةاألطباء هيئةحمادى نجعقنا2381

201224008313+اللواء مسجد امام العقاد شارع10 نجيب انور نبيل/ دعامة باطنةاألطباء هيئةحمادى نجعقنا2382

201225558148+يوليو 23 شارع الشعب مجلس بجوار النيل مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىنقادةقنا2383

20472511732+العام المستشفى اماماسالم صيدليةصيدليةصيدليةبلطيمالشيخ كفر2384

201098208413+(المواقف مجمع امام) الغربي الموقف(ايمن/د معمل) الحديث المعملمعملمعملبلطيمالشيخ كفر2385

201005605321+زيتون برج بجوارالزفتاوى السالم عبد محمود/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةبلطيمالشيخ كفر2386

204730615015+الجمهورية شارعحسن سعد شيماء/ د صيدليةصيدليةصيدليةبيالالشيخ كفر2387

201002538871+االهلي البنك بجوار الجمهورية شارعسعدية امال صيدليةصيدليةصيدليةبيالالشيخ كفر2388

20473605984+10 رقم الجيش شارعجرجس هللا عوض عاطف/ دعامة باطنةاألطباء هيئةبيالالشيخ كفر2389

20472562212+صومع عمارة المحطة ميدانالجديدة الجمهورية صيدليةصيدليةصيدليةدسوقالشيخ كفر2390

201001767222+السنترال بجوار شكرى عمارة الجالء شارعالجديدة الجمهورية صيدليةصيدليةصيدليةدسوقالشيخ كفر2391

119014 شقه الثوره مع زغلول سعد شارع30(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملدسوقالشيخ كفر2392

19445زغلول سعد شارع تقاطع الساحة شارع2 الشمس معاملمعملمعملدسوقالشيخ كفر2393

20472700332+الشيخ على محمد شارعالشيخ كفر- الشعب صيدليةصيدليةصيدليةسالم سيديالشيخ كفر2394
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21119886609+الشركة ارض الفتح شارعلالشعة طيبة مركزأشعة مركزأشعة مركزسالم سيديالشيخ كفر2395

201093542569+رمد/ د عمارة الشركة ارض بدوى حافظ شالقدس مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىسالم سيديالشيخ كفر2396

19911الكبير الجامع أمام الميدان يوليو 23 شالبرج معاملمعملمعملسالم سيديالشيخ كفر2397

19014بندر الرياضي النادي ش(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملسالم سيديالشيخ كفر2398

20472703068+القلماوي فسخاني يوليو 23 شسالمة انور/ ددموية واوعية قلباألطباء هيئةسالم سيديالشيخ كفر2399

201000433532+األتوبيس موقف امام المحطة الجديدة قلين صيدليةصيدليةصيدليةقلينالشيخ كفر2400

20473232222+االستاد جامع بجوار أكتوبر6 شارع الرياضي النادي سورالشيخ كفر- الزهور صيدليةصيدليةصيدليةالشيخ كفرالشيخ كفر2401

201001140037+الفتح برج ندا فريد شارعالفتح مستشفى صيدليةصيدليةصيدليةالشيخ كفرالشيخ كفر2402

201006611348+الجمهورية شارع30التشخيصية األشعة مركزأشعة مركزأشعة مركزالشيخ كفرالشيخ كفر2403

20473138025+العام المستشفى خلفالحديث الزهراء مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالشيخ كفرالشيخ كفر2404

204732389290+الفتح برج ندا فريد شارعالفتح مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىالشيخ كفرالشيخ كفر2405

19911العام المستشفى امام عبده محمد  شارع6البرج معاملمعملمعملالشيخ كفرالشيخ كفر2406

19014االدارية المحكمة امام المصنوعات بيع شركه فوق–  الراشدين الخلفاء شارع2(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملالشيخ كفرالشيخ كفر2407

20473215644+والنور التوحيد فوق الوسطانى المزلقانالب فيرست معملمعملمعملالشيخ كفرالشيخ كفر2408

20473244439+الشيخ كفر االوقاف الهديعمارات برجالمتين مرسي سامي محمود/ دوتناسلية بولية مسالك جراحةاألطباء هيئةالشيخ كفرالشيخ كفر2409

20473223135+الرمد مستشفى امام الجمهورية شارع الكوثر برجالزفتاوى السالم عبد محمود/ د(عيون جراحة) رمداألطباء هيئةالشيخ كفرالشيخ كفر2410

20473256924+الرحاب برج الدولة قضايايوسف ابراهيم يوسف جمال/ دنفسي وطب أعصاب و مخاألطباء هيئةالشيخ كفرالشيخ كفر2411

20464750344+األسكندرية شارع من متفرع الدولة امن شارعالجابرى سعاد صيدليةصيدليةصيدليةالحماممطروح مرسى2412
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حامد وجدى حسام/ دبولية مسالك و ُكلياألطباء هيئةالحماممطروح مرسى2413
 مرسى  مدينة  مستشفى بجوار االسكندرية ش من متفرع وجدي حسام/ د شارع

مطروح
+201005273659

201060016822+الفتح مسجد بجوار القاضي شارعفضيلة/ د صيدليةصيدليةصيدليةمطروح مرسىمطروح مرسى2414

20464934558+مطروح مرور أمام جمال جول شارعالحلواني صيدليةصيدليةصيدليةمطروح مرسىمطروح مرسى2415

19989بورسعيد شارع عيسى هللا عبد شارع تقاطعتكنوسكانأشعة مركزأشعة مركزمطروح مرسىمطروح مرسى2416

20464934823+األسكندرية شارع من متفرع عيسى عبدهللا شارع18التخصصي عيسى هللا عبد مستشفىالطبية التخصصات جميعمستشفىمطروح مرسىمطروح مرسى2417

الدفراوي مسجد بجوار العسكرية الثانوية شارعالطبي االسالم عصر مركزالطبية التخصصات جميعمستشفىمطروح مرسىمطروح مرسى2418
+201002863606

+20464948009

19911االسكندرية شارع تقاطع تحرير شارع18البرج معاملمعملمعملمطروح مرسىمطروح مرسى2419

19014العام مطروح مستشفى امام االسكندرية شارع(كامل مؤمنة. د) المختبر معملمعملمعملمطروح مرسىمطروح مرسى2420
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