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درجة تخصص الطبيب

الطبيب

فاكس3تليفون 2تليفون 1تليـــــــفون المحافظةالمنطقةالعــــــــــنواناالســــــــــم
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– مدينة الطلبة –  ش بحر الغزال متفرع من ش أحمد عرابى 3،5الشروقمستشفى1

الصحفيين

الى  % 10نسبة خصم من 023304489102330448920233458690الجيزةالمهندسين

20%

2
023347921202334792140233479217الجيزةالمهندسينامام مزلقان ارض اللواء– ش فوزى رماح 25األملمستشفى

16271
الى % 20نسبة خصم من 

25%

%10نسبة خصم 0233039050الجيزةالمهندسين ش عبد المنعم رياض55رقم برج االطباء التخصصىمستشفى3

%10نسبة خصم 023303967102330396720233039674الجيزةالمهندسينالمهندسين-ش عبدالمنعم رياض55(كايروكاث)القاهرة للقسطرة /مركزمستشفى4

5
الى  %  10نسبة خصم من 02330522000233052000الجيزةالمهندسينمتفرع من ش السودان–  ش عدنان المدنى 4الدولى للكلى والمسالكمستشفى

40% 

%20نسبة خصم 0237494327الجيزةالمهندسين ش السودان3رقم المروهمستشفى6

%30نسبة خصم 02334573070233457306الجيزةالمهندسين ش سوريا ميدان مصطفى محمود5رقم األكسير للجهاز الهضمى والكبد/مركزمستشفى7

%20نسبة خصم 0233035063الجيزةالمهندسين ش عبد المنعم رياض48رقم (لعالج أمراض الكلى)اليف / مركز مستشفى8

%10نسبة خصم 02376287391656801065752699الجيزةالمهندسين شارع سوريا24رواد تصحيح اإلبصارمستشفى9

%10نسبة خصم 02270844270227084428القاهرةحلوان ش محمد سيد احمد مع تقاطع ش رياض خلف بنزايون25رقم رواد تصحيح اإلبصارمستشفى10

11
الى  % 10نسبة خصم من 023335334502333563330233356894الجيزةالدقىالدقي-  ش السرايه 12مصر الدولىمستشفى

30%

12
الى %  20نسبة خصم من 02376013160237601322الجيزةالدقىش مصدق24سينا ابنمستشفى

40%

%10نسبة خصم 0237617937الجيزةالدقى ش الدكتور السلولى ميدان المساحه12رقم الكوكب الطبىمستشفى13

%30نسبة خصم 023338261401028290084الجيزةالدقى ميدان المساحه5رقم نبض الحياه/ مركز مستشفى14

%10نسبة خصم 1670901027287744الجيزةالدقى ش عمان الدقى5رقم دار الطب المراض القلب/ مركز مستشفى15

%20نسبة خصم 02374991660237485682الجيزةالدقى ش الغزالى من ش مصدق9دار العيونمستشفى16

17
 بجوار هيئه المجتمعات العمرانيه داخل مدينه 2000مدخل الشيخ زايد دار العيونمستشفى

روفيده الطبيه

الجيزةالشيخ زايد
%20نسبة خصم 01026116635

%15نسبة خصم 19650الجيزةالدقىميدان فينى– ش عادل حسين رستم 14العيون الدولىمستشفى18

%15نسبة خصم 19650الجيزةالدقى(فرع االطفال  ) ش عادل حسين رستم ميدان فينى 19رقم العيون الدولىمستشفى19

%15نسبة خصم 19650القاهرةمصر الجديدة شارع األندلس خلف الميريالند بجوار سفارة السنغال21العيون الدولىمستشفى20

%10نسبة خصم 02376259650237626094الجيزةالدقى شارع عبد العزيز سليم من شارع الثورة10الحياة للعيونمستشفى21

%10نسبة خصم 02333652130233361662الجيزةالدقىش ايران خلف مسجد اسد بن الفرات26الرواد للعيونمستشفى22

%10نسبة خصم 0224018502022401850419635القاهرةمدينه نصر ش عماد الدين كامل خلف طيبه مول مدينه نصر16رقم الرواد للعيونمستشفى23

24
السادس من  يوليو26امتداد – المنطقة السياحية (فى حاالت القلب المفتوح)دارالفــــــــؤادمستشفى

أكتوبر

02382472470238247248الجيزة
16370

على % 20نسبة خصم 

على % 40االجراءات ، 

الكشف
السادس من  اكتوبر6 مدينه 3دريم الند مدخل دريممستشفى25

أكتوبر

%25نسبة خصم 0238580437023858043619351الجيزة

26
السادس من الحى السابع المجاوره الثالثه بجوار مدرسه الرائده للغاتالـــــزهــــــــــــــورمستشفى

أكتوبر

0238362462023836246302383624640238362465الجيزة
%20نسبة خصم 

السادس من المحورالمركزى– السادس من اكتوبر  اكتوبر6جامعه مستشفى27

أكتوبر

الى % 10نسبة خصم من 02383624800238362489الجيزة

30%

28
السادس من ميدان الحصرى محور الكفراوى بجوار مصنع ريتش باكالصفوهمستشفى

أكتوبر

الى % 15نسبة خصم من 023837225502383722660238372277الجيزة

30%

%15نسبة خصم 02378100170237810018الجيزةالهرم ش الهرم334رقم الجيزه الدولىمستشفى29

%10نسبة خصم 0110067884801015611067الجيزةالهرم(الحجز مسبقا) ش المريوطيه برج الخليج الدور األول 135رقم مركز عيادتى التخصصيهمستشفى30

%15نسبة خصم 01027287777الجيزةالهرم ش الهرم امام سينما رادوبيس372رقم (أطفال)جنه التخصصى مستشفى31

%15نسبة خصم 023582348901015551112الجيزةالهرم ش الهرم بجوار سينما رادوبيس413رقم احمد الجزار/ مركزعيادات كوينز دمستشفى32

33
السادس من  ميدان الحصرى30رقم نورالعيون التخصصى/مركزمستشفى

أكتوبر

الجيزة
%15نسبة خصم 16308

%20نسبة خصم 0111253118301200032330الجيزةحدائق االهرام ص بوابه حورس29رقم الواحهمستشفى34

35

الى % 20نسبة خصم من 023335701402333570220233357076الجيزةفيصل ش احمد لطفى السيد8رقم الجزيرهمستشفى

على قائمة اسعار % 50

التعاقد

%10نسبة خصم 0238607947الجيزةالعياطالعياط- ش الجيش بجوار االداره البيطريه الزهراء التخصصىمستشفى36

%10نسبة خصم 0238412400الجيزةأطفيحمدخل اطفيح الرئيسىالمدينه المنورهمستشفى37

%10نسبة خصم 0238622883الجيزةالصف ش الكرنك17رقممكه الطبىمستشفى38

39
0238724567الجيزةالمنصوريهالمنصوريه مجمع ابو شعبان الخيرى بجوار اداره كهرباء المنصوريهمركز الزهراء الطبىمستشفى

%10نسبة خصم 01144055567

40

على % 20نسبة خصم 0225240077022524025002252715110225276302القاهرةالمعادىكورنيش المعادىالسالم الدولىمستشفى

على % 40االجراءات ، 

الكشف

%20نسبة خصم02250361000227537775القاهرةالمعادىش االسلكى المعادى الجديده(النخيل سابقا )اندلسيه مستشفى41

42
الى % 10نسبة خصم من  02252400220225240343القاهرةالمعادىكورنيش النيل طريق المعادىالنيل بدراوىمستشفى

20% 
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%15نسبة خصم 02270401800227040061القاهرةالمعادىالشطر العاشر ش الجزائر المعادى الجديده بجوار كارفور(الرواد سابقا  )الياسمين  مستشفى43

44
مركز المعادى الجديد للجراحه العامه مستشفى

(على زيدان تهامى / د)

0227508696القاهرةالمعادى عرب المعادى بجوار الشبراوى77 نهايه ش 10عماره رقم 
%10نسبة خصم 

45
كلينيكا لجراحات المناظير واالنف / مركز مستشفى

واالذن والحنجره

022520315101011654448القاهرةالمعادى ش زهراء المعادى المعادى الجديده57رقم 
%15نسبة خصم 01123334400

%15نسبة خصم 01272248004القاهرةالمعادى ش النصر تقاطع الالسلكى بجوار طيبه القاهره4/د9رقم عنايه الطبى/ مركز مستشفى46

%10نسبة خصم 0222907017القاهرةمصر الجديدةالكوربه–  ش منيس 6الحـــــــــــــــــــــــــياهمستشفى47

48
الى % 5نسبة خصم من 02245098000224521074القاهرةمصر الجديدةروكسى–  شارع ابو عبيده  البكرى 4القاهرة التخصــــصىمستشفى

17.5%

%10نسبة خصم 02264249810226424982القاهرةمصر الجديدة ش اسكندريه متفرع من ميدان الجامع37رقم الرحمهمستشفى49

50
الى % 10نسبة خصم من 022180448302218044840221804039القاهرةمصر الجديدةميدان الحجاز– ش عبد الرحمن الرافعى 3سان بيتر الدولـــــــــىمستشفى

30%
%10نسبة خصم 02241573580224155387القاهرةمصر الجديدةش صالح الدين– ش مراد 37البـــــــدر التخصصـــيمستشفى51

%10نسبة خصم 02229116330222911611القاهرةمصر الجديدة ش محرم شوقى من ش العروبه امام قصر البارون7العين لطب وجراحه العيون/مركزمستشفى52

53
02241921100226214025القاهرةمصر الجديدة(امام مدرسه ليسيه الحريه)ميدان تريومف–ش النزهه116(هشام الغزالى .د)الفا لعالج االورام /مركزمستشفى

%10نسبة خصم 01013002360

54

يوروكير للكلى والمسالك البولية / مركز  مستشفى

ناير رفقى زهران/وتفتيت الحصوات د

02225663190222566320القاهرةمصر الجديدة ش الميرغنى روكسى4رقم 

%10نسبة خصم 

%30نسبة خصم 02229113440226910609القاهرةمصر الجديدة ش الثورة الكوربة مصر الجديدة11الثورةمستشفى55

56
ايجينت لطب االنف واالذن / مركز مستشفى

والحنجره

القاهرةمصر الجديدة ش االهرام الكوربه بجوار سينما نورماندى24رقم 
%30نسبة خصم 01111444247

%10نسبة خصم 0224537617القاهرةمصر الجديدةأش الخليفه المأمون2رقم المركز المصرى الدولى ألمراض الكلىمستشفى57

58
 الي 10يوميا من 0227536922القاهرةالمعادى شارع النصر المعادى الجديدة99المركز التخصصى للعيونمستشفى

 م12
%15نسبة خصم 

%10نسبة خصم 02269861300226986131القاهرةجسر السويس ش جامع االزهر من ش جمال عبد الناصر1رقم الرازى للخدمات الطبيه/ مركز مستشفى59

60
0223426000 القاهرةمدينه نصرالقاهره– مدينه نصر – الجبل االخضر المقاولون العربمستشفى

19660
الى % 15نسبة خصم من 

30%

%20نسبة خصم 022671789402267178960222744941القاهرةمدينة نصر ش أحمد الصاوى من مكرم عبيد13عالجمستشفى61

62
02376104530237482482الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه ناصيه محى الدين ابو العزا امام جاد84رقم عالجمستشفى

%20نسبة خصم 

63
–  الدور الثالث خلف عمر أفندى3مدخل  ( سكنى2برج )السراج مول ايجي هارت/  مركز مستشفى

مكرم عبيد

الى % 15نسبة خصم من 02227555770222738232القاهرةمدينة نصر

25%

%10نسبة خصم 022403953602240395370224030389القاهرةمدينة نصرعباس العقاد– ش احمد قاسم جودة 1التوفيقيه التخصصــيمستشفى64

65
الى  % 15نسبة خصم من 0222610040القاهرةمدينة نصرعباس العقاد–  شارع محمد  مصطفي حمام 12فيفا العقادمستشفى

25%

%10نسبة خصم 0222705324القاهرةمدينه نصر ش جمال سالم امتداد الطيران م نصر113رقم االندلس التخصصىمستشفى66

%10نسبة خصم 02227259990222717128القاهرةمدينة نصرعبد القادر الجرجانى الحى السابع بجوارانبي للبترول119رقم مركزالزهراء الطبىمستشفى67

%10نسبة خصم 022287876001143434317القاهرةمدينة نصر ش عباس العقاد امام كوسته كافيه40رقم عيادات الهميمى التخصصيهمستشفى68

%15نسبة خصم 0225079851022507985602250798550225079850القاهرةالمقطمالهضبة العليا -  9نهاية شارع المقطم التخصصيمستشفى69

%10نسبة خصم 022313180419448القاهرةالتجمع الخامسش التسعينالجوى التخصصى/ م مستشفى70

%20نسبة خصم 01010004044القاهرةالتجمع الخامس43 امام محكمه القاهره الجديده قطعه 2مبنى ميديكال بارك نسائم الطبى/ مركزمستشفى71

%10نسبة خصم 0226184292القاهرةالتجمع الخامس امام المحكمه1ميديكال بارك بروكير ميديكال/ مركز مستشفى72

%10نسبة خصم 02272546030227254604القاهرةالقطاميهمدينه عباد الرحمن خلف نادى الصيدالرحمهمستشفى73

%20نسبة خصم 0226925078022692251001228065945القاهرةالرحابمدينه الرحاب المركز الطبى االولالصفوه التخصصيه/مركزمستشفى74

%10نسبة خصم 022688885702268888580226888859القاهرةمدينه الشروقالحى الثامن  أمام سنترال الشروق– المنطقه الخامسه نور الشروقمستشفى75

%10نسبة خصم 02447951520244795253القاهرةمدينة العبور خلف قسم شرطه العبور5الحى االول مجاوره  رقم العبور التخصصىمستشفى76

77
الى % 15نسبة خصم من  0246142000القاهرةمدينة العبور16081 بلوك 5الحى الخامس قطعه رقم فريد حبيبمستشفى

30% 

%10نسبة خصم 022453111602245311190224531117القاهرةحدائق القبه ش عرفات تقسيم الرقابه االداريه67رقم االملمستشفى78

%10نسبة خصم 02446309100244632210القاهرةالمرج الجديدةالمرج الجديده طريق المرج الخانكه محطه مصنع الصابونالمصطفى الطبى/مركزمستشفى79
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%10نسبة خصم 02422021730244703400القاهرةشبرا الخيمه مايو امام مسجد ابو الهنا15ش الحريهمستشفى80

%10نسبة خصم 02460434700246043465القاهرةشبرا الخيمه احمد عرابى25 ش 15رقم األمل التخصصىمستشفى81

82
عيون لجراحات العيون وعالج / مركز مستشفى

ضعف االبصار

القاهرةشبرا ش دولتيان أغا خان ميدان الخلفاوى16رقم 
%15نسبة خصم 16554

%15نسبة خصم 0224302001القاهرةشبرا ش منية السيرج3الصفوةمستشفى83

84
مستشفى المركز المصرى للتشخيص مستشفى

والعالج

022038660القاهرةشبرا ابراج اغاخان كورنيش النيل ش دوليتان112رقم 
%15نسبة خصم 

%20نسبة خصم 16143القاهرةالعباسية ش السرايات17رقم المستشفى االيطالىمستشفى85

%10نسبة خصم 0223680200022368199202236819950223648739القاهرةوسط البلدالمنيرة القصر العينى–  شارع الرشيد 8الحكمةمستشفى86

%10نسبة خصم 022793202101100626899القاهرةوسط البلد ش حندوسه  جاردن سيتى10رقم نيوسيتى كلينك/ عيادات مستشفى87

%10نسبة خصم 0223910950القاهرةوسط البلد ب ش الجمهوريه االوبرا14رقم عيادات الكحكى التخصصيه/مركزمستشفى88

%10نسبة خصم 02273703380227374726القاهرةالزمالكش محمود مختار الجزيره بجوار النادى االهلىالمعلمينمستشفى89

%10نسبة خصم 0227370269القاهرةالزمالك ش محمود مختار الجزيره داخل مستشفى المعلمين3رقم نيوهارت للقسطره/  مركز مستشفى90

%10نسبة خصم 02255709990114777716501147777164القاهرةحلوان ش رياض تقاطع ش عبد هللا امام مؤمن29رقم أمانمستشفى91

%10نسبة خصم 02281822010228182205القاهرةحلوانتقاطع ش عبد اللة امام مؤمن–  ش محمد سيد احمد 41النيل لجراحات العيون والليزك/مركزمستشفى92

%20نسبة خصم 0225560396012060160000120507744القاهرةحلوان ش حيدر أمام دهب مول ميدان محطه متروحلوان40رقم د حسام منصور/ عيادات مستشفى93

%20نسبة خصم 022557500901286502777القاهرةحلوان ش محمد سيد أحمد21رقم د حسام منصور/ عيادات مستشفى94

%20نسبة خصم 022528396501205077266القاهرةالمعادى عماره ركن المعادى ميدان محطه مترو المعادى7ش د حسام منصور/ عيادات مستشفى95

%20نسبة خصم 01203210040الجيزةالتحرير ميدان التحرير الدور الخامس11رقم د حسام منصور/ عيادات مستشفى96

%20نسبة خصم 01203210030القاهرةرمسيس ميدان  رمسيس عماره رمسيس مخل ب ومدخل ج6رقم د حسام منصور/ عيادات مستشفى97

%20نسبة خصم 022275603201205077255القاهرةمدينه نصرميدان انبى امام شركه انبى للبترولد حسام منصور/ عيادات مستشفى98

%20نسبة خصم 01203210060القاهرةمصر الجديدة ش االهرام روكسى الكوربه محطه مترو االهرام38رقم د حسام منصور/ عيادات مستشفى99

%20نسبة خصم 01203210010القاهرةعزبة النخلميدان محطه مترو عزبه النخل امام المحطهد حسام منصور/ عيادات مستشفى100

د حسام منصور/ عيادات مستشفى101
 ش احمد 14 (المنيب داخل سلم المزلقان  )ميدان محطه مترو المنيب 

الزمر
02233075880128595550القاهرةالمنيب

ظ الي 12يوميا من 

م عدا الجمعه10
%20نسبة خصم 

%15نسبة خصم 01147155550القاهرةمسطردالشارع الجديد مساكن الخذف والصينى امام السجل المدنىالطاهر الطبىمستشفى102

%10نسبة خصم 02446980890244676655القاهرةأبو زعبلأبو زعبل البلد ش السوقالتقوىمستشفى103

%10نسبة خصم 0238764285الجيزةوردانجيزه– مركز منشأه القناطر وردان مركز الفاروق الطبىمستشفى104

105
- ( شارع الخطيب من شارع اخناتون خلف اون ذا رن3- مركز الطيب (عيادات ريكفري)السالم التخصصي مستشفى

3الدور 

القاهرةالتجمع الخامس
%10نسبة خصم 01002276365

%10نسبة خصم 02334694950233469496الجيزةالمهندسينتقاطع سوريا-  شارع السودان 173مركز الخبراء لجراحات العيون والليزكمستشفى106

%10نسبة خصم 01211546666القاهرةمصر الجديدة شارع نبيل الوقاد أرض الجولف20مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمىمستشفى107

108
مستشفى

مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمى
السادس من  عمارات الفتح المحور المركزى6

أكتوبر

الجيزة
%10نسبة خصم 01116262202

%20نسبة خصم 0102899038401224411205القاهرةالشروقمتر70مدينة الشروق كمبوند اإلتحاد التعاونى جنوب الشروق رويالمستشفى109

110
مستشفى

مدينة العيون التخصصية
خلف المستشفى - من التسعين الجنوبى -  الطبى HCCمبنى 

الجوى

01200042002القاهرةالتجمع الخامس
%20نسبة خصم 01200042001

111
مستشفى

إتش إيجيبت& عيادات فو تزنر إس 
 مجمع ويل كير الطبى شارع التسعين الشمالى التجمع 164قطعة 

الخامس

0122187243901068024925القاهرةالتجمع الخامس
%20نسبة خصم 
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%10نسبة خصم 02371000000112111775الجيزةإمبابهشارع نادى إمبابه الرياضى بجوار الجمعية الشرقيةمركز عيادات الشاذلى التخصصيةمستشفى112

%20نسبة خصم 023762837619014الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه64رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل113

%20نسبة خصم 023304035519014الجيزةالمهندسين ش الشهيد عبد المنعم رياض بجوار برج االطباء51رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل114

%20نسبة خصم 023345037819014الجيزةالمهندسين ش احمد عرابى امام عمر افندى33رقم(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل115

%20نسبة خصم 023344916819014الجيزةالمهندسين ش لبنان فوق بنك عوده60رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل116

%20نسبة خصم 023749657919014الجيزةالدقى ش التحرير104رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل117

%20نسبة خصم 022738081019014القاهرةالزمالك يوليو امام سنترال الزمالك26 ش 140رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل118

%20نسبة خصم 02371989019014الجيزةالجيزة أ ش مراد بجوار عمر افندى22رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل119

%20نسبة خصم 023569571819014الجيزةالجيزة ش البحر االعظم112رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل120

%20نسبة خصم 023582021019014الجيزةفيصل ش الملك فيصل366رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل121

%20نسبة خصم 023742833419014الجيزةفيصل ش الملك فيصل109رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل122

%20نسبة خصم 023585699119014الجيزةفيصل ش الملك فيصل446رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل123

%20نسبة خصم 023583190919014الجيزةالهرم ش الهرم بجوار خزان المياه360رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل124

%20نسبة خصم 023384498519014الجيزةالهرم مكرر ش الهرم أعلى البنك االهلى المتحد132رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل125

%20نسبة خصم 023780243919014الجيزةالهرم أ ش الهرم امام فندق اوروبا  الطالبيه307رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل126

%20نسبة خصم 023981468519014الجيزةحدائق االهرام منطقه ج تقسيم الجمعيه التعاونيه121رقم(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل127

%20نسبة خصم 023711998119014الجيزةأمبابة ش الوحده الدور الثانى123رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل128

129
0235412323الجيزةالوراقش عبدالسالم عبد الشافى متفرع من ترعه السواحل وراق العرب1(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 19014

%20نسبة خصم 023860512719014الجيزةالعياط ش المنتزه من ش الجيش بجوار شرطه العياط7رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل130

%20نسبة خصم 023976317419014الجيزةبوالق الدكروربرج االسراء ش ناهيا(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل131

%20نسبة خصم 19014الجيزةبوالق الدكرور ش ناهيا امام الشبراوى170رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل132

133
السادس من الحى السابع بجوار مسجد الحصرى ابراج برعى بالزا(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

أكتوبر

0238361276الجيزة
%20نسبة خصم 

134
السادس من الحى السادس امام قصر الثقافه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

أكتوبر

0238333997الجيزة
%20نسبة خصم 

135
السادس من  مجمع الندى الطبى3الحى المتميز ش عبد العزيز فهمى قطعه رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

أكتوبر

0239120988الجيزة
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0239826013الجيزةالشيخ زايدمركز خدمات الحى الثالث الزياد مول امام م الشيخ زايد(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل136

%20نسبة خصم 0238038174الجيزةالبدرشينش عبد القمبشاوى من ش النيل السعيد(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل137

%20نسبة خصم 0238132664الجيزةالحوامديه ش صالح سالم ناصيه ش الصحافه امام بنك القريه25رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل138

%20نسبة خصم 0223926623الجيزةباب اللوق ش البطل أحمد عبد العزيز من ش المساحه9رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل139

%20نسبة خصم 0223611075القاهرةوسط البلد ش القصر العينى45رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل140

%20نسبة خصم 0223619731القاهرةالمنيل1 ش المنيل الدور االول شقه رقم 87رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل141

%20نسبة خصم 0227879589القاهرةالجماليه أ  ش المنصوريه الدراسه3رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل142

%20نسبة خصم 0223939498القاهرةالسيدة زينب ش بورسعيد امام مستشفى احمد ماهر306رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل143

%20نسبة خصم 0229205539القاهرةالمقطمالهضبه العليا (د) منطقه 377قطعه (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل144

%20نسبة خصم 0223167199القاهرةدار السالم ش الفيوم ناصيه ابراهيم عبد الهادى امام السنترال50رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل145

%20نسبة خصم 0223806133القاهرةالمعادى بجوار محطه بنزين موبيل151 ش 4رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل146

%20نسبة خصم 0225174014القاهرةمصر الجديدة9/2ش النصر الدور االرضى (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل147

%20نسبة خصم 0225550149القاهرةحلوان ش رياض تقاطع ش شريف55رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل148

%20نسبة خصم 0226365392القاهرةمصر الجديدة ش الحجاز برج امون58رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل149

%20نسبة خصم 0224527727القاهرةمصر الجديدة ش الخليفه المامون ناصيه ش ابراهيم القانى روكسى57رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل150

%20نسبة خصم 0224514114القاهرةمصر الجديدةش الخليفه المامون  روكسى60رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل151

%20نسبة خصم 0222669309القاهرةمصر الجديدة ش الشهيد سيد زكريا مساكن شيراتون3عماره رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل152

%20نسبة خصم 0226436089القاهرةمصر الجديدة ش عمر بن الخطاب ميدان االسماعيله24رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل153
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%20نسبة خصم 0226909877القاهرةمصر الجديدةش محمد المهدى متفرع من ش عبد هللا دراز من ش الثوره25رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل154

%20نسبة خصم 0226433729القاهرةمصر الجديدة ش النزهه130رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل155

%20نسبة خصم 0222636262القاهرةمدينه نصر طريق النصر بجوار طيبه مول81رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل156

%20نسبة خصم 0222754314القاهرةمدينه نصر ش مصطفى النحاس  بجوار التوحيد والنور43رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل157

%20نسبة خصم 0224486528القاهرةمدينه نصرالحى العاشر  برج د قطعه اربعه المنطقه الثانيه عشر(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل158

%20نسبة خصم 0222727406القاهرةمدينه نصر ش حسن المامون امام النادى االهلى50(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل159

%20نسبة خصم 0226708639القاهرةمدينه نصر79 بلوك 18 الحى السابع ش ذاكر حسين الدور االول قطعه (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل160

%20نسبة خصم 0222600118القاهرةصالح سالمعمارات العبور ش صالح سالم9عماره رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل161

%20نسبة خصم 0226399171القاهرةحلمية الزيتون ش ابن الحكم ميدان الحلميه10رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل162

%20نسبة خصم 0229223608القاهرةحدائق القبه ش مصر والسودان برج أ127رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل163

%20نسبة خصم 0226745035القاهرةالعباسية ش العباسيه ميدان عبده باشا72رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل164

%20نسبة خصم 0224839106القاهرةالدمرداش ش رمسيس امام مستشفى الدمرداش385رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل165

%20نسبة خصم 0227879403القاهرةالظاهر ش بورسعيد باب الشعريه599رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل166

%20نسبة خصم 0224975903القاهرةعين شمستقاطع ش عين شمس مع شارع احمد عصمت(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل167

%20نسبة خصم 0226637271القاهرةجسر السويس ش جسر السويس ناصيه جمال عبد الناصر25رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل168

%20نسبة خصم 022925280القاهرةالخصوصميدان الخصوص خلف شركه السعد لاللمونيوم بجوار م الحياه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل169

%20نسبة خصم 0225740111القاهرةشبرا شارع شبرا اعلى مكتبه المحبه30رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل170

%20نسبة خصم 0222021553القاهرةأغا خان ش السالم كورنيش النيل10رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل171

%20نسبة خصم 0244800665القاهرةمدينة العبورالحى االول مشروع لؤلؤه العبور أمام المجمع االسالمى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل172

%20نسبة خصم 0229297047القاهرةالتجمع الخامس بجوار سفن ستارز39مارينا مول قطعه (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل173

%20نسبة خصم 0226184027القاهرةالتجمع الخامس خلف محكمه التجمع الخامس بجوار ص الصحه2ميديكال بارك (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل174

%20نسبة خصم 0226930148القاهرةالرحابالمركز الطبى االول  الدور االول علوى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل175

%20نسبة خصم 19911الجيزةالمهندسين ش احمد عرابى92رقم معامل البرجمعمل تحاليل176

%20نسبة خصم 023303508802334596960233454260الجيزةالمهندسينش عبد المنعم رياض55معامل البرجمعمل تحاليل177

%20نسبة خصم 0237496669الجيزةالدقى ش التحرير ميدان الدقى27رقم معامل البرجمعمل تحاليل178

%20نسبة خصم 19911الجيزةالجيزة ش صالح سالم ربيع الجيزىبجوار محطه القطار32رقم معامل البرجمعمل تحاليل179

%20نسبة خصم 19911الجيزةالهرم ش الهرم426رقم معامل البرجمعمل تحاليل180

%20نسبة خصم 0235857580الجيزةالهرم ش الهرم مستشفى السالم402رقم معامل البرجمعمل تحاليل181

%20نسبة خصم 19911الجيزةالهرمش الهرم تقاطع ش العريش عمارات ميراك سنترمعامل البرجمعمل تحاليل182

%20نسبة خصم 0237412772الجيزةفيصل ش فيصل التعاون250رقم معامل البرجمعمل تحاليل183

%20نسبة خصم 19911الجيزةفيصلتقاطع ش فيصل مع ش عيد مصطفىمعامل البرجمعمل تحاليل184

%20نسبة خصم 19911الجيزةالطالبيه ش كامل عودهه من عثمان محرم2رقم معامل البرجمعمل تحاليل185

%20نسبة خصم 19911الجيزةبوالق الدكرورش ناهيا تقاطع ش ابو بكر الصديقمعامل البرجمعمل تحاليل186

%20نسبة خصم 19911الجيزةأمبابةنهايه ش معهد البحوث امام سنترال الوراقمعامل البرجمعمل تحاليل187

%20نسبة خصم 19911الجيزةحدائق االهرام ج مدخل خوفو المدخل االول122رقم معامل البرجمعمل تحاليل188

السادس من  المحور المركزى بجوار شرطه النجده7رقم معامل البرجمعمل تحاليل189

أكتوبر

%20نسبة خصم 19911الجيزة

%20نسبة خصم 19911الجيزةالشيخ زايدزايد ستى سنتر بجوار مستشفى الشيخ زايد العاممعامل البرجمعمل تحاليل190

%20نسبة خصم 19911القاهرةالزمالك ش المرعشلى تقاطع احمد حشمت15رقم معامل البرجمعمل تحاليل191

%20نسبة خصم 0222905769القاهرةمصر الجديدة ش االمام على ميدان االسماعيليه31رقم معامل البرجمعمل تحاليل192

%20نسبة خصم 19911القاهرةمصر الجديدة ش أحمد سنان سانت فاتيما2رقم معامل البرجمعمل تحاليل193

%20نسبة خصم 0224530333القاهرةمصر الجديدة ش المروه خلف سينما روكسى4رقم معامل البرجمعمل تحاليل194

%20نسبة خصم 19911القاهرةجسر السويس عمارات الفاروقيه2رقم معامل البرجمعمل تحاليل195

%20نسبة خصم 19911القاهرةمساكن شيراتونش سيد زكريا امام السنترال ومسجد الصديقمعامل البرجمعمل تحاليل196

%20نسبة خصم 0222715749القاهرةمدينه نصر ش سمير عبد الرؤف مكرم عبيد15رقم معامل البرجمعمل تحاليل197

%20نسبة خصم 19911القاهرةمدينه نصرموقف الحى العاشر تقاطع ذاكر حسين متولى الشعراوىمعامل البرجمعمل تحاليل198

199
 ب عمارات شباب المهندسين امام قسم اول مدينه 7طريق النصر رقم معامل البرجمعمل تحاليل

نصر

القاهرةمدينه نصر
%20نسبة خصم 19911

%20نسبة خصم 19911القاهرةمدينه نصر ش محمد المقريزى امام النادى االهلى1رقم معامل البرجمعمل تحاليل200

%20نسبة خصم 19911القاهرةالرحاب208المركز الطبى االول عيادات معامل البرجمعمل تحاليل201

%20نسبة خصم 0224858146القاهرةالعباسية ش العباسيه91رقم معامل البرجمعمل تحاليل202

%20نسبة خصم 0226428034القاهرةحلمية الزيتون ش سليم االول115رقم معامل البرجمعمل تحاليل203

%20نسبة خصم 19911القاهرةعين شمستقاطع شارع عين شمس وشعبان موسىمعامل البرجمعمل تحاليل204

%20نسبة خصم 0224857610القاهرةحدائق القبه ش مصر والسودان115رقم معامل البرجمعمل تحاليل205
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%20نسبة خصم 0227900122القاهرةوسط البلد ش نوبار باب الوق49رقم معامل البرجمعمل تحاليل206

%20نسبة خصم 19911القاهرةالمنيل ش سعيد ذو الفقار ميدان الباشا9رقم معامل البرجمعمل تحاليل207

%20نسبة خصم 19911القاهرةالسيدة زينب ش مجلس االمه ناصيه ش بورسعيد91رقم معامل البرجمعمل تحاليل208

%20نسبة خصم 02257840210227730158القاهرةشبرا ش شبرا59رقم معامل البرجمعمل تحاليل209

%20نسبة خصم 19911القاهرةشبرا ش محمد الخلفاوى ميدان الخلفاوى53رقم معامل البرجمعمل تحاليل210

%20نسبة خصم 19911القاهرةشبرا الخيمه مايو أرض نوبار15 ش 33رقم معامل البرجمعمل تحاليل211

%20نسبة خصم 0223597223القاهرةالمعادى ميدان الحريه153 ش 1رقم معامل البرجمعمل تحاليل212

%20نسبة خصم 19911القاهرةالمعادى ميدان الجزائر43رقم معامل البرجمعمل تحاليل213

%20نسبة خصم 0225565777القاهرةحلوان ش شريف باشا26رقم معامل البرجمعمل تحاليل214

%20نسبة خصم 19911القاهرةالمقطم9 ش 23رقم معامل البرجمعمل تحاليل215

%20نسبة خصم 19911القاهرةدار السالم ش احمد زكى امتداد ش الفيم45رقم معامل البرجمعمل تحاليل216

%20نسبة خصم 19911القاهرةالتجمع الخامسسينسفرى مول فوق سعودىمعامل البرجمعمل تحاليل217

%20نسبة خصم 19911القاهرةمدينة العبورالحى االول سنترال الحجازمعامل البرجمعمل تحاليل218

%20نسبة خصم 0233366688الجيزةالمهندسينميدان الحجاز– برج الصفا الطبي معامل ألفا البمعمل تحاليل219

%20نسبة خصم 0224177766القاهرةمصر الجديدةكلية البنات–  ش الميرغني 73معامل ألفا البمعمل تحاليل220

%20نسبة خصم 0222415066القاهرةمدينة نصرميدان سانت فاتيما-  ش عبد العزيز فهمى 94معامل ألفا البمعمل تحاليل221

%20نسبة خصم 0222415454القاهرةمصر الجديدةميدان صالح الدين- شارع عثمان بن عفان28معامل ألفا البمعمل تحاليل222

%20نسبة خصم 0229220390القاهرةجسر السويس نادى الشمس5 ش جسر السويس أمام بوابة 181معامل ألفا البمعمل تحاليل223

%20نسبة خصم 0222560268القاهرةروكسى(عمارة زهرة روكسى)خلف سينما روكسى - ش األثرى ابن نافع4معامل ألفا البمعمل تحاليل224

%20نسبة خصم 0223957100القاهرةوسط البلدميدان التحرير-  شارع طلعت حرب 1معامل ألفا البمعمل تحاليل225

%20نسبة خصم 0223623300القاهرةالمنيل ش المنيل47معامل ألفا البمعمل تحاليل226

%20نسبة خصم 0235705620الجيزةالجيزةالجيزة-  ش مراد 22معامل ألفا البمعمل تحاليل227

%20نسبة خصم 0235705601الجيزةالجيزةميدان الجيزة- برج النصر معامل ألفا البمعمل تحاليل228

%20نسبة خصم 0224609899القاهرةشبرا ش شبرا40معامل ألفا البمعمل تحاليل229

%20نسبة خصم 0222012132القاهرةأغا خان عمارات أغاخان1معامل ألفا البمعمل تحاليل230

%20نسبة خصم 0226840031القاهرةحدائق القبه ش مصر والسودان127معامل ألفا البمعمل تحاليل231

%20نسبة خصم 0227877542القاهرةالظاهر ش جعفر الظاهر3معامل ألفا البمعمل تحاليل232

%20نسبة خصم 0229224832القاهرةالعباسية ش العباسية109معامل ألفا البمعمل تحاليل233

%20نسبة خصم 0237832221الجيزةفيصلامام كلية التربية الرياضية– برج لؤلؤة فيصل معامل ألفا البمعمل تحاليل234

%20نسبة خصم 0237444374الجيزةفيصل ش فيصل159معامل ألفا البمعمل تحاليل235

%20نسبة خصم 0225253050القاهرةالمعادىكورنيش النيل منزل كوبر المنيبمعامل ألفا البمعمل تحاليل236

%20نسبة خصم 0225167127القاهرةالمعادى ش النصر28رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل237

%20نسبة خصم 0223805899القاهرةالمعادى ميدان الحريه9رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل238

%20نسبة خصم 0223935101الجيزةأرض اللواءش شريف2معامل ألفا البمعمل تحاليل239

%20نسبة خصم 0224939502القاهرةعين شمس ش احمد عصمت تقاطع ش عين شمس75رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل240

241
السادس من مجمع ماجدةمعامل ألفا البمعمل تحاليل

أكتوبر

0238368104الجيزة
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0222870800القاهرةمدينة نصر ش عباس العقاد106معامل ألفا البمعمل تحاليل242

%20نسبة خصم 0226711694القاهرةمدينه نصر ش مكرم عبيد امام حديقه الطفل68رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل243

%20نسبة خصم 0224051147القاهرةمدينه نصر ب طريق النصر بجوار طيبه مول77رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل244

%20نسبة خصم 0224733143القاهرةمدينه نصر ش احمد الزمر ميدان الحى العاشر2الحى العاشر رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل245

%20نسبة خصم 0226331616القاهرةحلمية الزيتون ش ابن الحكم29معامل ألفا البمعمل تحاليل246

%20نسبة خصم 0235873467الجيزةالهرم ش الهرم300معامل ألفا البمعمل تحاليل247

%20نسبة خصم 0235840931الجيزةالهرم ش الهرم417معامل ألفا البمعمل تحاليل248

%20نسبة خصم 0237607240الجيزةالجيزة ش مصدق14معامل ألفا البمعمل تحاليل249

%20نسبة خصم 0233478900الجيزةالعجوزة ش عبد المنعم رياض59معامل ألفا البمعمل تحاليل250

%20نسبة خصم 0233052830الجيزةالمهندسين ش أحمد عرابى33معامل ألفا البمعمل تحاليل251

%20نسبة خصم 0223911900القاهرةالسيدة زينب ش بورسعيد208معامل ألفا البمعمل تحاليل252

%20نسبة خصم 0229205029القاهرةالمقطم بالمقطم بجوار نادى مصر للتأمين9شارع معامل ألفا البمعمل تحاليل253

%20نسبة خصم 0224939502القاهرةعين شمستقاطع ش عين شمس-  ش أحمد عصمت 75معامل ألفا البمعمل تحاليل254

255
0238518048الجيزةالشيخ زايدالدور األرضى بعد هايبر وان -104ب شقة 6 -1الحى االول مدخل معامل ألفا البمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0238516317الجيزةالشيخ زايدأركان مول- مدخل الشيخ زايد معامل ألفا البمعمل تحاليل256

%20نسبة خصم 0229734970القاهرةحلوانناصية ش شريف-  ش رياض 55معامل ألفا البمعمل تحاليل257

%20نسبة خصم 0222662191القاهرةمساكن شيراتونمساكن صقر قريش  اعلى فودافون-  ش سيد زكريا 90رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل258

%20نسبة خصم 0226165310القاهرةالتجمع الخامسسيتى بالزا مول بجوار سيلفر ستارمعامل ألفا البمعمل تحاليل259

%20نسبة خصم 0224180881القاهرةمدينة نصرامام بوابة هوليداى- سيتى ستارز معامل ألفا البمعمل تحاليل260

%20نسبة خصم 022729779701202891202القاهرة  ش الجامعة الحديثة، أمام كلية الصيدلة، المقطم8046معامل ألفا البمعمل تحاليل261

01204943936المنيا سمالوطامام شركة الميكنة الزراعية (موقف المنيا ) ش عامر 28معامل ألفا البمعمل تحاليل262

يوميا من الساعه 

 ص و حتي 8:30

 م عدا 11:00

%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 02239114936022392769119962القاهرةوسط البلد ش شريف9رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل263

%40%-25نسبة خصم 0223913522022390563919962القاهرةوسط البلد ش عبد الخالق ثروت54رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل264

%40%-25نسبة خصم 022794529019962القاهرةوسط البلد ش نوباربجوار محطه سعد زغلول13رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل265

%40%-25نسبة خصم 022382890419962القاهرةمدينة نصر عمارات عثمان ش مصطفى النحاس81رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل266

%40%-25نسبة خصم 0222902840022415787719962القاهرةمصر الجديدة ش الحرية السبع عمارات18الب كايرو معامل معمل تحاليل267

%40%-25نسبة خصم 022642178619962القاهرةمصر الجديدة ش المنصوره  برج هارون ميدان الجامع18رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل268

%40%-25نسبة خصم 022775468119962القاهرةمصر الجديدة ش النزهه  برج بانوراما تريومف138رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل269

%40%-25نسبة خصم 022532671119962القاهرةالمنيلش المنيل (أ) 89الب كايرو معامل معمل تحاليل270

02251714300225171431القاهرةالمعادى ش فلسطين امام محطه البنزين1رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل271
%40%-25نسبة خصم 19962
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الب كايرو معامل معمل تحاليل272
أعلى -  شارع خالد بن الوليد تقسيم فريد ذكى 90- حدائق حلوان 

مونجينى
%40%-25نسبة خصم 19962القاهرةالمعادى

%40%-25نسبة خصم 19962القاهرةالمعادىامام محطة البنزين-  شارع فلسطين 1/1- المعادى فلسطين الب كايرو معامل معمل تحاليل273

%40%-25نسبة خصم 022241977119962القاهرةحلمية الزيتونابراج العز ميدان ابن الحكم ش طومان باى مبنى أالب كايرو معامل معمل تحاليل274

%40%-25نسبة خصم 022460960419962القاهرةشبرا ش شبرا بجوار حى شبرا40رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل275

%40%-25نسبة خصم 022313162219962القاهرةالتجمع الخامسكمه+ ش مول دانا وان خلف المح16رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل276

%40%-25نسبة خصم 022693262719962القاهرةالرحاب2الرحاب مول طبى رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل277

%40%-25نسبة خصم 1996201100925873القاهرةالمقطم امام نادى المقطم9ش الب كايرو معامل معمل تحاليل278

%40%-25نسبة خصم 0225585337022558561219962القاهرةحلوانش ذكى برج لؤلوه حلوان32الب كايرو معامل معمل تحاليل279

%40%-25نسبة خصم 022556668419962القاهرةحلوان ش رايل اعلى كارفور41رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل280

%40%-25نسبة خصم 022479667419962القاهرةمدينه الشروق بجوار ماكدونالدز4 مجاوره 9مول جالكسى الحى الب كايرو معامل معمل تحاليل281

%40%-25نسبة خصم 0237489794الجيزةالدقى ش التحرير اعلى مطاعم جاد الدور الثامن97  رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل282

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةالمهندسين ميدان سفنكس ش جامعه الدول العربيه5رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل283

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةالمهندسين ش شهاب تقاطع فوزى رماح الدور الخامس48رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل284

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةبوالق الدكرورالمهندسين-  ش عبد المنعم رياض 54الب رويال معاملمعمل تحاليل285

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةفيصلالدور االول- اعلى اتصاالت -  شارع الوحدة 36الب رويال معاملمعمل تحاليل286

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةفيصل4 ش ناهيا الدور الثالث شقه رقم 10رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل287

288
السادس من  ش الملك فيصل محطه مدكور امام المنوفى443رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل

أكتوبر
الجيزة

0235859891
16064

%40%-25نسبة خصم 

289
السادس من  اعلى الشبراوى15 وحده رقم 3الطوابق مول جنديه الدور الب رويال معاملمعمل تحاليل

أكتوبر
16064الجيزة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةالشيخ زايد2الحى السابع بجوار مسجد الحصرى ابراج البرعى بالزا  الب رويال معاملمعمل تحاليل290

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةمصر الجديدة70الحى السادس المجاوره الثانيه اول ش الدولسى عماره رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل291

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةمصر الجديدةداخل المركز الطبى بمدينة االنتاج االعالمىالب رويال معاملمعمل تحاليل292

%40%-25نسبة خصم 16064الجيزةمصر الجديدة الدور الرابعc توين تاورز مبنى 18 يوليو القطعه رقم 26محور الب رويال معاملمعمل تحاليل293

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةحلمية الزيتون ش الطحاوى برج الصفوه الخليفه المامون روكسى5رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل294

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةمدينه نصرروكسى–  ش المقريزى برج االطباء الدورالرابع 53رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل295

296
 ش النزهه ميدان سانت فاتيما اعلى ماركت اوالد رجب و امام 160رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل

بنك مصر

مدينه نصر
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةالنزهه الجديدةميدان صالح الدين-  شارع عثمان بن عفان 9الب رويال معاملمعمل تحاليل297

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةباب اللوقالدور االول- اعلى كشرى الزعيم - شارع سليم االول  (أ) 80الب رويال معاملمعمل تحاليل298

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةالمقطم3شقة - برج ج - عمارة الؤلؤة -  ش مصر والسودان 127الب رويال معاملمعمل تحاليل299

300
المقطمالدور االول - 8ابراج غنيم الشقة رقم -  شارع عين شمس برج أ 68الب رويال معاملمعمل تحاليل

16064القاهرة
%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةالمعادى ش عباس العقاد الدور السابع5رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل301

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةدار السالم ش عبد الحميد عوض بجوار محجوب للسيراميك41رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل302

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةحلوانالدورالثانى- عمارة فرح - الحى العاشر - ش محمد مهدى عرفة 6الب رويال معاملمعمل تحاليل303

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةشبرا مصر ش مجدى امام الشبراوى22رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل304

305
الدور  - 2ميدان الف مسكن شقة رقم -  أ شارع جسر السويس 100الب رويال معاملمعمل تحاليل

الرابع

شبرا الخيمه
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرة شبرا الخيمه ش شريف عماره اللواء الدور الرابع2رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل306

307
شبرا الخيمه186شقة - مدينة العبور - الدور الثالث  - مول الحجاز - الحى االول الب رويال معاملمعمل تحاليل

16064القاهرة
%40%-25نسبة خصم 

308
التجمع الخامسبجوار كافيتريا البالط الملكى- ميدان المطرية - سلوى محمد / عيادة دالب رويال معاملمعمل تحاليل

16064القاهرة
%40%-25نسبة خصم 

309
العاشر من  ميدان النافوره الدور االرضى امام السكريه9 ش 14رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل

رمضان
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16987القاهرةشبرا الدور االول2 مدخل رقم 9 بلوك 8عمارات االسكندريه شقه رقم معامل حسابمعمل تحاليل310

311
 - 3الدور -  ب 7عمارة - عمارات االتحادية منتصر -  ش الهرم 300معامل حسابمعمل تحاليل

204شقة 

مدينه نصر
16987القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16987القاهرةمدينه نصر ل ش النصر ميدان الجزائر45رقم معامل حسابمعمل تحاليل312

%40%-25نسبة خصم 16987الجيزةالهرم ش احمد ذكى بجوار فايده كامل الدور االول239رقم معامل حسابمعمل تحاليل313

%40%-25نسبة خصم 16987القاهرةالمعادى ش محمد سيد احمد الدور الثانى38رقم معامل حسابمعمل تحاليل314

%40%-25نسبة خصم 16987القاهرةمصر الجديدة ش شبرا اعلى بنك كريدى اجريكول الدور االول22رقم معامل حسابمعمل تحاليل315

316
-  الكائن بشارع محمد الخلفاوى 53 بادور الثانى بالعقار رقم 5الشقة معامل حسابمعمل تحاليل

الساحل

الجيزةالمهندسين
16987

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16987القاهرةحلمية الزيتون مايو برج القطان اعلى مستشفى تبارك15ش معامل حسابمعمل تحاليل317

318
السادس من مسطرد الشارع الجديد ناصية مسجد سالمه بصيلهمعامل حسابمعمل تحاليل

أكتوبر

الجيزة
16987

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 0237600965الجيزةالمهندسين تقاطع ش احمد عرابى25شارع  رقم 2تكنوالبمعمل تحاليل319

%40%-25نسبة خصم 0227944922الجيزةباب اللوقسلفر ستار مول ش اخناتون اعلى سعودى ماركتتكنوالبمعمل تحاليل320

%40%-25نسبة خصم 0224157869القاهرةمصر الجديدةمول دوحه العاشر عماره أ الدور الثالثتكنوالبمعمل تحاليل321

%40%-25نسبة خصم 0224019825القاهرةمدينة نصر شارع عباس العقاد5تكنوالبمعمل تحاليل322

%40%-25نسبة خصم 01119017500 0233359300الجيزةالدقىش محى الدين ابو العز الدور االول46فرست البمعمل تحاليل323

%40%-25نسبة خصم 023569924201119017500الجيزةفيصلاول كوبرى فيصل برج االطباءفرست البمعمل تحاليل324

%40%-25نسبة خصم 023742332801140664493الجيزةفيصل ش طوابق كعابيش تقاطع االربعين63الطوابق رقم فرست البمعمل تحاليل325

%40%-25نسبة خصم 022531935201154454971القاهرةالمنيل5الدور-  ش المنيل اعلى توكيل سامسونج 78فرست البمعمل تحاليل326

السادس من المحور المركزى سنتر الفيروز أ الدور الخامسفرست البمعمل تحاليل327

أكتوبر

%40%-25نسبة خصم 023838038301151840005الجيزة

%40%-25نسبة خصم 023712070801140664491الجيزةأمبابةميدان القوميه أول شارع عمر بن الخطاب أرض الجمعيهفرست البمعمل تحاليل328

%40%-25نسبة خصم 0224555077القاهرةمصر الجديدةروكسى–  ش بطرس غالى 12فرست البمعمل تحاليل329 7 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%40%-25نسبة خصم 022499119901069467933القاهرةعين شمس ش عين شمس تقاطع برج البارون85فرست البمعمل تحاليل330

%40%-25نسبة خصم 02357148400235714842الجيزةفيصلبرج اوالد رجب اول فيصل بجوار برج االطباءالحياه/ معامل معمل تحاليل331

%40%-25نسبة خصم 0223645700الجيزةالقصر العينى ش القصر العينى اعلى صيدليه على وعلى33الحياه/ معامل معمل تحاليل332

%40%-25نسبة خصم 0227544723القاهرةالمعادىميدان الجزائر–  ش النصر 146الحياه/ معامل معمل تحاليل333

334
السادس من  مركز هنيده البخارى امام مسجد الحصرى5الحياه/ معامل معمل تحاليل

أكتوبر

%40%-25نسبة خصم 02383777620238377763الجيزة

%40%-25نسبة خصم 02356125960100103806الجيزةالهرمامام برج الضرائب–  ش ترعه الزمر 77– نصر الدين – الهرم سيجما البمعمل تحاليل335

%40%-25نسبة خصم 022517584516646القاهرةالمعادى ش النصر45رقم يونى الب/ معمل معمل تحاليل336

%40%-25نسبة خصم 022616184316646القاهرةالقطاميهالسنتر الطبى متفرع من ش اخناتون التجمع الخامسيونى الب/ معمل معمل تحاليل337

%40%-25نسبة خصم 022180439716646القاهرةمصر الجديدة ش فريد سميكه48رقم يونى الب/ معمل معمل تحاليل338

%40%-25نسبة خصم 023345730216646الجيزةالمهندسين ش سوريا ميدان مصطفى محمود5رقم يونى الب/ معمل معمل تحاليل339

%40%-25نسبة خصم 023782638201100623130الجيزةفيصل شارع نبيل طه الطالبيه2رقم االهرام/ معملمعمل تحاليل340

%40%-25نسبة خصم 01144972691الجيزةفيصل19011 ب شارع الملك فيصل طالبية أعلى صيدليات 401االهرام/ معملمعمل تحاليل341

%40%-25نسبة خصم 01120588328الجيزةالدقى ش التحرير امام محطه مترو الدقى108رقم االهرام/ معملمعمل تحاليل342

%40%-25نسبة خصم 01151510669القاهرةالقصر العينىش القصر العينى امام معهد الكبد21االهرام/ معملمعمل تحاليل343

%40%-25نسبة خصم 01062668820القاهرةأكتوبر-06الحى الثالث امام مجمع البنوك بجوار صيدلية شفائىاالهرام/ معملمعمل تحاليل344

0552378013الشرقيةالزقازيقبرج االعتماد طريق مفارقة المنصورةاالهرام/ معملمعمل تحاليل345

%40%-25نسبة خصم 0226163372القاهرةالتجمع الخامس  امام المحكمه213ميديكال بارك سنتر عيادهمعامل سينا البمعمل تحاليل346

%40%-25نسبة خصم 0227573312القاهرةالقطاميه ش النصر محطه النصر15رقم معامل سينا البمعمل تحاليل347

%40%-25نسبة خصم 01146572328الجيزةالصفش الجيش عمارة الحاج محمد أبو سالممعمل القدسمعمل تحاليل348

%40%-25نسبة خصم 023369203023369204الجيزةالدقى ش محى الدين أبو العز50رقم  معامل النيلمعمل تحاليل349

%40%-25نسبة خصم 0233380405الجيزةالمهندسين ش سليمان أباظه35رقم الب ميدمعمل تحاليل350

%40%-25نسبة خصم 0224192418القاهرةمدينه نصرحى النزهه ميدان الساعهتوب سكان البمعمل تحاليل351

%40%-25نسبة خصم 224864507القاهرةالعباسية ش رمسيس399رقم بيوتكمعمل تحاليل352

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةمصر الجديدة ش عثمان بن عفان ميدان صالح الدين25رقم سبيد البمعمل تحاليل353

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةمدينه نصر ش الدكتور محمد عوض متفرع من مكرم عبيد6رقم سبيد البمعمل تحاليل354

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةالتجمع الخامسسنتر سيتى بالزا من ش التسعينسبيد البمعمل تحاليل355

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةمدينة العبور الحى االول9سنتر لؤلؤه العبور شقه رقم سبيد البمعمل تحاليل356

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةمصر الجديدة ش نهرو خلف الميرالند22رقم سبيد البمعمل تحاليل357

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةالعباسيةالعباسية-  شارع رمسيس 380سبيد البمعمل تحاليل358

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةالحلميةالدور الثالث-  شارع سليم االول ميدان الحلمية برج الفهيم 81سبيد البمعمل تحاليل359

%40%-25نسبة خصم 0227955847القاهرةجاردن سيتى ش محمد فهمى السيد بجواره سفاره السودان1رقم اليف البمعمل تحاليل360

%40%-25نسبة خصم 0223920407الجيزةباب اللوق ميدان الفلكى11رقم اليف البمعمل تحاليل361

%40%-25نسبة خصم 0222580296القاهرةمصر الجديدة ش القبه روكسى25رقم اليف البمعمل تحاليل362

%40%-25نسبة خصم 0224929450القاهرةعين شمس ش على حسن احمد عصمت1رقم اليف البمعمل تحاليل363

%40%-25نسبة خصم 0235709597الجيزةالجيزة أ ش مراد بجوار عمر افندى22رقم اليف البمعمل تحاليل364

%40%-25نسبة خصم 01011323213الجيزةأمبابةش الوحده87رقم اليف البمعمل تحاليل365

%40%-25نسبة خصم 0225252516القاهرةدار السالم ش مصر حلوان الزراعى103رقم اليف البمعمل تحاليل366

%40%-25نسبة خصم 0233068863القاهرةالمنيب5 ش ترعه الزمر الدور الثالث شقه رقم 4رقم اليف البمعمل تحاليل367

%40%-25نسبة خصم 0235652992الجيزةالعمرانية ش الثالثينى محطه التعمير65رقم اليف البمعمل تحاليل368

%40%-25نسبة خصم 0233470131الجيزةالمهندسين ش المحروسه متفرع من ش أحمد عرابى5رقم اليف البمعمل تحاليل369

%40%-25نسبة خصم 01094696664القاهرةالتجمع الخامس خدمات النرجس بجوار الكنيسه6رقم اليف البمعمل تحاليل370

%40%-25نسبة خصم 0242184837القاهرةالقناطر الخيريهمركز السالم الطبى بجوار مدرسه نور االسالماليف البمعمل تحاليل371

%40%-25نسبة خصم 0224343546القاهرةمصر والسودان ش مصر والسودان اعلى بيتك127رقم فاست البمعمل تحاليل372

%40%-25نسبة خصم 01026007492القاهرةشبرا الخيمهابراج المدينه المنوره الشارع الجديدفاست البمعمل تحاليل373

%40%-25نسبة خصم 01026007493القاهرةبهتيمش المدارس ميدان بهتيمفاست البمعمل تحاليل374

%40%-25نسبة خصم 01026007429القاهرةمسطردش نجم مسطرد الدور االول امام صيدليه احمد مصطفىفاست البمعمل تحاليل375

%40%-25نسبة خصم 01000265139القاهرةشبرا الخيمهش عرابى برج االطباء القديمفاست البمعمل تحاليل376

%40%-25نسبة خصم 01026007505القاهرةجسر السويسش جمال عبد الناصر مركز الرازىفاست البمعمل تحاليل377

%40%-25نسبة خصم 01026007503القاهرةجسر السويسش جمال عبد الناصر برج روما الدور الثالث117رقم فاست البمعمل تحاليل378

%40%-25نسبة خصم 01026007454القاهرةعين شمس ش االربعين عين شمس الغربيه الدور الثالث48رقم فاست البمعمل تحاليل379

%40%-25نسبة خصم 01026007486القاهرةالمطريه ش المطريه العمومى ميدان المطريه97رقم فاست البمعمل تحاليل380

381
الجيزةالمهندسين ش انس بن مالك  متفرع من ش شهاب45اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901000086318

382
الجيزةالجيزة ش مراد ميدان الجيزه24رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901090102300

383
القاهرةشبرا الخيمهمدينة الفتح بجوار محمد أبو الهنا-   مايو15ش السادات من شارع اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901015156126

384
القاهرةشبرا مصر ش شبرا امام محطه مترو الخلفاوى230رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901017608459

385
القاهرةالمعادى ميدان الحريه5رقم 150 ش 2رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901012221034

386
القاهرةالمعادىصحه المراه التجمعاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901022062889

387
القاهرةمصر الجديدةميدان الجامع– عثمان بن عفان –  ش رشيد 8اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901090102627

388
السادس من ميدان النجدة- سيال مول الحى الرابع اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

أكتوبر

الجيزة
%60%-30نسبة خصم  من 1998901012221029

389
القاهرةالتجمع الخامسصحه المراه التجمعاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901022118272
8 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه



م
نوع مقدم 

الخدمه

درجة تخصص الطبيب

الطبيب

فاكس3تليفون 2تليفون 1تليـــــــفون المحافظةالمنطقةالعــــــــــنواناالســــــــــم
Plus Cardمواعيد العيادةموبايلالخط الساخن

390
القاهرةالتجمع الخامسالحى االول مركز الخدمات امام المحكمهاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 1998901022062889

%15نسبة خصم تصل إلى 19144الجيزةالمهندسين ش سليمان اباظه بجوار غرفه التجاره االمريكيه35رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه391

%15نسبة خصم تصل إلى 19144الجيزةالمهندسين ش عبد المنعم رياض برج االطباء الدور االول55رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه392

393
- برج األطباء  - ( شارع عبد المنعم رياض55)وحدة صحة المرأة (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه

الدور الرابع عشر

الجيزةالمهندسين
%15نسبة خصم تصل إلى 19144

%15نسبة خصم تصل إلى 19144الجيزةالجيزة ش مراد اعلى اوالد رجب15رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه394

%15نسبة خصم تصل إلى 19144الجيزةفيصلبجوار النساجون الشرقيون- شارع فيصل319(م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه395

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةمصر الجديدة ش فريد سميكه امام نادى الشمس17رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه396

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةمصر الجديدة ش القبه بجوار كنيسه االدفنتيست روكسى18رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه397

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةمدينه نصر ش سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد15رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه398

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةوسط البلد ميدان التحرير بجوار كنتاكى15رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه399

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةالعباسية ش العباسيه91رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه400

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةالمنيل ش المنيل امام محطه بنزين اويل ليبيا110رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه401

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةالمعادى ش الجزائر اعلى اوالد رجب43رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه402

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةحلوان ش محمد السيد احمد برج النادى امام مطعم مؤمن41رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه403

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةشبرا ش شبرا اعلى فرع فودافون59رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه404

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةشبرا ش شبرا بجوار مدرسه التوفيقيه66رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه405

%15نسبة خصم تصل إلى 19144القاهرةالمقطم امام محطه بنزين توتال9 ش 420رقم (م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه406

407
(م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه

تقطع شارع يوسف عباس مع شارع النصر (برج دار الفؤاد الطبى )
القاهرة

%15نسبة خصم تصل إلى 1914401272203258

%15نسبة خصم تصل إلى 1914401272203258القاهرة شارع مصر و السودان أعلى البنك االهلى123(م د -غ )كايرو سكان / مركز مركز أشعه408

0237495160الجيزةالدقىبرج ساريدار الدور الثالث–  ش التحرير 92االهرام لالشعهمركز أشعه409
%60%-30نسبة خصم  من 

022206587602220681220222067182القاهرةشبرا ش شبرا أعلى بنك عودة بجوار سنترال شبرا128االهرام لالشعهمركز أشعه410
%60%-30نسبة خصم  من 

023582708902358270810235827090الجيزةالهرم ش عثمان محرم الطالبيه43رقم االهرام لالشعهمركز أشعه411
%60%-30نسبة خصم  من 

السادس من  اكتوبر رنا مول بعد الحصرى والتوحيد والنور6االهرام لالشعهمركز أشعه412

أكتوبر

0238355640الجيزة
%60%-30نسبة خصم  من 

023586853002358636700235864003الجيزةالجيزة(اعلى مستشفى تبارك) ش الملك فيصل 434االهرام لالشعهمركز أشعه413
%60%-30نسبة خصم  من 

414
ميجا سكان / مركزمركز أشعه

حافظ شريف/ د

022794443002279622600227943001القاهرةوسط البلدباب اللوق-  شارع التحرير180
%60%-30نسبة خصم  من 

415
ميجا سكان / مركزمركز أشعه

حافظ شريف/ د

02357364600235720877الجيزةالجيزة شارع مراد10
%60%-30نسبة خصم  من 

416
ميجا سكان / مركزمركز أشعه

حافظ شريف/ د

02357208770235734702الجيزةالجيزةعمارة مصر للتأمين
%60%-30نسبة خصم  من 

417
ميجا سكان / مركزمركز أشعه

حافظ شريف/ د

0237625577الجيزةالمهندسين ش سوريا المهندسين44
%60%-30نسبة خصم  من 

418
022290866702241419940224141994القاهرةمصر الجديدةعمارة لطفى و زلط بجوار نادى هيليوبلس-  ش الميرغنى 11مصر لألشعة/ مركز مركز أشعه

%10نسبة خصم  من 

02263599820226421813القاهرةمصر الجديدةميدان سفير– شارع أبو بكر الصديق 60سفير لألشعةمركز أشعه419
%60%-30نسبة خصم  من 

02263811720226361406القاهرةمصر الجديدة ش السباق الميريالند10رقم المركز الوطنى لالشعهمركز أشعه420
%20نسبة خصم  من 

 عثمان بن عفان ميدان صالح الدين أمام مستشفى العاصمه 25رقم (كبد  )فبروسكوب مركز أشعه421

الدور الرابع

0224179062القاهرةمصر الجديدة
%60%-30نسبة خصم  من 01270707098

0224730417القاهرةمدينه نصر ش احمد الزمر ميدان الحى العاشر2رقم سمارت سكانمركز أشعه422
%60%-30نسبة خصم  من 

0224192418القاهرةمدينه نصرحى النزهه ميدان الساعهتوب سكانمركز أشعه423
%60%-30نسبة خصم  من 

02240253620224025360القاهرةمدينه نصر ش الطيران82رقم فيوسكانمركز أشعه424
%60%-30نسبة خصم  من 

425
01000045975القاهرةالمنيل شارع محمد فريد وجدى متفرع من شارع الملك عبد العزيز آل سعود2مركز وافىمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01004040518

022607724401226711689القاهرةمدينة الرحاب114المركز الطبى االول عياده الرحاب سكان لالشعه/ مركزمركز أشعه426
%60%-30نسبة خصم  من 0114806164

02255447700225588393القاهرةحلوانعمارات المروة بجوار محطة مترو حلوانمركز حورسمركز أشعه427
%60%-30نسبة خصم  من 

02255766370225576683القاهرةحلوان راغب تقاطع ش محمد سيد احمد38عماره كنتاكى رقممركز حورسمركز أشعه428
%60%-30نسبة خصم  من 

022532620002253263000225326400القاهرةالمنيل أ شارع متحف المنيل92فرست سكانمركز أشعه429
%60%-30نسبة خصم  من 

0224455442القاهرةالعباسيةالعباسية–  ميدان الجيش 10مركز المستقبلمركز أشعه430
%60%-30نسبة خصم  من 01000642220

0235680420الجيزةفيصل ش الملك فيصل481رقم ماستر سكانمركز أشعه431
%60%-30نسبة خصم  من 

0235696436الجيزةالهرمامام برج الضرائب–  ش ترعه الزمر 77– نصر الدين سيجما سكانمركز أشعه432
%60%-30نسبة خصم  من 

02251711150225171116القاهرةالمعادى ش النصر ميدان الجزاير45كابيتال سكانمركز أشعه433
%60%-30نسبة خصم  من 

434
02236407130223645614القاهرةوسط البلد ش القصر العينى امام مستشفى الفرنساوى23 و 51رقم عمرو زايد لالشعة والرنين المغناطيسىمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 
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02255888920225588891القاهرةحلوانحلوان-  امتداد ش عبد الرحمن 5 ش رقم 2رقم اوبتيما سكان/ مركزمركز أشعه435
%60%-30نسبة خصم  من 

0237601710الجيزةالمهندسين ش جامعة الدول العربية64(مؤمنة كامل)المختبرمعمل تحاليل436
%35% - 20نسبة خصم 

%20نسبة خصم  من 1991101062730134الجيزةالمهندسين شارع عبد المنعم رياض المهندسين55البرج سكانمركز أشعه437

0238606727الجيزةالعياطالعياط امام مركز الشرطهسما سكانمركز أشعه438
%60%-30نسبة خصم  من 

السادس من  اكتوبر الحى الثامن المحور الخدمى6برايت سكانمركز أشعه439

أكتوبر

0238371869 الجيزة
%60%-30نسبة خصم  من 01024599699

0225160346القاهرةالمعادى المعادى257 ش 25رقم هارت سكانمركز أشعه440
%60%-30نسبة خصم  من 

%60%-30نسبة خصم  من 16436الجيزةالمهندسين ش محى الدين أبو العز38رقم صحه سكانمركز أشعه441

02330287010233028702الجيزةالمهندسين ش القدس الشريف متفرع من ش شهاب39رقم ايرس لالشعهمركز أشعه442
%60%-30نسبة خصم  من 

0237746031الجيزةالجيزة ش مراد ميدان الجيزه5رقم الجيزه لالشعهمركز أشعه443
%60%-30نسبة خصم  من 

%60%-30نسبة خصم  من 0228180145022818014401017631657011211186124القاهرةحلوان تقاطع ش منصور مع المراغى بجوار محطه مترو حلوان44رقم المركز الدولى لالشعهمركز أشعه444

%40%-25نسبة خصم 02333819670233381968الجيزةالمهندسين ش شهاب4رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل445

%40%-25نسبة خصم 0237600641الجيزةالدقى ش مصدق امام كوستا42رقم الب كايرو معامل معمل تحاليل446

خصم على األدوية المستورده 0233382180الجيزةالدقى ش التحرير امام سينما التحرير131رقم صيدلية الليثىصيدليات447

%12والمحلى % 6

خصم على األدوية المستورده 02333590910233359012الجيزةالدقى ش التحرير ناصيه ش السودان2رقم صيدلية الليثىصيدليات448

%12والمحلى % 6
%40%-25نسبة خصم 0237833662 الجيزةفيصل ش فيصل برج النصر446الب كايرو معامل معمل تحاليل449

خصم على األدوية المستورده 0227378444القاهرةالزمالكش محمد مظهر امام فندق هيلتون28رقم صيدلية الليثىصيدليات450

%12والمحلى % 6
خصم على األدوية المستورده 0223619120القاهرةالسيدة زينب ش خليفه امام مستشفى اورام االطفال9رقم صيدلية الليثىصيدليات451

%12والمحلى % 6

452
السادس من المحور المركزى الحى الثامن عمارات السيتيه خلف الحصرىالب كايرو معامل معمل تحاليل

أكتوبر

%40%-25نسبة خصم 0238359777الجيزة

خصم على األدويه المستورده 0224792364القاهرةمدينه الشروق فرع جنه مول بجوار جهاز المدينه1رقم صيدلية سهير االنصارىصيدليات453

%11والمحلى % 6

454
القاهرةمدينه الشروقفرع السوق التجارى القديم بجوار محطه السوبرصيدلية سهير االنصارىصيدليات

01282822299
خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 6

455
خصم على األدويه المستورده 0226065513القاهرةمدينه الشروق م100فرع محطه المطعم ميدان النافوره اسكان صيدلية سهير االنصارىصيدليات

%11والمحلى % 6

456
السادس من فرع الحى الرابع مجاوره اولى بجوار شركه السكرصيدلية سهير االنصارىصيدليات

أكتوبر

الجيزة
01206184184

خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 6

457
السادس من 13فرع الحى الثالث مجاوره اولى بجوار جابى مول ش صيدلية سهير االنصارىصيدليات

أكتوبر

الجيزة
01206185185

خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 6

458
خصم على األدويه المستورده 02334548900237622089الجيزةالمهندسين ش طيبه بجوار قدوره جامعه الدول العربيه4رقمالفيروز/ صيدليه  صيدليات

%12والمحلى % 5

0237481948الجيزةالدقى ش ايران31توفيق احمد/ صيدلية صيدليات459
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

460
السادس من بجوار المرور– المجمع االدارى - مدينة المختارماجدة. د/ صيدلية  صيدليات

أكتوبر

خصم على األدويه المستورده 0238336468الجيزة

%11والمحلى % 11

السادس من البنك العربى بعد ميدان الحصرىنيفين/  صيدليه  د صيدليات461

أكتوبر

0238370279الجيزة
خصم على األدويه المستورده 

%0والمحلى % 0
02378130020237813001الجيزةالهرممحطة الطالبية–  شارع الهرم 300أحمد سامى الحوفى/ صيدلية  د صيدليات462

خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

463
 ش عل فرج متفرع من آلـ حمد الثاني أول فيصل أمام مدرسة نجيب 7نيرة/ صيدلية  د صيدليات

محفوظ  االبتدائيه

خصم على األدويه المستورده 0237754638الجيزةفيصل

%11والمحلى % 5

01202445007الجيزةفيصلابراج النيل المريوطيهالجنيدى/ صيدليه صيدليات464
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

465
الجيزةفيصلش طارق بن زياد من ش المنشيه حسن محمدالمختار/ صيدليه صيدليات

01002969021
خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 5

01098614140الجيزةأمبابة ش طلعت حرب36رقم المغربى/ صيدليه صيدليات466
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

467
الجيزةأمبابةش االقصر تقاطع ش االمام الغزالى بعد مسجد التوحيدالنور الجديده/ صيدليه صيدليات

01016138612
خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 5

0238608666القاهرةالعياط ش الثوره بجوار السنترال الجديد5رقم شعبان  قرنى.  دصيدليات468
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 7
0238761120القاهرةوردانمركز منشاه القناطر الجيزه وردانسامح سعيد/ صيدليه صيدليات469

خصم على األدويه المستورده 

%9والمحلى % 6
0235335027القاهرةوراق العرب10 متفرع من ش رقم 6ش رقم فيوليت جورج الجديده/صيدليه صيدليات470

خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

471
القاهرةشبراش عبد الحميد الديب من ميدان المماليك الخلفاوىمحمد المختار/ صيدليه صيدليات

01018805859
خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 5

02220052080222005265القاهرةشبراشيكوالنى سابقا– ش المستشفى شبرا 16النصر/ صيدلية  صيدليات472
خصم على األدويه المستورده 

%11والمحلى % 11

473
متفرع من معمل االلبان بجوار مستشفى مارى – ش محسن الشيخ 1أندرو/ صيدلية   صيدليات

مرقص

خصم على األدويه المستورده 0224307215القاهرةشبرا

%10والمحلى % 5

0224591497القاهرةشبرا(فؤاد سابقا)ا ش على امين عبده 3عاطف فايق/ صيدليه دصيدليات474
خصم على األدويه المستورده 

%13والمحلى % 6

475
خصم على األدويه المستورده 0242209022القاهرةشبرامساكن االسكان الزراعى اما مخازن عصفور بجوار بنزايونطارق عبد الرحمن/  صيدليه د صيدليات

%13والمحلى % 6
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476
خصم على األدويه المستورده 0244748018القاهرةشبراعزبه بدران– ش اسماعيل عبد الفتاح من ترعه الشابورى طارق الجديده/ صيدليه د  صيدليات

%13والمحلى % 6

477
خصم على األدويه المستورده 0242242853القاهرةشبراارض الشركه– ش المسجد من ترعه الشابورى شاهيناز على/ صيدليه د صيدليات

%13والمحلى % 6

478

0248580877القاهرةشبرا مايو بجوار مكتب بريد بهتيم15 إمتداد ش 1إلهام مصطفى/صيدليه  د صيدليات

01005701172
خصم على األدويه المستورده 

%14والمحلى % 5

خصم على األدويه المستورده 0223912394القاهرةعابدين ش رشدى40رقم وصفي/ صيدلية  د صيدليات479

%10والمحلى % 10
خصم على األدويه المستورده 0246070209القاهرةشبرا الخيمه ش احمد عرابى72رقم يوسف/ صيدليه  د صيدليات480

%14والمحلى % 7
خصم على األدويه المستورده 0248246994القاهرةشبرا الخيمهش مهنى المونس من ش المدارس1داليا نبيل/ صيدليه د صيدليات481

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0222949960القاهرةعين شمسش البترول مدينه الصفا من مؤسسه الزكاهحازم القماح/صيدليه د صيدليات482

%12والمحلى % 5
خصم على األدويه المستورده 0222983757القاهرةعين شمس ش مصطفى حافظ30أسامة حامد/ صيدليه دصيدليات483

%10والمحلى % 5
خصم على األدويه المستورده 0224233316القاهرةاالميريه ش مرفق المياه كوبرى السواح1رقم طابا/ صيدليه صيدليات484

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0222512356القاهرةالمطريه ش الترولى المطرية77السنترال/  صيدليه  صيدليات485

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0223653918القاهرةمصر الجديدةهليوبوليس–   ش محمد شفيق 29مقصود/ صيدليه صيدليات486

%12والمحلى % 5
خصم على األدويه المستورده 02277706880227770840القاهرةمصر الجديدةميدان الحجاز– ش النزهة 212ايمان الفى/ صيدلية دصيدليات487

%12والمحلى % 12

0226438543القاهرةمصر الجديدة ش عمر بن الخطاب من ميدان اسماعيليه6رقم ايريني فؤاد/صيدليه د صيدليات488
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

489
 ش جمال عز الدين سالمه من ش عبد الحميد امام بوابه نادى 4رقم سامى جون/ د صيدليهصيدليات

الشمس

خصم على األدويه المستورده 0221804834القاهرةمصر الجديدة

%11والمحلى % 5

خصم على األدويه المستورده 0244680299القاهرةالخانكهش صالح الدينزكريا شعالن/ صيدليه د صيدليات490

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0244669105القاهرةالخانكهش عبد الكريم باطهزكريا شعالن/ صيدليه د صيدليات491

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 01065588600القاهرةأبو زعبلش المحطه الشيخ فياضصيدليه  د تهانى سعيدصيدليات492

%12والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0244310150القاهرةالمرج الجديدةالقلح ش مصنع الصابون برج المصطفيصيدلية المصطفيصيدليات493

%8والمحلى % 3
خصم على األدويه المستورده 0222618234القاهرةمدينة نصرمدينة التوفيقية–ش يوسف عباس 8ابو العال/ صيدلية د صيدليات494

%15والمحلى % 6
خصم على األدويه المستورده 0226075552القاهرةمدينة الرحاب289السوق التجاري الجديدة محل فاتن/ صيدليه دصيدليات495

%10والمحلى % 10
خصم على األدويه المستورده 0223873555القاهرةالمعادى المعادى بجوار بنزينه اسو151 ش 4رقم نهى عبد الرحمن/ صيدليه دصيدليات496

%10والمحلى % 5
خصم على األدويه المستورده 0223584334القاهرةالمعادى حسنين الدسوقى حدائق المعادى27رقم طارق الوصال/ صيدليه دصيدليات497

%12والمحلى % 6

498

0225599919القاهرةحلوانش منصور بجوار محطة مترواحمد العزبى/ دصيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

499

0227070720القاهرةحلوان محمد سيد احمد ش 38احمد العزبى/ دصيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

500

0225560465القاهرةحلوانشريف ش  36احمد العزبى/ دصيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

501

0223930473القاهرةوسط البلد ش البستان باب اللوق16البستان/ صيدليه  صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 7

502

02273709990237353338القاهرةالزمالك حسن عاصم شجرة الدر بجوار كلية التربية الموسيقية12رقم الفونس/  صيدلية صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

503

0224861231القاهرةحدائق القبه ش محمد ابو الخير حدائق القبة16رقم وليد ايوب/ صيدليه  د صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%0والمحلى % 0

504

0238092730القاهرةمنيل شيحةمنيل شيحة– ش طراد النيل الفتح الحديثة/ صيدليه  صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

505

0244786538القاهرةمدينة العبورالحى االول امام مستشفى العبورمنال نجاتى/ د/صيدليه صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 5

506

0246108886القاهرةمدينة العبورجراند مول العبور الحى السادسسعيد صبري/ صيدليه د صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 5

507

0225794238الجيزةبوالق ابو العال ش بوالق الجديد90رقم نادر/  صيدليه د صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

508

0226772006القاهرةمدينه نصر ش حسن المامون54رقم صحه/ صيدليه صيدليات

16377
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

509

0226184033القاهرةالتجمع الخامسميد كال بارك امام محكمه القاهره الجديدهصحه/ صيدليه صيدليات

16377
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6
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510

0225073610القاهرةالمقطم أمام بنزينه توتال بجوار أوالد رجب9109 قطعة 9ش جاد الحق/ صيدلية  صيدليات
خصم على األدويه المستورده 

%10والمحلى % 5

511

القاهرةالخصوص ش الرشاح20رقم د هانى فايز/ صيدليه صيدليات

01004953091
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

512
% 5محلي و % 10خصم 023870038001009677566الجيزةأوسيمأوسيم- أوسيم شارع السوق أمام مسجد السيسى فاطمه منيسىصيدليات

مستورد

%30نسبة خصم 0233381818الجيزةالمهندسين شارع شهاب4بصريات منير نصيف  بصريات513

%30نسبة خصم 02257892050225789146الجيزةالدقىش عادل حسنى14– مستشفى العيون الدولى بصريات منير نصيف  بصريات514

%30نسبة خصم 02257455060225745505القاهرةشبرا شارع شبرا46بصريات منير نصيف  بصريات515

%30نسبة خصم 0225797090القاهرةوسط البلد شارع طلعت حرب30بصريات منير نصيف  بصريات516

%30نسبة خصم 02239124550223938580القاهرةوسط البلدالدور االرضى– مركز طلعت حرب التجارى بصريات منير نصيف  بصريات517

%30نسبة خصم 02245564050222563762القاهرةوسط البلدبرج كايرو خان–  يوليو 26شارع محمد فريد ناصية بصريات منير نصيف  بصريات518

%30نسبة خصم 022562062022584603القاهرةمصر الجديدة شارع دمشق18بصريات منير نصيف  بصريات519

%30نسبة خصم 0226323320القاهرةمصر الجديدةروكسى–  شارع الخليفة المامون 57بصريات منير نصيف  بصريات520

%30نسبة خصم 02227244320222724431القاهرةمصر الجديدةميدان الحجاز–  شارع الحجاز 211بصريات منير نصيف  بصريات521

%30نسبة خصم 024047566القاهرةمدينة نصر شارع عباس العقاد36بصريات منير نصيف  بصريات522

%30نسبة خصم 02237842330223784244القاهرةمدينة نصرب33جنينة مول الدور االول رقم بصريات منير نصيف  بصريات523

%30نسبة خصم 0225779290القاهرةالمعادى9 شارع 68بصريات منير نصيف  بصريات524

%20نسبة خصم 022404877001008816333القاهرةمدينة نصرش الدكتور  البطراوى أمام جنينه  مول4أوبتك جاليرىبصريات525

%20نسبة خصم 022470474301002140194القاهرةمدينة نصر ش الطاقه خلف النادى االهلى بجوار اسواق المصريه15رقم أوبتك جاليرىبصريات526

%20نسبة خصم 01008820103القاهرةمدينة نصرعيادات الحق بجوار العقاد مولأوبتك جاليرىبصريات527

%20نسبة خصم 01033301871القاهرةالتجمع الخامس أمام محكمه القاهره الجديده2مركز نسائم الطبى ميديكال بارك أوبتك جاليرىبصريات528

529
السادس من 68ديا موند مول محل رقم أوبتك جاليرىبصريات

أكتوبر

0238369098الجيزة
%20نسبة خصم 01002140190

%20نسبة خصم 022747439901002140192القاهرةالمعادىالمعادي الجديدة-صقر قريش55أوبتك جاليرىبصريات530

%20نسبة خصم 022642102001020038530القاهرةمصر الجديدة ش احمد خشبه ميدان الحجاز5رقم أوبتك جاليرىبصريات531

532
روكسى – خلف الميرالند – ش االندلس  21ايرس للبصرياتبصريات

(مستشفى العيون الدولى  )

0222563794القاهرةمصر الجديدة
%25نسبة خصم 

%25نسبة خصم 01010666639القاهرةمصر الجديدة ش الحجاز ميدان المحكمه14رقم ايرس للبصرياتبصريات533

%25نسبة خصم 0223920058القاهرةوسط البلدش شريف امام وزاره االوقاف 5ايرس للبصرياتبصريات534

535
المحور –  مجمع ماجده  للفنون بجوار بنك القاهره 123محل رقم ايرس للبصرياتبصريات

المركزى

السادس من 

أكتوبر

0238358968الجيزة
%25نسبة خصم 

536
 ش عادل حسين رستم ميدان فينى  داخل مستشفى 14رقم ايرس للبصرياتبصريات

(العيون الدولى)

الجيزةالدقى
%25نسبة خصم 01025666356

%25نسبة خصم 0237490950الجيزةالدقى ش محى الدين ابو العز114رقم آى فاشون للبصرياتبصريات537

%25نسبة خصم 01225342378الجيزةالدقي- ميدان الجالء - فندق الشيراتون آى فاشون للبصرياتبصريات538

%25نسبة خصم 01061554644الجيزةالدقي- ميدان فيني -  عادل حسين رستم 14- مستشفى العيون الدولي آى فاشون للبصرياتبصريات539

%25نسبة خصم 01277298336الجيزةالدقي- ميدان فيني -  عادل حسين رستم 19- مستشفى العيون الدولي آى فاشون للبصرياتبصريات540

%25نسبة خصم 0223824863القاهرةمدينه نصر ش عباس العقاد59رقم آى فاشون للبصرياتبصريات541

%25نسبة خصم 0224800887القاهرةمدينه نصر316سيتى ستارز محل رقم آى فاشون للبصرياتبصريات542

%25نسبة خصم 0227515244القاهرةالمعادى ميدان الحرية151ش آى فاشون للبصرياتبصريات543

%25نسبة خصم 0227356489القاهرةالزمالكفندق ماريوت القاهره-  ش الجزيرة 16آى فاشون للبصرياتبصريات544

%25نسبة خصم 01275577641القاهرةالزمالك-  يوليو 26 ش 159آى فاشون للبصرياتبصريات545

%25نسبة خصم 01275577948القاهرةالتجمع الخامس ش التسعين c15مول الداون تاون آى فاشون للبصرياتبصريات546

%25نسبة خصم 0225364081القاهرةالتجمع الخامسكونكوردبالزا مول بجوار جولدز جيم ش التسعينآى فاشون للبصرياتبصريات547

%25نسبة خصم 01275577948القاهرةمصر الجديدة ش النزهه الجديده47م السعودى االلمانى رقم آى فاشون للبصرياتبصريات548

%25نسبة خصم 0224199835القاهرةمصر الجديدةداخل مستشفى نور الحياه ش المرغنىآى فاشون للبصرياتبصريات549

%25نسبة خصم 0222760063القاهرةشبراش جزيرة بدران أول شارع شبرا 23نظارات الجزيرةبصريات550

%20نسبة خصم 0233444444الجيزةالمهندسين ش الرشيد امام الباب الخلفى لنادى الترسانه الرياضى41رقم اوبتكال سنتربصريات551

%40نسبة خصم 0233377955القاهرةشبرا الخيمه ش عزيز صدقى من ترعة الشابورى15نظارات عبيربصريات552

%20نسبة خصم 0223930923القاهرةوسط البلد شارع محمد فريد171نظارات محمد ناجىبصريات553

%30نسبة خصم 0224841335القاهرةالعباسيةميدان الجيش-  ش العباسية بجوار سينما سهير  44بصريات المقدمبصريات554

%25نسبة خصم 01001296796القاهرةعين شمسش أحمد عصمت من شارع جسر السويس136بصريات العديسىبصريات555

%30نسبة خصم 022448232401002220693القاهرةمدينه نصر3 ش العياده عمارات زهراء مدينه نصر خلف سنترال 1030بصريات بريتىبصريات556

%30نسبة خصم 022692229101144714443القاهرةمدينة الرحاب8 الدور االرضى عياده رقم 1المركز الطبى رقم بصريات بريتىبصريات557

558
بصريات

بصريات بريتى
 امام بيتزا هات و صيدلية 17 شارع مصطفى النحاس مشروع 24

خيرت
%30نسبة خصم 022357150501552133525القاهرةمدينة نصر

%25نسبة خصم 0226374405القاهرةجسر السويسألف مسكن–  ش إسماعيل الفنجرى 151نظارات الملوكىبصريات559

560
العاشر من  هايدى سنتر40المجاوره نظارات الملوكىبصريات

رمضان

القاهرة
%25نسبة خصم 01271360886

%20نسبة خصم 0222563794القاهرةمصر الجديدة ناصية هارون الرشيد ميدان الجامع2نظارات احمد عبد الرحمنبصريات561

%25نسبة خصم 0225552900القاهرةشبراامام مدرسة التجارة بنات–  مايو 15ش بصريات كمال وجاللبصريات562

%25نسبة خصم 0229812067القاهرةحلوانزكى حواس مدينه الموظفين.  ش د6رقم العدسه الذهبيهبصريات563

%25نسبة خصم 01067819238القاهرةالسيدة زينبش بورسعيد خلف دار الهالل للكتب183رقم بصريات االسالمبصريات564

%25نسبة خصم 0227182925الجيزةالدقى ش ايران36بصريات سمابصريات565

%25نسبة خصم 0227176845القاهرةمصر القديمة ش عبد السالم بدر الدين الزهراء3بصريات خالد خيرىبصريات566

%20نسبة خصم 0233373170الجيزةالدقىTNT الدقى بجوار شركة 31رقم نيوفيجنبصريات567

%25نسبة خصم 0235736095الجيزةالجيزة ش االهرام495مركز فتيحهبصريات568 12 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%25نسبة خصم 0252017202القاهرةشبرا ش شبرا أمام مدرسه التوفيقيه الثانويه103رقم مركز فتيحهبصريات569

%25نسبة خصم 01113379442القاهرةالبدرشينش النيل السعيدمركز فتيحهبصريات570

%25نسبة خصم 0225779290القاهرةشبراشبرا-  شارع الترعه البوالقيه 180نظارات الجزيرةبصريات571

%25نسبة خصم 023338213601226155588الجيزةمصدقالدقي- مصدق - شارع الغزالي Deo- optics9بصريات572

573
بصريات

Deo- optics
خلف مبني هيئه المجتمعات -  مدينه رفيده الطبيه 2مدخل الشيخ زايد 

العمرانيه
الشيخ زايد

الجيزة
%25نسبة خصم 023796301201026116635

%25نسبة خصم 023325371001226155599الجيزةصفط اللبنصفط اللبن-شارع التحرير -  شارع المعتصم باهلل Deo- optics1بصريات574

575

 م9 الى 7من 0237801276الجيزةفيصلبرج الياسمين الدور الرابع–ش الملك فيصل 414عصام نبيل نجيب.دإستشارىباطنهأطباء

السبت والثالثاء 

واالربعاء

اسعار التعاقد

576

السادس من  اكتوبر6سنتر الفيروز بعد جامع الحصرى مدينه  إستشارىباطنهأطباء

أكتوبر

 ظ  4الى 2من 0238364457الجيزة

السبت والثالثاء 

واالربعاء 

واالحد واالثنين 

 الى 7والخميس من 

اسعار التعاقد

577
الحجز بموعد مسبق 0233929355الجيزةفيصل الملك فيصل مدكور الجيزة433رقم محمد حسين محمد المغربى.دإستشارىباطنهأطباء

 ظ11من 
اسعار التعاقد

578
الحجز بموعد مسبق 0223909516القاهرةوسط البلد ش شريف بجوار فرع البنك االهلى الرئيسى16رقم محمد حسين محمد المغربى.دإستشارىباطنهأطباء

 ظ11من 
اسعار التعاقد

579

 م 9: م 02253274947القاهرةالمنيل ش المنيل89حسن سمير محمد عفت.دأستاذباطنهأطباء

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعة

580
 عدا 11 الى 8من 0223807370القاهرةالمعادى ثكنات المعادى9  ش 8رقممجدى مظهر عبد المحسن.دإستشارىباطنهأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

581

 10.30 الى 7من 0223596141القاهرةالمعادى ميدان الحريه أعلى معامل الفا9رقم ماهر ابو بكر االمير.دأستاذباطنهأطباء

مساء 

ماعدا الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

582

 م 7 الى5االحد من 0224189748القاهرةمصر الجديدةتريومف– ش عثمان بن عفان 91وسام احمد ابراهيم.دمدرسباطنهأطباء

والثالثاء والخميس 

 ظ4 الى 2من

اسعار التعاقد

583

القاهرةمصر الجديدة ش جسر السويس عمارة المحمل الدور الثالث مصر الجديدة94رقم معتز محمد سيد عبد الموجود.دإستشارىباطنهأطباء

01141526770

السبت واالثنين 

 الى 8واالربعاء من 

 م10

اسعار التعاقد

0222016980القاهرةشبرا شارع شبرا فوق حلوانى مونجينى211شيرين يوسف السيد.دأخصائىباطنهأطباء584

األحد واالربعاء من 

 ظ والسبت 2 الى 12

 الى 3والثالثاء من 

 م5

اسعار التعاقد
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585
القاهرةمصر الجديدة ش رمسيس متفرع من بطرس غالى روكسى مصر الجديده54رقم والء على محمد السلكاوى.دإستشارىباطنهأطباء

01015993351
 م عدا 8 الى 6من 

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

586
القاهرةشبرا1 شارع منية السيرج شقة 14والء على محمد السلكاوى.دإستشارىباطنهأطباء

01140411157
 م عدا 11:  م 8من 

االحد و الجمعة
اسعار التعاقد

587

جهاز هضمي أطباء

ومناظير

0233387987الجيزةالدقى ش التحرير97رقم ياسر حماده الطباخ.دإستشارى

01099519122

م 11 الى 8من 

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

588

جهاز هضمي أطباء

ومناظير

السبت واالثنين 0226432734القاهرةحلمية الزيتون أ ش سليم االول ابراج الطيران امام عمر افندى99رقم هشام الكيالنى.دإستشارى

والثالثاء واالربعاء 

 م9 الى 7من 

اسعار التعاقد

589

جهاز هضمي أطباء

ومناظير

القاهرةمصر الجديدة ش السباق عماره الميرالند103رقم هشام الكيالنى.دإستشارى

01066031835

السبت واالثنين 

والثالثاء واالربعاء 

 م12 الى 10من 

اسعار التعاقد

590
جهاز هضمي أطباء

ومناظير

 عدا 11 الى 8من 0222011813القاهرةشبرا ش شبرا دوران شبرا برج الراعى الصالح121رقم شريف منير محمد.دإستشارى

الجمعه
اسعار التعاقد

591

قلب واوعيه أطباء

دمويه

الجيزةالدقى ش البطل أحمد عبد العزيز20رقم خالد رفعت عبد المجيد.دإستشارى

01003075166

 11 الى 8يوميا من 

م عد الثالثاء و 

االربعاء والجمعة

اسعار التعاقد

592
قلب واوعيه أطباء

دمويه

السادس من المحور مبنى ميدى بوينت اعلى صيدليه سيفخالد رفعت عبد المجيد.دإستشارى

أكتوبر

الجيزة
01003075166

9 الي 7االثنين من 
اسعار التعاقد

593
قلب واوعيه أطباء

دمويه

م عدا 9 الى 6من 0233027893الجيزةالعجوزة ش الفالوجا العجوزه36رقمخالد محمد محمود وهبه.دأستاذ

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

594

قلب واوعيه أطباء

دمويه

السبت واالثنين 0237133646الجيزةأمبابة ش عمر بن الخطاب19رقم خالد محمد محمود وهبه.دأستاذ

 8.30واالربعاء من 

م11الى 

اسعار التعاقد

595

قلب واوعيه أطباء

دمويه

حسام فوزى هاشم على.دإستشارى

023345421501008203336الجيزةالمهندسين شارع جامعه الدول العربيه8

السبت واالحد 

 الى 8واالثنين من 

م والحجز مسبقا 11

تليفونياً

اسعار التعاقد

596

قلب واوعيه أطباء

دمويه

الجيزةالصفش الجالء من ش الجيشحسام فوزى هاشم على.دإستشارى

01008203336

السبت واالثنين 

 الى 12واالربعاء من 

 م والحجز مسبقا4
اسعار التعاقد

597

قلب واوعيه أطباء

دمويه

الجيزةالعياطش الجمهوريه امام معمل االوائلحسام فوزى هاشم على.دإستشارى

01008203336

يوم االثنين فقط من 

م والحجز 9 الى 6

مسبقا

اسعار التعاقد

598
قلب واوعيه أطباء

دمويه

األحد واألربعاء من 0223903450القاهرةعابدين ش محمد فريد96رقم ياسر يزيد عبد المنعم.دإستشارى

 م10.30 - 7.30
اسعار التعاقد

599

قلب واوعيه أطباء

دمويه

0233379745الجيزةالدقى9 شارع الدقي عماره مصر للتامين الدور42محمد سليم محمد سليم.دإستشارى

01228528890

يوميا عدا الخميس 

م الي 6والجمعه من 

م11

اسعار التعاقد
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600

الجيزةالدقى ش التحرير امام مسجد أسد بن الفرات97رقم أحمد محمد الوكيل.دإستشارىجراحه قلبأطباء

01066411155

السبت واالحد 

والثالثاء واالربعاء 

م10 الى 7من 

اسعار التعاقد

602
 عدا 9 الى 6من 0233441929الجيزةالعجوزةالعجوزه–  ش جول جمال 47يحيي احمد زكريا/ دأستاذأمراض صدريهأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

603
م عدا 10 الى 7من 0233360521الجيزةالعجوزة ش فلسطين متفرع من ش نوال العجوزه4رقم وائل عماره هاشم عماره.دإستشارىأمراض صدريهأطباء

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

604
الجيزةالهرم ش زغلول مشعل27رقم عادل البكرى البسيونى.دإستشارىأمراض صدريهأطباء

01016159997
م عدا 10 الى 7من 

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

605
الجيزةالصفش الجيش بجوار صيدلية ماجدابراهيم علي البحيري.دأخصائىأمراض صدريهأطباء

1005877588
 عدا 8 الي 4من 

الجمعة
اسعار التعاقد

606

0223623719القاهرةالمنيل ب ش المنيل ميدان الباشا72رقم اشرف عادل جمعه.دإستشارىأمراض صدريهأطباء

01129454216

 9 الى 6يوميا من 

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

607
أستاذ أمراض صدريهأطباء

مساعد

 عدا 6 الى 3من 0223922636القاهرةوسط البلد ش شريف باشا باب اللوق5رقم حسن محمود محمد امين.د

الجمعه
اسعار التعاقد

608
القاهرةالمطريه301ميدان المطريه أبراج بيت العزم البرج االدارى أ شقه هشام مرتضى.دأستاذأمراض صدريهأطباء

01127222712
 م عدا 11 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

609
جراحة مخ أطباء

وأعصاب

الجيزةالمهندسين شارع السودان أعلى كنتاكى128رقم عبد العليم عبد الوهاب عبد العليم.دإستشارى
01111597361

 م عدا 7 الى 3من 

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

610

جراحة مخ أطباء

وأعصاب

القاهرةمصر الجديدة أمراد الشريعى متفرع من ش النزهه بجوار ميدان تريامف2رقم احمد محمد السبع.دمدرس

01065650993

السبت واالثنين 

 الى 7واالربعاء من 

 م9

اسعار التعاقد

611

جراحة مخ أطباء

وأعصاب

السبت واالثنين 0226331781القاهرةمصر الجديدة االمام على ميدان االسماعلية39رقم عمر يوسف حماد.دأستاذ

م الى 8واالربعاء من 

ص12

اسعار التعاقد

612

جراحة مخ أطباء

وأعصاب

االحد والثالثاء 0226922291القاهرةالرحاب8المركز الطبى االول عيادة رقم عمر يوسف حماد.دأستاذ

 الى 8والخميس من 

10

اسعار التعاقد

613

جراحة مخ أطباء

وأعصاب

السبت واالثنين 0222718256القاهرةمدينه نصر ش مصطفى النحاس برج االطباء96رقم مجدى أسعد  الهوارى.دإستشارى

 الى 7واالربعاء من 

م9

اسعار التعاقد

614
م  عدا 11-7ظ و3-02333776371الجيزةالدقى ش محى الدين ابو العز امام ابو زكرى10وجدى عبد القادر هاشم.دإستشارىأطفالأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

615

ظ ومن 3 الى 1من 0233357364الجيزةالدقى ش التحرير برج التحرير114رقم نهى ابو الوفا زكى.دإستشارىأطفالأطباء

م عدا 10 الى 8

الجمعة

اسعار التعاقد

616
 م عدا 10 الى 8من 0233831513الجيزةفيصلنهاية فيصل بعد فندق االسالم–  عمارات الشركة الوطنية 7جمال محمود البطران.دإستشارىأطفالأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد
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617
االحد والثالثاء 0237809059الجيزةالهرمالدور الخامس( ش الهرم زيزينيا مول 230رقم رامز بادير رمزى.دإستشارىأطفالأطباء

 الى 4والخميس من 

 م والسبت واالثنين 6

اسعار التعاقد

618

االحد والثالثاء 0224826542القاهرةغمره ش رمسيس الدور االول237رقم رامز بادير رمزى.دإستشارىأطفالأطباء

 الى 7والخميس من 

م والسبت 10

واالثنين واالربعاء 

م6 الى 4من 

اسعار التعاقد

619
القاهرةشبرا ش أبو طاقيه محطه سانت تريزا56رقم وجدى سمير فخرى.دإستشارىأطفالأطباء

01004631792
م عدا 10 الى 5من 

الجمعه
اسعار التعاقد

620
 م 10 م إلي 7من0223587574القاهرةالمعادى ش مصطفي كامل ميدان محطة المعادي29محمد عبد المنعم عباس.دإستشارىأطفالأطباء

ماعدا الجمعة
اسعار التعاقد

621
 عدا 9 الى 6من 0222746664القاهرةعين شمس ش احمد عصمت  مع العشرين139رقم مهدى محمد عبد العزيز.دأستاذأطفالأطباء

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

622

 الى 9.30من 0224931448القاهرةمدينه نصر ش مصطفى النحاس63رقم مهدى محمد عبد العزيز.دأستاذأطفالأطباء

 عدا الخميس 11.30

والجمعه

اسعار التعاقد

623
مركز )وجيه محمد صابر معوض .دإستشارىأطفالأطباء

(األطفال التخصصى

م 11 الى 6من 02255412750225566654القاهرةحلوانميدان المحطه عماره سينما ماجده الدور االول

والحجز مسبقا عدا 

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

624
محمد عبدالمنعم عبدالعال/ دجلديه وتناسليهأطباء

(مركز عرابى لألمراض الجلديه)

 3االحد والثالثاء من 0227953513الجيزةباب اللوق ش التحرير الدور الثامن183عماره سترانذ رقم 

 م6الى 
اسعار التعاقد

625
 م عدا 8 الى 6من 0223584438القاهرةالمعادى المعادى أمام محطة المترو9 ش 87ماجد حيدر غالب.دأستاذجلديه وتناسليهأطباء

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

 عدا 10 الى 8من 0224535458القاهرةمصر الجديدة ش المرغنى روكسى4رقم مصطفى همام.دأستاذجلديه وتناسليهأطباء626

الخميس و الجمعة
اسعار التعاقد

م عدا 11 الى 7من 0227756168القاهرةمصر الجديدة ش النزهه ميدان سانت فاتيما168رقم محمد فرج القاصد.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء627

الجمعه والسبت
اسعار التعاقد

االحد والثالثاء 01112511369الجيزةفيصل ش الملك فيصل الرئيسى  أمام بنزينه التعاون263رقم احمد محمد عمر.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء628

 الى 7واالربعاء من 
اسعار التعاقد

السادس من خلف مسجد الحصرى اعلى معمل المختبر الدور الرابعاحمد محمد عمر.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء629

أكتوبر

السبت واالثنين 01112511239الجيزة

 الى 7والخميس من 
اسعار التعاقد

630
 يوميا 10 الى 7من 0223930125القاهرةوسط البلد ش محمد صدقى ناصيه ش البشتان باب اللوق3رقمعبد السالم الشاذلى.دأستاذجلديه وتناسليهأطباء

عدا الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

631
أستاذ نساء وتوليدأطباء

مساعد

 10.30السبت من 0237490945الجيزةالدقى ش الدقى بجوار مكتبه المعايرجى12أمنية مصطفى هالل.د

 عصرا 1الى 

واالثنين واالربعاء 

اسعار التعاقد

632
 م عدا 9 الى 6من 0235704884الجيزةالجيزة212 ش مراد برج االطباء عياده رقم 30رقم ناهد عبد النعيم أحمد.دإستشارىنساء وتوليدأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

633
االحد والثالثاء 02252572690القاهرةالمعادى22 ابراج عثمان الدور الثانى شقه رقم 17رقم احمد سمير رشوان.دمدرسنساء وتوليدأطباء

 الى 7واالربعاء من 
اسعار التعاقد

 م عدا 11 الى 7من 0222595775القاهرةمصر الجديدة ش الخليفه المامون50رقم أشرف فوزى نبهان.دأستاذنساء وتوليدأطباء634

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

01223447646القاهرةمدينتىبجوار الجهاز- مدينتي المركز الطبي هشام على مرسى.دإستشارىنساء وتوليدأطباء635
م 10ظ الي 1من 

يوميا عدا الجمعه
اسعار التعاقد

636
عدا الخميس و  0233388256الجيزةالدقىالبرج البحرى- ب ميدان الدقى برج مصر للتامين44محمد حسن شعير.دمدرسعظامأطباء

م10 : 7الجمعة 
اسعار التعاقد

637
 8األحد والثالثاء من 0233386214الجيزةالدقى ش التحرير بجوار محطه مترو البحوث6رقم ايهاب راضى.دأخصائىعظامأطباء

م10الى 
اسعار التعاقد

638
عظام جراحه أطباء

اليد

الجيزةالعجوزةالعجوزة-  ش عبد المنعم رياض امام بنك فيصل 87راشد امام راشد.دإستشارى
01211841206

االحد والخميس من 

 م7 الى 3
اسعار التعاقد

045331823201223211038البحيرةدمنهور ش احمد عرابى45يحى عبد هللا راضى.دأستاذعظامأطباء639
السبت واألحد 

واإلثنين بموعد سابق
اسعار التعاقد

640

الجيزةالهرم ش الهرم بجوار كازينو الليل338رقم على محمود على كريم.دإستشارىعظامأطباء

01111671123

السبت واالحد 

 الى 2واالربعاء من 

 ظ5

اسعار التعاقد

641

السبت واالثنين 0233928135الجيزةفيصل عمارت منتصر الطالبيه البحريه امام الفبنك االهلى29رقم شرين احمد خليل.دأستاذعظامأطباء

 م 10-6-واالربعاء 

عدا الجمعة

اسعار التعاقد

 1-6االحد والثالثاء 0225254868القاهرةالمعادى بنزايون المعادى100 ش 2شرين احمد خليل.دأستاذعظامأطباء642

 4 -2الخميس من -م
اسعار التعاقد

 م عدا 10 الى 4من 0225265406القاهرةالمعادى ميدان الحريه153 ش 13رقم رضا محمد ابراهيم.دإستشارىعظامأطباء643

الجمعه
اسعار التعاقد

644
0223931991القاهرةباب اللوق ش صبرى ابو علم10رقم هشام محمد فرج.دإستشارىعظامأطباء

01001670604
ايام السبت واالحد 

والثالثاء واالربعاء 

م10 الى 7من 

اسعار التعاقد

645
الدقى-  شارع التحرير اعلى ايتوال 96فريد سمير فريد.دإستشارىعظامأطباء

023764009601120776632الجيزة الدقى
السبت واالربعاء من 

 م11ص الى10
اسعار التعاقد

646

 10 الى 6يوميا من 0222035019القاهرةشبرا الدور االول5ش شبرا ميدان  الخلفاوى شقه رقم 258محمد صالح الدين شعالن.دإستشارىعظامأطباء

م عدا الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

 م 9 الى 7يوميا من 022417736601210000888القاهرةمصر الجديدة شارع الميرغنى أعلى رزق هللا102احمد الهادى.دإستشارىعظامأطباء647

عدا الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

كل االيام عدا 0220670100القاهرةمصر الجديدة ش د أ احمد امين ميدان سانت فاتيما22محمد فؤاد عبد الحميد.دإستشارىعظامأطباء648

الخميس والجمعة

اسعار التعاقد

 م ايام 10 الى 7من 0224529120القاهرةمصر الجديدة ش الخليفة المأمون منشية البكري18عزت محمد الحاوي.دأستاذعظامأطباء649

السبت واالثنين 

اسعار التعاقد

أستاذ عظامأطباء650

مساعد

السبت واالثنين 022263811501151187133القاهرةمدينه نصر عمارات التوفيق ش شريف عباس3رقم شريف احمد الغزالى.د

م الى 6واالربعاء من 
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651

 م عدا 10 الى 8من 0224142896القاهرةمدينه نصر عمارات رابعه االستثمارى امام الجامعه العماليه11عماره رقم عامر محمد يوسف.دأخصائىعظامأطباء

اسعار التعاقدالخميس والجمعه

652
القاهرةالتجمع الخامس الدور الثانى208اليف مول بجوار سعودى ماركت عياده رقم أحمد عبد الغنى صبره.دأخصائىعظامأطباء

01005686501
االحد والثالثاء من 

9.30 الى 7.30
اسعار التعاقد

م عدا 10: م 02333599298الجيزةالدقىش التحرير9محمد عابدين.دأستاذاورامأطباء653

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

السبت واالثنين 0237622911الجيزةالدقىميدان المساحة–  ش عدي 3حاتم حلمي ذكي.دإستشارىجراحه عامهأطباء654

 الى 5واالربعاء من 
اسعار التعاقد

655
0233827077الجيزةالهرم ش الهرم محطه الوفاء واألمل كريستال مول44رقم أشرف الخولى.دإستشارىجراحه عامهأطباء

01005226686
األحد واألثنين 

والثالثاء واألربعاء 

 م الى 6من الساعه 

اسعار التعاقد

656
 م  8 الى 6يوميا من 0222042383القاهرةشبرا ش شبرا محطه مترو سانت تريزا بجوار شركه موبينيل17رقم عبد الفتاح الفتيانى.دإستشارىجراحه عامهأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

م 11 الى 7يوميا من 0224300137القاهرةشبرا ش شبرا أعلى صيدليه العزبى156رقم رفعت جرجس ايوب.دإستشارىجراحه عامهأطباء657

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

من السبت الى 01141526770القاهرةمصر الجديدة ش جسر السويس عماره المحمل94رقم محمد مجدى عبد العزيز.دإستشارىجراحه عامهأطباء658

 الى 7االربعاء من 
اسعار التعاقد

659
القاهرةمصر الجديدة ش عبد اللطيف المقبانى ميدان هليوبليس1رقم شريف مراد جرجس.دإستشارىجراحه عامهأطباء

01211919280
 م عدا 10الى 7من

الجمعه
اسعار التعاقد

660
القاهرةمدينه نصر ش عباس العقاد عماره الدار البيضاء الدور الرابع5رقم أحمد محمد ناصر.دأخصائىجراحه عامهأطباء

01090585161
السبت والثالثاء من 

 م7 الى 4
اسعار التعاقد

اسعار التعاقدسبت واحد واثنين 01112863600الجيزةالدقى ش التحرير98احمد سيد مصطفي.دإستشارىأوعيه دمويهأطباء661

اسعار التعاقدالسبت واالثنين 01098239818الجيزةالجيزةاعلي راديو شاك دور الرابع- البرج الطبي -  شارع مراد 30حسام زغلول.دإستشارىأوعيه دمويهأطباء662

663
أستاذ مسالك بوليهأطباء

مساعد

 م عدا 9 الى 7من 0237492344الجيزةالدقى ميدان الدقى45رقم عالء الدين محمد المهدى.د

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

السبت واالربعاء من 0224535548القاهرةمصر الجديدةروكسى–  ش بطرس غالى 3رقم اشرف عثمان.دإستشارىمسالك بوليهأطباء664

 مواالحد 10 الى 6

اسعار التعاقد

 م عدا 9 الى 6من 0224513012القاهرةمصر الجديدة ش جسر السويس بجوار اشاره روكسى77رقم سيد عطيه البحيرى.دإستشارىمسالك بوليهأطباء665

الخميس والجمعه 

اسعار التعاقد

 م عدا 10 الى 7من 022677239101144094940القاهرةمدينة نصرشارع المقريفي مدينه نصر121ادهم جمال شعراوى.دإستشارىمسالك بوليهأطباء666

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

 م عدا 8 الى 6من 0225315539القاهرةالمنيل ش المنيل الدور االول64رقم محمد أحمد خليل.دإستشارىمسالك بوليهأطباء667

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

االحد والثالثاء 0227923903الجيزةباب اللوق ش نوبار تقاطع الشيخ ريحان امام وزاره الداخليه41رقم ياسر الشيخ.دإستشارىمسالك بوليهأطباء668

 الى 2والخميس من 

اسعار التعاقد

669
أنف وأذن أطباء

وحنجره

ظ السبت 3 الى 1من 0225776820القاهرةشبرا ش الترعه البوالقيه تقاطع احمد بدوى شبرا142رقم مصطفى محمد الصايغ.دإستشارى

واالربعاء
اسعار التعاقد

670
أنف وأذن أطباء

وحنجره

 م 10 الى 7من0237625898الجيزةالمهندسينش السودان عماره كنتاكى128مصطفى محمد الصايغ.دإستشارى

السبت واالحد 
اسعار التعاقد

671
أنف وأذن أطباء

وحنجره

 م عدا 9 الى 6من 0226424632القاهرةمصر الجديدة ش الحجاز ميدان المحكمه34رقم بدر الدين مصطفى.دأستاذ

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

672
أنف وأذن أطباء

وحنجره

يوميا  - 9 الى 7من 0222562072القاهرةمصر الجديدة   ب ش الحجاز برج حورس72/ 12رقم ايمن الكحكى.دأستاذ

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

673
أنف وأذن أطباء

وحنجره

 ظ عدا 4 الى 2من 0223958100القاهرةعابدينش الجمهوريه عابدين بجانب مسرح الجمهوريه14ايمن الكحكى.دأستاذ

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

674
أنف وأذن أطباء

وحنجره

 م عدا 11: م 02241854389القاهرةمدينة نصرامام الجامعة العمالية– تقاطع النزهة مع النصر 13اشرف محمود خالد.دأستاذ

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

675
أنف وأذن أطباء

وحنجره

القاهرةمدينة نصر27الدور الثانى شقة – صالح سالم –  عمارات العبور 10سامر احمد ابراهيم.دأستاذ
01020366605

 م عدا 10 – 8

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

676
أنف وأذن أطباء

وحنجره

 م 11 الى 7.30من 0224873038القاهرةحدائق القبه ش مصر والسودان حدائق القبه  بجوار مدرسه النقراشى124رقم صالح صالح الحديدى.دإستشارى

عدا الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

677
أنف وأذن أطباء

وحنجره

أستاذ 

مساعد

 الى 6.30يوميا من 0222315648القاهرةشبرا ش احمد حلمى امام موقف احمد حلمى16رقم رامز رضا بطرس سالمه.د

10.30
اسعار التعاقد

678
أنف وأذن أطباء

وحنجره

القاهرةالمنيل ش المنيل اعلى بنك قطر الوطنى78رقم طارق محمد فهيم.دإستشارى
01021533675

 م عدا 10 الى 7من 

الجمعه
اسعار التعاقد

679
أنف وأذن أطباء

وحنجره

م عدا 11: م 02246027268القاهرةشبراعمارة مصر للتأمين– محطة مترو مسرة –  ش شبرا 40طلعت على حسن السمنى.دأستاذ

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

680

أنف وأذن أطباء

وحنجره

 م 7.30.م 02245045115.30القاهرةمصر الجديدة ش فهمى باشا من ش الخليفه المامون خلف م  مترو3رقم طلعت على حسن السمنى.دأستاذ

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعة

681

 م عدا 8 الى 4من 02334417020233476185الجيزةالمهندسين ش ميدان سفنكس13احمد حسن براده.دأستاذرمدأطباء

االثنين والخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

682

 مساء 10 الى 8من 0233350516الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه عماره مصر لالسواق الحره106رقم طارق محمد صالح.دإستشارىرمدأطباء

اسعار التعاقدعدا الجمعه والسبت

اسعار التعاقدالسبت واالحد 0233385568الجيزةالدقى ش التحرير برج الدقى الطبى االدارى98رقم ياسر سليمان محمد.دمدرسرمدأطباء683
اسعار التعاقد عدا 8 الى 6من 01110511006الجيزةالهرم ش الهرم اعلى بنك بلوم  مصر نصر الدين410رقم معتز حامد محمد.دإستشارىرمدأطباء684
اسعار التعاقد01110511006الجيزة ع294- اول عمارة بشارع الجيش فوق معمل البرج - البوابة الرابعة معتز حامد محمد.دإستشارىرمدأطباء685
اسعار التعاقدم عدا 10 : 7من 0233941616023394183501099096903الجيزةالهرمالجيزة–  ش االهرام 400سعد حسن القاضى.دمدرسرمدأطباء686
اسعار التعاقد ظ عدا 2 الى 12من 0223906556القاهرةوسط البلد يوليو26 ش محمد فريد تقاطع 171رقم حمدى محمد عصام الدين.دأستاذرمدأطباء687
اسعار التعاقداالحد والخميس من 022393696801221556914القاهرةالسيدة زينب ش بورسعيد295محمد بدوى.دأستاذرمدأطباء688
اسعار التعاقد 1االحد والثالثاء من 0115106363501273888835القاهرةالمعادىامام سوبر ماركت كارفور–  شارع الجزائر امام كارفور 4نرفين المغربى.دأخصائىرمدأطباء689

 8.30 الى 6.30من 0223593101القاهرةالمعادى امام محطه مترو المعادى9 ش 87رقم محمد عطيه سليمان.دأستاذرمدأطباء690

عدا الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

 6.30 الى 4.30من 0233380339الجيزةالدقى ميدان المساحه امام فندق سفير5رقم محمد عطيه سليمان.دأستاذرمدأطباء691

ايام السبت واالثنين 

اسعار التعاقد

692
ش الخليفة المامون الدور الثامن عمارة سوق العصر بجوار حلواني 5عمرو محمد فوزى عبد الحميد.دإستشارىرمدأطباء

فايف ستار

القاهرةمصر الجديدة
2453794701063781574

السبت واالثنين 

 الى 8واالربعاء من 

 م والكشف 11

اسعار التعاقد
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693
 ظ عدا 6 الى 2من 022565337القاهرةمصر الجديدةروكسى– ش بطرس غالى 6حسن السيد الباز.دأستاذرمدأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

694
 م عدا 10 الى 3من 022298381302222969996القاهرةجسر السويس ش جسر السويس امام فندق السالم210رقم حسام الدين فرج.دإستشارىرمدأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

695

 م 11 الى 12من 01152823882الجيزةالمهندسين شارع ميدان هيئة التدريس متفرع من شارع مصدق16أحمد نبيل احمد فهمى.دأخصائىأسنانأطباء

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

696

تامر عبد البارى .دإستشارىأسنانأطباء

(مركز ايليت  )

 م  عدا 10 – 6 من 0233380825الجيزةالمهندسين ش محى الدين ابو العز126

اسعار التعاقدالخميس والجمعه

 م عدا 11 الى 3من 0233387229801153400800الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه35رقم وليد احمد طارق طنطاوى.دأخصائىأسنانأطباء697

الجمعه والحجز مسبقا

اسعار التعاقد

698
الجيزةالمهندسينش السودان بجوار مزلقان ارض اللواء190رقم احمد غزاله.دأخصائىأسنانأطباء

01011161125
السب واالربعاء 

 الى 1والخميس من 

 ظ واالحد والثالثاء 4

اسعار التعاقد

699
الجيزةالشيخ زايدسيتى سنتر مول بجوار مستشفى زايد العام الدور الثانىاحمد غزاله.دأخصائىأسنانأطباء

01006337399
م 9 الى 6يوميا من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

700
  (مركز اسنان مصر  )أخصائىأسنانأطباء

باسم ابراهيم يوسف الشين.د

الجيزةالدقى ش التحرير الدقى محطه محطه مترو البحوث6رقم 
0102038882801020388827

م عدا 10 الى 9من 

الجمعه
اسعار التعاقد

701
  (مركز اسنان مصر  )أخصائىأسنانأطباء

باسم ابراهيم يوسف الشين.د

الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه أعلى مطعم جاد47رقم 
01159797701

م عدا 10 الى 7من 

الجمعه
اسعار التعاقد

702
  (مركز اسنان مصر  )أخصائىأسنانأطباء

باسم ابراهيم يوسف الشين.د

الجيزةفيصل ش فيصل الطوابق الدور الثانى189رقم 
01007027370

 م عدا 9 الى 3من 

الجمعه
اسعار التعاقد

 م عدا 10 الى 6من 023338608102339395550237480350الجيزةالدقىامام نادى الصيد– ش جمال سالم 48احمد فؤاد عبد العزيز الفكهانى.دإستشارىأسنانأطباء703

الجمعه

اسعار التعاقد

704
م عدا 10 الى 6من 0233355785الجيزةالدقى ش السودان تقاطع ش عمان الدور الثالث53رقم محمد عمرو الخشاب.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

705

 12 ص الى 12من 0237625659الجيزةالعجوزة12 ش نوال العجوزه الدور االول شقه رقم 29رقم محمود هانى محمود الشين.دأخصائىأسنانأطباء

م عدا الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

706

0233907783الجيزةحدائق األهرام ب21حدائق األهرام البوابه االولى ش الثروه المعدنيه عماره رقم محمود هانى محمود الشين.دأخصائىأسنانأطباء

01211199929

االحد والثالثاء 

 الى 6والخميس من 

10.30

اسعار التعاقد

0237441144الجيزةفيصل امتداد عبد البارى شراب الكوم االخضر4حسن محمد البنا.دأخصائىأسنانأطباء707
 م 10-  م 6من 01001652627

– السبت و األثنين 
اسعار التعاقد

ص 10صباحاً من 0237601854الجيزةالدقى ش نوال اما م قسم العجوزه29حسن محمد البنا.دأخصائىأسنانأطباء708

 ظ السبت و 1الى 
اسعار التعاقد

709
م عدا 11: م 4من0233153331الجيزةأمبابةالمنيرة الغربية– ش نادى أمبابة الرياضى 106إيهاب عبد الحميد الصباغ.دإستشارىأسنانأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

710

الجيزةفيصل ش القناوى حسن محمد2رقم صباح محمد صالح. دأخصائىأسنانأطباء

01222406852

االحد والثالثاء 

 الى 6والخميس من 

م11

اسعار التعاقد

711

السبت واالثنين 0235861312الجيزةحدائق األهرام135البوابه االولى خوفو منطقه ج عقار رقم صباح محمد صالح. دأخصائىأسنانأطباء

 الى 4واالربعاء من 

م11

اسعار التعاقد

712
الجيزةالهرم عمارات النقابات بجوار تجنيد الجيزه10رقم محمد عبد الطيف.دأخصائىأسنانأطباء

01115003190
 م عدا 11 الى 5من 

الجمعه
اسعار التعاقد

713

  م عدا 11 الى 6من 0235631137الجيزةالهرم ش عثمان محرم من ش الثالثينى الطالبيه117رقم رامى أحمد كمال.دأخصائىأسنانأطباء

اسعار التعاقدالخميس والجمعه

714
0237744120الجيزةالجيزة ش مراد5احمد حمدى عبده حسنين.دأخصائىأسنانأطباء

01222646104
م عدا 10: م 7من 

الجمعة
اسعار التعاقد

715
السادس من 115الحى السابع سنتر األردنية المرحلة الرابعة أ مكتب محمد زكى محمود هاشم.دإستشارىأسنانأطباء

أكتوبر

 م عدا 12- م 5من 0237368998الجيزة

الجمعة
اسعار التعاقد

716
م 10 الى 1يوميا من 0238625640الجيزةالصف ش الجيش28رقم مصطفى عبد القوي حماس.دأخصائىأسنانأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

717
م عدا 11 الى 6من 0225190216القاهرةالمعادى عمارات الشركه السويسريه ميدان الجزائر3رقم نورا ابراهيم محمد مهدى.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

718
أحمد محمود فوده .دأخصائىأسنانأطباء

(عياده النيل لالسنان )

 م عدا 10 الى 4من 02252884160223784845القاهرةالمعادى ميدان االتحاد104 ش 51رقم 

الجمعه
اسعار التعاقد

719
م 10 ص الى 10من 0225166942القاهرةالمعادى ل ش النصر اعلى مكتبه سمير وعلى71رقم ياسر القوصى.دإستشارىأسنانأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

720
 م عدا 9 الى 6من 0227539404القاهرةالمعادى الجديدة ش سيد داود الالسلكى1رقم السيد محمد الصعيدى.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

ايهاب صفوت عيسى.دأخصائىأسنانأطباء721
اخر مكرم عبيد بجوار عمر – برج تكنولوجى مول بجوار السراج مول 

افندى
01027124822القاهرةمدينة نصر

ظ 2.30: ظ 11.30

م 10.30: م  6& 

عدا الخميس و 

.الجمعة 

اسعار التعاقد

722

(ماستر)هشام احمد  عيسى .دأخصائىأسنانأطباء

2204238301100835133القاهرةشبرا ش جمال من ش شبرا محطه مترو سانت تريزا22رقم 

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد
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723

(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائىأسنانأطباء

33749167601100835132الجيزةالمهندسين ش عدن ناصيه شهاب بجوار بالتنيوم مول26رقم 

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

724

(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائىأسنانأطباء
اعلى سيراميكا - المعادى الجديدة - الشطر الثانى - ش  النصر 32

امام صيدلية العزبى- كيلوباترا 
01152973153القاهرةالمعادى

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

725
(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائىأسنانأطباء

022418433901100835135القاهرةمصر الجديدةميدان سفير- أمام التوحيد و النور -  أ ش عثمان بن عفان 57
 م 10 ظ الى 1من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

726

(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائىأسنانأطباء

023393168601150833055الجيزةفيصل ش الملك فيصل محطه الطالبيه امام العزبى401رقم 

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

السبت، االثنين، 0227945596القاهرةباب اللوقبرج االطباء– ش عبد العزيز جاويش 20منى ابو النجا.دإستشارىأسنانأطباء727

م و 10: م 7الثالثاء 
اسعار التعاقد

 م عدا 10 الى 6من 01061228307القاهرةحدائق حلوان ش حموده بجوار محطه10رقم اسامه محمد.د رويال مركزأخصائىأسنانأطباء728

الجمعه  مترو حدائق 
اسعار التعاقد

729
م عدا 11-8ظ و4 -02225253442القاهرةالمطريهالمطريه. ش ابراهيم صقر خلف م26العابدين زين مجدى.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

730
 11 ص الى 12من 0224500996القاهرةروكسىامام البوابه الخلفيه لنادى هلوليدو- ش المجد4العابدين زين مجدى.دأخصائىأسنانأطباء

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

731

م عدا  10م الى 5من 0224989877القاهرةعين شمس ش عين شمس تقاطع احمد عصمت72رقم حسن احمد انور اسامه.دأخصائىأسنانأطباء

اسعار التعاقدالخميس والجمعه

732
القاهرةالقاهرة الجديدةالتجمع الخامس الحى االول مول سيلفرسنتر أعلى سعودى ماركتالشناوي طلعت محمد معتز.دأخصائىأسنانأطباء

01221900269
 م ماعدا 11-7من 

الجمعة
اسعار التعاقد

733
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

م 10 ص الى 10من 0249210181القاهرةمدينة العبور أ فيال الياسمين8مدينه العبور الحى االول محليه 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

734
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

م 10 ص الى 10من 0226438120القاهرةمصر الجديدة ش النزهه ميدان سانت فاتيما اعلى بنك باركليز147رقم 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

735
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

القاهرةوسط البلد ش شريف بجوار البنك المركزى16رقم 
01275321148

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

736
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

 ش الرحاله البغدادى من ش 17أرض الجولف أمام البنك االهلى رقم 

حسن افالطون

القاهرةمصر الجديدة
01110002144

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

737
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

 10 ص الى 10من 0226358696القاهرةحلمية الزيتون ادارى الدور الثانى1 ش سليم االول ابراج ميامى برج ر64رقم 

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

738
023377637الجيزةالدقى ش محي الددين ابو العز امام ابو زكري10هاشم القادر عبد وجدي غدير.دأخصائىأسنانأطباء

01284289468
 صباحا الي 11من 

م6
اسعار التعاقد

739
0228165306القاهرةحلوان ا شارع منصور اعلي البنك االهلي الكويتي الدور الرابع حلوان50(سمايل دينتال مركز) الغني عبد مريم.دأخصائىأسنانأطباء

01225444485
م 10ص الي 10من 

يوميا
اسعار التعاقد

740
 م عدا 10 الى 4من 0237628330الجيزةالدقى التحرير ميدان الدقى108رقم مصطفى محمود.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

741
العجوزه-  شارع عبد المنعم رياض امام بنك فيصل االسالمي  78( الحياه مركز) السيد سالم هشام.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

0100274296901288802896الجيزةالعجوزة
 م عدا 9 الى 3من 

الجمعه
اسعار التعاقد

742
صوان المنعم عبد صالح.دأستاذعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى للعالج النيل مركز)

 10 ص الى 10من 02334748490233477530الجيزةالعجوزةاعلى موبليات القصر– ميدان سفنكس – يوليو 26 ش 146

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

743
صوان المنعم عبد صالح.دأستاذعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى للعالج النيل مركز)

السادس من مبنى أ مشروع على الدين من ميدان الحصرى بجوار برج زمزم

أكتوبر

الجيزة
01111120054

 10 ص الى 10من 

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

744
صوان المنعم عبد صالح.دأستاذعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى للعالج النيل مركز)

الجيزةالهرمالدور التانى- ش الهرم برج ريتاج بجوار سنترال الهرم 238
01248374830

 م عدا 8 الى 4من 

الجمعه
اسعار التعاقد

745
القاهرةعين شمساحمد عصمت- شارع مصطفى حافظ فوق حلوانى قصر الشوق نجيب اشرف (الطبيعى للعالج كان مركز)إستشارىعالج طبيعىأطباء

01202159033
 م10 ص الى 10من 

اسعار التعاقد

746
القاهرةشبرا شارع شبرا بجوار عماره البنك االهلي24نجيب اشرف (الطبيعى للعالج كان مركز)إستشارىعالج طبيعىأطباء

01228319463
 م10 ص الى 10من 

اسعار التعاقد

747
م عدا 11: م 1من 0237720840الجيزةالهرمعمارات بنك التعمير واألسكان شارع العمدة الجديد (أ) 7الطبيعى للعالج مركزحسبوإستشارىعالج طبيعىأطباء

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

748
المحور المركزى كايرو ميديكال سنتر بجوار مستشفى إيدن عيادة رقم الطبيعى للعالج مركزحسبوإستشارىعالج طبيعىأطباء

 الدور االول28

السادس من 

أكتوبر

الجيزة
 01007412217

 م 7 ص الى 10من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

749
 12 ظ الى 12من 0227038482القاهرةالمعادى ش الجزائر برج المروه39رقم الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

مم عدا الجمعه
اسعار التعاقد

750
م 10 ص الى 10من 0225175195القاهرةالمعادى ميدان فلسطين بجوار البندر مول1/1رقم عفيفى محمد طارق.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

إستشارىعالج طبيعىأطباء751
 عبير.د الطبيعى للعالج النصر مركز

الوهاب عبد محمود
01026884221القاهرةالمعادى ش النصر امام بيتزاهت19قم 

م 10 ص الى 11من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

إستشارىعالج طبيعىأطباء752
 عبير.د الطبيعى للعالج النصر مركز

الوهاب عبد محمود

 ش الالسلكي فوق المصرف المتحد امام بنزينة توتال من ميدان 1/2

مؤمن المعادي الجديدة
0100688422القاهرةالمعادى

م 10 ص الى 11من 

عدا الجمعه

 وعضوين او اكثر 70عضو

200ج والشوك ويف 90

السبت واالثنين 01119978900القاهرةمصر الجديدة محمد فريد مصر الجديدة35رقم العظيم عبد الحميد عبد.دأخصائىعالج طبيعىأطباء753

والثالثاء والخميس 

اسعار التعاقد

االحد واالثنين القاهرةمدينه نصر ش عبد الحى حجازى مكرم عبيد21رقم العظيم عبد الحميد عبد.دأخصائىعالج طبيعىأطباء754

 10والخميس من 

اسعار التعاقد

 مايو 15 ش القرنفلى متفرع من 4رقم العظيم عبد الحميد عبد.دأخصائىعالج طبيعىأطباء755

(للسيدات فقط )

السبت والثنين القاهرةشبرا الخيمه

 10والخميس من 

اسعار التعاقد

م يوميا 10 الى 4من 0222042383القاهرةشبرا ش شبرا محطه مترو سانت تريزا17رقم الطبيعى للعالج مركزالمستقبلأخصائىعالج طبيعىأطباء756

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

757

 شاهين الدين ضياء جمال.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى للعالج الصفوه مركز)

 11 ص الى 11من 02245420720224542074القاهرةمصر الجديدة ش المقريزى الخليفه المامون روكسى87رقم 

م عدا الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد
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 عدا 10 الى 6من 0226203856القاهرةمصر الجديدة قاسم فرحات من ش محمد رفعت12رقم راجح ايناس.د مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء758

الجمعة
اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م10 ص الى 10من 022621328801222812707القاهرةمصر الجديدةش محمد كامل حسين النزهه الجديده30رقم راجح ايناس.د مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء759

م 10 ص الى 10من 0226340679القاهرةحلمية الزيتون ش عين شمس امام الفرجانى29رقم الطبيعى للعالج قنديل مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء760

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

761
 ص 10 الى 8من 02227220620222733882القاهرةمدينه نصرموازى لعباس العقاد- ش محمد حسين هيكل 75علما احمد العزيز عبد.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

762
 الطبيعى للعالج الطبى المركزإستشارىعالج طبيعىأطباء

توفيق حسن علي.د 

 م6-  ص   11من 0233939440القاهرةباب اللوقباب اللوق–  ش رشدي 3رقم 
اسعار التعاقد

763
 الطبيعى للعالج الطبى المركزإستشارىعالج طبيعىأطباء

توفيق حسن علي.د 

 م10 – 5من  0233374833الجيزةالمهندسين ش السودان153
اسعار التعاقد

764
 م 8 ص الى 10من 0233046333الجيزةالمهندسينش احمد عرابي عمارة الشبراوي امام عمر افندي33الخشاب ابراهيم اسماعيل.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

765
 11 ص الى 10من 0235702431الجيزةالهرمعمارة بنك بلوم مصر– ش الهرم محطة نصر الدين 410الخشاب ابراهيم اسماعيل.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

 11 ص الى 10من 0223909509القاهرةعابدينش الجمهورية امام مسرح الجمهورية5الخشاب ابراهيم اسماعيل.دإستشارىعالج طبيعىأطباء766

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

767
 الشطر العاشر عماره دهانات 76 بلوك 3زهراء المعادى عماره رقم الخشاب ابراهيم اسماعيل.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

الجزيره امام كارفور المعادى الدور الثانى

القاهرةالمعادى
01111263344

م 8 ص الى 10من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

768
 التخصصى المركز) لطفى فهمى سرحان.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى للعالج

م عدا 10: ص 022576940810القاهرةشبراامام موبينيل– مول السعد – ش شبرا 53

الجمعة
اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م عدا الجمعه9-022391849110القاهرةوسط البلد ش عدلى من ميدان االوبرا6الطبيعى للعالج الزايد مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء769

اسعار التعاقد م عدا الجمعه9-0222580238022258023910القاهرةحدائق القبه وادى النيل امام مستشفى وادى النيل89رقم الطبيعى للعالج الزايد مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء770

اسعار التعاقد م عدا الجمعه9-023584042011237080800101055979510القاهرةعمارة البنك االهلى-  محطة مترو المعادى 9 ش 100الطبيعى للعالج الزايد مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء771

772
        الطبيعى للعالج البرج مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

الوصيف هشام.د

 عدا 9 الى 6من 0246059927القاهرةشبرا ش أحمد عرابى شبرا الخيمة أول برج األطباء1

الجمعه
اسعار التعاقد

773
        الطبيعى للعالج البرج مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

الوصيف هشام.د

 11 ص الى 11من 0223635509القاهرةالمنيل ش محمد فريد متفرع من ش المنيل بجوار ماكندونلز10رقم 

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

774
        الطبيعى للعالج البرج مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

الوصيف هشام.د

 11 ص الى 11من 0237159100الجيزةبوالق الدكرور ش احمد فايد متفرع من ش زنين بجوار كوبرى الخشب7رقم 

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

775

        الطبيعى للعالج البرج مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

0222617160القاهرةمدينة نصر4 عمارت النصر ميدان رابعة الدور 15الوصيف هشام.د

االثنين والخميس 

ص الى 10واالحدمن 

 م عدا الجمعة10

اسعار التعاقد

776
        الطبيعى للعالج البرج مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

الوصيف هشام.د

االثنين والخميس 0246097370القاهرةشبرا الخيمه مايو15 متفرع من 4رقم 

 ص 10والسبت من 

 م عدا الجمعه10الى 

اسعار التعاقد

777
 مصطفى.د) الطبيعى للعالج تبارك مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

(السيد

القاهرةشبرا الخيمه4الشارع الجديد امام كوبرى مسطرد برج االخالص رقم 
01022288438

 م 10 ص الى 8من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

778

السبت واالثنين 0244696903القاهرةأبو زعبلابو زعبل البلد شرق السكه الحديد امام محطه القطارمصطفى محمود محمد محمود.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

 ظ 12واالربعاء من 

الى

اسعار التعاقد

779

القاهرةمدينه نصر ش عطيه الصوالحى متفرع من مكرم عبيد امام السراج مول14رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01012808094

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

780

القاهرةمصر الجديدةمستشفى صفوه الجولف خلف سنترال الماظهكير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01001804041

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

781

القاهرةالتجمع الخامسمركز الطبيب حلف سوبر ماركت سعودىكير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01012898973

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

782

القاهرةمدينة العبور ش االمام مالك من ميدان أحمد بدوى بجوار ماركت اخترنا لك22رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01064411554

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

783

الجيزةالدقى ش النيل ميدان الجالء امام قسم الدقى96رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01090200292

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

784

القاهرةرمسيس ش رمسيس تقاطع عماد الدين بجوار م الهالل الدور الثامن38رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01000024542

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

785

القاهرةباب اللوق13 ش التحرير عماره ستراند باب اللوق الدور الرابع شقه 183رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء

01008143504

م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه والحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

م 10 ص الى 10من 01017055549القاهرةالمقطم الدور الثالث9 ش 504عماره رقم كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء786

عدا الجمعه والحجز 

اسعار التعاقد

م 10 ص الى 10من 01018066661القاهرةالمعادى بجوار المسجد الكبير1مدينه عباد الرحمن كير ألفاإستشارىعالج طبيعىأطباء787

عدا الجمعه والحجز 

اسعار التعاقد

788

مركز الفتح الدولى للعالج الطبيعى عالج طبيعىأطباء

المركز الدولى للرعاية )والتأهيل 

(الصحية

0222750346القاهرةمدينة نصرالوفاء واألمل مدينة نصر- ش ذاكر حسين 

01149490003

م 10ص الي 11من 

يوميا عدا الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

789
يومياً عدا الخميس 01060943560الجيزةإمبابه2شارع جمال إمام من شارع العروبه القوميه العربية حافظ ممدوح محمود.دعظامأطباء

والجمعة من 
اسعار التعاقد

%10نسبة خصم 0132473067القليوبيةقليوبطوخالفيومىمستشفى790

مؤسسة عالجيه01221741626القاهرةالعبورالعبور- االمتداد الغربى الفيومىمستشفى791

%10نسبة خصم 0244699656القليوبيةقليوبالخانكهالدين صالحمستشفى792 20 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%20نسبة خصم 0228850270القليوبيةقليوبالخصوص مدخل الخصوص الرئيسى خلف سور السعد لاللمونيومالجديده الحياهمستشفى793

%10نسبة خصم 02444591880244444268القليوبيةقليوبباسوس  شارع كورنيش النيل بجوار الطريق الدائرىالتخصصى الشروقمستشفى794

اسعار التعاقدم11 الى 8.30من 01009276400القليوبيةقليوبش المرور امام م الخانكه المركزىالشحرى محمد أحمد.دأخصائىباطنهأطباء795

اسعار التعاقدم8 الى 6.30من 01009276400القليوبيةقليوبأبو زعبل البلد أمام موقف المرجالشحرى محمد أحمد.دأخصائىباطنهأطباء796

 م يومياً 8 : 4من 0242156361القليوبيةقليوبقليوب البلد- ش العاشر من رمضان الشواربي ابراهيم ممدوح.دإستشارىجراحه عامهأطباء797

عدا الخميس والجمعة

اسعار التعاقد

798
أنف وأذن أطباء

وحنجره

القليوبيةقليوبامام مجلس المدينه الخانكهقطب سيد تيسير.دأخصائى
01095952900

الحجز مسبقا من 

 عدا الجمعه5.30
اسعار التعاقد

 10.30 الى 7من 0244670691القليوبيةقليوبش المستشفى المركزى امام مجلس المدينهشنب ابو نصحى احمد.دأخصائىجلديه وتناسليهأطباء799

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

السبت والثالثاء من 01060522028القليوبيةقليوبامام المستشفى المركزى الخانكهناصر محمد احمد.دأخصائىجراحه عامهأطباء800

 م12 الى 9

اسعار التعاقد

 ظ عدا 12 الى 9من 01060522068القليوبيةقليوبامام محطه القطار ابو زعبلناصر محمد احمد.دأخصائىجراحه عامهأطباء801

الجمعه والسبت 

اسعار التعاقد

السبت واالثنين 024466994القليوبيةقليوبالخانكه بجوار مرور الخانكه ش البنك االهلىالقاضى سيد عمر.دأخصائىعالج طبيعىأطباء802

واالربعاء سيدات من 

اسعار التعاقد

803
القليوبيةقليوبش الساحه الشعبيه امام مدرسه التجارهالباب فتح يمانى سالمه احمد.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

01001594971
 عدا الجمعة10-2من 

اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0249226736القليوبيةقليوب ش العاشر من رمضان امام محكمه قليوب الجزئيه24رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل804

%20نسبة خصم 0232512437القليوبيةقليوب ش عبد المنعم رياض امام البنك االهلى4كفر شكر رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل805

806
0242197033القليوبيةقليوب1ميدان القناطر الخيريه الدور الثانى علوى اعلى المحالت عماره رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 

807
 طوخ برج الحاج يحيى حامد ش بورسعيد وش حسين سليمان ميدان (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

العليمى

0232474092القليوبيةقليوب
%20نسبة خصم 

808
ابو زعبل   ش المحطه بجوار محطه  القطار والموقف طريق ابو زعبل (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

ابو زعبل مركز الخانقه– 

القليوبيةقليوب
%20نسبة خصم 19014

%40%-25نسبة خصم 0244685250القليوبيةقليوبش المحطه مجمع الصفوه الخانكهالصفوهمعمل تحاليل809

810
022140920القليوبيةقليوبأمام االدارة الصحية– محطة التحرير – ش الغرام لألشعة المحالوىمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

02330416600233041650الجيزةالمهندسينالمهندسين-  شارع احمد عرابي 28فارمسى نيوصيدليات811
% 6محلي و % 12خصم 

مستورد
2330236550233023656الجيزةالمهندسين شارع السودان المهندسين389فارمسى نيوصيدليات812

% 6محلي و % 12خصم 

مستورد

813
 شارع اللبيني من شارع الهرم بين نفق اللبيني ونفق الهرم23فارمسى نيوصيدليات

الهرم
الجيزة

233855072
% 6محلي و % 12خصم 02338550250233845176

مستورد

23038010القاهرةحلميه الزيتون شارع ترعه الجبل حلميه الزيتون343فارمسى نيوصيدليات814
% 6محلي و % 12خصم 

مستورد
26517660القاهرةحلميه الزيتون شارع ترعه الجبل حلميه الزيتون301فارمسى نيوصيدليات815

% 6محلي و % 12خصم 

مستورد
24988866القاهرةعين شمس شارع عرب الطويله عين شمس الغربيه44فارمسى نيوصيدليات816

% 6محلي و % 12خصم 

مستورد
22635828القاهرةمدينه نصر شارع عمارات العبور طريق صالح سالم20فارمسى نيوصيدليات817

% 6محلي و % 12خصم 

مستورد

818
 شارع محمود بدر الدين امام الحامديه الشاذليه6فارمسى نيوصيدليات

المهندسين
الجيزة

233469775
% 6محلي و % 12خصم 0233456585

مستورد

% 6محلي و % 12خصم 2252444110225241177القاهرةالمعادي شارع مصر حلوان الزراعي المعادي145فارمسى نيوصيدليات819

820
القاهرةشبراروض الفرج-  شارع ابو الفرج اما مسجد منبر االسالم 121فارمسى نيوصيدليات

24571980
% 6محلي و % 12خصم 

مستورد

01065588600القليوبيةقليوبابو زعبل البلد ش االمحطه أمام الشيخ فياضسعيد تهانى/د صيدليهصيدليات821
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

822
خصم على األدوية المستورده 022135770القليوبيةقليوبأمام المحكمة قليوب البلد-  ش العاشر من رمضان 11عادل وائل/  د صيدليةصيدليات

%10والمحلى % 10

823
خصم على األدوية المستورده 022156316القليوبيةقليوببجوار باتا قليوب البلد– محطة التحرير – ش المالبس عادل/ د  صيدليةصيدليات

%10والمحلى % 10

022156419القليوبيةقليوبأمام المركز الطبى– تقسيم الجهينى الجديدة عادل/ د صيدليةصيدليات824
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10
خصم على األدوية المستورده 0242166296القليوبيةقليوبقليوب– سنديون هللا عبد ابراهيم ياسر/  د  صيدليهصيدليات825

%11والمحلى % 6
خصم على األدوية المستورده 0242185986القليوبيةقليوبقليوب المحطه ش العاشر من رمضان امام مستشفى الحمياتبسيونى محمود اشرف/  د  صيدليهصيدليات826

%10والمحلى % 5
01227786088القليوبيةقليوبطوخ-اجهور الكبرى ندا احمد/ د صيدليهصيدليات827

خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5
01227614705القليوبيةقليوبالخصوص مدخل الخصوصسامى جون/ د صيدليهصيدليات828

خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 5
خصم على األدوية المستورده 0132478064القليوبيةقليوبطوخ ش بنك االسكندريه بجوار المركزالجديده الحميد عبد عماد/  د صيدليهصيدليات829

%10والمحلى % 5
خصم على األدوية المستورده 0132603155القليوبيةقليوبقها ش الحسينيه البلدالجديده الحميد عبد عماد/  د صيدليهصيدليات830

%10والمحلى % 5
%10نسبة خصم 0102221135001022211344القليوبيةبنهاش مسجد عمربن الخطاب خلف التامين الصحىالتخصصى الكويتىمستشفى831

%10نسبة خصم 0133230586القليوبيةبنهابنها الجديدة الفلك- ش االميرة فوزية سينا ابنمستشفى832

%10نسبة خصم 0133255257القليوبيةبنها ش سعد زغلول بجوار بنك مصر30رقم الصالح الراعىمستشفى833

%10نسبة خصم 0133222816القليوبيةبنها ش النساج امام كليه العلوم1رقم العيون لجراحه ابصار مركزمستشفى834

835

أنف وأذن أطباء

وحنجره

 ظ ومن 4 الى 2من 0133269626القليوبيةبنها ش جميل برج مكه1رقم المهدى هللا عبد شريف.دأخصائى

م عدا 10 الى 7

الجمعه

اسعار التعاقد

836
م عدا 10- م 7من 0133214888القليوبيةبنها ش غرب االستاد خلف هيئه االبنيه التعليميه34رقم بيومى السيد.دإستشارىعظامأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

837
 م عدا 8 الى 9من 01275188209القليوبيةبنهاالمنشيه خلف محطه القطار امام محالت السبيلىسالمه منصور مايكل.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه واالحد
اسعار التعاقد

 م عدا 9 الى 7من 01090011998القليوبيةبنهاش نقابه الصيادله خلف مديريه االمنجوده حامد أمير. دأخصائىأسنانأطباء838

الخميس والجمعه 
اسعار التعاقد

839

   العجايبة مركزأخصائىعالج طبيعىأطباء

سليمان ناجى ناير.د

القليوبيةبنهامنطقة الفلل كورنيش النيل بجوار المحافظة برج جوده

01281982003

 م10 ص الى 10من 

اسعار التعاقدعدا الجمعة

%20نسبة خصم 0133272905القليوبيةبنها ش جميل محطة العادلى18رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل840

%20نسبة خصم 0133228826القليوبيةبنها1 ش فريد ندا عماره 3رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل841 21 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%35% - 20نسبة خصم 0133255576القليوبيةبنها(عمر طوسون سابقاً ) ش الحرية 1معامل البرجمعمل تحاليل842

%20نسبة خصم 0133261977القليوبيةبنهامحطة العادلى-  ش سعد زغلول29معامل ألفا البمعمل تحاليل843

%60%-30نسبة خصم  من 0133271444401017608453القليوبيةبنها ش بنك مصر من ش سعد زغلول7رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه844

845
0133223222القليوبيةبنهابنها ش التحرير خلف قصر ثقافه بنها امام مستشفى الجامعهلالشعه الفؤادمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%60%-30نسبة خصم  من 0133236262القليوبيةبنهاش النجده امام مدرسه ناصرلالشعه سمامركز أشعه846

01331214020133121077القليوبيةبنهاكفر الجزار الطريق السريعالعماوىصيدليات847
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

848
خصم على األدوية المستورده 0133275777القليوبيةبنها ش جميل برج مكه بجوار النساجون الشرقيون1رقم مكه برجصيدليات

%12والمحلى % 5

%10نسبة خصم 01327153950132722095القليوبيةشبين القناطرقليوبية- خلف المحكمة شبين القناطر الرحمة مستشفىمستشفى849

االثنين والخميس من 01005236454القليوبيةشبين القناطر ش حسين رشدى15رقم الوكيل محمد أحمد.دإستشارىجراحة قلبأطباء850

م10 الى 7

اسعار التعاقد

851
االحد الثالثاء 0132722958القليوبيةشبين القناطرشبين القناطر ميدان المحطه امام بقاله ابو رقيهمصطفى محمود محمد محمود.دإستشارىعالج طبيعىأطباء

والخميس

 م 7 ص الى 9من 

اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0132722947القليوبيةشبين القناطر ش سكه حديد مصر61رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل852

853
القليوبيةشبين القناطرشبين القناطر القليوبيه ش بورسعيد بجوار ستوديو ميامىلالشعه دلتامركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01091542229

0132720260القليوبيةشبين القناطرشبين القناطر ش بورسعيدالوكيلصيدليات854
خصم على األدوية المستورده 

%8والمحلى % 5
0132714228القليوبيةشبين القناطرامام الموقف العمومىالوكيلصيدليات855

خصم على األدوية المستورده 

%8والمحلى % 5
%10نسبة خصم 013272758القليوبيةشبين القناطرميدان سيدى سعيدالفالح سامىبصريات856

%10نسبة خصم 0121146659901118836628القليوبيةمدينة القناطرالقناطر الخيريه  امام المستشفى العامالطبى الهدى نور مركزمستشفى857

%10نسبة خصم 01342183207القليوبيةمدينة القناطرالقناطر الخيريه ش السبكى التقسيم السياحىالعذراء السيدة مركزمستشفى858

%10نسبة خصم 01342195955القليوبيةمدينة القناطر بجوار السكه الحديد14ش امير الشعراء اخر ش العذراء السيدة مركزمستشفى859

خصم على األدوية المستورده 01342183207القليوبيةمدينة القناطرالقناطر الخيرية ش السبكى التقسيم السياحىحافظ صالح الزهراءصيدليات860

%10والمحلى % 5

861

01342195955القليوبيةمدينة القناطر بجوار السكة الحديد14ش أمير الشعراء أخر ش حافظ صالح الزهراءصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

01006160742القليوبيهقهابجوار مصنع أطلسياسين محمدصيدليات862
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 6
0132605029القليوبيهقهاأمام مساكن األوقاف السجل المدنى القديمياسين محمدصيدليات863

خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 6
%20نسبة خصم 03359044403590666األسكندريةفيكتوريااول جمال عبد الناصرالدولى طيبةمستشفى864

%20نسبة خصم 035432150035433505035433505035844861األسكندريةمصطفى كاملمصطفى كامل–  ش أحمد شوقى محطه ترام 97رقم الطبية المدينةمستشفى865

%15نسبة خصم 034272653034272659األسكندريةسموحة مايو14طريق الجديد الطبى المركزمستشفى866

%10نسبة خصم 034344612034390007األسكندريةالعجمىش اجياد مكة من ش الهانوفيل العامهندية ابومستشفى867

%20نسبة خصم  035223066035223088035223077األسكندريةمصطفى كامل ش عبد القادر رجب17الملكيمستشفى868

%20نسبة خصم 034481771034482346034482347األسكندريةالعامريةش الخليفة الراشد ابو بكر الصديق بجوار كوبري العامريةبدوي الشيخمستشفى869

%25نسبة خصم 035823181035832656035820644األسكندريةسابا باشا ش عبد السالم عارف42(عيون)  الدولي الكتاركت معهدمستشفى870

%25نسبة خصم 035407798035407806األسكندريةميامى ش جمال عبد الناصر ميامي ميدان االكاديمية أمام ماكدونالز28(عيون) الدولي الكتاركت معهدمستشفى871

%15نسبة خصم 035346777035346888األسكندريةالعصافرة العصافرة قبلى االسكندرية45 متفرع من ش 23ش نافع بن عقبة مستشفىمستشفى872

%15نسبة خصم 035490500األسكندريةالعصافرة ش جمال عبد الناصر العصافره بحرى378رقم التخصصيه كير ديا  عياداتمستشفى873

%25نسبة خصم 034284232األسكندريةسموحه ش مصطفى البحار سيدى جابر3رقم التخصصى البدراوىمستشفى874

%15نسبة خصم 034444799034445599األسكندريةالعصافرة ش عبيد حسن الورديان90رقم جدهمستشفى875

%15نسبة خصم 034485872034482519األسكندريةالعامريةش عمر بن الخطاب بجوار كوبرى العامريهالصفوةمستشفى876

%15نسبة خصم 032208001032208002األسكندريةالدخيلهطريق اسكندريه مطروح بجوار الكنيسه الحمراءالشفا قصرمستشفى877

%10نسبة خصم 03459555301144148785األسكندريةبرج العرب800برج العرب التخصصى مساكن الالبرج مبرهمستشفى878

%15نسبة خصم 034592258األسكندريةبرج العرببرج العرب الجديده امام تجمع فرج هللاالطبى الجويلى مركزمستشفى879

%15نسبة خصم035411553035411552األسكندريةبلوكلىش الطيار احمد سعود بجوار كليه التربيه الرياضيه بناتندا ابراهيممستشفى880

%15نسبة خصم 033571692033571693األسكندريةلوران ش حسن امين10رقم االقبالمستشفى881

882
034362667034362666األسكندريةالعجمى الهانوفيل15 طريق االسكندريه مطروح الكيلو 8بوابه رقم الزهراء فاطمهمستشفى

%15نسبة خصم 

%15نسبة خصم 035522991035523020األسكندريةميامى ش جالل جمال متفرع من جمال عبد الناصر32رقم ميامىمستشفى883

%15نسبة خصم 033303242األسكندريةالعوايدش جميله بوحريدالطبى الصفا/مركزمستشفى884

%15نسبة خصم 033190099األسكندريةالعجمى طريق االسكندريه مطروح الساحلى21ميدان الكيلو ( غرب ) العصافره مبرهمستشفى885

%10نسبة خصم 01007716058األسكندريةفيكتوريا ش فيليب جالد ميدان الساعه18رقم فيكتوريامستشفى886

%10نسبة خصم 032203949األسكندريةالدخيله(عيادات فقط  )خلف مسجد ناصر الدخيله  فيكتوريامستشفى887

%15نسبة خصم 035702728األسكندريةلوران طريق الحريه725رقم براعم/ مركزمستشفى888

%15نسبة خصم 035235165035235164األسكندريةسبورتنج شارع بورسعيد214للعيون الوطني االسكندريه مركزمستشفى889

890
 والعدسات العيون لطب عيون مركزمستشفى

الالصقة

0364260501035505096األسكندريةسموحةامام زهران سيتى مول– ش فيكتور عمانويل 45
%15نسبة خصم 0103430347

891
 والعدسات العيون لطب عيون مركزمستشفى

الالصقة

035505096األسكندريةميامى ش جمال عبد الناصر بجوار االكادميه253رقم 
%15نسبة خصم 0103430348

892
 والعدسات العيون لطب عيون مركزمستشفى

الالصقة

035820703األسكندريةبلوكلى ش مسجد الهدايه الدور االول7رقم 
%15نسبة خصم 

893
 م عدا 9 الى 6من 0333918300األسكندريةمحرم بك ش دينوقراط امام محطه ترام سوتير الشاطبى3هللا عبد على مصطفى.دإستشارىباطنهأطباء

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

 م عدا 9 الى 5من 0335421486األسكندريةبلوكلىطريق الحريه477حافظ شفيق طارق.دإستشارىباطنهأطباء894

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

السبت واالثنين 01092911881األسكندريةسبورتنج ش حسن سرور1رقم ايوب القادر عبد هشام.دإستشارىأمراض كبدأطباء895

 الى 12واالربعاء من 

اسعار التعاقد

896
األسكندريةاإلبراهيميه ش االعشر متفرع من ش جواد حسنى كوبرى االبراهيميه23رقم الفتاح عبد اميره.دإستشارىأطفالأطباء

01001670522
 م عدا 9 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد
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897
035447574األسكندريةمصطفى كامل ش أحمد شوقى91حمزه محمد محمود أشرف.دأستاذجلديه وتناسليهأطباء

0105642223
9.30 الى 7.30من 

اسعار التعاقد

 9.30 الى 6.30من 035463177األسكندريةبلوكلى أ ش مصطفى كامل عمارات العبور39رقم ذكرى فهمى احمد.دإستشارىجراحه عامهأطباء898

عدا الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

 ظ عدا 4 الى 1من 035422400األسكندريةبلوكلىش عبد السالم عارف8رقم مصطفى محمد خالد.دإستشارىجراحه عامهأطباء899

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

 م 8.30 الى 0348632095.30األسكندريةمحطة الرمل ش صفية زغلول55بدوى بهجت.دإستشارىرمدأطباء900

عدا الجمعة

اسعار التعاقد

901

أنف وأذن أطباء

وحنجره

ملوك الحميد عبد السيد محمد.دإستشارى

 ش مصطفى كامل برج ا الدور الثانى66

األسكندريةمحطة الرمل

035867197

 م9:  م 7

اسعار التعاقدعدا الخميس و الجمعة

902
035578415األسكندريةسيدى بشرميامي-  ش اسكندر ابراهيم56الدقاق مصطفى حسن بلقيس.دإستشارىنساء وتوليدأطباء

0123452044
م عدا 9 الى 6من 

الجمعة
اسعار التعاقد

903

 عدا 8.30 الى 6من 035440630035420299األسكندريةرشدى ش احمد شوقى  ترام رشدى عماره الفرعونيه185رقم سالم طلعت محمد حاتم.دإستشارىمسالك بوليهأطباء

اسعار التعاقدالخميس والجمعة

 عدا 8 الى 4من 034873366األسكندريةمحطة الرمل ش امين فكرى21رقم مخلص السالم عبد ابراهيم.دإستشارىمسالك بوليهأطباء904

الخميس والجمعة

اسعار التعاقد

905
 م عدا 9 إلى 5من 0334278705األسكندريةسموحةابراج سيدى جابر البرج الثانى سموحه خلف محطه سيدى جابرالبنا انور محمد تامر.دأخصائىعظامأطباء

الجمعة
اسعار التعاقد

 م عدا 8 الى 5من 0335858818األسكندريةفلمنج ش الفتح محطه ترام فلمنج37رقم محمد محمود مصطفى.دإستشارىعظامأطباء906

الخميس والجمعه

اسعار التعاقد

907
جراحة أوعية أطباء

دمويه

 م عدا 5 الى 1من 034858554األسكندريةمحطة الرمل ش صفيه زغلول56ابراهيم لطفى حسن.دمدرس

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

908
جراحة أوعية أطباء

دمويه

 م عدا 6 الى 3من 035445894األسكندريةرشدى ش احمد شوقى173رقم صوابى فتحى احمد.دإستشارى

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

909

قلب وأوعيه أطباء

دمويه

035766770األسكندريةزيزينياخلف البنك االهلي المصري- ب المهندس محمد شوقي 5صبري محمد عمروإستشارى

01227316817

م 10 الي 7يوميا من 

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

910
 م عدا 9 الى 6من 033582620األسكندريةفيكتوريا ش جمال عبد الناصر10رقم (فيكتوريا مركز) مشالى محمود أحمد.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

911
  الشافعى الحكيم عبد شريف.دأخصائىأسنانأطباء

(المستقبل مركز)

023560575األسكندريةسيدى بشر ش محمود رضا13رقم 
01200232102

 12 ص الى  11من 

م ععدا الجمعه
اسعار التعاقد

912
033084439األسكندريةالعجمى ش البيطاش الرئيسي35عطيه محمد هللا عبد ايمن.دأخصائىأسنانأطباء

0122350041
م عدا 10-6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

913

 م عدا 10-5من 034971182األسكندريةمحرم بك ش محرم بيك56درويش سالى.دإستشارىأسنانأطباء

الجمعة والحجز 

بموعد سابق

اسعار التعاقد

914

 10 ص الى 10من 034480850األسكندريةالعامريةش القسم العامريةالدين سراج اميرة.دأخصائىأسنانأطباء

م عدا الخميس 

والجمعة

اسعار التعاقد

915
 محمد المعطي عبد محمد.دأخصائىأسنانأطباء

(كير دنتال اميركان)

 م 12ظ الي 12من 035480318األسكندريةالعصافرة شارع جمال عبد الناصر378

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

916
 سبورتنج مركزإستشارىعالج طبيعىأطباء

قيصر سمير مينا/ د

 م 9الى   ص11من 035919323األسكندريةسبورتنج ش بورسعيد سبورتنج الصغرى175رقم 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

917
 سبورتنج مركزإستشارىعالج طبيعىأطباء

قيصر سمير مينا/ د

 م 10الى   ظ3من 033022947األسكندرية21الكيلو طريق اسكندريه مطروح ناصيه ش الصفوه

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

918
البيطاش مركزإستشارىعالج طبيعىأطباء

الغنى عبد محمد أحمد. د

 م 10الى  ص11من 034378800األسكندريةالبيطاشش االسكندريه مطروح امام جراج النقل العام33رقم 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0334812305األسكندريةمحطة الرمل ش أمين فكري21(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل919

%20نسبة خصم 0335252366األسكندريةفيكتورياشارع الجالء بجوار قسم المنتزه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل920

%20نسبة خصم 0339519494األسكندريةالعجمىامام سنترال العجمى16الهانوفيل طريق مطروح اسكندريه الكيلو (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل921

%20نسبة خصم 0339578551األسكندريةسموحة ميدان فيكتور عمانويل بجوار كنتاكى27(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل922

%20نسبة خصم 0335441132األسكندريةرشدى طريق الحرية أعلى صيدلية صبرى452(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل923

%20نسبة خصم 0335802167األسكندريةالمندرهاول ش جمال عبد الناصرميدان المندره(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل924

%20نسبة خصم 0332935494األسكندريةرشدىش عبد السالم عارف امام بنك اسكندريه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل925

%20نسبة خصم 0335536193األسكندريةسيدى بشرش جمال عبد الناصر ميدان جهينه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل926

%20نسبة خصم 0333936147األسكندريةمحرم بك ش محرم بك برج محرم بالزا بجوار فودافون66رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل927

%20نسبة خصم 03335850425األسكندريةالوزارة طريق الحرية514معامل البرجمعمل تحاليل928

%20نسبة خصم 03334845106األسكندريةمحطة الرملش كلية الطب14معامل البرجمعمل تحاليل929

%20نسبة خصم 03335735087األسكندريةفيكتوريا ش الجالء10معامل البرجمعمل تحاليل930

931
033014536األسكندريةالعجمى الهانوفيلمطروح  بجوار مسجد القويرى– طريق اسكندريه معامل البرجمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 19911األسكندريةمحرم بك ش االسكندرانى68رقم معامل البرجمعمل تحاليل932

%20نسبة خصم 19911األسكندريةالمندره جمال عبد الناصر برج القدس427رقم معامل البرجمعمل تحاليل933

934
األسكندريةسموحة ش فوزى معاذ ابراج الحريه بجوار مسجد على بن ابى طالب90رقم معامل البرجمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 19911

%20نسبة خصم 19911األسكندريةالعامريةامام كوبرى العامريه بجوار مول مختارمعامل البرجمعمل تحاليل935

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةمحطة الرمل ش امين فكرى محطه الرمل21رقم معامل حسابمعمل تحاليل936

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةمحطة الرمل ش كليه الطب18رقم معامل حسابمعمل تحاليل937

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةمحطة الرملش محمد رافت متفرع من ش كليه الطب عماره الترامسىمعامل حسابمعمل تحاليل938

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةسبورتنج ش عمر لطفى الترام182رقم معامل حسابمعمل تحاليل939

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةسموحة1ميدان فيكتور عمانويل ابراج القطن عماره ج مدخل معامل حسابمعمل تحاليل940

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةرشدى طريق الحريه ش ابو قير405رشدى رقم معامل حسابمعمل تحاليل941 23 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةثروت ش محمد سعيد متفرع من ش عبد الحميد الديب20رقم معامل حسابمعمل تحاليل942

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةفيكتوريا ش الجالء11رقم معامل حسابمعمل تحاليل943

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةميامى امام اسواق الشريف350ش جمال عبد الناصر رقم معامل حسابمعمل تحاليل944

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالعجمى ش اسكندريه مطروح امام مدرسه العجمى170رقم معامل حسابمعمل تحاليل945

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةمحرم بك ش محرم بيك82رقم معامل حسابمعمل تحاليل946

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةسيدى بشربرج ريتاج ش مسجد سيدى بشرمعامل حسابمعمل تحاليل947

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالسيوفبرج ايوب بركه ميدان السيوف شماعهمعامل حسابمعمل تحاليل948

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةباكوسب ش االذاعهمعامل حسابمعمل تحاليل949

%20نسبة خصم 034840123األسكندريةمحطة الرمل ميدان سعد زغلول15رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل950

%20نسبة خصم 035439017األسكندريةرشدى طريق الحريه418رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل951

%20نسبة خصم 035287240األسكندريةفيكتوريا ش الجالء3رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل952

%20نسبة خصم 039520222األسكندريةالعجمى العجمى16برج حجازى الكيلو معامل ألفا البمعمل تحاليل953

%20نسبة خصم 034240775األسكندريةسموحة ميدان عمانويل25رقم معامل ألفا البمعمل تحاليل954

%40%-25نسبة خصم 035829650األسكندريةسابا باشا ش عبد السالم عارف الهدايا5رقم الب ترستمعمل تحاليل955

%40%-25نسبة خصم 034590616األسكندريةبرج العرببرج العرب الجديده امام مستشفى برج العربالعرب برج معملمعمل تحاليل956

%40%-25نسبة خصم 01119277277األسكندريةمحطة الرمل ش كليه الطب ميديكال تاور الدور الرابع8رقم الطبيه للتحاليل الفحوص دارمعمل تحاليل957

%40%-25نسبة خصم 01119277277األسكندريةسبورتنج ش بورسعيد232رقم الطبيه للتحاليل الفحوص دارمعمل تحاليل958

%40%-25نسبة خصم 01119277277األسكندريةسيدى جابر محطه ترام سيدى جابر103رقم الطبيه للتحاليل الفحوص دارمعمل تحاليل959

%40%-25نسبة خصم 01119277277األسكندريةسموحةش مصطفى كامل امام شركه اورانجالطبيه للتحاليل الفحوص دارمعمل تحاليل960

%40%-25نسبة خصم 01119277277األسكندريةسيدى بشر ش جمال عبد الناصر أعلى نفق سيدى بشر165رقم الطبيه للتحاليل الفحوص دارمعمل تحاليل961

%60%-30نسبة خصم  من 035462521035436911035438360األسكندريةسموحةش فريد بك مصطفى كامل10سكان اليكسمركز أشعه962

963
035906044035906033035906055األسكندريةالشاطبيالشبان المسلمين- شارع االسكندر االكبر127سكان اليكسمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

964
035556040035558682035558663035558677األسكندريةميامىعمارات النجار– ش البيكباشى العيسوى 125سكان اليكسمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

965
034259557األسكندريةسموحةأبراج السريا أمام جرين بالزاسكان السرايامركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

966
034449255األسكندريةباكوس ش المكس بجوار كوبرى القبارى48رقم المستقبلمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

967
035413800األسكندريةسبورتنج ش بورسعيد سبورتنج236رقم لالشعه الحياهمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

968
034574921034574922األسكندريةالعامرية امام  المستشفى العام العامريه20ش لالشعه مكهمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

969

األسكندريةمحطة الرمل ش الغرفه التجاريه28رقم خليل صيدلياتصيدليات

01009833327
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

970

034800288األسكندريةمحطة الرملبجوار القنصلية االيطاليه-  ميدان سعد زغلول23-سعد زغلولخليل صيدلياتصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

971

034833197األسكندريةمحطة الرمل شارع كنيسة األقباط من سعد زغلول21-سيزوستريسخليل صيدلياتصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

972

األسكندريةالعامريةمول روز جاردن- اسكندرية القاهرة الصحراوى28الكيلو خليل صيدلياتصيدليات

01288882118
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

973

034318701األسكندريةالعجمىمول عجمي ستار-  طريق إسكندرية مطروح 8بوابة خليل صيدلياتصيدليات

01281219040
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

974

034318704األسكندريةالعجمى امام مدخل الحديد والصلب18منطقه ابو يوسف الكيلو خليل صيدلياتصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

975

035912377األسكندريةالحضرهأمام مستشفى جمال عبد الناصر- طريق الحريه158خليل صيدلياتصيدليات

01014441638
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

976

أمام مسجد على بن أبى -تقاطع فوزى معاذ مع البرت األول174رقم خليل صيدلياتصيدليات

طالب

034251646األسكندريةسموحة

01000390512
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

977

034293829األسكندريةسموحةأمام نادى سموحة- شارع مصطفى كامل36خليل صيدلياتصيدليات

01014441869
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

978

034251646األسكندريةسموحة شارع العقيد مصطفى توفيق الالجيتيه57-الالجيتيهخليل صيدلياتصيدليات

01207999631
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

979

034226181األسكندريةسوليك شارع النقل والهندسة بجوار ماكدونالدز264خليل صيدلياتصيدليات

01222689732
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

980

035411066األسكندريةمصطفى كاملبجوار مدرسة الرمل االعداديه0طريق الحرية397خليل صيدلياتصيدليات

01278556338
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2
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981

035455597األسكندريةكفر عبدهمن معروف الرصافى- شارع يسرى الخضرى3خليل صيدلياتصيدليات

01272584974
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

982

0346900095األسكندريةسان ستييفانوشارع عبد السالمخليل صيدلياتصيدليات

01000390675
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

983

035757571األسكندريةزيزينيابجوار جامع يحي- طريق الحرية617خليل صيدلياتصيدليات

01014442485
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

984

035521504األسكندريةسيدى بشر شارع جمال عبد الناصر109خليل صيدلياتصيدليات

01014440949
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

985

035521504األسكندريةسيدى بشر شارع خالد بن الوليد166خليل صيدلياتصيدليات

01014440949
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

986

035294213األسكندريةالسيوفتنظيم شارع مصطفى كامل أمام كارفور السيوف (أ)452خليل صيدلياتصيدليات

01014440864
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

987

035800008األسكندريةالمنتزهفتح هللا المنتزه-أبراج الشيراتون أمام قصر المنتزهخليل صيدلياتصيدليات

01014440605
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

988

035523231األسكندريةميامى شارع إسكندر إبراهيم54خليل صيدلياتصيدليات

01270111544
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

989

035800008األسكندريةالمندرهالمندرة البحريه- طريق جمال عبد الناصر386خليل صيدلياتصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى% 2

990

034272686األسكندريةسموحةامام كوبرى كليوباترا– ا ميدان مصطفى كامل كريم محمدصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

991

034379242األسكندريةالعجمىطريق اسكندرية مطروح الهانوفيلالعوامصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%13والمحلى % 7

992

035220661األسكندريةسيدى جابر ش احمد كمال سيدى جابر المحطه14رقم الملوانى دينا/  صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

993

034251159األسكندريةسيدى جابرش مصطفى النجار خلف محطه سيدى جابرامبابى محمد/  صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

994

035724386األسكندريةميامى ش امين خيرت الغندور متفرع  من خالد بن الوليد39رقم محمد حسين مصطفى/ دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

995

034870706األسكندريةاألزاريطة ش عبد الحميد بدوي23كامل ماهر. د صيدليةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10

996

034836840األسكندريةمحطة الرمل ش استامبول امام مسرح االسكندرية12رقم اورفانيدسصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

997

035351840األسكندريةسيدى بشر متفرع من ش القاهره602 ش 21رقم الوهاب عبد شريف/  صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

998

034266198034266196األسكندريةسموحة مايو14عماره الند مارك اسفل كوبرى الخير ابو يحيى محمدصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 6

999

034574267األسكندريةالعامريةش مسجد الشرقاوى امام مستشفى العامريه العامهللا عبد يحيى/ دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1000

034961328األسكندريةمحطة مصرمحطه مصر ميدان الشهداء بجوار مستشفى احمد ماهرالسويفى مجدى/  صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%0والمحلى % 0

1001

033572446األسكندريةلوران مسلكن طابيه سيدي بشر طريق الكورنيش2الصوري انجي صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1002

035490347األسكندريةالعصافرة ش الشهيد عبد الستار حسين518رقم الفتاح عبد أحمد/  صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1003

034598701األسكندريةبرج العرب برج العرب الجديده1200مسكن قاسم أحمد/ صيدليهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 5
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1004

033613444األسكندريةكرموز ترعة المحمودية غيط العنب أمام مستشفى الجمهوية121الشرقاوى خالد/  صيدليةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%15نسبة خصم 035828451035421464األسكندريةبلوكلىبرج الزراعيين طريق الحريةالقمة مؤسسةبصريات1005

%15نسبة خصم 034203331األسكندريةسموحةزهران سيتى مولالقمة مؤسسةبصريات1006

%15نسبة خصم 035231160األسكندريةرشدى شارع سوريا6القمة مؤسسةبصريات1007

%15نسبة خصم 035528485األسكندريةميامى ش جمال عبد الناصر276القمة مؤسسةبصريات1008

%15نسبة خصم 01148270505األسكندريةالعجمى21ميدان الكيلو  (غرب)داخل مستشفي مبره العصافره القمة مؤسسةبصريات1009

%15نسبة خصم 035920134035922136األسكندريةاإلبراهيميهاإلبراهيمية–  ش الجتيه 26سفيربصريات1010

%15نسبة خصم 035440049األسكندريةمصطفى كامل ش أحمد شوقي91سفيربصريات1011

%15نسبة خصم 034848838األسكندريةمحطة الرملمحمد رافت.  ش د11الحميد عبد محمدبصريات1012

%30نسبة خصم 035852248األسكندريةسابا باشا ش عبد السالم عارف65رقم الحميد عبد محمدبصريات1013

%25نسبة خصم 034480397األسكندريةالعامريةش الجمهوريه العامريهاالسكندريه عيونبصريات1014

%25نسبة خصم 01204946458القاهرةمصر الجديدة-  شارع الميرغنى 84آى فاشون للبصرياتبصريات1015

%25نسبة خصم 01275544173القاهرةمصر الجديدة- روكسى -  شارع األندلس 21- مستشفى العيون الدولي آى فاشون للبصرياتبصريات1016

%25نسبة خصم 01275577948األسكندريةسان ستييفانواإلسكندرية - N210محل - الطابق الثاني - سان ستيفانو مول آى فاشون للبصرياتبصريات1017

%10نسبة خصم 04033121440403312692الغربيةطنطااالسكندرية- فندق فور سيزونز بطنطا االمريكىمستشفى1018

%10نسبة خصم 040327400104032740020403274003الغربيةطنطااإلسكندرية- فندق هيلتون الكورنيش الشفا دار مستشفىمستشفى1019

%10نسبة خصم 04032863030403319928الغربيةطنطاش قطينى بجوار مصر للطيرانالتخصصى الفضالىمستشفى1020

%10نسبة خصم 040334012101116046000الغربيةطنطاطريق االستاد امام مديريه التموينوالقسطره للقلب القرى اممستشفى1021

1022
م 11 : 8- م  5 : 04034216172الغربيةطنطا شارع المديرية برج عباد الرحمن13منوفى ابراهيم الحليم عبد.دإستشارىباطنهأطباء

عدا الجمعة
اسعار التعاقد

1023
 م عدا 11 الى 5من 0402015590الغربيةطنطاش الجمهوريه امام ص الشريفالمرسى محمد.دإستشارىباطنهأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1024
م 11 الى 5يوميا من 0402011777الغربيةطنطاش الجمهوريه امام ص ابو زيدالمرسى طارق.دإستشارىمسالك بوليهأطباء

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1025
 عصرا 4 الى 12من 0403312064الغربيةطنطا ش حسن رضوان أمام مدبولى للمفروشات40رقم هاشم حنان.دإستشارىنساء وتوليدأطباء

عدا الجمعة
اسعار التعاقد

1026
 7 ومن 5 الى 1من 0403341599الغربيةطنطا درب االبشيهى ميدان السيد البدوى32رقم مراد محمود عاطف.دإستشارىأسنانأطباء

 عدا الجمعة12الى 
اسعار التعاقد

1027

  ظهرا  4 الى 2من 0403414122الغربيةطنطا ش عزيز فهمى ميدان الساعه10رقم السالم عبد رأفت.دإستشارىأسنانأطباء

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

%20نسبة خصم 0403349072الغربيةطنطا شارع النحاس م االسكندرية13معامل البرجمعمل تحاليل1028

%20نسبة خصم 19911الغربيةطنطا ش المديريه بجوار المحطه80معامل البرجمعمل تحاليل1029

%20نسبة خصم 0403303000الغربيةطنطا ش الجيش امام مستشفى الجامعة71(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1030

%20نسبة خصم 0403348477الغربيةطنطا105 ش عبد القادر حلمى درب االبشيهى سابقا شقه رقم 104رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1031

1032
0402975485الغربيةطنطاش المستشفى العام منزل الدكتور محمد خليل امام مستشفى سمنود العام(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 0403410090الغربيةطنطاأول ش المديوبة عمارة الست مباركة الدور االولالب فاستمعمل تحاليل1033

1034
امام محطة بنزين التعاون أعلى دار الصحابة - ش المديريه 5رقم معامل حسابمعمل تحاليل

الجديدة

الغربيةطنطا
16987

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةطنطا الدور االول2 مدخل رقم 9 بلوك 8عمارات االسكندريه شقه رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1035

1036
04033465850403353817الغربيةطنطا ش المديريه بجوار عمر افندى35محمد عباس لالشعه/ مركز دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1037

0403300088الغربيةطنطاش سعيد أمام المستشفى األمريكىالبندارى/  صيدلية  صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1038

0403354122الغربيةطنطاميدان الساعه–  ش عزيز فهمى 14مصر الجديده/ صيدليه صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 5

1039

0403414122الغربيةطنطاش عزيز فهمى ميدان الساعةأمل  سعد/ صيدليه د صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 5

1040

0403411480الغربيةطنطاسكة المعاهدة طنطاامانى نصر العشرى/صيدليةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%13والمحلى % 5

%30نسبة خصم 0403348368الغربيةطنطا ش احمد ماهر18بصريات منير نصيف  بصريات1041

%15نسبة خصم 0403301100الغربيةطنطاطنطا–  ش البحر 21سفيربصريات1042

%10نسبة خصم 040223014604022326250402239423الغربيةالمحلة الكبرىش شكرى القواتلىمدينة الشفاءمستشفى1043

%10نسبة خصم 04022190560402225070الغربيةالمحلة الكبرى ش طلعت حرب منشية الزهراء خلف مجمع المحاكم9النور التخصصى بالمحلةمستشفى1044

%10نسبة خصم 04022217070402221881الغربيةالمحلة الكبرى ش اإلمام الشافعى تقسيم  الشامى8رقم مستشفى الدرة التخصصىمستشفى1045

%10نسبة خصم 0402225333الغربيةالمحلة الكبرىش سكة طنطا العمومى قسم ثانى المحلةدار القلبمستشفى1046

1047

الغربيةالمحلة الكبرىش طلعت حرب برج الدلتا الدور السابعمحمد صبرى عبد العزيز.دأخصائىمسالك بوليه أطباء

01289530095

 ظ ومن 3 الى 1من 

 م عدا 10 الى 8

الجمعه

اسعار التعاقد

1048
الغربيةالمحلة الكبرىاول سكه طنطا امام العياده الشعبيهاحمد محمد السيد ماضى.دأخصائىنساء وتوليد أطباء

01144803336
 م عدا 11 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد
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1049

طارق عبد الغنى محمودأخصائىعالج طبيعى أطباء

(مركز العجمى)

040402253591الغربيةالمحلة الكبرىش محب خلف مدرسة الصنايع بنين المحلة الكبرى

0124895637

 عصرا8 الى 4من 

 م 10 الى 9 ومن 

عدا الجمعة

اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0402257235الغربيةالمحلة الكبرى يوليو بجوار بنك االسكندريه23 ش 13رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1050

%20نسبة خصم 040220148419911الغربيةالمحلة الكبرىحى السبع بنات برج االمل– ش وابور الثلج معامل البرجمعمل تحاليل1051

%40%-25نسبة خصم 16987الغربيةالمحلة الكبرى يوليو امام السنترال الجديد23البندر ش معامل حسابمعمل تحاليل1052

%40%-25نسبة خصم 0402251009الغربيةالمحلة الكبرىميدان الشون بجوار قسم ثانى خلف عمارة الليثىفاست البمعمل تحاليل1053

1054
04022153000402214010الغربيةالمحلة الكبرىش البحر بجوار مسجد آل طهخالد ديوان. مركز دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1055

0402244996الغربيةالمحلة الكبرىش سوق اللبنصيدليات ناصرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1056

0402215556الغربيةالمحلة الكبرىبرج الصفا والمروة طلعت حربصيدليات ناصرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1057

0402226464الغربيةالمحلة الكبرىبرج الدلتا بالزاصيدليات ناصرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1058

0402229941الغربيةالمحلة الكبرىسكة طنطا أمام العيادة الشعبيةصيدليات ناصرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1059

0402226242الغربيةالمحلة الكبرىسكة طنطا أمام العيادة الشاملةصيدليات ناصرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%30نسبة خصم 0402243218الغربيةالمحلة الكبرىش شكرى القواتلى بجوار فودافوننيوبلوستار للبصرياتبصريات1060

%10نسبة خصم 0402544516الغربيةكفر الزياتالطريق السريع بعد النفقالرحمن التخصصىمستشفى1061

1062

0402544516الغربيةكفر الزياتالطريق السريعالرحمنصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%6والمحلى % 6

%20نسبة خصم 19911الغربيةكفر الزياتميدان محمد نجيبمعامل البرجمعمل تحاليل1063

%20نسبة خصم 0402532678الغربيةكفر الزياتتقاطع ش الجيش مع سعد زغلول ميدان التحرير(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1064

%10نسبة خصم 04533425450453345000البحيرةدمنهورش عبد السالم الشاذلىمستشفى المبرة الخاصمستشفى1065

%10نسبة خصم 04533668220453366749البحيرةدمنهورأرض أمون- ش الحدبثى الراعى الصالحمستشفى1066

1067
 م 4- ظ 2من 0453237187البحيرةدمنهورشارع الجمهورية بجوار سينما النصرمحمد نبيل كمال الوكيل.دإستشارىجراحه عامهأطباء

 م10- م 8ومن 
اسعار التعاقد

1068

السبت واألحد 0453312894البحيرةدمنهورالمدينة الصناعية خلف مدرسة صالح الدين بجوار صيدلية البسيونىإيمان مصطفى البنا.دأخصائىأسنانأطباء

اسعار التعاقدواإلثنين بموعد سابق

%20نسبة خصم 0453292083البحيرةدمنهورش احمد محرم- برج السرج (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1069

%20نسبة خصم 0453317499البحيرةدمنهورميدان الساعة-  ش احمد عرابى 24معامل البرجمعمل تحاليل1070

%20نسبة خصم 0452214917البحيرةدمنهور ش بورسعيد بجوار سنترال كفر الدوار7رقم معامل البرجمعمل تحاليل1071

%40%-25نسبة خصم 0453433816البحيرةدمنهوربجوار التأمين الصحى- ش المركز اإلسالمى - مركز إيتاى البارود فاست البمعمل تحاليل1072

%40%-25نسبة خصم 16987البحيرةدمنهورأرض الميرى برج األطباءمعامل حسابمعمل تحاليل1073

%20نسبة خصم 0453339301البحيرةدمنهوربرج عرابى باشا أحمد عرابىمعامل ألفا البمعمل تحاليل1074

1075
0453312727البحيرةدمنهورش أحمد محرم برج ميامى امام سينما ميامىالبحيرة لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1076

0453318089البحيرةدمنهور ش الخيرى ميدان التوبة1رقم الشفاءصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

%10نسبة خصم 0452216649البحيرةكفر الدوارسيدى شحاته المساعدين بكفر الدوارمستشفى االخالص الخيرىمستشفى1077

%10نسبة خصم 0452233200البحيرةكفر الدوارتقاطع ش الجيش مع ش بورسعيد أعلى البنك األهلىمركز المدينة الطبىمستشفى1078

%10نسبة خصم 04522488810452248886البحيرةكفر الدوارالحدائق حى المستقبل بجوار مؤسسة المستقبلمستشفى المستقبلمستشفى1079

%20نسبة خصم 0452248992البحيرةكفر الدواربرج زمزم ش احمد عرابى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1080

%20نسبة خصم 0452214917البحيرةكفر الدواربجوار سنتر كفر الدوار-  ش بورسعيد 7معامل البرجمعمل تحاليل1081

%40%-25نسبة خصم 16987البحيرةكفر الدواربرج الصفا عمارة عمر أفندىمعامل حسابمعمل تحاليل1082

كفر الدوار- ش بورسعيد امام الكوبرى األرض بلبعصيدليات1083

كفر الدوار

045223040البحيرة
خصم على األدوية المستوردة 

%10واألدوية المحليه %  5

1084
مديرية -مركز بدرش الحرية مركز بدر البحيرةالرسالة/ مستشفى مستشفى

التحرير

04536291610453629163البحيرة
%10نسبة خصم 

1085
مديرية -مركز بدرمركز بدر اعلى مطبعة صلى على النبىاحمد سعيد رضوان الشناوى.دأخصائىجلديه وتناسليهأطباء

التحرير

البحيرة
01004157389

-8 م ومن 6 - 4من

 م  عدا الجمعة10
اسعار التعاقد

1086

مديرية -مركز بدرمركز بدر خلف موقف االتوبيسعاطف عبد العزيز درويش.دأخصائىرمدأطباء

التحرير

م6.30 الى 2.30من 0453612766البحيرة

 عدا 10 الى 8.30

الجمعة
اسعار التعاقد

1087
مديرية -مركز بدر يوليو بجوار مطعم سامى ابو الريش26ش احمد محمد يس.دأخصائىأسنانأطباء

التحرير

البحيرة
01011846644

 م 9 عصرا الى 4من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

اسعار التعاقدم9م الي 4يوميا عدا االحد واالثنين من 01011099389البحيرهمركز بدرأمام مسجد بدر-شارع جمال عبد الناصرمحمد شريف عكاشهأخصائى باطنهأطباء1088
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1089
مديرية -مركز بدرمركز بدر امام مستشفى بدر العامعمار ياسر محمد عبد الحكيم.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

التحرير

البحيرة
01011134116

 م عدا 9 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

االسكندرية- فلمنج -  شارع الفتح 76بلبعصيدليات1090

االسكندرية

03585852703585852901154590240
خصم على األدوية المستوردة 

%10واألدوية المحليه %  5

1091

مديرية -مركز بدرمديرية التحرير البحيرة ش الدارسخالد عبد السالمصيدليات

التحرير

 0453629162البحيرة
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 5

%10نسبة خصم  0453682149البحيرةكوم حمادهكوم حماده امام اإلدارة الصحية- البحيرة مستشفى الحجاز التخصصىمستشفى1092

%10نسبة خصم 0452683090البحيرةكوم حمادهش الخلفاء الراشدين خلف مجلس المدينهمستشفى المواساهمستشفى1093

%10نسبة خصم 04526824220100261748البحيرةكوم حمادهش االتحاد خلف مجلس المدينهمستشفى طيبه التخصصىمستشفى1094

1095
م  عدا الجمعة8-2من 0453683414البحيرةكوم حمادهكوم حماده خلف البنك األهلىموسى مصطفى البيلى.دإستشارىباطنهأطباء

اسعار التعاقد

1096
طيبه – مركز بيوتك أخصائىأسنانأطباء

مصطفى عبد المجيد.د

البحيرةكوم حمادهكوم حماده ش الخلفاء الراشدين خلف مجلس المدينه
01113373905

 م 8 الى 2 يوميا من 

 عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1097
البحيرةكوم حمادهش محمد حجازى كوم حمادهمروه على محمد شومان.دأخصائىنساء وتوليدأطباء

01148075712
 م عدا 9 الى 2من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1098
البحيرةكوم حماده ش المصنع أعلى صيدليه ريهام2رقم هبه محمد الفيل.دأخصائىنساء وتوليدأطباء

01001932745
 م عدا 8 الى 2من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1099
 م عدا 8 الى 2من 0453691616البحيرةكوم حمادهكوم حماده أمام مستشفى الحجازمحمد عبد الوهاب.دأخصائىمخ وأعصابأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1100

0453629162البحيرةكوم حمادهش التحرير بجوار بنك أبو ظبى اإلسالمىجمال سليمان بطرس.دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10

1101

0453697799البحيرةكوم حمادهالبحيرة ش مستشفى المبرة أمام مركز الشرطةمحمود سعد. دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1102

0453683499البحيرةكوم حمادهش الخلفاء الراشدين أمام مستشفى المواساهمحمود سليم/ دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1103

خصم على األدوية م12ص الى 11يومياً عدا الجمعة من 01011679793البحيرةكوم حمادهشارع اللمعى كوم حماده البحيرةأحمد كموش.دصيدليات

والمحلى % 5المستورده

12%

1104
0453697215البحيرةكوم حماده ش اإلصالح امام اإلدارة الصحية6العليمى سكانمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%35% - 20نسبة خصم 19014البحيرةكوم حمادهش التحرير امام البنك االهلى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1105

%10نسبة خصم 0120466220601067623096البحيرةأبو حمصابو حمص ارض االرشاد مجمع باللبالل التخصصىمستشفى1106

1107

0452560900البحيرةأبو حمصابو حمص ش مؤسسه الدقيقصيدليه االيمانصيدليات

01097111127
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1108
0452562222البحيرةأبو حمصابو حمص-         شارع الهالل والنهضه البحيرة لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%40%-25نسبة خصم 045256100101113781878البحيرةأبو حمصابو حمص ش المتولىالطويلمعمل تحاليل1109

%10نسبة خصم 0452402084البحيرةأبو المطاميرالبحيرة أبو المطامير ش األندلسدار الشفا التخصصىمستشفى1110

%10نسبة خصم 01226150107البحيرةأبو المطامير الطريق الحراوى59الكيلو عيادات الغنام التخصصيهمستشفى1111

1112

0452406797البحيرةأبو المطاميرش العهد الجديد خلف الكنيسة بجوار بنك مصرعمران عوض. دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1113

البحيرةأبو المطامير شرق الصحراوى59الكيلو محمود غنامصيدليات

01018152723
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10

1114

البحيرةأبو المطامير شرق الصحراوى59الكيلو مروه الطنطاوىصيدليات

01006754835
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10

1115
0452700621البحيرةحوش عيسىحوش عيسي-بجوار موقف دمنهور بجوار بنك االهليالبحيرة لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%10نسبة خصم 0453441464البحيرةإيتاى البارودايتاى البارود بجوار الساحة الشعبيةدار الشفا التخصصىمستشفى1116

%20نسبة خصم 0453435852البحيرةإيتاى البارودش مجلس المدينه المركز االسالمى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1117

%40%-25نسبة خصم 16987البحيرةإيتاى البارود3ميدان الجامعه عماره الجمعيه رقم معامل حسابمعمل تحاليل1118

1119

0453441464البحيرةإيتاى البارودايتاى البارود بجوار الساحه الشعبيهمستشفى الشفا التخصصيصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%10نسبة خصم 01224197092البحيرةالنوباريةالنوباريه بجوار المدرسه التجارىالمواساهمستشفى1120

%40%-25نسبة خصم 01014023810البحيرةالنوباريةمدينه النوباريه خلف مسجد امن الدولهرؤيهمعمل تحاليل1121

1122
البحيرةالنوباريةمدينه النوباريه خلف المستشفى العامالنوباريه لالشعهمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01023154053

1123

0453550342البحيرةالنوباريةش م المبره امام مركز الشرطهصيدليه المدينهصيدليات

01279996580
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%10نسبة خصم 0482224689المنوفيةشبين الكومالبر الشرقىالمعلمينمستشفى1124 28 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%10نسبة خصم 0482325950المنوفيةشبين الكومبجوار مسجد الرحمه (االمين سابقا  )ش كمال الدين شعبان عرفه التخصصىمستشفى1125

%10نسبة خصم 0482313540المنوفيةشبين الكوم ش الدكتور احمد الحروقى7رقم المحروقى التخصصىمستشفى1126

%10نسبة خصم 0482228243المنوفيةشبين الكومميدان شرف برج الفيروز الدور الثانىمركز الكلى والمسالكمستشفى1127

%10نسبة خصم 04822221660482226944المنوفيةشبين الكومبرج ابو يوسف أمام معهد الكبدالمركز الطبى االوربىمستشفى1128

1129
أمام صيدلية – شبين الكوم – ميدان شرف – ش جمال عبدالناصر عاطف ابو مصطفى.دأستاذمسالك بوليهأطباء

المنوفية

0482239066المنوفيةشبين الكوم
0106237391

م9: م 7- م 4:م 2
اسعار التعاقد

1130
م عدا 10 الى 6من 0482313540المنوفيةشبين الكوم ش احمد المحروقى7رقم امانى سعيد عبد الواحد.دإستشارىأطفالأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1131
هانى رزق حنا  .  دأخصائىعالج طبيعىأطباء

(مركز هاى كير )

المنوفيةشبين الكومبرج الكوثر الدور الخامس
01090097401

 م 10 الى 12من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1132
0482230344المنوفيةشبين الكومميدان شرف برج الفيروز الدور السادسالمركز الدولى لالسنانأخصائىأسنانأطباء

01207603111
 م 9 ص الى 12من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0482327850المنوفيةشبين الكومبرج الزهراء-  ش جمال عبد الناصر 76(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1133

%20نسبة خصم 0482755846المنوفيةشبين الكوم الشهداء ش بورسعيد امام المعرض الدولى مركز الشهداء(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1134

%20نسبة خصم 0482218941المنوفيةشبين الكومامام مجمع المحاكم-  ش الجالء البحرى 22معامل البرجمعمل تحاليل1135

%40%-25نسبة خصم 16987المنوفيةشبين الكومش جمال عبد الناصر برج الكوثر الدور الثالثمعامل حسابمعمل تحاليل1136

1137
0482312444المنوفيةشبين الكوم ش جمال عبد الناصر البحرى81اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1138
0482314960المنوفيةشبين الكوم ش جمال عبد الناصر البحرى64رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1139
0482194737المنوفيةشبين الكوم ش طلعت حرب البر الشرقى1رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1140

0482223203المنوفيةشبين الكوم ش جمال عبد الناصر64المنوفيهصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 11

%15نسبة خصم 0482227164المنوفيةشبين الكومميدان شرف عمارة الفقى-  ش جمال عبد الناصر 63اخوان طاحونبصريات1141

1142
0482604046المنوفيةمدينة السادات2مدينة السادات المنطقة الرابعة محور خدمات الحى الثانى قطعة رقم دار الشفامستشفى

%10نسبة خصم 

%10نسبة خصم 0482604008المنوفيةمدينة الساداتمحور خدمات المنطقتين الخامسه والسادسههرمل التذكارىمستشفى1143

%10نسبة خصم 01221144433المنوفيةمدينة الساداتالمنطقه الثالثه بجوار نادى المهندسينالسادات التخصصىمستشفى1144

1145

المنوفيةمدينة الساداتالمنطقه الثالثه بجوار مستشفى السادات التخصصىمحمد سامى عبد الغفور.دأخصائىأسنانأطباء

01027844002

االحد والثالثاء 

الى 6والخميس من 

 م والسبت واالثنين 9

 الى 5واالربعاء من 

 م9

اسعار التعاقد

1146
المنوفيةمدينة الساداتالمنطقه الثالثه3 شقه رقم 78ق كريم طارق حتاته.دأخصائىأسنانأطباء

01097790168
 م الى 6يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0482614188المنوفيةمدينة الساداتالحى الثامن امام المول محور ورش الخدمات(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1147

%20نسبة خصم 0482614254المنوفيةمدينة الساداتمحور خدمات الحى الثانى بجوار التامين الصحىمعامل البرجمعمل تحاليل1148

1149

0482600124المنوفيةمدينة السادات(9)محل رقم – السوق التجارى األول مصر/  صيدلية صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%8والمحلى % 5

1150

0482588555المنوفيةقويسناش مجلس المدينةأسامة مصطفى سالم. دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0482581416المنوفيةقويسناتقاطع ش الجيش مع حسين رشدى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1151

%20نسبة خصم 0482574481المنوفيةقويسناتقاطع ش الجيش مع ش الصباحى مستشفى الهدىمعامل البرجمعمل تحاليل1152

1153
0482578578المنوفيةقويسناش ابراهيم خليل بجوار بنك األسكندريةاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1154

0483894447المنوفيةالباجورش صالح سالممحمد الجبلىصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0483881557المنوفيةالباجور ش الجيش الجديد الدور الثانى الباجور91رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1155

%10نسبة خصم 04836777740483677775المنوفيةمنوفمنوف بجوار مجلس المدينةالرواد التخصصىمستشفى1156

%10نسبة خصم 04836628340483660011المنوفيةمنوفامام مدرسة الزراعة الثانويةهرمل التذكارىمستشفى1157

1158

0483662843المنوفيةمنوفامام مدرسة الزراعة الثانويةهرمل التذكارىصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0483664366المنوفيةمنوفش بورسعيد البحرى والتحرير والبحرى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1159

%20نسبة خصم 0483653774المنوفيةمنوف ش بورسعيد بجوار مجلس المدينه70رقم معامل البرجمعمل تحاليل1160

1161
0483573566المنوفيةمنوف ش شلبى امام االداره الزراعيه7رقم اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1162

0483441072المنوفيةأشموناشمون منوف بجوار السجل المدنىايهاب سالم ابراهيم/ دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1163

 يوميا 8 الى 4من 0483431429المنوفيةأشموناشمون ش سعد زغلولاشرف غريب ضلع.دإستشارىباطنهأطباء

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه
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1164

قلب وأوعيه أطباء

دمويه

المنوفيةأشمونميدان صيدناوى/ اشمون محمد حمدى تركى.دإستشارى

01002300745

 م 10ظ الى 1من 

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

1165
0483430990المنوفيةأشمونميدان صيدناوى أشموندار األشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1166
0483443943المنوفيةأشمونبجوار موقف مصردار األشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%20نسبة خصم 0483445461المنوفيةأشمون ش سعد زغلول امام البنك االهلى74رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1167

%20نسبة خصم 0483431212المنوفيةأشمونش سعد زغلول امام بنك مصرمعامل البرجمعمل تحاليل1168

%10نسبة خصم 0482684044المنوفيةالخطاطبهالخطاطبة البلدااليمان التخصصىمستشفى1169

1170

0482681240المنوفيةالخطاطبهالخطاطبة البلدحسن حمدى هديه/ صيدليه دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%10نسبة خصم 0483814552المنوفيةتالطنوب مركز تال المنوفيهطنوب التخصصىمستشفى1171

1172

0483814552المنوفيةتالطنوب مركز تال(إيمان السقا.د)صيدلية مستشفى طنوب صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 3

%10نسبة خصم 04731350210473135022كفر الشيخكفر الشيخخلف المستشفى العام- حى المنتزة مستشفى الزهراءمستشفى1173

1174
السالم التخصصي مستشفى

(عيادات ريكفري)

0473220136كفر الشيخكفر الشيخ شارع الخلفاء الراشيدن6
%10نسبة خصم 

1175
م الى 2من الساعة 0473237187كفر الشيخكفر الشيخش النقراشى برج األودن جامع الفالحينعادل لبيب اسكندر.دأخصائىباطنهأطباء

م6الساعة 
اسعار التعاقد

1176
 -6 ، ومن 3 - 2من 0473243037كفر الشيخكفر الشيخعمارة األودن بجوار مسجد الفالحينأحمد النحراوى.دأخصائىأسنانأطباء

 عدا الجمعة10
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0473212537كفر الشيخكفر الشيخ ش الخلفاء الراشدين أمام محكمة القضاء االدارى2رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1177

%20نسبة خصم 0472705870كفر الشيخكفر الشيخش النادى الرياضى بندر سيدى سالم(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1178

%20نسبة خصم 0473212125كفر الشيخكفر الشيخ ش محمد عبده أمام المستشفى العام6رقم معامل البرجمعمل تحاليل1179

%40%-25نسبة خصم 047322267501117603651كفر الشيخكفر الشيخالمزلقان الوسطانى أعلى التوحيد والنورفرست البمعمل تحاليل1180

%40%-25نسبة خصم 16987كفر الشيخكفر الشيخش المحطه برج فينيسيا بجوار البنك العربى االفريقىمعامل حسابمعمل تحاليل1181

1182
0473215155كفر الشيخكفر الشيخعمارات المحاربين الجديدة برج الصفوةكفر الشيخ سكانمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1183

0473223883كفر الشيخكفر الشيخ ش النقراشى خلف محطة السكة الجديدة8رقم ماهرصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1184

0473226834كفر الشيخكفر الشيخمساكن الحلقة ش الشيخ اللبان خلف البوسطة القديمةرمزىصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0472578021كفر الشيخدسوق1 ش سعد زغلول مع الثورة شقه رقم 30رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1185

%20نسبة خصم 0472558226كفر الشيخدسوقبرج مبره دسوق تقاطع ش الجيش والشركاتمعامل البرجمعمل تحاليل1186

%10نسبة خصم 050233269105023326920502332693الدقهليةالمنصورةميدان على مبارك أمام حديقة الهابى الندمستشفى الحكمةمستشفى1187

 %20نسبه خصم 0502504625050250406601279797878الدقهليه ش قناه السويس المنصوره153رقم الخير الدولىمستشفى1188

1189
شارع اإلمام محمد عبده توريل الجديدة بجوار بنزينة الغاز حى الجامعة عيادات األسرة التخصصيةمستشفى

أمام سور البنزينه

0502478850050216428901010280088الدقهليةالمنصورة
%10نسبة خصم 01093000395

1190
0502164289الدقهليةالمنصورةحى الجامعة مقابل سور استاد الجامعه بجوار مركز النخبه للعيونعيادات األسرة التخصصيةمستشفى

%10نسبة خصم 

اسعار التعاقدم10 : 7-  ظ 4 :050221620005023462002الدقهليةالمنصورة شارع الشريف من السكة القديمة بجوار صيدلية قنديل3محمود محمد عبده يوسف.دأستاذباطنهأطباء1191

1192

أستاذ جلديه وتناسليهأطباء

مساعد

 : 7.30ظ 4 : 05022445471.30الدقهليةالمنصورةالسكة الجديدة فوق محالت السالب لالدوات الصحيةأشرف حسن احمد حسن.د

م10

عدا الجمعة

اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م عدا الجمعة7 :05022431652الدقهليةالمنصورةش الجالء بجوار مكتب بريد الجالءصبحي السيد الحفناوي.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء1193

1194

0502234544الدقهليةالمنصورةشارع بورسعيد برج أبو السعودرائد المتولى.دمدرسأمراض صدريهأطباء

01003823770

 م يوميا9-6 ظ 2-4

اسعار التعاقدعدا الخميس و الجمعه

1195
 8.30 : 6-  ظ 3 :05023750221الدقهليةالمنصورةاول ش محمد فتحي تقاطع ش الجمهوريةأحمد شوقي خيري.دإستشارىرمدأطباء

م
اسعار التعاقد

1196
أنف وأذن أطباء

وحنجره

أستاذ 

مساعد

 م9 :7-  م 3: ظ 05022173211الدقهليةالمنصورةالسكة القديمة عمارة البنك الدقهلية  خلف مطعم الدمياطيياسر وفيق محمد خفاجي.د
اسعار التعاقد

1197
0502315553الدقهليةالمنصورةشارع  محمود فهمي النقراشي ميت صدرعادل نبيه محمد علي.دأستاذمسالك بوليهأطباء

1001969665
م عدا 8-4من 

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م9 - 4من 0502232717الدقهليةالمنصورةخلف ابو طوق امام صيدلية الطرشوبي– السكة القديمة نبيل منصور.دأستاذمخ وأعصابأطباء1198

اسعار التعاقد م عدا الجمعة7: 05022475842الدقهليةالمنصورةشارع الجالء امام عصير الجالءصالح الدين عبد العزيز حواس.دأستاذعالج طبيعىأطباء1199

1200
0502369888الدقهليةالمنصورةشارع عبد السالم معروف(اللؤلؤة مركز)  خليل احمد خليلإستشارىأسنانأطباء

01066487773
 11 الي 3يوميا من 

الحجز مسبقاً
اسعار التعاقد

1201
 م عدا االحد 8: 05022335221الدقهليةالمنصورةشارع حسين بك– برج النهى اشرف حلمى محمد جبر.دأخصائىأسنانأطباء

والثالثاء والجمعة
اسعار التعاقد

0115051527801010775090الدقهليةالمنصورةشارع عبد السالم عارف امام اسواق المنى بجوار استاد المنصورةساره محمد اسماعيل التهامى.دأخصائىأسنانأطباء1202
 م عدا 10 الى 5من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1203
الدقهليةالمنصورةش الجمهوريه برج بالزاألفا كيرأخصائىعالج طبيعىأطباء

01000409447
م 10 ص الى 10من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0502218448الدقهليةالمنصورةش الجمهورية عمارة النادى اليونانى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1204 30 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%20نسبة خصم 0502305284الدقهليةالمنصورةش الجيش أمام مبنى المحافظة فوق مكتب بنك ابو ظبى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1205

%20نسبة خصم 0502344718الدقهليةالمنصورة ش عاطف المنجى من ش الجمهوريه امام السالب5رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1206

%20نسبة خصم 0509143766الدقهليةالمنصورة دكرنس برج االمراء بجوار البنك االهلى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1207

%20نسبة خصم 0507715217الدقهليةالمنصورة2 الدور4المنزله ش الطريق الزراعى بجوار محطه مصر شقه (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1208

%20نسبة خصم 0507941546الدقهليةالمنصورة ش مصر والسودان تقاطع ش الثوره8شربين رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1209

%20نسبة خصم 0506683148الدقهليةالمنصورةالسنبالوين تقاطع ش الشهيد احمد عبد العزيز(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1210

%20نسبة خصم 0502801432الدقهليةالمنصورةبلقاس ش ابو رجيله برج ابو سالم امام المصرف المتحد(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1211

%20نسبة خصم 0502218201الدقهليةالمنصورة ش الجالءأمام بوابة الجامعة1معامل البرجمعمل تحاليل1212

%20نسبة خصم 0502101927الدقهليةالمنصورةش الجيش امام مبنى المحافظهمعامل البرجمعمل تحاليل1213

%20نسبة خصم 19911الدقهليةالمنصورةالسنبالوين ميدان مجلس المدينه بجوار بنك القاهرهمعامل البرجمعمل تحاليل1214

%20نسبة خصم 19911الدقهليةالمنصورةالمنزله ميدان المحطه بجوار الضرائبمعامل البرجمعمل تحاليل1215

%20نسبة خصم 19911الدقهليةالمنصورةدكرنس برج السمره ش النقراشىمعامل البرجمعمل تحاليل1216

1217
0502327152الدقهليةالمنصورةمستشفى الحكمة ميدان على مبارك خلف الهابى النداسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01012221036

1218
0502339623الدقهليةالمنصورةش قناه السويس مستشفى الخيرمركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1219
50332695الدقهليةالمنصورةميدان الهابى الندمركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1220
507700506الدقهليةالمنصورةمدينه المنزله ش امن الدوله خلف المدرسه الثانويهمركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1221

0502301472الدقهليةالمنصورة خلف سنترال المنصورة17رقم ايهاب أحمد شفيقصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1222

0502252325الدقهليةالمنصورةش الهادى بميدان الهادى عزبة عقلالهادى الجديدةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1223

0502335474الدقهليةالمنصورة ش بنك مصر25رقم الهادى الجديدةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

%20نسبة خصم 0502242645الدقهليةالمنصورة ش محمد فتحى47بصريات السالمبصريات1224

%20نسبة خصم 0502338234الدقهليةالمنصورةخلف معرض عوض هللا بجوار السوق- المنصورة شركة عواد للبصرياتبصريات1225

%20نسبة خصم 0502406765الدقهليةالمنصورةبجوار البوسته- نبروه شارع نهضة مصر شركة عواد للبصرياتبصريات1226

%10نسبة خصم 05069173000506923100الدقهليةميت غمرش الكورنيش بجوار نادى المعلمينالمعلمينمستشفى1227

1228

05069090350506909025الدقهليةميت غمرميت غمر ش المعاهدة امام كلية التربية النوعيهسمير أبو البركاتصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

%20نسبة خصم 0506908852الدقهليةميت غمر ش الجيش ميت غمر7رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1229

%20نسبة خصم 19911الدقهليةميت غمرش احمد عرابى بجوار مجلس المدينه مقابل الجيش ميت غمرمعامل البرجمعمل تحاليل1230

%10نسبة خصم 0502230030دمياطدمياطش المظلوم أمام جامع المظلومالسالممستشفى1231

1232

05022452380502232528دمياطدمياطش ميدان سرور امام أستاد دمياطدراهمصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0502226063دمياطدمياطكورنيش النيل عمارة التطبيقين امام قصر الثقافة(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1233

%20نسبة خصم 0509805017دمياطدمياطش حسب هللا الكفراوى ش الصعيدى المجاوره الثالثه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1234

%20نسبة خصم 05073456105دمياطدمياط ش د احمد المقدم امام الموقف1رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1235

1236
 ش حسب هللا الكفراوى الحى الثانى المجاوره الثالثه دمياط 34/10رقم معامل البرجمعمل تحاليل

الجديده

0503412165دمياطدمياط
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0502244700دمياطدمياط ابراج الصفوه المقاولين العرب ش الكورنيش2رقم معامل البرجمعمل تحاليل1237

%40%-25نسبة خصم 01200220137دمياطدمياطميدان الكباس خلف محطه بنزين موبيلسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1238

%40%-25نسبة خصم 01286678870دمياطدمياطعزبه البرج ش الفنار بجوار قاصد كريمسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1239

%40%-25نسبة خصم 01200799255دمياطدمياطش الحربى بجوار ستوديو مارشالسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1240

%40%-25نسبة خصم 01222353359دمياطدمياطفارسكور أمام موقف فارسكورسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1241

1242
0502230140دمياطدمياطش المستشار نافع بجوار شركه المياهاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01000034326

1243
0502245296دمياطدمياطش عبد الرحيم نافع بجوار مسجد المظلوممركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1244
0502288876دمياطدمياطش عبد الرحيم نافع بجوار شركة مصر المحروسة للسياحةمركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%10نسبة خصم 055247500405524750050552475006الشرقيهالزقازيقمنشية السادات خلف موقف المنصورةالتيسير الدولىمستشفى1245

%10نسبة خصم 0552475011الشرقيهالزقازيقش القوميةالسالممستشفى1246

%10نسبة خصم 05523870710552362802الشرقيهالزقازيقكفر ابو حسين مدخل الزقازيقالفردوس للعيونمستشفى1247

1248

السبت واالثنين 0552325250الشرقيهالزقازيق ش الجالء أمام السنترال33رقم محمد رشاد حفنى.دأستاذجراحه عامهأطباء

 الى 2واالربعاء من 

 عصرا6

اسعار التعاقد

1249
 ظ ، من 4 الى 2من 0552290380الشرقيهالزقازيق ش سالم الشربينى ش وادى النيل11حسام على سعد المصرى.دإستشارىأسنانأطباء

م11 الى 7
اسعار التعاقد

1250
 م عدا 9 الى 2من 0552347751الشرقيهالزقازيق ش مسجد الرحمن من طريق موقف المنصوره30رقم مركزسلمى للعالج الطبيعىإستشارىعالج طبيعىأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد
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1251

0552304324الشرقيهالزقازيقالزقازيق– ميدان المنتزه محمد الهامى/دصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1252

0552289088الشرقيهالزقازيقش خالد بن الوليد النحال امام عياده الحى الغريبصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

%20نسبة خصم 0552336168الشرقيهالزقازيقناصية الجالء والزيات المنتزة الدور الثانى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1253

%20نسبة خصم 0552377304الشرقيهالزقازيقش القوميه بجوار م السالم30رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1254

%20نسبة خصم 05523689590552368411الشرقيهالزقازيقبرج النيل (شارع البحر) ش طلعت حرب 2معامل البرجمعمل تحاليل1255

%20نسبة خصم 05523689590552368411الشرقيهالزقازيق ش المركز القديم برج الجزار فاقوس2معامل البرجمعمل تحاليل1256

%35% - 20نسبة خصم 01028888997الشرقيهالزقازيقالقومية- الدور األرضى - تقسيم جمعية المهنيين -49عمارة ميتاالبمعمل تحاليل1257

1258
0552360444الشرقيهالزقازيقميدان القوميهاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01015100812

1259
الشرقيهالزقازيقميدان المنتزهاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01068827125

1260
05523610450552341045الشرقيهالزقازيق ش القوميه المساكن التعاونيه بجوار مدرسه القوميه52رقم (سونو سكان)د خالد عبد العزيز / مركز مركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

%25نسبة خصم 0552367283الشرقيهالزقازيقالمساكن التعاونية-  شارع االمن الغذائى 31المركز اإليطالى للبصرياتبصريات1261

%10نسبة خصم 0553521385الشرقيهأبو كبيرش هندسة الرى مصطفى كامل بجوار بنك مصرالصفا التخصصىمستشفى1262

%20نسبة خصم 0553523141الشرقيهأبو كبيرالدور االول بجوار السنترال القديم ميدان المحطه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1263

%20نسبة خصم 055350903الشرقيهأبو كبيرميدان المحطة أمام البريد بجوار السنترالمعامل البرجمعمل تحاليل1264

1265
العاشر من المجاورة الثالثةالهالل االخضرمستشفى

رمضان

055363031055362011الشرقيه
%10نسبة خصم 

1266
العاشر من خلف المعهد العالى للتكنولوجيا24مجاوره – العاشر من رمضان مستشفى الغندورمستشفى

رمضان

015377338 0153629300153638870الشرقيه
%10نسبة خصم 015377336

1267
مركز الروماتيزم والعالج )طارق عفيفى .دأخصائىعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى

العاشر من العاشر من رمضان المركز الطبى بجوار قسم شرطة العاشر

رمضان

الشرقيه
015387142

 م9ص الى 9من 
اسعار التعاقد

1268
العاشر من 3 عمارة 1 مربع 1المجاور فكتور سليمان غطاس.دأخصائىأسنانأطباء

رمضان

الشرقيه
015387142

 م9ص الى 9من 
اسعار التعاقد

1269
حسين يحيى .دإستشارىأسنانأطباء

(المركز المصرى االول لطب االسنان)

العاشر من (أ) المجموعة الثانية مدخل 10 عمارة 39مجاورة 

رمضان

م9-  م 7من 055380408الشرقيه
اسعار التعاقد

1270
العاشر من  الدور الثانى28مشروع دوحه العاشر عماره ب وحده (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

رمضان

055366529الشرقيه
%20نسبة خصم 

1271
العاشر من مجمع عبد المقصود ميدان األردنيةمعامل البرجمعمل تحاليل

رمضان

الشرقيه
%20نسبة خصم 19911

1272
العاشر من الكمال سنتر امام اسامه خليل لالشعهجولدن البمعمل تحاليل

رمضان

الشرقيه
01005351027

%40%-25نسبة خصم 

1273
العاشر من بجوار مستشفى التامين الصحى (2)االردنية برج سينكو اسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

رمضان

055377444الشرقيه
%60%-30نسبة خصم  من 

1274
العاشر من  عمارة ب45مشروع دوحة العاشر رقم إيجى سكان لألشعةمركز أشعه

رمضان

055350251الشرقيه
%60%-30نسبة خصم  من 

1275

العاشر من  خلف المعهد العالى للتكنولوجيا24مجاورة رقم صيدلية الغندورصيدليات

رمضان

الشرقيه

01111131929
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 10

1276
العاشر من سنتر الشروق - 7 محل رقم 45مجاورة نظارات الحجازبصريات

رمضان

الشرقيه
%15نسبة خصم 0101646889

1277
العاشر من  خلف البريد امام االردنية6المجاور نظارات الحجازبصريات

رمضان

055367569الشرقيه
%15نسبة خصم 

%10نسبة خصم 05528530730552858473الشرقيهبلبيسشارع الكلية الجويةالرحمةمستشفى1278

%10نسبة خصم 055285252105528532500552870444الشرقيهبلبيسالشرقيه–بلبيس –  طريق عبد المنعم رياض 9مستشفى الغندورمستشفى1279

1280
 ظهرا3 – 1من 0552844026الشرقيهبلبيسكمال المليجى/ شارع ابو بكر الصديق عيادة دالسيد محمد عبد الرحمن.دأخصائىجراحه عامهأطباء

 م10 – 5ومن 
اسعار التعاقد

1281
االثنين والخميس0552865444الشرقيهبلبيس ش بور سعيد بجوار مدرسه الفردوس77محمد رشاد حفنى.دأستاذجراحه عامهأطباء

 م8ظ الى 2من 
اسعار التعاقد

1282

االحد والثالثاء 0552870600الشرقيهبلبيسش بورسعيد امام مقر االستاذ محمود خميسعبد المنعم السيد أبو شرخ.دأستاذرمدأطباء

 الى 6والخميس من 

8.30

اسعار التعاقد

1283
مركز الروماتيزم والعالج )طارق عفيفى .دإستشارىعالج طبيعىأطباء

(الطبيعى

 6 ومن 3 الى 1من 0552867823الشرقيهبلبيسش بورسعيد برج فخر بجوار بانا

 عدا الجمعة10الى 
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0552871614الشرقيهبلبيساول ش جمال عبد الناصر بجوار مسجد ابو عيسى ميدان باتا(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1284

%20نسبة خصم 0552841060الشرقيهبلبيس شارع بورسعيد مع ش الكومى173برج فخر االدارى رقم معامل البرجمعمل تحاليل1285

1286
0552852174الشرقيهبلبيسش بورسعيد بجوار قسم الشرطةاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01017608455

1287
0552841441الشرقيهبلبيسش بورسعيد امام بنك مصرمركز البيانمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1288
0552860727الشرقيهبلبيسش بورسعيد خلف بنك مصر الدور االرضىدار األشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1289

0552853073الشرقيهبلبيسبلبيس ش الكلية الجويةصيدلية مستشفي الرحمةصيدليات

0122401269
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6
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1290

0552864286الشرقيهبلبيسبلبيس طريق عبد المنعم رياضصيدلية الغندورصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 10

%10نسبة خصم 0552582823الشرقيهمشتول السوقش العروبهدار الشفا التخصصىمستشفى1291

1292

الشرقيهمشتول السوقش طارق بن زيادطارق خيرىصيدليات

01111606635
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1293

0552581361الشرقيهمشتول السوقش العروبهطارق خيرىصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%10خصم 1270656201الشرقيهأنشاص الرمل أمام مزلقان البلدمركز الحياه الطبىمركز طبى1294

1295
1001682610الشرقيهأنشاص الرمل بجوار محطه القطارصيدليه د أيمن الزقصيدليه

محلى ومستورد % 10خصم 

%10نسبة خصم 05534007440553402369الشرقيهمشتول السوقأبو حماد بجوار المحكمةمستشفى ابو ساطى التخصصىمستشفى1296

1297
خصم على األدوية المستورده 05534007440553402369الشرقيهمشتول السوقأبو حماد بجوار المحكمةأبو ساطىصيدليات

%5والمحلى % 2

1298
 ش عبد السالم عارف من ش بورسعيد امام سنترال سيراميك 1رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

االعصر

0553410989الشرقيهمشتول السوق
%20نسبة خصم 

1299
0553407475الشرقيهمشتول السوقش بورسعيد خلف مدرسه السادات االعداديه الدور األرضىدار األشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01210119444

%10نسبة خصم 055366696005536669400553665300الشرقيهمنيا القمحش هندسة الرىجالل التخصصى. دمستشفى1300

 %10نسبه خصم 05536605151122694241الشرقيهاول طريق بنها ش سعد زغلول منيا القمحطه يس. د مستشفى1301

1302

الشرقيهمنيا القمحامام موقف التلين بجوارمصنع ابو عماراحمد عزازى.دأخصائىجراحه عامهأطباء

01022896451

الخميس والجمعه 

 8 الى 4والسبت من 

م

اسعار التعاقد

1303

0553664600الشرقيهمنيا القمحشارع األصفر من ش القيثاريهصيدلية شريف الجديدةصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%11والمحلى % 11

%20نسبة خصم 0553679251الشرقيهمنيا القمح ش احمد عرابى متفرع من سعد زغلول عماره االيكيابى2رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1304

%20نسبة خصم 0553679739الشرقيهمنيا القمح(بورسعيد سابقاً)ش سعد زغلول معامل البرجمعمل تحاليل1305

%20نسبة خصم 0553777691الشرقيهديرب نجمبرج البنا ش النصر مركز ديرب نجم(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1306

%20نسبة خصم 0553774492الشرقيهديرب نجمبرج الكفراوى أمام مسجد النصر الكبيرمعامل البرجمعمل تحاليل1307

1308
0552852174الشرقيهديرب نجمبجوار المستشفى المركزىاسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01017608464

%10نسبة خصم 0553979381الشرقيهفاقوسش عبد المنعم رياض بجوار مجمع الشرطه فاقوساألمل الدولىمستشفى1309

1310

0553983998الشرقيهفاقوسش ترعة المنيا بجوار السيد البدوىالحبشىصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0553942292الشرقيهفاقوسبرج البطران ش ترعه المنيا بعد السنتر التجارى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1311

%20نسبة خصم 0552949929الشرقيهفاقوس ش المركز القديم برج الجزار2رقم معامل البرجمعمل تحاليل1312

%10نسبة خصم 06233332240623333225السويسالسويسالمالح–  ش المدينة الرياضية 8ابن سينا الدولى/ م مستشفى1313

%10نسبة خصم 06233354960623304544السويسالسويس ش بنك مصر56رقم األمل التخصصى/ م مستشفى1314

%10نسبة خصم 06233008330623300869السويسالسويسش الجيش برج دوشى الدور الثالث امام بنك االسكندريهالقنال الخاصة/ م مستشفى1315

%10نسبة خصم 0623331157السويسالسويسش الجيش بجوار معرض عباد الرحمن 507رقم عباد الرحمن التخصصى/م مستشفى1316

 %10نسبه خصم 0623338888السويسميدان امين الحسيني االربعين- ش برج راشد براعم/ ممركز طبى1317

 %10نسبه الخصم 0623313888السويسعتاقه-  بجوار المستشفى العسكري 2 تعويضات السالم 307براعم/ م مركز طبى1318

1319
م 11م الي 7من 3334744السويسشارع الجيش برج الشرقاوي بجوار سيد عوض للموبيالتأجيال الطبى/ ممركز طبى

كشف فقط
 %15نسبه الخصم 

 %15نسبه الخصم  ساعه0101707201024السويس شارع عثمان بن عفان امام مسجد الحبيب1السالمأجيال الطبى/ م مركز طبى1320

%10نسبة خصم 0623195552السويسالسويس ش الفردوس بجوار حى الفردوس السويس5رقم عين الحياهمستشفى1321

1322
 م عدا 11 الى 7من 0623308683السويسالسويس ش احمد عرابى برج فارس126رقم هانى الضوى غنيم.دأخصائىباطنهأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1323
 ظ 3-  ظ12من 0623341441السويسالسويسش عتاقة– األربعين ممدوح حسن محمود.دإستشارىأطفالأطباء

م10:30- م6:30و
اسعار التعاقد

1324
م عدا 11م الى 7من0623323300السويسالسويس يوليو ميدان االسعاف23ش 461السيد محمود السقا.دأخصائىأطفالأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1325
م عدا 10-7-ظ2-062332644412السويسالسويس ش المرور فوق بنزايون2رضا صالح محمد خليفه.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1326
 م عدا 11 الى 6من 0623226977السويسالسويساألربعين- ش احمد عرابى امام كشرى عبادى محمد منير حسن البديوى.دإستشارىرمدأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1327
 م عدا 11 الى 7من 06233087683السويسالسويسبرج االسراء امام مبنى حى االربعينعماد محمد أحمد.دأخصائىعظامأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

1328
مركز الصفوه إستشارىعالج طبيعىأطباء

شرين احمد عبد الرحمن.د

 م12 ظ حتى 11من 0623321481السويسالسويس ش البرقى متفرع من ش الجيش حى زرب8رقم 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1329
 2.30الى 12من 0623347900السويسالسويس ش سعد زغلول برج بلير1صالح ابو العال صالح.مركزدإستشارىعالج طبيعىأطباء

10.30 الى 6ومن 
اسعار التعاقد

1330
01204547747السويسالسويسبرج البطل الدور الرابع ش الجيش(المركز المصري)عادل زكريا حبيب .دأخصائىعالج طبيعىأطباء

01092990766
 10 ص الى 10من 

م عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1331
م عدا 11 الى 7من 0623332278السويسالسويس يوليو السويس23 ش 405رقم رشا فرج هللا محمد.دأخصائىأسنانأطباء

الجمعه
اسعار التعاقد

33 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه



م
نوع مقدم 

الخدمه

درجة تخصص الطبيب

الطبيب

فاكس3تليفون 2تليفون 1تليـــــــفون المحافظةالمنطقةالعــــــــــنواناالســــــــــم
Plus Cardمواعيد العيادةموبايلالخط الساخن

01279938959السويسالسويس ش الجيش برج النور الدور الرابع302رقم ابراهيم حسين محمد سليمان.دأخصائى أسنانأطباء1332

 ظ ومن 3 الى 1من 

 م عدا 11 الى 8

الجمعه

اسعار التعاقد

1333
السويسالسويسبرج الراشدين بجوار مستشفى عباد الرحمنمنصور عبد المهيمن.دإستشارىجراحه عامهأطباء

01222725102
 11 الى 7يوميا من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1334
م عدا 10 الى 6من 0623338360السويسالسويساالربعين بجوار م المواساه عماره الحدادحازم أحمد شوقى.دإستشارىجراحه عامهأطباء

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0623308264السويسالسويسالسويس- ش الجيش ميدان الخضر300(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1335

%20نسبة خصم 0622332727السويسالسويس حاره عزام متفرع من ش احمد عرابى االربعين2رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1336

%20نسبة خصم 0623285843السويسالسويساألربعين–  يوليو 23 ش 363معامل البرجمعمل تحاليل1337

%20نسبة خصم 0623344323السويسالسويسشارع الجيش برج كنتاكىمعامل ألفا البمعمل تحاليل1338

%40%-25نسبة خصم 16987السويسالسويسش الجيش برج الجزيره بجوار بنك االتحاد الوطنىمعامل حسابمعمل تحاليل1339

1340
0623334205السويسالسويس ش خالد بن الوليد8رقم اليوسف لالشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1341

0623221224السويسالسويس شارع الشهداء32الحرية/ صيدلية صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1342

0623671006السويسالسويسمدينة فيصل حى الطائف بجوار شركة بيع المصنوعاتد عماد/ صيدلية صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1343

0623492210السويسالسويسالعبور برج الوليد امام مستودع االنابيب االربعيند محمد بدوى/صيدليه صيدليات

01227937033
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1344

0623336662السويسالسويس ش النهضه3رقم محمود طارق الريدي/ صيدليه صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1345

0623303399السويسالسويسسور المستشفى العام بجوار مركز براعم االربعينمحمود طارق الريدي/ صيدليه صيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%25نسبة خصم 0623330457السويسالسويس يوليو أمام قسم األربعين23 ش 23جراند أوبتيكالبصريات1346

%25نسبة خصم 01229724118السويسالسويسميدان الترعه ش الجيش بجوار صيدليه د منىنور للبصرياتبصريات1347

%10نسبة خصم 0643338330643352240643335225اإلسماعيليهاإلسماعيليهش الخير والبركه من ش شبين الكوممستشفى الخير والبركةمستشفى1348

اسعار التعاقدم10ظ الي 1من 0643335558اإلسماعيليهاإلسماعيليه شارع رضا قبل مجلس المدينه20ندا احمد هشام.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء1350

اسعار التعاقد0643373737اإلسماعيليهاإلسماعيليهامام مكتب بريد عرايشية مصرمحمد عفيفى ابراهيم عفيفى.دإستشارىأسنانأطباء1351

%20نسبة خصم 0643922081اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش الثالثينى41رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1352

%20نسبة خصم 0643312650اإلسماعيليهاإلسماعيليه د حى السالم ش جمال عبد الناصر10 مربع 13 و10القطعه رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1353

%20نسبة خصم 0643566793اإلسماعيليهاإلسماعيليهش التحرير القنطرة غرب أمام الموقف(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1354

%20نسبة خصم 0643920266اإلسماعيليهاإلسماعيليهالسلطان حسين-  ش الثورة 26معامل البرجمعمل تحاليل1355

%20نسبة خصم 0643566386اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش التحرير القنطرة غرب15رقم معامل البرجمعمل تحاليل1356

%40%-25نسبة خصم 01202218322اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش حسين حجازى امام البنك العقارى33رقم سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1357

%40%-25نسبة خصم 01200220539اإلسماعيليهاإلسماعيليهالقنطره غرب ش المعاهدهسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1358

1359
0643228680اإلسماعيليهاإلسماعيليهمستشفى هاله ابو زيد بجوار مدرسه التكنولوجيااسامه خليل/ تكنو سكان دمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01027776519

1360
0643919036اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش االسكندريه من ميدان احمد عرابى167رقم االمل لالشعهمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 

1361
اإلسماعيليهاإلسماعيليهبرج الجوهره امام الموقف الجديد ومجمع المحاكممركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 010287470543

1362

0643341617اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش المستشفى العام حى السالم154رقم ماريامصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 6

1363

0643961273اإلسماعيليهالتل الكبيرالتل الكبير ش أحمد عرابىالشفاءصيدليات
خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%15نسبة خصم 0643112976اإلسماعيليهاإلسماعيليه ش شبين الكوم70خالد سعدبصريات1364

%10نسبة خصم 0663727986066372798501222757429بورسعيدبورسعيدنهاية ش االمين بجوار مسجد الصالحافامينامستشفى1366

%10نسبة خصم 06634025150663402516بورسعيدبورسعيدبورفؤاد ش الجمهوريه بجوار مدرسه سان جوزيفافامينامستشفى1367

اسعار التعاقد عصرا3ً - 1من 066324365101224464423بورسعيدبورسعيدش النصر وأسوان فوق شركة بيع المصنوعاتمحمد محمد فراج.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء1368

1369

بورسعيدبورسعيد ش الظاهر والوكيل خلف مسجد الرحمه10رقم أحمد شحاته أبو جنيدى.دإستشارىرمدأطباء

0663259466

 عصراً 3 - 1من 

 م عدا 11 -8ومن 

الجمعة

اسعار التعاقد

1370

أنف وأذن أطباء

وحنجره

أستاذ 

مساعد

بورسعيدبورسعيد ش الجمهوريه مع حافظ ابراهيم  برج الخليج32رقم ياسر طه مدين.د

066322904001001841542

 ظ ومن 4 الى 1من 

 م عدا 12 الى 9

الجمعه

اسعار التعاقد

1371
بورسعيدبورسعيدامام المعهد الفنى التجارى- ش الثالثينى خالد محمد أبو النصر.دمدرسعظامأطباء

066325123401006832778
م عدا 12-م9من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1372
بورسعيدبورسعيد ش صالح سالم أمام الكوميراتيف54رقم اسامة عبد القادر العربي.دإستشارىعظامأطباء

06632384950107009129
م عدا 12-8من 

الثالثاء والجمعة
اسعار التعاقد

1373
معتز عادل حنفى .دأخصائىعالج طبيعىأطباء

(مركز الفيروز)

بورسعيدبورسعيد يوليو بجوار مسجد لطفى شبارة23ش 
0663248248

م  12- ص 11من 

عدا الجمعة
اسعار التعاقد
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1375
بورسعيدبورسعيدش صالح سالم برج األطباءياسر إبراهيم صالح.دأخصائىأسنانأطباء

0101533323101001333357
م عدا 6 - 1من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1376
بورسعيدبورسعيد يوليو بجوار مسجد لطفى شبارة23ش (مركز الفيروز)هيثم محمود سالم .دأخصائىأسنانأطباء

0663248248
م عدا 11- ظ 12من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1377
القاهرةبورسعيدش المؤرخ محمد رفعت امام الشبراوى النزهة الجديدة(مركز الفيروز)هيثم محمود سالم .دأخصائىأسنانأطباء

0226209465
01221558229

م عدا 6 - 1من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1378
بورسعيدبورسعيدش سعد زغلول ومحمد على برج اليمامةمحمد السيد قابيل.دإستشارىمسالك بوليهأطباء

0663327753
م عدا 11 - 6من 

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

1379

بورسعيدبورسعيدبرج األطباء ش صالح سالم والثالثينىعصام السنوسى.دأمراض صدريهأطباء

0662228963

 ظ ومن 3 الى 1من 

م عدا 10 الى 7

الجمعه

اسعار التعاقد

1380
بورسعيدبورسعيدبرج االطباء ش صالح سالم الدور الخامسمحمد نجيب محمود ابو الفتوح.دأطفالأطباء

0663236456
 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0663725990بورسعيدبورسعيدعمارات الرباط ش التعمير بجوار حى الضواحىمعامل البرجمعمل تحاليل1381

%20نسبة خصم 0663615053بورسعيدبورسعيدتعاونيات الزهور اعلى صيدليه االسكندريهمعامل البرجمعمل تحاليل1382

%20نسبة خصم 0663245908بورسعيدبورسعيد ش الجيش وصفية زغلول102رقم معامل البرجمعمل تحاليل1383

1384
بورسعيدبورسعيد الدور االول بمجمع البريد االستثمارى بشارع الجمهوريه14شقه رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

%20نسبة خصم 0663244565

%20نسبة خصم 0663659659بورسعيدبورسعيدبرج سندس امام مستشفى النصر حى الزهور(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1385

%20نسبة خصم 0663422245بورسعيدبورسعيد امام مسجد الشعراوى3 ش الشعراوى مدخل 42بورفؤاد رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1386

%40%-25نسبة خصم 01200190089بورسعيدبورسعيدش صالح سالم برج االطباءسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1387

%40%-25نسبة خصم 01200220834بورسعيدبورسعيدارض العزب ش النصر والدقهليهسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1388

%40%-25نسبة خصم 01200220896بورسعيدبورسعيدبورفؤاد  ش الشعراوى امام مسجد الشعراوىسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1389

%40%-25نسبة خصم 01222347554بورسعيدبورسعيدحى الزهور أمام مستشفى النصرسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1390

برج مركز االيمان بجوار مكتب صحة العرب خلف مسجد علونمركز اإليمان لألشعةمركز أشعه1391
بورسعيد

%60%-30نسبة خصم  من 01270470749بورسعيد

ش سيد درويش امتداد ش األمين أمام مركز شباب بورسعيد الرياضىصيدلية نصرصيدليات1393

بورسعيد

0663339333بورسعيد
خصم على األدوية المستورده 

%12والمحلى % 5

%15نسبة خصم 066325653601027874621بورسعيدبورسعيد ش صالح سالم59إمبابىبصريات1394

1395
مرسى مطروحمرسى مطروح ش عبد هللا عيسى18مستشفى عبد هللا عيسىمستشفى

0464934842

0644943474
%10نسبة خصم 

1396
مرسى مطروحمرسى مطروحش اسكندريه امام مستشفى مطروح العام(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

0464945661
%20نسبة خصم 

1397
مرسى مطروحمرسى مطروحبرج زهر المدينه– ش اسكندرية 20معامل البرجمعمل تحاليل

0464944337
%20نسبة خصم 

1398

مرسى مطروحمرسى مطروحش الفرن امتداد المدخل الرئيسى- سيدى عبد الرحمن - المعلمين محمد عبد الظاهرصيدليات

01111113667
خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 3

%10نسبة خصم 08420741350842074140الفيومالفيومباغوص- ش الجزائر14مستشفى الزهراء التخصصىمستشفى1399

%10نسبة خصم 08420704760842070493الفيومالفيومالحادقة خلف الفنية للبنات ش الشيخ حمزةمستشفى مكه التخصصىمستشفى1400

%10نسبة خصم 08423669550842377199الفيومالفيوم ش العمدة من ش الحرية اعلى النساجون الشرقيون16العيون الدولىمستشفى1401

%10نسبة خصم 0842152081الفيومالفيومالمسلة بجوار المطحن االلىمستشفى الندى التخصصىمستشفى1402

1403
الفيومالفيومأمام بندر الفيوم- برج التجاريين - أمام المطحن اآللى مراكز مصر الطبيهمستشفى

0842153900

م 12ص الى 10من 0842153800

يومياً عدا الجمعه
%10نسبة خصم 

1404

الفيومالفيومش الحريه خلف الصالون االبيض بجوار عمر افندىماهر ابو بكر االمير.دأستاذباطنهأطباء

0846302989

 3 الى 11.30من 

ظهرا يوم االحد 

والخميس فقط

اسعار التعاقد

1405

الفيومالفيوممنشأة لطف هللا امام الغرفة التجارية فوق صيدلية فتيحهشام فتح هللا الشيخ.دأستاذرمدأطباء

0842204665

االحد والثالثاء 

 4واالربعاء    من 

 م7:

اسعار التعاقد

1406

الفيومالفيومدرب الشيخ متفرع من شارع الحريةعبد الحميد على  زين العابدين سبع.دإستشارىمسالك بوليهأطباء

0842333250

السبت واالحد 

واالثنين واالربعاء 

 ظ3.30

اسعار التعاقد

1407

الفيومالفيوم(نجف سابقا)دحدورة هدى  امام مطعم الزاوى محمد سيد عرفه.دأخصائىعظامأطباء

0842369900

السبت واالحد 

واالثنين واالربعاء 

 ظ3.30

اسعار التعاقد

1408

الفيومالفيومدحضوره هدى عماره الخديوى اعلى مقله تسالىمحمد فؤاد كامل بيومى.دأخصائىعظامأطباء

01003377460

 ظ 4 الى 12من 

 م 10 الى 9ومن 

عدا االحد والجمعه

اسعار التعاقد

1409
أخصائىأسنانأطباء

الفيومسنورسB1سنورس ش ناصر عمارة وليد احمد طارق طنطاوى.د
0111386638

01110052712
 عدا 11 الى 5من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1410

مركز الحياه لالسنان أخصائىأسنانأطباء

(باسم ابراهيم الشين. د)

الفيومالفيومش السنترال أمام الشريف للبالستيك

01007027370

01159797701 

يوم الخميس فقط من 

م والحجز 10 الى 6

مسبقا

اسعار التعاقد

1411
الفيومالفيومالدور الثالث- شارع مصطفى كامل بجوار األلف جرام مى ممدوح أحمد عبد الحفيظأخصائىأسنانأطباء

01096677570
ظ الى 1يومياً من 

م عدا الجمعة11
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0842377606الفيومالفيومشارع الحرية  عماره النساجون الشرقيون(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1412

%20نسبة خصم 0842151163الفيومالفيومش جمال عبد العظيم ميدان المسله برج االميره(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1413
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1414
الفيومالفيوم ش ابو طالب اعلى شركه فودافون امام محطه ابشواى1ابشواى رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

0846724110
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0842372626الفيومالفيوممستشفى عرفة– ش الجمهورية معامل البرجمعمل تحاليل1415

%20نسبة خصم 0842150267الفيومالفيومشارع النبوى المهندس أمام مستشفى الندى ميدان المسلةمعامل ألفا البمعمل تحاليل1416

%40%-25نسبة خصم 0842204370الفيومالفيومتقاطع ش احمد شوقى مع ش العزيز منشاه لطف هللابيوالبمعمل تحاليل1417

%40%-25نسبة خصم 0842204223الفيومالفيوم ش أحمد شوقى منشاة لطف اللة3رقم طيبةمعمل تحاليل1418

1419
 - 3الدور -  ب 7عمارة - عمارات االتحادية منتصر -  ش الهرم 300الب رويال معاملمعمل تحاليل

204شقة 

الفيوم
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

1420
الفيومالفيوم ل ش النصر ميدان الجزائر45رقم الفيوم سكانمركز أشعه

0842150811
%60%-30نسبة خصم  من 

1421

مرسى مطروحمرسى مطروح ش احمد ذكى بجوار فايده كامل الدور االول239رقم صالحصيدليات

0464935255

خصم على األدوية المستوردة 

%5والمحلى % 5

1422

الفيومالفيوم ش محمد سيد احمد الدور الثانى38رقم المهدلىصيدليات

0842353901

خصم على األدوية المستوردة 

%11والمحلى % 6

1423

الفيومالفيوم ش شبرا اعلى بنك كريدى اجريكول الدور االول22رقم القوالصيدليات

0842334738

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 6

%10نسبة خصم 08221347430822137267082213731بنى سويفبنى سويف تقاطع ش احمد عرابى25شارع  رقم 2برج الزهراءمستشفى1424

%10نسبة خصم 08423460610842366061بنى سويفبنى سويفسلفر ستار مول ش اخناتون اعلى سعودى ماركتبرج الجزيرهمستشفى1425

%10نسبة خصم 0100569735501113834322بنى سويفبنى سويفمول دوحه العاشر عماره أ الدور الثالثالرواد للعيونمستشفى1426

%10نسبة خصم 0842219114084221914119650بنى سويفبنى سويفش طريق الفيوم الجديد بجوار مدرسه الصفوهالعيون الدولىمستشفى1427

1428
بنى سويفبنى سويفش المدارس من ش صالح سالمرمضان محمود طلب.دأخصائىجراحه عامهأطباء

0842353599

يوميا عدا الخميس 

والجمعة
اسعار التعاقد

1429
أخصائىأسنانأطباء

أشرف الخولى.د
بنى سويفبنى سويف ش أرض محلج فرغلى أعلى ص اليسر7رقم 

01275818204
يوم الخميس فقط من 

 م6 الى 4
اسعار التعاقد

1430

أخصائىعالج طبيعىأطباء
مركز الفتح 

عيد عبد العزيز.د

بنى سويفبنى سويف ش صالح سالم امام ش الشافعى

0822329895

0105382081

 ص 10يوميا من 

 م عدا 10الى 

الخميس والجمعة

اسعار التعاقد

1431

أخصائىعالج طبيعىأطباء
(مركز الظاهر )

حسن عبد الظاهر.د

بنى سويفبنى سويفتقسيم الحريه خلف كنتاكى

0822360130

 ظ 4 الى 12من 

 م عدا 9 الى 5ومن 

الجمعه

اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0842350098بنى سويفبنى سويف ميدان حارث الجبالى6رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1432

%20نسبة خصم 0827567999بنى سويفبنى سويفمغاغه شارع طه حسين امام مسجد ابو العال(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1433

1434
بنى سويفبنى سويفالوسطى تقاطع ش احمد عرابى من ش المركز بجوار مصوغات وديع(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

0822512571
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 082336891بنى سويفبنى سويفامام عمر افندى- على شافعى المتعافى  /ش د3معامل البرجمعمل تحاليل1435

%20نسبة خصم 0822512317بنى سويفبنى سويفالواسطى  تقاطع ش سعد زغلول مع ش المدارسمعامل البرجمعمل تحاليل1436

%40%-25نسبة خصم 08223535100822354425بنى سويفبنى سويفبرج الزهراء–  ش االسالم 43الب كايرو معامل معمل تحاليل1437

%20نسبة خصم 0822352221بنى سويفبنى سويف ش أحمد عرابى تقاطع الهالل74معامل ألفا البمعمل تحاليل1438

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةبنى سويف ل ش النصر ميدان الجزائر45رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1439

1440
بنى سويفبنى سويف ش احمد ذكى بجوار فايده كامل الدور االول239رقم طيبة هيلث كير للخدمات الطبيةمركز أشعه

0822350153

0822350159
%60%-30نسبة خصم  من 01063726667

1441
بنى سويفبنى سويف ش محمد سيد احمد الدور الثانى38رقم مركز اإليمان لألشعةمركز أشعه

0822367471
%60%-30نسبة خصم  من 

1442

-  الكائن بشارع محمد الخلفاوى 53 بادور الثانى بالعقار رقم 5الشقة نشوى فتح الباب/ دصيدليات

الساحل

بنى سويفبنى سويف

0822214646

خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 08225142860127236134بنى سويفبنى سويف مايو برج القطان اعلى مستشفى تبارك15ش المجرى للنظارات الطبيةبصريات1443

%25نسبة خصم 0822315428بنى سويفبنى سويفمسطرد الشارع الجديد ناصية مسجد سالمه بصيلهمركز فتيحهبصريات1444

%10نسبة خصم 086231931908623367320862372256المنياالمنيا تقاطع ش احمد عرابى25شارع  رقم 2مستشفى المنيا الوطنىمستشفى1445

%10نسبة خصم 0863391234المنياالمنياسلفر ستار مول ش اخناتون اعلى سعودى ماركتمركز النيل الدولى للعيونمستشفى1446

1447

المنياالمنيامول دوحه العاشر عماره أ الدور الثالثماجد انور نصيف.دأخصائىجلديه وتناسليهأطباء

0862374537

 و 3 الى 12من 

 عدا 11 الى 8ومن 

الجمعة

اسعار التعاقد

1448
المنياالمنيامساكن االيواء امام م الحميات بجوار صيدليه د مرفت حسنطارق عبد العزيز.دأخصائىعظامأطباء

01008117541
 م عدا 8 الى 4من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1449

المنياالمنياش ابن خصيب بجوار مجمع المحاكماحمد سعد.دأخصائىرمدأطباء

0862316664

 ظ ومن 5 الى 3من 

 م عدا 11 الى 9

الجمعه

اسعار التعاقد

1450

المنياالمنياش أحمد ماهر قبلى المستشفى األميرىياسر فتحى حسين.دمدرسأسنانأطباء

0862351982

السبت واالثنين 0862320432

 7.30واالربعاء من 

10.30الى 

اسعار التعاقد

اسعار التعاقدم9-م5من األحد الى األربعاء من 086236506301018851626المنياالمنياشارع كنيسة العذراء قبلى حلقة السمكأالء محمد مصطفى.دأخصائىجهاز هضمى وكبدأطباء1451

%20نسبة خصم 0862321872المنياالمنياميدان المحطة سعد زغلول برج  سافواى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1452

%20نسبة خصم 0862355794المنياالمنيا ش حسيب مع احمد ماهر بجوار مطاعم المحمدى27رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1453

%20نسبة خصم 0862629730المنياالمنيا ش مسجد العرفانى مالوى47رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1454

%20نسبة خصم 0862329692المنياالمنيابجوار محطة القطار-  ش سعد زغلول85معامل البرجمعمل تحاليل1455

%20نسبة خصم 0867567954المنياالمنيا ش الجمهوريه8مغاغه رقم معامل البرجمعمل تحاليل1456 36 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةالمنيا ش احمد ذكى بجوار فايده كامل الدور االول239رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1457

%40%-25نسبة خصم 01099920164المنياالمنيا ش محمد سيد احمد الدور الثانى38رقم اليف البمعمل تحاليل1458

1459
المنياالمنيا ش شبرا اعلى بنك كريدى اجريكول الدور االول22رقم حسنى سيد عبد الغنى/ دمركز أشعه

0862347800
%60%-30نسبة خصم  من 

1460
المنياالمنياامام مسجد الفولى اعلى اسواق الشريفمركز الصفوة لالشعةمركز أشعه

0862347800
%60%-30نسبة خصم  من 

1461

المنياالمنيا ش مديرية التربية والتعليم ارض سلطان3رقم صيدلية جان زكرياصيدليات

0862321511

خصم على األدوية المستوردة 

%8والمحلى % 8

1462

المنياالمنياش سوق التالل المتفرع من حلقه السمكنور الهدى/ صيدليه صيدليات

0862332130

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 6

%30نسبة خصم 08623496690122381766المنياالمنيا ش حصيب ميدان باالس50الفـــــادى للبصرياتبصريات1463

%10نسبة خصم 0882285301أسيوطأسيوطشركه فلاير (محمود رشوان  )ش مكه المكرمه مستشفى الحياهمستشفى1464

%10نسبة خصم 08832602320882311600أسيوطأسيوطشركة فلاير شارع جالءمستشفى الزهراءمستشفى1465

1466
أسيوطأسيوطبرج الزهور امتداد ش يسرى راغب الدور الخامسايهاب حليم غالى.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء

0882373826

م عدا 10 الى 8من 

الجمعه واالحد
اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م عدا االحد10 – 088231059601068945628أسيوطأسيوطميدان المنفذ– برج الحسن جورج لبيب انطوان.دإستشارىرمدأطباء1467

1468
أنف وأذن أطباء

وحنجره

أسيوطأسيوط يوليو برج ابن سينا بجوار سينما ريناسنس23ش محمد خليفه احمد.دإستشارى

0882367706

 عدا 7 الى 2من 

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

1469
 ش الحكمدار متفرع من ش الجمهوريه بجوار مستشفى سانت 5رقم محمد محمود محمد حسن.دأخصائىأسنانأطباء

ماريا

أسيوطأسيوط

0882297527

 ع ، 4 الى 1من 

 م11 الى 7ومن 
اسعار التعاقد

1470
أسيوطأسيوطميدان االزهر برج المصطفىعلى محمد على محمد.دأخصائىعظامأطباء

01006607915
 م عدا 10 الى 8من 

الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0882370061أسيوطأسيوط4ش يسرى راغب عمارا ه االوقا ف  رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1471

%20نسبة خصم 0882147017أسيوطأسيوط أ ش ابراج النصر حى ثانى اسيوط ش حسن الباقورى1رقم (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1472

%20نسبة خصم 0884758591أسيوطأسيوطالقوضيه ش الجالء اعلى بنك القاهره مركز القوصيه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1473

%20نسبة خصم 0882299188أسيوطأسيوطبرج الراعي-  ش الجمهورية19معامل البرجمعمل تحاليل1474

%20نسبة خصم 0889203416أسيوطأسيوط2ميدان المحطه ابراج خالد بن الوليد برج معامل البرجمعمل تحاليل1475

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةأسيوط ش محمد سيد احمد الدور الثانى38رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1476

1477
أسيوطأسيوط ش شبرا اعلى بنك كريدى اجريكول الدور االول22رقم محمد نفادى/ دمركز أشعه

0882302800

0882203200
%60%-30نسبة خصم  من 

1478

أسيوطأسيوط ش قاسم امين متفرع من ش الجمهوريه امام مسجد خشبه15رقم داليا سعيدصيدليات

0882301718

خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

%12خصم 0882349966أسيوطأسيوطالممر التجارى امتداد ش يسرى راغب–  (3)عمارات االوقاف رفعت للبصرياتبصريات1479

%10نسبة خصم 01002371122أسيوطأسيوط ش النميس جوار بنزينة التعاون ناحية النيل4بدر للبصرياتبصريات1480

1481
مستشفى المعلمينمستشفى

(والعيادات الخارجيه)

سوهاجسوهاجش التحرير

0932113717
%10نسبة خصم 0932113716093211371801026339320

%10نسبة خصم 0934604490سوهاجسوهاجمدينه ناصر امام مدرسه الغات التجريبيهعمر للعيون/ مركز دمستشفى1482

1483
سوهاجسوهاج سوهاج15 ش 35رقم جمال محمود عبدالوهاب.دأخصائىأسنانأطباء

0932317090

 م 1ص الى 11من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1484
سوهاجسوهاج ش المدارس الهالل18سوهاج رقم نجيب اشرف (الطبيعى للعالج كان مركز)أخصائىعالج طبيعىأطباء

0932310862

 م عدا 10 الى 9من 

الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0932337370سوهاجسوهاجاعلي معرض قاصد كريم–ميدان العارف برج العارف باهلل 14(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1485

%20نسبة خصم 19014سوهاجسوهاجش اسيوط امام مكتب البريد مجمع المحاكم اعلي موبينيل(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1486

%20نسبة خصم 0934790896سوهاجسوهاجش احمد عنبر اما مستشفي طهطا العام سوهاج-  طهطا (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1487

1488
سوهاجسوهاجخلف بنك القاهره- ش ثابت بن اسلم من ش السيدة خديخه14- جرجا (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

0934666879
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0932321233سوهاجسوهاجبجوار مسجد العارف-  كورنيش النيلمعامل البرجمعمل تحاليل1489

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةسوهاج ش شبرا اعلى بنك كريدى اجريكول الدور االول22رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1490

1491

سوهاجسوهاجش التحريرصيدلية مستشفى المعلمينصيدليات

0932313102

09323131030932313104
خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

1492

سوهاجسوهاج مدخل ب ش سوهاج اسيوط5عماره رقم صيدليه  عزه الكبرىصيدليات

0932324850

خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

1493

سوهاجسوهاج ش الزهراء13رقم د ايناس/ صيدليه صيدليات

0932102714

01212926665
خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

%12خصم 0932357449سوهاجسوهاجش المحطهمراكز رحمه للبصرياتبصريات1494

%12خصم 0932304087سوهاجسوهاجش الجمهوريهمراكز رحمه للبصرياتبصريات1495

%10نسبة خصم 09353450640935345074قناقناش المستشاريين امام ص وليدالرازى للخدمات الطبيه/مركز مستشفى1496

%10نسبة خصم 09353476920935347693قناقناش المدارس امام كليه الطب بقنامستشفى  دار العيونمستشفى1497

%10نسبة خصم 1965001211115057المنوفيةمدينة الساداتسوق المنطقة الرابعة أعلى غطاطى وحلوانى الياسمينالعيون الدولىمستشفى1498

1499

قناقناقنا ش عبيد امام مديريه االمنجرجس رومانى قديسأخصائىباطنهأطباء

0935332747

 ع ومن 3الى 1من 

 م عدا 11 الى 8

الجمعه

اسعار التعاقد
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1500

قناقناش عبيد أمام مديرية االمنمجدى ثابت مجلع.دأخصائىجلديه وتناسليهأطباء

0935332262

ظ 12: ظ 9

بمستشفى الجلديه  

– الثالثاء – االحد 

الخميس

اسعار التعاقد

1501

قناقنافايز/ المحروسة السوق بجوار صيدلية دمجدى ثابت مجلع.دأخصائىجلديه وتناسليهأطباء

0124194861

يوم السبت واالثنين 

 الى 6واالربعاء من 

 م10

اسعار التعاقد

اسعار التعاقد093533376701002214811قناقناش عبيد امام مديرية االمنناهد دراس حنا.دأخصائىرمدأطباء1502

1503
قناقناشارع المستشارين اعلي صيدليه د هاله موافياحمد محمد طلعت اسماعيل.دأخصائىأسنانأطباء

01121060070
يوميا عدا الجمعه من 

10 الي 7
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0935347366قناقنابرج سحيله بندر قنا (الجميل سابقا )ش الجمهوريه  7(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1504

%20نسبة خصم 0935346376قناقنا ميدان المحطة عمارات االوقاف1رقم معامل البرجمعمل تحاليل1505

1506
-  الكائن بشارع محمد الخلفاوى 53 بادور الثانى بالعقار رقم 5الشقة الب رويال معاملمعمل تحاليل

الساحل

قنا
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

1507

قناقنا مايو برج القطان اعلى مستشفى تبارك15ش صيدلية شينوتىصيدليات

0935338112

خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

1508

قناقنامسطرد الشارع الجديد ناصية مسجد سالمه بصيلهصيدلية األميرصيدليات

0935343060

خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

%20نسبة خصم 0935330541قناقنا تقاطع ش احمد عرابى25شارع  رقم 2باسم للبصرياتبصريات1509

%20نسبة خصم 0936570079قنانجع حمادىسلفر ستار مول ش اخناتون اعلى سعودى ماركت(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1510

%20نسبة خصم 0936570417قنانجع حمادىش حسنى مبارك عماره النائب احمد فخرىمعامل البرجمعمل تحاليل1511

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةنجع حمادى مايو برج القطان اعلى مستشفى تبارك15ش الب رويال معاملمعمل تحاليل1512

%10نسبة خصم 095228019209522801930952280194األقصراألقصرشارع التليفزيوناالقـصـــــــر الدولــــىمستشفى1513

%10نسبة خصم 0952284535095228453919650األقصراألقصرالعواميه ش شجره الدر من ش خالد بن الوليدالعيون الدولىمستشفى1514

1515

األقصراألقصرش عبد المنعم العديسى المنشيةمحمد رمضان زكى.دأخصائىباطنهأطباء

0952371771

 8 ومن 2 الى 1من 

اسعار التعاقد م عدا الجمعة10الى 

1516

األقصراألقصرش معبد الكرنك بجوار المصريه للصرافهمينا جمال عباس.دأخصائىباطنهأطباء

01277255848

 ظ 4 الى 11من 

 م 12 الى 7ومن 

عدا االحد

اسعار التعاقد

1517

األقصراألقصرش رمسيس بجوار سنتر االمير ومحالت ماريوثناء نصيف كامل.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء

01110787110

 ومن 3 الى 11من 

 عدا 10.30 الى 8

االحد

اسعار التعاقد

1518
األقصراألقصرش المحطة بجوار البوستةبهاء بشرى ميخائيل.دإستشارىنفسيه وعصبيهأطباء

0952371675

 9 ومن 4 الى 2من 

 عدا االحد11الى 
اسعار التعاقد

1519
األقصراألقصرش يوسف حسن بجوار الزعيممنتصر ميالد شكر هللا.دإستشارىجراحه عامهأطباء

0952370236

 م عدا 10 الى 7من 

االحد
اسعار التعاقد

1520
األقصراألقصرش محمد فريد أمام البنك العقارىماجد موريس سليمان سالمه.دإستشارىجراحه عامهأطباء

0952372036

 9 ومن 4 الى 1من 

 عدا االحد11الى 
اسعار التعاقد

1521
األقصراألقصرش المزدلفة من ش التليفزيونمصطفى حنفى السيد.دإستشارىرمدأطباء

0953818212

 – 8 ظ ومن 2 – 1

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

1522
أنف وأذن أطباء

وحنجره

األقصراألقصرش عبد المنعم العديسى المنشيةمكاريوس فوزى عازر.دإستشارى

0952382614

 9 ومن 3 الى 1من 

 عدا الجمعة11الى 
اسعار التعاقد

1523
أنف وأذن أطباء

وحنجره

األقصراألقصرش معبد الكرنكزكريا عبده طانيوس.دأخصائى
01229375934

 9 ومن 4 الى 2من 

 م عدا االحد11الى 
اسعار التعاقد

1524

أنف وأذن أطباء

وحنجره

األقصراألقصرالمنشيه ميدان صالح الدين ش معاويه بن سفيانهشام محمد صبرى على.دإستشارى

0952279841

 ظ ومن 3 الى 2من 

 م عدا 10 الى 8

الجمعه

اسعار التعاقد

1525
األقصراألقصرش بدر متفرع من ش التليفزيون بجوار ص رانياحمدى حسن احمد عبد اللطيف عمار.دأخصائىعظامأطباء

01062646088
 4الى  2.30من 

11الى 9ومن 
اسعار التعاقد

1526
األقصراألقصرش التليفزيون بجوار شركه استاراحمد امين حسين.دأخصائىعالج طبيعىأطباء

01001698663
م عدا  9  الى6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1527

األقصراألقصرميدان أبو حجاج االقصرفارس سليمان رزق ميخائيل.دأخصائىأسنانأطباء

0952359909

 ومن 4 الى 1من 

 عدا 11 الى 8.30

الجمعه

اسعار التعاقد

1528
األقصراألقصر2000ش التليفزيون امام محل مصر مجدى اسعد الهوارى.دإستشارىمخ وأعصابأطباء

01028707469
الحجز بمواعيد مسبقة

اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0952282672األقصراألقصرش التلفزيون بجوار فندق شادى(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1529

1530
امام - شارع عبد المنعم رياض اعلي بنك ناصر االجتماعي- قوص (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

محطه القطار

األقصراألقصر

0956853355
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 09574715750األقصراألقصرادفو-  يوليو امام التامين الصحي الدور الثالث23شارع -  ادفو(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1531

%20نسبة خصم 09552517909األقصراألقصر(االقصر)ش البحر بجوار بنك االسكندريه مركز اسنا -  اسنا(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1532

%20نسبة خصم 0952280171األقصراألقصرالمنشيه ش عبد المنعم العديسىمعامل البرجمعمل تحاليل1533

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةاألقصرمسطرد الشارع الجديد ناصية مسجد سالمه بصيلهالب رويال معاملمعمل تحاليل1534

1535
األقصراألقصرش الرضوان متفرع من ش التليفزيونالرضوانيه سكانمركز أشعه

0952275850

0952271910
%60%-30نسبة خصم  من 
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1536

األقصراألقصرش التليفزيون بجوار مدرسه ابو بكر الصديقابو داودصيدليات

01005099499
خصم على األدوية المستوردة 

%10والمحلى % 5

%15نسبة خصم 0952378034األقصراألقصر ش سعد زغلول44رقم شاكر عبد الملكبصريات1537

%12خصم 0952279077األقصراألقصرتقاطع ش التليفزيون مع ش الطيبرفعت للبصرياتبصريات1538

%5خصم 097242310801102188083015547907840أسوانأسواناسوان-  طريق السادات 67مسالك بوليهمستشفى1539

1540
أسوانأسوانعمارة الشيخ هارون اسوانمحمد سعد حامد.دأخصائىباطنهأطباء

01063602241
 م عدا 11 الى  6من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1541

أسوانأسوانأ3ش كسر الحجر امام المستشفى التعليمى عماره رقم فيليب برسوم عبد المسيح.دإستشارىقلبأطباء

0972313740

 ظ ومن 3 الى 1من 

 م عدا 11 الى 8

الجمعه

اسعار التعاقد

1542
قلب وأوعيه أطباء

دمويه

أسوانأسوانش كسر الحجر بجوار دار االشعهعمرو حنفى محمود.دإستشارى
01159630009

االثنين والثالثاء 

10.30 الى 7.30م
اسعار التعاقد

1543
أسوانأسوان ش هميمى الجبالوى عمارة المروه47محى الدين راغب.دإستشارىأطفالأطباء

0972315188
01002416658

 11 -6ظهرا  3 – 1

مساءا
اسعار التعاقد

1544
ش كسر الحجر ميدان النافورةاسامة يوسف امين.دأخصائىرمدأطباء

اعلى ستوديو شمس (الزالبية  )

أسوانأسوان
0111928887

 يوميا 11 الى 7من 

عدا الجمعة
اسعار التعاقد

1545
أنف وأذن أطباء

وحنجره

أسوانأسوانعماره االسيوطى– ش كسر الحجر عصام على ابو المجد.دإستشارى

0972300305

م11-8/ظ 3-12من
اسعار التعاقد

1546
أسوانأسوانالزالبية كسر الحجر ميدان النافورة اعلى ستوديو شمسحنان حامد حسين احمد.دأخصائىنساء وتوليدأطباء

0111928887
م عدا 11 الى 7من 

الجمعة
اسعار التعاقد

1547

أسوانأسوان ش اليركه بجوار فندق اوسكار5رقم سيد عبد الوهاب.دأخصائىعظامأطباء

0972467172

 م ومن 6 الى 2من  

 م عدا 12 الى 8

االثنتين والجمعه

اسعار التعاقد

1548

أسوانأسوانكسر الحجر االشاره عماره الحاج صبرى عبد المنعممحمد ابراهيم عبد التواب.دأخصائىمسالك بوليهأطباء

0972312173

من االحد الى االربعاء 

اسعار التعاقدم11 الى 7من 

1549
جراحة أوعية أطباء

دمويه

أسوانأسوانسيتى مول الدور الثانى ش شرق البندراحمد صالح مصطفى.دأخصائى
01115350688

 ظ ومن 3 الى 1من 

 م11الى 9
اسعار التعاقد

1550
أسوانأسوان ش الشواربى9رقم إسحق صبحى شنوده.دإستشارىجلديه وتناسليهأطباء

0972304664

-7 من 3 الى 1من 

 م عدا االحد10
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0972306721أسوانأسوانعمارة موبينيل–  ش كورنيش النيل 97(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1551

1552
محطه السكه – شارع بورسعيد امام البنك االهلي المصري -  كوم امبو (كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل

الحديد

أسوانأسوان

0973501777
%20نسبة خصم 

%20نسبة خصم 0972309670أسوانأسوانش كورنيش النيل اعلى بنك االسكندرية93رقم معامل البرجمعمل تحاليل1553

%20نسبة خصم 0973501381أسوانأسوان صالح سالم امام محطه القطار67كوموبو رقم معامل البرجمعمل تحاليل1554

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةأسوان تقاطع ش احمد عرابى25شارع  رقم 2الب رويال معاملمعمل تحاليل1555

1556
أسوانأسوانش النيابة العسكرية خلف معهد األورامإيجى سكان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01066520057

1557
أسوانأسوانش كسر الحجرامام م النيل التخصصىإيجى سكان لألشعةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01027360260

1558

أسوانأسوانعماره على جمعه– خلف سيجال صيدليه التحريرصيدليات

0972465019

خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

1559

أسوانأسوانكوبرى فاطمه الزهراء– ش السماد محمد/ صيدليه دصيدليات

0972255688

خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

1560

أسوانأسوانش كسر الحجر بجوار مستشفى اسوانصيدليه محمد الجديدهصيدليات

0972306425

خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

%15نسبة خصم 09723194100972307289أسوانأسوان امتداد ابطال التحرير بجوار فندق كليوباترا207وائل محمودبصريات1561

%15نسبة خصم 0972307289أسوانأسوان ش هشيمى الجبالوى18وائل محمودبصريات1562

%12خصم 0972330315أسوانأسوانش كسر الحجر امام محكمة اسوانرفعت للبصرياتبصريات1563

%10نسبة خصم 065354385006535448500653550850البحر األحمرالغردقةالدهار– ش النصر بجوار المسجد القطرى مستشفى البحر االحمرمستشفى1564

%10نسبة خصم 065358001706535800120653580020البحر األحمرالغردقة9ص ب - البحر االحمر-الغردقهمستشفى الجونهمستشفى1565

%10نسبة خصم 065355097506535509760653550978البحر األحمرالغردقةالبحر االحمر- الغردقه- طريق المطارمستشفى النيل الدولىمستشفى1566

1567
البحر األحمرالغردقةالدهار بجوار ص عبيرمراد محمد فتحى.دإستشارىجراحه عامهأطباء

0653553395

 عدا 11 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1568
البحر األحمرالغردقة2الفيروز امام بوابه محمد ابراهيم رفيق.دإستشارىمسالك بوليهأطباء

01121171888
 م عدا 11 الى 8من 

الجمعه
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0653548531البحر األحمرالغردقة ش النصر أمام مكتب بريد الغردقة215(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1569

%20نسبة خصم 01220444432البحر األحمرالغردقةالدهار- ش النصر امام مكتب بريد الغردقة معامل البرجمعمل تحاليل1570

%35% - 20نسبة خصم 0653556224البحر األحمرالغردقةالبحر االحمر– الغردقه – مستشفي المصري بحي الكوثر النخبه/ معامل  معمل تحاليل1571

%35% - 20نسبة خصم 0653556224البحر األحمرالغردقةحي الدهار– شارع النصر خلف مكتب البريد النخبه/ معامل  معمل تحاليل1572

1573

البحر األحمرالغردقةش الكورنيش امام هيلتون بالزاايرين صبحىصيدليات

01224583837
خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 6

%30نسبة خصم 01060731973البحر األحمرالغردقةالدهار ش النصر بمول المنى سنترالمنى للبصرياتبصريات1574

%25نسبة خصم 065354016البحر األحمرالغردقةامام محطه اتوبيس الوجه القبلى-  الدهار احمد صابر احمدبصريات1575

%10نسبة خصم 06537001220653700120البحر األحمرمرسى علم طريق القصير مرسى علم البحر االحمر72ك بورتو غالبمستشفى1576 39 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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1577

البحر األحمرمرسى علممرسى علم منطقه بورت غالبنيفين رياضصيدليات

0122742632
خصم على األدوية المستوردة 

%0والمحلى % 0

1578
البحر األحمررأس غاربشارع الحريةمحمد رفاعى السيد.دأخصائىأسنانأطباء

0653625202

 11-6ظ   2-12من 

م
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0653628821البحر األحمررأس غاربراس غارب- تقاطع ش االذاعه- ش الجنينه(كامل مؤمنة)المختبرمعمل تحاليل1579

1580

جنوب سيناءشرم الشيخدلتا شرم الشيخصيدلية ميناصيدليات

0693663331

خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

1581

جنوب سيناءنويبعنويبع المينامكهصيدليات

01098104223
خصم على األدوية المستورده 

%5والمحلى % 2

%10نسبة خصم 0683360868شمال سيناءالعريش ش بورسعيد شمال سيناء33سيناء التخصصىمستشفى1582

1583

شمال سيناءالعريششارع اسيوط امام شارع الغاز القديم العريشأنس الجديدةصيدليات

0683358763

 م 12ص الي 11من 

يوميا

خصم على األدوية المستورده 

%6والمحلى % 5

%40%-25نسبة خصم 033931131األسكندريةمحطة مصر ش محرم بيك10رقم الب ترستمعمل تحاليل1584

%10نسبة خصم 0102899038701224411205القاهرةالشروقمتر70كمبوند اإلتحاد التعاونى جنوب الـ - مدينة الشروق الشروق رويالمستشفى1585

1586
الجيزةالهرمالجيزة- شارع الهرم بجوار فندق الثالث أهرامات291مركز جيزة كلينك للجهاز الهضمى والكبدمستشفى

023584296

023582559001000247150
%20نسبة خصم 01220616096

1587
-330مركز المدينة الدور الثانى الوحدة رقم - القطاع األول1/167عيادات سمارت ميديكال كيرمستشفى

القاهرة الجديدة- التجمع الخامس

القاهرةالتجمع الخامس

01007398037
%20نسبة خصم 01032700202

%10نسبة خصم 0222668019القاهرةمدينة نصربجوار جامع الفاروق- شيراتون -  مساكن صقر قريش 110مركز ميد كلينك الطبىمستشفى1588

%40%-25نسبة خصم 0102305770501010866609القاهرةالمطرية501شقة - الدور الخامس - برج أ-أبراج بيت العز-الميدانمعامل سينا البمعمل تحاليل1589

%40%-25نسبة خصم 01069000662القاهرةميدان الحلميه25شقة -الدور الثانى-برج المرمر- شارع ابن الحكم27معامل سينا البمعمل تحاليل1590

%35% - 20نسبة خصم 01028888995المعادىالمعادىالمعادى-5 رقم 150ش -2ميدان الحريهميتاالبمعمل تحاليل1591

1592
بجوار صيدلية -  إسكان الشباب 3 شارع 181م عمارة 100فرع عنايهمعمل تحاليل

األنصارى

القاهرةالشروق

01145236378

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 01014207346القاهرةالشروق فوق صيدلية أكرم  واألسرة السعيده5مدخل عنايهمعمل تحاليل1593

1594
الجيزةامبابهامبابه-  شارع الوحدة تقاطع البوهى 123اليف سكانمركز أشعه

02337109916
%60%-30نسبة خصم  من 01012466494

%20نسبة خصم 01004870888القاهرةمدينة نصر ش ابن النفيس ناصية حسن مأمون53مركز التيسير الطبى أوبتك جاليرىبصريات1595

1596
 ش ابن النفيس ناصية حسن مأمون امام 53مركز التيسير الطبى أوبتك جاليرىبصريات

العيادات

القاهرةمدينة نصر
%20نسبة خصم 01003657313

%20نسبة خصم 01033301874القاهرةمدينة نصرخلف طيبة مول- مستشفى الرواد للعيون ش أنور المفتى أوبتك جاليرىبصريات1597

%20نسبة خصم 02338018301020038532الجيزةالمهندسين شارع السودان تقاطع نهاية ش جامعة الدول العربية100أوبتك جاليرىبصريات1598

%20نسبة خصم 01002140193الجيزةالدقى ش إيران خلف مسجد أسد بن الفرات29مستشفى الرواد للعيون أوبتك جاليرىبصريات1599

%25نسبة خصم 01001318331األسكندريةاالسكندرية- فندق فور سيزونز آى فاشون للبصرياتبصريات1600

%25نسبة خصم 01275544541 األسكندريةاإلسكندرية- فندق هيلتون الكورنيش آى فاشون للبصرياتبصريات1601

%25نسبة خصم 01275577948القاهرةمدينة نصر ش النزهة الجديدة47مستشفى السعودى األلمانى رقم آى فاشون للبصرياتبصريات1602

%30نسبة خصم 023347208801227935954الجيزةالمهندسين ش القدس الشريف من شهاب18صافى للبصرياتبصريات1603

1604

مركز الفتح الدولى للعالج الطبيعى أخصائىعالج طبيعىأطباء

(المركز الدولى للرعاية الصحية)والتأهيل 

القاهرةمدينة نصرالوفاء واألمل مدينة نصر- ش ذاكر حسين 

0222750346

اسعار التعاقد01149490003

اسعار التعاقدبحجز مسبق022643647801005684420القاهرةحلمية الزيتون أكتوبر6 ميدان ابن الحكم حلمية الزيتون بجوار نادى 38عمرو منير الصوفى.دإستشارىمسالك بوليهأطباء1605

1606

القليوبيةبنهاخلف مدرسة ناصر االعدادية بنين-بنها الجديدة - شارع الرياضه5التوفيقصيدليات

01272662011

خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 5

%10نسبة خصم 03426050103426295401003430347األسكندريةسموحهالدور الثانى- أمام زهران سيتى مول -  شارع فيكتور عمانويل 45القمه عيون مراكزمستشفى1607

1608
األسكندريةميامىالدور األول- أمام مؤسسة عبد الرازق-  شارع جمال عبد الناصر 253القمه عيون مراكزمستشفى

035505096

035506150
%10نسبة خصم 01003430348

%10نسبة خصم 03582070403852070301066644815األسكندريةبولكلىالدور األول- أمام برج الخليج -  شارع مسجد الهدايا 7القمه عيون مراكزمستشفى1609

1610
ش قنال المحموديه برج الياسمين عمارات الشرطه بجوار مركز آى كير القمة مؤسسةبصريات

للعيون

األسكندريةسموحه

033850272

1001709708
%10نسبة خصم 

%10نسبة خصم 03429756601066644816األسكندريةسيدى جابرأبراج سيدى جابر بجوار مركز رؤيةالقمة مؤسسةبصريات1611

1612
الجيزةإمبابهالقومية العربية- شارع جمال إمام من ش العروبه2محمود محمد حافظ.دأخصائىجراحة عظامأطباء

01125128396
01060943560

م الى 8.30من 

م11.30
اسعار التعاقد

1613
المركز التخصصى للجهاز الهضمى مستشفى

والمناظير

البحيرةكفر الدواربرج السرايا مدخل كفر الدوار بجوار مركز الصفوه للعيون

0452148263
%10نسبة خصم 01119333612

%35% - 20نسبة خصم 01028888997الشرقيهالزقازيقالقومية- الدور األرضي - تقسيم جمعية المهنيين - 49عمارة ميتاالبمعمل تحاليل1614

%10نسبة خصم 0623432477062343320601062111149السويسالسويس9المحروسة المالحة الجديدة قطعة رقم مستشفى قناة السويس التخصصىمستشفى1615

1616

السويسالسويسشارع الغورى أمام مدرسة العاشر من رمضانإسالم البيه/ صيدلية صيدليات

1091765511
خصم على األدوية المستوردة 

%14والمحلى % 10

1617

الجيزةفيصلأول فيصل-برج بالزا الطبى اعلى أوالد رجبوسام حسن قطب.دأخصائىأطفالأطباء

01011633350

01001223854

األحد والثالثاء 

 الى 6والخميس من 

م9

اسعار التعاقد

%10نسبة خصم 084276227601212419650الفيومالفيومبجوار البنك األهلى- شارع الجمهورية العيون الدولىمستشفى1618

1619
بنى سويفبنى سويفميدان حارث خلف النساجون الشرقيون عمارة الغرابلىطيبة هيلث كير للخدمات الطبيةمركز أشعه

0822208048
%60%-30نسبة خصم  من 01100085096
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1620
بنى سويفبنى سويفأرض الحرية برج زيزينيا بجوار بنك التنميةطيبة هيلث كير للخدمات الطبيةمركز أشعه

%60%-30نسبة خصم  من 01127884418

%10نسبة خصم 093271842809327185670110111545901210020054سوهاجسوهاجش مدرسه االرقممستشفى الصفا التخصصىمستشفى1621

اسعار التعاقديومياً بحجز مسبق010012767460114172497001149762590الجيزةفيصل شارع أحمد إسماعيل من ش العشرين بجوار مطعم فواكه البحر1(والء هانى على. دكتور)مركز طفولتى إستشارىأطفالأطباء1622

1623
الشرقيه منيا القمحبرج المدينه المنوره بجوار مصنع عمارراضى محمد عبد المجيد/ دأخصائى عالج طبيعى طبيب

01227700015
م الى 5من الساعة 

 م9الساعة 
اسعار التعاقد

%20نسبة خصم 0237611117الجيزةالمهندسين  شارع دمشق41 مستشفى المراةمستشفى1624

1625

جراحه مسالك أطباء 

بوليه

الجيزه المهندسين ش دمشق بجوار م دمشق3رقم محمود عمرو عبد الحكيم/ داستشارى 

01091033433

 م 9 الى 6يوميا من 

اسعار التعاقدعدا الخميس والجمعه

1626

محمد سمير/ د- مركز دينتال كلينيك أخصائى أسنان طبيب 

01016686606القاهرةمدينه الشروق اعلى البنك االهلى3بانوراما مول مبنى 

- الثالثاء - االحد 

م الى 4الخميس من 

م10

اسعار التعاقد

استشارى عظام أطباء 1627
 ش النيل ميدان الجالء امام قسم 96رقم 

الدقى

القاهره التجمع الخامسش التسعين خلف المستشفى الجوى ميديكال بارك بريميير
01555344930

االحد والخميس من 

 م7 الى 4
اسعار التعاقد

%10نسبة خصمجميع التخصصات214374201017888852 552143740552143741الشرقيهالزقازيقمحافظة الشرقية- ميت غمر -  طريق الزقازيق 8الكيلو قصر الحياةمستشفى1628

ميد سكانمركز أشعه1629
الزيتون اعلى -  السويس 43متفرع من جسر - شارع العزيز باهلل 

كارفور
%60%-30نسبة خصم  من 01281088667القاهرة جسر السويس

مركز طبى 1630
جميع 

التخصصات
الشرقيةمينا القمحمينا القمح- اول طريق بنها شارع سعد زغلول طه ياسين

55366515
%15نسبة خصم ساعة24يومياً 

القاهرةجسر السويسعين شمس- عرب الجسر -  جسر السويس امام فندق السالم 210مستشفى العيونرمدمركز طبى 1631
20995526

20990270
1099240221

ص الى 9يومياً من 

م11
%10نسبة خصم

مركز طبى 1632

جميع 

التخصصات عدا 

االسنان

إتش إيجيبت& عيادات فوتزنر اس 
التجمع -  مجمع ويل كير الطبى شارع التسعين الشمالى 164قطعة 

الخامس
01221872439القاهرةالتجمع الخامس

 ظ الى 1يومياً من 

 م الحجز مسبقا11ً
%15نسبة خصم

أخصائى أسنانأطباء1633
مركز الحياه لالسنان 

(باسم ابراهيم الشين. د)
الفيومالفيومميدان المسلة برج البراء الدور االول

01014028901
01007027370

 9 ظ الى 1يوميا من 

م
اسعار التعاقد

مركز طبى 1634
جميع 

التخصصات
%10نسبة خصم ساعة24يومياً 1270656201الشرقيةانشاصامام مزلقان البلد- الشرقية - بلبيس - انشاص الرمل مركز الحياة الطبى 

المنياالمنياالمنيا-  شارع طه حسين ارض سلطان 8الجامعةصيدلية1635
2364825

100316326
ص الى 10يومياًمن 

م عدا الجمعة10

 6محلى و %12خصم 

مستورد

الجيزةاوسيم شارع السوق امام مسجد السيسى4اوسيم فاطمة منيسىصيدلية1636
38700380

م10ص الى 10يومياً من 1009677566
 5محلى و %10خصم 

مستورد

القاهرة المطريةميدان المسلة امام مستشفى النور المحمدىالصيدلية النبويةصيدليات1637
26530307

م10ص الى 10يومياً من 
 6محلى و %12خصم 

مستورد

القاهرة المطريةالمطرية -  شارع الترولى مدينة الوقاد 42د يحيى .صالصيدلية النبويةصيدليات1638
22506027

م10ص الى 10يومياً من 
 6محلى و %12خصم 

مستورد

م10ص الى 10يومياً من 1011918744القاهرة المطريةد ياسر عبد الجواد التعاون البسيونى.صالصيدلية النبويةصيدليات1639
 6محلى و %12خصم 

مستورد

م10ص الى 10يومياً من 1006063963القاهرة المطرية المطرواى امام عيادة د كمال غنيم138رنا . صالصيدلية النبويةصيدليات1640
 6محلى و %12خصم 

مستورد

01001682610الشرقيةانشاصبجوار محطة القطار- الشرقية - بلبيس - انشاص الرمل ايمن الزقصيدلية1641
ص الى 11يومياً من 

م عدا الجمعة10

% 10محلي و % 10خصم 

مستورد

طبيب1642
اسنان

01099529898البحيرة مركز بدرمركز بدر- شارع السوق التجارى فوق محالت زين الدين محمد عبد الجواد عبد الكريم علىاستشارى
ظ الى 12يوميا من 

م10
اسعار التعاقد

القاهرةالمرج شارع المحطة امام محطة مترو المرج القديمة 123عبد النبى لألشعةمركز أشعة1643

1003373900

01006471760
يوميا ما عدا الجمعة 

 م11م الى 9من
%60%-30نسبة خصم  من 

الجيزةامبابةشارع نادى امبابة الرياضة بجوار الجمعية الشرعية جاما سكانمركز أشعة1644
37100000

ص الى 10يوميا من 

 م10
%60%-30نسبة خصم  من 

19470الجيزةالحوامدية شارع طراد النيل الحوامدية 6البوشى لألشعةمركز أشعة1645
ص الى 11يوميا من 

 م9
%60%-30نسبة خصم  من 

القاهرةالخصوصالخصوص- شارع الرشاح العمومى من الدائرى د هانى فايز/ صيدليه صيدليات1646

028886679

01099416997
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

د هانى فايز/ صيدليه صيدليات1647
شارع ترعة التوفيقية تقاطع شارع غيط العنب مع شارع عزبة النخل 

(باسم صيدلية مريم )بجوار محطة مترو االنفاق
القاهرةالخصوص

224410293

01099417669
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

د هانى فايز/ صيدليه صيدليات1648
شارع حسن الفقى امام مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج الغربية 

(محمد سعيد)بأسم صيدلية 
القاهرةالخصوص

228911234

0100282784
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

د هانى فايز/ صيدليه صيدليات1649
-النزهة - خلف بنزينة موبيل -  شارع الواحد فهمى من فريد سميكة 25

(تامر وجيه ) مصر الجديدة باسم صيدلية 
القاهرةمصر الجديدة

226421249

01011516296
خصم على األدويه المستورده 

%12والمحلى % 6

1650
مركز عالج 

طبيعى

الشركة المصرية )فيزيواليت و اليمامة عالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 
01203666691القاهرة اعلى مخبز مونديال9 شارع حسنين دسوقى متفرع من ش 5

 ع الى 3يوميا من 

 م11
%20نسبة خصم 

1651
مركز عالج 

طبيعى

الشركة المصرية )فيزيواليت و اليمامة عالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 

 مكه متفرع من ش الخمسين بجوار مسجد ال 35زهراء المعادى ش 

ابراهيم
01203666691القاهرةالمعادى

 ع الى 3يوميا من 

 م11
%20نسبة خصم 

1652
مركز عالج 

طبيعى

الشركة المصرية )فيزيواليت و اليمامة عالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 
01203666691القاهرةدار السالمدار السالم-  ش حسن بكر متفرع من ش عبد الحميد مكى 5

 ع الى 3يوميا من 

 م11
%20نسبة خصم 
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1653
مركز عالج 

طبيعى

الشركة المصرية )فيزيواليت و اليمامة عالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 
01203666691القاهرةالمقطم 2 امام اوالد رجب الدور 9شارع 

 ع الى 3يوميا من 

 م11
%20نسبة خصم 

1654
مركز عالج 

طبيعى

الشركة المصرية )فيزيواليت و اليمامة عالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 
01203666691القاهرةالحلمية ش الكمال برج الزهراء امام محطة مترو الحلمية3

 ع الى 3يوميا من 

 م11
%20نسبة خصم 

01127779937الجيزة الجيزةميدان الجيزة امام عمر افندى عمارة بنك القاهرةالبوشى للتحاليلمعامل تحاليل1655
ص الى 11يوميا من 

م9

%40%-25نسبة خصم 

01141832666الجيزة فيصلاول فيصل برج بالزا الطبى بجوار برج االطباء البوشى للتحاليلمعامل تحاليل1656
ص الى 11يوميا من 

م9

%40%-25نسبة خصم 

01126665171القاهرة حلوانحلوان تقاطع ش شريف مع ش رياض برج االسراءالبوشى للتحاليلمعامل تحاليل1657
ص الى 11يوميا من 

م9

%40%-25نسبة خصم 

01122118881الجيزة البدرشينالبدرشين ش النيل السعيد امام الموقف االول البوشى للتحاليلمعامل تحاليل1658
ص الى 11يوميا من 

م9

%40%-25نسبة خصم 

01140814442القاهرةالمعادى ش احمد ذكى عمارة عزام الجوهرى235المعادى البوشى للتحاليلمعامل تحاليل1659
ص الى 11يوميا من 

م9

%40%-25نسبة خصم 

القاهرةالرحاب الدور االرضى- خلف مجمع البنوك - مدينة الرحاب - المركز الطبى (شريف صالح/د)مركز الرحاب الطبى مستشفى 1660
26077910

%20نسبة خصم 01009036438

%25نسبة خصم 1005719820-0102937397الجيزةالدقى شارع التحرير  الدقى اعلى مطعم جاد97(احمد محسن/ د)هارت كير كلينكس امراض القلبمستشفى 1661

%25نسبة خصم 1124411923القاهرةالمعادىداجلة المعادى-  السلكى 216 شارع 4(احمد محسن/ د)هارت كير كلينكس امراض القلبمستشفى 1662

1142222004القاهرةمصر الجديدةامام فندق المريديان صالح سالم-  شارع رشيد 32احمد سيد إسماعيل محمد/ داستشارىباطنة طبيب 1663
الخميس - االحد 

 م9.30 م الى 7.30
اسعار التعاقد

1112509090القاهرةمصر الجديدةبجوار سوق العصر  (كوين سنتر )شارع الخليفة المأمون 60احمد سيد إسماعيل محمد/ داستشارىباطنة طبيب 1664
الخميس - االحد 

 م9.30 م الى 7.30
اسعار التعاقد

01093868880القاهرةمدينة نصرالدور االول- شارع صالح سليم 8الحى األول بجوار اوالد رجب محلية ايهاب صفوت عيسى.دأخصائىأسنانأطباء1665

ظ 2.30: ظ 11.30

م 10.30: م  6& 

عدا الخميس و 

.الجمعة 

اسعار التعاقد

01010123610القاهرةمدينة نصر109المركز الطبى األول خلف اوالد رجب عياد ايهاب صفوت عيسى.دأخصائىأسنانأطباء1666

ظ 2.30: ظ 11.30

م 10.30: م  6& 

عدا الخميس و 

.الجمعة 

اسعار التعاقد

اسعار التعاقدكل يوم ما عدا الجمعة0127968454501001916186الشرقيةشرقية منيا القمح برج المدينة المنورة بجوار مصنع ابو عمارمحمود ابو زيد/ دأخصائى اسنانطبيب1667

مركز كوم حمادة - قرية علقام أحمد رفاعى/ دصيدليات1668
كوم حماده

البحيرة 
01061820757

مستورد% 5- محلى  % 10

البحيرة مركز بدرقرية عبد المجيد مرسى امام الوحة الصحية أحمد رفاعى/ د1669
0453652165

مستورد% 5- محلى  % 10

01009450728القاهرةوسط البلدعمارة ستراند- الدور الثانى - باب اللوق -  شارع التحرير 183عيادات تكنو كلينكمستشفى1670

جميع ايام االسبوع 

 ص 10من الساعة 

 م ما عدا 10الى 

الجمعة من الساعة 

 م6 ص الى 11

%20نسبة خصم 

01009450728الجيزةالجيزةشارع محى الدين ابو العز تقاطع جامعة الدول العربية75عيادات تكنو كلينكمستشفى1671

جميع ايام االسبوع 

 ص 10من الساعة 

 م ما عدا 10الى 

الجمعة من الساعة 

 م6 ص الى 11

%20نسبة خصم 

الشرقيهبلبيسأعلى العربى لآلحذية- شارع جمال عبد الناصر امام البنك االهلى محمد السيد رفاعىاخصائىاسنانأطباء1672
01022979706

0102297970101016111950
م عدا 10 الى 4من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1673
جميع مستشفى

التخصصات
 امام نادى المجاورة العاشرة 5ارض المستشفيات قطعة العاشر من رمضان- ابن سينا 

العاشر من 

رمضان
الشرقية

0554368440554356533
 ساعة يوميا0100139053724ً

%10نسبة خصم 

القاهرةمدينة العبورالدور االرضى- بجوار المركز االسالمى - الحى االول - مدينة العبور (العبور سكان)مركز العبور لألشعة مركز اشعة1674
0244787757

0101744448401068011189
 ظ الى 12يومياً من 

 م ما عدا الجمعة9
%60%-30نسبة خصم  من 

مركز عيون مصربصريات1675
سنتر اللؤلؤة امام المجمع االسالمى اسفل - الحى االول - مدينة العبور 

معمل المختبر
0112872218701066104592القاهرةمدينة العبور

 ظ الى 12يومياً من 

 م ما عدا الجمعة11
%20نسبة خصم 

ميت حبيش القبلية-الطريق السريع - طنطا دعاء محمد خطاب/ صيدليه د صيدلية1676
طنطا

الغربية
0403463347

خصم على األدوية المستورده 

%14والمحلى % 7

1677
أيمن )العاصمة لطب و جراحة العيون عيونمستشفى

(صالح

مدينة نصر شارع حسن المأمون أمام بوابة نادى االهلى123
القاهرة

01016555508
%15نسبة خصم 01001521511

اسعار التعاقدم عدا 10 الى 4من 010229797060102297970101016111950الشرقيهبلبيسأعلى العربى لآلحذية- شارع جمال عبد الناصر امام البنك االهلى محمد السيد رفاعىاخصائىاسنانأطباء1678

القاهرةمدينة العبورالدور االرضى- بجوار المركز االسالمى - الحى االول - مدينة العبور (العبور سكان)مركز العبور لألشعة مركز اشعة1679
0244787757

0101744448401068011189
 ظ الى 12يومياً من 

 م ما عدا الجمعة9
%60%-30نسبة خصم  من 

مركز عيون مصربصريات1680
سنتر اللؤلؤة امام المجمع االسالمى اسفل - الحى االول - مدينة العبور 

معمل المختبر
0112872218701066104592القاهرةمدينة العبور

 ظ الى 12يومياً من 

 م ما عدا الجمعة11
%20نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064القاهرةالتجمع الخامسسلفر ستار مول ش اخناتون اعلى سعودى ماركتالب رويال معاملمعمل تحاليل1681

1682
العاشر من مول دوحه العاشر عماره أ الدور الثالثالب رويال معاملمعمل تحاليل

رمضان
16064القاهرة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064الغربيةطنطاالدور الثانى العلوى- اعلى صيدلية الحياة - ميدان الساعة الب رويال معاملمعمل تحاليل1683
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1684
- محطة الرمل عمارة شيكوريل - العطارين -  شارع سعد زغلول 36الب رويال معاملمعمل تحاليل

الدور الثالث
16064االسكندريةمحطة الرمل

%40%-25نسبة خصم 

1685
الدور  - ( 2صفوة )برج صفوة رجال االعمال - شارع فوزى معاذ الب رويال معاملمعمل تحاليل

الثانى امام مفكو
16064االسكندريةسموحة

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064االسكندريةالمندرةبرج ايتاب الدور الثانى- المندرة -  شارع جمال عبد الناصر 457الب رويال معاملمعمل تحاليل1686

%40%-25نسبة خصم 16064االسكندريةالسيوفالدور الثانى- ميدان المطافى برج الحياة الب رويال معاملمعمل تحاليل1687

1688
- امام عمارة مصر للتأمين - بجوار سابلية للحلويات -  برج شعيب الب رويال معاملمعمل تحاليل

الدور الرابع
16064الفيومالفيوم

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064السويسالسويسميدان االبعين الدور الخامس- برج التوفيق - ش احمد عرابى 12الب رويال معاملمعمل تحاليل1689

%40%-25نسبة خصم 16064بنى سويفبنى سويفامام ش الصاغة فوق مصوغات ثروت- الرياضى . ش الب رويال معاملمعمل تحاليل1690

%40%-25نسبة خصم 16064المنصورة المنصورةعمارة السقعان  الدور الثالث- ميدان حسين بك -  ش الجامع 89الب رويال معاملمعمل تحاليل1691

1692
اعلى  - 84امام موقف - المنطقة الثانية بجوار التشغيل و الصيانة الب رويال معاملمعمل تحاليل

صيدلية بو زيد
16064المنوفيةالسادات

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064الشرقية بلبيسعمارات البايض- بجوار مسجد سادات قريش - ش بورسعيد الب رويال معاملمعمل تحاليل1693

1694
الزقازيقالزقازيقالدور الثانى- برج المكاوى عمر افندى بجوار عالم ماركت - ش الجالء الب رويال معاملمعمل تحاليل

16064
%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064المنياالمنيا ش سعد زغلول  بحرى الدور االول علوى105رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1695

%40%-25نسبة خصم 16064أسيوطأسيوطحى السادات برج االزهر امام حلوانى قصر نابولىالب رويال معاملمعمل تحاليل1696

1697
برج النحال الطبى امتداد شارع يسرى -  ادارى بالدورالخامس 1شقة الب رويال معاملمعمل تحاليل

راغب
16064أسيوطأسيوط

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064أسيوطأسيوطامام مجلس المدينة- شارع الجالء - القوصية الب رويال معاملمعمل تحاليل1698

%40%-25نسبة خصم 16064سوهاجسوهاجالدور الثالث- اعلى مركز مكى للمحاماه -  ميدان العارف 16رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1699

%40%-25نسبة خصم 16064سوهاجسوهاجالدور الخامس علوى- برج العروبة - ش المخبز االلى 2الب رويال معاملمعمل تحاليل1700

%40%-25نسبة خصم 16064قناقنا ش االقصر امام هيئه البريد الدور الثانى10رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1701

1702
- اعلى منصور شيفرولية بجوار خير زمان - المستشفى العام . ش الب رويال معاملمعمل تحاليل

الدور الرابع
16064قناقنا

%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 16064قناقنا يناير الدور االول25ش الب رويال معاملمعمل تحاليل1703

%40%-25نسبة خصم 16064األقصراألقصرش التلفزيون عماره الحاج حسين البالل الدور الثالث الب رويال معاملمعمل تحاليل1704

%40%-25نسبة خصم 16064أسوانأسوان ب ش كورنيش النيل الدور االول علوى95رقم الب رويال معاملمعمل تحاليل1705

1228555380القاهرةالمعادىامام البحث الجنائى- المعادى الجديدة -  عمارات صقر قريش 122حامد جميل محمددكتوراةانف و اذنأطباء1706

كل يوم ما عدا االثنين 

و الخميس و الجمعة 

 م10 م الى 8من 

اسعار التعاقد

العاشر من رمضان - 6 عمارة 7 محل رقم 66مجاورة مدحتصيدلية1707
العاشر من 

رمضان
 ص1 ص الى 10من 055435504001007334316الشرقية

خصم على األدوية المستوردة 

%12واألدوية المحليه %  6

امام البنك االهلى -2مول سيتى سنتر -االردنية - العاشر من رمضان احمد خطاباستشارىجراحة عظامأطباء1708
العاشر من 

رمضان
الشرقية

01016442487
اسعار التعاقد عدا الخميس و الجمعة 9 الى 7يوميا من 01002637126

هشام متولىاستشارىباطنة أطباء1709
المحطة -  شارع الجامع العباسى اعلى عزت ابراهيم للبصريات 33

الجديدة
االسماعليةاالسماعلية

3931190
اسعار التعاقد م11 الى 8يوميا عدا الجمعة من 01222192645

القاهرةالمعادىالدور الثالث- فو مطعم أوالد طأطأ - المعادى الجديدة -  ش النصر 21محمود الرشيدىاخصائىاسنانأطباء1710
01555895559

1142331133
 م الى 4يوميا من 

 م عدا الجمعة11
اسعار التعاقد

طارق فريد منير شوارةاستشارىاسنانأطباء1711
 التجمع االول خلف مسجد اهل السنة سابقاً العمدى 6 الياسمين 196

حالياً
القاهرةالتجمع االول

0228141077

0122033322301064241001

م 11م الى 5يوميا 

عدا الخميس و 

ظ الى 12السبت من 

م11

اسعار التعاقد

مستشفى1712
معظم 

التخصصات
اسواناسوانامام صيدلية المناهرى- شارع صالح الدين الجديد اسوان الحديثة

0150151992

01024384994
يوميا ما عدا الجمعة 

 م9 الى 5من 
%10نسبة خصم 

مستشفى1713
جميع 

التخصصات
القاهرةحدائق القبةحدائق القبة-  شارع مصر و السودان 19واحة الطب

1155706241
%15نسبة خصم  ساعة0120489655824

%15نسبة خصم  ساعة12055660020120556600324القاهرةوسط البلدبجوار مترو محمد نجيب-امام محكمة عابدين -  شارع رشدى 36عين العالمرمدمستشفى1714

مستشفى1715
جميع 

التخصصات
االسكندريةبرج العرببرج العرب الجديد المجاورة السادسة الحى السكنى االولالسالم الملكى

34600060
%10نسبة خصم  ساعة24يوميا 3460005901211115115

 ساعة24يوميا 01145004347بنى سويفبنى سويفشارع السيدة حورية امام مستشفى السالماألملصيدليات1716
خصم على األدوية المستوردة 

%10واألدوية المحليه %  5

 ساعة24يوميا 01010312550القليوبيةشبين القناطرشبين القناطر- شارع البوسطة - بجوار مسجد سيدى خليفة - نوى محمد عادل القلماوىصيدليات1717
خصم على األدوية المستوردة 

%10واألدوية المحليه %  5

البحيرةايتاى البارودالبحيرة- إيتاى البارود - شارع رمسيس النجارصيدليات1718
0453444999

خصم على األدوية المستوردة 

%10واألدوية المحليه %  5

مستشفى1719
جميع 

التخصصات
بنى سويفبنى سويفبنى سويف- شارع طوسون بجوار السيدة حورية السالم الخيرى

2356262
%10نسبة خصم 23451512317520

اسعار التعاقد م 11.5 م الى 4يوميا من 12250838030132432080 القليوبيةطوخالقليوبية- طوخ - اجهور الكبرى عرفات رجب محمد فرحاتاستشارىباطنة اطباء1720

مستشفى1721
جميع 

التخصصات
البحيرةكوم حمادهالبحيرة- امام مركز الشرطة - كوم حمادة المبرة التخصصى

452382481
%15نسبة خصم  ساعة24يوميا 452368481

مستشفى1722
جميع 

التخصصات
القاهرةعين شمسعين شمس- العشرين الزهراء -  شارع محمد عباس 2البطريق التخصصى

1023705955
%10نسبة خصم 01002424333
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مستشفى1723
جميع 

التخصصات
01001487593القاهرة اكتوبر6 اكتوبر6 - 201 االفدان عمارة 71منطقة - جنوب االحياء الصايغ التخصصية

 11م الى 6يوميا من 

م عدا الخميس و 

الجمعة

%10نسبة خصم 

مستشفى1724
القسطرة و 

الرعاية المركزة

خالد / د)القسطرة و الرعاية المركزة  

(رفعت 

اعلى مستشفى الدعوة - امام مصنع الثلج - شارع عبد السالم عارف 

الدور الخامس- االسالمية 
بنى سويفبنى سويف

822222392

%10نسبة خصم 01067827258

مستشفى1725
جميع 

التخصصات
(إيجى هيلث )الدرة التخصصى 

- اول طريق ميت خاقان- امام مدرسة الزراعة الثانوية - شارع طيبة 

شبين الكوم
المنوفيةشبين الكوم

0482064124
%10نسبة خصم  ساعة24يوميا 01028110027

010097799372الجيزةفيصلفيصل-  شارع الشعراوى من الملكة شارع العشرين 1محمد صالح حجازىاخصائىاسناناطباء1726

كل ايام االسبوع عد 

 الى 6الجمعة من 

 م10

اسعار التعاقد

01288780207الجيزةالهرم شارع الهرم بجوار البنك التجارى الدولى132محمد صالح حجازىاخصائىاسناناطباء1727

كل ايام االسبوع عد 

 الى 6الجمعة من 

 م10

اسعار التعاقد

اسعار التعاقديوميا ما عدا الجمعة 01151441370القاهرةالعبورالعبور- بجوار بنده ماركت - شارع اللورد - الحى االول (دار التمييز)احمد اسامة شكرى استشارىعالج طبيعىاطباء1728

اسعار التعاقديوميا عدا الجمعة334514073345140801277595799الجيزةالمهندسينالمهندسين-  ش جامعة الدول العربية 24احمد المسيرىاخصائىمخ وأعصاباطباء1729

اسعار التعاقديوميا عدا الجمعة2482208024851640101099903301011993935القاهرةالعاباسية ش العباسية فوق صيدلية العزبى99احمد المسيرىاخصائىمخ وأعصاباطباء1730

اخصائىاسناناطباء1731
مركز اورا دنيتال )كريم مصطفي كمال 

(لألسنان
القاهرةمصر الجديدةمصر الجديدة- عمار بن ياسر خلف الكلية الحربية 12

221811145

01009124447

 ظ الى 12يوميا من 

 م عدا الخميس و 1

الجمعة

اسعار التعاقد

اطباء1732
قلب واوعيه 

دمويه
البدرشينالبدرشين-  شارع سمير رشوان متفرع من شارع مصر اسيوط 2عاصم مدحت حسناستشارى

1277920922
1277920922

 م عدا 5يوميا من 

الخميس و الجمعة
اسعار التعاقد

دمياطدمياطدمياط الجديدة-  شارع المحجوب 3مجاورة - الحى االول الهام محمد حسنيناخصائىجلديةاطباء1733
1064646024

01022416664
 9 الى 11يوميا من 

م عدا الجمعة
اسعار التعاقد

مستشفى1734
جميع 

التخصصات
دمياطدمياطدمياط الجديدة- بجوار كلية تربية نوعية  - 2الحى الثانى مجاروة رقم دار الحياة

572077090
%10نسبة خصم 57207768001022278934

%10نسبة خصم 01006677720دمياطدمياطبجوار بنك القاهرة- المنطقة المركزية  - دمياط الجديدة دار العيونرمدمستشفى1735

%10نسبة خصم 01203001986بورسعيد بورسعيدتقاطع اوجينى و الجيش تحت معمل البرجدار العيونرمدمستشفى1736

مستشفى1737
جميع 

التخصصات
دمياطدمياطدمياط- الكوبرى العلوى - السنانية الصفا للخدمات الطبية و العالجية

0572183301
%15نسبة خصم يوميا057218330501206407071ً

اسعار التعاقد م  عدا الجمعة11 م الى 5يومياً من 220222082203932401288897003القاهرةشبراWe ش خلوصي دوران شبرا اعلى شركة 101كامل حسين كاملاستشارىاسناناطباء1738

01227296850القاهرةشبراشيكوالنى-  أ ش المستشفى بجوار كارفور شبرا 28ماهر عبد هللا صابراستشارىاسناناطباء1739
 11م الى 6يوميا من 

م عدا االحد
اسعار التعاقد

مستشفى1740
جميع 

التخصصات
االسكندريةمحرم بكمحرم بك-  شارع منشأ 34زمزم

1206666511
%15نسبة خصم يوميا127973939001011117817ً

مستشفى1741
جميع 

التخصصات
البحيرةدمنهوربرج كونكورد تاور- ميدان المحطة -  شارع عبد السالم عارف كونكورد التخصصى

3159582
%15نسبة خصم يوميا315958001032777704ً

مستشفى1742
جميع 

التخصصات
القاهرةالمقطماالسمرات-المقطم  - شارع تسعة 1155المصرى التخصصى

28482253
2848225201026090098

الى % 20نسبة خصم من 

25%

السويسالسويساالربعينى السويس-  ش مظلوم من شارع احمد عرابى 1الحياه لألشعةمركز اشعة1743
1027682866

%60%-30نسبة خصم  من 01027682866

مستشفى1744
جميع 

التخصصات
البحيرةدمنهوردمنهور- امام كافيتيريا الفور سيزون - خلف النادى االجتماعى دار الطفل

0453375555
%10نسبة خصم 01552555252

1745

القاهرةوسط البلد ش الجالء رمسيس35الرزيقىصيدليات

01000405744

19763

01010007447

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1746

القاهرةوسط البلدش القللى من شنن السبتية6الرزيقىصيدليات

25742870

257428871

01010005523

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1747

القاهرةعين شمسعين شمس-  ش احمد عصمت 33الرزيقىصيدليات

24910023

01227067776

01020208204

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1748

الجيزةميدان الجيزةميدان الجيزة-  ش مراد 3الرزيقىصيدليات

35725606

0101000649

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1749

القاهرةالعباسيةميدان الجيش-  ش الخازندار 11الرزيقىصيدليات

24844040

01202242280

01000453941

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1750

القاهرةمصر الجديدة ش طه حسين النزهه الجديدة7الرزيقىصيدليات

26241111

01011437000

0123499937

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1751

القاهرةمصر الجديدةالنزهه-  ش االديب محمد السباعى 4الرزيقىصيدليات

26222333

01011437000

01201608042

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1752

القاهرةكوبرى القبهتقسيم الرقابة االدارية- ش القصر 121الرزيقىصيدليات

26033368

01010006117

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1753

-  ش خالد بن الوليد امام كنيسة المالك 2 مربع 1135قطعة الرزيقىصيدليات

شيراتون

القاهرةمصر الجديدة

22695569

خصم على األدوية المستوردة 22695747

%12والمحلى % 5
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1754

القاهرةمصر الجديدةشيراتون-  ش جاد الحق مسكن شيراتون خلف كنيسة المالك 5الرزيقىصيدليات

22692592

خصم على األدوية المستوردة 22695596

%12والمحلى % 5

1755

القاهرةمدينة نصرش حسن المأمون النادى االهلىالرزيقىصيدليات

010025600

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 5

1756
روض الفرج شبرا امام مستشفى الراعى -  ش طوسون 48الرزيقىصيدليات

الصالح

القاهرةشبرا

24571009

خصم على األدوية المستوردة 22335440

%12والمحلى % 5

مستشفى1757
جميع 

التخصصات
%10نسبة خصم 0100088468201000964508القاهرةمدينة نصرمدينة نصر- ارض الجولف -  شارع اسماء فهمى 17وقاية التخصصى

%25نسبة خصم 01225342423الجيزةأكتوبر  - E009محل رقم -  مول 40جاليريا آى فاشون للبصرياتبصريات1758

%25نسبة خصم 01020717271الغردقة25/26محل رقم - الغردقة سيتي سنتر آى فاشون للبصرياتبصريات1759

%25نسبة خصم 01277298334االسكندرية26محل رقم - بورتو مارينا آى فاشون للبصرياتبصريات1760

%25نسبة خصم 01276205886 السويس19محل رقم - بورتو السخنة آى فاشون للبصرياتبصريات1761

%25نسبة خصم 01277298334بورسعيدبورسعيد- برج القنال  - 23شارع آى فاشون للبصرياتبصريات1762

اخصائىعالج طبيعى اطباء1763
مركز المروه للعالج )هشام محمد حسن 

(الطبيعى

اعلى صيدلية - امام المعهد الدينى-  شارع محمود رشوان 74

النشار
اسيوطاسيوط

01286072457
0100016639401011198922

ظ الى 12يوميا من 

م عدا الجمعة9
اسعار التعاقد

الصيدلية الشاملةصيدلية1764
- بجوار جمعية الشبان المسلمين - شارع المنتزة بأرض البركة 

اسيوط
اسيوطاسيوط

0882335796

01000004326
ص الى 11يومياً من 

م9

خصم على األدوية المستوردة 

%12والمحلى % 6

1765

 المنياالمنياالمنيا- إمتداد شارع التنظيم و االدراة ابو هالل -  ش فيكتوريا 2محمد جمال التالوىاستشارى جراحة مسالك بوليهاطباء

01032649797

يومياً عدا الجمعة 

ع و من 5ظ الى 1من

م10م الى 8

اسعار التعاقد

%11والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 02266624502266624001221811119القاهرةمصر الجديدة مركز المعلومات3 عمارة 1154مربع صيدلية سهير االنصارىصيدليات1766

%11والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 02431856501211109114القاهرةشبرا شارع الترعة البوالقية ميدان الشيخ رمضان460صيدلية سهير االنصارىصيدليات1767

01001194463القاهرةشبراسانت تريز اعلى صيدليات العزبى- شارع شبرا (مركز هيوليود لألسنان)ابراهيم بصيلة استشارىاسنانطبيب1768

يوميا عدا الخميس و 

الجمعة و الحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

01003220811القاهرةالمعادى شارع النصر المعادى مع الالسلكى1/7(مركز هيوليود لألسنان)ابراهيم بصيلة استشارىاسنانطبيب1769

يوميا عدا الخميس و 

الجمعة و الحجز 

مسبقا

اسعار التعاقد

اطباء1770
القاهرةحلوانش شريف حدائق حلوان33محمد السيد عبدلىاستشارى جراحة عامة

01027622444
م الى 8.30يوميا من 

م11
اسعار التعاقد

اطباء1771
القاهرةالمعادىحدائق المعادى-  بالمعراج العلوى 10 مجاورة 10064قطعة محمد السيد عبدلىاستشارى جراحة عامة

01011155178
 م 5.30يوميا من 

 م7.30الى 
اسعار التعاقد

االسكندريةاالسكندريةمحرم بيك- ش االمير عمر 7اسماعيل عبد المطلباخصائىاسناناطباء1772
034211044

01277679972

ظ الى 12يومياً من 

م الى 6من ،  ع 3

 م10

اسعار التعاقد

1773
للقلب و مستشفى

القسطرة

الجيزةالهرمالدور الثالث- بمبنى مستشفى جنة - ش الهرم الرئيسى 327شمس الحياة للقسطرة و االوعية
01030102000

01101160115
%10نسبة خصم  ساعة24يومياً 01101160113

1774
 ص الى 9يومياً من 19868الجيزةالشيخ زايد22وحدة رقم  - 5مول اركان بالزا مبنى رقم اكيو البمعامل تحاليل

 م الحجز مسبقا11ً

%40%-25نسبة خصم 

1775
 ص الى 9يومياً من 19868الجيزةالشيخ زايدميدان درة مبنى العيادات الدور االول-الزهور اكيو البمعامل تحاليل

 م الحجز مسبقا11ً

%40%-25نسبة خصم 

1776
 ص الى 9يومياً من 19868الجيزةاكتوبر6 ج2الدور الثانى وحدة رقم - بريمافيستا - ميدان ماجدة اكيو البمعامل تحاليل

 م الحجز مسبقا11ً

%40%-25نسبة خصم 

1777
 ص الى 9يومياً من 19868الجيزةفيصلالدور السابع- برج االطباء اكيو البمعامل تحاليل

 م الحجز مسبقا11ً

%40%-25نسبة خصم 

1778
شارع التسعين  ، 308ميديكال بارك بريمير الدور الثالث وحدة اكيو البمعامل تحاليل

بجانب المستشفى الجوى التخصصى

 ص الى 9يومياً من 19868القاهرةالتجمع الخامس

 م الحجز مسبقا11ً

%40%-25نسبة خصم 

1779

الشرقيةابو حمدابوحماد-  ش المدينة المنورة بجوار المحكمة 6عمرو محمد ابو ساطىاخصائىاسنانطبيب

0553413888

01097774961

01223861977

يومياً عد الخميس و 

ظ الى 12الجمعة من 

 م10

اسعار التعاقد

1780

القاهرةحلوانالدور االول- بجوار بنك مصر القديم -  ش احمد انسى 33اشرف سيد كاملاستشارىاطفالطبيب

0228180433

01145015095

من السبت الى 

 ظ الى 1االربعاء من 

 عصرا4ً

اسعار التعاقد

اشرف سيد كاملاستشارىاطفالطبيب1781
- م المعراج )خلف كارفور المعادى -  ابراج النصر 2026عمارة 

(المعادى
القاهرةالمعادى

0114501595

0114290843

 السبت و االثنين و 

 ظ الى 1االربعاء من 

 عصرا4ً

اسعار التعاقد

1782
البحيرةكوم حمادهش االمام ماالك متفرع من ش جمال عبد الناصر بملكةعبد الجواد الفطيسىصيدلية

010111010125
01020182026

يومياًعدا الجمعة من 

 م10ص الى 10

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

%10نسبة خصم  ساعة24يومياً 0242209090024220900001009981011القليوبيةشبرا الخيمةشبرا الخيمة- مسطرد - حى شرق -  مايو 15 شارع 66وادى الطبمستشفى1783

1784
بعض مستشفى

التخصصات

بنى سويفبنى سويفمركز الواسطى- امام المطافى -  شارع سعد زغلول 9البرج التخصصى
01141014101

%15نسبة خصم 01100951918

1785
بنى سويفبنى سويفمركز الواسطى- شارع سعد زغلول بجوار الرى السالمصيدلية

0822519619

ص الى 9يومياً من 

م12

%8والمحلى % 8خصم على األدويه المستورده 

اطباء1786

القاهرةالمعادىالدور الثالث-المعادى الجديدة -  ش النصر 21اسامة احمد اميناخصائىقلب واوعيه دمويه
01023632361

االحد و االربعاء من 

 م و 10 م الى 8

الحجز مسبقاً

اسعار التعاقد
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1787
بجوار مستشفى وادى -  مايو 15شارع الخلفاء الراشدين من تامرالحسينىصيدليات

الطب الشارع الجديد

القاهرةشبرا

0242220888

ص الى 11يومياً من 

 م12

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

1788
الجيزةامبابةارض الجمعية-  شارع موسى بن نصير من عمر بن الخطاب 4تامرالحسينىصيدلية

0233121972

ص الى 11يومياً من 

 م12

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

1789
الجيزةاوسيمامام فرع اتصاالت- شارع الجمهورية بجوار مطحن اوسيم الجرحىصيدليات

0238708087
01122299985

 ص 11يومياً من 

 م10الى 

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

1790
الجيزةاوسيمشارع الحرية بجوار مجلس مدينة اوسيمالجرحىصيدليات

0238702074
01158300002

 ص 11يومياً من 

 م10الى 

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

1791
الجيزةالوراق شارع ترعة السواحل اول طريق طناش جزيرة محمدالجرحىصيدليات

0235421011
01010079595

 ص 11يومياً من 

 م10الى 

%12والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

1792
البحيرةكوم حمادهكوم حمادة بجوا مستشفى طيبة التخصصىكيور الب للتحاليل الطبيةمعامل تحاليل

01000440503
01018985777

 ص 11يومياً من 

 م10الى 

%40%-25نسبة خصم 

%10نسبة خصم  من 19773القاهرةمصر الجديدةمصر الجديدة-  شارع الخليفة المأمون 8مصر لألشعة/ مركز مركز أشعه1793

1794
امام جزيرة - شرع التسعين بين المستشفى الجوى و كمبوند ليك فيو مصر لألشعة/ مركز مركز أشعه

مصر لالشعة

التجمع الخامس
%10نسبة خصم  من 19773القاهرة

القاهرةالتجمع الخامسمول اليف ميديكال خلف المحكمة-  مركز خدمات التجمع الخامس 18وليد احمد طارق طنطاوى.دأخصائى أسنانأطباء1795
0846912000

اسعار التعاقد01138666380110052712

عبد الرحمن بدوىأخصائى أسناناطباء1796
- امام التوحيد و النور أعلى ابو النجا التجارى - ش الجيش 

االبعين
السويسالسويس

01099698684
01151752681

يوميا عدا الجمعة 

م11ظ الى 12من
اسعار التعاقد

عبد الرحمن بدوىأخصائى أسناناطباء1797
2السالم - خلف مسجد ابراهيم نافع - دريم مول 

السويسالسويس
01093299779

يوميا عد الجمعة من 

م10ظ الى 2
اسعار التعاقد

السويسالسويساالربعين-  ش عتاقة تقاطع ش احمد عرابى 16بافلى البمعامل تحاليل1798
0623498493

01019223449
ظ الى 12يوميا من 

 م عدا الجمعة11

%40%-25نسبة خصم 

ابراهيم حسين القزاز.دأخصائى أسنانأطباء1799
عمارة ابو الحسن بركات - ش ابو الحسن بركات - المثلث - االربعين 

امام مدرسة صالح سالم
اسعار التعاقد01227539936السويسالسويس

السويسالسويساالربعين بجوار مقلة االخالص-  ش احمد عرابى 62كريمان ابو بكر الصديقأخصائى أسنانأطباء1800

0623449697

ص الى 10يوميا من 

 م الى 4 ظ و من 2

م عدا الجمعة11

اسعار التعاقد

أخصائى أسنانأطباء1801
اورنج )مصطفى نبيل مصطفى ابو شليب 

(كلينك
01000056048اسكندريةسبورتينجسبورتينج-  طريق الحرية 231

ظ الى 12يوميا من 

 م يويما عدا 5

الجمعة و السبت

اسعار التعاقد

المنصورةالدقهليةالمنصورة-  شارع حسن بك 56فاروق الجملاستشارىباطنة أطباء1802

022217442

01001583038

يومياً عدا الجمعة من 

من ، م 5.30ظ الى 2

 م11م الى 9.30

اسعار التعاقد

مركز القلب الطبىمستشفى1803
 جنوب 249 فدان رقم 71 عمارات 109اكتوبر شارع مدخل 6

االحياء امام كمبوند الزهور
الجيزة اكتوبر6

36849004
%20نسبة خصم  ساعة24يومياً 0103384664501117392851

1804
القاهرةمدينة نصر شارع مكرم عبيد90أوبتيك للبصرياتبصريات

01011666324
يوميا عد الجمعة من 

 م11ظ الى 12
%30نسبة خصم 

1805
القاهرةمصر الجديدةروكسى- ب شارع دمشق 7أوبتيك للبصرياتبصريات

01211666324
يوميا عد الجمعة من 

 م11ظ الى 12
%30نسبة خصم 

01006782437الخانكةالقليوبيةالخانكة-  شارع السرجانى 23السباعىصيدلية1806
 ص 10يويما من 

 م12الى 

%11والمحلى % 6خصم على األدويه المستورده 

اخصائىاسناناطباء1807
مركز دينتال ايفينيو كلينيك  )محمود يحيى 

)
القاهرةمدينة نصر شارع مكرم عبيد92

223595434
01025021919

يوميا عدا الجمعة من 

م10ظ الى 1
اسعار التعاقد

القاهرةمصر الجديدةبرج االطباء- الكوربة -  ش الفيوم متفرع من ش كيلوباترا 2شريف حسين محمداستشارىقلب واوعيه دمويهاطباء1808
01013004231

01001021920

يويما عدا الجمعة و 

السبت و الثالثاء من 

م10م الى 6

اسعار التعاقد

اطباء1809
المركز التخصصى )عالء حسن على اخصائىعالج طبيعى 

(للعالج الطبيعى 

مجمع على الدين مبنى ب- ليلة القدر -  اكتوبر 6مدينة 
الجيزة اكتوبر6

01000978647
01005133040

ظ الى 12يويما من 

 م عدا الجمعة9
اسعار التعاقد

اخصائىعالج طبيعى اطباء1810
المركز التخصصى )عالء حسن على 

(للعالج الطبيعى 
الجيزةفيصل(عماره اسماك كيمو)ناصيه شارع مدرسه نصر الدين 

01005133040
01026302266

ص الي 11يوميا من 

م9
اسعار التعاقد

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 0242135770010001323681285440034القليوبيةقليوبامام محكمة قليوب- شارع العاشر من رمضان عادل/ د  صيدليةصيدليات1811

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 02421850000106614445001281233399القليوبيةالقناطر الخيريةامام مسجد ابو بكر- التقسيم السياحى عادل/ د  صيدليةصيدليات1812

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 0421810910106614446901281433399القليوبيةالقناطر الخيريةناصية سور نادى القناطر- ابن سينا سابقاً عادل/ د  صيدليةصيدليات1813

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 02424602000127631763901062773477القليوبيةالقناطر الخيريةبجوار فودافون- امام مدخل ابو الغيط - طريق شبرا القناطر عادل/ د  صيدليةصيدليات1814

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 0232980000109993787801286433230القاهرةالتجمع االول53مركز خدمات البنفسج مول رقم عادل/ د  صيدليةصيدليات1815

1816
طريق التحرير ناصية مدخل - المجاورة االولى - الحى الثامن عادل/ د  صيدليةصيدليات

بجوار مسجد كامل النور- االهالى 

الجيزة كتوبر6

0238890904

01207737554
01032247226

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 

%10والمحلى % 10خصم على األدوية المستورده 02422000790127630763901012612667القليوبيةشبرا الخيمةشبرا الخيمة-امام مسجد الصوالحة -  مايو 15ش 86عادل/ د  صيدليةصيدليات1817

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالعطارينالعطارين- شارع فؤاد -  طريق الحرية 8معامل حسابمعمل تحاليل1818

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةبحرىعمارة كازبالنكا-  ش قصر رأس التين 13معامل حسابمعمل تحاليل1819

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالعجمى ش البيطاش الرئيسى42معامل حسابمعمل تحاليل1820

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةاالبراهيميةشارع ابو قير-  طريق الحرية 164معامل حسابمعمل تحاليل1821

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالعصافرة العصافرة قبلى21 ناصية 45ش معامل حسابمعمل تحاليل1822

%40%-25نسبة خصم 16987األسكندريةالورديانالورديان-  شارع االقفال 46معامل حسابمعمل تحاليل1823

%40%-25نسبة خصم 16987القليوبيةبنهابندر بنها- مول الصيرفى الطبى و االدارى شارع الكوبرى معامل حسابمعمل تحاليل1824

%40%-25نسبة خصم 16987الدقهليةالمنصورةبرج االنصار بجوار مركز الغنيمى للكلى-  ش جيهان 7معامل حسابمعمل تحاليل1825

%40%-25نسبة خصم 16987الدقهليةالمنصورةميدان محطة القطار- ميت حيدر - برج لؤلؤة ميدان المحطة معامل حسابمعمل تحاليل1826 46 of 53 هذه الهيئة قابلة للحذف واإلضافه
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01022250798القاهرةحلواند ش احمد انس امام مدرسة العائلة المقدسة بنين28ايهاب صفوت عيسى.دأخصائى أسنانأطباء1827
م  عدا 10ص الى 10

. الجمعة 
اسعار التعاقد

أطباء1828
جراحة مخ و 

اعصاب
االسكندريةمحطة الرملمحطة الرمل-  شارع كلية الطب 8محمد مصطفى عجمى.دمدرس

034801915

يوميا عدا الخميس و 

م6م الى 4الجمعة من 
اسعار التعاقد

(سمايل دينتال مركز) الغني عبد مريم.دأخصائى أسنانأطباء1829
- محطة مترو المعادى اعلى كنتاكى -  امام سنترال المعادى 9 ش 93

الدور االول علوى
القاهرةالمعادى

01227491949
01112909588 

م 10ص الي 10من 

يوميا
اسعار التعاقد

1830
شبرا الخيمة شارع ابو الخير امام قسم اول شبرا الخيمة15الفالح سامىبصريات

القليوبية
44050929

 م 10ص الى 11

يومياً
%10نسبة خصم 

01124687893الشرقيةديرب نجمديرب نجم- خلف مجلس المدينه اعلي حلوني الفوارمصطفي معاذ مصطفيأخصائى  باطنهأطباء1831
ع الي 4يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

01065801179القاهرة العبورسنتر الحجاز الدور الثالث- الحي االول قطب سيد تيسير.دأخصائى أنف وأذن وحنجرهأطباء1832
الحجز مسبقا عدا 

الجمعه
اسعار التعاقد

الشرقيةديرب نجمديرب نجم– امام برج محمد سند – ديرب نجم امام مركز الشرطه حسامصيدلية1833
0553773713

ص الي 10يوميا من 

م12

% 5محلي و % 7خصم 

مستورد

أطباء1834
امام مستودع االنابيب القديم ديرب نجمابراهيم الجهينياستشارىعظام

الشرقيةديرب نجم
0553775061

 9 م الي 5يوميا من 

م الحجز مسبقا
اسعار التعاقد

الشرقيةديرب نجمديرب نجم بجوار كوبري البحر– شارع النصر السيد جميل عبد الروؤفاستشارىاطفالأطباء1835
0553777757

ع الي 4يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

1836
مدينه نصر امتداد ش زاكر حسين بجوار التوحيد والنور32رقم مها عبد المنعم بحيرى سعيد.دإستشارىباطنهأطباء

01146447544القاهرة
 م عدا 9 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

ريهام محمد فتحيأخصائى اسنانأطباء1837
ش حسنين الدسوقي بجوار مترو حدائق المعادي امام سوبر 44

المعادى- ماركت حرفوش 
اسعار التعاقدم11 الي 5يوميا من 01095252811القاهرةحدائق المعادى

01554716756اسيوطاسيوطاسيوط امام المصطفي مول-  شارع تقسيم االمريكان القديم 4شهاب علم ميالداستشارىنساء و توليد أطباء1838

السبت واالثنين 

م الي 5االربعاء من 

م االحد و الثالثاء 10

ص 11الخميس من 

م4الي 

اسعار التعاقد

أخصائى اسنانأطباء1839
 اعلي 1دور  (ز)الحصري خلف زمزم مول ابراج علي الدين برج محمد احمد عبد العزيز

 اكتوبر6مطعم روستو 

الجيزة اكتوبر6
01114808901

يوميا عدا الجمعه من 

م10م الي 4
اسعار التعاقد

اسعار التعاقدم يوميا 10ص  الي 0109031751810القاهرهشبرا شارع شبرا محطه سانت تريزا211(سمايل كراون)مايكل عياد أخصائى اسنانأطباء1840

اسعار التعاقدم يوميا 10ص  الي 0128977507910الميناملوي شارع الجالد امام المصريه للصرافه14ملوي (سمايل كراون)مايكل عياد أخصائى اسنانأطباء1841

اسعار التعاقدم يوميا 10ص  الي 0120164400710قناقناشارع الجمهوريه سوق الصاغه(سمايل كراون)مايكل عياد أخصائى اسنانأطباء1842

القاهرةمصر الجديدة ش النزهه ميدان تريومف مصر الجديده115(سمايل كراون)مايكل عياد أخصائى اسنانأطباء1843
01069587480

0120254313
م الي 6يوميا من 

م عدا الجمعه11
اسعار التعاقد

القاهرهشبرا أ ش شبرا الدور االول152نانسي ناجياستشارىجهاز هضميأطباء1844
0222045255

01002414310

م الي 8يوميا من 

م السبت واالحد 11

والثالثاء واالربعاء

اسعار التعاقد

1845
مدينتى114المركز الطبي بالمنطقه الخدميه الجنوبيه مدينتي عياده عيادات صفوه مدينتيمستشفى

القاهره
01223359411

01028441405
ظ الي 1يوميا من 

م11
%10نسبة خصم 

1846
 شارع فيصل تقاطع المريوطيه الدور االول اسفل مستشفي 87اليف سكانمركز أشعه

تبارك

فيصل
%60%-30نسبة خصم  من 1508401119482475الجيزة

1847
الشارع الجديد تقاطع ترعه الشابوري الدور االول امام هايبر اليف سكانمركز أشعه

القدس

شبرا الخيمه
%60%-30نسبة خصم  من 1508401119482475القليوبية

%10نسبة خصم  ساعه0238895131011129707350109790155524الجيزةاكتوبر6اعلي سوبر ماركت- مول الياسمين -  اكتوبر الحي الثامن 6الدرهمستشفى1848

مستشفى1849
جميع 

التخصصات

15051القاهرةالتجمع الخامسالقاهرة الجديدة-  الشمالى 90 الـ 164-166شفا التخصصى
 ساعه24

الى % 15نسبة خصم من  

20% 

مستشفى1850
جميع 

التخصصات

القاهرةمدينة نصر شارع متولي الشعراوي الحي العاشر مدينه نصر26الماسة
01005795497

%15نسبة خصم  ساعه0122347845524

01007894483القاهرةمصر الجديدة ش عثمان بن عفان مصر الجديدة57هشام الصاوى.دأخصائى نساء وتوليدأطباء1851
 8االحد والثالثاء من 

10الي 
اسعار التعاقد

1852
(هشام الغزالى .د)الفا لعالج االورام /مركزاوراممستشفى

شارع فواد امام مطعم الزهور الشاالت
الشالالت

االسكندرية
 034963373

034965668
01110088999

%10نسبة خصم 

1853
(هشام الغزالى .د)الفا لعالج االورام /مركزاوراممستشفى

 شارع جامعه الدول اخر سور نادي الزماك5
الجيزةالمهندسين

33058526

01208907875
01147447390

%10نسبة خصم 

01018181199القليوبيةابو زعبلشارع السكه الجديد- ابو زعبل البلد غاده بطنينصيدلية1854
ص الي 10يوميا من 

م11
%4محلي ومستورد % 10خصم 

01008641536القليوبيةابو زعبلشارع الرشاح امام مكتبه التقوي- ابو زعبل البلد محمد احمد ناصراخصائىاسنانأطباء1855

من السبت الي 

ظ الي 1االربعاء من 

م7

اسعار التعاقد

1856
جميع مستشفى

التخصصات

ابو زعبل البلد بجوار ماكينه المياه بوسطه ابو زعبلارب كلينك
القليوبيةابو زعبل

024455521

0244555213
%15نسبة خصم  ساعه24يوميا 

%12والمحلى % 7خصم على األدويه المستورده 0238608666القاهرةالعياط ش الثوره بجوار السنترال الجديد5رقم شعبان  قرنى.  دصيدليات1857

%5محلي ومستورد % 10خصم 068232003201225275440المنياالمنيا تقسيم حدائق سلطان ش عدنان المالكى199رقم عالء نشأت/ دصيدلية1858

مستورد % 6محلي و % 12خصم  ساعه24يوميا 01021890001 السويس السويسالسويس- 1السالم - عثمان بن عفان رانيا ابو بكرصيدلية1859

مستورد % 6محلي و % 12خصم  ساعه24يوميا 01021890001 السويس السويسالسويس - 2السالم - شارع ابراهيم نافع رانيا ابو بكرصيدلية1860

الجيزةفيصل6 ش الملك فيصل برج النصر دور 446(مركز الشموخ لالسنان)عبد العزيز محمد اخصائىاسنانأطباء1861
0235825812

01114844884
م 10ص الي 11من 

يوميا عدا الجمعه
اسعار التعاقد
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أطباء1862

جراحه كلي 

الجيزةالعجوزهبرج االطباء بجوار قصر االليزيه-  شارع السوادن 128عماد مصطفيإستشارىومسالك بوليه
01227914501

01003898196

م 6 الي 3االحد من 

اسعار التعاقد6 الي 3والثالثاء من 

مركز امل لعالج االورامعالج االوراممستشفى1863
ميديكال بارك بريميير خلف مستشفي الجوي - التجمع الخامس 

شارع التسعين
القاهرةالتجمع الخامس

0228123642
%15نسبة خصم  ساعه24يوميا 01157177729

أطباء1864

المسالك البوليه

إستشارى

محمد ابراهيم المؤذن

01004369147القاهرةشبرا ش شبرا امام كنتكاكي دوران شبرا الدور التالت94

السبت والحد 

م الي 7والثالثاء من 

م10

اسعار التعاقد

أطباء1865
المسالك البوليه

إستشارى
محمد ابراهيم المؤذن

القاهرةرمسيسرمسيس الظاهر برج االنوار خلف مستشفى سيد جالل
01009796766

01123353615
السبت واالحد من 

م12 الي 9.5
اسعار التعاقد

أطباء1866
المسالك البوليه

إستشارى
محمد ابراهيم المؤذن

شبرا الخيمهشبرا الخيمه-برج االطباء اخر كوبري عرابي
القليوبية

01004369147
01110022754

الثالثاء و الخميس 

م6م الي 4من 
اسعار التعاقد

أطباء1867
باطنه وسكر 

وغدد صماء
الجيزةالدقى شارع سليمان جوهر بالدقي الدور الثاني25عبد الرحيم احمد مسلمإستشارى

0233370600

م الي 7يوميا من 

م عدا الخميس 10

والجمعه

اسعار التعاقد

أطباء1868
باطنه وسكر 

وقلب
احمد صالح علي عبد النبيإستشارى

-عماره شيلز - ش الفواكه بجوار مسجد مصطفي محمود 2

المهندسين
0111343571الجيزةالمهندسين

م الي 7يوميا من 

م عدا الخميس 10

والجمعه

اسعار التعاقد

مستشفى1869
جهاز هضمي 

وكبد ومناظير
إستشارى

مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي 

(شريف عباس/د)
الجيزةالمهندسين شارع السودان المهندسين بجوار صيدليات سيف142

0237626423
%15نسبة خصم م11ص الي 10من 01062388890

مستشفى1870
جهاز هضمي 

وكبد ومناظير
إستشارى

مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي 

(شريف عباس/د)
المنوفيةمنوفمنوف امام مستشفي الرمد المنوفيه

048/3667533

01061115160

م 10ظ الي 12من 

يوميا عدا الجمعه 

الحجز مسقا

%15نسبة خصم 

اخصائىاسنانأطباء1871

اشمونالدور الثالث- ش سعد زغلول ميدان صيدناوى عمارة كشك اشرف محمد امام النحاس
01000084971المنوفية

خميس و جمعة و 

 ع الى 4سبت من 

 م10

اسعار التعاقد

اخصائىاسنانأطباء1872
اشمون ابراج الشرطة شارع الهرم امام مسرح الهرم177اشرف محمد امام النحاس

01004907173القاهرة
 م الى 7يومياً من 

 م10
اسعار التعاقد

01223674916المنوفيةقويسنا ش احمد ماهر قويسنا43ايهاب على محمد عبد هللااخصائىعالج طبيعى أطباء1873

من السبت الى 

ظ 12الخميس من 

 م عدا الجمعة8الى 

اسعار التعاقد

مركز اشعة1874
القاهرةالتجمع الخامسالقاهرة الجديدة-  التجمع الخامس 15 شارع 76مركز رعاية لألشعة

01001606050
 ظ الى 2يومياً من 

م عدا الجمعة9
%60%-30نسبة خصم  من 

 مستورد9محلي و % 19خصم 01018152723البحيرهابو المطاميرالبحيره- ابو المطامير - قريه السابعه حسن عالم محمود السيد عوضصيدليه1875

القاهرهالمعادي المعادي الجديده امام شركة جابكو للبترول207 ش447كير البمعمل1876
0225187497

يوميا عدا الجمعه من 

م10ص الي 10

%40%-25نسبة خصم 

01004887764البحيرهواقدبحيره- واقد كوم حماده رضا عز الدينصيدليه1877
ص الي 10يوميا من 

م11
مستورد%5محلي و % 10خصم 

01064020051القاهرهالمقطم ميدان النافوره المقطم الدور االول علوي بجوار بنك مصر352 محمد سعد ابراهيماخصائىرمدأطباء1878

م يوميا 9 ل 6.5من 

عدا االثنين الخميس 

والجمعه

اسعار التعاقد

البحيرةالنوباريةبجوار االداره الصحيه اسفل معمل فرستالنجار/ صيدليه صيدليات1879

0452632172

خصم على األدوية المستورده 

%7والمحلى % 5

01004960047البحيرةالنوباريةخلف المسجد السعودى عمارات الف وحدهالنجار/ صيدليه صيدليات1880
خصم على األدوية المستورده 

%7والمحلى % 5

المنوفيةالساداتمدينه السادات سوق المنطقه الرابعه اعلي هايبر الياسمينالمدينه لجراحات العيونرمدمستشفى1881
01229933361

01211115057
م 12ص الي 9من 

يوميا يوجد طواري
%20نسبة خصم 

المنوفيةالساداتمدينه السادات محور الخدمات الحي الثاني خلف التامين الصحي(مركز الندي للعالج الطبيعي)نعمان علي عالج طبيعى أطباء1882
01225443201

01019654735
ص الي 9يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

استرا لألشعهمركز اشعة1883
مدينه - محور الخدمات الحي الثاني اعلي فودافون المالح 

السادات
المنوفيةالسادات

01225567207
01003704055

ص الي 9يوميا من 

م عدا الجمعه10
%60%-30نسبة خصم  من 

امنيه الفقياخصائىاسنانأطباء1884
شارع الجمهوريه برج الفاروق بجوار المطافي حوش عيسي 

البحيره
01118327834البحيرةحوش عيسي

 ظ الي 2يوميا من 

م عدا الخميس 6

والجمعه

اسعار التعاقد

البحيرةحوش عيسيطريق ابو المطامير خلف شركه المهندسبسمه شلبيصيدليه1885
01094434070

ص الي 9يوميا من 

م12

% 3محلي و % 7خصم 

مستورد

معمل1886
حوش عيسي- شارع الجمهوريه امام المطافي االهرام للتحاليل

البحيرةحوش عيسي
0452710920

ص الي 9يوميا من 

م عدا الجمعه10

%40%-25نسبة خصم 

مستشفى1887
جميع 

التخصصات

القاهرةالتجمع االولمحور مصطفى كامل- مبنى نيو كايرو التجمع االول كيركلينك التخصصية
%15نسبة خصم  ساعه012227000024

الماسة لألشعةمركز اشعة1888
 شارع التحرير و حسين حجازى بجوار صيدلية طلعت 105

حى اول- الدولية 
االسماعليةاالسماعلية

0643915206
0100291557301009289938

ص الي 9يوميا من 

م عدا الجمعه10
%60%-30نسبة خصم  من 

01007500668البحيرةايتاى البارودايتاي البارود بجوار مستشفي العامإيتاي اسكانمركز اشعة1889
ص الي 10يوميا من 

م عدا الجمعه10
%60%-30نسبة خصم  من 
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01285724080البحيرةكفر الدواردلتا سكانمركز اشعة1890
ص الي 10يوميا من 

م عدا الجمعه10
%60%-30نسبة خصم  من 

البحيرةدمنهوراي تشاوي مول بجوار توب جيمعمرو زكرياصيدليه1891
3331515

01226101610
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورامام استراحه المحافظ صيدليه الجامعهعمرو زكرياصيدليه1892
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهوراول الكوبري العلوي امام شركه دمنهور للسياحه صيدليه الحرمينعمرو زكرياصيدليه1893
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورامام بنزينه المسي صيدليه الحكيمعمرو زكرياصيدليه1894
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورامام مدريه الصحه صيدليه القدسعمرو زكرياصيدليه1895
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

عمرو زكرياصيدليه1896
خلف النادي االجتماعي امام مستشفي دار الطفل صيدليه اسماء 

الناقوري
01226101610البحيرةدمنهور

ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورشارع المعهد الديني برج االمل صيدليه لينه بركاتعمرو زكرياصيدليه1897
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةايتاي البارودايتاي البارود امام بنك مصرعمرو زكرياصيدليه1898
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورشبرا امام جامع االتوبيسعمرو زكرياصيدليه1899
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورشبرا امام معهد الخدمه صيدليه اسالمعمرو زكرياصيدليه1900
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01226101610البحيرةدمنهورامام الموقف بجوار مستشفي الحميات صيدليه غاده وهبهعمرو زكرياصيدليه1901
ص الي 10يومياً من 

م12

مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01099550559البحيرةابو المطاميرابو المطامير السكه الجديده بجوار كوبري الحيارحمدي عالم الحويليصيدليه1902
ص الي 11يوميا من 

م12
مستورد% 5محلي و % 10خصم 

البحيرةكفر الدوارشارع روضه الشريف امام محكمه االسره وخلف بنك القاهرهكيرلس نسيمصيدليه1903
0452247778

01224703983
ص الي 11يوميا من 

م12
مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01150010290الجيزةالصفالجيزه- الصفا - ش المعهد الديني سعاد سيد يسنصيدليه1904
ص الي 11يوميا من 

م12
مستورد% 5محلي و % 10خصم 

01097212136الجيزةالصفبجوار بن البوادي- عماره عبد هللا ابو ربيع - الصف عاصم علي جاد الكريماخصائىجلديه وتناسليهأطباء1905
الجمعه والسبت من 

م7ع الي 2
اسعار التعاقد

01112692301الجيزةالصفجيزه امام جزاره محفوظ- الصف محمد عبد الرحمن التالوياخصائىعظامأطباء1906
م 8ع الي 3يوميا من 

عدا االتنين والجمعه
اسعار التعاقد

الجيزةالصفالجيزه- مدخل الصف البلد فاطمه حمديصيدليه1907
01155223676

01114155988
ص الي 11يوميا من 

م10
مستورد% 6محلي و % 12خصم 

01000616648الجيزةالصفالصف- خلف بنك مصر وخل المحكمه - عماره الماسه النخبهمعمل1908
ص الي 11يوميا من 

م عدا الجمعه10
%35% - 20نسبة خصم 

مستشفي1909
جميع 

التخصصات
%15نسبة خصم  ساعه01129999681524الجيزةالصفبجوار معهد الفتيات االزهري- الصف الجيزه النور المحمدي

القاهرة التجمع الخامسمول الحمد(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائى أسنانأطباء1910

0225323260

0019994947

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

01061655344االسكندريةسموحةسموحة-  ش فوزى معاذ 40(ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائى أسنانأطباء1911

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

01092556922االسكندريةسان ستيفانوسان ستيفانو- الطابق الجانبى بالبحر (ماستر)هشام احمد  عيسى .    دأخصائى أسنانأطباء1912

 10 ص الى 11من 

م 

عدا الجمعه

اسعار التعاقد

1913
المهندسين ش أحمد عرابى45رقم محمد رشدى.دإستشارىقلب واوعيه دمويهأطباء

الجيزة
0233026669

 م عدا 6 الى 3من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1914
أرض اللواءأرض اللواء ش ترعه الزمرمحمد رشدى.دإستشارىقلب واوعيه دمويهأطباء

01100011589الجيزة
 م عدا 9 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

011114449000القاهرةالمعادى شارع الالسلكي المعادي4/5حسام الدين محمد منصور.دإستشارىقلب واوعيه دمويهأطباء1915
الحجز مسبقا عدا 

الجمعه
اسعار التعاقد

الجيزةالجيزة ش محمد متولى من ش ترعه الزمر1رقم عمرو حنفى محمود.دمدرس قلب واوعيه دمويهأطباء1916

01227708265

01115140512

الى 7.30يوميا من 

 والحجز 10.30

مسبقا

اسعار التعاقد

1917

المهندسين ش عبد المنعم رياض برج االطباء55حسن الصاوى.دإستشارىجراحه قلبأطباء

الجيزة

0233463492

  عدا 5- 3من 

 الى 6الجمعه ومن

 السيدة10

اسعار التعاقد

اسعار التعاقد م10 الى 6من 0223907094القاهرةالسيدة زينب ش قدرى22رقم حسن الصاوى.دإستشارىجراحه قلبأطباء1918

القاهرةوسط البلد ش امين سامى من ش القصر العينى21حسن محمود السيسى.دأستاذجراحه قلبأطباء1919

0227961613

م10: م 7من

السبت و االثنين 

واالربعاء

اسعار التعاقد

1920
المنيل ش المنيل الدور االول اعلى كوك دور72رقممحمد عماره الهوارى.دإستشارىجراحة مخ وأعصابأطباء

01000551158القاهرة
 8االحد والثالثاء من 

م10الى 
اسعار التعاقد
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1921
شبراميدان الخلفاوى-  ش البشير 6عادل شفيق رياض.دإستشارىأطفالأطباء

القاهرة
0224323003

 عدا 11 الى 8من 

االحد
اسعار التعاقد

الجيزةالدقى ش التحرير الدقى6رقم عماد محمود أحمد حفناوى.دإستشارىباطنهأطباء1922

0233386214

 م10- م 7 من 

عدا الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

الجيزةفيصل2 ش الملك فيصل محطة المساحة الدور األول شقة 420باسم جمال البباوى.دإستشارىباطنه وكلى وسكرأطباء1923

0235845675

01014942745
 م 11 الى 7من 

عدا الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

القاهرةمدينة نصر ش عمارات التوفيق متفرع من يوسف عباس46رقم محمود فتح هللا.دإستشارىباطنهأطباء1924

0224010111

السبت واالثنين 

 الى 1واالربعاء من 

 ظ3

اسعار التعاقد

القاهرةوسط البلد مكرر ش صبرى أبو علم باب اللوق11رقم محمود فتح هللا.دإستشارىباطنهأطباء1925

0223922727

السبت والثالثاء 

 الى 7والخميس من 

 م9

اسعار التعاقد

1926

جهاز هضمي أطباء

ومناظير

مدينه نصر ش الطيران امام كنتاكى21رقم رانيا فؤاد الفولى.دإستشارى

القاهرة

0224056100

01060075481

 م عدا 10 الى 7من 

اسعار التعاقدالخميس والجمعه

الجيزةالجيزة212 ش مراد برج االطباء عياده رقم 30رقم اسامه صالح الدين طاهر.دإستشارىنساء وتوليدأطباء1927
0235704884

 م عدا 9 الى 6من 

الجمعه
اسعار التعاقد

01005509916القاهرةمصر الجديدة ش الخليفه المامون50رقم محمد حبيب.دإستشارىنساء وتوليدأطباء1928
 م عدا 10 الى 7من 

الخميس والجمعه
اسعار التعاقد

القاهرةمدينه نصر عمارات عثمان مصطفى النحاس م نصر83رقم كامل عبد الحكيم محمد البدرى.دإستشارىنساء وتوليدأطباء1929

0223828767

0223828714

 يوميا 4 الى 2من 

 م 10 الى 8ومن 

السبت والثالثاء فقط

اسعار التعاقد

القاهرةالمنيلالدورالرابع– محطة الغمراوى –  ش المنيل 78محمود نشات خلف.دإستشارىنساء وتوليدأطباء1930
0225320824

كل االيام عدا 

الخميس والجمعهمن 

 م11 الى 7

اسعار التعاقد

القاهرةالمنيلمحطة الباشا- ب شارع المنيل 72طارق الخطيب.دأستاذنساء وتوليدأطباء1931
0223655701

م عدا 11: م 6من 

الجمعة
اسعار التعاقد

القاهرةالمنيل ش المنيل محطه الهلباوى104رقم هاله نبيل محمد العمدى.دإستشارىنساء وتوليدأطباء1932

0225310579

 1االحد والثالثاء من 

 ظ واالربعاء 4الى 

 م6 الى 3من 

اسعار التعاقد

أطباء1933
جراحه مخ و 

اعصاب
القاهرةمصر الجديدةميدان تريومف- ش عثمان بن عفان 91هشام انور عبد الرحيمإستشارى

0224188093

0122379226

 م 10 م الى 7من 

اسعار التعاقدعدا الخميس و الجمعه

القاهرةالمعادى ش االسلكي امام مستشفى النخيل1/2محمد احمد بهاء الدينأخصائى نساء و توليد أطباء1934
0225194943

01143774452
م 9 م الى 7من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

القاهرةمصر الجديدة ش محمود حافظ ميدان سفير مصر الجديده6رقم اسامه محمد السيد فرجإستشارىعظامأطباء1935
0227797038

01092538799

السبت و االحد و 

م الى 9الثالثاء من 

 م11

اسعار التعاقد

القاهرةالتجمع الخامس326التجمع الخامس ش التسعين ميدكال بارك بريمير عيادةوائل سمير بدرإستشارىعظامأطباء1936
01555344930

0112603055101555344930
السبت و الثالثاء من 

 م5 ظ الى 2
اسعار التعاقد

الجيزةالصفش المركز بجوار ابو سالمعلى محمد امام.دأخصائى عظامأطباء1937

0238630520

 م عدا 7 الى 4من 

االثنين والخميس 

والحجز مسبقا

اسعار التعاقد

الجيزةالمهندسين ش أحمد عرابى26طارق يوسف سعد.دإستشارىباطنهأطباء1938

0233022707

م11– م  6من 

عدا الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

ميدان عبده باشا– ش العطرى  (د) 3محمد مغربى زينب.دإستشارىأسنانأطباء1939
العباسية

القاهرة
0224662111

م عدا 10 : 7

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

القليوبيةشبرا الخيمة مايو برج االطباء امام كوبرى عرابى اعلى النساجون الشرقيون15ش (مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1940
0246055117

اسعار التعاقد0102328262301142424979

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1941
الدور االول بجوار مستشفى زايد - عيادة رويال مول الدوان تاون 

التخصصى
الجيزةشبرا الخيمة

01095307917
اسعار التعاقد01064948429

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1942
مقابل مركز - الدور الثانى - رنا مول اوالد رجب - المحور المركزى 

االهرام
الجيزة شبرا الخيمة

01154245495
اسعار التعاقد01064948429

اسعار التعاقد0114505922801014182900القاهرةشبرا الخيمةحدائق القبة- امام سور المخابرات -  امتداد ولى العهد 27(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1943

1944
المطريه ش الحريه المطريه51رقم عطيه محمد هيثم.دأخصائى أسنانأطباء

القاهرة
0226533643

 م عدا 11 الى 7من 

الجمعه
اسعار التعاقد

1945

 ش الحسن عمارات صقر قريش أمام النساجون الشرقيون الدور 25أشرف محمد فتحي عبد الوهاب.دإستشارىأسنانأطباء

9شقة – الثالث 

مصر الجديدة

القاهرة

0222675629 

01009908201

 م صيفا عدا 8:  م 5

اسعار التعاقدالخميس والجمعة

الجيزةالدقى ش السد العالى ميدان فينى23رقم خالد أحمد توفيق عاشور.دأخصائى أسنانأطباء1946

0233371778

السبت والثالثاء 

 ظ 2والخميس من 

م والحجز 11الى 

بموعد سابق

اسعار التعاقد
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01065227277القاهرةالتجمع الخامس بجوار المحكمه112 عياده 2ميديكال بارك خالد أحمد توفيق عاشور.دأخصائى أسنانأطباء1947

 2يوميا من الساعه 

 م 11الى الساعه 

عدا الجمعه والحجز 

بموعد سابق

اسعار التعاقد

1948
شبرا الخيمهارض نوبار– ش عبد الفتاح خليل 5محمد سيد خليل السقا.دأخصائى أسنانأطباء

القاهرة
0246055114

01221530632
 م عدا 12-5من 

الجمعه
اسعار التعاقد

%10نسبة خصم تصل إلى 0224175556القاهرةالقاهرةهليوبوليس–  ش الميرغنى 37(د -م-غ)ألفا سكان  مركز أشعه1949

%10نسبة خصم تصل إلى 0225284888القاهرةالقاهرةبجوار مستشفى السالم الدولى(د -م-غ)ألفا سكان  مركز أشعه1950

%10نسبة خصم تصل إلى 0237966260 023796625602379662580237966259الجيزةالجيزةالشيخ زايد برج اركان مول(د -م-غ)ألفا سكان  مركز أشعه1951

%10نسبة خصم تصل إلى 02253640500225364055القاهرةالقاهرةالتجمع الخامس أخر شارع التسعين مول كونكورد بالزا(د -م-غ)ألفا سكان  مركز أشعه1952

مستشفى1953
جميع 

التخصصات
عيادات كاي ميد التخصصيه

مصر - شارع سليمان باشا متفرع من ابراهيم اللقاني روكسي 1

الجديده
القاهرةمصر الجديدة

0222575138
01007820098

ظ الي 11يوميا من 

م عدا الجمعه10
%25نسبة خصم 

القاهرةمصر الجديدة شارع االهرام الكوربه مصر الجديده11هشام فتوح عبد هللا.دأخصائى أسنانأطباء1954
0224512734

01154198000
 10 ص الى 10من 

م عدا الجمعه
%10نسبة خصم 

%12والمحلى % 6خصم على األدوية المستورده  ساعه1900824القاهرةمصر الجديدةميدان السبع عمارات-  ش النزهه 80صيدلية الليثىصيدليات1955

%12والمحلى % 6خصم على األدوية المستورده  ساعه1900924القاهرةوسط البلد ش محمد فريد بجوار محطه مترو محمد نجيب127صيدلية الليثىصيدليات1956

مستشفى1957
جميع 

التخصصات
الشرقيةمنيا القمحالزقازيق- طريق منيا القمح - منيا القرح -ش سعد زغلول العاصمه

023658877
اسعار التعاقد ساعه02365988024

% 60%-30نسبة خصم 0111777850501021788098الفيومالفيومالفيوم- سنورس - طريق مصر القديم ميدان ابو عيطه المركز الدولى لالشعهمركز أشعه1958

%50نسبة خصم 0101135915الجيزةفيصلالجيزه-  ش فيصل الدور الثالث 404 اسامة احمد اميناخصائىقلب واوعيه دمويهاطباء1959

%50نسبة خصم 01281199544بنى سويفبنى سويفبرج اليسر ش صالح سالم امام الكليه السياحهاسامة احمد اميناخصائىقلب واوعيه دمويهاطباء1960

شفاء للقسطره القلبيهالقلبمستشفى1961
كورنيش النيل المعادي اول مدخل ابراج عثمان مول المعادي 

كلينك
القاهرةالمعادى

0225259879
022525986901200004367

ظ الي 1يوميا من 

م الحجز مسبقا10ً
اسعار التعاقد

الجيزةالمهندسينالمهندسين- ش جامعه الدول العربيه 3الصياد للعيونرمدمستشفى1962
0233477400

023347780001000088168
ظ الي 11يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

القاهرةالتجمع الخامسامام المحكمه الثقااهره الجديده-  التجمع الخامس 2ميديكال بارك الصياد للعيونرمدمستشفى1963
ظ الي 11يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

القاهرةالزاويه الحمراءالزاويه الحمراء- ش سالمه عفيفي 17هيثم حسينصيدلية1964
0224251959

01176281212
ص الي 10يوميا من 

م عدا الجمعه11
اسعار التعاقد

01002838012الجيزةالمهندسينالمهندسين-  شارع السودان 330تقادم احمد ابراهيم حامداستشارىرمداطباء1965

من السبت الى االثنين 

 م من 4م الى 1من 

الثالثاء الخميس 

م10 م الى 6من

اسعار التعاقد

19782الجيزةالمهندسين ش ميدان سفينكس المهندسين عماره البنك االهلي13براده للعيونرمدمستشفى1966
ظ الي 1يوميا من 

م10
اسعار التعاقد

اطباء1967
اسنان

اخصائى
(مركز هليوبلس لالسنان)محمد عبد هللا 

القليوبيهبهتيمعلي ناصيه شارع نادي بهتيم- الشارع الجديد 
048242555

01062100310
ظ الي 11يوميا من

م10
اسعار التعاقد

اطباء1968
اسنان

اخصائى
(مركز هليوبلس لالسنان)محمد عبد هللا 

القاهرهحدائق القبهحدائق القبه- بجوار صيدليه العفيفي - ش الدويدار 11
0223304904

01017099992
ظ الي 11يوميا من

م10
اسعار التعاقد

اطباء1969
اسنان

اخصائى
(مركز هليوبلس لالسنان)محمد عبد هللا 

القاهرهمدينه نصرحي السفارات مدينه نصر- ش احمد حسن الزيات 56
0222734267

01091196369
ظ الي 11يوميا من

م10
اسعار التعاقد

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزة المهندسين ش عبد المنعم رياض بجوار برج الحكمة42سبيد البمعمل تحاليل1970

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزة المهندسين12 ش عبد المنعم رياض برج االطباء الدور 55سبيد البمعمل تحاليل1971

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزة اكتوبر6 امام جاد4الدور -  الحى االول المحور المركزى 32سبيد البمعمل تحاليل1972

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزة اكتوبر6 امام المجمع االسالمى2000زايد سبيد البمعمل تحاليل1973

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةشبرا مايو داخل مستشفى تبارك15 برج القطان شارع 15سبيد البمعمل تحاليل1974

%40%-25نسبة خصم 19358القاهرةالتجمع الخامسارض الجولف-  شارع محمد المهدى 6سبيد البمعمل تحاليل1975

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزةميدان الجيزةالور الثالث- ميدان الجيزة عمارة النصر سبيد البمعمل تحاليل1976

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزةشارع مراد شارع مراد عمارة مالكو الدور الثانى28سبيد البمعمل تحاليل1977

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزةالهرم شارع ترسا الدور االول9سبيد البمعمل تحاليل1978

%40%-25نسبة خصم 19358الجيزة اكتوبر6الحى السابع االدرنية الدور الثانىسبيد البمعمل تحاليل1979

%40%-25نسبة خصم 19358بورسعيدبورسعيدالزهور امام مستشفى النصر برج الرحابسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1980

%40%-25نسبة خصم 19358بورسعيدبور فؤادبور فؤاد شارع الشعرواى بجوار حلوانى سامى سالمسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1981

%40%-25نسبة خصم 19358االسماعليةاالسماعليةسلمان اليمانى/ امام عيادة د- القنطرة غرب شارع المعاهده سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1982

%40%-25نسبة خصم 19358دمياطدمياط الجديدةدمياد الجديدة- المنطقة المركزية خلف قطونيل سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1983

%40%-25نسبة خصم 19358دمياطدمياطالدور الثالث- الشهابية بجوار الكوبرى العلوى سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1984

%40%-25نسبة خصم 19358السويس السويسش عرابى امام مسجد السيد البدوىسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1985

%40%-25نسبة خصم 19358السويس السويس فوق الرخاوى سنترCIBشارع الجيش امام بنك سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1986

%40%-25نسبة خصم 19358السويس السويسشارع داخل مستشفى القنالسيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1987

سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1988
الدقهليةالمنصورة7الدور - المنصورة شارع حسين بك بعد تنظيم برج ابو الحسن 

19358
%40%-25نسبة خصم 

سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1989
الدقهليةالمنصورة2الدور - المنصورة شارع حسين بك بعد تنظيم برج ابو الحسن 

19358
%40%-25نسبة خصم 

%40%-25نسبة خصم 19358الغربيةالمحلة5برج االطباء بجوار صيدلية ناصر الدور -موقف طلعت حرب سيتى الب للتحاليل الطبيةمعمل تحاليل1990

01220481747اسواناسوانبرج االطباء الدور االول- ش كسر الحجر بجوار مستشفي النيل (اسوان)مركز النيل للعالج الطبيعي اخصائىعالج طبيعى طبيب1991
م الي 5يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد
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01223434316االقصراالقصرش المستشفي الدولي بجوار صيدليه احمد مرسيامجد منصور طونياخصائىأمراض صدريةطبيب1992
 يوميا 11م الي 8من 

عدا الجمعه واالحد
اسعار التعاقد

طبيب1993
اسنان

01223653941االقصراالقصرشرق السكه شارع محفوظ بجوار صيدليه جرجسمريان روماني مكرماخصائى
 م الي 6يوميا من 

م10
اسعار التعاقد

01222936053سوهاجسوهاجش احمد ماهر امام مطعم عز فولمجدي هنري ساويرساستشارىانف و اذنطبيب1994

 4 الي 2يوميا من 

 عدا 10 الي 8ومن 

االحد

اسعار التعاقد

طبيب1995
عظام

استشارى
ش المستشفي سوهاج العام متفرع من شارع الجرجاويهوليد محمد اسماعيل

سوهاجسوهاج
01064965040

01228691339
م7ظ  الي 2يوميا من 

اسعار التعاقد

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1996
الشيخ زايد عياده رويال مول الداون تاون الدور االول بجوار مستشفي 

الشيخ زايد التخصصي
اسعار التعاقد 0115424549501064948429الجيزةالشيخ زايد

اسعار التعاقد01064948429الجيزة اكتوبر6المحور المركزي رنا مول اوالد رجب الدور الثاني(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1997

(مركز الفيال )محمد عبد الحميد زكى .دأخصائى أسنانأطباء1998
مرسى مرسى مطروح2دور - شارع علم الروم امام فرع اتصاالت 

مطروح

0464936661
01050084740

 يوميا 10 الى 2من 

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

1999
01099190622الجيزةالهرمبرج االلفي ش المجزر االلي الدور االول اعلي مخبوزات المدينهعيادات مكه التخصصيهجميع التخصصاتمركز طبى

01144280243
ظ الي 1يوميا من 

م10
اسعار التعاقد

طه نبيل طه الجعيديأخصائى اسنانطبيب2000
م 10 الي 7يوميا من 01211099280القاهرهالمعادي ش النصر ميدان الجزائر المعادي الجديده عماره يوتن149

عدا الجمعه
اسعار التعاقد

الماسه لألشعةمركز اشعه2001
 شارع التحرير وحسنين حجازي بجوار صيدليه 105حي االول 

طلعت الدوليه

064/391520601002915573االسماعليهاالسماعليه
01009289938

ظ الي 12يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد

بولس بشاره رسله غالياستشارىانف و اذنطبيب2002
م 10 الي 8يوميا 01224120905االقصراالقصرالمنشيه ش عبد المنعم العديسي اعلي سوبر ماركت سيد جود

عدا يوم االحد
اسعار التعاقد

المنوفيةالساداتبجوار صيدلية مصر-سوق المنطقة األولي-السادات المنوفيةوليد فتحي عبد اللطيفاستشارىجراحة قلبطبيب2003
01027512413

 عدا 10 الى 6يوميا 

الخميس والجمعة
اسعار التعاقد

السادات لالشعهمركز اشعه2004
محور خدمات الحي -الفرع الرئيسي عمارة المختبر الدور األول

.المنوفية-السادات-الثاني
اسعار التعاقد م12ظ الى 12يوميا 01210272684المنوفيةالسادات

023304299801115625626الجيزةالدقي3 ش البطل احمد عبد العزيز امام البوار دور 29لميس عبد الرحمن مخيون.داستشارىاسنانطبيب2005

يومياً عدا الجمعه 

ظ 12والخميس من 

م7الي 

اسعار التعاقد

أخصائى اسنانطبيب2006
مركز بلندا )محمود رائف عبد الفتاح .د

(لالسنان

 ش الالسلكي مع ش النصر اعلي رضوان العجيل الدور 1/1

المعادي- الرابع 
022517501501102609999القاهرةالمعادى

ظ الي 1يوميا من 

م وتحديد معاد 10

مسبقا

اسعار التعاقد

01114335771الجيزةالحوامديهاخر كوبري الحوامديه شارع جمال عبد الناصر امام االسعافمكه المكرمهصيدليه2007
ص الي 11يوميا من 

م11
%6و مستورد%10خصم محلى 

01159263468الجيزةفيصل شارع فيصل محطة حسن محمد امام كنتاكى323الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائى عالج طبيعى أطباء2008
 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
%20نسبة خصم 

01210456956الجيزةفيصلتانى نمرة من فيصل الرئيسى- نفق اللبينى فيصل الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائى عالج طبيعى أطباء2009
 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
%20نسبة خصم 

الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائى عالج طبيعى أطباء2010
امتداد الحى السابع امام سينما رينسانس امام دايموند مول اعلى 

كوافير حمادة ريحان
01204171832الجيزة اكتوبر6

 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
%20نسبة خصم 

0100887369701210458945القاهرةشبرا بجوار محطة مترو الخلفاوىcib شارع دوليتان اعلى بنك  16الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائى عالج طبيعى أطباء2011
 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
%20نسبة خصم 

01270188191الجيزةالدقى شارع سليمان جوهر من شارع التحرير اعلى مترو الدقى4الطبيعى للعالج النهار مركزأخصائى عالج طبيعى أطباء2012
 م 12 ظ الى 12من 

عدا الجمعه
%20نسبة خصم 

2013

جميع مستشفى

التخصصات 

عيادات فقط

01008887784الجيزة اكتوبر6 امام مسجد الحصري2 اكتوبر ابراج محرم 6جراند كلينك
م 10ص الي 10من 

يوما عدا الجمعه
اسعار التعاقد

مستشفى2014

جميع 

التخصصات 

عيادات فقط

اسعار التعاقد ساعه0233470194012273311170122733111024الجيزةالمهندسينالمهندسين-  ش دمشق من ش سوريا1دمشق

مستشفى2015

جميع 

التخصصات 

عيادات فقط

0233925200023392500001200414067الجيزةالهرمالهرم- محطه المساحه -  ش الهرم الرئيسي اعلي بيتزا كينج 36عيادات ايف التخصصيه
ص الي 11يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

اسنانطبيب2016

(سمارت دينتال سنتر)حازم قرني استشارى
point 90بجوار مول .  رويال محور الجامعه االمريكيه 6مبني 

التجمع الخامس
01208585853القاهرةالتجمع الخامس

ص الي 10يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

اسنانطبيب2017
(سمارت دينتال سنتر)حازم قرني استشارى

023851193301208585853الجيزةالشيخ زايد المجاوره االولي الحي السابع الشيخ زايد143
ص الي 10يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

اسنانطبيب2018
(سمارت دينتال سنتر)حازم قرني استشارى

022368833601208585853القاهرةالسيده زينبامام مدرسه السنيه.  شارع الكومي السيده زينب 34
ص الي 10يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

اسنانطبيب2019
(سمارت دينتال سنتر)حازم قرني استشارى

022290440401208585853القاهرةمصر الجديدة شارع االهرام الكوربه مصر الجديده11
ص الي 10يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

اسنانطبيب2020
(سمارت دينتال سنتر)حازم قرني استشارى

0233456454الجيزةالمهندسينبجوار ابو شقره.  ش جامعه الدول العربيه المهندسين 17
01020440096

01208585853
ص الي 10يومياً من 

م10
اسعار التعاقد

0103036799701066016092القاهرةمدينه نصرمدينه نصر- امتداد مصطفي النحاس -  ش افريقيا 13(محمد جمال )دينتال هاوس اخصائىاسنانطبيب2021

من السبت الي 

 الي 4الخميس من 

م10

اسعار التعاقد 
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الجيزةالمهندسين ش جامعه الدول العربيه30(احمد صالح حامد)المركز الدولي لالسنان اخصائىاسنانطبيب2022
ظ الي 1يوميا من 0233030039

م عدا الخميس 11

والجمعه

اسعار التعاقد 

01000043808القاهرةالشيخ زايد بجوار التوحيد والنور104الحي الثالث مول الحياه عياده مركز حياه لالعالج الطبيعياخصائىعالج طبيعى أطباء2023
ص الي 10يوميا من 

م11
اسعار التعاقد 

2024

بصريات

01281660023االسكندريةسيدي بشراالسكندريه-  ش جمال عبد الناصر 181براند للبصريات
ص الي 10يوميا من 

م عدا الجمعه11
اسعار التعاقد 

اسعار التعاقد  ساعة02251624710225162472022516248824القاهرةالمعاديالمعادي الجديده-  علي تقسيم الالسلكي 4/5عقار جولدن هارت للقلب واالوعيه الدمويهقلب و قسطرةمركز طبى2025

مركز طبى2026
جميع 

التخصصات
عيادات رزانة التخصصية

 امام سجل مدني 77 ش علي عبد العزيز متفرع من شارع 4

المعادي
0106186038301101819918  القاهرةالمعادي

ظ الي 1يوميا من 

م عدا الجمعه10
اسعار التعاقد 

 مستورد6محلي و% 12خصم  ساعه24يوميا 023336535701021111499الجيزةالدقىالجيزه-  النخيل الدقي 21مايكل فكريصيدلية2027

معمل تحاليل2028
اعلي _ ش االهرام بجوار قصر االتحادية ومطعم الشيف سرحان5معمل الشمس

(1الدور )موبيل شوب 
19445القاهرةروكسي

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2029
مصر الجديدة _بجوار مول سوق العصر_ ش الخليفه المأمون50معمل الشمس

(3الدور )
19445القاهرةالمامون الخلفية

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2030
الدور )ميدان هليوبليس _ ش الحجاز امام مستشفي هليوبليس76معمل الشمس

1)
19445القاهرةهليوبوليس

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2031
 عمارات صقر قريش امام بنزينه بجوار محل كبده كار 119معمل الشمس

(1الدور )
19445القاهرةالشيراتون

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2032
اعلي مطعم جاد _تقاطع مصطفي النحاس-  ش عباس العقاد 104معمل الشمس

(3الدور )
19445القاهرةالعقاد عباس

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2033
معمل الشمس

19445القاهرةاالتوستراد(1الدور )بجوار قسم اول - ميدان الساعة _ عمارات اول مايو2
 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2034
موقف _اعلي اسواق العصيم_ ش محمد مهدي من احمد الزمر6معمل الشمس

(2الدور )الحي العاشر 

زهراء مدينة 

نصر
19445القاهرة

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2035
بجوار مطعم الشبراوي _عمارات الفاروقية _ب جسر السويس2معمل الشمس

(2الدور )
19445القاهرةالسويس جسر

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2036
اعلي _امام مدرسة الحسينية_ميدان عبده باشا_ ش العباسية61معمل الشمس

( ارضي1الدور )فاميلي ماركت 
19445القاهرةالعباسية

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2037
تقاطع ش احمد عصمت اعلي كشري الزعيم _ ش عين شمس76معمل الشمس

(1الدور )
19445القاهرةشمس عين

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2038
عمارة التوفيقيه اعلي ماركت رايه _ش مصر والسودان120معمل الشمس

(3الدور )فودافون ،مطعم ابومازن السوري،
19445القاهرةالقبه حدائق

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2039
معمل الشمس

19445القاهرةزينب السيدة(3الدور )امام محل ابن حميدو -  ش بورسعيد برج اللؤلوة 269
 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2040
معمل الشمس

19445القاهرةالخلفاوي(1الدور )الخلفاوي - اعلي مطعم توم اند بصل  _ ش شبرا262
 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2041
امام مول الشوا - برج الحرية بجوار ميدان الحرية _ 153 ش 5معمل الشمس

(1الدور )
19445القاهرةالمعادى

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2042
الدور )اعلي مطعم جاد -  تقاطع شارع النصر مع الالسلكي  1_7معمل الشمس

2)
19445القاهرةالمعادى

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2043
بجوار سينما - برج المكس _ ش مصطفي المراغني25معمل الشمس

(2الدور )مول العصر الحديث ،ماجدة
19445القاهرةحلوان

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2044
معمل الشمس

19445الجيزةالمنيل(2الدور )ميدان الباشا بجوار اوالد رجب _ ش سعيد ذوالفقار9
 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2045
 1الدور )امام عمرافندي الجديد _ ش مراد بجوار الكنيسة21معمل الشمس

(ارضي
19445الجيزةالجيزة

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2046
بجوار فودافون _ميدان سفنكس_برج سفنكس_يوليو26 ش 19معمل الشمس

(3الدور )
19445الجيزةسفنكس

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2047
بجوار _اعلي صيدلية فارمسي_ ش سوريا  تقاطع ش الحجاز14معمل الشمس

(2الدور )البنك االهلي 
19445الجيزةش سوريا

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2048
بجوار التوحيد _موقف بوالق الدكرور_ش السودان60معمل الشمس

(2الدور )اعلي النساجون الشرقيون _والنور
19445الجيزةالسودان

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2049
اعلي مطعم جاد وامام مسجد اسد _ميدان الدقي_ ش التحرير97معمل الشمس

(2الدور )بن فرات 
19445الجيزةالدقي

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2050
مكتبة ، نصرالدين اعلي بنك بلوم مصر_ ش الهرم410معمل الشمس

(2الدور )امام محل تسيباس للحلويات _الوان
19445الجيزة1الهرم  

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 

معمل تحاليل2051
امام _اعلي المطعم الصيني_ ش الهرم ناصية ش العريش158معمل الشمس

(1الدور )بنك االسكان والتعمير 
19445الجيزة2الهرم 

 صباحاً  الى 9من 

 مساءا11ً
اسعار التعاقد 
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