
Ciaf Health Care

Network Relations Department
 list Of Providers
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الفؤاد دار مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة1
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
16370الزهور نادي أمام-  النصر طريق من متفرع عباس يوسف ش

الفؤاد دار مستشفيمستشفياتاكتوبر من السادسالقاهرة2
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
المتميز الحى-  السياحية المنطقة-  يوليو 26 محور امتداد

0238247247 - 01122211190 - 01122211191 - 

01122211192

كليوباترا مستشفىمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة3
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0224143931الدين صالح ميدان-  كليوباترا شارع 39

العالمى الطبى المركزمستشفياتالشروق مدينةالقاهرة4
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
224775902 بوابة بجوار-  الصحراوى االسماعلية مصر طريق 42ك

المعادى الدولي السالم مستشفيمستشفياتالمعادىالقاهرة5
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0225240250 - 19885النيل كورنيش

التخصصى الجوى مستشفيمستشفياتالجديدة القاهرةالقاهرة6
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
9024022960 الـ شارع الخامس التجمع

كوينز مستشفيمستشفياتالجديدة القاهرةالقاهرة7
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
24186334الثوره ش من الدين نور الشيخ 4

الدولى مصر مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة8
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0233353345السراية شارع 12

0237617208

الشروق مستشفيمستشفياتالمهندسينالقاهرة9
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0233044901عرابي احمد شارع نهاية-  الصحفيين-  الغزال بحر شارع 5

الكاتب مستشفىمستشفياتالدقىالقاهرة10
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0233353140فينى ميدان–  الكاتب هللا عبد شارع 17

( كفافي سعاد ) مصر جامعة مستشفيمستشفياتاكتوبر من السادسالقاهرة11
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
38376635 - 38376630المركزي المحور-  المتميز الحي

أكتوبر 6 جامعة مستشفيمستشفياتاكتوبر من السادسالقاهرة12
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
38362489 - 38363072المدينة جهاز أمام-  المركزي المحور

التخصصي القاهره مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة13
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
01020186351نافع محمد ش

بدراوى النيل مستشفىمستشفياتالمعادىالقاهرة14
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0225240025 - 0225242446النيل كورنيش 

القاهره محافظة



والمسالك للكلي الدولي مستشفيمستشفياتاكتوبر من السادسالقاهرة15
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية

 منطقة-  رياض المنعم عبد ش-  المتميز الحي - 5 قطعه

المستشفيات
15131

المسالك و للكلى الدولى المستشفىمستشفياتالمهندسينالقاهرة16
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0235053336 - 0233029333 - 0233051100 - 0233052000السودان شارع من متفرع-  المدنى عدنان شارع 4

للطيران مصر مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة17
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
2333 - 24181073 - 24174029الجويه الماظه قاعدة بجوار-  الماظه-  الصديق بكر ابو شارع

الشرطة مستشفيمستشفياتالعجوزةالقاهرة18
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
33011650النيل ش 101

مستشفياتالمعادىالقاهرة19
 

بالمعادى الطبى المجمع

 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
25256318الدستورية المحكمة بجوار المعادى-  النيل كورنيش

0233381818الدقى-  فينى ميدان رستم حسين عادل ش 14عيونالدولي العيون مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة20

0224554468روكسى-  الميريالند حديقة خلف االندلس ش 21عيونالدولي العيون مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة21

0233362622الدقى-  فينى ميدان رستم حسين عادل ش 19االطفال عيون فرعالدولي العيون مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة22

01226155599-0233253110اللبن صفط–  التحرير ش–  باهلل المعتصم اشعيونالعيون دار مستشفيمستشفياتالجيزةالقاهرة23

العسكرى القاهرة غرب مستشفيمستشفياتالجيزةالقاهرة24
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
33764045دهشور محطة سجن امام الرماية بوابة دهشور قطاع دهشور

للعيون الرواد مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة25
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية

 بن اسد مسجد خلف-  التحرير شارع من متفرع إيران شارع 29

    0233365213 - 0233365214 الفرات

العاصمه مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة26
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
16670السيد سامي أحمد ش

الكوكب مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة27
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
37617937المساحه ميدان

01226155588 - 01000180780 - 233382136الدقي- مصدق-  الغزالي ش9عيونالعيون دار مستشفيمستشفياتالدقيالقاهرة28

اسبتاليا نيورو مستشفيمستشفياتاكتوبر من السادسالقاهرة29
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
38382240الحصري مسجد خلف

العام الجوى مستشفيمستشفياتالعباسيةالقاهرة30
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
26832295 - 26847115كنتاكى دجاج امام سعيد احمد شارع تقاطع السرجانى شارع

التخصصي شمس عين جامعة مستشفيمستشفياتالعباسيةالقاهرة31
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
24020374 - 24024158المأمون الخليفة ش



المروة مستشفيمستشفياتالمهندسينالقاهرة32
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
0237494327 - 0237494328السودان شارع 3

السالم مستشفيمستشفياتالهرمالقاهرة33
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
33941625 - 33941722 - 01287371117الجيزه محافظة بجوار-  الهرم ش 402

القبة بكوبرى الطبى المجمعمستشفياتالقبة حدائقالقاهرة34
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22634555 - 24017183الدفاع وزارة امام المامون الخليفة شارع

العسكرى للعظام الحلمية مستشفيمستشفياتالزيتون حلميةالقاهرة35
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
26353162 - 26333807الزيتون الحلمية ميدان–  االول سليم شارع 

الطبي الدولي المركزمستشفياتشبراالقاهرة36
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
المهندسين جمعية برج-  حلمى احمد ميدان 26

0222345693

0222345693

0223367212

العسكرى غمرة مستشفيمستشفياتغمرةالقاهرة37
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22354288 - 22353451مترو محطة القاهرة-  باغوص نفق امام–  الشرابية

الجزيرة مستشفيمستشفياتفيصلالقاهرة38
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
السيد لطفى أحمد ش 8

0233357014

0233357022

0233357076

التخصصي الرحاب مستشفيمستشفياتالرحاب مدينةالقاهرة39
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22980653غاندي الزعيم ش 10

بالهايكستب العسكرى المستشفيمستشفياتالشروق مدينةالقاهرة40
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية

 شرطة ونقطة الهايكستب اتوبيس موقف امام الهايكستب

الهايكستب
26219108

الشروق نور مستشفيمستشفياتالشروق مدينةالقاهرة41
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية

 سنترال امام-  الثامن الحى-  الحرية ميدان من االول المدخل

البريد مكتب بجوار-  الشروق

01113444234

0226888857/8/9

0226888860

للعيون الرواد مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة42
 عالج/  داخلية عيادات

خارجى
مول طيبة خلف-  المفتى انور شارع

19635

0224018502

الشرطة مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة43
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
24010926 - 22617055 - 22616824التخصصي الطبي المركز بجوار-  السابع الحي الطيران ش

العرب المقاولون مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة44
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
19660 - 23426000االخضر الجبل

الدولي حسبو مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة45
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
01000455231فخري أحمد ش 6

العقاد فيفا مستشفيمستشفياتنصر مدينةالقاهرة46
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية

 المنطقة-   العقاد عباس شارع من حمام مصطفي محمد شارع 12

األولى
0222610040

الحميات مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة47
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
24153754الماظة سينما وبجوار اديال شركة امام الثورة شارع الماظة

للعائالت الجالء مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة48
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22673655 - 22673650 - 22673410بالماظة الجوية القاعدة بجوار القاهرة مطار طريق 3



الدره مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة49
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22411110المطار-  الحجاز ميدان 91

بالماظة العسكري المستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة50
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22906835االشارة دار بجوار الثورة شارع الماظة

01001419576-0245379747الثامن الدور العصر سوق عمارة المأمون الخليفة ش 50عيونالعيون دار مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة51

0224186800للبصريات جولي أعلى روكسي أبراج المأمون الخليفة شارع 19عيونالعيون دار مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة52

بيتر سان مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة53
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
الحجاز ميدان-  الرافعي الرحمن عبد ش 3

01227440261 - 01227440262 - 21805484 - 21804483 - 

21804039 - 21804140

الحياة عين مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة54
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
الجديده النزهه-  النزهه سنترال بجوار-  النصر شارع 16 

0226214025

01060597320 

فلسطين مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة55
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
22909008 - 22909007الجولف أرض-  الثورة ش 64

العسكرى الجديدة مصر مستشفيمستشفياتالجديدة مصرالقاهرة56
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
24153754 - 26321592شمس عين قسم امام-  السويس جسر شارع

المسلحة بالقوات المدنيين العاملين مستشفيمستشفياتالقديمة مصرالقاهرة57
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
23628740 - 23648620الصالح الملك النيل كورنيش الفسطاط مدرسة شارع

01065533651البحوث مترو محطة أمام-  التحرير ش 6للجراحه الدقي مركزمتخصصة مراكزالدقىالقاهرة58

3 الدور-  مقار أمام-  البحوث مترو محطة أمام- التحرير ش 2مناظيرالهضمي الجهاز لمناظير سكوب مصر مركزمتخصصة مراكزالدقىالقاهرة59
0233357243

01152360225

01157057095االهلي البنك عمارة-  سفير فندق أمام-  المساحه ميدان 5دمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزالدقىالقاهرة60

01152360225البرج ومعمل والنور التوحيد بجوار-  الثانى الحىمناظيرالهضمي الجهاز لمناظير سكوب مصر مركزمتخصصة مراكزاكتوبر من السادسالقاهرة61

33458319 - 01001472240الشاذلي المحاسن ابو ش 5مركزة ورعاية قسطرةللقسطرة  كاث اليف مركزمتخصصة مراكزالعجوزةالقاهرة62

01159500027 - 01010094779الجوي مستشفي خلف-  الشمالي التسعين - CMC مولوحنجره وأذن أنفالطبي كلينكا مركزمتخصصة مراكزالجديدة القاهرةالقاهرة63

25203302 - 01224146068الثالث الشطر-  الالسلكي 21/26أوراماألورام لعالج النيل مركزمتخصصة مراكزالجديدة المعادىالقاهرة64

عيونفيجن بيرفكت مركزمتخصصة مراكزالجديدة المعادىالقاهرة65
 بجوار-  العلوي المعراج-  المعادي زهراء - ( الدائري ) كارفور ش

الشبراوي
01100001823 - 01100001923



01123334400 - 01011654448 - 25218075الكويتي المسجد بجوار-  المعادي زهراء ابراج 57وحنجره وأذن أنفالطبي كلينكا مركزمتخصصة مراكزالجديدة المعادىالقاهرة66

الزمالك نادى سور اخر-  العربية الدول جامعة ش 5أوراماألورام لعالج ألفا مركزمتخصصة مراكزالمهندسينالقاهرة67
01147447390

0233058526

01157057095الحره األسواق بجوار-  العربيه الدول جامعة ش 98دمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزالمهندسينالقاهرة68

33763473المصرى المتحف بوابة امامالتخصصات جميعبالرماية الخارجية العيادةمتخصصة مراكزالهرمالقاهرة69

01144146813 - 39768885 - 39768886الليل كازينو أمام-  الرئيسي الهرم ش 365عيونالتخصصي العيون نور مركزمتخصصة مراكزالهرمالقاهرة70

26351921 - 26352615 - 24102117التجنيد ادارة وخلف اكتوبر 6 نادى بجوار الحلمية الزهراء مدينةالتخصصات جميعبالحلمية الخارجية العيادةمتخصصة مراكزالزيتون حلميةالقاهرة71

01157057095الطوابق-  االربعين ش 38دمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزفيصلالقاهرة72

01157057095القديم المرور أمام-  توتال بنزينة بجوار-  الشروق مول جرانددمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزالشروق مدينةالقاهرة73

01157057095الثالث الدور-  اللؤلؤه سنتر-  االول الحيدمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزالعبور مدينةالقاهرة74

01117579944 - 01016555508عباس يوسف مع النصر طريق تقاطع-  الفؤاد دار مستشفيعيونالعيون وجراحة لطب العاصمه مركزمتخصصة مراكزنصر مدينةالقاهرة75

01016555508 - 23547091االهلي للنادي الرئيسي الباب أمام-  المأمون حسن ش 123عيونالعيون وجراحة لطب العاصمه مركزمتخصصة مراكزنصر مدينةالقاهرة76

24192110 - 01273730579الحرية ليسية مدرسة أمام-  تريومف ميدان-  النزهه ش 116أوراماألورام لعالج ألفا مركزمتخصصة مراكزالجديدة مصرالقاهرة77

01211546666تريومف ميدان-  بانوراما برج-  النزهة شارع 138مناظيرالهضمي الجهاز لمناظير سكوب مصر مركزمتخصصة مراكزالجديدة مصرالقاهرة78

01157057095الدين صالح ميدان-  كليوباترا ش 40دمويه وأوعيه قلبالحياه نبض مركزمتخصصة مراكزالجديدة مصرالقاهرة79

الحكوميه المصالح مجمع امام الجيزه ميدان19011 صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة80

01211120093

01032776077

0235720042

(تجاره بوابه ) القاهره جامعه امام ثروت ش19011 صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة81
01211120097

01101288810

19600األعظم البحر 134العزبي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة82



19600عقبة ميت-  النيل وادى شارع 65العزبي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة83

01200895770 - 0237741522المصريين ام مترو محطه امام الجيزي ربيع شارع 19شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة84

0233072421المنيب–  الرئيسي ترسا شارع 3شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة85

01211543384 - 0235613813الشرقيه العمرانيه–  الزمر ترعه شارع 46شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة86

0235612058 - 01280445732الصدر مستشفي-  العمرانية المستشفى ش17شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة87

شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة88
 مصر بنزينة بجوار االعظم البحر شارع-  االطباء لؤلؤة برج

للبترول
02-37744650

35721393 - 01223688332الشفا محطةشادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة89

01210474214البوصتة بجوار الصناديلي ش ١١٢شادي صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة90

19110السرايات بين-  المرور بجوار-  عثمان ذكى شارع 21مصر صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة91

19110مراد شارع 5مصر صيدلياتصيدلياتالجيزةالقاهرة92

شاهين بجوار  الزراعه  وزاره ش 1901131 صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة93

01033763244

01119011548

01208369997

19600مصدق شارع 22العزبي صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة94

419600 بوابة ـ الصيد نادىالعزبي صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة95

19600الدقي كوبرى قبل-  رشدان شارع 1العزبي صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة96

15055الدقى مصدق ش47الدين عز صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة97

19110البحوث مترو محطة بجوار التحرير ش 20مصر صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة98

19110الدقي مترو محطة بجوار-  التحرير ش 118مصر صيدلياتصيدلياتالدقيالقاهرة99



يوليو 26ش 19011140 صيدلياتصيدلياتالزمالكالقاهرة100

01119011897

01014895333

01208388816

19600على بهجت ش 46العزبي صيدلياتصيدلياتالزمالكالقاهرة101

19600النيل قصر-  االفضل الملك شارع أ 6العزبي صيدلياتصيدلياتالزمالكالقاهرة102

19199كلثوم ام برج خلف-  الفدا ابو ش من النبية ابن-  ش3سيف صيدلياتصيدلياتالزمالكالقاهرة103

19110الزمالك- صبري حسن ش ب 11مصر صيدلياتصيدلياتالزمالكالقاهرة104

الصفوه مستشفي بجوار_  االول الحي اكتوبر 6 الكفراوي محور19011 صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة105

01212596020

01128190118

01011789953

2 بي  بوابه مصر مول19011 صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة106

01157190110

01276958500

0236121024

19011 صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة107
 الشرطه مستشفي بجوار كايرومديكال مول في الخامس الحي

المركزي المحور 3/50

01208388832

01156190116

01011743922

الثالث الحي _ 1 مجاوره 1901147 صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة108

01277374461

01150388388

0238355790

01127292992االول الحي سنترال بجوارعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة109

01124920003الند دريم امام والنور التوحيد بجوار الفردوس مدينةعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة110

01124940008جروب عرفه بجوار مول فاميلي-  االول الحيعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة111

01158997936كان كان ش - 5م 12  الحىعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة112

01154020108المنصور سنتر 11 الحىعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة113

01154020110التعمير سنتر 8 الحىعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة114

01154020103متر 100 الشباب 11 الحىعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة115

01158997941السنترال بجوار-  الفنون معهد شارع-  االول الحىعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة116



01154019354( مؤنس علي. د مستشفي ) رامو مساكن أمام المتميزعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة117

01124890002الخزان شارع-  الخامس الحيعلي أبو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة118

01118102626 - 01030307500 - 38381028مول دايموند خلف االمريكيه-  السابع الحي-  الدين علي مولالدكتور صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة119

219600 رقم محل-  مول السيتى ـ المركزى المحور ج 17العزبي صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة120

19600أكتوبر 6 جامعة خلف ـ السابع الحى 283 قطعةالعزبي صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة121

19600العرب مول - H052 رقم الوحدةالعزبي صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة122

19600االولى المجاورة-  الثالث الحى - 101 قطعة-  المركزى المحورالعزبي صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة123

1119199 الحى-(مول)ستار سيتى-المحورسيف صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة124

19199خلود سنتر الثالثة المجاورة  االول الحىسيف صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة125

15055األرضى الدور–  مول كايرو محالت–  الهرم ش269الدين عز صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة126

الدين عز صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة127
 الجيزة محافظة اكتوبر من السادس قسم 7 مجاورة الثاني الحي

1،12،13،14،15 رقم محل
15055

16803المؤمنين ام مدرسة أمام - 2000 جيل ش الثاني الحيفارماسي نيو صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة128

ماجدة صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة129
-  المختار مدينة-  والجوازات المرور بجوار-  فودافون ميدان

والسادس الخامس الحي خدمات محور
01001534983 - 38334668

01028299090الوجيه سنتر خلف-  اجياد سنتر - 11 الحيماجدة صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة130

01067717739حمد ال مسجد بجوار - 19 ش - 5 الحيماجدة صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة131

مصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة132
 سنترال بجوار مول دولفين خلف األول الحي السنترال شارع 385

أكتوبر
19110

19110الغربي السوق الند دريم 3 مدخلمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة133



19110مول جولدن– فودافون ميدانمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة134

19110استريب بالم مول-  المتميز الحىمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة135

19110ماجدة ميدان-  بريمافيستا مركزمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة136

519110 بوابة العرب مولمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة137

119110د بوابة-  مصر مولمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة138

19110الرياضي النصر مول بجوار-  المركزي المحور-  مول جلوريمصر صيدلياتصيدلياتاكتوبر من السادسالقاهرة139

19600الثانوية الثنية مدرسة امام- خيرت شارع 2 العزبي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة140

19199قدرى ش4سيف صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة141

19199القلعة شارع 44سيف صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة142

01279596388 – 23914550ماهر احمد مستشفي بجوار بورسعيد شارع 347شادي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة143

01271240144الكومي شارع 38شادي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة144

01212033133 - 23918148االمه مجلس شارع 73شادي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة145

01212033030 - 27950344تسيباس بجوار العيني القصر شارع 68شادي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة146

01200897736 - 35720560المحطه شارع 24شادي صيدلياتصيدلياتزينب السيدةالقاهرة147

A4 مبني 12 الحي  CIC الكندي المعهد بجوار  المعز سوق19011 صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة148

01200811938

01065688878

01142190117

18 قطعه تورز تاون مبني 27 رقم محل واتر كرازي محور19011 صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة149

0237939094

0237939095

01011742236

01154020106الثالث الحي-  سمسمه مطعم بجوارعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة150



01154020105المركزي المستشفي بجوارعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة151

01154020109زايد الشيخ نادي أمامعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة152

01154020122التخصصي المستشفي بجوارعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة153

401154020102م سوق األول الحيعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة154

01154019536عشر السادس الحي الدين بدر سنتر-  الدين بدرعلي أبو صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة155

2619600 رقم محل - 2000 زايد-  مول اركان عمارات 6العزبي صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة156

19199ماركت مترو بجوار مول  مدىبوينتسيف صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة157

19110سعودي بجوار مارك سيتيمصر صيدلياتصيدلياتزايد الشيخالقاهرة158

الوايلي قسم بجوار19011 صيدلياتصيدلياتالعباسيةالقاهرة159

01102619011

01010605106

0224820037

19600الوايلى قسم بجوار-  العباسية شارع 99العزبي صيدلياتصيدلياتالعباسيةالقاهرة160

19600التطبيقيين نقابة بجوار-  العباسية ميدان من صدقى على 13العزبي صيدلياتصيدلياتالعباسيةالقاهرة161

01204288330العجوزه مرور امام-  السودان ش 93هوم صيدلياتصيدلياتالعجوزةالقاهرة162

01280454051 - 33020734العجوزة قسم امبابه جراج امام السودان شارع 377شادي صيدلياتصيدلياتالعجوزةالقاهرة163

16803السودان ش 389فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالعجوزةالقاهرة164

16803الشاذليه الحامديه-  الدين بدر محمود ش 6فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالعجوزةالقاهرة165

بوينت سنتر بوابه  كايروفيستفال19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة166

01119011925

01208369996

01062555746

19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة167
 اإلسكان بنك عمارات الثالثه المجاوره 5,4 رقم ا 18عماره

األول التجمع والتعمير

01155819011

01207673328

01065557197



19600الثالث التجمع-  مول فيوتشر-  االرضى الدور - 6،5،4 رقم محلالعزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة168

19600الثالث التجمع-  االولي المنطقة-  الرابعة المجاورة - 18 رقم عقارالعزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة169

19600الخامس التجمع-  ستارز سلفر مول-  األرضى الدور 9 محلالعزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة170

العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة171
 التجمع-  التسعين شارع-  مول تاون داون - R1.07 رقم محل

الخامس
19600

19600الخامس التجمع-  مول سيتى كايروفيستيفال- 2-078 رقم الوحدةالعزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة172

19199مول كونكوردسيف صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة173

19199الحمد مسجد خلف-  مول ستارز سفنسيف صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة174

العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة175
 ووتر - C مبنى-  األرضي الدور - CGS3 رقم التجارية الوحدة

االول التجمع-  واي
19600

15055الثانيه المنطقه زينة مول 16 ش 5 ال الحىالدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة176

الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة177
 خدمات مركز 22 رقم قطعة (1) رقم التجاري بالمحل الكائن

األول التجمع-  األول التجمع
15055

15055األول التجمع خدمات مركز-  تبارك مستشفىالدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة178

15055ميراج-  األول التجمع كامل مصطفي محور-  ريزدانس الميراجالدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة179

15055بشار و مؤمن مول–  الشمال التسعين شارعالدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة180

الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة181
 بجوار - 17 ش-  الثالثة المنطقة-  االول الحى-  الخامس التجمع

الوايتس-  البريطانية المدرسة
15055

الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة182
 الكرمة مستشفى اسفل–  النرجس خدمات مول–  فيالت النرجس

الخامس التجمع– 
15055

19110الخامس التجمع خدمات مركز شارع 79 العقار 2-  مول اليفمصر صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة183

619110 ب السكنية االحياء منطقة - 5 محل-  مدينتىمصر صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة184



مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة القاهرةالقاهرة185
 رابعة مركز امام قرطبة مول الخامسة المحلية-  الثالث التجمع

الحق الوعد مسجد بجوار
19110

01275184476المطرية الحرية شارع 47شادي صيدلياتصيدلياتالمطريةالقاهرة186

كويدر بجوار  2 مدخل المعادي كورنيش 19011 صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة187

0227509732

0227509648

01111911420

الدمياطي التابعي بجوار المعادي مترو محطه امام 9 ش19011 صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة188

0223588404

01144444875

01226541987

19600القديمة مصر قسم بجوار ـ النيل كورنيش 899العزبي صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة189

19600الحرية ميدان 23العزبي صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة190

19600الدولى السالم مستشفي بجوار-  النيل كورنيش516العزبي صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة191

سيف صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة192
 القوات مستشفى امام)3 رقم محل- عثمان عمارات17 برج

( المسلحة
19199

19199المحطة ميدان 9شسيف صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة193

15055المعادى عرب ميدان المعادى رياض المنعم عبد شارع 1الدين عز صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة194

25180565 - 501277699648 محل-  الخامس الشطر 303 شعناية صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة195

101271455666 الرياض برج-  النيل كورنيش ش 19هوم صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة196

01288067113المصري االهلي البنك بجوار - 9 ش 107هوم صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة197

19600الجزائـر ميـدان-  النصر شـارع 45العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة198

سيف صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة199
 دجلة 233ش االمل مشروع الشرطة عمارات 7 عمارة5 رقم محل

المعادى
19199

19199زمان خير بجوار- المعادى زهراء رزينس ريحانة مولسيف صيدلياتصيدلياتالمعادىالقاهرة200

15055نيركو مساكن الثالث الشطر المعادى زهراء أ 22الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة201



19110ريزيدنس ريحانة عمارة- المعادي زهراء مدخلمصر صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة202

19110المعادى ثكنات-  الحرية ليسية مدرسة امام 87 ش 20مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة203

19110المعادى دجلة - 216 شارع 5/11مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة204

19110النصر ش ر 22 مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة205

01201040198المعراج البان بجوار - 9 المجاوره 3/9 151هوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة206

01288814153الدهب ابا وسيراميك كارفور بجوار 6 المجاوره 6057 عمارههوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة207

01288071146طأطأ مطعم بجوار-  النصر ش من متفرع 263 ش 61هوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة208

01271485666السلم محطة-  مكه شارع-  اللؤلؤه برج 7 سيناء شمال تقسيمهوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة209

201202277620 عماره 87 بلوك 13 ال الشطرهوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة210

01287143300عدويه كافيه بجوار-  الخمسين شارعهوم صيدلياتصيدلياتالجديدة المعادىالقاهرة211

الكوثر-  مصر بنك امام النافوره ميدان19011 صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة212

0228452855

0228450436

01211120054

19600والنور التوحيد بجوار ـ 6018 قطعـة 9  شـارع 98العزبي صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة213

19199العليا الهضبة 527 قطعة9 ش13سيف صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة214

01223833559-33807033-433807039 البوابة ن المجاوره 281عمارةشادي صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة215

01142010509 - 01273390997 - 01099909406 - 33906438المنوفي كبابجي بجوار االولي البوابه المعدنيه الثروه شارع 292شادي صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة216

15055البيك مطعم بجوار 7964 قطعة المقطم 9 شارعالدين عز صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة217

919110 شارع ق 400مصر صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة218



01271464666ديزاين عمرو بجوار الدين صالح ش 139هوم صيدلياتصيدلياتالمقطمالقاهرة219

19600سعود ال العزيز عبد 123 العزبي صيدلياتصيدلياتالمنيلالقاهرة220

19600الباشا ميدان-  الروضة منيل شارع 69العزبي صيدلياتصيدلياتالمنيلالقاهرة221

19199الروضة منيل أ34سيف صيدلياتصيدلياتالمنيلالقاهرة222

01212033020 - 23641656المنيل شارع 81شادي صيدلياتصيدلياتالمنيلالقاهرة223

01212033003 - 23680326القديمه مصر كورنيش 1015شادي صيدلياتصيدلياتالمنيلالقاهرة224

مول بالتنيوم داخل شهاب  ش 1901124 صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة225

01006921093

01275685682

0237626242

محمود مصطفي اول عثمان عمارات1901169 صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة226

01211120047

01099905222

0220802193

محمود مصطفي مسجد امام الدول جامعه ش1901127 صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة227

01099255939

01156819011

0233376012

19600سـوريـا شــارع 11العزبي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة228

19600عرابى احمد-  ناصر مساكن - 5 بلوك-  عرابى احمد شارعالعزبي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة229

19600سوريا شارع مع السودان شارع تقاطع-  السودان شارع 166العزبي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة230

19600النيل وادى من شهاب شارع 85العزبي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة231

19199شهاب-  دجلة ش22سيف صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة232

19199السودانسيف صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة233

19199شارع272سيف صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة234

33449955-02 / 01228916831سفنكس ميدان يوليو 26 شارع 166شادي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة235



0237492511 - 01275143410زمان خير امام السودان شارع 46شادي صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة236

15055العروبة مقلة بجوار  العربية الدول جامعة ش41الدين عز صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة237

15055العز ابو الدين محى ش 21 الدين عز صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة238

15055شهاب شارع 45الدين عز صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة239

15055عبدالعزيز احمد البطل شارع 8الدين عز صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة240

15055العرب جزيرة–  لبنان شارع 7  الدين عز صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة241

19110العز ابو الدين محيي ش 40مصر صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة242

19110لبنان شارع 25مصر صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة243

19110العرب جزيرة شارع 32 رمصر صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة244

16803عرابي أحمد ش 28فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالمهندسينالقاهرة245

0226202064الجديدة النزهة المنورة المدينة شارع 7شادي صيدلياتصيدلياتالجديدة النزهةالقاهرة246

26901584 - 01223699936الجديده النزهه-  الرئيسى النزهة شارع 74شادي صيدلياتصيدلياتالجديدة النزهةالقاهرة247

المستشفي ناصيه-  الهرم شارع 114 رقم19011 صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة248

01119011741

01211183207

01065149222

الدين نصر_ المرزاجي ناصيه غالب محمود ش 190119 صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة249

01156419011

01011789488

01212594957

الطالبيه قسم بجوار الهرم ش19011424 صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة250

01200476074

01200198133

0235685585

19600الهـــرم شــارع 195العزبي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة251

19600مصر بنك بجوار األهرام شارع 509العزبي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة252



319600 رقم محل-  االهرام قصر فندق امام الهرم شارع 44العزبي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة253

19600الهرم شارع-  مول زيزينيا-  االرضى بالدور 001 رقم الوحدةالعزبي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة254

01207477050 - 33859057السياحي الهول ابو شارع 220شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة255

01202489408 - 37400482المريوطيه العروبه شارع 120شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة256

01200899167 - 33856970السيسي شارع 50شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة257

01288817508 - 33786051ويمبي االفغاني الدين جمال ش3شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة258

01200896692 - 33859812الجبل كفر المنصوريه ترعه شارع 15شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة259

01223833997 - 33881114المريوطية ترعة من الثالثينى ش سيف فؤاد شارع72شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة260

01275548334توتال بنزينة بجوار المريوطية الدائرى منزلشادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة261

01274545430 - 0235619707المرسلين خاتم شارع- مصر بنك ابراج 16شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة262

01229021284اللبيني الباسل ميدان االلي المجزر شارعشادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة263

01207477060 - 37718712رجب اوالد بجوار واالمل الوفاء شارعشادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة264

01274545429-37773105محرم عثمان-  الرئيسي العروبه شارع 316شادي صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة265

15055الطالبية- منتصر عمارات–  الهرم شارع 300الدين عز صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة266

01030603006 - 01144014406 - 35846033الطلبيه محطة-  الهرم ش 317الدكتور صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة267

01117770012 - 33832030بيم ماركت بجوار-  الجديد الثالثيني شالدكتور صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة268

01094771594 - 01154530657 - 35852577االخضر الكوم-  امين خالد ش 33الدكتور صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة269



37404753الهرم من متفرع مشعل-  المنصوريه ش 195الدكتور صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة270

19110ماركت بجوارمترو-  العريش ش 1مصر صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة271

مصر صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة272
 الكوم-  الهرم جوهرة فندق بجوار-  الرئيسي الهرم ش 103

االخضر
19110

19110مشعل-  بيتكو مدينة-  الرئيسى الهرم شارع 32مصر صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة273

مصر صيدلياتصيدلياتالهرمالقاهرة274
الهرم ش 334

الدولي الجيزة مستشفى داخل
19110

البرنس كبده اما امبابه حرب طلعت ش19011 صيدلياتصيدلياتامبابةالقاهرة275

01122190115

01011790665

01212595667

الجيش ش الرابعه البوابه ن 19011426 صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة276

01119011390

01065705558

01207191470

01158997931المعدنية الثروه ش 2علي أبو صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة277

01154019537األهرام حدائق نادي امام-  األولي البوابةعلي أبو صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة278

119600 بوابة-  التعاونية تقسيم-  ج 1العزبي صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة279

19199االهرام حدائق-  االولى البوابة أش59سيف صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة280

15055الرابعه البوابه الجيش ش ط349الدين عز صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة281

15055الرابعة البوابة الجيش شارع ل 426الدين عز صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة282

19110خوفو بوابة-  جاردينيا شارع ب 161مصر صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة283

16803التالته البوابه ع منطقه 302فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتاالهرام حدائقالقاهرة284

19600مول السرايا-   العهد ولى شارعالعزبي صيدلياتصيدلياتالقبة حدائقالقاهرة285

االول سليم 19011146 صيدلياتصيدلياتالزيتون حلميةالقاهرة286

01150190117

01211183036

01011791551



19600زمان خير ماركت سوبر بجوار-  االول سليم شارع 136العزبي صيدلياتصيدلياتالزيتون حلميةالقاهرة287

16803الجبل ترعة ش 343فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالزيتون حلميةالقاهرة288

16803الجبل ترعة ش 301فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالزيتون حلميةالقاهرة289

19600الشهداء ميدان-  انسى احمد شارع 1العزبي صيدلياتصيدلياتحلوانالقاهرة290

19199كارفور بجوار عزام مسجد ش تقاطع رايل ش55سيف صيدلياتصيدلياتحلوانالقاهرة291

16803الزراعي حلوان مصر ش 145فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالسالم دارالقاهرة292

19600أ 104 رقم محل-  مصر محطة–  الحديد السكةالعزبي صيدلياتصيدلياترمسيسالقاهرة293

19600سعيد احمد كوبرى نزلة اخر-  رمسيس شارع 317العزبي صيدلياتصيدلياترمسيسالقاهرة294

01275143411العالي القضاء دار قبل فودافون فرع بجوار رمسيس شارع 47شادي صيدلياتصيدلياترمسيسالقاهرة295

شبرا خلوصي شارع 19011126 صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة296

01119011865

01207673285

01065553479

19600تريزا سانت محطة امام-  شبرا شارع 156 العزبي صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة297

19600شبرا شارع 113العزبي صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة298

19199شبرا ش41سيف صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة299

01274545428 - 22024363الرئيسي شبرا شارع 153شادي صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة300

01228916538 - 22027230خلوصي شارع 110شادي صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة301

01200897793 - 24579367الفرج روض الفرج ابو شارع 86شادي صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة302

15055المظالت–  شبرا شارع 282الدين عز صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة303



15055البوالقيه الترعه ش 174 الدين عز صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة304

15055البوالقيه الترعه ش 156الدين عز صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة305

19110المسرة مترو محطة بجوار-  شبرا ش 77مصر صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة306

16803الفرج روض-  طه محمود علي ش ناصية-  الفرج ابو ش 121فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتشبراالقاهرة307

شادي صيدلياتصيدلياتشمس عينالقاهرة308
 امام النخل عزبة عصمت منشية ناصية شمس عين شارع 32

العمدة حاتي
24938284 - 01275184475

24407704-02 - 01228916833النخل عزبة التوفيقية ترعة شارع 109شادي صيدلياتصيدلياتشمس عينالقاهرة309

16803الغربيه شمس عين-  الطوايله عرب ش 44فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتشمس عينالقاهرة310

العزبي صيدلياتصيدلياتغمرةالقاهرة311
 المستشفى بجوار رمسيس شارع (189 وسابقا ) حاليا 185

القبطى
19600

فيصل اول االطباء برج الرياضي النادي ش 1901155 صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة312
01150919011

01011518155

الطالبيه فيصل الملك شارع ا 401 رقم19011 صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة313

01003324833

01141901126

01212595482

كينج برجر امام  بالزا أبراج  فيصل اخر19011 صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة314

01010533188

01119011568

0237712659

فيصل شارع األطباء برج بجوار19011 صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة315

01002766277

01147190110

01212519167

01158277007 - 01005747760 - 35873102التميمي محطة-  عيسي السميع عبد شارعالدكتور صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة316

01224926267 - 01030202201 - 37441714المستقبل مدرسة امام-  الشين. د شارع 53الدكتور صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة317

01030202209 - 01111609700 - 37404052الطوابق-  الحديثه فضل مدرسة امام كعابيش شارعالدكتور صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة318

35952414الطوابق-  كعابيش شارع اخرالدكتور صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة319

19600مـدكـور محطـة فيصـل شـارع 447العزبي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة320



19600الطالبية-  فيصل شارع 362العزبي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة321

19199التعاون محطة-  فيصل الملك ش223سيف صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة322

19199فيصل الفيصلية عمارات10/2سيف صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة323

01275184394 - 33876196غازتك بنزينة بجوار فيصل الملك شارع 206شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة324

0233935579 - 01001905051الميركاتو اسواق امام السباعي فريد أول فيصل شارع 387شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة325

0237757303 - 01223882998فيصل اللواء ارض ماهر احمد شارع27شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة326

شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة327
 ميدان بعد طهرمس كفر شارع من سعيد المجيد عبد شارع ١

المجنون جحا كشري بعد الساعه
01271242055

0233856185 - 012080447638للسيارات زيتون معرض بجوار الرئيسى فيصل ش54شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة328

شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة329
 من الشين دكتور شارع من متفرع شفيق ابراهيم شارع 2

المستقبل-  المريوطية
01275184390 - 0237448711

شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة330
 مقلة امام-  المعمور البيت ماركت سوبر بجوار المنشية شارع 2

البكاري منشية-  السلطان
01275184486 - 0237200771

01275184392 - 37238339-02العبد اسواق بجوار العشرين شارع 49شادي صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة331

15055العريش ش بجوار فيصل الملك ش173الدين عز صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة332

16803المريوطيه-  فيصل الملك ش 98فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة333

16803المريوطيه ناصية-  الشيشيني ش 1فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتفيصلالقاهرة334

الرياضي الرحاب نادي 4 بوابه بجوار_  الرحاب نادي19011 صيدلياتصيدلياتالرحاب مدينةالقاهرة335

01222999452

0226071552

0226071553

19600المنزلية الخدمات منطقة -  2 التجارى مول الرحاب مدينةالعزبي صيدلياتصيدلياتالرحاب مدينةالقاهرة336

العزبي صيدلياتصيدلياتالرحاب مدينةالقاهرة337
-  التجارى السوق-  الرحاب بمدينة 51,52 رقم التجارى المحل

المنزلية الخدمات منطقة
19600



15055التجاري السوق فى الشانزلزيه ممر 289 الدين عز صيدلياتصيدلياتالرحاب مدينةالقاهرة338

15055الشرقي السوق b 28 رقم محل الدين عز صيدلياتصيدلياتالرحاب مدينةالقاهرة339

التجاري المول/  الثالثه المجاوره/  التاسع الحي19011 صيدلياتصيدلياتالشروق مدينةالقاهرة340

01157190118

01033331826

01211120058

19600مول بالزا سكاى-  االرضى الدور - 217A محلالعزبي صيدلياتصيدلياتالشروق مدينةالقاهرة341

419600 رقم محل - 6 رقم قطعة-  الثانية المجاورة-  األول الحيالعزبي صيدلياتصيدلياتالشروق مدينةالقاهرة342

19110بالزا سكاى مولمصر صيدلياتصيدلياتالشروق مدينةالقاهرة343

السادس الحى-  بالزا كابيتال بمول19011 صيدلياتصيدلياتالعبور مدينةالقاهرة344

01003777029

01158800891

01212656583

01030714314 - 01289544341اخترنالك هايبر بجوار-  بالذا كابيتال خلف-  السادس الحيوجيه بيتر. د صيدليةصيدلياتالعبور مدينةالقاهرة345

السادس الحي مركز 74فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالعبور مدينةالقاهرة346

االولي المجاوره/  األول الحي19011 صيدلياتصيدلياتبدر مدينةالقاهرة347

01211120057

01113407000

01033323511

الياسمين/  الخامس الحي19011 صيدلياتصيدلياتبدر مدينةالقاهرة348

01002736622

01027441997

01002736622

االستقبال بجوار 5 نفق استار ستي مول19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة349

01205997336

01201988892

0224801978

النصر طريق رابعه ميدان 1901115 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة350

0224025657

0224038730

0224018223

عبيد مكرم من متفرع الظاهرى داود ابو 1901151 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة351

01125190113

01011790668

01211120048

الجولف ارض_ النزهه ش_ الجوي الدفاع سور19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة352
0224152162

01211120043

19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة353
 الحي بعد النحاس مصطفي شارع اخر للتعمير مصر عمارات 24

الثامن

01211120046

01063362659

01033000133

الواحه ميدان19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة354

01099642268

01102975555

0223260166



نصر مدينة زهراء العيادة ش19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة355

01014998552

01211120049

0224117808

مسكن االلف موقف امام نصر مدينة العاشر الحي موقف19011 صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة356

01200513015

01200123912

01016356669

01158997932بشاير بجوار-  الثامن الحي-  التعمير ديار كمبوند داخلعلي أبو صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة357

19600النحاس مصطفى شارع 42العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة358

العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة359

 متولى محمد شـارعى تقـاطع ـ بسمله برج 42 بلوك 46 قطعة

 مدينة ـ العاشرة المنطقة ـ النحاس مصطفى أمتداد مع الشعراوى

شـرق نصـر

19600

العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة360
 سيتى امام-  العامة الرئاسة مدفعية اسكان مشروع أ محل 1 

7 بوابة مول ستارز
19600

19600االهلى النادى امام المأمون حسن شارع 94العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة361

19600الجوى الدفاع دار امام-   النزهة ش–  السعودية الشركة عمارات 8العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة362

19600العاشرة المنطقة–  الزمر احمد شارع -  21 بلوك 5 قطعةالعزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة363

العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة364
 الحى - (العربى هللا عبد ش) الطيران شارع امتداد - 58 عمارة

السابع
19600

19600فخرى احمد شارع 32العزبي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة365

19199الثامن الحى العقاد عباس إمتداد العتاهية ابو شارع50سيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة366

19199النصر تقاطع عبيد مكرم ش1سيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة367

19199سنتر ستارز سيتى-  الخطاب بن عمرسيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة368

19199االهلى النادى امام مأمون حسن ش74سيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة369

19199النحاس مصطفى-امين على 46سيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة370

19199مول جنينة بجوار البطراوى ش42سيف صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة371



01274545426 - 22722466النحاس مصطفي شارع 71شادي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة372

23051190 - 01280469088نصر مدينة اول قسم بجوار الكهرباء شركة امام النصر شارع 8شادي صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة373

15055العاشر الحى- النصر احمد ش21الدين عز صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة374

8515055 رقم 19 رقم ارض قطعه النحاس مصطفى112الدين عز صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة375

22635706 - 01277699646سونيستا فندق خلف-  الطيران ش من الحفيظ عبد عثمان ش 32عناية صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة376

19110النزهة ش اول الساعة ميدان االستثماري رابعة عمارات 14مصر صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة377

مصر صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة378
 شارع من متفرع التونى خضر شارع التوفيق عمارات 153

الطيران
19110

16803الشعراوي متولي ش 24فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتنصر مدينةالقاهرة379

القاهرة مدينتى - (B3) الخدمات المنطقة 1 رقم محل19011 صيدلياتصيدلياتمدينتىالقاهرة380

01212655637

01003962225

01158800104

19600مدينتى - B1 العمارات منطقة – 2 رقم محلالعزبي صيدلياتصيدلياتمدينتىالقاهرة381

15055السكنية االحياء مركز-  الثانية المنطقة 1 رقم محلالدين عز صيدلياتصيدلياتمدينتىالقاهرة382

سفير الصديق بكر ابو ش 1901166 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة383

012077735297

0224142451

01276956551

حافظ محمود ش 17  سفير19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة384

01287700888

0227762956

0227763521

سوبريم كافيه بجوار المشير ش امتداد بجوار الجديد ش19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة385

0222692796

0222699533

0222699544

روكسي سنيما بجوار hspc بنك اسفل  روكسي  ميدان 190111 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة386

0224552520

0222582785

01287704888

19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة387
 المركزي الجهاز امام  سالم صالح_  العبور عمارات 10

للمحاسبات

01211120089

01101288830

01003499962

سميكه فريد شارع نهايه مسكن االلف ميدان19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة388

01157785877

01207673170

01090050954



الطبري مدرسه امام شيراتون قريش صقر 116 عماره19011 صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة389

0222696960

01007000272

01211120067

19600البنات كلية ـ تيسير أحمد شارع 1العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة390

19600الكورية–  إبـراهيـم شـارع 19العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة391

19600الراشدين الخلفاء مستشفى داخل-  الميـريالند-   السبـاق شـارع 1العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة392

19600الحجاز شارع 169العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة393

19600روكسى ـ القبة شارع 9العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة394

العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة395
 خير ماركت سوبر بجوار-  شيراتون مساكن ـ النصر شارع 69

زمان
19600

19600الجديدة النزهة ـ حسين كامل محمد ش 36العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة396

19600الدولى القاهرة مطار - 1 رقم الركاب مبنى - 1 رقم السفر صالةالعزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة397

19600تريومف-  النزهة شارع 132العزبي صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة398

19199الوزراء حى- المطار شيراتونسيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة399

19199المطار- االوتوستراد طريق سيتى صن مول–  سيتى صنسيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة400

19199عفان بن عثمان ش120سيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة401

19199الميرغنى ش73سيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة402

19199المطار– دجلة وادى نادى– مولThe districtسيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة403

219199 بوابة الشمس نادى أمام-  بدوى الحميد عبد ش5سيف صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة404

24531330 - 24525338 - 24525339البكري منشية مستشفي أمام-  السويس جسر 22دينا صيدليةصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة405



15055بلو راديسون فندق بجوار النصر ش 13الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة406

15055النزهة–  حسين طه شارعالدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة407

15055الحجاز ميدان– فريد محمد شارع 81الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة408

الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة409
 م- مصرالجديده حي بجوار المحكمه أمام الحجاز شارع أ34

المحكمه
15055

15055فاطيمه سانت ميدان النزهه–  سنان احمد شارع 2الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة410

15055سفير ميدان–  الصديق بكر ابو شارع 75الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة411

15055الجامع ميدان  الرشيد هارون ش40الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة412

15055الدعاه مستشفي بجوار- شفيق محمد شارع 29الدين عز صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة413

01553413667 - 22667193شيراتون-  الفاروق وعيادات مسجد بجوار قريش صقر مساكن 4جمال فادي صيدليةصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة414

19110سفير ميدان- الصديق بكر ابو ش 58مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة415

19110الجديدة مصر األهرام ش من متفرع شريف ش أ14مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة416

19110الميرغنى شارع 68 رمصر صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة417

19110شيراتون-  الوزراء مربع-  الخطاب بن عمر ش 12مصر صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة418

16803سالم صالح-  العبور عمارات ش 20فارماسي نيو صيدلياتصيدلياتالجديدة مصرالقاهرة419

مصر بنك بجوار  يوليو 26 ش19011 صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة420

01212657285

01019459333

01141901145

عابدين قصر امام فريد محمد شارع مع التحرير ش تقاطع19011 صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة421

0227949018

0227947450

0227943018

العالي القضاء دار يوليو 26 ش1901121 صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة422

01119011674

01003555265

01119011482



19600العينى قصر شارع ناصية سامى امين شارع 23العزبي صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة423

19600الفلكى ميدان–  التجارية الغرفة امام ـ شعراوى هدى ش 24العزبي صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة424

219600 رقم محل-  حرب طلعت ميدان1العزبي صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة425

19600الحسين جامع أمام-  التجارى السوق 36العزبي صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة426

19199العينى القصر ش76سيف صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة427

19199اللوق باب استراند عمارة التحرير ميدانسيف صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة428

01280458805 - 23920102التحرير شارع162شادي صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة429

01029120160 - 01277699644البري القاهره ميناء مول داخل-  الترجمان ارض 3عناية صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة430

19110اللوق باب التحرير ش 176مصر صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة431

19110حرب طلعت شارع 44مصر صيدلياتصيدلياتالبلد وسطالقاهرة432

19989الجيزة ميدان-  مراد ش ٢٤سكان تكنوأشعة مراكزالجيزةالقاهرة433

19144ماركت رجب أوالد اعلى-  مراد شارع15سكان كايروأشعة مراكزالجيزةالقاهرة434

0235734702 - 0235736460مراد شارع 10(لألشعة شريف حافظ) ميجاسكانأشعة مراكزالجيزةالقاهرة435

19656مصدق ش 59لألشعه النيلأشعة مراكزالدقىالقاهرة436

19989النجدة ميدان-  الرابع الحي-  مول سيالسكان تكنوأشعة مراكزاكتوبر من السادسالقاهرة437

16171زايد الشيخ - 3 ال الدور - 6 مبنى مول اركانسكان الفاأشعة مراكزاكتوبر من السادسالقاهرة438

23952244 - 23925733 - 23952266 بورسعيد شارع251لألشعه الطاهرهأشعة مراكززينب السيدةالقاهرة439



(لألشعة شريف حافظ) ميجاسكانأشعة مراكززايد الشيخالقاهرة440
 محور-  كابيتال ومبنى كليوباترا سيراميكا بعد تاورز توبن مبنى

يوليو 26

0237939050

0237939060

19656التخصصي زايد الشيخ مستشفي بجوار 2 مدخللألشعه النيلأشعة مراكززايد الشيخالقاهرة441

19989الندى عيادات مجمع-  هيلز بيفرليسكان تكنوأشعة مراكززايد الشيخالقاهرة442

19144العباسية شارع91سكان كايروأشعة مراكزالعباسيةالقاهرة443

S2B19656 اداري مبني-  مول تاون داون- الخامس التجمع-  التسعين شلألشعه النيلأشعة مراكزالجديدة القاهرةالقاهرة444

سكان تكنوأشعة مراكزالجديدة القاهرةالقاهرة445
 التجمع-   الجديدة القاهرة محاكم مجمع أمام ٢ بارك ميديكال

الخامس
19989

سكان تكنوأشعة مراكزالجديدة القاهرةالقاهرة446
 صحة-  الجديدة القاهرة محاكم مجمع أمام- ٢ بارك ميديكال مبنى

الخامس التجمع-  المراه
19989

سكان الفاأشعة مراكزالجديدة القاهرةالقاهرة447
-  الثانى الدور-  بالزا كونكورد مول-  الجنوبى 90 ال شارع

الخامس التجمع
16171 - 0225364050

٥19989 رقم ١٥۰ ش ٢ الحرية ميدانسكان تكنوأشعة مراكزالمعادىالقاهرة448

19989المراه صحة - ٢ الحرية ميدان ١۰۰ شارع ۳٤سكان تكنوأشعة مراكزالمعادىالقاهرة449

16171المعادى كورنيش-  الدولى السالم مستشفي بجوار الكورنيش قسكان الفاأشعة مراكزالمعادىالقاهرة450

لألشعه النيلأشعة مراكزالمعادىالقاهرة451
 محطة أمام-  باالس معادي مبني - 9 شارع-  المحطه ميدان 1

المعادي مترو
19656

01066619000 - 225171115الجزائر ميدان-  النصر ش 45سكان كابيتالأشعة مراكزالجديدة المعادىالقاهرة452

19144ماركت رجب أوالد اعلى-  الجزائر شارع43سكان كايروأشعة مراكزالجديدة المعادىالقاهرة453

19144توتال بنزين محطة امام - 9 شارع420سكان كايروأشعة مراكزالمقطمالقاهرة454

19144ليبيا اويل بنزين محطة امام-  المنيل شارع110سكان كايروأشعة مراكزالمنيلالقاهرة455

19989شهاب ش من متفرع مالك بن أنس ش ٤٥سكان تكنوأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة456



16171الطبي الصفا برج-  الحجاز ميدان 1سكان الفاأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة457

01066619000 - 225171115عرابي كوبري بجوار-  السودان ش 319سكان كابيتالأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة458

19144االمريكية التجارة غرفة بجوار-  اباظة سليمان شارع35سكان كايروأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة459

19144األول الدور-  األطباء برج-  رياض المنعم عبد شارع55سكان كايروأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة460

سكان كايروأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة461
 وحدة-  األول الدور-  األطباء برج-  رياض المنعم عبد شارع55

المراه صحة
19144

0237625588سوريا شارع 44(لألشعة شريف حافظ) ميجاسكانأشعة مراكزالمهندسينالقاهرة462

35824620الهرم مع محرم عثمان ناصية-  محرم عثمان ش 5سكان سيجماأشعة مراكزالهرمالقاهرة463

35696431 - 01000103806الدين نصر-  الزمر ش 77سكان سيجماأشعة مراكزالهرمالقاهرة464

19656مظلوم ش تقاطع شعراوي هدي ش 8لألشعه النيلأشعة مراكزاللوق بابالقاهرة465

33807830 - 33807829 - 33807828(منقرع بوابة)-  الثالثة  البوابة يمين م20لألشعه الطاهرهأشعة مراكزاالهرام حدائقالقاهرة466

19144االهلى البنك اعلى والسودان مصر شارع123سكان كايروأشعة مراكزالقبة حدائقالقاهرة467

19144مؤمن ممطعم امام النادى برج-  احمد سيد محمد شارع41 سكان كايروأشعة مراكزحلوانالقاهرة468

23193223 - 01122098828لألطفال تبارك مستشفي امام-  الفيوم شارعسكان مودرنأشعة مراكزالسالم دارالقاهرة469

19989الخلفاوي مترو محطة أمام-  شبرا ش ٢۳۰سكان تكنوأشعة مراكزشبراالقاهرة470

19144فودافون فرع اعلى- شبرا شارع59سكان كايروأشعة مراكزشبراالقاهرة471

19144التوفيقية مدرسة بجوار-  شبرا شارع66سكان كايروأشعة مراكزشبراالقاهرة472

01111309272 - 01001050076األهلي البنك بجوار - 3 بدر أسواق-  التعاون-  فيصل ش 226سكان سيجماأشعة مراكزفيصلالقاهرة473



19144الشرقيون النساجون بجوار-  فيصل شارع319سكان كايروأشعة مراكزفيصلالقاهرة474

01288880775رجب اوالد فوق-  فيصل اول-  بالزا فيصل برجلألشعه الشروق مركزأشعة مراكزفيصلالقاهرة475

37446647 - 37446648 - 33832303فيصل الملك شارع111لألشعه الطاهرهأشعة مراكزفيصلالقاهرة476

19144النصر شارع مع عباس يوسف شارع تقاطعسكان كايروأشعة مراكزنصر مدينةالقاهرة477

19144عبيد مكرم شارع امتداد-  الرؤوف عبد سمير شارع15سكان كايروأشعة مراكزنصر مدينةالقاهرة478

19989الدين صالح ميدان-  عفان بن عثمان ش من رشيد ش ۸سكان تكنوأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة479

16171البنات كلية امام-  الميرغنى شارع 73سكان الفاأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة480

19144الشمس نادى امام-  سميكة فريد شارع أ7سكان كايروأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة481

19144االدفنتيست كنيسة بجوار-  القبة شارع18سكان كايروأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة482

19656الجولف أرض-  الوقاد نبيل ش من متفرع الرشيدي أحمد ش 8لألشعه النيلأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة483

24529008 - 24529006 - 24528989روكسى- المأمون الخليفة- المقريزى شارع87لألشعه الطاهرهأشعة مراكزالجديدة مصرالقاهرة484

19144كنتاكى بجوار-  التحرير ميدان15سكان كايروأشعة مراكزالبلد وسطالقاهرة485

0227943001الفلكى ميدان-  التحرير شارع 180(لألشعة شريف حافظ) ميجاسكانأشعة مراكزالبلد وسطالقاهرة486

01090011283السعيد النيل شارع من القمبشاوي عيد حارةالمختبر معاملتحاليل معاملالبدرشينالقاهرة487

01002151481الدراسة-  المنصورية ش أ3المختبر معاملتحاليل معاملالجماليةالقاهرة488

19445مارجرجس كنيسة بجوار-  مراد شارع 21الشمس معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة489

19911القطار محطة بجوار (الجيزى ربيع) سالم صالح ش 32البرج معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة490



19911الثانى الدور-  أفندى عمر أمام-  مراد ش 21البرج معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة491

35683664االعظم البحر ش 84الفا معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة492

223619378العيني القصر ش 35الفا معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة493

35705620مراد ش 22الفا معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة494

35705601النصر برجالفا معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة495

المختبر معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة496
 ترعة شارع من متفرع هريدى ذكى شارع 1–  علوى االول الدور

العمرانيه-   الصدر مستشفى امام-   الزمر
01022197155

01010508778االعظم البحر ش112المختبر معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة497

01090011286افندي عمر بجوار مراد شارع أ22المختبر معاملتحاليل معاملالجيزةالقاهرة498

38126302المؤيد ش ناصية الجمهورية ش 48الفا معاملتحاليل معاملالحوامديةالقاهرة499

01069974112القرية بنك امام الصحافة شارع ناصية-  سالم صالح ش25المختبر معاملتحاليل معاملالحوامديةالقاهرة500

19911مصر بنك فرع أعلى–  األول الدور–  المنصورية ش187البرج معاملتحاليل معاملالدراسةالقاهرة501

19445الفرات بن اسد مسجد امام-  الدقي ميدان-  التحرير شارع 97الشمس معاملتحاليل معاملالدقىالقاهرة502

16064الثامن الـدور ـ جاد مطاعم أعلى ـ التـحـريـر ش 97الب رويال معاملتحاليل معاملالدقىالقاهرة503

19911جاد مطعم اعلى-  التحرير شارع97البرج معاملتحاليل معاملالدقىالقاهرة504

37607240مصدق ش 14الفا معاملتحاليل معاملالدقىالقاهرة505

01090011272الثاني الدور-  الدقي-  التحرير ش104المختبر معاملتحاليل معاملالدقىالقاهرة506

19911سعودي سوبرماركت أمام-  حشمت أحمد تقاطع المرعشلي ش15البرج معاملتحاليل معاملالزمالكالقاهرة507



01090011273الزمالك سنترال امام-  يوليو 26 ش140المختبر معاملتحاليل معاملالزمالكالقاهرة508

الب رويال معاملتحاليل معاملالزيتونالقاهرة509
 ) االول الدور-  الزعيم كشرى اعلى-  االول سليم شارع ( أ )80

(االسبوع ايام طوال يعمل
16064

الشمس معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة510
 البنك امام- االولى المجاورة الثانى الحى-  المركزي المحور 75

العربي
19445

216064  بالزا البرعى ابراج ـ الحصرى مسجد بجوار ـ المركزي المحورالب رويال معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة511

7016064 عمارة ـ دولسى شارع أول ـ الثانية المجاورة ـ السادس الحىالب رويال معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة512

16064اإلعالمي اإلنتاج بمدينة الطبي المركز داخلالب رويال معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة513

19911باركليز بنك اعلى المركزي المحور الثالث الحي الفتح عمارات7البرج معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة514

19911األردنية سنتر-  أكتوبر 6-  السابع الحىالبرج معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة515

19911مصر بنك أعلى- المتميز الحي مدخل-  هاوس أكتوبر مولالبرج معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة516

38368104مــاجدة مجمعالفا معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة517

39125270سنتر ميديكال كايروالفا معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة518

38247186المتميز الحي-  مول ستريب بالمالفا معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة519

01090011205الثقافة قصر أمام-  السادس الحى  المختبر معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة520

المختبر معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة521
 ابراج الحصري مسجد بجوار-  السابع الحي-  المركزي المحور

12 شقة 2الدور-  االول البرج بالزا برعي
01090011205

المختبر معاملتحاليل معاملاكتوبر من السادسالقاهرة522
 مجمع رامو ميدان بعد رياض عبدالمنعم تقاطع فريد محمد شارع

الطبى الندى
01013009233

201024397733 شقه 1د القاهرة بنك بجوار السواح شارع 7المختبر معاملتحاليل معاملالسواحالقاهرة523

26019524السواح ميدان-  األوقاف عمارة 1 الفا معاملتحاليل معاملالسواحالقاهرة524



19445اللؤلؤه برج-  بورسعيد شارع 269الشمس معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة525

19911سعيد بور شارع ناصية االمة مجلس 91البرج معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة526

19911السكر معهد أمام- األهلي البنك بجوار العيني القصر ش35البرج معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة527

01090011219ماهر أحمد مستشفى أمام-  بورسعيد شارع 306المختبر معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة528

01090011284العيني القصر ش45المختبر معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة529

23911900سعيد بور ش 208الفا معاملتحاليل معاملزينب السيدةالقاهرة530

19445زايد مستشفى بجوار-  زايد الشيخ االول الحى خدمات مركزالشمس معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة531

الب رويال معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة532
 الدور  - C مبنى-  تاورز توين - ( 18 القطعة ) يوليو 26 محور

B عيادة-  الرابع
16064

19911العام زايد مستشفى بجوار-  األول الحي-  سنتر سيتي زايدالبرج معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة533

Down Town19911 تاون داونالبرج معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة534

37953209زايد الشيخ-  مول مزارالفا معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة535

مول أركان-  زايد الشيخ مدخلالفا معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة536

38541335مول بالزا امريكاناالفا معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة537

المختبر معاملتحاليل معاملزايد الشيخالقاهرة538
-  الشبراوي مطعم اعلى-  مول الزياد-  الثالث الحي خدمات مركز 

التخصصي زايد الشيخ مستشفى امام
01028028616

01002180538الشعرية باب-  بورسعيد ش599المختبر معاملتحاليل معاملالظاهرالقاهرة539

27877542الظاهر جعفر ش 2 الفا معاملتحاليل معاملالظاهرالقاهرة540

19911العباسية شارع 91البرج معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة541



19445الحسينيه مدرسه امام-  العباسية شارع 61الشمس معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة542

29224832العباسية ش 109الفا معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة543

26842846رمسيس ش 399الفا معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة544

24939502شمس عين شارع 75الفا معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة545

01090011221باشا عبده ميدان العباسية شارع 72المختبر معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة546

01002182360الدمرداش-   الدمرداش مستشفى امام-  رمسيس ش385المختبر معاملتحاليل معاملالعباسيةالقاهرة547

01015003371العياط شرطة بجوار الجيش ش من المنتزو ش7المختبر معاملتحاليل معاملالعياطالقاهرة548

الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة549
-  ماركت سعودى أعلى ـ اخـنـاتــون ش  ـ  مـول سـتار سيـلفـر

الخامس التجمع
16064

19911الخامس التجمع-  اخناتون مدرسة بعد سعودى اعلى  مول سيلفرالبرج معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة550

البرج معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة551
-  الثانى الدور–  األمريكية بالجامعة 4 بوابة امام the spot  مول

الخامس التجمع
19911

26775544الخامس التجمع-  مول ستار سيلفر بجوار مول بالزا سيتيالفا معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة552

25364500الخامس التجمع-  التسعين ش-  بالزا كونكوردالفا معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة553

الفا معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة554
 الجامعه 4 بوابه امام سبوت مول-  االمريكيه الجامعه محور

االمريكيه
01278679414 - 25730055

01002182385الخامس التجمع-  ستارز سفن بجوار 39 قطعة مول ماريناالمختبر معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة555

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة556
 صيدلية بجوار الخامس التجمع محكمة خلف 2بارك ميديكال

النسايم مستشفي الخدمات منطقة الصحة
01009228992

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة557
 المستشفى خلف بارك ميديكال-  التسعين شارع-  الخامس التجمع

 التخصصى الجوى
01065653301

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة558
امتداد -  بالدور الارضى  G1 ( 25-24-23 ) رقم الطبيه الوحده

بورتو كايروميديكال سنتر  - التجمع االول – السادات 
01003377675



المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة القاهرةالقاهرة559

 تجمعات بمنطقة 44 رقم قطعه-  التجارى بالزا كونكورد مول

 الجامعة من بالقرب الخامس التجمع ) الدائرى الطريق شرق

االول الدور ( االمريكية

01011044758

22820363المطرية ميدان-  الكابالت ش 171الفا معاملتحاليل معاملالمطريةالقاهرة560

16064الملكى البالط كافيتريا بجوار المطريه ميدان محمد سلوى/ د عيادةالب رويال معاملتحاليل معاملالمطريةالقاهرة561

19445الحريه ميدان بجوار-  الحرية برج 153 شارع  5الشمس معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة562

19911نعمة أحذية اعلى-   الحرية ميدان 153 شارع1البرج معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة563

19911االهلى البنك اعلى-المعادى شارع 100البرج معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة564

25253050المنيب كوبري منزل المعادي النيل كورنيشالفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة565

23805899الحرية ميدان 9الفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة566

923785644 ش 73الفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة567

25198677المعادي زهراء-  المرشدي برج–  ريزيدنس ريحانة مشروعالفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة568

24471375المعادي زهراء-  العلوي المعراج–  الرئيسي كارفور شالفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة569

الفا معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة570
 زهراء-  النصر عمارات - (المعراج مدينه) 2 مجاوره 2020

المعادي
24472775

01090011204الحرية ميدان من- موبيل بنزين محطة بجوار - 151شارع 4  المختبر معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة571

01013321911البدراوى النيل مستشفى بجوار المعادى كورنيش مواصالت ش 7المختبر معاملتحاليل معاملالمعادىالقاهرة572

10401097844472 شقة علوى االول الدور المعادى زهراء–  طيبه عمارات 1المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة المعادىالقاهرة573

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة المعادىالقاهرة574
 سما برج بجوار (9و) برج القاهره سما ابراج القطامية مرتفع

االول الدور (2-1) رقم الشقه-  االهلى البنك ومستشفى االدارى
01012206221

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة المعادىالقاهرة575
-  االول الدور 10 المجاوره-المعراج- الشراوى برج 10061 شارع

كارفور
01012121644



01090011256االرضى الدور النصر شارع 2/9المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة المعادى القاهرة576

25167127النصر شارع 28الفا معاملتحاليل معاملالجديدة المعادى القاهرة577

19911رجب أوالد اعلى-   الجزائر ميدان43البرج معاملتحاليل معاملالجديدة المعادى القاهرة578

19911كيلوباترا سيراميكا بجوار الدائرى كارفور نفق أعلى بدر أبراج15 البرج معاملتحاليل معاملالجديدة المعادى القاهرة579

16064العزبـى صيدلية أعلى ـ الـجـزائـر مـيــدان ـ الـنـصـــر ش ـ ل 45الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة المعادى القاهرة580

19445مؤمن اعلى-  الالسلكى مع النصر تقاطع 7/1الشمس معاملتحاليل معاملالجديدة المعادىالقاهرة581

919911 شارع 23البرج معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة582

29205029للتأمين مصر نادي بجوار بالمقطم 9 شارعالفا معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة583

01090011235المقطم-  العليا الهضبة د منطقة 377 رقمالمختبر معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة584

المختبر معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة585
 9 شارع – 1 شقه االول الدور الروضه عمارة 8840 قطعه

التخصصى المقطم مستشفى امام  المقطم
01027730110

الب رويال معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة586
-  االول الدور - 2 مدخل - 9 بلوك 8 شقة-  االسكندرية عمارات

الشرقيون النساجون امام
16064

16064السكرية أمام-  األرضى الدور-  النافورة ميدان 9 ش 14الب رويال معاملتحاليل معاملالمقطمالقاهرة587

01092457831(المنيب-  الكونيسة) ابوزارع شارع-  خليفة برجالمختبر معاملتحاليل معاملالمنيبالقاهرة588

19911المدرسة شارع–  حمزة عامر فرج شارع2   البرج معاملتحاليل معاملالمنيبالقاهرة589

19445المنيل-  الباشا ميدان-  الفقار ذو سعيد شارع 9الشمس معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة590

19911الباشا ميدان الفقار، ذو سعيد شارع 9البرج معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة591

23623300المنيل ش 47الفا معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة592



25318646المنيل ش 87الفا معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة593

101090011242 شقه االول، الدور المنيل ش 87المختبر معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة594

01012206620كينج بيتزا بجوار 3ش -1د المنيل ش 47المختبر معاملتحاليل معاملالمنيلالقاهرة595

19445السالم مستشفى من بالقرب-  سوريا شارع 14 الشمس معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة596

19445سفنكس ميدان-  يوليو 26 ش 19الشمس معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة597

الشمس معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة598
 اعلى-  اتوبيس محطه بجوار- المهندسين-  السودان شارع 360

الشرقيون النساجون
19445

16064الخامس الدور ـ  رمــاح فــوزى تـقـاطـع ـ شـهــاب ش 48الب رويال معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة599

16064العربيه الدول جامعة شارع-  سفنكس ميدان ٥ الب رويال معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة600

16064رياض المنعم عبد ش54الب رويال معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة601

19911رياض المنعم عبد شارع 55البرج معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة602

19911عرابي احمد شارع أ 92البرج معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة603

33366688الحجاز ميدان الطبي الصفا برج الفا معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة604

37489726العزيز عبد أحمد البطل ش 26 الفا معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة605

33478900رياض المنعم عبد ش 59الفا معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة606

33052830عرابي أحمد ش 33الفا معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة607

01090011201العربية الدول جامعة شارع64   المختبر معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة608

المختبر معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة609
 الصفا برج-  العربية الدول جامعة من متفرع الحجاز شارع 1 

5 د الطبى
01012208022



المختبر معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة610
 امام-  االطباء برج بجوار-  رياض المنعم عبد الشهيد ش51

السنغال سفارة
01066639659

01090011269عودة بنك اعلى-  لبنان ش60المختبر معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة611

01090011274عرابي احمد ش33المختبر معاملتحاليل معاملالمهندسينالقاهرة612

26245553حسين طه ش 15الفا معاملتحاليل معاملالجديدة النزهةالقاهرة613

19911المسلحة القوات تدريب معهد أمام-  حسين طه ش17البرج معاملتحاليل معاملالجديدة النزهةالقاهرة614

المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة النزهةالقاهرة615
 صيدلية بجوار-  الجديدة النزهه-  الشرطة تقسيم حسين طه 5

المنيرى
01030977741

01018773340الجديدة النزهة 1شقة U قطاع 23 عمارةالمختبر معاملتحاليل معاملالجديدة النزهةالقاهرة616

16064االول الدور-  الـشـبــــراوى  أمام ـ  مجدى ش  22الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة النزهةالقاهرة617

19445(الدين نصر) بلوم بنك اعلى-  الهرم شارع 410الشمس معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة618

19445العريش شارع ناصيه-  الصيني المطعم اعلى-  الهرم شارع 158الشمس معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة619

الب رويال معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة620
- 3الدور-  ب7 عمارة-  منتصر االتحادية عمارات- الهرم ش 300

204 شقة
16064

19911الهرم شارع 426البرج معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة621

19911سنتر ميراك عمارات العريش شارع تقاطع الهرم شارعالبرج معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة622

19911(السالم مستشفى) الهرم شارع 402البرج معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة623

19911(الرئيسى الطالبية) محرم عثمان من عودة كامل شارع 2البرج معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة624

35873467الهـــرم ش 300الفا معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة625

33786296الهـــرم ش  417الفا معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة626



39767854العريش ش ناصية الهرم ش 162الفا معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة627

01090011220المياة خزان بجوار-  الهرم شارع 360 المختبر معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة628

01090011268المتحد االهلي البنك اعلى-  الهرم ش مكررالمختبر معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة629

01066639664الطالبية- أوروبا فندق أمام الهرم ش أ307المختبر معاملتحاليل معاملالهرمالقاهرة630

المختبر معاملتحاليل معاملالوراقالقاهرة631
 وراق-  السواحل ترعة من متفرع-عبدالشافى عبدالسالم ش 1

العرب
01090100753

الشمس معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة632
 بنزينه بجوار-  رشدى محمد شارع ناصية-  العربية القومية شارع

التعاون
19445

16064االول الدور-  اتصاالت اعلي-   الوحدة شارع 36الب رويال معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة633

19911الوراق سنترال أمامالبرج معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة634

33159320الوحدة ش 123الفا معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة635

37368886الزمر ترعه شارع 4الفا معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة636

01097811122المستشفى بجوار اوسيم-  الجمهورية شالمختبر معاملتحاليل معاملأوسيمالقاهرة637

19911بورسعيد ش 561البرج معاملتحاليل معاملالشعرية بابالقاهرة638

16064الرابع الدور ـ اللواء عمارة ـ شريف ش 2الب رويال معاملتحاليل معاملاللوق بابالقاهرة639

19911نوبار شارع49البرج معاملتحاليل معاملاللوق بابالقاهرة640

01090011202الساحة ش من العزيز عبد احمد البطل شارع9المختبر معاملتحاليل معاملاللوق بابالقاهرة641

19911مكه برج-  العمومي بشتيل شارع54البرج معاملتحاليل معامل بشتيلالقاهرة642

19911الصديق وأبوبكر ناهيا شارع تقاطعالبرج معاملتحاليل معاملالدكرور بوالقالقاهرة643



37013203ناهيا ش 1الفا معاملتحاليل معاملالدكرور بوالقالقاهرة644

01090011241الدكرور بوالق–  ناهية شارع–  االسراء برجالمختبر معاملتحاليل معاملالدكرور بوالقالقاهرة645

01001811981الشبراوي اعلي ناهيا ش170المختبر معاملتحاليل معاملالدكرور بوالقالقاهرة646

01090011285االهرام حدائق-  التعاونية الجمعية تقسيم ج منطقة121المختبر معاملتحاليل معاملاالهرام حدائقالقاهرة647

19911األول المدخل-  خوفو مدخل ج122البرج معاملتحاليل معاملاالهرام حدائقالقاهرة648

19911مينا بوابة بجوار األهرام حدائق ع منطقة294 البرج معاملتحاليل معاملاالهرام حدائقالقاهرة649

39745533جاردينيا ش (ج1) األولى البوابة الفا معاملتحاليل معاملاالهرام حدائقالقاهرة650

(مينا) 4 بوابه-  االهرام حدائق ع294الفا معاملتحاليل معاملاالهرام حدائقالقاهرة651

01090011254أ2 شقة أ برج والسودان مصر ش127المختبر معاملتحاليل معاملالقبة حدائقالقاهرة652

19445فودافون اعلى-  والسودان مصر شارع 120الشمس معاملتحاليل معاملالقبة حدائقالقاهرة653

316064 شقة - ( ج ) برج- -  اللؤلؤة عمارة-  السودان مصر. ش 127الب رويال معاملتحاليل معاملالقبة حدائقالقاهرة654

19911المحافظ محطة-  كنتاكي فوق-  والسودان مصر شارع115البرج معاملتحاليل معاملالقبة حدائقالقاهرة655

24343100والسودان مصر ش 127الفا معاملتحاليل معاملالقبة حدائقالقاهرة656

01012225107حلوان حدائق قسم بجوار الوليد بن خالد تقسيم الحسيني ش66 المختبر معاملتحاليل معاملحلوان حدائقالقاهرة657

19911األسرة محكمة أمام-  الوليد بن خالد شارع18البرج معاملتحاليل معاملحلوان حدائقالقاهرة658

19445ماجد سينما بجوار مكس برج المراغى المصطفى شارع 25الشمس معاملتحاليل معاملحلوانالقاهرة659

الب رويال معاملتحاليل معاملحلوانالقاهرة660
 مدرسة امام الجديد االهلى البنك جوار-  على شريف شارع 4

الثالث الدور-  المستقلة
16064



19911حلوان مترو محطة بجوار مول دهب باشا شريف شارع أ 26 البرج معاملتحاليل معاملحلوانالقاهرة661

29734970شريف ش ناصية-  رياض ش 55الفا معاملتحاليل معاملحلوانالقاهرة662

01090011217شريف ش تقاطع رياض ش55المختبر معاملتحاليل معاملحلوانالقاهرة663

01090011216الحلمية ميدان-   الحكم ابن شارع 10المختبر معاملتحاليل معاملالزيتون حلميةالقاهرة664

26331616الحكم ابن ش 39الفا معاملتحاليل معاملالزيتون حلميةالقاهرة665

27788757مصر بنك فوق-  الحلمية ميدان-  الحكم بن ش 10الفا معاملتحاليل معاملالزيتون حلميةالقاهرة666

19911األول سليم شارع 115البرج معاملتحاليل معاملالزيتون حلميةالقاهرة667

01090011257الهادي عبد ابراهيم ناصية الفيوم شارع50المختبر معاملتحاليل معاملالسالم دارالقاهرة668

16064االول الدور-  - كامل فايدة بجوار-  ذكي احمد. ش 229الب رويال معاملتحاليل معاملالسالم دارالقاهرة669

19911الرازي صيدلية بجوار الفيوم ش إمتداد ذكي أحمد شارع45البرج معاملتحاليل معاملالسالم دارالقاهرة670

27193793المدارس ش مع الفيوم ش تقاطع الفا معاملتحاليل معاملالسالم دارالقاهرة671

19445الخلفاوي-  شبرا شارع 2621الشمس معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة672

الب رويال معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة673
 يعمل ) األول الدور ـ اجريكول كريدى بنك أعلى ـ شـبرا ش 22

(االسبوع ايام طوال
16064

الب رويال معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة674
 الكائن ( 53 ) رقم بالعقار علوى بالدورالثانى (5) رقم الشقة

الساحل- الخلفاوى محمد بشارع
16064

19911شبرا شارع 59البرج معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة675

19911(الخلفاوى ميدان) شبرا-  الخلفاوى محمد شارع 53البرج معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة676

24609899شبرا ش 40الفا معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة677



24304150الخلفاوي مترو محطه-  شبرا ش 275الفا معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة678

22012132أغاخان عمارات 1الفا معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة679

01090011207النيل كورنيش-  أغاخان ابراج-  السالم شارع10 المختبر معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة680

01090011211شبرا شارع 30المختبر معاملتحاليل معاملشبراالقاهرة681

المختبر معاملتحاليل معاملالنخل عزبةالقاهرة682
 عزبة  – 2د (سابقا الحديد السكة شرق ش )107 الصحة شارع ا

المرج مركز–  الشرقية النخل
01012208226

الب رويال معاملتحاليل معاملالنخل عزبةالقاهرة683
 (8 ) رقم الشقة غنيم ابراج ( أ ) برج شمس عين شارع

( 68)  بالعقاررقم االرضى فوق بالدوراالول
16064

01090011263عصمت احمد شارع مع شمس عين شارع تقاطعالمختبر معاملتحاليل معاملشمس عينالقاهرة684

19445الكنيسه امام-  شمس عين شارع 76الشمس معاملتحاليل معاملشمس عينالقاهرة685

الب رويال معاملتحاليل معاملشمس عينالقاهرة686
 ) رقم شقة-  مسكن االلف ميدان–  السويس جسر شارع أ 100  

الرابع الدور - ( 2
16064

19911شمس عين شارع ناصية-موسى شعبان  شارع 2البرج معاملتحاليل معاملشمس عينالقاهرة687

24939502شمس عين شارع 75الفا معاملتحاليل معاملشمس عينالقاهرة688

الشمس معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة689
 بجوار-  المساحة محطة الثورة ناصر ش ناصية- الحلو برج 449

الرياضيه التربيه كليه
19445

19445المستشفى ش ناصيه-  الخليج برج- فيصل الملك شارع 111الشمس معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة690

الب رويال معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة691
 )  الكبابجي المنوفي امام مدكورـ محطة ـ فيصل الملك ش 443

(االسبوع ايام طوال يعمل
16064

الب رويال معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة692
 ) -  15 وحده ـ 3 الدور-   الشبراوي اعلى ـ جنديه مول ـ الطوابق

(االسبوع ايام طوال يعمل
16064

19911التعاون فيصل شارع 250البرج معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة693

19911مصطفي عيد شارع مع فيصل تقاطعالبرج معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة694



19911العزبى صيدلية فوق-  الطالبية محطة-  فيصل الملك ش 362البرج معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة695

37832221الرياضية التربية كلية امام–  فيصل لؤلؤة برج الفا معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة696

37444374االخضر الكوم-  فيصل ش الفا معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة697

33932004البحرية الطالبية-  فيصل ش 401الفا معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة698

01090011214فيصل الملك شارع 366 المختبر معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة699

01090011271فيصل الملك شارع 109المختبر معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة700

01015152400فيصل الملك شارع 446المختبر معاملتحاليل معاملفيصلالقاهرة701

19911االول الطبي المركز208البرج معاملتحاليل معاملالرحاب مدينةالقاهرة702

25399032الرحاب مدينة (6) بوابة أمام-  مول كورنرالفا معاملتحاليل معاملالرحاب مدينةالقاهرة703

01090011255االول الطبى بالمركز علوى االول بالدورالمختبر معاملتحاليل معاملالرحاب مدينةالقاهرة704

01032773321البنوك مجمع خلف 2الطبى المركزالمختبر معاملتحاليل معاملالرحاب مدينةالقاهرة705

19911االسكندرية ميدان– أكتوبر 6 ش - 1 رقم الوحدةالبرج معاملتحاليل معامل السالم مدينةالقاهرة706

24792053الشروق مدينة جهاز بجوار-  الثاني الحي (2) د المجاورةالفا معاملتحاليل معاملالشروق مدينةالقاهرة707

المختبر معاملتحاليل معاملالشروق مدينةالقاهرة708
 بجوار–  السويس مصر طريق بالزا سيتى مول-  الثانى الدور

البريطانيه الجامعه
01066973376

البرج معاملتحاليل معاملالشروق مدينةالقاهرة709
 - 4 رقم التجارية الوحدة (األطباء برج) المدينة مركز عمارات

9 قطعة
19911

19911الحجاز سنتر األول الحىالبرج معاملتحاليل معاملالعبور مدينةالقاهرة710

244915208األول الحي-  الحجاز سنترالفا معاملتحاليل معاملالعبور مدينةالقاهرة711



01090011278سالم صالح شارع-  العبور عمارات 9 عمارةالمختبر معاملتحاليل معاملالعبور مدينةالقاهرة712

01090011270االسالمي المجمع امام االول الحي مركز-  العبور لؤلؤة مشروعالمختبر معاملتحاليل معاملالعبور مدينةالقاهرة713

01094413377امون نافورة امام-  السابع الحى-  ستارز تاون مولالمختبر معاملتحاليل معاملالعبور مدينةالقاهرة714

الشمس معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة715
 مساكن-  بدوى عبدالحميد امتداد قريش صقر مساكن 119

شيراتون
19445

19445النحاس مصطفى تقاطع بجوار- العقاد عباس 104الشمس معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة716

19445نصر مدينه اول قسم بجوار- مايو اول عمارات2الشمس معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة717

16064السابع الدور ـ الـعـــقــــــــــــــــاد عـبـــــاس ش 5الب رويال معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة718

الب رويال معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة719
 اعلى–  للسيراميك محجوب بجوار–  عوض الحميد عبد ش 41

النحاس مصطفى شارع تقاطع–  ماكدونالدز
16064

الب رويال معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة720
 الدور-  فرح عمارة-  العاشر الحى-  عرفة مهدي محمد. ش 6

الثانى
16064

19445العاشر الحي موقف-  الزمر احمد من مهدي محمد شارع 6الشمس معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة721

19911عبيد مكرم شارع إمتداد-  فرحات سمير شارع 15البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة722

19911العاشر سيارات موقف-  الشعراوى متولى مع حسين ذاكر تقاطعالبرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة723

البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة724
 طريق–  الكهرباء شركة امام (ب7) المهندسين شباب عمارات

النصر
19911

19911المأمون حسن شارع 9البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة725

19911السابع الحى الطيران ش امتداد العربى عبداللة ش 28البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة726

19911التخصصي العيسوي مستشفى أعلى-  العقاد عباس ش42البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة727

QNB19911 بنك اعلى-  النحاس مصطفى ش85البرج معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة728



22870800النحاس مصطفي تقاطع-  العقاد عباس ش 106الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة729

22738898النحاس مصطفى ش 41الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة730

26711694الطفل حديقة أمام-  عبيد مكرم ش 68الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة731

24051147مول طيبة بجوار-  النصر طريق ب 77 الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة732

24180881إن هوليدي بوابة أمام الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة733

24155505العربي هللا عبد ش 31 الطيران ش إمتداد-  السابع الحي الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة734

26775544المأمون حسن ش 86الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة735

20484204نصر مدينة زهراء-  الميثاق ش-  الصفوة ابراج 4الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة736

24733143العاشر الحي ميدان-  الزمر أحمد ش 2 الفا معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة737

01090011203مول طيبة بجوار النصر طريق 81المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة738

01090011228النحاس مصطفي ش 43المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة739

01090011266العاشر الحي-   عشر الثانية المنطقه اربعه قطعه رشا. د برجالمختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة740

01024643611نصر مدينه–  االهلي النادي امام المأمون حسن شارع 50المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة741

المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة742
 مطعم فوق 79 بلوك 18 قطعة االول الدور حسين ذاكر ش 1

ارابياتا
01013008832

01030977742علوى االول الدور ماكدونالد امام العقاد عباس 60المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة743

01007754955انبى ميدان العقاد عباس امتداد تقاطع الزمر احمد 2- الثامن الحىالمختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة744

المختبر معاملتحاليل معاملنصر مدينةالقاهرة745
 مدينة-  الواحة حى ) حسين هشام صيدلية اعلى الصديق برج

( نصر
01065316622



المختبر معاملتحاليل معاملمدينتىالقاهرة746
-  مدينتى–  الثالث الدور 315 رقم عيادة 1 رقم الطبى المركز

القاهرة
01030977745

19445شوب كمبيوتر اعلى-  الجديدة مصر-  االهرام شارع 5الشمس معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة747

الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة748
 ) روكسى- المأمون الخليفة- الصفوة برج الطحاوى شارع  5

( ساعة 24 يومًيا
16064

16064روكسي-  الرابع الدور-  االطباء برج-  المقريزي ش 53الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة749

16064الدين صالح ميدان-  عفان بن عثمان ش 9الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة750

19445العصر سوق اعلى-  الجديدة مصر- المامون الخليفة شارع 50الشمس معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة751

19445هليوبليس ميدان-  هليوبليس مستشفى امام الحجاز شارع 76الشمس معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة752

19445الفاروقيه عمارات-  السويس جسر-  السويس جسر شارع ب 2الشمس معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة753

الب رويال معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة754
 ماركت سوبر أعلى-  فاتيما سانت ميدان-  النزهه شارع ١٦۰

مصر بنك وأمام رجب أوالد
16064

19911روكسي-  روكسى سينما خلف المروة  شارع 4البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة755

19911االسماعيليه ميدان-  على االمام شارع 31البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة756

19911اجريكول كريدى بنك بجوار فاتيما سانت–  النزهة شارع 170البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة757

19911الثالث الدور الميرغنى ش 70البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة758

19911الصديق ومسجد السنترال امام زكريا سيد  شارع اخرالبرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة759

19911مسكن االلف موقف امام– السويس جسر ش أ64البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة760

19911الفاروقية عمارات أ-2البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة761

19911السالم-الحرفيين منطقة- الناصر عبد جمال شارع 282البرج معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة762



29220390الشمس نادي (5) بوابة امام-  السويس جسر ش 181الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة763

24502781الميرالند عمارات 1الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة764

21923227السويس جسر ش-  الفاروقية ابراج ب2 الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة765

24177766البنات كلية  الميرغني ش 73الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة766

27757066فاتيما سانت ميدان–  فهمي العزيز عبد ش 94الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة767

22415454الجديده مصر–  الدين صالح ميدان–  عفان بن عثمان شارع 28 الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة768

22662191قريش صقر مساكن-  زكريا سيد ش 90 الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة769

الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة770
 زهرة عمارة) روكسي سينما خلف–  نافع ابن االثري ش4

(روكسي
 22560268 

22405222أمون برج-  الحجاز ش 58الفا معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة771

01090011210المأمون الخليفه شارع 57المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة772

01022231251روكسي-  المأمون الخليفة ش60المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة773

01090011208آمون برج-  الحجاز شارع 58المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة774

01012224976النزهة-  تيتو جوزيف شارع 20المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة775

01090011258زكريا سيد الشهيد شارع  3 عمارةالمختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة776

01002182382االسماعيلية ميدان-  الخطاب  بن عمر ش24المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة777

01090823999علوى 1د عمارات السبع-  المرغنى ش 129المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة778

01065711164الجديدة مصر-  النزهة-  النزهة ش130المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة779



المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة780
 جمال اول-  الخطاب بن عمر جمعية تقسيم السويس جسر ش25

الناصر عبد
01090011267

01090281113رابعة موقف امام-  مسكن االلف ميدان السويس جسر ش100المختبر معاملتحاليل معاملالجديدة مصرالقاهرة781

19911الجمل برج–  األول الدور–  النيل كورنيش ش897 البرج معاملتحاليل معاملالقديمة مصرالقاهرة782

23957100حرب طلعت ش 1الفا معاملتحاليل معاملالبلد وسطالقاهرة783

23935101شريف ش 2الفا معاملتحاليل معاملالبلد وسطالقاهرة784

01090011236الثاني الدور الوحدة ش123المختبر معاملتحاليل معاملامبابةالقاهرة785

01116637455االنصار ش 59والمروه الصفا مركزطبيعى عالجالدقىالقاهرة786

01277008255الحصري مسجد بجوار - 1 الفيروز سنتر-  المركزي المحورالفيروز مركزطبيعى عالجاكتوبر من السادسالقاهرة787

الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجاكتوبر من السادسالقاهرة788
 حماده كوافير أعلي-  رينيسانس سينما أمام-  السابع الحي إمتداد

االول الدور-  ريحان
01204171832

33471353النيل شارع من المتفرع الفالوجا شارع من النيل نهر غربوالتاهيل الطبيعى الطب مركزطبيعى عالجالعجوزةالقاهرة789

01011511655التعاون بنزينة أمام-  الخامس التجمع-  الخطاب بن عمر ش 121السعيد مسعد محمد مركزطبيعى عالجالجديدة القاهرةالقاهرة790

01128412517موبيل بنزينة أمام-  فلسطين ش مع الجزائر ش تقاطع 29الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجالجديدة المعادىالقاهرة791

01015559272هت بيتزا فوق-  النصر ش 2/9كير ترو مركزطبيعى عالجالجديدة المعادىالقاهرة792

23635509الندي مستشفي أمام-  ماكدونالدز بجوار فريد محمد ش اولالطبيعي للعالج البرج مركزطبيعى عالجالمنيلالقاهرة793

01023799940البحوث مترو محطة فوق األنصار ش 14الطبيعي للعالج البرج مركزطبيعى عالجالمهندسينالقاهرة794

01001666836مصر بنك بجوار-  عمر الدين عز ش 2التأهيلي الشفا مركزطبيعى عالجالهرمالقاهرة795

01122300994المرسلين خاتم مسجد خلف-  االسالمي الفتح ش 6والمروه الصفا مركزطبيعى عالجالهرمالقاهرة796



26355706غزالة ابو مساكن–  الحلمية زهراءالرياضى الطبيعى الطب مركزطبيعى عالجالزيتون حلميةالقاهرة797

الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجشبراالقاهرة798
 محطة أمام-  كنتاكي بجوار - CIB بنك أعلي-  دولتيان ش 16

الخلفاوي مترو
01210458945

01228319463الشرقية شمس عين-  العشرين ش 72الطبيعي للعالج الراعي مركزطبيعى عالجشمس عينالقاهرة799

01159263468كنتاكي أمام-  محمد حسن محطة-  فيصل ش 273الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجفيصلالقاهرة800

01210456956الرئيسي فيصل من نمره ثاني-  الليبيني نفقالطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجفيصلالقاهرة801

رابعة مسجد أمام-  العدويه رابعة ميدان-  النصر ش 15الطبيعي للعالج البرج مركزطبيعى عالجنصر مدينةالقاهرة802

01018672855البوار بجوار-  الثالث الدور-  الياسمين برج عبيد مكرم ش 88الطبيعي للعالج النهار مركزطبيعى عالجنصر مدينةالقاهرة803

01113332029االلسن معهد أمام-  عبيد مكرم من الحميد عبد الدين محي ش 60السعيد مسعد محمد مركزطبيعى عالجنصر مدينةالقاهرة804

01118093973 - 38223050تعاونيات-  مكة سنتر خلف-  البشاير بجوار 164عامة باطنةالغفار عبد عابد الغفار عبدعياداتاكتوبر من السادسالقاهرة805

26436478 - 01005684420أكتوبر 6 نادي بجوار-  الحكم ابن ميدان 38بولية مسالك جراحةمنير محمد عمروعياداتاكتوبر من السادسالقاهرة806

01115096821بورسعيد ش 304 - 302عظام جراحةالبشبيشي عوض الرحمن عبدعياداتزينب السيدةالقاهرة807

011150968121الخامس التجمع-  الثالث الدور-  كير هيلث مبنيعظام جراحةالبشبيشي عوض الرحمن عبدعياداتالجديدة القاهرةالقاهرة808

01015559272النصر ش 2/9عظام جراحةبسطويسي العزيز عبد محمودعياداتالجديدة المعادىالقاهرة809

23922545 - 01123500872علم ابو مكرر 1صدرية أمراضمدكور مختار أشرفعياداتاللوق بابالقاهرة810

01016049000الصحة صيدلية أمام-  زنين شوأورام عامة جراحةعزازي البيومي محمد أحمدعياداتالدكرور بوالقالقاهرة811

01015559272المعصره-  المحطه-  الصديق بكر ابو ش 10عظام جراحةبسطويسي العزيز عبد محمودعياداتحلوانالقاهرة812

العدل محمدعياداترمسيسالقاهرة813



01283114650فيصل اول االطباء برج الرياضي النادي ش 55وأورام عامة جراحةعزازي البيومي محمد أحمدعياداتفيصلالقاهرة814

3383706األول الدور-  التعاون-  فيصل الملك ش 236عظام جراحةالحوت أحمد خالدعياداتفيصلالقاهرة815

01111104406عبيد مكرم من متفرع عامر علي الفريق ش 24دمويه وأوعيه قلبحلمي محمد مصطفيعياداتنصر مدينةالقاهرة816

01282928234المأمون الخليفة ش 50صدرية أمراضمدكور مختار أشرفعياداتالجديدة مصرالقاهرة817

24547888 - 01002151860روكسي-  غالي بطرس من الواحد عبد سيد ش 5دمويه اوعيه جراحةالكرداوي عمر شريفعياداتالجديدة مصرالقاهرة818

الطحان عالءعياداتالجديدة مصرالقاهرة819

01223818382 - 01030066694الكوربة-  مول الحريه أمام-  شريف ش أ 14عظامالوهاب عبد محمد محمودعياداتالجديدة مصرالقاهرة820

01062853020 - 01284651726البركة بنك عمارة-  فاتيما سانت ميدان-  النزهه ش 168وأعصاب مخ جراحةالشفوق عبد حلمي محمدعياداتالجديدة مصرالقاهرة821

فريد محمد مصطفيعياداتالجديدة مصرالقاهرة822
 وقسطرة تداخليه أشعه

المخ
01066224292 - 01001155073قريش صقر عمارات-  المطار شيراتون مساكن-  النصر ش 69

01001585245اللؤلؤه سنتر أمام-  الثامن الحي 49أسنانفوزي امين أحمدأسناناكتوبر من السادسالقاهرة823

01111735888 - 01102010664االول الدور-  الجوي مستشفي خلف-  بريمير بارك ميديكال مجمعأسنانالسميع عبد محمد أميرأسنانالجديدة القاهرةالقاهرة824

01211300863الزعيم مسرح أمام-  الشرطه أبراج-  األهرام ش 177أسنانطاهر محمود مجدي محمدأسنانالهرمالقاهرة825

01001922253 - 26825615كشك الشيخ مسجد بجوار-  والسودان مصر ش 12أسنانالكريم عبد دغيدي سعيد محمدأسنانالقبة حدائقالقاهرة826

01115919449 - 01128885563التعاون محطة-  فيصل الملك ش 234أسنانالسيد عثمان فتحي أحمدأسنانفيصلالقاهرة827

أسنانرشدي عادل أحمدأسناننصر مدينةالقاهرة828
 بجوار-  األولي المرحله-  نصر مدينة زهراء-  الميثاق ش 9

للسجاد الحرمين
01554597256 - 01060555092

01111735888 - 01102010664السويس جسر ش-  الفاروقية عمارات 1بأسنانالسميع عبد محمد أميرأسنانالجديدة مصرالقاهرة829

الفرنساوي العيني القصر مستشفيمستشفياتالبلد وسطالقاهرة830
 عيادات/  طوارئ

داخلى عالج/  خارجية
23654039الشافعي شيم نافذة ش 27




