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ضيـاء رشــوانأيمن عبد المجيد
نقيب الصحفيينالمشرف على مشروع العالج

محـمـد شبانـة
السكرتير العام



الحمد الله الذي رزقني صدق الوعد، والوفاء بالعهد، وقدرة اإلنجاز، وعون املخلصني، وإميان 
الواثقني.

مل يكن التصدي لتحديات مرشوع العالج املورثة، باألمر السهل، فاألمراض مستوطنة، 
واملشكالت متجذرة، والسنوات مرت عقودها دون تطوير، النفقات أضعاف املوارد، 

وأسعار الخدمة الطبية، والحد األقىص للتغطية، ما بينهام يفوق املسافة بني رسعة الصاروخ 
والسلحفاة.

ال أخفيكم رًسا، كنت أنجزت يف لجنة تطوير املهنة والتدريب، وكان لدي من الخطط ما 
يعظم من قيمة العمل بها يف العامني املقبلني- إذا قدر الله يل البقاء- بيد أن تشكيل املجلس 

الجديد، الذي تعرث ثالثة أشهر، جعلني، أجنح إىل ما يخدم التوافق، فحملت عىل عاتقي 
مرشوع العالج بأثقاله.

حملت مسؤولية ذلك امللف، ولدي إميان ال يتزحزح، بأن خدمة الزمالء، فرض عني، عىل 
كل من تصدى للمسؤولية النقابية، يف أي مهمة توكل إليه، مهام كلفه العطاء بها من جهد، 

وعناء، طاملا كان ذلك يقابله إسعاد للزمالء، وتخفيف معاناتهم وآالمهم.

وضعت نصب عيني، أهداًفا اسرتاتيجية، وأخرى مرحلية، عرب خطوات علمية محسوبة بدقة، 
ومدروسة بعناية، فكانت البداية: 

أواًل: إدراك ورصد العرض

 من خالل اإلصغاء بدقة، ملشكالت الزمالء، وآالمهم، عرب استبيان إلكرتوين، وتواصل مبارش، 
وخربة سابقة.

ثانًيا: تشخيص املرض

فام الشكوى من ضعف قيمة الحد األقىص للتغطية، أو ضعف الخدمة باملحافظات، 
أو مشكالت الكوبون، وغريها إال أعراض ألمراض، يتطلب القضاء عليها عالجات حقيقية، 

ال مسكنات وقتية.
ومتثلت أمراض مرشوع العالج يف:

١- ضعف قيمة التغطية األساسية والتكميلية.
٢- ثغرات يف التغطية الجغرافية والتخصصية للخدمة، فيوجد ٦ محافظات بال تعاقدات.

٣- تفاوت حاد يف قيمة االشرتاك، ونسب االستفادة، خاصة لألمهات واآلباء.
٤- التكافل والعدالة، شعارات محدودة األثر واقعًيا.

٥- الكوبون بال جدوى، ١٥ جنيًها فقط، سوءاته تفوق جدواه.

عهد ووعد

■حملت مسؤولية 
ذلك الملف ولدي 

إيمان ال يزتحزح
بأن خدمة الزمالء

 فرض عني عىل 
كل من تصدى 

للمسؤولية 
النقابية  يف أي 

مهمة توكل إليه
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أيمن عبد المجيد
رئيس لجنة الرعاية االجتامعية والصحية

٦- مع البطالة، تغطية أبناء الصحفيني، حتى سن ٢١ تضاعف من أعبائهم.
٧- تغطية األسنان ٤٠٠ جنيه فقط، تجاوزها الزمن وتكلفة الخدمة.

٨- كل تلك األمراض وغريها، ونسبة االشرتاكات ال تتخطى ٢٠٪ من تكلفة املرشوع 
الفعلية، فاملوارد ٢.٢ مليون ٢٠١٨، والنفقات ٩.٥ مليون، بإجاميل عجز فعيل ٧.٣ مليون.

٩- الغياب التام لخدمة الدواء، فاملرشوع متعاقد مع ١٦ صيدلية فقط، لتقديم خصومات، 
وهذا العدد ال يكفي لخدمة حي واحد يف مدينة.

١٠- مشكلة بدائية التواصل لتقديم الخدمات، فالعضو مضطر للحضور للنقابة للحصول 
عىل تحويل، قد ينفق ضعف قيمة الخصم، الذي سيحصل عليه مبوجبه.

كانت هذه أخطر أمراض املرشوع، عندما تحملت مسؤوليته يف يونيو ٢٠١٩.

ثالًثا: بعد رصد العرض، وتشخيص املرض، كان دور العالج.

وهي أصعب املراحل، التي عكفت خاللها، عىل بحث عالجات جذرية، انطالًقا، من شعاري 
االنتخايب، »حقوق مهنية.. حلول جذرية.. مواقف ال شعارات«. 

ومل يكن هذا باألمر السهل، فقد غصت يف أعامق املرشوع، درست كل تفاصيله، وكان 
العالج منطلًقا من املرتكزات التالية:

١- صياغة فلسفة للمرشوع تحقق التكافل والعدالة االجتامعية.
٢- االرتقاء بالحد األقىص األسايس والتكمييل، ليواكب كلفة العالج املتصاعدة.

٣- تحقيق تغطية الئقة للخدمة جغرافًيا وتخصصًيا.
٤- تنقية دليل العالج من الجهات غري امللتزمة، وإضافة تعاقدات جديدة بأسعار مناسبة.

٥- تطوير خدمة األسنان والحقن املجهري، وعالجات الفشل الكلوي، واألجهزة التعويضية.
٦- رفع سقف سن اشرتاك األبناء، لحني الوظيفة أو الحصول عىل تأمني آخر.

٧- وضع خطة بخطوات تنفيذية لتنمية موارد املرشوع بأفكار غري منطية، تدعم جهود 
النقيب يف تحسني املوارد.

٨- تطوير تكنولوجي يسهل إيصال الخدمة للزمالء والتواصل مع املرشوع.
٩- توسعة ضم سالسل صيدليات تغطي كل أنحاء الجمهورية إلتاحة العالج للزمالء بنسب خصم.

١٠- تيسري السداد للراغبني بإدخال نظام التقسيط.

رابًعا: آليات التنفيذ

خطة تعالج كل أمراض املرشوع، وتحول الفلسفة إىل واقع، عرب حزمة إصالحات هيكلية 
وجذرية غري مسبوقة، مشكوًرا تحمس لها األستاذ ضياء رشوان، وناقشها باستفاضة، وأقرها 

■ما الشكوى من 
ضعف قيمة الحد 
األقىص للتغطية 
أو ضعف الخدمة 

بالمحافظات أو 
مشكالت الكوبون
 وغريها إال أعراض 

ألمراض، يتطلب 
القضاء عليها 

عالجات حقيقية 
ال مسكنات وقتية.
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■لم يكن إصالح 
مرشوع العالج 

هديف الوحيد  
بل العمل عىل 

استحضار 
الفريضة النقابية 

الغائبة  تفعيل 
شق الرعاية 

االجتماعية
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مجلس النقابة، جلسة ٢١ ديسمرب ٢٠١٩.
١- رفع الحد األقىص األسايس، الستفادة العضو بنسبة ١٠٠٪ ، حيث ارتفعت من ١٢ ألًفا 

إىل ٢٤ ألف جنيه.
٢- زيادة الحد األقىص التكمييل، بنسبة ٧٥٪ ، حيث ارتفع من ٢٠ ألًفا إىل ٣٥ ألف جنيه.
٣- زيادة نسبة مساهمة املرشوع يف خدمات األسنان، بنسبة ١٥٠٪ ، من ٤٠٠ جنيه إىل 

١٠٠٠ للعضو، ولألرسة من ألف إىل ٣ آالف جنيه.
٤- زيادة نسبة استفادة األم واألب من ٤٠٪  إىل ٧٠٪ ، وخفض قيمة اشرتاكهم، لتتساوى 

مع األبناء والزوجات، لتشجيع الزمالء عىل بر الوالدين.
٥- خفض نسبة اشرتاك اآلباء واألمهات من ٢٢٠ يف حدها األقىص، إىل ١٨٠ جنيًها، 

ليتساوى مع قيمة االشرتاك املوحدة لجميع األعضاء.
٦- خفض نسبة اشرتاك املعاشات وأرسهم واألرامل، وأبناء الصحفيني املتوفني، بنسبة ٤٥٪ 

من قيمة اشرتاك باقي األعضاء لتصبح ١٠٠ جنيه فقط سنويًا.
٧- زيادة قيمة كوبون العيادات الخاصة من ١٥ جنيًها، إىل ٥٠ جنيًها للكشف يف العيادات 

الخاصة واألطباء، عىل أن يكون نسبة من تكلفة الكشف.
٨- تغطية  تصحيح النظر والليزك، مبساهمة ١٥٠٠ جنيه، كونها من أمراض املهنة.

٩- القضاء عىل مشكلة امتناع بعض أطباء الوالدة عن منح الزمالء فواتري رضيبية، بتحقيق 
عدالة االستفادة بواقع مساهمة املرشوع ب ٣٥٠٠ جنيه، يف الوالدة القيرصية، و٢٥٠٠ 

يف الوالدة الطبيعية، و٤٥٠٠ جنيه للوالدة املتكررة، الثالثة فام يزيد، عىل أن يقدم بتقرير  
طبي وشهادة ميالد، والفواتري.

١٠- رفع الحد األقىص ملساهمة املرشوع لكل من العضو وزوجته، وملرة واحدة يف العام، 
يف عمليات الحقن املجهري وأطفال األنابيب من »٢٠٠٠« ألفي جنيه إىل »٥٠٠٠« خمسة 

آالف جنيه، وذلك بعد تقديم تقرير طبي وفاتورة، وهي زيادة نسبتها ١٥٠٪ .
١١-  زيادة نسبة دعم املرشوع، ألدوية اإلبريكس، والنيوبجني، ملشتقات الدم، من »١٠٠٠« 

ألف جنيه، إىل »٢٠٠٠«، ألفي جنيه، ملرة واحدة يف العام.
)حقن يأخذها مريض الفشل الكلوي مع كل جلسةغسيل بنسبة زيادة ١٠٠٪ عىل األعوام 

السابقة.
١٣- يُضاف لألجهزة التعويضية املنصوص عليها بالالئحة، سامعات األذن وجهاز الربو 

الشعبي، وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، وذلك بحد أقىص »٢٠٠٠«، ألفي جنيه، برشط 
تقديم طالب االستفادة تقريًرا طبًيا معتمًدا، وفاتورة رشاء معتمدة..) خدمة مستحدثة(.

١٤- يحق للعضو الحصول عىل استامرة تحاليل فحص شامل، بحد أقىص مرتني يف العام، 
»صورة دم«.

١٥ - ضم ١٢٠٠ صيدلية، بخصم يصل إىل ٢٠٪  للمحيل و١٠٪  عىل املستورد، ويُتاح 
بكارنيه خاص، ميكن للعضو الحصول عىل الخدمة، مبوجبه، لكامل أرسته.

١٦-  إعفاء ذوي القدرات الخاصة، من الصحفيني أو أرسهم  من سداد قيمة االشرتاك 
السنوي.

١٧- رفع الحد األقىص لسن اشرتاك األبناء، من ٢١ إىل ٢٦ عاًما، رشيطة أال يكون  متزوًجا، 

عهد 
و   وعد
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أو له تأمني وظيفي، أو مشرتكًا  يف مرشوع تأميني آخر خاص أو نقايب، ويلتزم  العضو بإقرار 
ذلك أو إخطار النقابة فور تحقق أحد هذه الرشوط.

١٨- اإلبقاء عىل قيمة الرسوم اإلدارية بدون أي زيادة، )٢٥ جنيًها.. رسوًما(، و) ٥جنيهات 
فقط لكل كارنيه(.

١٩- توحيد قيمة اشرتاك األعضاء، املقيدين بجدويل تحت التمرين واملشتغلني، وأرسهم، 
١٨٠ جنيًها سنويًا للفرد )نصف جنيه يف اليوم(، مام يحقق عدالة، ويخفض اشرتاك األمهات 

واآلباء وشيوخ املهنة. 
٢٠- تقسيط قيمة اشرتاك ملن يرغب من األعضاء، عىل النحو التايل: ١٥٠ جنيًها عند 

االشرتاك لألرسة، والقيمة املتبقية عىل ثالث دفعات بحد أقىص ٦ أشهر تالية عىل االشرتاك.
٢١- تنقية الدليل، بحذف قرابة ٥٠ جهة طبية، غري متعاونة، أغلبهم أطباء، وتم 

إضافة ١٣٠ طبيًبا يعالج الثغرات، الجغرافية، والتخصصية، و٣٠ مستشفى أغلبها جامعية 
باملحافظات، يف مقدمتها مستشفيات جامعة املنصورة، فضاًل عىل مستشفيات القوات 

املسلحة باملحافظات.
٢٢- تسهيل الخدمة عرب وسائط تكنولوجية، من خالل اعتامد رقم واتس آب، وإمييل، 

وفاكس، إلرسال التحويالت إىل جهة منح الخدمة املتواجد بها الزميل، وجاٍر تصميم 
أبلكيشن، سيطلق قريًبا إن شاء الله.

خامًسا: استحضار الفريضة النقابية الغائبة »تفعيل شق الرعاية االجتامعية«

فلم يكن إصالح مرشوع العالج هديف الوحيد، بل العمل عىل استحضار الفريضة النقابية 
الغائبة، تفعيل شق الرعاية االجتامعية، من خالل:

١- إقامة حفل سنوي لتكريم املتفوقني دراسًيا، من أبناء الصحفيني، لتحفيزهم، عىل 
مواصلة التميز.

٢- الحصول عىل نسب خصم كبرية، وقد تم االتفاق مع غرفة صناعة املالبس واملنسوجات، 
لحصول الصحفيني عىل نسب خصم، من ٢٠٠٠ مصنع مالبس، بينها أفضل »الربندات«، 

يرتاوح بني ٣٥٪  و ٦٥٪. 
٣- تنظيم فعاليات تكريم لكبار السن، وتأبني الراحلني من الزمالء.

وقريًبا، إن شاء الله، أبلكيشن، وموقع يتيح للزمالء التواصل، وندوات طبية تثقيفية، 
وقوافل طبية.

ونعدكم مبزيد من العمل، لصالح الزمالء وأرسهم، فلم يكن التحاقي بالعمل النقايب، وليد 
صدفة، وال رهن لحظة صادفت فتح باب الرتشح، بل عمل جاد لسنوات، وغوص يف عمق 

مشكالت املهنة وامتالك رؤية لحلول جذرية.
وال يفوتني توجيه الشكر لألستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيني، لجهده ودعمه، وللزمالء 

أعضاء مجلس النقابة، الذين تفهموا رضورة اإلصالحات وأقروها. وفريق العمل اإلداري باملرشوع.

والله املوفق واملستعان

■ قريًبا  إن شاء 
اهلل، أبلكيشن  

وموقع يتيح 
للزمالء التواصل 

وندوات طبية 
تثقيفية

وقوافل طبية.

أيمن عبد المجيد
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إرشادات

حقـو ق 

 و اجبات
 سؤال وجواب حول مرشوع العالج

 س: ماذا أفعل إذا كنت أريد االشرتاك يف المرشوع، وال تسمح ظرويف الصحية بالحضور إىل مقر النقابة؟
ج : من حقك االتصال بإدارة املرشوع إلرسال من يقوم بإمتام إجراءات اشرتاكك يف املنزل، نظري مرصوفات رمزية يتم 

 تقديرها من إدارة املرشوع.

 س- هل يسمح باالشرتاك للصحفي المسافر إىل الخارج؟
ج- ميكن ذلك عن طريق مندوب عن الصحفي.

 س - هل يمكن االشرتاك يف المرشوع بأكرث من صفة؟
ج - ال يحق ألي عضو أو األبناء أو الوالدين االشرتاك يف املرشوع لنفس السنة إال مرة واحدة فقط، 

وبصفة واحدة فقط.

  س- ما رشوط اشرتاك أرملة الصحفي وأبنائه؟

ج - من حق األرملة واألبناء االشرتاك يف املرشوع، واالستفادة من جميع خدماته، طاملا يستحقون معاش النقابة، وذلك ما مل 
 تتزوج األرملة.

 س -لماذا ال يتم مد فرتة االشرتاك يف المرشوع طوال العام؟
ج - تحديد فرتة االشرتاك إجراء تنظيمي، ويضمن تجميع قيمة االشرتاكات يف فرتة محددة؛ لتسهم مع غريها 

من املوارد يف اإلنفاق عىل املشرتكني يف املرشوع طوال العام، كام أن فتح باب االشرتاك بشكل مستمر يتعارض 
مع الهدف التكافيل للمرشوع؛ ألن العضو لن يشرتك إال إذا كان مريًضا، أو واحَدا من أرسته أو والديه– عفا الله 

الجميع– أما تحديد املدة فيعني أن الصحفي سيشرتك، وهو متمتع بالصحة والعافية، وبنية املساهمة عىل نفقات 
 عالج زمالئه.

 س -تزوجت ابنتي بعد أن اشرتكت لها يف المرشوع، فهل يحق لها االستفادة منه يف السنوات التالية؟

 ج - بارك الله البنتك وزوجها، وال يحق لها بعد ذلك االشرتاك ألنها ستكون مسؤولة من زوجها.
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إرشادات

 س- متى تبدأ االستفادة من تذاكر الكشف الطبي يف المرشوع؟
 ج - من 1 يناير حتى 31 من ديسمرب، من عام االشرتاك، وال يجوز استخدامها يف غري هذه الفرتة.

 س -قد تنفد تذاكر الكشف قبل نهاية مدة المرشوع، فهل يمكن الحصول عىل تذاكر إضافية؟
 ج – ال يحق مطلًقا الحصول عىل تذاكر أخرى، مع العلم بأنها مرقمة بأرقام كودية مثبتة عىل اسم العضو املستلم. 

 س -كيف ُيساهم المرشوع عند إجراء الجلسات لدى األطباء أو المراكز غري المتعاقدة؟
 ج - قدم تقريًرا مفصاًل بالحالة من الطبيب املعالج، مع تقديم إيصاالت الدفع، موضًحا بها عدد الجلسات ونوعيتها.

 يسهم املرشوع يف الجلسات طبًقا للوائح األسعار املعتمدة بالدليل.
 إرفاق صورة كارنيه املستفيد 

وعند قيام العضو برشاء املستلزمات الخاصة بالعمليات مثل شبكة الربولني – رشائح – مسامري – مفاصل صناعية – 
 الصاممات – الدعامات... إلخ(. 

 يقوم املرشوع بدفع نسبة بعد تقديم فواتري معتمدة من جهة الرشاء بتقرير طبي مفصل، مع إرفاق صورة كارنيه املستفيد.
ويُساهم املرشوع بنسبته يف الدم ومشتقاته واأللبومني، حتى وإن تم االستخدام بالعيادة الخارجية أو املنزل، التي يقوم 

 العضو برشائها، وذلك بعد تقديم املستندات اآلتية:
 ■ تقديم تقرير طبي.  ■ أصل مستندات السداد. ■ صورة كارنيه املستفيد.

يف حالة إمتام أي إجراء عالجي يف مستشفى غري متعاقد مع املرشوع يتقدم بطلب مصاريف عالج إىل املرشوع 
 مرفًقا به ما ييل: 

 ■ تقرير طبي بالحالة املرضية باللغة العربية. 
 ■ استيفاء الرشوط املالية للجهاز املركزي للمحاسبات وهي:

 ■ تقديم أصل الفاتورة وليس صورة منها، وتكون الفاتورة مرقمة ومختومة بختم الجهة الصادرة منها. 
 ■ بيان تفصييل باملستلزمات واألدوية واألشعة والتحاليل، معتمدة من الجهة الطبية. 

 ■ تقديم إيصال مهن غري تجارية ألتعاب األطباء أو الفحوصات. 
 ■ إيصاالت الدفع النقدية.

 س- ماذا تفعل عند طلب المستشفى مبالغ إضافية أكرث من قيمة التعاقد؟
ج- ميتنع العضو عن دفع أي مبالغ إضافية تفوق األسعار املعتمدة، ويتصل باملرشوع لحل املشكلة قبل دفع أي مبلغ، وذلك 

 باستثناء املصاريف الشخصية )بوفيه– تليفونات – خدمة– دمغة...إلخ(.
 ويتقدم بشكوى مكتوبة، وذلك حفاظًا عىل حقه.

 س- هل يمكن االستفادة بربامج أو أنظمة عالج أخرى باإلضافة لمرشوع عالج الصحفيني؟
 ج- ميكن االستفادة بتغطية مالية تكميلية من املرشوع مثال ذلك:

إذا كان العضو يُعالج تحت رعاية هيئة التأمني الصحي أو عىل نفقة الدولة أو أي نظام عالجي آخر، فمن املمكن أن 
يتحمل املرشوع فرق الدرجة، لإلقامة بغرفة مستقلة بداًل من املشرتكة. وكذلك باقي فروق الخدمات الطبية بعد تقديم 

 املستندات الالزمة.
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 س- ما رشوط العالج لدى الطبيب غري المتعاقد أو الخبري الزائر؟
ج- يتم الرصف طبًقا للوائح األسعار املعتمدة، مبوجب إيصال مهني غري تجاري صادر من الطبيب املعالج ومختوم بختم 

 الطبيب.
 -ال يتم اعتامد الرصف يف الكشوفات.  

-يُساهم املرشوع بنسبة يف حاالت الحوادث – التخصصات الجراحية النادرة. – املحافظات أو املناطق أو املدن الجديدة، 
 التي ال تتوافر فيها شبكة تعاقدية.

 قاعدة عامة 
 أي خدمات أخرى غري واردة يرجع فيها إلدارة املرشوع، وقرارها نهايئ. 

 س- ما موقف املرشوع عند حدوث أخطاء مهنية ناتجة عن العالج أو الجراحة؟
مرشوع العالج له مسؤولية مالية وإرشافية عىل مستوى الخدمات العالجية املقدمة للمريض– وعند حدوث مثل هذه 

املضاعفات أو األخطاء يكون التحقيق فيها أمام الجهات املختصة )لجنة آداب املهنة بنقابة األطباء(، بناء عىل شكوى رسمية 
 من املترضر. 

 س- هل ُيدعم المرشوع عالج الصحفي بالخارج.. أو لدى خبري زائر بأحد المستشفيات الكربى؟
ج- يحصل الصحفي عىل هذا الدعم، طبًقا ألسعار املرشوع املعتمدة، ويُقدم هذا الدعم للعضو وأرسته يف حدود الحد 

األقىص، وذلك بعد تقديم الفواتري املعتمدة، الدالة عىل القيمة الفعلية التي تحملها العضون ويكون ذلك يف العمليات التي 
 تتطلب مهارة خاصة والحاالت النادرة. 

ا أتوجه إىل جهة مشاركة يف المرشوع فرتفض الممرضة، أو مسؤول االستعالمات التعامل بأسعار 
ً
س- أحيان

 المرشوع.. وينفيان اشرتاك الطبيب أو المستشفى يف المرشوع.. فماذا أفعل يف هذه الحالة؟
ج -رغبة يف التيسري عىل الزمالء وأرسهم تعاقد املرشوع مع عدد كبري من السادة األطباء واملستشفيات، ونظًرا لقلة عدد 

الصحفيني، قد يكون اإلقبال عىل بعض األطباء واملؤسسات العالجية قلياًل، قياًسا إىل عددهم، مام يؤدي إىل نسيان املمرضة 
أو موظف االستعالمات املعلومة الخاصة بالتعاقد مع مرشوع العالج، ولتاليف هذا اللبس ميكن االتصال بالعيادة أو 

املستشفى قبل التوجه إليهام، والتأكد من استمرار اشرتاكهام يف املرشوع. ويرجى الرجوع إىل إدارة املرشوع عند حدوث أي 
مشكلة أو خالف مع الجهات املشاركة لحسمها بشكل ودي. عىل أن يتقدم مبذكرة رسمية أو اتصال بطوارئ مرشوع العالج 

 ورقم الطوارئ عىل ظهر كارنيه مرشوع العالج ويف الدليل أيًضا. 

 س- هل يجوز االشرتاك البني أو ابنتي بعد التخرج يف الجامعة؟
ج – يحق لألبناء االشرتاك حتى سن 26 عاًما، رشيطة أال يكون متزوًجا أو مؤمًنا عليه يف مرشوع عالجي آخر أو موظًفا وله 

 تأمني ويلتزم العضو بإخطار النقابة بإنهاء االشرتاك حال تحقق أي من تلك الرشوط، قبل نهاية املدى الزمنى لالشرتاك. 

 س- كيف استفيد من مبلغ األسنان؟ 
ج- كان املرشوع السابق مينح العضو 400 جنيه، بحد أقىص، واألرسة ألف جنيه، ويف التعديل الجديد الحد األقىص للعضو 

 ألف جنيه، واألقىص لألرسة 3000 جنيه. 
يُسهم املرشوع بقيمة %40 يف عمليات الحشو و%50 من تكلفة الخلع والكحت الجريي، و%30 من تكلفة الرتكيبات، وذلك 

 كله وفًقا لألسعار املدرجة بالدليل واملستمدة من الئحة نقابة املهن الطبية، ويف حدود الحد األقىص. 
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 مثال:
أي إجراء طبي يف عيادة أسنان، مثنه يف الدليل 500 جنيه، عىل سبيل املثال، يتحمل العضو %60 ويتكفل املرشوع بـ40% 
وبذلك يتحمل املرشوع 200 جنيه من رصيد العضو، البالغ ألف جنيه، ويتبقى له 800 جنيه، رصيد ألي إجراءات أخرى، 

 وفق النسب السابقة. 

 س- هل يمكن لالشرتاك ألكرث من زوجة؟  
ج- نعم، عىل أن يحدد الزميل املشرتك عنوان املراسلة الذي يختاره، وأن يقدم قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية وصورة 

 شخصية. 

 س- ماذا أفعل حال تجاوز الجهة األسعار أو ارتكاب أي مخالفة؟
ج- يلتزم الزميل بتقديم شكوى رسمية ملرشوع العالج، بها تفاصيل الواقعة، حتى يتسنى إلدارة املرشوع التحقيق، استناًدا 

 إىل نصوص الالئحة، واتخاذ الالزم من الجهة املخالفة، أو إيضاح تفاصيل الالئحة للزميل إذا كان األمر النسبي عليه. 

 س- هل يدعم مرشوع العالج األدوية المزمنة أو العادية عند رشائها من الخارج؟
 ج- ال يدعم املرشوع األدوية، ماعدا أدوية العالج الكياموي وأدوية الروماتيود وحقن اإليربكس فقط. 

 س- هل ُيساهم المرشوع يف األدوية عند إعطائها داخل المستشفيات؟
ج- نعم يساهم املرشوع بنسبته يف األدوية التي يتم إعطاؤها للعضو داخل املستشفيات، أو داخل غرفة العمليات، رشيطة 

 أن يُثبت ذلك يف فاتورة املستشفى. 

س- وهل إذا لم يتم توافر أدوية داخل المستشفى، واضطر العضو لرشائها أو أدوية عىل نفقته الخاصة من خارج 
ا؟ 

ً
 المستشفى، لعدم توافرها به، هل يتحمل المرشوع شيئ

 ج- يُساهم املرشوع بنسبته برشط ختم فواتري الرشاء من املستشفى مع إرفاق تقرير طبي بذلك. 

 س- كيف ُيساهم المرشوع يف حاالت الطوارئ؟ 
ج- يف الحاالت الطارئة، إذا كان املستشفى متعاقًدا مع املرشوع، فإنه يتم التواصل مع إدارة املرشوع الستخراج خطاب 

تحويل إلكرتوين وإرساله إىل املستشفى، ويتحمل املرشوع نسبته، ويف حالة تعذر ذلك ألي سبب من األسباب يقوم العضو 
بدفع كامل القيمة؛ لحني التواصل مع النقابة واستخراج الخطاب وتقدميه للمستشفى يف خالل 48 ساعة لعدم تسوية املبلغ، 

 ويتحمل املرشوع نسبته وفق املدرج بالدليل. 
أما إذا كان املستشفى غري متعاقد مع املرشوع فيسدد العضو كامل القيمة، ويحصل يف وقت الحق عىل نسبته، بعد تقديم 

الفواتري املعتمدة ملرشوع العالج، وتكون النسبة طبًقا ألسعار الدليل لدى الجهات املامثلة، وتقديم فواتري املستشفى 
 والتقرير الطبي وتقدميها للنقابة للمراجعة، حسب قواعد وأسعار املرشوع لالعتامد وتحمل املرشوع نسبته. 

 س- ماذا أفعل عندما يصعب استخراج فواتري معتمدة من المستشفى أو الطبيب المعالج؟
ج- يقوم العضو بالحصول عىل الفاتورة غري املعتمدة، ويذهب بها إىل مصلحة الرضائب، التي تخضع الجهة املعالجة لنطاقها 

 الجغرايف لطلب ختمها، وذلك الستيفاء رشوط الجهاز املركزي للمحاسبات، الضابطة لرصف نسب االستحقاق. 
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 س- يف حال اللجوء إىل مستشفيات أو عيادات خارج التعاقد لخدمات األسنان أو غريها كيف يحصل العضو عىل نسبة االستفادة ؟
ج- يحصل عىل النسب السابق ذكرها وفق أسعار الدليل واألسعار املقدمة، أيهام أقل، عىل أن يقدم فواتري مهن غري تجارية 

 معتمدة من قبل الجهة مقدمة الخدمة. 

 س- ماذا أفعل يف حال إجراء تحاليل غري مدرجة يف الئحة نقابة المهن الطبية والدليل ؟
ج – يُحرض العضو فاتورة معتمدة من الجهة مقدمة الخدمة، ولعدم وجود سعر محدد كمرجعية تحدد قيمة %80 من 

 الفاتورة، يحصل العضو منها عىل 50% 
 مثال:

 تكلفت تحاليل غري مدرجة بالدليل، قيمتها ألف جنيه، نسبة الـ%80 منها 800 جنيه، تحصل منها عىل %50 أي 400 جنيه. 

 س- ماذا أفعل إذا أجريت عمليات أو فحصوات أو تحاليل يف جهات غري متعاقدة مع النقابة؟ 
ج – تُحرض فواتري معتمدة ملرشوع العالج، وتحصل عىل نسبتك يف غضون أسبوعني، وفًقا ألسعار تعاقد النقابة مع الجهات 

 املامثلة. 

 س- ماذا أفعل يف حاالت الكشف يف العيادات الخارجية أو المستشفيات أو العيادات الخاصة؟
 ج- الكشف بأسعار النقابة املدرجة يف الدليل، وبخصم الكوبون 50 جنيًها من قيمة الكشف. 

 مثال:
إذا كان الكشف 100 جنيه يدفع العضو 50 جنيًها فقط، وإذا كان 50 جنيًها يف العيادات الخاصة يسلم العضو الكاوبون وال 

 يتحمل شيًئا.

 س- ماذا أفعل يف عمليات الوالدة؟ 
ج- يحصل العضو عىل نسبة مساهمة من املرشوع بحد أقىص 3500 للقيرصية و4500 للقيرصية املتكررة، التي تبدأ من 

 الوالدة الثالثة و2500 يف الوالدة الطبيعية وذلك بتقديم :
 تقرير طبي. 

 فاتورة املستشفى وإيصال دفع معتمد من املستشفى. 
 صورة شهادة امليالد.

 صورة كارنيه مرشوع العالج .

 س- هل التحاليل المطلوبة من الطبيب أو التحاليل الدورية الخاصة بأمراض مزمنة لها حد أقىص؟
ج- ال يوجد حد أقىص للتحاليل التي يطلبها الطبيب، أو تلك الالزمة ملرىض األمراض املزمنة، فهناك عىل سبيل املثال تحاليل 

 دورية للمتابعة تحتاجها الحامل، أو مرىض السكر، وغريها.

 س- هناك شائعة تزعم أن التحاليل مرتني فقط؟
ج- هي بالفعل شائعة، رّوجها البعض نتيجة فهم خاطئ، واملحدد بسقف هي فقط »التشيك أب«، الذي يجريه العضو 

السليم دون أي حاجة مرضية، ملجرد االطمئنان، عىل نفسه، وكانت الالئحة السابقة، متنحها مرة واحدة يف العام، والتعديل 
 ضاعف هذا الحق ملرتني يف العام، أي عظّم الخدمة، وليس العكس كام رّوج البعض.
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 س- هل يجوز ألبناء عضو النقابة االشرتاك يف المرشوع بعد وفاته؟
ج- نعم يحق لأليتام االشرتاك يف مرشوع العالج بعد وفاة عضو النقابة، سواء كان العضو أبًا أو أًما، حتى بلوغ سن ٢٦ سنة، 
وبرشوط جميع األبناء يف املرشوع، مع تقديم ميزة نسبية ألبناء الزمالء املتوفني، وهي تخفيض قيمة اشرتاكهم بنسبة ٤٥٪، 
فقيمة اشرتاك الفرد اليتيم ١٠٠ جنيه فقط سنويًا، وهذا يستهدف رعاية أبناء الزمالء املتوفني- رحمهم الله- وتحقيق فلسفة 

 العدالة االجتامعية، التي تنطلق منها اإلصالحات الهيكلية والجذرية وتعظمها فعلًيا.

 س- هل هناك ما يحقق فلسفة العدالة االجتماعية إىل جانب األيتام؟
 ج- نعم إعفاء ذوي القدرات الخاصة، سواء كان صحفًيا أو من أبناء الصحفيني، من سداد االشرتاك السنوي.

 س- هل يجوز ألرملة الزميل االشرتاك يف المرشوع؟
ج- نعم يحق لها االشرتاك وبتخفيض ٤٥٪ من قيمة االشرتاك، مثلها مثل األيتام وللهدف ذاته، فهي عائلهم بعد وفاة 

الزوج، حيث تشرتك بـ ١٠٠ جنيه فقط سنويًا، بينام العضو العادي ١٨٠ جنيًها، وإذا تزوجت يزول عنها صفة أرملة زميل، 
 وتصبح زوجة آلخر، وهنا يلغى حق مواصلة االشرتاك يف تلك الحالة فقط.

 س- ماذا قدم الربنامج لألساتذة بجدول المعاشات؟
ج- يجب أن نفرق بني من خرج إىل املعاش مبؤسسته، ومن هو اليزال مقيًدا بجدول املشتغلني يف نقابة الصحفيني، ومن 

 انتقل إىل جدول املعاشات بالنقابة، أي يحصل من النقابة عىل معاش وليس بدل تكنولوجيا وتدريب.
وبالتايل يقدم املرشوع قيمة مضافة لألساتذة يف جدول املعاشات، النقايب، وهي خصم ٤٥٪ من قيمة االشرتاك، فيسدد 

 اشرتاكًا قيمته ١٠٠ جنيه فقط سنويًا.
كام يتحمل املرشوع نسبة ٩٠٪ من عالج األساتذة األفاضل يف جدول املعاشات، بزيادة نسبتها ٢٠٪، ففي حني يتحمل 

 العضو العادي ٣٠٪، يتحمل املعاشات ١٠٪ فقط، من قيمة تكلفة الخدمة العالجية، التي يحتاج إليها.

 س- هل آلية تقسيط االشرتاك لمن يرغب ستظل مستمرة يف األعوام المقبلة؟
ج- ستظل، إن شاء الله، مستمرة، فقد أدخلنا تعدياًل يف الربنامج اإللكرتوين، يسمح بها، ورسخنا املبدأ؛ ألنه آلية تخفيف 

 األعباء عن الزمالء، وإزالة املعوقات املالية التي تحول دون الرغبة يف االشرتاك.

 س- هل سيفتح المرشوع باب االشرتاك مرات أخرى خالل العام؟

 ج- سيفتح لفئات محددة دون غريها، وهم:
 ١-  املقيدون الجدد يف لجان قيد تم إعالن نتيجتها يف وقت الحق عىل غلق الباب الرسمي لالشرتاك.

٢-  إضافة الزوجة أو الزوج، برشط أن يكون تاريخ عقد القران تالًيا عىل الغلق الرسمي لباب االشرتاك الرسمي، وأن يكون 
 يف مدى زمني أقصاه ٣ أشهر من الزواج.

٣-  إضافة املواليد الجدد، الذين ولدوا يف تاريخ الحق عىل غلق باب االشرتاك، وذلك عىل أن يكون االشرتاك يف مدى زمني 
حده األقىص ٣ أشهر من تاريخ استخراج شهادة امليالد، بارك الله فيهم، وجعلهم رس سعادتكم.

كل األمنيات لحرضاتكم بدوام الصحة والعافية، 
وكل عام أنتم بخري وسعادة.
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إرشادات

يه
نو

ت

يلزم التنويه عىل رضورة االتصال بالجهة العالجية املوجودة بالدليل، قبل الذهاب 
للعيادات الخاصة، وحال غرّي الطبيب هواتف العيادة، ألي سبب خالل العام بعد 

طباعة الدليل، يرجى االتصال بدليل الهاتف 140 أو 141 لالستفسار عن الرقم الجديد 
للجهة العالجية املطلوب التوجه إليها، أو العودة ملرشوع العالج عرب الرقم املسجل 

عىل ظهر كارنيه العالج.

وعند وجود أي شكوى إدارية من أي جهة متعاقدة، نرجو إبالغ إدارة املرشوع كتابة، 
وموقعة من الزميل، وتقدم عن طريق الربيد اإللكرتوين أو رقم »الواتس آب« املعتمد، 

أو بتسليمها بالنقابة. 

رغبة يف التيسري عىل الزمالء وأرسهم تعاقد المرشوع مع عدد كبري 
من السادة األطباء والمستشفيات، ونظًرا لقلة عدد الصحفيني، 

قد يكون اإلقبال عىل بعض األطباء والمؤسسات العالجية 
، قياًسا إىل عددهم، مما يؤدي إىل نسيان الممرض وموظف 

ً
قليال

االستعالمات المعلومة الخاصة بالتعاقد مع مرشوع العالج، 
ولتاليف هذا اللبس، يمكن االتصال بالعيادة أو المستشفى قبل 

التوجه إليهما. 

يرجى الرجوع إىل إدارة المرشوع عند حدوث أي 
مشكلة أو خالف مع الجهات المشاركة لحسمها.

لذلك

لجنة الرعاية 
االجتماعية والصحية
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إرشادات

مشروع

يهدف المرشوع إىل:
■ االرتقاء بالخدمة العالجية املقدمة للسادة الصحفيني وأرسهم.

■ إشاعة روح التكافل بني الزمالء األفاضل، حيث يسهم الزمالء الذين يشرتكون يف املرشوع وال يستفيدون منه– بفضل 
الله– بشكل غري مبارش يف تكاليف عالج زمالئهم اآلخرين، مع العلم أن اشرتاكات األعضاء وأرسهم تشكل ٢٠٪ فقط من 

مرصوفات املرشوع، املدعومة نقابًيا.
■ تقديم أفضل رعاية صحية وعالجية للحاالت الطارئة واملزمنة للسادة الصحفيني – شفاهم الله– وأرسهم.

مزايا أخرى للمرشوع:
فضاًل عن امليزة االقتصادية التي يقدمها املرشوع بتوفري خدمة العالج للسادة الزمالء بأسعار مدعومة من جانب النقابة، 

وتقل كثريًا عن تكاليف العالج الباهظة خارج املرشوع، فإن هناك مميزات أخرى يتسم بها املرشوع، ومنها:
1 – توفري قاعدة بيانات تتيح للزميل أو الزميلة حرية االختيار بني البدائل املختلفة، سواء فيام يتعلق بأسامء السادة األطباء 

أو املستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز األشعة.
2 – امتداد النطاق الجغرايف للمرشوع ملعظم املحافظات، مام يتيح لكل مشرتك تلقي الخدمة العالجية لنفسه أو ألرسته 

ووالديه داخل محافظته، دون االضطرار إىل تكبد مرصوفات السفر إىل القاهرة.
3 – الكفاءة املشهود بها لألطباء املشاركني يف املرشوع، وتنوع املؤسسات العالجية املشاركة فيه.

4 – سهولة إجراءات االشرتاك يف املرشوع، والتي ال تستغرق سوى دقائق معدودة.. وكذلك إجراءات االستفادة منه.

خطوات االشرتاك يف المرشوع:
لالشرتاك أول مرة، يرجى إحضار املستندات التالية:

■ صورة فوتوغرافية لكل مستفيد.     ■ دفع اشرتاك السنة السابقة لسنة االشرتاك يف املرشوع عىل األقل.
■ صورة من قسيمة الزواج يف حالة االشرتاك للزوجة.   ■ صورة من شهادة ميالد العضو يف حالة االشرتاك للوالدة.

■ صورة من شهادة ميالد األبناء يف حالة اشرتاك أي منهم.

العالج.. لماذا؟
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إرشادات

من لهم الحق يف االشرتاك:

عضو أصيل: عضو نقابة الصحفيني بجدول تحت التمرين ــ املشتغلني ــ املعاشات.
يف حالة وفاة العضو األصيل يشرتك األعضاء الفرعيون املستحقون للمعاش من النقابة.

عضو فرعي: زوجة الصحفي ــ زوج الصحفية ــ األب واألم ــ األبناء حتى سن التخرج ــ البنات حتى الزواج- الطفل 
املنغويل- األطفال ذوو االحتياجات الخاصة.

مالحظة: اشرتاك العضو األصيل رشط أسايس الشرتاك األعضاء الفرعيني.
مدة االشرتاك وتوقيته:

يفتح باب االشرتاك من أول نوفمرب حتى 25 ديسمرب من كل عام وتبدأ االستفادة من بداية العام الجديد، ومواعيد هذا 
العام استثناء، نظًرا النتظار التعديالت الهيكلية والجذرية التي تم إنجازها، ليعود للمواعيد الرسمية نوفمرب املقبل إن شاء 

الله.
 

كيفية االشرتاك:

توجه إلدارة املرشوع مبقر نقابة الصحفيني واستوِف البيانات املطلوبة وهي:
■ صورة كارنيه النقابة.

■ سداد اشرتاك النقابة للعام الحايل.
■ صورة فوتوغرافية لكل عضو فرعي )عدا األطفال أقل من عامني(

■ مستندات إثبات قرابة األعضاء الفرعيني للعضو األصيل.
■ صورة شهادة املعاش لألرملة.

اإلضافة من خالل العام:

الزواج الحديث: يف خالل شهرين من تاريخ قسيمة الزواج.
املولود حديث الوالدة:

أواًل: حاالت الوالدة داخل مستشفيات املرشوع: يُضاف )كتأمني له أثناء الوالدة( عند إصدار خطاب دخول املستشفى لعام 
الوالدة.

ثانًيا: حاالت الوالدة خارج مستشفيات املرشوع: يضاف خالل شهرين من الوالدة إجباريًا.
ثالًثا: حاالت الوالدة خارج القطر: يضاف خالل شهر من تاريخ العودة إىل الوطن مع إرفاق ما يثبت ذلك.

ملحوظة: ال تقدم أي خدمات لالبنة املتزوجة خالل العام، ويجب فصلها من اشرتاك العضو األصيل أو إلغاؤها.
 
 

مواعيد العمل بالمرشوع:
يومًيا من الساعة العارشة صباًحا، حتى الساعة الثالثة مساًء، عدا يوم الجمعة والعطالت الرسمية.
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

إرشادات

: الكشف الطبي
ً

أوال
طبيعة الخدمة:

مناظرة مرىض املرشوع لدى األطباء، واملستشفيات والجهات املتعاقدة مع املرشوع.

خطوات االستفادة:

اذهب إىل أي طبيب معالج متعاقد، سواء يف عيادته الخاصة أو يف املستشفى املتعاقد بعد االتصال به.
قدم بطاقة العالج وسلم الطبيب تذكرة الكشف.

استوِف البيانات بكشف املرتددين بدقة.
اسأل عن االستشارة حسب نظام العيادة.

ادفع القيمة املحددة نقًدا حسب جدول قيم الكشف بالصفحة التالية.
اتنظر: دورك يف الكشف، وكن مثاًل يحتذى به.

التغطية العالجية:

■ يتحمل املرشوع نسبته حسب جدول قيم الكشف.
■ يف عيادة الرمد قيمة الكشف تشمل كشف النظارة للعني بالكمبيوتر عدا قاع العني.

■ يف عيادات األمراض النفسية والطب الطبيعي والتخاطب والعالج اإلشعاعي واألسنان، تقدم تذكرة الكشف عند أول 
مناظرة فقط، ثم تكون املتابعة بنظام الجلسات حسب خدمات الدليل.

■ عند الكشف لدى طبيب غري متعاقد، يتم اعتامد الفحوصات املطلوبة من املرشوع واملدونة عىل روشتة الطبيب.

خارج التغطية:

■ الكشف لدى طبيب غري متعاقد أو مستشفى غري متعاقد أو خارج املرشوع.
■ الكشف لدى الخبري األجنبي.

■ الكشف بخارج القطر املرصي.

دليل

الخدمة الطبية
الحصول على 
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إرشادات

قيمة الكشف بالعيادات الخاصة

ما يدفعهالدرجة العلمية
العضو

مساهمة 
المشروع

10050أستاذ / استشارى – دكتوراه / زمالة + 10 سنوات خربة

8050أستاذ م، أو دكتوراه / زمالة + 5 سنوات خربة خارج الكادر الجامعى / استشارى ثان

7050كشف مدرس / إخصاىئ / استشارى ثالث

قيمة الكشف بعيادات األسنان

ما يدفعهالدرجة العلمية
العضو

مساهمة 
المشروع

9050أستاذ / استشارى أول

7050أستاذ مساعد / استشارى ثان

6050كشف مدرس / استشاري ثالث / إخصاىئ

  الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات »حسب اسعار التعاقد مع النقابة«

ما يدفعهالدرجة العلمية
العضو

مساهمة 
المشروع

50فرق سعر الكوبون حسب اسعار التعاقدجميع التخصصات

قيمة الكشف تشمل االستشارة – واسأل عن موعد االستشارة حسب نظام العيادة 

»تسدد عند أول مناظرة فقط«
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

إرشادات

ثانًيا: الخدمات الطبية بالعيادات
طبيعة اإلجراء:

هي الخدمات الطبية الواردة بالدليل، التي تتم بعيادة األطباء املتعاقدين والقسم الخارجي باملستشفيات دون الحاجة 
للتخدير الكيل.

خطوات االستفادة:

ادفع نسبتك بالجهة العالجية حسب أسعار التعاقد.
استوِف بيانات كشف املرتددين إلثبات قيمة اإلجراءات التي ُقدمت لك.

مالحظة: التعاقد مع الجهات الحكومية والخريية والجامعية، طبًقا للوائح خاصة ويدفع العضو نسبة يف الجهة.

خدمات لها قواعد خاصة )تحتاج إىل موافقة مسبقة(

أواًل: )جلسات العالج الطبيعي(: وهي خدمة تقدم مبوافقة مسبقة من املرشوع
ملحوظة:

يتم التعامل مع مراكز العالج الطبيعي املتعاقد معها املرشوع، ويف حالة عدم تواجد حسب النطاق الجغرايف، فإنه يتم 
االستثناء والتحويل لعمل الجلسات يف املستشفيات املتعاقد معها املرشوع.

املستفيدون من الخدمة: يدعم املرشوع عالج التلعثم لألطفال، كام يشمل هذا العالج حاالت بناء اللغة )الصمم الجزيئ( 
وعالج التخاطب بعد عمليات الحنجرة. مع إحضار توصية من الطبيب املعالج، موضًحا بها التشخيص، وعدد الجلسات 

ونوعيتها.
ملحوظة:

- التمرينات العالجية والليزر، تعترب إحدى النوعيات التي تشملها الجلسة.
ملحوظة:

- العالج الطبيعي باملنزل )حاالت الشلل فقط( يساهم املرشوع بنسبة.
- العالج الطبيعي بأجهزة ذات نوعية خاصة )موجات تصادمية – isis – عالج مايئ ..... إلخ(.

- يُساهم املرشوع بنسبته، طبًقا لقيمة أعىل جلسة عالج طبيعي بالدليل.

 ثانًيا: جلسات التخاطب )خاص باألطفال ومرىض جراحات الحنجرة(:
مبوافقة مسبقة وبناء عىل تقرير طبي مفصل من استشاري أعصاب أواًل قبل تحويل الطفل لجلسات التخاطب بحد أقىص
12 جلسة شهريًا، وتتم دراسة الحاالت االستثنائية، ويدعم املرشوع )التأخري اللغوي واللدغة الكالمية حتى 6 سنوات – 

التلعثم – مضاعفات الضعف السمعي وبعد زراعة قوقعة األذن – التوحد – الطفل املنغويل – التمرينات العالجية والليزر 
تعترب إحدى النوعيات التي تشملها الجلسة(.

ثالًثا: الغسيل الكلوي:
- إحضار توصية الطبيب املعالج، موضًحا بها تشخيص الحالة وعدد الجلسات ونوعيتها، ويتحمل املرشوع نسبته يف الجلسات.

- يتحمل املرشوع نسبته يف فرق تكلفة غسيل الكىل لحاالت القومسيون أو التأمني الصحي، بحيث ال يتعدى الفرق قيمة 
الجلسة باملرشوع.
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إرشادات

رابًعا: جلسات الليزر )ياج – أرجون( للعيون:
وهي خدمة تقدم مبوافقة مسبقة باملرشوع، بعد إحضار توصية طبية من الطبيب املعالج.

خامًسا: جلسات األكسجني املضغوط واألوزون:
يتحمل املرشوع نسبته يف حالة القدم السكري وقرح الساقني فقط، وتحتاج إىل موافقة مسبقة من املرشوع )بحد أقىص مائه 

جنيه للجلسة(، بعد إحضار توصية طبية من استشاري جراحة األوعية الدموية.

سادًسا: العالج النفيس:
يساهم املرشوع بنسبة العضو وأرسته والوالدين.

وال يساهم املرشوع يف العالج النفيس أو دور النقاهة واملسنني للوالدين والزوج سواء جلسات نفسية أو إقامة باملستشفى.
كيف يساهم املرشوع عند إجراء جلسات عند األطباء أو املراكز غري املتعاقدة:

- يقدم تقرير مفصل بالحالة وإيصاالت الدفع، موضًحا بها عدد الجلسات ونوعيتها والعضو املصاب.
- يساهم املرشوع يف الجلسات طبًقا للوائح األسعار املعتمدة بالدليل.

سابًعا: خدمات األسنان:
يساهم املرشوع يف خدمات األسنان الواردة بالدليل فقط بحد أقىص 1000 جنيه للفرد و3000 جنيه لألرسة ألكرث من فرد.

خدمات خارج التغطية:

■ وسائل تنظيم األرسة مبا فيها اللولب – تركيب ومضاعفات.
■ عالج السمنة واإلبر الصينية وعالج سقوط الشعر، وإزالة الشعر الزائد.

■ الجبسونا البالستيكية والجبس امللون.    ■ اختبارات الذكاء
■ تقويم وزرع األسنان واإلجراءات غري املوجودة يف قامئة خدمات األسنان.

PRP تطعيم األطفال والكبار    ■ حقن بالزما الصفائح الدموية ■
  

العالج بالخارج أو لدى الخبري الزائر:

■ يعتمد فقط يف العمليات ذات املهارة الخاصة للعضو وأرسته )الزوجة واألوالد(.
■ يقدم العضو التقرير الطبي وأصل مستندات السداد )الصادرة من الجهات العالجية( للمرشوع.

■ يتم رصف نسبة العضو من املرشوع طبًقا للوائح أسعار املرشوع املعتمدة.

العالج لدى الطبيب غري املتعاقد:

يتحمل املرشوع نسبته وفًقا لالئحة مع إحضار إيصال مهن غري تجارية معتمد، وصادر من الطبيب وصورة من كارنيه املستفيد.

 

ا: الفحوص الطبية
ً
ثالث

طبيعة الخدمة:

تشمل التحاليل الطبية واألشعات التي تتم يف املعامل ومراكز األشعة واملستشفيات املتعاقد معها املرشوع.
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إرشادات

خطوات االستفادة:
1- يف حالة إصدار التوجيه من الطبيب املعالج بعيادته الخاصة، يصف لك ما تحتاجه من تحاليل وأشعات عىل روشتة 

مختومة.
2- توجه بها إىل إدارة املرشوع إلصدار خطاب التحويل، ثم توجه إىل املعمل أو املركز إلجراء الخدمة.

3- ميكنك إرسال الروشتة عىل “الواتس آب” املدون بالدليل، واالتصال باملرشوع.
ملحوظة:

منح الزميل خطاب تحويل تحاليل أو أشعة يتطلب تحديد روشتة من الطبيب املعالج، للتمكن من تحديد أنواع التحاليل 
املطلوبة باالستامرة الخاصة بالتحاليل أو األشعة، وكتابة عددها بالحروف، ويف حالة عدم وجود توصية الطبيب بالفحوصات 

عىل االستامرة )يرفق صورة من الروشتة باملطالبة(.
ويف التحاليل الدورية ال يتطلب لألمراض املزمنة، روشتة، عىل أن تُحدد التحاليل حرصًا يف االستامرة، ويُكتب عددها 

باألحرف.

التغطية العالجية:

- يقوم املرشوع بتغطية جميع الفحوصات املدرجة بالدليل.
- يتحمل املرشوع نسبة يف الصبغات )ضد الحساسية( التي تُحقن عند عمل األشعة.

- التحاليل الالزمة لزرع األعضاء: يتحملها املرشوع، وال يتحملها املتربع.
- يتحمل املرشوع نسبة %50 من إجاميل التكلفة يف برنامج الفحص الشامل مبعهد نارص، وملرة واحدة فقط خالل العام.

خارج التغطية:

1- فحوص التأهيل املهني – فحوص ما قبل الزواج والسفر – تحاليل إثبات األبوة، وفحوص العقم والفحص املعميل الشامل 
أو ما شابه ذلك.

2- فحوص الخدمات غري املدرجة مثل التخسيس والسمنة املفرطة.

خدمات مبوافقة مسبقة من املرشوع:

مثل )الرنني املغناطييس – هشاشة العظام – املاموجرايف الرقمي للثدي pcr أشعة مقطعية عىل الرشايني التاجية، وتقدم هذه 
الخدمات بعد إحضار تقرير طبي من استشاري يف التخصص نفسه.

إجراء فحوص يف مراكز غري متعاقدة:
يساهم املرشوع بنسبته، طبًقا ألسعار املرشوع أو بسعر الفاتورة أو اإليصال، أيهام أقل.

 

مستلزمات العمليات الخـاصة والدم ومشتقاته واأللبومني واألدوية
طبيعة الخدمة:

هي مستلزمات العمليات الخاصة والدم ومشتقاته واأللبومني واألدوية )داخل املستشفى(، سواء تم رشاؤها مبعرفة العضو 
و عن طريق املستشفى، ويرصف املرشوع نسبته يف حدود الحد األقىص.
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إرشادات

كيفية االستفادة:

مستلزمات العمليات الخاصة.
- تضاف مستلزمات العمليات الخاصة مثل )شبكة الربولني – رشائح – مسامري – مفاصل صناعية الصاممات – الدعامات... 

إلخ( إىل فاتورة املستشفى، ويتحمل املرشوع نسبته.
- املستلزمات املستخدمة )مرة واحدة Disposable( يف العمليات الجراحية باملناظري.

- )عدا استئصال الزائدة باملنظار( يُسهم املرشوع بنسبته بحد أقىص )1500 جنيه( ألف وخمسامئة جنيه.

األدوية:
- تُضاف األدوية املستخدمة داخل املستشفى إىل فاتورة العالج، ويتحمل املرشوع نسبته.

خارج التغطية:
- األدوية خارج املستشفى أو امل.نرصفة عند خروج املريض من املستشفى.

- األدوية التي يصفها الطبيب للعمليات النهارية )دخول وخروج يف نفس اليوم(.
- األدوية امل.نرصفة أثناء العمليات الشاملة )والدة، لوز، كتاركت...إلخ(.

- العالج باألعشاب والوسائل غري التقليدية.
- تطعيم األطفال والكبار.

- املستلزمات غري الطبية )مثل الحفاضات...إلخ(.

 

الخدمات التكميلية
- يسهم املرشوع مببلغ 1500 جنيه، يف عملية تصحيح اإلبصار والليزك، وذلك بعد إحضار التقرير الطبي والفواتري املعتمدة بذلك.
- يسهم املرشوع بنسبته يف سامعات األذن وجهاز الربو الشعبي وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، وذلك بحد أقىص 2000 

جنيه، برشط تقديم تقرير طبي معتمد وفاتورة رشاء معتمدة )خدمة مستحدثة(.

أواًل: األجهزة التعويضية:

قاعدة الرصف
يسهم املرشوع بنسبته يف أجهزه شلل األطفال واألطراف الصناعية.

بعد تقديم املستندات اآلتية:
- تقرير طبي ــ فاتورة الرشاء ــ صورة كارنيه املستفيد

- مقايسة من مركز تأهيل العجوزة إذا مل يتم الرشاء من املركز.

- يرصف املرشوع نسبته حسب الفاتورة أو املقايسة أيهام أقل.

خارج التغطية:
- النظارات الطبية والتليسكوبية.

- الرقبة أو الجبائر البالستيك وأحذية القدم املفلطح والكرايس والعكاز.
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إرشادات

- األجهزة الطبية التي يقوم العضو برشائها الستخدامها داخل املنزل مثل  )أجهزة الغسيل الكلوي – مضخة األنسولني(.

ثانًيا: األطفال ذوو االحتياجات الخاصة:

يسهم املرشوع يف الخدمات العالجية والخدمات التأهيلية )تخاطب – عالج طبيعي – عالج وظائفي(، وكذلك تكاليف 
التعليم واإلقامة باملراكز واملدارس املتخصصة غري املتعاقدة مع املرشوع.

قاعدة الرصف: 
يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقديم تقرير طبي مفصل ــ إيصاالت الدفع املعتمدة ــ صورة كارنيه املستفيد.

ثالًثا: أطفال األنابيب والتخصص املجهري:

يسهم املرشوع بنسبة %50 بحد أقىص )5000 جنيه( خمسة آالف جنيه، مرة واحدة يف العام، وال يساهم املرشوع يف 
فحوص العقم وتأخر اإلنجاب، وتتضمن األجنة أو السائل املنوي أو أي إجراءات أخرى، سواء قبل أو بعد العملية.  

قاعدة الرصف: 
يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقديم تقرير طبي - أصل مستندات السداد املعتمدة، سواء فاتورة، أو إيصال مهن غري تجارية، مع إرفاق صورة 
كارنيه املستفيد.

رابًعا: العالج الكياموي واإلشعاعي:

يرصف املرشوع نسبته من جلسات العالج اإلشعاعي باملستشفى وأدوية العالج الكياموي، حتى وإن تم االستخدام 
بالعيادة الخارجية أو املنزل )دون تحمل املرشوع املستلزمات واألدوية املرفقة، وكذلك أدوية عالج مضاعفات 

العالج الكياموي(.

قاعدة الرصف:
 يتم تقديم املستندات اآلتية:

- تقرير طبي من الطبيب املعالج، موضح به تشخيص املرض، ونوع األدوية، وعدد الجرعات.
- فواتري الصيدلية معتمدة لعالج الكياموي )مسجل بها رقم البطاقة الرضيبية والسجل التجاري(.

- إيصاالت جلسات العالج اإلشعاعي للمراكز غري املتعاقدة، مع إرفاق صورة كارنيه املستفيد.

خارج التغطية:
- املستلزمات أو األدوية املرفقة، وكذلك أدوية عالج مضاعفات العالج الكيميايئ.

قاعدة عامة: ما مل يرد يف هذه القامئة يُرجع فيه لرأي مجلس النقابة وقراره يف هذا التقرير نهايئ.

خامًسا: دعم أدوية اإلبركس والنيبوجني ملشتقات الدم:

يساهم املرشوع بنسبة %50 بحد أقىص )2000 جنيه( ألفى جنيه، ملرة واحدة يف العام.
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إرشادات

الحد األقىص للخدمات العالجية
أواًل: الحد األقىص األسايس:

يشمل الخدمات العالجية بالعيادات ومراكز الفحوص والعالج الباطني والجراحي باملستشفيات.
- الحد األقىص حتى 24000 جنيه شاملة نسبة العضو واملرشوع.

الحد األقصى األساسي »24000 جنيه« شاملة نسبة العضو والمشروع

العضو 
و اسرتة 
والوالدين

30%
7200ج

الزوج غير 
الصحفى

50%
 12000ج

العضو 
األصلى 
معاشات

10%
 2400ج

األرملة
20%

 4800ج

نسبة تحمل 
المشروع

 70%
16800ج

نسبة تحمل 
المشروع

50%
 12000ج

نسبة تحمل 
المشروع

90%
21600ج

نسبة 
تحمل 

المشروع

80%
  19200 ج

ثانًيا: الحد األقىص التكمييل:

- يشمل العناية املركزة وعمليات القلب واملخ ونقل األعضاء والرسطانات، والعالج الكياموي واإلشعاعي، وتغيري املفاصل، 
ونقل الدم ومشتقاته واأللبومني وعمليات املخ وزرع القرنية.

- يضاف 11000 جنيه إىل الحد األقىص األسايس، نسبة العضو واملرشوع.

إجمالي الحد األقصى األساسي والتكميلي »35000 جنيه«
العضو 

و اسرتة 
والوالدين

30%
 10500ج

الزوج غير 
الصحفى

50%
 17500ج

العضو 
األصلى 
معاشات

10%
 3500ج

األرملة
20%

 7000ج

نسبة تحمل 
المشروع

 70%
24500ج

نسبة تحمل 
المشروع

50%
 17500ج

نسبة تحمل 
المشروع

90%
 31500 ج

نسبة 
تحمل 

المشروع

80%
 28000ج

ثالًثا: الحد األقىص لخدمات األسنان: )ما يتحمله املرشوع(

- فرد واحد 1000 جنيه سنويًا.
- أكرث من فردين 3000 جنيه سنويًا.
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إرشادات

مالحظات:

- الحد األقىص الوارد بخطاب دخول املستشفى يشمل نسبة العضو واملرشوع.
- يف حالة إقامة املريض بالعناية املركزة فقط أو إجراء عمليات القلب أو املخ أو زرع األعضاء والعالج الكياموي واإلشعاعي، 

يتمتع العضو بالحد األقىص األسايس والتكمييل الوارد بخطاب دخول املستشفى )35000x نسبة املرشوع(.
- االستفادة بالحد األقىص للمرشوع شخصية وغري متبادلة، )أي عند استفادة عضو بالحد األقىص للمرشوع، ال ميكن أن 

يستفيد بأي مبلغ إضايف من نصيب أحد أفراد أرسته(.
- يتم االحتفاظ برصيد 1500 جنيه، للعضو بخصم من إجاميل الحد األقىص، وذلك إلجراءات القسم الخارجي.

- يف حالة استنفاد العضو الحد األقىص، يستمر املستشفى يف تقديم خدماته له بنفس أسعار تعاقد املرشوع، عىل أن يتحمل 
العضو تكلفة العالج كاملة بنسبة 100%.

- يف حالة الدخول إىل املستشفى أكرث من مرة، احرص عىل إحضار صورة من بيان التكاليف السابقة من املستشفى، حتى 
تتمكن من معرفة املتبقي من الحد األقىص لتحمل املرشوع.

خدمات القسم الداخيل بالمستشفى:
طبيعة الخدمة:

هي اإلقامة باملستشفى إلجراء العمليات الجراحية واملناظري، وعالج الباطنة والرعاية املركزة والحضانات، وعالج األمراض 
النفسية، والعالج الكياموي باملستشفيات واملراكز املتعاقدة.

خطوات االستفادة:

أواًل: يف الظروف العادية:

توجه.. إىل إدارة املرشوع بتقرير املعالج أو تقرير طبي من املستشفى، موضًحا به اآليت:
■ اسم املستشفى.

■ نوع العملية مثال: لوز ــ فتق... إلخ.
■ موعد إجراء العملية.

■ طريقة تحصيل الطبيب ألتعابه )من املرشوع أو من املستشفى للطبيب املتعاقد أو من العضو للطبيب غري املتعاقد(.
1- تذكر إحضار كارنيه العالج معك إىل إدارة املرشوع.

2- تسلم خطاب دخول املستشفى من املرشوع، وخطاب للطبيب يف حالة تحصيل الطبيب ألتعابه من املرشوع، مع تقديم 
خطاب للطبيب.

3- قدم خطاب الدخول الصادر من إدارة املرشوع إىل املستشفى.
4- ادفع نسبة األتعاب الطبية للطبيب يف حال تحصيل الطبيب املعالج ألتعابه من املرشوع.

ثانًيا: يف الظروف الطارئة:

اذهب.. إىل املستشفى بكارنيه العالج، وسدد مبلغ تأمني، وسارع باستخراج خطاب دخول املستشفى من املرشوع وقدمه 
للمستشفى، ويف خالل 72 ساعة أو يف أول يوم بعد اإلجازة الرسمية لتسوية حسابك باملستشفى.
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إرشادات

ثالًثا: الوالدة والحضانات:
بالنسبة للوالدات الطبيعية أو القيرصية يراعى اآليت:

■ إصدار خطاب دخول املستشفى لحاالت الوالدة يكون عند دخول األم للوالدة، يتم دفع اشرتاك املولود إلزاًما لسنة الوالدة 
إذا كان العضو يرغب يف ذلك.  

■ يسهم املرشوع بقيمة 3500 جنيه، للوالدة القيرصية و4500 جنيه للقيرصية املتكررة، )بعد الوالدة الثانية( و2500 جنيه 
للوالدة الطبيعية شاملة تكاليف املستشفى وأتعاب الطبيب.

درجه اإلقامة باملستشفى:
■ اإلقامة بغرفة مكيفة )مشرتكة – بحامم مستقل( للمستشفيات االستثامرية وغرفة مستقلة مبستشفيات وزارة الصحة 

واملؤسسة العالجية.
■ يتحمل العضو فرق الدرجة عند االنتقال من غرفة مشرتكة إىل غرفة مستقلة باملستشفيات االستثامرية.

■ عند رغبة العضو يف االنتقال للجناح يتحمل فرق الدرجة وفروق الخدمات العالجية واألتعاب الطبية.
■ يتحمل العضو املرافق والدمغة والخدمة الطبية.

■ يتحمل املرشوع نسبته يف إقامة األم مع الطفل حتى12 عاًما عدا األطفال املبترسين.
■ إقامة األم باملستشفى إلرضاع املولود املقيم بالحضانة، تحتسب إقامة نهارية )دون وجبات وال مبيت وال أدوية(، ويتحمل 

املرشوع نسبته.
■ عند الخروج من املستشفى

■ راجع قبل السداد فاتورة املستشفى واألدوية امل.نرصفة بالقسم الداخيل، وجميع اإلجراءات العالجية والفحوصات، وال 
يتحمل املرشوع أدوية الخروج أو أدوية العمليات الشاملة.

األتعاب الطبية:
هي أتعاب السادة األطباء املتعاقدين مع املرشوع يف اإلجراءات الجراحية طبًقا لتوصيف العمليات باملرشوع.

 
خطوات االستفادة:

- يحدد الطبيب املعالج العمليات الجراحية املطلوبة للمريض.
- يتقدم العضو إىل إدارة املرشوع بالتقرير الطبي، موضًحا به العمليات املطلوبة الستخراج موافقة املرشوع.

- يقدم العضو املوافقة للطبيب املعالج إلجراء الالزم.

خارج التغطية:

العالج بالخارج:
يعتمد فقط يف العمليات املتقدمة فأعىل، طبًقا لتوصيف العمليات باملرشوع.

- يقدم العضو التقرير الطبي وأصل مستندات السداد الصادرة من الجهات العالجية، بعد ترجمتها إىل اللغتني، العربية 
واإلنجليزية، إلدارة املرشوع.

- يتم رصف نسبة العضو من املرشوع، طبًقا للوائح أسعار املرشوع املعتمدة.
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إرشادات

العالج لدى الطبيب غري املتعاقد أو الخبري الزائر:

يتم الرصف طبًقا للوائح األسعار املعتمدة، مبوجب إيصال مهني غري تجاري صادر من الطبيب املعالج، مختوًما بختم 
الطبيب.

- ال يتم اعتامد الرصف يف الكشوفات.  
- يساهم املرشوع بنسبة يف حاالت الحوادث – التخصصات الجراحية النادرة – املحافظات أو املناطق أو املدن الجديدة، 

التي ال تتوافر فيها شبكة تعاقدية.

قاعدة عامة:

أي خدمات أخرى غري واردة يُرجع فيها إلدارة املرشوع، وقرارها نهايئ.

■ ما هو موقف المرشوع عند حدوث أخطاء مهنية ناتجة عن العالج أو الجراحة؟
مرشوع العالج له مسؤولية مالية وإرشافية عىل مستوى الخدمات العالجية املقدمة للمريض – وعند حدوث مثل هذه 

املضاعفات أو األخطاء، يكون التحقيق فيها أمام الجهات املختصة )لجنة آداب املهنة بنقابة األطباء(.

خارج التغطية:

■ املناظري يف استئصال اللحمية أو استئصال الزائدة الدودية.
■ استخدام الليزر يف استئصال اللوزتني وعالج الشخري.

■ عالج السمنة الدوايئ والجراحي.
■ العالج النفيس للوالدين.

■ عالج اإلدمان.
■ استخدام سيارة اإلسعاف.

■ العمليات ذات الصبغة التجميلية مثل )عمليات تصغري أو تكبري األنف، شفط دهون... إلخ(.
■ تكاليف املرافق والتليفون والبوفيه والخدمات واالنتقال لدرجة أعىل والدمغة، وأي خدمات ال يشملها املرشوع 

واملصاريف اإلدارية والخدمة الطبية.
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إرشادات

مجموعة الفحص الشامل:
طبيعة الخدمة:

هي نتاج تعاون بناء بني إدارة املرشوع واملعامل املتعاقدة، وتعترب هذه الخدمة قيمة مضافة الشرتاك العضو، وتقدم دون 
الحاجة من الطبيب املعالج، بحد أقىص مرتني يف العام، وتشمل الفحوص التالية:

وهي مؤرشات عامة لكل وظائف الجسم، حسب توصية نخبة من االستشاريني، أطباء الباطنة.

تعليامت الفحوص الشاملة:

■ عند الحاجة إىل إجراء الفحص الشامل.   ■ يتوجه العضو إلدارة املرشوع للحصول عىل استامرة الفحص.
■ يتحمل املرشوع نسبته ويدفع العضو نسبته للجهة.

■ أي أسعار معلنة يف جهة العالج املتعاقدة، أقل من أسعار املرشوع تعترب ملزمة لجهة العالج.

برنامج الكبد والغدةمالبرنامج األساسىم

1Complete blood picture 
(CBC)1Complete blood picture (CBC)

2Uric acid2Uric acid

3SGOT3SGOT

4SGPT4SGPT

5Lipid profile
 (chol- trig- H.D.L.-L.D.L)5Lipid profile

 (chol- trig- H.D.L.-L.D.L)

6Complete urine analysis6Complete urine analysis

7Bl. Urea/ bun7Bl. Urea/ bun

8Creatinine8Creatinine

9TSH9Glycosylated hb. (hb A 1C)

10RBS10HVC Ab (elisa)

11Hbs. Ag (elisa)

12T4 (free)

13T.S.H.
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إرشادات

لالستفسار: االتصال بإدارة المشروع – نقابة الصحفيين

فاكس النقابة: 25741641            فاكس مرشوع العالج: 25777756              
تليفون إدارة المرشوع: 25741555           

طوارئ: 01000457811     »واتس آب« المرشوع: 01023182393

يف حالة وجود استفسارات وحل أي مشاكل أو لتذليل أي صعوبات مع الجهات 
المتعاقدة، يرجى االتصال عىل رقم الطوارئ الموجود عىل كارنيه المرشوع

مع خالص تحياتي.. 

أيمن عبدالمجيد
رئيس لجنتي الترشيعات الصحفية

والرعاية االجتماعية والصحية.  

إدارة مشروع العالج:

محمد خليفة نائب المدير العام .. ومدير العالقات العامة بمرشوع العالج      تليفون: 01288888720 

رئيس قسم الشؤون اإلدارية واالشرتاكات 
»ت داخيل: 1035«.

الشؤون اإلدارية واالشرتاكات
»ت داخيل: 1060«.

الشؤون اإلدارية واالشرتاكات
»ت داخيل: 2223«.

إحسان سعيدمنى جمالأمال سعيد
القسم 
اإلداري

رئيس الشؤون الفنية والتعاقدات
»ت داخيل: 1036«.

مسؤول التحويالت
»ت داخيل: 1034«.

عبد الرحمن مجديد. فوزية عبد اهلل
القسم 
الفني

أ. محمد عوفالمراجع الفني:
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إرشادات

ننوه على أن هناك مستشفيات القوات المسلحة 
متعاقده مع المشروع بأسعار خاصة وبيانها كالتالى:

ننوه على أن هناك مراكز عالج اورام التابعة للقوات المسلحة 
متعاقده مع المشروع بأسعار خاصة وهي :

مستشفيات فئة ) ج (مستشفيات فئة ) ب(مستشفيات فئة ) أ (

مستشفى كفر الشيخ العسكرىمستشفى الحميات العسكرىالمجمع الطبى ق. م بالقبة

مستشفى السلوم العسكرىمستشفى غمرة العسكرىالمجمع الطبى ق. م بالجالء

مستشفى مطروح العسكرىمستشفى مرص الجديدة للعائالتمستشفى ق. م بالحلمية للعظام و التكميل

مستشفى بنى سويف العسكرىمستشفى ألماظة العسكرىمركز الطب الطبيعى و التاهيىل بالعجوزة

مستشفى العريش العسكرىمستشفى االسكندرية العاممستشفى القوات المسلحة باالسكندرية

مستشفى المنيا العسكرىمستشفى طنطا العسكرىالمستشفى البحرى العام

المعامل المركزية للقوات المسلحة 
مستشفى سوهاج العسكرىمستشفى سيدى كريرللبحوث الطبية وبنك الدم

مستشفى بورسعيد العسكرى

مستشفى الغردقة العسكرى

مستشفى اسوان العسكرى

مركز الطب الطبيعى والتاهيىل بالحلمية

مستشفى السويس العسكرى

مستشفى المنصورة العسكرى

مركز اورام المنيامركز اورام سوهاجمركز اورام اسيوط

مركز اورام الزقازيقمركز اورام السويسمركز اورام االسماعلية
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إرشادات

اماكن تقدم تخفيضات بتحويل من النقابة :
التخفيضالتليفونالعنواناالسم

يخصم %30 من نسبة العضو وارسته 01062842853-12724343190 ش مرص و السودان حدائق القبة برج ب لؤلؤة مرص و السودانعيادات امينة فراج الطبى 

يخصم %30 من نسبة العضو وارسته 27547227-2701221101710ش النرص – الدور الثالثمعامل الخرباء

معامل ترست الب
يخصم %30 من نسبة العضو وارسته 535684568 ش مراد - الجزية (ىت ال جروب لتحاليل)

عيادات داوى

1325175476 ش النرص – المعادى الجديدة

يخصم %20 عىل الكشوف 
يخصم %10 عىل باقى 

االجراءات

3122715610 ش عبد الرازق السنهورى امام اسبكرتا متفرع من عباس العقاد

3637489468 ش نادى الصيد تقاطع محى الدني ابو العز

36969376قطعة 297 الحى السابع المحور المركزى امام فندق جامعة 6 اكتوبر

:
ً
اماكن تقدم تخفيضات بدون تحويل من النقابة والتعامل نقدا مع االعضاء مباشرا

التخفيضالتليفونالعنواناالسم

د/ عادل االترىب
 ( استاذ قلب و اوعية دموية) 

23ش االمام عىل ميدان االسماعلية – 
مرص الجيدة

ًتخفيض %50 من الكشف22906170
 و تحصيل نقدا

د/ جمال محمد محمد سليمان
 (استشارى باطنة و جهاز هضمى و كبد  )

43 ش رشيف عابدني – القاهرة
13 ش قرص النيل

01018675024
23939518

تخفيض قيمة الكشف من 
300ج اىل 100 ج و تحصيل نقدا 

د/ عبد الرحيم محمد العوامى 
( استشاؤى االالم و االعصاب 

والعمود الفقرى )

4001011515771 ش ميدان الدقى بجوار صيدلية واىل – الدقى
01025502434
01000032655

ًتخفيض %35 من الكشف
ميدان المحطة برج خالد نب الواليد - اسيوط و تحصيل نقدا

المعادى الجديدة – تقسيم االسلكى مستشفى أندلسية 
قطعة 4ج/6 

25036100
16781

تخفيض %30 الكشف + الطوارى + 
تحاليل + اشعة + االقامة و الرعاية 

الطبية وفتح غرفة العمليات فقط

دار الطب للحقن المجهرى 
501007663865 ش عمان - الدقىو اطفال االنابيب

01000778705
خصم %10 عىل اسعار 

المركز

د/هاىن موريس اسكندر 
ابراهيم (عالج االلم )

63 ش الخليفة المامون روكىس – مرص 
الجديدة

01121555220
خصم %25 عىل االسعار 01211447414
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إرشادات

الزمالء األعزاء..
تم مراجعة الجهات املتعاقدة املدرجة، بدليل عام ٢٠١٩، للتحقق من التزامهم بأسعار التعاقد، ودقة البيانات املسجلة بالدليل 

السابق، وذلك استجابة، لشكاوى كثرية، تفيد عدم دقة بعض األرقام، وإخالل بعض الجهات برشوط التعاقد، أو عدم تجديدها.

وأسفرت المراجعة الدقيقة عن: 

ويف المقابل تم إضافة تعاقدات جديدة  ُعالج الثغرات الجغرافية والتخصصية يف التغطية:
ألسباب متنوعة، يف مقدمتها، عدم االلزتام برشوط التعاقدات، وسوء الخدمة المقدمة للزمالء وأرسهم.

م من مستوى الخدمة ونطاقاتها الجغرافية والتخصصية، 
ّ
وجاٍر إضافة تعاقدات جديدة، تعظ

سيتم إلحاقها بالدليل، إن شاء اهلل.

118

132

20

47

طبيًبا

طبيًبا

ا
ً
مركز

مستشفى

استبعاد

التعاقد مع

وعدًدا من المستشفيات

معظمهم ترشيحات من الزمالء، 
وردت يف االستبيان

بالقاهرة 
واملحافظات

محافظة الجيزة
مستشفى دار الفؤاد  مدينة نرص.12مستشفى قباء   جرس السويس.11مستشفى األمل التخصيص.10

 مستشفى الواحة حدائق األهرام  (سمارت هيلث).14مستشفى الرثيا  الدقي.13

أهم المستشفيات، التي تم التعاقد معها 2020، حتى طباعة الدليل.
محافظة القاهرة

مستشفى دار الفؤاد  مدينة نرص.3مستشفى قباء   جرس السويس.2مستشفى األمل التخصيص.1

مستشفى مدينة العيون   التجمع الخامس.6مستشفى المركز الطبي لسكك حديد مرص.5مستشفى 15 مايو.4

.9مستشفى سان بوال   حدائق القبة.8مستشفى الرايع الصالح  شربا.7  مستشفى جامعة عني شمس التخصيص مدينة العبور 
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إرشادات

وجار التعاقد مع مستشفيات الجامعة، بباقي المحافظات، ويف مقدمتها الرشقية، والغربية، والمنوفية.

محافظة الفيوم
مستشفى الصفوة التخصيص.17مستشفى الفيوم الدويل16مستشفى جامعة الفيوم15

محافظة البحيرة
مستشفى الرايع الصالح  دمنهور18

محافظة اإلسكندرية
مستشفى المدينة  اإلسكندرية25مستشفى سيدي كرير  اإلسكندرية.24مستشفى رشق المدينة اإلسكندرية.23

مستشفى اإلسكندرية العام.27مستشفى البحري العام اإلسكندرية.26

محافظة السويس
 مستشفى الغردقة العسكري.34مستشفى السويس العسكري33

محافظة أسوان
مستشفى أسوان الجامعي19

محافظة مطروح
مستشفى مطروح  الجامعي28

محافظة بورسعيد
مستشفى بورسعيد العسكري32

محافظة المنيا
مستشفى القوات المسلحة21

محافظة كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ العسكري30

محافظة أسيوط
مستشفى جامعة أسيوط.20

محافظة القليوبية
مستشفى الكويت التخصيص.29

محافظة سوهاج
مستشفى سوهاج العسكري22

محافظة البحر األحمر:
مستشفى البحر األحمر31

محافظة الدقهلية 
مستشفيات جامعة المنصورة وتشمل:

مستشفى الباطنة التخصيص.37مستشفى الطوارئ.36مركز جراحة الجهاز الهضمي35

مركز الحروق وجراحات التجميل.40مركز األورام.39مستشفى األطفال الجامعي.38

مركز جراحة المخ واألعصاب.43مركز جراحة النساء والتوليد.42عيادات جيهان الخارجية.41

مركز زراعة الكبد.45مركز جراحة العظام.44

المركز الطبي سماد طلخا46
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خدمات العيادات الخارجية

التحاليل

األشعة

األسنان

»63-50«

»77-64«

»91-78«

»95-92«
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خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة التجميل و الحروق

عيادة الجراحة العامة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

300906030150فتح خراج تحت مخدر موضعي كبري4002

15045301575فتح خراج صغري تحت مخدر موضعي4014

200604020100خلع ظافر أو استئصال جزيئ للظافر4015

300906030150استئصال ضافر غائر تحت مخدر موضعي4004

300906030150غرز ثانوية تحت مخدر موضعي4005

3501057035175استئصال كيس دهني او ورم حميد بمخدر موضعى4008

15045301575استئصال اى كيس دهني أخر4016

4001208040200ازالة ندبه مشوهة تحت مخدر موضعى4301

4001208040200عملية الختان4009

200604020100فك التصاق خلفي باللسان تخدير موضعي4013

250755025125منظار رشجى حديدى معدىن4910

غيارات جراحية
601812630غيار بعد عملية صغرى أو جرح صغري4010

902718945غيار بعد عملية متوسطة أو جرح متوسط4011

15045301575غيار بعد عملية كربى أو جرح كبري أو قدم سكري4012

300906030150غيار + تنظيف قدم سكري4017

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

802416840غيار حرق صغري4302



دليل عالج 51

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيـادة النفسية

عيادة المخ و األعصاب

11033221155غيار حرق متوسط4303

19057381995غيار حرق كبري4304

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

14042281470جلسة نفسية أستاذ أو استشاري4608

12036241260جلسة نفسية أستاذ مساعد4609

10030201050جلسة نفسية  مدرس أو إخصاىئ4610

4001208040200عالج بالصدمات الكهربائية تحت تاثري مخدر 4614

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

15045301575رسم مخ عادى4601

22567.54522.5112.5رسم مخ ملون بالكمبيوتر4602

4001208040200رسم مخ ملون  بالكمبيوتر  » 4-1«  ساعة 4603

70021014070350رسم مخ ملون  بالكمبيوتر » 6-4 « ساعة 4611

جلسة حقن تيبس العضالت تحت جهاز    4613
3501057035175الموجات الصوتية »بخالف األدوية«

220664422110جهد مثار حيس /سمعي/برصي4607

ملحوظة: فى حالة إجراء غيار الحروق بمخدر عام يحتسب حسب توصيف المرشوع

ملحوظة: اليتحمل المرشوع العالج النفيس 
»سواء الجلسات النفسية أو دخول المستشفى للوالدني والزوج«



52نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة الجلدية

عيادة الحساسية

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

جلسة أشعة فوق بنفسجية»كابينة مغلقة« 4502
عىل كامل الجسم

601812630

جلسة أشعة فوق بنفسجية»بدون كابينة« 4503
عىل جزء من الجسم

40128420

كى سنطة واحدة  بباطن القدم /عني سمكة 4504
601812630/كالو بالتربيد

7522.5157.537.5كى سنطة بباطن القدم4513

كى كل سنطة بعد األوىل 4505
3510.573.517.5»فى جلسة واحدة بالتربيد«

حقنه داخل الجلد الكرتزيون 4507
7522.5157.537.5»يضاف ثمن الحقنة«

حقنه داخل الجلد الكرتزيون 4515
12036241260»يضاف ثمن الحقنة« اكرث من مكان

16048321680عينة من الجلد4510

12036241260فتح خراج بمخدر موضعى4512

601812630اكسيمر لزير لحاالت البهاق للجلسة4516

200604020100استئصال ورم حميد جراحيا4518

جلسة زرع خاليا لحاالت البهاق4519
80024016080400 10سم × 10 سم

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

يتحملها العضو بالكامل175االختبارات الجلدية »بنكارد أو ما يماثلها«4506



دليل عالج 53

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيادة العيون

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

10030201050كى شعرة بالكهرباء »عني واحدة«4803

12537.52512.562.5حبوب بالجفن بالعني الواحدة4806

استئصال كيس دهنى  عني واحدة 4807
220664422110»كالزيون«

استئصال أكياس دهنية متعددة 4836
3501057035175»عني واحدة«

12537.52512.562.5فتح دمل  بالجفن بالعني4808

802416840إزالة جسم غريب بالعني »خارجي«4809

رسم الشبكة الكهربايئ 4813
ERG/VEP  17552.53517.587.5رسم عصب برصي

13039261365فحص مجال اإلبصار بالكمبيوتر بالعني4814

260785226130فحص مجال اإلبصار بالكمبيوتر بالعينني4815

3096315قياس ضغط العني للعينني للمرة الواحدة4816

300906030150أتعاب الطبيب يف جلسة اللزير4817

15045301575رسم استخدام جهاز اللزير »أرجون«4818

16048321680رسم استخدام جهاز اللزير »ياج«4819

تصوير قاع العني بالفلوريسني    »عني 4820
واحدة«

250755025125

3501057035175تصوير قاع العني بالفلوريسني للعينني4821

802416840فك غرز بالعني4822

902718945قياس قوة العدسة »لعني واحدة«4825

4837biometry »15045301575قياس قوه العدسة »العينني

12036241260موجات فوق الصوتية عىل عني واحدة4828



54نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

200604020100موجات فوق الصوتية عىل العينني4829

902718945تصوير قاع عني بااللوان »عني واحدة«4830

فحص مقطعى للشبكية او العصب البرصى  4802
22567.54522.5112.5»عني واحدة«

فحص مقطعى للشبكية او العصب البرصى 4804
375112.57537.5187.5» عينني «

فحص مقطعى للشبكية والعصب البرصى 4831
32597.56532.5162.5»عني واحدة«

فحص مقطعى للشبكية والعصب البرصى 4832
55016511055275»عينني «

عد الخاليا المبطنة للقرنية او فحص القرنية 4838
120بالميكروسكوب الطيفى » عني واحدة«

فحوص يتحملها العضو بالكامل

عد الخاليا المبطنة للقرنية او فحص القرنية 4839
190بالميكروسكوب الطيفى »عينني «

رسم طوبوغرافيا القرنية للعني الواحدة 4840
160شامل سمك القرنية

رسم طوبوغرافيا القرنية للعينني شامل 4841
240سمك القرنية

رسم سمك القرنية بالموجات فوق الصوتية 4842
80عني واحدة

مالحظات: 

كشف العيون يشمل الكشف + فحص قاع العني + قياس ضغط العني

العمليات بالعيادة تشمل المستلزمات

عند إجراء فحص »OCT« انجيو- يضاف مبلغ 50 جنيها للعني الواحدة 
و100 جنيه للعينني عىل السعر الموضح بالدليل ويتحملها العضو بالكامل



دليل عالج 55

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيادة التخاطب

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

تقدم تذكرة الكشف عند اول مناظرة فقط » وتشمل استشارة واحدة «

501510525درس تخاطب4229

501510525تنمية مهارات او عالج وظائفى4242

4222

جلسة شاملة لحاالت » الشلل الدماىغ – 
التوحد- متالزمة دوران « تشمل جلسة تخاطب + 
تنمية مهارات » ادراكية + حركية + اجتماعية « 

+ عالج طبيعى + تعديل سلوك 

15045301575

التعليمات للموافقة على جلسات التخاطب:

أوال:إحضار توصية من استشارى اعصاب بها تشخيص الحالة بوضوح 
و توجيه سيادته بحاجة الطفل إىل جلسات تخاطب

ثانيا:توصية استشارى التخاطب بعدد و نوعية الجلسات المطلوبة

ثالثا: الحد األقىص 12 جلسة شهريا 
»وتتم دراسة الحاالت االستثنائية كل حالة عىل حدة«

رابعا:الجلسات فقط لذوى االحتياجات الخاصة من األطفال

خامسا:االطفال الذني يعانون من اللثغة تتم الموافقة لألطفال 
تحت سن 6 سنوات فقط بعد العرض عىل إدارة المرشوع

سادسا:جلسات التقييم و اختبارات الذكاء يتحملها العضو

سابعا:يسدد العضو نسبته المقررة من الجلسات بالمرشوع 
و يسلم العضو اإليصال وموافقة المرشوع للطبيب المعالج



56نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة األنف واألذن والحنجرة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

األنف

501510525بذل الجيوب األنفية جهة واحدة4201

802416840بذل الجيوب األنفية جهتني4202

7522.5157.537.5كي األنف لعالج الزنيف ( ناحية واحدة )4203

7522.5157.537.5حشو أنف أمامي او خلفى4204

7522.5157.537.5منظار الياف ضوئية لالنف تشخيىص4206

802416840استئصال الزوائد األنفية جهة واحدة4207

802416840اخذ عينة تحت مخدر موضعى من االنف4209

802416840استخراج جسم غريب من األنف4210

األذن

501510525غسيل أذن واحدة4212

802416840غسيل االثنتني4213

10030201050استخراج جسم غريب من االذن4242

3096315شفط أذن واحدة4214

501510525شفط أذنني4215

3096315فحص األذن  او األذنني بالميكروسكوب4211

802416840أخذ عينة تحت مخدر موضعي4209

40128420وضع فتيل باألذن – تنظيف خراج4216

الحنجرة

200604020100إزالة جسم غريب من البلعوم4241

300906030150منظار الياف ضوئية بالبلعوم و الحنجرة4217



دليل عالج 57

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيادة أمراض السمع واالتزان وعيـوب الكالم

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

اختبارات السمع األساسية

4219ptA-  فحص سمع  وضغط اذن شامل
Speesh-AR13039261365

4220PTA     8525.5178.542.5فحص سمع بالنغمات

4222TYP.& AR      601812630ضغط األذن

 ABR Pediatric  200604020100فحص سمعى شامل لالطفال

802416840اختبارات وظائف استاكيوس4238

اختبارات السمع بالجهد المثار

200604020100اختبارات السمع بالجهد المثار4239

4224ABR.MLR 200604020100فحص جذع المخ بالجهد المثار

4234COR-  فحص القرشة المخية بالجهد المثار
TIICAL200604020100

4235ECHOG  200604020100فحص الصدى الصوىت للقوقعة

االتزان

4225V.N.G ) 300906030150اختبار االتزان لرقرقة العني

4236VEMP220664422110

أختبارات اخرى

4244Tinnitus Protocol 300906030150فحص طنني

4245Ves-  جلسة دوار حركى حميد ( عالجية )
tibular Rehabiliation802416840

200604020100اختبار السمع المركزى4227

902718945ضبط وتركيب سماعة4228



58نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة العالج الطبيعي

4230Hard ( عمل و تركيب ) 802416840قالب اذن

4231soft   (عمل وتركيب) 10030201050قالب أذن

4232(O.A.F)802416840االنبعاث الصوىت للقوقعة

250755025125حقن االذن الواحدة4240

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

10030201050حقن موضعي (بدون ثمن الحقنة)5002

10030201050جلسة عالج طبيعي لحاالت الشلل5003

خدمة عالج محدودة عضو واحد 5004
40128420(موجات قصرية أو تمرينات عالجية...الخ)

خدمة عالج محدودة أكرث من عضو (موجات 5005
501510525قصرية أو تمرينات عالجية...الخ)

برنامج عالج متكامل عضو واحد 5006
702114735(شامال تمرينات موجات قصرية ولزير)

برنامج عالج متكامل أكرث من عضو 5007
11033221155(شاماًل تمرينات موجات قصرية ولزير)

التعليمات للموافقة على جلسات العالج الطبيعى:

أوال:إحضار توصية الطبيب المعالج بها تشخيص الحالة بوضوح وعدد و نوعية الجلسات

ثانيا:يسدد العضو نسبته المقررة من الجلسات بالمرشوع و يسلم العضو اإليصاالت مجزأة و الموافقة للطبيب المعالج

مالحظة: التمرينات العالجية و اللزير تعترب إحدى النوعيات التى تشملها الجلسة 

يساهم المرشوع فى جلسات العالج الطبيعي االجهزة ذات النوعية خاصة مثل موجات تصادمية - ISIS -عالج ماىئ .... إلخ 

الحد األقىص لجلسات العالج الطبيعى 24 جلسة فى السنة للعضو الواحد                يتم دراسة الحاالت االستثنائية كل حالة عىل حدة



دليل عالج 59

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

 عيادة العظام

كود
اتعاب مستلزماتنوع الخدمة المؤداةالخدمة

طبيب
اجمالى 
الخدمة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

الزوج معاشات
غير 

الصحفى
العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

الجبس و الجبائر

110120230694623115جبس تحت الكوع4751

7010017051341785جبرية تحت الكوع4776

130150280845628140جبس فوق الكوع4752

90120210634221105جبرية فوق الكوع4777

180150330996633165جبس تحت الركبة4753

100120220664422110جبرية تحت الركبة4778

1701803501057035175جبس فوق الركبة4754

120130250755025125جبرية فوق الركبة4779

25025050015010050250بنطلون الجبس4755

1601803401026834170جبس نصف الفخذ إىل نصف الساق4756

708015045301575شد جلدى بالعيادة4758

7010017051341785تصليح تشوه بقدم واحد بالجبس4759

050501510525رفع الجبس بالعياده4760

5010015045301575بذل للركبة4768

010010030201050حقنه داخل المفصل بدون ثمن الدواء4769

2070902718945تصليح تشوه خلقى بقدم واحدة »بالبالسرت«4771

070702114735رباط ضاغط الصق »بدون ثمن الرباط« 4774

070702114735رباط بكرت للكتف – رباط للركبة بدون ثمن الرباط4775

010010030201050رد كرس 4780

         أوال: المستلزمات تشمل الجبسونا والقطن وخالفه.                ثانيا: الحاالت الخاصة باألطفال أقل 

من ثماىن سنوات تخصم %50 من المستلزمات.              ثالثا: يتحمل العضو كامال فرق الجبس الملون
ملحوظة:



60نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة أمراض النساء والتوليد

عيادة الصدر

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

15045301575كى عنق الرحم4401

601812630مسحة مهبلية من عنق الرحم4402

15045301575عينة من عنق الرحم4403

501510525موجات صوتية للحمل 4404

موجات صوتية المراض النساء او عن طريق 4405
10030201050المهبل

18054361890متابعة التبويض ( لجميع المرات )4406

قياس نبض الجنني مع انقباضات الرحم4407
802416840 2/1 ساعة

برنامج متابعة الحمل »يشمل الزيارات و السونارات طوال فترة الحمل«

1000استاذ4408

يتحملها العضو بالكامل 900استاذ مساعد4409

800مدرس / اخصاىئ4410

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

300906030150وظائف التنفس4717

50015010050250بذل صدر أو بللورى4715

40128420عالج باالستنشاق (جلسة واحدة) بالعيادة4716
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيادة القلب واألوعية الدموية

عيادة الغسيل الكلوي

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

هولرت مونيتور (رسم قلب 24 ساعة) 4703
220664422110قياس ضغط الدم 

هولرت مونيتور (رسم قلب 48 ساعة)  4719
3501057035175قياس ضغط الدم

هولرت مونيتور (رسم قلب 72 ساعة)4720
4001208040200 قياس ضغط الدم

12036241260فحص رشايني األطراف بالدوبلر4704

حقن الوريد شامل ماده الحقن 4707
each venule injection15045301575

200604020100متابعة منظم رضبات القلب 4722

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

50015010050250جلسة غسيل دموى بالبيكربونات4952

60018012060300جلسة غسيل بريتوىن 30 لرتا4953

50015010050250تركيب قسطرة فخذ (شامل ثمن القسطرة)4955

الفحوص المقدمة بالعيادة وغري مذكورة بالقائمة 
 ألسعار قائمة األشعة بالدليل

ً
تحتسب طبقا

ملحوظة:



62نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

خدمات العيادات الخارجية
قائمة أسعار

عيادة المسالك البولية

عيادة العالج الكيماوي 

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

تركيب قسطرة أو توسيع مجرى البول 4101
15045301575(شامال المستلزمات)

80024016080400فحص ديناميكية التبول4102

18054361890رسم المثانة4103

18054361890ضغط مثانة اثناء التبول4104

18054361890رسم ضغط مجرى البول4105

16048321680قياس قوة اندفاع البول4106

300906030150اتعاب غسيل مثانة/ حقن مواد كيميائية بالمثانة4107

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

ارشاف طبى عىل جرعة العالج الكمياىئ 4964
4501359045225(حتى 3 ساعات)

ارشاف طبى عىل جرعة العالج الكمياىئ 4965
65019513065325(أكرث من 3 ساعات)

مالحظات :

 جلسة عالج باألدوية الكيماوية بالعيادة شاملة اإلرشاف الطبى و التمريض

يقدم العضو فاتورة األدوية و المستلزمات الطبية المستخدمة 
فى الجلسة إىل إدارة المرشوع لرصفها كمرصوفات عالج

ترفق قيمة الجلسات مع المطالبة و يتحمل المرشوع نسبته »%70 للعضو وأرسته وللوالدني«
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
خدمات العيادات الخارجية

عيادة الطوارئ

عيادة الباطنة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

15045301575تركيب قسطرة او توسيع مجرى بول 4101

200604020100غرز حتى الغرزة الثالثة 5105

501510525غرز اضافية بعد الثالثة5106

802416840استنشاق اكسجني مرطب (بالساعة )5109

5110(D.C) 200604020100صدمة كهربائية

10030201050غسيل معدة5111

12036241260تحت المالحظة طوارئ حتى 6 ساعات5112

702114735تركيب Nasogastric انبوب انفى معدة5113

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

3501057035175بذل استسقاء  شاماًل المستلزمات4920



64نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

أوال : قائمة أسعار التحاليل األساسية

التحاليل

بالنسبة لمعامل البرج والمختبر والفا الب يتم التعامل حسب أسعار الدليل بزيادة 20% على االسعار 

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 االرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
االصلى 

%30%20%10%50

53 : تحليل أمراض الدم

1C.Blood picture3510.573.517.5صورة الدم الكاملة

2T.Leucocytic.c 92.71.80.94.5عدد كرات دم بيضاء كىل

عدد كرات دم بيضاء كىل ونوىع 3
T.Leucocytic.c154.531.57.5

4Hb%&HCT154.531.57.5هيموجلوبني وهيماتوكريت الدم

7TIBC  (Fe )  339.96.63.316.5إجماىل طاقه ارتباط الحديد

8Lron 329.66.43.216حديد فى المصل

9Ferritin5817.411.65.829

Cagunulton Screen فحوص كفاءة التجلط

10Platelet Count   103215صفائح الدم

11.E.S.R     144.22.81.47ترسيب الدم

12Osmotic Fragility113.32.21.15.5مرونة كرات الدم الحمراء

اختبار فصائل الدم + (معامل ريزوس)    13
 A.B.O group& R.H236.94.62.311.5

15.Anti R.H 319.36.23.115.5اختبار كومب غري مبارش

16.Coagulation.T 92.71.80.94.5رسعة تجلط الدم

17.Bleedung.T 92.71.80.94.5رسعة نزيف الدم

18.P.T.T  267.85.22.613رسعة الرثومبوبالستني

19.Prothrombin T 267.85.22.613تركزي الربوثرومبني الدم

20Reticulocyte Count154.531.57.5عد الخاليا الشبكية



دليل عالج 65

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
التحاليل

21Sickle cells92.71.80.94.5عد الخاليا المنجلية

22Fim For Malaria  154.531.57.5فيلم دم للمالريا

23Fibrinogen Level5717.111.45.728.5

25G6PD-Assay (quantitative)8324.916.68.341.5

تحليل كهرباىئ للهيموجلوبني غري الطبيعية26
Hb.Electro6419.212.86.432

Bone Marrowriopay فحص بذل النخاع

فحص ميكروسكوىب لنخاع العظام (عينة 26
MICROSC EX. FOR B.M  ( 13339.926.613.366.5خارجية

أتعاب الطبيب فى اجراء بذل نخاع العظام شامال 27
B.M aspiration   (fees ) 200604020100المستلزمات

فحص باثولوجى لعينة من نخاع العظام 28
 Bone Marrow BIOPSY25375.950.625.3126.5

أتعاب الطبيب فى أخذ عينة من نخاع العظام 29
B.m Biopsy 443132.988.644.3221.5شامال المستلزمات

التحاليل الكيميائية

113.32.21.15.5سكر فى الدم “صائم”1

113.32.21.15.5سكر فى الدم “فاطر”2

5115.310.25.125.5رسم بياىن للسكر بالدم (5 عينات)3

4Glycocylated Hb 4312.98.64.321.5هيموجلوبني سكرى

وظائف الكلى 

5BL. Urea   175.13.41.78.5بولينا فى الدم

6Creatinine    175.13.41.78.5كرياتني

7Uric acid   195.73.81.99.5حمض البوليك

8Urea clearance 195.73.81.99.5تخليص بولينا البول والدم

9Creatini clear 278.15.42.713.5تخليص كريانتني البول والدم

38eGFR339.96.63.316.5



66نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

Minerals المعادن فى المصل

10Ca    247.24.82.412كالسيوم فى المصل

11Ionized Ca339.96.63.316.5كالسيوم أيوىن

12Phosphrous 247.24.82.412فسفور فى المصل

13Magnesium   267.85.22.613ماغنسيوم

Eleetrolytest
14Bicarbonates  3811.47.63.819بيكربونات الدم

15Chloride    247.24.82.412كلوريد الدم

16NH3  7321.914.67.336.5أمونيا أو نشادر فى الدم

غازات بالدم (أكسجني وثاىن أكسيد 17
O2&CO2(802416840الكربون

صوديوم فى المصل أو بوتاسيوم فى المصل  18
Na ork247.24.82.412

Liver Function وظائف الكبد

19Bilirubin   ”247.24.82.412بيلروبني “كىل ومبارش

20ALK. Phoshatase  195.73.81.99.5فوسفاتزي قلوى

21SGOT    195.73.81.99.5خمائر الرتانس أمينزي

22SGPT195.73.81.99.5

23Gama GT267.85.22.613

24Total Proteins164.83.21.68بروتينات الدم الكلية

25Albumin      195.73.81.99.5البيومني الدم

26>Proteins Elect  .5917.711.85.929.5التهريب الكهرباىئ للربوتني

قياسات الدهون

41Lipid profil (chol.trig.H.D.l- LDL)6820.413.66.834

29Cholesterol “   185.43.61.89كولسرتول الدم “الكىل

30H.D.L-L.D.L  247.24.82.412كولسرتول كىل ونوىع

التحاليل
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

كولسرتول منخفض بدون قياس الدهون  40
L.D.L.assay236.94.62.311.5

31Triglycerides329.66.43.216دهنيات الدم الثالثيه

32Total Lipids195.73.81.99.5دهنيات الدم الكلية

33Lipid Elect  6419.212.86.432التهريب الكهرباىئ للدهون

Enzymes أنزيمات الدم

34.L.D.H     3096315إل دى اتش للقلب

35.C.P.K./ C.P.K.M.B339.96.63.316.5

36Acidic Phosphatase     278.15.42.713.5الفوسفاتري الحمض

37Amylase       3096315اآلميالز

55 : تحليل الميكروبية

Mcorosc. Expmutionفحص فيلم ميكروسكوبى

1

فحص ميكروسكوىب وكيمياىئ للسائل 
(الربيتوىن – الرئوى – مفصىل – حول القلب) 

 Microsc.ex.& Chemecal ex. For Fluid
ascetic، pleural، arthritic &pericardial

3510.573.517.5

فحص ميكرسكوىب  للسائل النخاىع       5
C.S.F5717.111.45.728.5

فحص ميكرسكوىب لمكروب الدرن عينة 6
TB   195.73.81.99.5واحدة

فحص ميكروسكوىب لبصاق الدرن 3 أفالم 7
5215.610.45.226فى 3 أيام متتالية

فحص ميكروسكوىب لفطريات الشعر8
175.13.41.78.5 أو األظافر أو الجلد

مزرعة وحساسيه ألى عينة ماعدا عينات 9
4714.19.44.723.5الرباز أو الربوستاتا

5215.610.45.226مزرعة وحساسية الرباز ولعينة الربوستاتا10

11T.B. C&S    6118.312.26.130.5مزرعة الدرن

التحاليل



68نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

12Blood culture 10431.220.810.452اختبار مزرعة للدم

13Anaerebic dult5917.711.85.929.5المزرعة الالهوائية ألى عينة

14Funrus 3096315مزرعة للفطريات ألى نوع من العينات

15C.S.F 7823.415.67.839سائل نخاىع

18Rectal swab 236.94.62.311.5فحص مسحة رشجية

19Stool Fat  339.96.63.316.5فحص دهون بالرباز

Stool & Urne البول والبراز

164.83.21.68تحليل براز كامل وميكروسكوىب للطفيليات16

17Occutl Blood 175.13.41.78.5تحليل براز الدم المنخفض

21Urine analysis (Complete)  164.83.21.68تحليل بول كامل

22Surar in urine  30.90.60.31.5تحليل بول للسكر

23Acetone inurine 30.90.60.31.5تحليل بول لألسيتون

24Alpumin in urine 30.90.60.31.5تحليل بول للزالل

25Calcium in urine  267.85.22.613كالسيوم بالبول

257.552.512.5تحليل بروتني فى البول 24 ساعة26

27Pregnancy test 164.83.21.68اختبار الحمل بالبول

56 : الفحوص المصلية غير المباشرة والمناعية

1Widal   3811.47.63.819الفيدال للتيفود والباراتيفود

2Bncella test (IGMOR) 3811.47.63.819مالطا بروسيال

4P.B or   Monospot 195.73.81.99.5بول بائل أو مونوسبوت

5Toxoplasmosis LgG 4914.79.84.924.5مضادات التوكسوبالزما

6Toxoplasmosis IgM4914.79.84.924.5

7Rubella IgG 4914.79.84.924.5روبيال

األجسام المضادة للحصبة األلماين 8
Rubella(IgM)4914.79.84.924.5

9 Cytomegalo Virus Ag or IgM4914.79.84.924.5

التحاليل
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

10To.R.C.H.IgG or IgM 19859.439.619.899مجموعة الفريوسات

11A.S.O        Titre(asot ) 247.24.82.412انتى سرتبتوليسني

12(-)C Reactive Proetin(+)or 195.73.81.99.5معامل ىس أر ىب

13C Reactive Protin semi quantitive267.85.22.613

14C Reactive Protin assay4413.28.84.422

15Rheumatoid f195.73.81.99.5معامل روماتويد

56Rheumatoid quantitive339.96.63.316.5

57 Ros- Waller Rheumatoid Factor 5917.711.85.929.5

16Hydtait Cyst 339.96.63.316.5حوصله هيدانت

17Tuberculin test 3811.47.63.819اختبار تيربكولني

عالمات الفيروس الكبدى الوبائي

18(-) HCV A.(+) or267.85.22.613

19HCV Ab (ELISA)7622.815.27.638

25HBS Ab  (ELISA)4814.49.64.824

26HBe (Ab or Ag ) (ELISA)4914.79.84.924.5

63HBc Ab total or Igm (ELISA)4914.79.84.924.5

27HBS Antibodies (ELISA)4914.79.84.924.5

30HCV- تحليل الكبدى الفريوىس الكمى
PCR quan340170170170170

28 HAV igG4914.79.84.924.5

29HAV igM4513.594.522.5

Autoantibodies األجسام المضادة الذاتية

35A.N.A(Anti Nuclear Antibody)4613.89.24.623

59A.N.A titre or antidna titre8525.5178.542.5

36A.DNA.(Anti DNA)4613.89.24.623

38A.MA.(anei mitochondrial Ab)4613.89.24.623

التحاليل



70نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

40 Anti Thyroid abslanci tpoxidase or
 anti thgrgld5215.610.45.226

43.A.L.K.M
(Anit-Liver Kidney Nicrosomes)4714.19.44.723.5

44ASMA(A.smooth Muscle ab)4714.19.44.723.5

45Bithar.A.4413.28.84.422أجسام مضادة للبلهارسيا

46Complement C34714.19.44.723.5

47Complement C44714.19.44.723.5

Tumour Marken دالالت األورام

48Alpha feto protein (A.F.P)5817.411.65.829

49.C.E.A5817.411.65.829

50CA 125 / CA19.9 / CA 15.310330.920.610.351.5

 معامل الربوستاتا54
Prostatic specific Ag(PSA) 6619.813.26.633

55(PSA free) prostatic specifie Agfree10230.620.410.251

57 :هرمونات الدم

1.A.C.T.H8425.216.88.442

بالزما كورتزيول عينة واحدة 2
Cortisol(Plasma)5115.310.25.125.5

3Cortisol (Urine )5115.310.25.125.5الكرتزيول بالبول

4Insulin rennin5115.310.25.125.5أنسولني عينة واحدة

5Testostrone (Total )4714.19.44.723.5تستوستريون كىل

المعامل الحر للتستوستريون6
Free Testosterone 5616.811.25.628

7LH/ FSH / Prolactin      4613.89.24.623

10E2  Estradiol  6720.113.46.733.5إسرتاديول

التحاليل



دليل عالج 71
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

13Parathormone  5817.411.65.829باراثرومون

14Progesterone  5315.910.65.326.5بروجستريون

16Growth Hormone 5917.711.85.929.5هرمون النمو

Tbyroid Evaluatiob وظائف الغدة الدرقية

17T3 or T4 (Total )339.96.63.316.5هرمونات ت 3ت 4 كىل

المعامل الحر لهرمون ت 3، ت 4 18
Free T3 or T44312.98.64.321.5

المعامل الحر للغدة إذا طلب وحدة فقط 20
F.T.L4714.19.44.723.5

21T.S.H      4613.89.24.623ىت إس إتش

57 : متفرقات

1 Semen  تحليل كامل للسائل المنوى
analysis4312.98.64.321.5

2-Fruclose in Semen 4413.28.84.422سكريات بالمنى

3Stone analy sis 4212.68.44.221تحليل حصوة

59 : التحاليل الباثولوجية

1Cytology 10030201050فحص عينة واحدة أو سائل خلوى

2Slide Consultation 1-5 10030201050مراجعة رشيحة

13Slide Consultation 6-10 15045301575مراجعة رشيحة

14Slide Consultation  mour than 10200604020100

تحليل فورى بالتجميد لعينة جراحية 4
Frozen section 1200360240120600

أخذ عينة باإلبرة للفحص5
Fine needil aspiration 250755025125

6Small Specimens 15045301575فحص عينة صغرية

7Medium Sized250755025125فحص عينة متوسطة

التحاليل
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8Large Specimens3501057035175فحص عينة كبرية

استئصال جذرى9
Radical Resecyion (all radicals) 50015010050250

فحص عينات الربوستاتا (6 عينات) 12
Prostatic Receptors  PR60018012060300

Immunohisto - histo Chemistry    

مستقبالت االسرتوجني  10
Estrogen Receptor300906030150

مستقبالت الربوجيستريون 11
Progesterone Receptor300906030150

15Her 2300906030150

16 Other mono colonal AB for each e.g
ki67 ….  Immume histodnemlstry300906030150

التحاليل

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة
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ثانيا : قائمة أسعار التحاليل النادرة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
المعاشات 

و االرامل
الزوج غير 

الصحفى

%50%50%50

»chemistry« : التحاليل النادرة 

1c-peptide200100100100

2Catecholamines in blood479239.5239.5239.5

3D-xylose44222222

4Lipase70353535

5/Microalbuminuria/or albumin
creatinine ratio56282828

6osmolality2713.513.513.5

7transferrin5929.529.529.5

8troponin10753.553.553.5

9vma70353535

10Pregnancy test in blood3517.517.517.5

11B-hcg titer52262626

12B-j protein199.59.59.5

drugs / on sample
20Depakene6130.530.530.5

21Digoxin6130.530.530.5

22Epanutin6130.530.530.5

23Lithium6130.530.530.5

24Phenobarbital6130.530.530.5

25Tegretol6130.530.530.5

التحاليل
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Haematology
30Antithrombin 11170353535

31Pl.adhesion2713.513.513.5

32Platelet antibodies (direct)32161616

33Platelet antibodies (indirect)64323232

34Thrombin time2713.513.513.5

35Hams test2713.513.513.5

36D.dimer186939393

Immutology
40ANCA200100100100

41Anti-cardiolipin 1gG9346.546.546.5

42Anti-cardiolipin 1gm9346.546.546.5

43Anti ccp19396.596.596.5

44Anti smith9346.546.546.5

45Anti Rnp13366.566.566.5

46B2 microgloblin (blood)70353535

47B2 microgloblin (urine)70353535

48Cold agglutinins2713.513.513.5

49Cryoglobulin2713.513.513.5

50Haptoglobin40202020

51Biopsy (helicobacter)120606060

52Serology for helicobacter 1g7939.539.539.5

53Hla B27250125125125

54H.pylori Ag.in stool170858585

55La (ss-B)100505050

التحاليل
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

56Lupus anticoagulant192969696

57Protein c220110110110

58Protein s210105105105

59(Ro (ss-A100505050

60(Tacrolimus (Fk345172.5172.5172.5

61Cyclosporine / one sample14572.572.572.5

62Serolimus345172.5172.5172.5

Molecular blology
70HBv-DNA realtime pcr (quantitive)595297.5297.5297.5

71EBV (1gm)70353535

72EBV (1gG)70353535

73EBV (EBNA 1gG)70353535

74Rota virus antigen in stool100505050

Hormones
80ketosteroids 173517.517.517.5

81Alph hydroxyl progesterone 174723.523.523.5

82D.H.E.A94474747

83D.H.E.A- S6130.530.530.5

84Gastrin hormone266133133133

85Thyroglobulin238119119119

التحاليل
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ثالثا : تحاليل بمساهمة جزئية

اجراءات تحتاج موافقة من المشروع

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة
مايتحمله 

االعضاء
ما يتحمله 
المشروع

18vita d365255110

1Fructosamine674720

2Aldolase18212755

3Aminogram(plasma) / (urine)20614462

4 Pl.Aggregation collagen or adrenaline
or resto citin16111348

5l .  A A  5H .1218536

6ASCA( IgG)16911851

7ASCA( LgG / LgA)32722998

8CERULOPLASMIN1218536

9ACE332232100

10Interlukin 28 B(il-28 B)368258110

11Post coital785523

12Semen processing1218536

13T.B- DNA by pcr368258110

14Casa1218536

15Quantiferon gold750525225

16Shebo test(M2 pkfecal tumour)650455195

17Calprotectiln483338145

19AMH Anti-mullariand hormone 362253109

20Vdrl/rpr/trha30219

التحاليل
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قائمة أسعار

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة
مايتحمله 

االعضاء
ما يتحمله 
المشروع

18vita d365255110

1Fructosamine674720

2Aldolase18212755

3Aminogram(plasma) / (urine)20614462

4 Pl.Aggregation collagen or adrenaline
or resto citin16111348

5l .  A A  5H .1218536

6ASCA( IgG)16911851

7ASCA( LgG / LgA)32722998

8CERULOPLASMIN1218536

9ACE332232100

10Interlukin 28 B(il-28 B)368258110

11Post coital785523

12Semen processing1218536

13T.B- DNA by pcr368258110

14Casa1218536

15Quantiferon gold750525225

16Shebo test(M2 pkfecal tumour)650455195

17Calprotectiln483338145

19AMH Anti-mullariand hormone 362253109

20Vdrl/rpr/trha30219

21Herpes simlex 1 or 2 IgG or IgM 
( HSV ) 453214

22IgG or Iga or Igm or Ige483414

23Anti-mullariand hormone926428

24 Islet cell ab or oR1218536

25 AIdosterone 1218536الدوسرتون

26EStiolE3 1218536اسرتيول

27T3 Resin uptake 433013ت 3 رزني

28Homo cystine18212755

برامج الفحص الشامل

9001
Cbc/Uricacid/S.creat./Bl.Urea/

 SGPT/SGOT/Lipid profile/Urine
analysis/TSH/RBS

21516055

9002

Cbc/Hb A1C/UricA./S.creat./ 
Bl.Urea/SGPT/SGOT/Lipid pro-

file/Urine analysis/HcvAb(el)/HBs.
Ag /T4/T.S.H

37528095

التحاليل

خصم 40% عىل التحاليل الغري مدرجة ملحوظة:

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة
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قائمة أسعار

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
 األرملة

معاشات
الزوج غير 

الصحفى العضو 
األصلى 

%30%20%10%50

32 : الموجات الصوتية

1U.S. Abdomen 11534.52311.557.5البطن

2U.S. pelvis 10531.52110.552.5الحوض

3U.S. Abdomen & pelvis 200604020100للبطن والحوض

4U.S. thyroid11534.52311.557.5للغدة الدرقية

الثدي جانب واحد     5
U.S. Mammography one side 10030201050

الثدى جانبني 6
U.S. Mammography bilatcral18054361890

7trans Vaginal 22567.54522.5112.5عن طريق المهبل

8Trans Rectal25576.55125.5127.5عن طريق الرشج

موجات صوتية عىل القلب10
Echo Cardiography    240724824120

موجات صوتية عىل القلب من المريء      11
Transesopphgeal  echocar475142.59547.5237.5

عينة بالموجات (شامله األتعاب 12
U.S. trans biopsy     (90027018090450والمستلزمات واإلبرة

موجات صوتية عىل الربوستاتا مع اخذ عينة 13
1000300200100500(شامال االتعاب وثمن االبرة)

230694623115موجات صوتية عىل مفصل الكتف أو الركبة14

635190.512763.5317.5موجات صوتية عىل القلب بالمجهود الدواىئ15

10.552.5-10531.5موحات صوتية عىل الخصية18

---24072موجات صوتية عىل القلب لألطفال19

---19057موجات صوتية عىل المخ لالطفال

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

 D 4 موجات صوتية رباعية االبعاد
425127.58542.5212.5مرة واحدة خالل العام

24573.54924.5122.5موجات صوتية عىل العضالت 

 Duppler : 33 : الدوبلر الملون

21564.54321.5107.5دوبلكس عىل أوردة الذراع

320966432160دوبلكس عىل أوردة الذراعني

320966432160دوبلكس عىل رشايني الذراع

4801449648240دوبلكس عىل رشايني الذراعني

4501359045225دوبلكس عىل أوردة ورشايني الذراع

675202.513567.5337.5دوبلكس عىل أوردة ورشايني الذراعني

21564.54321.5107.5دوبلكس عىل أوردة الساق

355106.57135.5177.5دوبلكس عىل أوردة الساقني

320966432160دوبلكس عىل رشايني الساق

53015910653265دوبلكس عىل رشايني الساقني

4501359045225دوبلكس عىل أوردة ورشايني الساق

675202.513567.5337.5دوبلكس عىل أوردة ورشايني الساقني

دوبلكس عىل أوعية الرقبة (أوردة 3304
3501057035175ورشايني) (ناحية أو ناحيتني)

28585.55728.5142.5دوبلكس عىل أوعية الكبد (أوردة ورشايني) 3309

دوبلكس عىل أوعية الكىل (أوردة ورشايني) 
345103.56934.5172.5(ناحية واحدة)

دوبلكس عىل أوعية الكىل (أوردة ورشايني) 
345103.56934.5172.5(ناحيتني)

345103.56934.5172.5دوبلكس عىل األورطى ورشايني البطن3223

دوبلكس عىل أوعية الحوض 
345103.56934.5172.5(أوردة ورشايني) (ناحية أو ناحيتني)

األشعة
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دوبلكس دواىل الخصية وحوجات صوتية 3305
25576.55125.5127.5(ناحية أو ناحيتني)

دوبلكس عىل األوعية الدموية للقضيب 3310
320966432160(أوردة ورشايني)

18555.53718.592.5دوبلكس عىل الجنبني وسونار حمل3308

3306E.C.G        601812630رسم قلب

3307E.C.G. with Exercise 22567.54522.5112.5رسم قلب بالمجهود

22567.54522.5112.5رسم مخ ملون بالكمبيوتري 3314

22567.54522.5112.5رسم أعصاب أوعضالت (طرف واحد)3316

3401026834170رسم أعصاب أوعضالت (طرفني)

300906030150رسم أعصاب وعضالت (طرف واحد)3313

445133.58944.5222.5رسم أعصاب وعضالت (طرفني)3311

525157.510552.5262.5رسم أعصاب وعضالت كامل3312

50015010050250رسم أعصاب وعضالت الرشج3315

Isotopic Scan  34 : مسح ذرى

Bone scan   64019212864320مسح ذرى للعظام

Liver scan    64019212864320مسح ذرى للكبد

3402Thyroid Scan   445133.58944.5222.5مسح ذرى للغدة الدرقية

3403 Cardiac    مسح ذرى للقلب بالثاليوم
Thalium Scan1070321214107535

مسح ذرى للكىل (مرحلة واحدة)3404
Renal Scan (Dtap or Dmsa )505151.510150.5252.5

3405Renal Scan (both )  (3 مراحل) 75022515075375مسح ذرى للكىل

مسح ذرى للمخ بالجاليوم3406
Brain Scan Gaalioum 1360408272136680

3407   ( HAMPO) Brain Scan 83024916683415مسح ذرى للمخ

585175.511758.5292.5مسح ذرى للمخ اورام3412

األشعة
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مسح ذرى للرئة جانب واحد3408
ungscan vent+perf 615184.512361.5307.5

83024916683415مسح ذرى للرئة جانبني3409

3410Lumph Gland80024016080400مسح ذرى للغدة الليمفاوية

3411Gall.  Bladder4801449648240مسح ذرى للقنوات المرارية

855256.517185.5427.5مسح ذرى للغدة الجار درقية3413

36 : األشعة العادية

.Skull، & T، M، I     الجمجمة ومفصل الفك

أشعة عادية عىل الجمجمة/ لحمية 3601
..Skull (one view) on (وضع واحد)7522.5157.537.5

أشعة عادية عىل الجمجمة/ لحتية (وضعني) 3602
Skull (2 views) AP & Lat10531.52110.552.5

أشعة عادية عىل (أى وضع إضافى) 3603
Extra View 4513.594.522.5 عىل الجمجمة/ لحمية

أشعة عادية عىل الجيوب األنفية 3604
Paransal Sinuses   (المجموعة كلها)12537.52512.562.5

10531.52110.552.5أشعة عادية عىل عظام األنف ( وضعيني )3610

Vertebral Columm   )العمود الفقري  )عادي 

أشعة عادية عىل الفقرات العنقية (وضعني)   3605
Spine plain cervical10531.52110.552.5

أشعة عادية عىل الفقرات الصدرية 3606
Spine plain Dorsal    (وضعني)11033221155

أشعة عادية عىل الفقرات القطنية (وضعني)    3607
Spine plain Lum Sacral11033221155

أشعة ديناميكية عىل العمود الفقرى 3608
4001208040200(أربعة أوضاع)

8525.5178.542.5أشعة عادية عىل العصعص3611

األشعة
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Bones ointsالعظام والمفاصل

7522.5157.537.5أشعة عادية عىل القفص الصدرى (وضع واحد)3612

10030201050أشعة عادية عىل مفصل الكتف (وضعني)3665

802416840أشعة عادية عىل الذرع (وضعني)3666

10030201050أشعة عادية عىل مفصل الكوع (وضعني)3667

802416840أشعة عادية عىل الساعد (وضعني)3668

10030201050أشعة عادية عىل مفصل الرسغ (وضعني)3669

10030201050أشعة عادية عىل اليد (وضعني)3670

14042281470أشعة عادية عىل مفصل الحوض (وضعني)3615

802416840أشعة عادية عىل الفخذ (وضعني)3675

14042281470أشعة عادية عىل مفصل الركبة (وضعني)3616

802416840أشعة عادية عىل الساق (وضعني)3672

10030201050أشعة عادية عىل مفصل الكاحل (وضعني)3673

10030201050أشعة عادية عىل القدم (وضعني)3674

6519.5136.532.5أشعة عادية عىل العظام أو المفاصل (أى وضع إضافى)3663

Larynx & Chest الحنجرة والصدر

أشعة عادية عىل الحنجرة وضع واحد  3620
Lartynx Plain 1v 7522.5157.537.5

أشعة عادية عىل الحنجرة وضعني3621
Larynx Plain 2v  10030201050

3622Chest       10030201050أشعة عادية عىل الصدر

أشعة عادية عىل الصدر (أى وضع إضافى)  3623
Extra film on Chest501510525

Gastro- Iotestinal   الجهاز الهضمى

Salivary Gland :الغدد اللعابية

3625Plain film     7522.5157.537.5أشعة عادية عىل الغدد اللعابية

األشعة
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Pharynx & Oesophagus البلعوم والمريء

أشعة عادية عىل البلعوم االنفى أو اللحمية 3626
7522.5157.537.5(وضع واحد)

أشعة عادية عىل المريء (6 أوضاع)3629
Oesophagus (6 views)3801147638190

Abdomen      البطن

3630Plain     7522.5157.537.5أشعة عادية عىل البطن

أشعة عادية عىل انسداد معوى (وضعني) 3631
Intestinal Obstruction12537.52512.562.5

أشعة عادية عىل  الزائدة الدودية3632
Appendix     8525.5178.542.5

3634
أشعة عادية عىل  المعدة واالثنى عرش 

بالباريوم(6 أفالم)
Ba. Meal (follow through)

695208.513969.5347.5

أشعة عادية عىل األمعاء الدقيقة (5 أفالم)      3635
Ba Enema (Smal Intestine)82024616482410

أشعة عادية عىل القولون بالباريوم3636
Ba. Enema (double- Contrast)  82024616482410

urinary tract : المسالك البولية

أشعة عادية عىل المسالك البولية 3641
.Plain U.T 902718945

أشعة عادية بالصبغة (شاملة) 5 أفالم   3642
.I.V.P435130.58743.5217.5

3643
 أشعة عادية عىل المثانة وقناه مجرى البول 

بالصبغة (شاملة) 
 Cysto. Urethrographyjn

4601389246230

3644

تركيب وعمل أشعة بالصبغة والموجات 
الصوتية واألشعة العادية للناحية الواحدة 

(تضاف المستهلكات) 
Post Nephrostomy pyelogram Nephrostomy

1075322.5215107.5537.5

األشعة
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أشعة صاعدة عىل الكىل بالصبغة عن طريق 3646
Antegrade pyelography   4601389246230القسطرة

Miscalleneous : متفرقات

أشعة عادية عىل الثدى موجات صوتية 3647
23570.54723.5117.5(جانب واحد)

أشعة عادية عىل الثدى موجات صوتية 3648
3501057035175(جانبني)

أشعة عادية عىل الثدى (ديجيتال) 3661
400200200200200موجات صوتية (جانب واحد)

أشعة عادية عىل الثدى (ديجيتال)3660
585292.5292.5292.5292.5 موجات صوتية (جانبني)

375112.57537.5187.5أشعة عادية عىل الرحم بالصبغة3650

ناسور بالصبغة – غدد لعابية بالصبغة 3652
fistuoiography

425127.58542.5212.5

رسم انتقال جهاز األشعة أو الموجات 3658
 (يتحملها العضو بالكامل)750الصوتيةإىل المزنل فقط

20561.54120.5102.5قياس كثافة العظام4101

4401328844220فيربو سكان  للكبد4110

خدمات أشعة األسنان

أشعة بانوراما عىل األسنان3653
Panoramic x- ray 11033221155

3654Cevalometric      12036241260سيفالومرتك

411300QUADRANT CBCT400200200200200

411400SINGLE ARCH CBCT500250250250250

411500BOTH ARCHES CBCT700350350350350

411600FULL SKULL CBCT800400400400400

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

أشعة يتحمل العضو نصف القيمة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
الزوج غير 

الصحفى

%50%50

األشعة المتقدمة )تشمل متعددة المقاطع(

230115115اشعة مقطعية عىل المخ3117

255127.5127.5 الغدة النخامية3118

255127.5127.5أشعة مقطعية عىل العني3119

255127.5127.5أشعة مقطعية عىل االذن3110

255127.5127.5أشعة مقطعية عىل الفك3111

255127.5127.5أشعة مقطعية عىل الرقبة والحنجرة3112

255127.5127.5أشعة مقطعية عىل البلعوم3113

345172.5172.5الجيوب األنفية وضعني3114

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الفقرات العنقية3115

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الفقرات الصدرية3116

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الفقرات القطنية3117

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الكتف3118

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل العضد3119

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الكوع3120

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الساعد3121

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الرسغ3122

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل اليد3123

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الفخذ3124

585292.5292.5أشعة مقطعية عىل مفصل الفخذني3125

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الفخذ3126

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

585292.5292.5أشعة مقطعية عىل الفخذني3127

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الركبة3128

585292.5292.5أشعة مقطعية عىل مفصل الركبتني3129

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الساق3130

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الكاحل3131

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل القدم3132

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل الصدر3133

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل البطن3134

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل الحوض3135

530265265مقطعية عىل البطن والحوض معا 3136

420210210أشعة مقطعية عىل المسالك البولية3137

أشعة مقطعية مع أخذ عينة3138
1300650650 (شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من الرئة 3139
1400700700أو الصدر (شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من 3140
1900950950البطن(شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية ما أخذ عينة من العظام 3141
1900950950(شامل االتعاب وثمن االبرة) 

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية المخ3142

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الرقبة3143

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الرئة3144

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الكىل3145

530265265أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (صدر)3146

530265265أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (بطن)3147

أشعة مقطعية عىل األوعية 3148
530265265(رشايني وأوردة) (طرف واحد)

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

585292.5292.5أشعة مقطعية عىل الفخذني3127

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الركبة3128

585292.5292.5أشعة مقطعية عىل مفصل الركبتني3129

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل الساق3130

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل مفصل الكاحل3131

365182.5182.5أشعة مقطعية عىل القدم3132

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل الصدر3133

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل البطن3134

415207.5207.5أشعة مقطعية عىل الحوض3135

530265265مقطعية عىل البطن والحوض معا 3136

420210210أشعة مقطعية عىل المسالك البولية3137

أشعة مقطعية مع أخذ عينة3138
1300650650 (شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من الرئة 3139
1400700700أو الصدر (شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية مع أخذ عينة من 3140
1900950950البطن(شامل االتعاب وثمن االبرة) 

أشعة مقطعية ما أخذ عينة من العظام 3141
1900950950(شامل االتعاب وثمن االبرة) 

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية المخ3142

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الرقبة3143

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الرئة3144

530265265أشعة مقطعية عىل أوعية الكىل3145

530265265أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (صدر)3146

530265265أشعة مقطعية عىل الرشيان األورطى (بطن)3147

أشعة مقطعية عىل األوعية 3148
530265265(رشايني وأوردة) (طرف واحد)

ًأشعة مقطعية عىل الوريد األجوف العلوى 3149
530265265والسفىل معا

635317.5317.5أشعة مقطعية عىل الوريد الباىب الكبدى3150

أشعة مقطعية لقياس نسبة التكلس فى 3151
320160160رشايني القلب

أشعة مقطعية تخليلية عىل الجهاز الهضمى 3152
585292.5292.5(قولون وأمعاء)

ًأشعة مقطعية ثالثية المراحل عىل البطن 3153
765382.5382.5والكبد معا

أشعة مقطعية متعددة المقاطع عىل 3154
900450450المسالك البولية( شاماًل سعر الصبغة)

فحص الرشايني التاجية والقلب وقياس 3155
1975987.5987.5نسبة الكالسيوم – 64 مقطع

300150150امبول الصبغة غري المتأينة 50 مل3156

مالحظات :

األشعة المتعددة المقاطع عىل الرشايني التاجية للقلب 
بموافقة مسبقة من المرشوع

السعر المذكور يضاف إليه ثمن الصبغة غري المتأينة و يدفع 
العضو نسبته وال تحصل أى مبالغ إضافية

األشعة

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



88نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

أشعة الرنين  يتحمل العضو نصف القيمة

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
الزوج غير 

الصحفى

%50%50

المخ او الرشايني او االوردة4416
MRI Brain or MRA or MRV 600300300

المخ و ( الرشيني او االوردة )4417
MRI Brain+ MRA or MRV905452.5452.5

 المخ و الرشني و االوردة4418
MRI Brain+ MRA+ MRV 1015507.5507.5

4419MRI Paranasal Sinuses 600300300الجيوب االنفية

4420MRI CERVICAL 600300300 الفقرات العنقية

4421MRI DORSAL 600300300 الفقرات الصدرية

 الفقرات القطنية4422
MRI LUMB _ SACRAL 600300300

 العمود الفقرى بالكامل4423
MRI WHOLE SPINE 1635817.5817.5

4424 MRI ABDOMAN 765382.5382.5 البطن

4425MRI PELVIS 615307.5307.5 الحوض

 البطن و الحوض4426
MRA ABDOMAN & PELVIS1090545545

 مفصل واحد عىل ( ركبة / كتف / اطراف / فخد )4427
MRI JOINT600300300

 طرف واحد علوى او سفىل4428
 MRI LIMB UPPER / LOWER 600300300

 رنني عىل مفصلني علويني4429
MRI BOTH JONTS UPPER           1200600600

 رنني عىل مفصلني سفليني4430
MRI BOTH JONTS LOWER         1200600600

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

كود
إجمالىنوع الخدمة المؤداةالخدمة

التكلفة

 العضو 
والزوجة واالبناء 

والوالدين
الزوج غير 

الصحفى

%50%50

المخ او الرشايني او االوردة4416
MRI Brain or MRA or MRV 600300300

المخ و ( الرشيني او االوردة )4417
MRI Brain+ MRA or MRV905452.5452.5

 المخ و الرشني و االوردة4418
MRI Brain+ MRA+ MRV 1015507.5507.5

4419MRI Paranasal Sinuses 600300300الجيوب االنفية

4420MRI CERVICAL 600300300 الفقرات العنقية

4421MRI DORSAL 600300300 الفقرات الصدرية

 الفقرات القطنية4422
MRI LUMB _ SACRAL 600300300

 العمود الفقرى بالكامل4423
MRI WHOLE SPINE 1635817.5817.5

4424 MRI ABDOMAN 765382.5382.5 البطن

4425MRI PELVIS 615307.5307.5 الحوض

 البطن و الحوض4426
MRA ABDOMAN & PELVIS1090545545

 مفصل واحد عىل ( ركبة / كتف / اطراف / فخد )4427
MRI JOINT600300300

 طرف واحد علوى او سفىل4428
 MRI LIMB UPPER / LOWER 600300300

 رنني عىل مفصلني علويني4429
MRI BOTH JONTS UPPER           1200600600

 رنني عىل مفصلني سفليني4430
MRI BOTH JONTS LOWER         1200600600

 رنني عىل طرف واحد (علوى)4431
  MRI LIMB UPPER                 600300300

 رنني عىل طرف واحد (سفىل)  4432
 MRI LIMB LOWER 600300300

 رنني عىل طرفني (علويني) 4433
 MRI BOTH LIMBS UPPER  1200600600

 رنني عىل طرفني (سفليني)4434
 MRI BOTH LIMBS LOWER   1200600600

4435MRI Neurography     600300300 رنني عىل األعصاب

حقن أى مفصل تحت الرنني شاماًل ( أتعاب 4436
1525762.5762.5األطباء + تخدير + الصبغة + أشعة الرنني )

رنني ديناميكى عىل الربوستاتا4437
MRI Prostate dynamic 980490490

4438 MRCP            765382.5382.5رنني عىل القنوات مرارية

 رنني عىل المسالك البولية4439
MRI URINARY TRACT  / MRUT  765382.5382.5

 الفكني ( الفم مفتوح او مقفول )4440
TM J OPEN&CLOSED MOUTH1035517.5517.5

4441MRI NECK   765382.5382.5رنني عىل الرقبة

4442MRI CHEST     765382.5382.5رنني عىل الصدر

4443MRI EYE    765382.5382.5رنني عىل العني

4444MRI EAR      765382.5382.5رنني عىل االذن

رنني عىل االمعاء       4445
MRI ENTEROGRAPHY600300300

4446MRI FISTULA        765382.5382.5رنني عىل الرشج

4447 MRI Fistula dynamic
1635817.5817.5رنني ديناميكى عىل عضلة الرشج

MIR liver dynamic* triphasic رنني 4448
980490490ديناميكى عىل الكبد ( تضاف الصبغة)*

األشعة
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قائمة أسعار

4449
 رنني عىل اوعية الصدر  ( تضاف الصبغة ) 

MRI  Chest /  PULMONARY
VESSELS 

980490490

 رنني عىل اوعية البطن  ( تضاف الصبغة ) 4450
MRI  AbdomINALVESSELS980490490

 رنني عىل اوعية البطن  ( تضاف الصبغة ) 4451
MRI  RENAL VESSELS980490490

 رنني عىل اوعية  الطرف العلوى ( تضاف 4452
 MRI upper limb/VESSELS( 980490490الصبغة

4453
 رنني عىل اوعية  الطرف السفىل 

( تضاف الصبغة )
MRI LOWER limb/VESSELS

980490490

رنني ديناميكى عىل الثديني ( تضاف ثمن 4454
 MIR Breast dynamic * ( 980490490الصبغة

4455
 رنني ديناميكى عىل الغدة النخامية 

( تضاف الصبغة )
 MIR dynamic* pitutary or sella RENAL

980490490

اتعاب و مستلزمات التخدير4456
Anaesthin ( Free&Consumables)320160160

رنني عىل المخ مع قياس السائل النخاىع* 4457
C. S.F FLowmetru1070535535

4458*Spectroscopy 1310655655رنني عىل المخ طيفى

4459 Diffusion + رنني عىل المخ ارتواىئ + تشبع
perfusion1555777.5777.5 (شامل الصبغة )*

4460
رنني عىل المخ +تشبع (بدون الصبغة )

MIR Brain + diffusion
 (with out contrast )  *

790395395

رنني عىل المخ طيفى + ارتواىئ + تشبع 4461
216010801080(شامل الصبغة )* 

رنني عىل المخ + طيفى + ارتواىئ + تشبع 4462
27251362.51362.5(شامل الصبغة ) *

األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

4449
 رنني عىل اوعية الصدر  ( تضاف الصبغة ) 

MRI  Chest /  PULMONARY
VESSELS 

980490490

 رنني عىل اوعية البطن  ( تضاف الصبغة ) 4450
MRI  AbdomINALVESSELS980490490

 رنني عىل اوعية البطن  ( تضاف الصبغة ) 4451
MRI  RENAL VESSELS980490490

 رنني عىل اوعية  الطرف العلوى ( تضاف 4452
 MRI upper limb/VESSELS( 980490490الصبغة

4453
 رنني عىل اوعية  الطرف السفىل 

( تضاف الصبغة )
MRI LOWER limb/VESSELS

980490490

رنني ديناميكى عىل الثديني ( تضاف ثمن 4454
 MIR Breast dynamic * ( 980490490الصبغة

4455
 رنني ديناميكى عىل الغدة النخامية 

( تضاف الصبغة )
 MIR dynamic* pitutary or sella RENAL

980490490

اتعاب و مستلزمات التخدير4456
Anaesthin ( Free&Consumables)320160160

رنني عىل المخ مع قياس السائل النخاىع* 4457
C. S.F FLowmetru1070535535

4458*Spectroscopy 1310655655رنني عىل المخ طيفى

4459 Diffusion + رنني عىل المخ ارتواىئ + تشبع
perfusion1555777.5777.5 (شامل الصبغة )*

4460
رنني عىل المخ +تشبع (بدون الصبغة )

MIR Brain + diffusion
 (with out contrast )  *

790395395

رنني عىل المخ طيفى + ارتواىئ + تشبع 4461
216010801080(شامل الصبغة )* 

رنني عىل المخ + طيفى + ارتواىئ + تشبع 4462
27251362.51362.5(شامل الصبغة ) *

خدمات إضافية على الرنين

رنني عىل المخ للمسارات العصبية* 4463
Dti(tractography )1310655655

1745872.5872.5رنني عىل القلب *4464

220110110استخدام شاشة التشبع4147

820410410الرنني اإلرتواىئ شامل صبغة 50 ملىل 4148

390195195امبول صبغة الرنني4114

تتم هذه االجراءات بجهاز رنني بقوة 3 تسال

الرتدد الحرارى ألورام الكبد والمسح البوزيرتوىن

4112

الرتدد الحرارى ألورام الكبد ( شامل المركز 
وأتعاب الطبيب والتخدير) ويتم اضافة ثمن 

االبرة ويتحمل المريض نسبته منها ويتم 
إرفاق فاتورة الرشاء مع المطالبة

520026002600

4111PET-CT        400020002000المسح البوزيرتوىن المقطعى

تعليمات عامة إلجراء فحوص الرنين المغناطيسى :

تعتمد الموافقة بناًء عىل توصية طبية »األصل« 
مختومة من الطبيب المعالج بالتشخيص المبدىئ من طبيب استشارى متخصص

الفحوص التى أمامها عالمة »*« ال تتم إال باجهزة بقوة واحد تسال عىل االقل 

مالحظات هامة :

بروتوكوالت أشعة الرنني : إلجراء اى فحوص تخضع لربوتكوالت أخرى بخالف ما  ذكر 
أعاله و التى يحتاجها الطبيب لتشخيص و تقييم الحالة المرضية 

يتم تحديدها فى مراكز األشعة و يتم إضافة الخدمة 
و محاسبة المريض عىل نسبته مع إرفاق صورة التقرير و الربوتوكول مع المطالبة 

األشعة
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األسنان

 : األسنان األساسية
ً
اوال

كود
إجمالىالخدمة المؤداهالخدمة

التكلفة

العضو والزوجة والوالدين 
الزوج غير الصحفىواالبناء والمعاشات واالرامل

ما يتحمله 
العضو

ما يتحمله 
المشروع

ما يتحمله 
العضو

ما 
يتحمله 
المشروع

: التشخيص: 67
ً
أوال

4020202020األشعة6702

ثانيا: الجراحة: 68

15075757575خلع الرضس أو جذر عادى6801

250125125125125خلع رضس العقل العادي6802

 خلع ضرس العقل جراحيا 

400200200200200مدفون فى اللثة فقط6803

550275275275275مدفون جزئيا فى العظام6804

750375375375375مدفون كاماًل فى العظام6805

550225225225225إزالة كيس صغري  بالفك بدون خلع  6806

800400400400400إزالة كيس كبري  بالفك بدون خلع  6807

350175175175175خلع رضس عادى جراحيا6808

ثالثا: عالج اللثة: 69

20010010012080إزالة الرواسب الجريية بالفكني (كافيرتون)6901

جراحة اللثة الصديدية لكل جزء من 6 أجزاء 6902
15075759060بالفك العلوى والسفيل

10010001000تلميع األسنان6903

رابعا: الحشو: 70

2201358515565حشو رضس مملغم7001

350210140245105حشو كومبوزيت7002
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار
األسنان

350210140245105حشو جالس أيونيمر7003

حشو الجذور بدون حشو مملغم لألسنان 7004
400240160280120األمامية

600360240420180حشو الجذور للرضوس األمامية والخلفية7005

--20012080إزالة عصب السنة اللبنية7006

12075458535تغطية العصب بكالسيوم هيدروكسيد7008

خامسا: التركيبات: 71

350026009002800700طقم أسنان كامل أكريل بالمعمل7101

200014003301600400نصف طقم أسنان أكريل بالمعمل7102

3002104524060تركيب سن أو رضس أكريل (األول)7103

تركيب سن أو رضس (التاىل) بحد أقىص 7104
1501053512030نصف طقم علوى سفيل

2001405016040تركيب طربوش أكريل (للوحدة)7105

40028012032080تركيب طربوش معدن صب غري نفيس بدون وجه7106

2501756520050تبطني الطقم علوى أو سفيل7107

2001404516040تصليح طقم أكرث من 6 أسنان7108

900630210720180هيكل رضس فيتاليوم بدون اسنان7109

180012604501440360هيكل فيتاليوم كامل للفك الواحد بدون اسنان7110

1000700240800200طربوش بورسلني سرياميك للوحدة7111

أى خدمة غري مذكورة بالقائمة يتحمل العضو تكاليفها بالكامل    

احرص عىل التوقيع أمام كل خدمة قدمت لك

عفوا أى استمارة غري مستوفاة البيانات و األشعات نعتذر عن عدم رصفها

عند القيام بعمل جذور ترسل صورة األشعة قبل و بعد العالج مع المطالبة

الحد األقىص لتحمل المرشوع فى خدمات األسنان: لفرد واحد 1000 جنيه 
»ألف جنيه فقط الغري«  - ألكرث من فردني 3000 جنيه »ثالثة آالف فقط الغري«

مالحظات 
هامة:
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قائمة أسعار
األسنان

 : أسنان يتحملها العضو بالكامل 
ً
ثانيا

االجمالىنوع الخدمةم
ما يتحملة 

العضو 
واألسرة

55005500طقم كامل مرن1

طقم جزىئ مرن للفك الواحد بدون اسنان 2
30003000(يضاف اليها عدد االسنان )

45004500طقم فوقى كامل بدون حشو عصب3

وصالت محكمة مصنعة مصبوبة بمعدن غري 4
18001800نفيس ( بالوصلة الواحدة )

20002000وصالت محكمة جاهزة ( بالوصلة الواحدة )5

45004500طقم تلسكوىب بدون الطرابيىش6

20002000استخدام بار مصنع بدون الوصالت7

60006000طقم جراحى للفك الواحد8

700700عضة ليلية9

700700عضلة لعالج مفصل الفك10

طربوش كامل بورسلني بدون معدن يدوى 11
all ceramic 20002000الصنع

طربوش كامل بورسلني بدون معدن 12
all ceramic 25002500بالكمبيوتر

20002000طربوش زيركونيم يدوى الصنع13

25002500طربوش زيركونيم مصنع الكمبيوتر14

200200طربوش مؤقت مصنع بالعيادة15

300300طربوش مؤقت مصنع بالمعمل16

400400طربوش مؤقت مصنع بالكمبيوتر17
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

قائمة أسعار

االجمالىنوع الخدمةم
ما يتحملة 

العضو 
واألسرة

55005500طقم كامل مرن1

طقم جزىئ مرن للفك الواحد بدون اسنان 2
30003000(يضاف اليها عدد االسنان )

45004500طقم فوقى كامل بدون حشو عصب3

وصالت محكمة مصنعة مصبوبة بمعدن غري 4
18001800نفيس ( بالوصلة الواحدة )

20002000وصالت محكمة جاهزة ( بالوصلة الواحدة )5

45004500طقم تلسكوىب بدون الطرابيىش6

20002000استخدام بار مصنع بدون الوصالت7

60006000طقم جراحى للفك الواحد8

700700عضة ليلية9

700700عضلة لعالج مفصل الفك10

طربوش كامل بورسلني بدون معدن يدوى 11
all ceramic 20002000الصنع

طربوش كامل بورسلني بدون معدن 12
all ceramic 25002500بالكمبيوتر

20002000طربوش زيركونيم يدوى الصنع13

25002500طربوش زيركونيم مصنع الكمبيوتر14

200200طربوش مؤقت مصنع بالعيادة15

300300طربوش مؤقت مصنع بالمعمل16

400400طربوش مؤقت مصنع بالكمبيوتر17

قرشة اسنان للسنة الواحدة بورسلني 18
20002000مصنع يدويا

قرشة اسنان للسنة الواحدة بورسلني مصنع 19
25002500بالكمبيوتر

30003000هوليود سمايل للفك الواحد 20

500500دعامة فايرب جالس21

600600دعامة مصنعة بالمعمل22

450450دعامة جاهزة23

35003500تبيض اسنان24

700700عملية ازالة ورم من الثة25

12001200عملية اصالة اللثة للفك الواحد26

عملية اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة 27
12001200جراحيا للفك الواحد

عملية اطالة االسنان بازالة جزء من اللثة 28
20002000والعظم جراحيا

10001000تثبيت فك مكسور بسللك29

تثبيت فك مكسور برشائح ومسامري 30
50005000( غري شامل سعر الرشائح والمسامري )

75007500ازالة ورم من الفك الواحد31

90009000تقويم االسنان32

50005000زراعة االسنان للزرعة الواحدة33

10001000زراعة عضم صناىع بودرة (بالنصف جرام )34

15001500زراعة عضم صناىع بلوك (بالنصف جرام )35

10001000زراعة عضم طبيعى من الفك36

10001000استئصال غشاء صناىع 37

األسنان
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية
الجهات المتعاقدة

القاهرة

المستشفيات

أطباء ومراكز التحاليل

مراكز األشعة

األطباء

المراكز الطبية

»104-98«

»122-105«

»126-123«

»163-127«

»174-164«
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

تليفونعنوان المستشفىاسم المستشفىم

مصر الجديدة – مدينة نصر
1966الجبل األخرض- مدينة نرص- طريق النرصالمركز الطبى للمقاولون العرب1

2027760593ش محمد شفيق – خلف هليوبوليس- مرص الجديدةالدعاه2

22673650طريق المطار- بجوار نادى الجالءالجالء للقوات المسلحة3

124034025 ميدان رابعة العدوية مدينة نرصرابعة العدوية4

1 ش احمد جودة من عباس العقاد – مدينة نرصمستشفى التوفيقية التخصىص5
24030389
24039537 

3724155387ش مراد بك ميدان صالح الدني – مرص الجديدةالبدر التخصىص6

4622578217ش نزيه خليفة – مرص الجديدةالقلب هليوبوليس7

23425245 23425246السكو البيضاء امام نادى المقاولون العرب – مدينة نرصصدر العباسية8

32184039 ش عبد الرحمن الرافعى – الزنهة مرص الجديدة مستشفى سان بيرت 9

فلسطني  »جمعية الهالل 10
64ش الثورة –مرص الجديدةاالحمر الفلسطينى «

22909007
22901008 

مستشفى جراحات اليوم 12
الواحد بمدينة نرص

أمام المدينة الجامعية لطالب األزهر بنني 
الحى السادس م.نرص

 24052402
23810423

19ش تاج الدني السبكى من الزنهة – ارض الجولف مستشفى مكة التخصىص13
    22919123
01024124143

16370 - 38274799تقاطع طريق النرص مع يوسف عباس دار الفؤاد »مدينة نرص«14

261141664095 شمتوىل الشعراوى – الحى العارش – مدينة نرصمستشفى الماسة 15

22 ش عثمان نب عفان – مرص الجديدةمستشفى العاصمة التخصىص16
 01000764491
01000764487

22900526 - 1322900887 ميدان الماظة ش الثورة – مرص الجديدةمستشفى جوهر17

16370تقاطع طريق النرص مع شارع يوسف عباس مدينة نرصمستشفى دار الفؤاد18

22870132 35 ش عبد الرازق السنهورى من مكرم عبيد  مدينة نرصمستشفى النخبة الدوىل19
01200119988

22401448- 301120771110 ش حامد باشا فهمى خلف جامع الفتح - مرص الجديدةمستشفى رويال هليوبوليس التخصىص20

المستشفيات
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
المستشفيات

326351803ش حسني زهدى أرض الجولف- م.الجديدةتبارك لألطفال21

5324114050ش عبدالعزيز فهمى- هليوبوليس –م.الجديدةتبارك لألطفال22

22443497الحى العارش – م.نرصتبارك لألطفال23

9322603141ش مصطفى النحاس مدينة نرصمستشفى النور للعيون24

724147894ش مبارك- خلف الرقابة اإلدارية الجولف- م.الجديدةالجولف ميموريال25

ش عمر نب الخطاب- أرض الجولفالمستشفى المركزى26
 بجوار سيتى ستارز

 24140358-24140356
24140357

11322705324 امتداد ش الطريانمستشفى االندلس 27

25887692 ش الشيخ صالح الجعفرى خلف مشيخة االزهر الدراسةالقاهرة الفاطمية 28
29241394

1201025232307 ش محمد مصطفى حمام – عباس العقاد مدينة نرص مستشفى فيفا العقاد29

4201000551675 ش حسن المأمون - مدينة نرصمستشفى بدايات30

17 ش اسماء فهمى بجوار مسجد عمر نب عبد العزيز  مستشفى وقاية التخصىص31
 ارض الجولف- مدينة نرص

01000884682
01000964508

مشتشفى الدرة لعالجات 32
9122411110ش محمد فريد ميدان الحجاز (مرص الجديدة)القلب واألوعية الدموية

رمسيس – شبرا
25750169شارع رمسيس – القاهرةمستشفى الهالل األحمر33

17525899868ش رمسيس – القاهرةمستشفى القبطى34

12 أبراج أغاخان- ش دولتيان- المظالتمستشفى المركز المرصى 35
 01205097000
 01200156000
01000640306

22039164 -35122038283ش كورنيش النيل – أغاخان – شربامستشفى معهد نارص36

18ش جزيره بدران – شربامستشفى االصالح االسالمى37
25778274
25772355

1324586350ش روض الفرج – شرباتبارك لألطفال38

522024776 ش وجيه – الساحل – روض الفرجمستشفى سربنج39
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القاهرة

مستشفى المركز الطبى 40
5025791976 ش الجالء - األزبكيةلسكك حديد مرص

1212049256 شارع شرباالراىع الصالح41

42
مستشفيات جامعة عني شمس 
»مستشفيات امراض وجراحات 

القلب واالوعية الدموية«
39224348026ش رمسيس-العباسية

725785004ش جزيره بدران – عمارة العرىب – شربامستشفى العرىب الطبى43

مستشفى الساحل التعليمى 44
-22018301 2ش يوسف كرم أرض اليازجى خلف سنرتال شرباالتخصىص

22018304 22018303-

12 أبراج أغاخان- ش دولتيان- المظالتمستشفى المركز المرصى45
 01205097000
 01200156000
01000640306

324302001ش منية السريج الخلفاوىمستشفى الصفوة شربا46

حدائق القبة- جسر السويس
1324691362ش حفنى ناصف من مرص والسودان حالقبةمستشفى السنابل47

424544288 ش الخبري – حمامات القبة –امام كنيسة مارى جرجسمستشفى الحياة التخصيىص48

المجمع الطبى القوات 49
22638885 ش الفنجرى كوبرى القبةالمسلحة بكوبرى القبة

22639393

22673649 طريق المطارالمجمع الطبى بالجالء50
26736552

مستشفى القوات المسحلة 51
22412033ش سليم االول بجوار نادى حلمية الزيتون »عمر افندى» بالحلمية للعظام و التكميل

33032227 ش الفالوجة امام مسجد فريد شوقى العجوزةمركز تاهيل العجوزة52
33467890

24153754امتداد شارع الثورة – كيلو 45 بجوار دار الدفاع الجوى - الماظةمستشفى الحميات العسكرى53

24184598امتداد ش الثورة كوبرى الماظة كيلو 45مستشفى الماظة العسكرى54

24554152ش وىل العهد حدائق القبةتبارك لألطفال55

مستشفى الزيتون لجراحات 56
22847000ش عمر المختار- تقاطع شارع المصانع – األمرييةاليوم الواحد

المستشفيات
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
المستشفيات

01030414943 1 ش احمد بسيوىن حدائق القبة القاهرةمستشفى سان بوال57
01210409500

26036640 -22570417 87 ش مكة حدائق القبةمستشفى القبة التخصىص58
01277542441

24562711 -24562712 ش وادى النيل حدائق القبةمستشفى وادى النيل59
24562713

25 ش ابراهيم الخليل – مدينة قباءمستشفى قباء التخصىص60
 01126646608
 01022795231

26994712

66ش مرص والسودان حدائق القبة مستشفى الفؤاد61
01066310003بجوار مسجد الشيخ كشك

عين شمس – المطرية
24951127ش يوسف الدجوى- عزبه النخلتبارك لألطفال62

22576442- 3722577850 ش سليم االولمستشفى االقباط بالزيتون63

المركز االسالمى العام لدعاة 64
2024506168 ش العزيز باهلل – حدائق الزيتون التوحيد و السنة 

65
مستشفيات جامعة عني 

شمس وحدة جراحة المناظري 
والجهاز الهضمى

24849894العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة عني شمس

24531119تقسيم الرقابة اإلدارية- رساى القبةاألمل التخصىص66

المعادى– دار السالم

27165390ش الفيوم – أمام مجمع المدارس– دار السالمتبارك لألطفال67

25240250- 19885ش كورنيش النيل- المعادىالسالم الدوىل68

6025254195 ش 7 المعادى مستشفى قرص المعادى 69
25250141 

623504873 ثكنات المعادىمستشفى مربة المعادى70

1625260170 ش 107 المعادىمستشفى د/ عثمان71

مستشفى جراحات اليوم 72
الواحد بالبساتني

ش 500 المعادى الجديدة 
بجوار مدرسة الهالل االحمر التجريبية 

27036973
27036640 
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

مركز شفاء لقسطرة القلب 73
25259869كورنيش المعادى- المعادى كلينيكواألشعة التداخلية

مركز جولدن هارت لجراحات 74
54225162471 تقسيم الالسلكى- ش النرص- المعادىالقلب واألوعية الدموية

مركز شفاء لقسطرة القلب 75
25259869كورنيش المعادى- المعادى كلينيكواألشعة التداخلية

523781550 ش 100 برج الحرية- ميدان الحرية- المعادىمستشفى الحرية التخصىص76

حلوان - 15مايو 
27648012برج دهب – أمام محطة مرتو حلوان – حلوانتبارك لألطفال77

101007312حلوان – ش عبدالمنعم رياض بجوار مستشفى الحمياتالهدى اإلسالمي78

مدينة العبور الحى االول محلية 8 مستشفى مرص االمل 79
خلف مدرسة معاذ نب جبل

 01027740226
01112000392

مستشفى المركز الطبى 80
25549051 ش اسماعيل كامل - حلوانلإلنتاج الحرىب

25588153

25505036مدينة 15 مايو- مجاورة حى 3 رجال األعمالمستشفى 15 مايو81

العباسية – الظاهر- الوايلى 

17ش الرسايات – العباسيةاإليطايل82
 26822397

24678191

22353155ش رشكات البرتول - غمرةمستشفى غمرة العسكرى83

37524870813ش رمسيس- العباسيةدار الشفا بالعباسية84

مستشفى جراحات85
 اليوم الواحد

الزاوية الحمراء ش بورسعيد محطة البزنني 
24229806بجوار سوق غزه

الجمعية الطبية اإلسالمية 86
1222358236ش عبدالعزيز فج النور- الرشابيةبالرشابية

22354195القاهرة- محطة مرتو األنفاق بجوار مستشفى العسكرىالجمعية الطبية اإلسالمية غمرة87

مستشفى عني شمس 88
شارع الخليفة المأمون – العباسيةالتخصىص

 24024158
24020374

المستشفيات
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
المستشفيات

المقطم
25079851ش-9 الهضبة العلياالمقطم التخصىص89

25073700ميدان النافورة –المقطمتبارك لألطفال90

مدينة عباد الرحمن »1 خلف نادى الصيد القطماية – مستشفى الرحمة 91
الطريق الدائرى المقطم

 27254603
01284523725

طريق الدائرى- بعد كارفور المعادى بجوار سيما جروب- مستشفى البنك األهىل92
طريق القطامية الطريق الدائرى- القطامية

 23148105
23148102

المنيل 
23654060كورنيش النيل- المبنى الفرنساوىقرص العينى التعليمى الجديد93

3723639665ش أبوسيفني – مالقديمة – الملك الصالحمربة مرص القديمة94

وحدة الحاالت الحرجة95
23642459قرص العينى- الحاالت الحرجة »أد رشيف مختار«

18 ش الرشيدى المنرية – أمام القرص الفرنساويمستشفى الحكمة96
 01002566756

23681992

40 ش المنيل – ميدان الروضةمستشفى الدكتور احمد صديق97
23622420
24688399 

01001362242 

وسط البلد – باب اللوق 

مستشفى د  مدحت لطفى 98
223943110ش رشيف »عمارة اللواء- الدور الرابعلعالج العقم وأطفال األنابيب

21623926067ش بورسعيد السيدة زينبتبارك لألطفال99

1223915502ش الرباموىن- عابدنيمستشفى الجمهورية100

101
مستشفى الدكتور مصطفى 

حجازى للوالدة و النسا 
وجراحة المناظري 

44 أ ش طلعت حرب – تقاطع 26يوليو
 25783672

01005293209

مستشفى المعلمني 102
 – الجزيرة - القاهرة»نيو هارت« 

ً
3 ش محمود مختار »المعرض سابقا

 27374725
27374726



104نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

مستشفى الروضة للوالدة 103
والجراحة 

89 ةش الشيخ ريحان برج الجوهرة بجوار مبنى حى عابدني 
وقاعة و مسجد طلعت القواس

 23964741
 01283331362
01220213025

القاهرة الجديدة – التجمع الخامس – العبور

6 خدمات الرنجس فيالت – التجمع الخامس مستشفى الكرمة التخصىص104
 01274767375
 01020405085

01148812345

0127299920- 16784العبور الحى الخامس ق 5 مستشفى فريد حبيب 105

مول HCC الطبى شارع التسعني- خلف المستشفى مستشفى مدينة العيون106
الجوى- بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

 01200042001
01200042002

مستشفى جامعة عني شمس 107
44799014مدينة العبور الحى الثاىنالتخصىص »مدينة العبور«

44799013 

24775060الكيلو 42 طريق مرص إسماعيلية الصحراويالمركز الطبي العالمي108

طريق جمال عبد النارص منطقة التعاونيات بجوار سيتي مستشفى رويال الرشوق109
مول الرشوق القاهرة

  01224411205
01028990387

مستشفيات متعاقدة مع المشروع بأسعار خاصة 
» مرتفعة نسبيا« وبيانها كالتالى :

     مستشفى الدعاةالمركز الطبى للمقاولون العرب

الشيخ زايد مستشفى الجالء للقوات المسلحة

    مستشفيات المؤسسة العالجية مستشفيات التابعة للقوات المسلحة 

مستشفى السالم الدوىل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

قرص العينى التعليمى الجديد جامعة 6أكتوبر

 وحدة الحاالت الحرجة بقرص العينى »وحدة رشيف مختار مستشفيات ومراكز مغرىب

مستشفى الصفوة 6 اكتوبر مستشفى انب سينا

دار الفؤادبدران

 عني شمس التخصىص

المستشفيات



دليل عالج 105

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

الدرجة اســــم الطبيبم
التليفــــونالعنوانالعلمية 

مصر الجديدة - مدينة نصر 

أستاذالربج1

4 شارع  المروة خلف سينما روكىس

19911

 170 شارع الزنهة – سانت فاتيما بجوار 
بنك كريدى اجريكول

 70 ش المريغنى الدور الثالث المريغنى

 اخر شارع  سيد زكريا امام السنرتال 
ومسجد الصديق مساكن الشرياتون

 15 شارع سمري فرحات - إمتداد شارع 
مكرم عبيد

 تقاطع ذاكر حسني مع متوىل الشعراوى 
- موقف سيارات العارش-

 مدينة نرص

 9 شارع حسن المأمون

 28 ش عبداللة العرىب امتداد ش 
الطريان الحى السابع مدينه نرص

أستاذالمخترب2

58ش الحجاز –برج أمون –
 أمام مستشفى هليوبوليس

26365392

57ش الخليفة المأمون 
كوني سنرت – روكىس

24527727

13026433729 ش الزنهة ميدان تريمف

22636262 81 طريق النرص بجوار طيبة مول 

22754314 43 ش مصطفى النحاس 

22754728النادى االهىل 50 ش حسن المامون 

22727406 9 عمارات العبور ش صالح سالم 

3 ش الشهيد سيد زكريا 
22600118مساكن شريتون 

أطباء ومراكز التحاليل



106نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذالفا الب3

24051147 77 ب طريق النرص

24180881 سيتى ستارزامام بوابة هوليدا اى ان

22870800 106 ش عباس العقاد

6826711694 ش مكرم عبيد

224733143 ش احمد الزمر – ميدان الحى العارش 

22415454 4 ش االثرى نب نافع – روكىس

22560268 28 ش عثمان نب عفان 

73 ش المريغنى – كلية البنات

16191

 94 ش عبد العزيز فهمى- ميدان سانت فاتيما

  90 ش سيد زكريا- مساكن صقر قريش

 21 ش الخليفة المأمون

 58 ش الحجاز- برج امون

 41 ش مصطفى النحاس

 الحى السابع- 31 ش عبد اهلل العرىب 
امتداد ش الطريان

 86 ش حسن المأمون

4 ابراج الصفوة- ش الميثاق

أستاذرويال الب4

5 ش الطحاوى برج الصفوة - الخليفة 
24503053المأمون – روكىس »خدمة 24 ساعة«

 22ش مجدى – امام الشرباوى 
الزنهة الجديدة 

26247511

24013797 5شارع عباس العقاد – الدور السابع

  53ش المقريزى – برج األطباء الدور 
الرابع – منشية البكرى

24525066

 160ش الزنهة ميدان سانت فاتيما 
16064اعىل سوبرماركت اوالد رجب 

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 107

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

استشارىمعمل الربكة5

1 ش عبد الحكيم الرفاىع ناصية امتداد 
عباس العقاد – المنطقة الثامنة

15034
3أ ش حنني نب اسحاق

 عمارات الرشق للتأمني- برج تكافل 
االطباء- امام الحديقة الدولية

خلف مستشفى منشية البكرى

99 ط البوابة الثانية- حدائق االهرام

8 ش رشيد من عثمان نب عفان استاذميتا الب للتحاليل الطبية 6
 ميدان صالح الدني – مرص الجديدة 

01028888996

14 ش الزنهة ميدان الساعة اعىل استاذمعامل الحكمة7
16059صيدليات مرص

622586550ش بطرس غاىل - روكىساستاذمعمل د/تيسري محمد كامل8

استاذكايروالب9

81 عمارات عثمان – ش مصطفى النحاس 
مدينة نرص 

23828904

 2 عمارات شباب المهندسني 
 طريق النرص اول مكرم عبيد مدينة نرص

23051228

 18 ش المنصورة برج هارون ميدان 
26421786الجامع مرص الجديدة

27754681 138 ش النوهة برج بانوراما تريومف

استاذمعمل سبيد الب 10

 6 ش د/ محمد عوض 
مفرتع من مكرم عبيد – مدينة نرص 

2690906

 25 ش عثمان نب عفان 
 ميدان صالح الدني – مرص الجديدة 

24184848
19358

01201717228 5 ش عباس العقاد- الدور الخامساستاذمعامل تاون الب11
240122722

38 ش ابو بكر الصديق- ميدان سفري- استاذمعامل تاون الب12
الدور الثالث

 01201717362
27798658

4701220444426 ش كليوباترا مرص الجديدةاخصاىئمعامل النخبة للتحاليل الطبية 13

أطباء ومراكز التحاليل



108نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذمعامل الشمس 14

 5ش شارع األهرام مرص الجديدة روكيس

19445

 104 عباس العقاد – م نرص بجوار تقاطع 
ش مصطفى النحاس

 50 ش الخليفة المأمون- اعىل سوق العرص

  76 ش الحجاز ميدان هليوبليس

  119 مساكن صقر قريش امتداد عبد 
الحميد بدوى

2 عمارة اول مايو- بجوار قسم اول 
مدينة نرص

6 ش محمد مهدى من احمد الزمر
 موقف الحى العارش- مدينة نرص

معامل سمري شاكر للتحاليل 15
أستاذالطبية

  28ش عثمان نب عفان 
 ميدان اإلسماعيلية م.الجديدة

22409003

01112669924-26337910 62ش الحجاز- ميدان هليوبوليس
01128364612

4024151711ش كليوباترا – ميدان صالح الدنيأستاذساريدار16

معمل دطارق عىل حسن17
 26ش عىل أمني – امتداد مصطفى النحاس 

م.نرص – اعىل سوبر ماركت المحمل
24014815

24554156 60ش الخليفة المأمون – أعىل كوني سنرت

استاذمعمل سينا الب18

ابراج بيت العز برج أ الدور الخامس 
01010866609شقة 501 – المطرية

27 ش انب الحكم برج المرمر الدور الثاىن 
01069000662شقة 25 – ميدان الحلمية

أستاذتكنو الب19

524019825ش عباس العقاد م.نرص

24157869  70ش المريغنى م.الجديدة

 75 ش محيى الدني ابو العز
37600965 ناصية جامعة الدول العربية

18327944922 ش التحرير- عمارة اسرتاند

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 109

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذفرست الب20

 12ش بطرس غاىل 
 روكىس مرص الجديدة

24555077

  52 ش عباس العقاد فوق صيدلية 
26704037رشدى الدور الخامس 

مستشفى السيدة فاطمة الزهراء 
22628916خلف جنينة مول 

4822742108 ش عباس العقاداستاذمعامل ساريدار21

8 ش احمد رشيدى من نبيل الوقاد استاذمركز النيل لألشعة والتحاليل 22
19656ارض الجولف

معمل النيل للمعامل 23
14 أ ش رشيف باشا امام حرية مول استاذواالختبارات الطبية

روكىس 
24552466
33369204 

1022875470عمارات أول مايو – مدينة نرصاستاذايجى الب24

استاذمعامل االنصارى25

  13ش مصطفى النحاس 
مدينة نرص الدور 3

19324  7 ميدان تريومف 
 بداخل عيادات الجزنورى

 27 أ ش بغداد - الكوربة

40 ش ابو داود الظاهرى مكرم عبيد استاذد/ منى خليل26
المنطقة السادسة م نرص 

 22875470
01009886744

استاذمعامل حساب27

  1 ميدان روكىس مرص الجديدة

16987
 52 ش مصطفى النحاس تقاطع مكرم 

عبيد – مدينة نرص

مستشفى  فيفا العقاد 12 ش محمد 
مصطفى حمام من عباس العقاد

147ش الزنهة- ميدان سانت فاتيما دكتوراةمعمل انفينيتى الب28
01126980028بجوار أبو عمار السورى

أطباء ومراكز التحاليل



110نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

عين شمس – الزيتون- المطرية
2726377058 ش انب الحكم – حلمية الزيتوناستاذمعامل ساريدار29

أستاذالفا الب30

 39 ش انب الحكم – الزيتون

16191
 75 ش عني شمس 

  10 ش انب الحكم- ميدان الحلمية 

171 ش الكابالت- ميدان المطرية

استاذفرست الب للتحاليل الطبية31

3 ا ش الحرية- ميدان المطرية- اعىل 
01144428629راية الدور االول

24991199   85 ش عني شمس – برج البارون

  115 ش سليم االول برج منارة الزيتون 
26373510امام خريزمان

8116059 ميدان الحلمية برج الفهيم الطبىاستاذمعامل الحكمة 32

29 ش انب الحكم – ميدان الحلمية – استاذرويال الب 33
الدور 3 اعىل موبنيل 

16064 -24503053

استاذمعامل د/ سمري شاكر34

 اول ش العرشني من ش 6 اكتوبر 
01114090897امام موقف اوتوبيس 44

01115926694 50ش العرشني – عني شمس

01146060566   عمارة بيت المعز 2 مبنى أ شقة 116

01121094681  14 ش مصطفى حافظ- جرس السويس

ابراج العز – ميدان انب الحكم ش استاذكايرو الب 35
طومان باى مبنى أ 

22419771
22401569 

01271337601مستشفى البطريق- متفرع من شارع العرشنياستاذمعامل تاون الب36

استاذالمخترب37

29255280مدينة الخصوص بجوار مستشفى الحياه – الخصوص

10 ش انب الحكم ميدان الحلمية – 
حلمية الزيتون 

26399171

تقاطع ش عني شمس مع ش احمد 
24975903عصمت  - عني شمس

أطباء ومراكز التحاليل
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذالربج38

2 شارع  شعبان موىس-ناصية شارع 
عني شمس

19911   115شارع سليم األول حلمية الزيتون

  امتداد محطه مرتو المرج الجديده-ش 
الجمهوريه-برج االمل-امام مكتب بريد 

23يوليو - الدور االول المرج الجديدة

1016987 ش انب الحكم – ميدان حلمية الزيتون استاذمعامل حساب 39

7619445 ش عني شمس- امام الكنيسةاستاذمعامل الشمس40

استاذمعامل فاست الب41

  48 ش االربعني امام مجمع الشعراوى 
01026007454– عني شمس الغربية

 ميدان المطرية 97- ش المطرية 
01026007486العمومى دور 2 بجوار مستشفى تبارك 

1 ش الشيخ منصور مستشفى الراىع – 
عزبة النخل

01000264775

التجمع -القاهرة الجديدة – الحى العاشر- الشروق

استاذالفا الب42

التجمع الخامس سيتى بالزا مول 
بجوار سيلفر ستار مول 

16191

التجمع االول- نيوكايرو كلينك مول 
محور مصطفى كامل

التجمع الخامص- كونكورد بالزا- ش التسعني

التجمع الخامس- سبوتمول
 امام الجامعة االمريكية

الرحاب- كورنر مول- امام بوابة 6 

مدينتى- المركز الطبى بجوار جهاز مدينتى

العبور- سنرت الحجاز- الحى االول

العبور- تاون ستارز مول

الرشوق- المجاورة د 2 الحى الثاىن
 بجوار الجهاز

أطباء ومراكز التحاليل



112نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

19324ش 90 الشماىل – مول ذافونت وحدة 201استاذمعامل األنصارى43

أستاذرويال الب44

  سيلفر ستار مول شارع إخناتون التجمع 
الخامس اعىل سعودى ماركت - التجمع الخامس 

16064
مول دوحة العارش 

 عمارة أ الدور 3 – العارش من رمضان

ش التسعني –دوران تاون مولاستاذالنيل لألشعة و التحاليل 45
 مبنى S2B الدور 2

19656

استاذمعمل  سينا 46
التجمع الخامس –ميديكال بارك سنرت 

عيادة 213 –امام محكمة 
26163372

27573312 القطامية 15 ش النرص محطة النرص

مول الدوحة مدخل ب – الدور الرابع استاذفرست الب للتحاليل الطبية47
شقة 41 – العارش من رمضان

01117603655
0554388019

استاذالربج48

 سيلفر مول فوق سعودى بعد مدرسة 
اخناتون التجمع الخامس

19911  المركز الطبي االول عيادة 208  الرحاب

 الحى األول سنرت الحجاز مدينة العبور

استاذالمخترب49

برج د رشا قطعة 4 المنطقة 12
24486528 الحى العارش

 مارينا مول قطعة 39 بجوار سفني 
29297047استارز – التجمع الخامس

الدور االول علوى بالمركز الطبى االول  
26930148الرحاب

 مرشوع لؤلؤة العبور مركز الحى االول 
44800665امام المجمع االسالمى – العبور

مرشوع دوحة العارش عمارة ب 
15366529وحدة 28 – العارش من رمضان

كايرو ميديكال سنرت CMC استاذمعامل تاون الب50
خلف المستشفى الجوى

0121717087
01030886766

أطباء ومراكز التحاليل
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

برج سينكو 3 بجوار مستشفى التأمني استاذتكنو سكان51
19989الصحى

استاذكايروالب52

1        ش 16 مول دانا وان خلف المحكمة 
23131622– التجمع الخامس

226932627      مول طبى 2 – الرحاب

3      مول جالكىس الحى 9 مجاوالة 4 
24796674بجوار ماكدونالدز

استاذمعمل سبيد الب53

 سنرت سيتى بالزا-من ش التسعني – 
التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

24184848

 سنرت لؤلؤة العبور –شقة 9 الحى االول 
مدينة العبور

19358
26909060

25517373ميدان مجاورة 6 امام السوق التجارىاستاذمرص الب للتحاليل الطبية54
01022688540

مدخل 4 الدور G شقة 7 استاذمعامل تاون الب55
مبنى بانوراما مول

01201717073
26307431

عباسية –الظاهر
9124858146 ش العباسيةاستاذالربج56

استاذ المخترب57

7226745035 ش العباسية ميدان عبده باشا 

385 ش رمسيس امام مستشفى 
24674420الدمرداش العباسية

59927879404 ش بورسعيد باب الشعالية 

استاذالفاالب58

 109 ش العباسية

16191 399 ش رمسيس

2ش جعفر – الظاهر 

61 ش العباسية- امام مدرسة استاذمعامل الشمس59
19445الحسينية

أطباء ومراكز التحاليل



114نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

المقطم

استاذالفا الب60
ش 9 المقطم- بجوار نادى مرص للتأمني

16191 8046 ش الجامعة الحديث
 امام كلية الصيدلة- الهضبة الوسطى

2028467095ش9 المقطماستاذساريدار 61

01100925873ش 9 امام نادى المقطماستاذكايروالب62

2319911 شارع 9 المقطماستاذالربج63

37729025539 منطقة د الهضبة العاليااستاذالمخترب64

أستاذرويال الب65

 14 ش 9 ميدان النافورة  الدور االرىض 
امام السكرية المقطم

16064
ش 9 مساكن اطلس بلوك 19 

اعىل النسجاون الرشقيون المقطم

جسرالسويس

أستاذالفا الب66

181 ش جرس السويس
 امام بوابة 5 نادى الشمس

16191 1 عمارات المريالند

2 ب ابراج الفاروقية
 ش جرس السويس

154 ش جرس السويس – أمام سنرتال أستاذ معمل د ممدوح عطية67
مرص الجديدة – مزنل كوبرى التجنيد

 01111793718
26434215

مختربات العرب للتحاليل 68
7 ش جرس السويس – منشية البكرىأستاذالطبية

22570586
01140020016

15716059 ش جمال عبد النارص امام اورانجاستاذمعامل الحكمة 69

استاذالربج70
2أ عمارات الفاروقية جرس السويس

19911  64أ ش جرس السويس 
امام موقف االلف مسكن

25 ش جرس السويساستاذالمخترب71
26637271 تقسم جمعية عمر انب الخطاب 

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 115

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

2ب جرس السويسأستاذمعامل الشمس72
19445 الزنهة عمارات الفاروقية

أستاذمعمل الربكة73

ش 141 متفرع من ش العرشني 
خلف حديقة بدر 

15034
ش الخمسني – امام معمل الجرس

64أ ش جرس السويس- ناصية ش جول جمال

حدائق القبة 

12716191 ش مرص والسودان أستاذالفا الب74

مختربات العرب للتحاليل 75
01140500540 145 ش طومنباىاستاذالطبية

26441920

115شارع مرص والسودان - فوق كنتاكي أستاذالربج76
19911- محطة المحافظ حدائق القبــة

استاذ المخترب 77
2426436089 ش عمر انب الخطاب -ميدان االسماعلية 

12729223608 ش مرص و السودان برج أ 

12019445 ش مرص والسودان اعىل فودافون استاذمعامل الشمس78

127 ش مرص و السودان الدور الثاىن استاذمعامل فاست الب79
شقة 6 اعىل ىب تك

 01026007451
24343546

زاوية ابو مسلم –امام الموقف القديماستاذمعامل االهرام مرص80
 01100623211

37826382

وسط البلد – باب اللوق- قصر العينى

استاذالربج81

 49ش نوبار – باب اللوق

19911

 91 مجلس االمة ناصية شارع بور سعيد 
السيدة زينب

 61 ش بورسعيد باب الشعرية

 15ش المرعشيل تقاطع أحمد حشمت  
أمام سوبرماركت سعودي الزمالك

1ش محمد فهمى السيد جاردن سيتى داخل استاذمعمل اليف الب82
27955847مستشفى جاردن سيتى الفراد الرشطة

أطباء ومراكز التحاليل



116نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذالمخترب83

51 ش الشهيد عبد المنعم رياض 
33040355بجوار برج االطباء 

 9 ش البطل احمد عبد العزيز 
23926623من ش الساحة باب اللوق

27380810   140 ش 26 يوليو امام سنرتال الزمالك 

27879589 3 أ ش المنصورية الدراسة – الجمالية

 306 ش بورسعيد امام مستشفى احمد 
23939498ماهر – السيدة زينب 

4523611075 ش القرص العينى 

د/ حسني اسماعيل حسني 84
11 ش قطب الدني موىس الفرنساوى استاذ»إميو الب  

25753195عمارة الفالح بوالق ابة العال

3323645700 ش القرص العينى اعىل صيدلية عىل وعىلاستاذمعامل الحياة85

01006270698 30 ش المبتديان استشارىمعمل سومينال86
01125225571

3315034 ش قرص العينىاستاذمعمل الربكة87

استاذكايروالب88

23914936  9 ش رشيف امام عمارة اللواء

23913522   54 ش عبد الخالق ثروت

27945290   13 ش نوبار بجوار محطة سعد زغلول

26919445 ش بورسعيد – برج اللؤلؤةاستاذمعامل الشمس89

معامل مرتجى للتحاليل الطبية 90
4123937976ش طلعت حربأستاذ»صالح الدني مرتجى

استاذمعامل االنصارى91

  41ش نوبار تقاطع ش الشيخ ريحان  
27964801باب اللوق

2      6ش المريس امام مستشفى 
23630813- 19324ابوالريش – السيدة زينب

18327922552ش التحرير – عمارة اسرتاند – باب اللوقأستاذمعمل دطارق عىل حسن92

819656ش هدى شعراوى باب اللوق استاذمركز النيل لألشعة و التحاليل 93

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 117

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

   196 ش بورسعيد استاذمعمل فرست الب94
23921019بجوار مكتب بريد السيدة زينب

11ش قطب الدني موىس عمارة الفالح  أستاذ»أميو الب حسني اسماعيل95
33441157الفرنساوى – بوالق ابوالعال

18327944922 ش التحرير- عمارة اسرتاند – باب اللوقأستاذتكنوالب96

استاذالفا الب 97

   1ش طلعت حرب – ميدان التحرير

16191

 2 ش رشيف –عمارة اللواء 

  208 ش بورسعيد – السيدة زينب

35 ش قرص العينى

59 ش عبد المنعم رياض

127927712ش محمد محمود برج األطباء – باب اللوقأستاذفرست الب98

23909516 16 ش رشيف بجوار البنك األهىل استاذمعامل نيوالب99
01000521722

2 ش رشيف عمارة اللواءاستاذمعامل الخرباء100
 الدور الثالث شقة 35

01221101711
23916884 

183التحرير باب اللوق  استاذمعمل البحوث لتحاليل الطبية101
عمارة اسرتاند - التحرير

 27931464
01000126563

223924201ش رشيف – عمارة اللواءأستاذرويال الب102

استاذمعامل ساريدار103
23957546 11 ميدان الفلكى – عمارة بدراوى

23920184 13 ميدان السيدة زينب

رمسيس – شبرا

استاذالمخترب104

25740111 30ش شربا – فوق مكتبة المحبة شربا

 10ش السالم أمام البنك المرصى 
22021553األمريكى أغاخان شربا

 2 ش الواحدة ناصية ش 15 مايو 
 شربا الخيمة

46047472

أطباء ومراكز التحاليل



118نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أستاذالفا الب 105

 40 ش شربا

16191  1 عمارات اغاخان

 275 ش شربا- محطة مرتو الخلفاوى

25773721- 260123121477ش شربا استاذمعمل جميل أمني تاودرس 106

56 ش شربا اعىل العابد بجوار عمر افندى استاذمعامل الحمة 107

4019962ش شربا بجوار حى شربا استاذكايروالب 108

23001032311667 ش شربا امام محطة مرتو الخلفاوىاستاذ ميتا الب109

5324594800 ش روض الفرج -شربااستاذمعمل الطارق للتحاليل 110

أستاذالربج111
  59ش شربا – شربا

19911 53 شارع محمد الخلفاوى - شربا 
»ميدان الخلفاوى«

أستاذساريدار112
5325787202ش شربا – برج السعد

 1 ش الرتعة البوالقية 
42215575من ش 15 مايو محطة المرور

12015034 ش خلوىص- شربا الساحلأستاذمعمل الربكة113

أستاذمعامل الحياة114
22069006ابراج أغاخان ش كورنيش النيل برج13

422036240ش شبيان متفرع من ش شربا

15224322490 ش شربا محطة سانت تريزااستاذفرست الب للتحاليل الطبية115

6019324 ش شربا – تقاطع مرسةاستاذمعامل االنصارى116

22 شربا – اعىل محالت ابو شليبأستاذرويال الب117
 الدور االول شربا مرص

25789225
16064

26219445 ش شربا الخلفاوى استاذمعامل الشمس118

معمل العاصمة للتحاليل 119
استاذالطبية

359 ش رمسيس امام مستشفى 
الدمرداش باب الجراحة 

»بجوار معرض دار الفؤاد« 

 24671926
 01096575683
01203267336

معامل سمري شاكر للتحاليل 120
8722044155 ش شربا- أمام عمر افندىأستاذالطبية

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 119

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

21ش األلفى- عمارة الطويل دكتوراةمعامل المنى121
01001407660من ش الجمهورية

15034امام كوبرى عراىب- شربا الخيمةاستاذمعمل الربكة122

المنيل

استاذالفاالب123
47ش المنيل

16191
87 ش المنيل  

23645845عمارة الهامى حسني أول منيل الروضةأستاذعفت عوض إبراهيم124

8723619731 ش المنيل الدور االول استاذالمخترب 125

7823386999ش المنيل – النيلأستاذفرست الب126

7223684551ب ش المنيل استاذمعمل د تيسري محمد كامل 127

119 ش المنيل امام كلية طب االسنان استاذمعامل الحكمة128
16059جامعة القاهرة

9 شارع سعيد ذو الفقار ميدان الباشا استاذالربج129
19911المنيل

9 ش سعيد ذو الفقار- ميدان الباشا استاذمعامل الشمس130
19445المنيل

8925326711 أ ش المنيل بجوار محطة الغمراوىاستاذكايروالب131

5219232 ش المنيل استاذ ساريدار 132

المعادى – حدائق المعادى 

أستاذمعامل  األنصارى133
23787769 69 ش 9 المعادى الدور -3 المعادى 

ش الجزائر داخل مستشفى الياسمني  
19324المعادى الجديدة

01028888995ميدان الحرية 2 ش 150 رقم 5 – المعادى استاذميتا الب للتحاليل الطبية134

استاذمعامل فاست الب135

 مركز  الرازى ش جمال عبد النارص ناصية 
01026007505ش االزهر – امام صيدلية مكة المكرمة 

117 ش جمال عبد النارص 
 برج روما – الدور الثاىن

01026007503

أطباء ومراكز التحاليل



120نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

15034ش الجزائر- المعادىاستاذمعمل الربكة136

استاذمعامل الشمس137
5 ش 153 برج الحرية- بجوار ميدان الحرية

19445
1/7 تقاطع النرص مع الالسلكى- اعىل مؤمن

استاذكايروالب 138

    1/1 ش فلسطني امام محطة البزنني  
25171431المعادى

زهراء المعادى 
 طريق كارفور اعىل محل فودافون 

29178801

23782321   56ش مرص حلوان الزراىع برج بدر

مختربات العرب للتحاليل 139
استاذالطبية

70 ش حسنني دسوقى
 بجوار موبيليا الرساوى

 01022120061
23588012

  12 ش 154 المعادى – الدور الخامس
 01019988649

25253610

أستاذالمخترب140

423806133ش 151من ميدان الحرية – المعادى

25172712   2/8 ش النرص – المعادى الجديدة 

 50 ش الفيوم ناصية ابراهيم 
23167199عبد الهادى – دار السالم

استاذالفا الب 141

 9 ميدان الحرية المعادى 

16191

كونيش النيل –المعادى
 مزنل كوبرى المنيب

 73 ش 9

   28 ش النرص

 4ش المصانع من ش الفيوم – بدار السالم

  مرشوع ريحانة ريزيدنس
 برج المرشدى- زهراء المعادى

 ش كارفور الرئيىس- المعراج العلوى 
زهراء المعادى

   2020 مجاورة -2 مدينة المعراج 
عمارات النرص

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 121

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

133 ش احمد زكى – حدائق المعادىاستاذسيجما الب142
 01018807344

23598897

أستاذالربج143

 1شارع 153 ميدان الحرية - فوق أحذية 
نعمة المعادى

19911  43ميدان الجزائر - فوق أوالد رجب المعادى

 45شارع أحمد ذكي إمتداد ش الفيوم  
دار السالم - بجوار صيدلية الرازي

17ش -151 ميدان الحرية- المعادىأخصاىئمعمل كيميت للتحاليل144
 25288784

 01032805987
01007023178

أستاذساريدار145

  7/1 تقاطع ش النرص مع ش الالساكى 
25170708»فوق ماكدونالدز

23624469ش الفيوم مع تقاطع ش السيد حنفى

 26 أ ش رشيف باشا – ناصية ش حيدر 
19232»بجوار محطة المرتو 

14627544723ش النرص – ميدان الجزائر – برج البقالوىأستاذمعامل الحياة146

21 ش المرغنى اعىل غباىش 20 مدخل استاذمرص الب للتحاليل الطبية147
المساكن

 01028210733
 27150468 -25562885

01022688948

ش الجزائر – بداخل مستشفى الرواد استاذمعامل االنصارى148
المعادى الجديدة 

19324

1ميدان المحطة – ش9 أمام محطة أستاذالنيل لألشعة و التحاليل149
المرتو - المعادى

23593648

27 ش النرص امام سرياميكا كليوباترا استاذمعامل الخرباء150
الدور الثالث شقة 7

 01221101710
27547227

أستاذرويال الب151

45 ل – ش النرص – ميدان الجزائر 
 اعىل صيدلية العزىب المعادى

  229 ش احمد ذكى بجوار موقف فايدة 
كامل دار السالم

16064

1027581144ش المحمودية – غارات النيل – القطاميةأستاذ معمل د / طارق عىل حسن152

أطباء ومراكز التحاليل



122نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

1416987 ش النرصاستاذمعامل حساب 153

معامل سمري شاكر للتحاليل 154
99 أ ش سليم األول – الزيتونأستاذالطبية 

 22403816
01278589150

7325050599ش 9 الهضبة العلياأستاذايجى الب155

معمل دمجدى إبراهيم حسني 156
1ش المعهد الدينى من ش الشيخ مدرسعناىب

منصور – المرج القديمة – أمام المرتو
 26622324

0125663353

حلوان
029734970- 5516191 ش رياض ناصية رشيف حلواناستاذالفاالب 157

25541275ميدان المحطة عمارة سينما ماجده – حلوانأستاذايجبت الب158

3629733084 ش حيدر باشا ناصية ش رشيف حلواناستاذ المخترب159

معمل حلوان للتحاليل 160
27ب اسماعيل كامل – حلوانأستاذ الباثولوجى

 25559522
01149019510

استاذكايروالب161

25585337   32 ش زكى – برج لؤلؤة حلوان

25566684 41 ش رايل اعىل كارفور

مول وسط البلد جهاز مدينة 
 اعىل كارفور – 15 مايو

01100925886

استاذالربج 162

   دهب مول الدور األول 
بجوار محطة مرتو حلوان

19911
  18شارع خالد نب الوليد 

 أمام محكمة األرسة حدائق حلوان

25 ش المصطفى المراىغاستاذمعامل الشمس163
19445 برج مكس بجوار سينما ماجد

أستاذرويال الب164
38 ش محمد سيد احمد – الدور 2 

 اعىل صيدلية داحمد العزىب- امام 
رشكة الكهرباء حلوان

16064

44 ش منصور تقاطع المراىغ امام محطة استاذمعامل الخرباء165
01221101712مرتو حلوان الدور الثالث شقة 305

34 ش رشيف – امام مدرسة الشهيد استاذفرست الب للتحاليل الطبية166
محمد فريد االبتدائية 

25562962

أطباء ومراكز التحاليل



دليل عالج 123

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
مراكز األشعة

الدرجة اســــم المركزم
التليفــــونالعنوانالعلمية 

عين شمس –الزيتون- الحلمية

81ش سليم األول برج الفهيماستاذالحلميه لألشعة1        
 ميدان الحلمية

 26366883 -26328218
01001615537

استاذسيتى سكان لألشعة2       

45 ميدان انب الحكم عمارات بيت العز 
مدخل B حلمية الزيتون 

  86 أ شارع سليم االول- امام مستشفى 
الحلمية العسكرى- حلمية الزيتون

 26428028
 01007685275
 01153331287

26435460

25401223730765 أ ش ترعة الجبل - الزيتوناستاذمركز د/ رؤوف لبيب لألشعة3      

حدائق القبة

21د ش الدويدار – حالقبة دكتوراهالدويدار للموجات الصوتية4       
 محطة المحافظ

 01221606166
23304452

مصر الجديدة – مدينة نصر 

استاذكايرو سكان5       

15ش سمري عبدالرؤوف 
 امتداد مكرم عبيد

19144

تقاطع شارع يوسف عباس مع شارع 
النرص برج االطباء

7 أ شارع فريد سميكة- امام نادى الشمس

123 ش مرص والسودان اعىل البنك االهىل

18 ش القبة- بجوار كنيسة االدفنتيست

2ش أحمد الزمر ميدان الحى العارش استاذمركز سمارت سكان لألشعة 6       
مدينة نرص

 24730417
 01010805062
01123090400

16 رابعة االستثمارية – ميدان الساعة استاذمركز توب سكان الب7      
– مدينة نرص

 10003731370
24192418

8719173 ش المقريزى- الخليفة المأمون- روكىساستاذالطاهرة لألشعة8      

94 ش عبد العزيز فهمى سانت فاتيما استاذمركز سما سكان لألشعة 9       
277561771م  الجديدة



124نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

1601000373137 ش الزنهة ميدان الساعة مدينة نرصاستاذتوب سكان الب 10      

8 ش احمد رشيدى من نبيل الوقاداستاذمركز النيل لألشعة و التحاليل 11       
19656 ارض الجولف

82 ش الطريان امام التامني الصحى استاذفيو سكان 12     
مدينة نرص 

 01288288769
24025360

8 ش رشيد من ش عثمان نب عفان استاذتكنو سكان 13     
19989ميدان صالح الدني 

مركز األشعة والموجات فوق 14      
52ش مصطفى النحاس – تقاطع مكرم استاذالصوتية

عبيد – المنطقة السادسة – مدينة نرص
 22707099

01222788290

مركز األشعة المقطعية 15     
22584153- 5722572810ش الخليفة المأمون – روكىساستاذوالرنني المغناطيىس

المركز الوطنى لألشعة »وطنى 16     
سكان

10 ش السباق- المريالند أستاذ
 مرص الجديدة

 26381172
01203388569

3124550025ش نزيه خليفة – مرص الجديدةأستاذالمركز الدوىل لألشعة17     

7316171 ش المريغنى- امام كلية البناتأستاذمركز ألفاسكان18     

التجمع الخامس – القاهرة الجديدة - العاشر من رمضان

ش التسعني –دوران تاون مول استاذالنيل لألشعة و التحاليل 19     
 مبنى S2B الدور 2

19656

استاذتكنو سكان 20     

ميديكال بارك 1 امام مجمع المحاكم 
23131437القاهرة الجديدة التجمع الخامس

ميديكال بارك 2 امام مجمع المحاكم 
19989القاهرة الجديدة التجمع الخامس

16171كونكورد بالزا 45 ش التسعني الجنويب أستاذمركز ألفاسكان21     

76 ش 15 التجمع الخامس استاذمركز رعاية لألشعة 22    
01001606050القاهرة الجديدة 

وسط البلد – باب اللوق – السيدة زينب
25119173ش بورسعيد – السيدة زينب – القاهرةأستاذ الطاهرة لألشعة23    

مراكز األشعة
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

23645614- 2323645612 ش القرص العينى امام معهد السكر أستاذعمرو زايد24     

18027944430ش التحرير – ميدان الفلكىأستاذحافظ رشيف25    

819656ش هدى شعراوى باب اللوق استاذمركز النيل لألشعة و التحاليل 26    

1519144ميدان التحرير- بجوار كنتاكىاستاذكايرو سكان27    

رمسيس – شبرا 

مركز مرسة إسكان لألشعة 28     
التشخيصية

سليم وديع 
مرقس

9 ش مرسه روض الفرج – شربا 
 الدور االول

 01271702829
24620241 -24620242

59ش شربا – أمام سينما دولىلاستاذكايرو سكان29    
 66 ش شربا- بجوار مدرسة التوفيقية

19144

مركز الحياة لألشعة 30     
37 ش عماد الدني ش رمسيس استاذ»الحياة« إسكان 

بجوار مسجد الفتح عمارة النهضة

 25891984
 01020975550
01020975551

23019989 ش شربا امام محطة مرتو الخلفاوى أستاذتكنو سكان31     

2824320850ش روض الفرج – شربااستاذأوميجا سكان32    

العباسية – الظاهر – الوايلى
9119144ش ميدان الجيش العباسيةأستاذهكايرو سكان33   

 المعادى – حدائق المعادى - المقطم

كابيتال سكان34    
أحمد 

عبدالسميع 
محمود

45 ش النرص ميدان الجزائر 
 المعادى الجديدة

25171116 -25171115

1ميدان المحطة – ش9 أستاذالنيل لألشعة و التحاليل35    
أمام محطة المرتو - المعادى

19656

أستاذكايرو سكان36    

طريق المعادى – كورنيش النيل 
بجوار مستشفى النيل بدراوى

19144 43 ش الجزائر- اعىل اوالد رجب

420 ش 9 – امام محطة بزنني توتال

مراكز األشعة
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

ش الفيوم امام مستشفى تبارك استاذمودرن سكان 37   
01122098828االطفال دار السالم

3423598921 ش 100 ميدان الحرية 2 استاذتكنو سكان38    

أستاذمركز ألفاسكان39    
برج السالم – أول طريق الكورنيش

 بجوار مستشفى السالم الدوىل 
كورنيش المعادى

16171

حلوان

المركز الدوىل لألشعة و الرنني 40     
المغناطيىس

هشام محمد 
عبد التواب 

44 تقاطع ش منصور مع المراىغ »برج 
الصيفى«  بجوار محطة مرتو حلوان

 01007720983
01121186124

41 ش محمد سيد احمداستاذكايرو سكان41      
19144 برج النادى امام مطعم مؤمن

المنيل
25326200- 9225326300أ شارع متحف المنيل – القاهرةاساتذهفريست سكان لألشعة42     

72 ش المنيل ميدان الباشا استاذمركز الرشوق لألشعة43    
01288880775فوق حلواىن افنان

110 ش المنيلاستاذكايرو سكان44     
19144 امام محطة بزنني اويل ليبيا

مراكز األشعة

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
األطباء

أطباء الباطنة

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس– جسر السويس – الزيتون

أحمد محمود صالح رشيف1         
أستاذ

جهاز هضمى 
وكبد وسكر

ميدان نب الحكم-الزيتون-عمارات بيت 
العز شقة 323 آخر طومان باى الدور 

الخامس مدخل »أ«

01223814172
26359417

11501129610703 ش احمد عصمت عني شمس استشارى احمس محمود محمد الرشيف 2       

سلوى محمد فهمى 3       
استشارى 

باطنة وجهاز 
هضمى و كبد

232838376ش عمارات االمداد والتمويل
01222612418

أستاذ باطنة وغدد محمد يحيى صديق النبوي4        
صماء وسكر

5 ش دار السعادة
 جهة شارع نصوح حدائق الزيتون

22562208
01226787722

مصر الجديدة/ مدينة نصر

9201005107346 ش مصطفى النحاس استشارىاحمد انور ابراهيم5       
22729999

احمد سيد اسماعيل 6       
اخصاىئ 

باطنة و غدد 
وسكر

      60 ش الخليفة المأمون كوني سنرت
01001862426     32 ش رشيد متفرع من صالح سالم 

امام المريديان 

التجمع الخامس الحى الرابع عمارة 246 استشاريإسماعيل منصور إبراهيم مطر7       
بجور سنرت الحبايا

01005094844
25416902

استاذ جهاز ارشف محمود بيومى عقبة8       
هضمى و كبد

ش مصطفى النحاس عمارات عثمان أحمد 
عثمان عمارة 77 شقة 206 الدور الثاىن

01200061165
01000952933

دكتوراه حسني سيد حسني عبداهلل9       
باطنة و كىل

21 شارع القبة– ميدان روكىس 
مرص الجديدة– الدور الرابع

01220403371
111385899

استشارى خالد محمد محمد تعلب10       
باطنة وغدد

تكنولوجى مول بجوار الرساج مول 
مكرم عبيد

01222906960
01220006575

استشارى باطنة ليىل محمود عىل هنداوى11       
2101022224050 ش الطريان – مدينة نرصو غدد و سكر



128نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
األطباء

استشارى حميات محمد زكى محمد الديب12      
وجهاز هضمي

102 ش مكرم عبيد أمام سيتى سنرت 
مول مدينة نرص

23494878
01223530980

استشارى محمد محمد الحسيني13      
غدد صماء

القاهرة الجديدة ش 90 الشماىل بمواجهة 
OGS01111924377   عيادة 220

أستاذ باطنة محمد كامل صربي14       
وحساسيه ومناعه

60 الخليفة المأمون – روكىس 
كوني سنرت

01223471576

استشارى محمد عىل محمد حداد عز العرب15      
6 ش بطرس غاىل – روكىس جهاز هضمى

24516415
01275111306

40ش ابو داود الظاهرى –م نرصاستشارىمحمد شاكر محمد عبد العليم16      
23504580

01009886744

استشارى مصطفى كامل محمد عطية17      
باطنة و سكر 

60 ش الخليفة المامون 
برج كوني سنرت – روكىس مرص الجديدة

01119659111
01066351810

استاذ باطنة والء عىل محمد السلكاوي18      
و امراض دم 

54 ش رمسيس بطرس غاىل روكىس 
مرص الجديدة

 01140411157
 01005390608

01015993351

استشارى جهاز يرسى عبدالرحمن محمد أمني19      
هضمى وكبد

42 متوىل الشعراوى – أبراج عفيفى  
مدينة نرص

24705438
01098898685

العباسية–الظاهر – الوايلي

استشارى أحمد أنور إبراهيم منصور20      
سكر وقلب

   44 ش العباسية قبل ميدان الجيش
      12 ش الشماع من ش رمسيس 

العبايس

26852882
26837405

01005107346

استشارى احمد سيد احمد عالم21      
باطنة و كىل

91 ش العباسية برج االطباء الدور الرابع 
اعىل معمل الربج

01229445880
24872444

استاذ جهاز عىل ابراهيم سليمان22     
هضمى و كبد

4 ش الحسينى من احمد سعيد امام مستشفى 
القوات الجوية بجوار قهوة االهالوية ميدان 

الجيش محطة مرتو عبده باشا
01006026357

وسط البلد– باب اللوق–السيدة زينب

أحمد إبراهيم عبداللطيف23    
استشارى 

جهاز هضمى 
وكبد ومناظري

35 ميدان السيدة زينب 
 عمارة الظاهرة

 23929460
0122867654
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أرشف محمود بيومى عقبه24      
أستاذ جهاز 

هضمى 
وكبد وسكر

96 ش محمد فريد بجوار التوحيد والنور 
– عابدني

 23950045
 01000952933

01200061165

أستاذ باطنة صبحى أحمد الشييش25     
11 ش محمد محمود – باب اللوقوغدد

 27920424 -27941956
01223225317

المعادي– حدائق المعادى 

استشارى احمد نبيل ابراهيم سند26     
باطنة و سكر

71 ش النرص فوق مكتبة سمري و عىل 
 المعادى

01010329061
25166942

59 ا زهراء المعادى – الشطر السادس استاذ ضياء الدني عبدالعزيز27    
 بجوار المسجد الكويتي

01068441228

استشارى طارق سامى محمود 28     
باطنة و كىل

49ش الالسلكى – المعادى الجديدة 
امام مطعم مؤمن

01001572834
25168569

محمد كمال زغلول محمد29     
استشارى 

باطنة وجهاز 
هضمى وكبد

المعادى ش 7 ركن المعادى أمام محطة 
مرتو المعادى األمامية

25246727
01006487324

المنيل

استشاريصالح أمني نافع30     
6023683580 ش الملك الصالح – الروضةباطنة وقلب

رمسيس – شبرا

استشارى سامى المنياوى نصيف31      
باطنة و كىل 

26 ش جامع ابو الفضل – الساحل محطة 
مرتو سانت تريزا

 01228728580
22024999

16 ش ابو طاقية محطة مرتو سانت استشارىسالمة واصف سالمة32    
تريزا - شربا

 01201966939
21968955

01211748833- 824603131 ش مرسة شربا مرص اسشتاريعماد عادل وليم33    

أستاذ باطنة هاىن عىل رفعت34     
وكيل

53ش روض الفرج –دوران شربا 
شربا مرص

 24592054
01222831215

عىل حسن عىل العريب35     
استشارى 

جهاز هضمى 
وكبد

394 الرتعة البوالقية 
 شربا مرص الساحل

 222022000
01006172639

األطباء
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جراحة عامة

6 شارع البعثة استشاريكرم فهمى عجايب36    
 أول شربا محطة المرسة

 25764459
01271344454

1 ش احمد عراىب برج االطباء استاذ باطنةمحمد عبد العزيز متوىل37    
01114084344شربا الخيمة

نانىس ناجى شنوده فانوس38     
استشارى 

جهاز هضمى 
و كبد

01210717741 152 أ ش شربا الدور االول شقة 3
22045255

استاذ باطنة والء عىل محمد السلكاوي39    
17 ش منيه السريج – الخلفاوى – شرباو امراض دم 

 01140411157
01005390608

الشروق – التجمع الخامس

باطنة و قلب عالء محمود عبد الحميد حسن40      
و اوعية

36 الحى االول خلف مدرسة 
المستشقبل مول ميديكال سنرت 

شقة رقم 7 بالدور الثاىن 
 التجمع الخامس 

 35700524
01002590345

طارق ماجد احمد السقطى41
استشارى 

جهاز هضمى 
وكبد

اليف مول خلف سعودى ماركت 
01066511544التجمع الخامس

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس – الزيتون

6 ش المدينة متفرع من طه حسني بجوار أستاذ      أحمد محمد أحمد عبداهلل1        
مسجد المرزوقى  الزنهة الجديدة 

 26987630
 01005244926

01127100002

دكتوراهعادل جوده دعبس2       

برج فودافون 
 م النفق الرشقى  الملك الصالح 

تقاطع صالح سالم 
مع اول ش جامع عمرو نب العاص

 01144506625
01114927048

األطباء
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

حدائق القبة

24645548 143 ش مرص والسودان ح القبةأستاذعوض حسن الكيال3      
1006043723

مصر الجديدة– مدينة نصر
22712119- 5201007987818 ش عباس العقاد – م نرصاستشاريأرشف محمد احمد محسن4       

حسن سيد سيد طنطاوى5       
استاذ 

جراحة اورام 
ومناظري

40 ش الحجاز – ميدان المحكمة 
 مرص الجديدة بجوار حلواىن الصمدى

 26356521
01001663476

سامى أحمد عبدالرحمن 6       
96 ش مصطفى النحاس –م نرص أستاذسليمان 

 22744830
01001798343

أستاذسمري حسنى سيدهم7      
7 ش مبارك الجولف مرص الجديدة

 خلف الرقابة االدارية
7 ش مراد الرشيعى مرص الجديدة

24180198
 24147894

01223426874

محمد محمود عزت ابراهيم8      

استشارى 
جراحة عامة 

وجراحة 
اورام

52 ش الطريان امام مستشفى التامني 
الصحى – م.نرص

 01015044464
 26857488
24051340

73 ش عثمان نب عفان بني ميدان استشاريهاىن عزيز كريلس9       
تريومف وسفري مرص الجديدة

24190779
24195960

حاتم سيد صابر10

استشارى 
جراحة عامة 

وقنوات مرارية 
وبنكرياس

13ش صالح سالم عمارات العبور 
01116950007مرص الجديدة

التجمع الخامس

عبداهلل عبدالحميد سالم11      

دكتوراه 
جراحة عامة 

ومناظري 
وجهاز هضمي

التجمع الخامس منطقة 3/4 
01001188089امام المعهد العاىل للحاسب االىل

وسط البلد
23955512- 1201111800111 ش حسن األكرب – عابدنياستشارى هشام حسني محمد صبيح12       

األطباء
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لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جراحة عامة و زراعة كبد

أطباء جراحة عامة وجراحة مناظير

المنيل

14 ش متحف المنيل استشاريمنري مرقس بشاي13
 بجوار سينما فانت حمامه

 23646207
01001486574

رمسيس / شبرا

7 ش جزيره بدران شربا عمارة استشاريأسامه سيد عبدالخالق14     
توشيبا العريب

 25751887
01006721903

إسماعيل عبدالمجيد عبدالبارى 15      
41 مدخل القاهرة ميدان عبود –شربا  أستاذالخواجة

أمام موقف عبود

 24325152
 01224325152
01064325152

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

استاذ جراحة محمد محمد بهاء الدني احمد1
وزراعة كبد

4 ش بطرس غايل عماره البنك االهيل 
01001425462روكيس مرص الجديده

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة – مدينة نصر –حدائق القبة
5122712119 ش عباس العقاد مدينة نرصاستشارىأرشف محمد محسن1

7401004654619 ش الزهور- مرص الجديدةمدرسمحمد جمال الدني لطفى2

5001000942246 ش الخليفة المأمون برج سوق العرصدكتوراةمحمد يحيى عىل ابراهيم3

وسط البلد

99 ش رمسيس امام نقابة المهندسني استشارىممدوح سامى ميخائيل4
بجوار جريدة الجمهورية

 01005185297
25760088

األطباء



دليل عالج 133

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جراحة عامة وتجميل

أطباء جراحة عامة وأورام

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

شبرا

24572853 22 ش الشرباوى دوران شربادكتوراهفيصل سعيد حدايه1      
01223734580

حدائق القبة – رمسيس - تجمع

3ش الشيخ االمري من ش مرص استشارىمحمد مسعد سيد محمد 2     
والسودان بجوار صيدلية الحياة

 24649018
01222320300

ياسمني محمد جمال الدني 3    
68 ش الجالء عمارة ابو جبل مدرسدرويش 

رمسيس الدور الرابع
 01015297415

25776820

162 ش التسعني الشماىل استشارىضياىئ محمد دياب4     
01000052921التجمع الخامس

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس – جسر السويس – الزيتون

4ميدان العزيز باهلل- تقاطع شارع استشارى رشيف بطرس أخنوخ بشاى1        
طومان باى وشارع العزيز باهلل- الزيتون

 24042081
01222853641

143ش مرص والسودان القبةأستاذعوض حسن الكيال2
 24848758

 01006043723
26847693

24512525 - 120100518185 ميدان انب سندر  منشية البكرياستشاريمصطفى السعيد سعد الخويل3      

المعادى – حدائق المعادى- المقطم

استاذ زياد سمري سيد جاد4       
25263342 2ش100متفرع من ش-105 المعادىمساعد

01010829900

األطباء



134نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جراحة أطفال

27508696 عرب المعادى بجوار الشرباوىاستاذ عىل زيدان تهامى محمد5       
01006367475

3301027622444 ش رشيف حدائق حلواناستشارىمحمد السيد حسن6       

استشارى ايمن محمد عبد المهيمن7      
جراحة اورام

ش 9 قطعة 9090 
28440651اعىل صيدلية الشهاوى المقطم

مصر الجديدة – مدينة نصر 

حسن سيد سيد طنطاوى8      
استاذ 

جراحة اورام 
ومناظري

40 ش الحجاز – ميدان المحكمة 
 مرص الجديدة بجوار حلواىن الصمدى

 26356521
01001663476

محمد محمود عزت ابراهيم9       
استشارى 

جراحة عامة 
وجراحة اورام

52 ش الطريان امام مستشفى التامني 
الصحى – م.نرص

 01006110696
24051340

استشارىرشيف مراد جرجس10      
1 ش عبد اللطيف المكياىت متفرع 

من المتزنه ميدان هليوبوليس
 خلف مستشفى هليوبوليس

01211919280

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

سليمان محمد سليمان ابراهيم 1
استاذجراحة عامة و جراحة اطفال 

24454584  2 ش الزنهة من ميدان الجيش

 60 ش الطريان – مدينة نرص  
 01068615021
01112010606

92ش محمد فريد باب اللوق فوق محطة استاذمحمد قدرى وشاحى2
محمد نجيب

 01001415986
 23912259

01275876015

96ش مصطفى النحاس برج األطباء أمام استاذمحمد ربيع محمد خطاب3
الفايد لألثاث الدور الخامس عيادة 505

 26720748
 01001440153
01114457177

األطباء



دليل عالج 135

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أنف وأذن وحنجـرة

أطباء عالج أورام

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة– مدينة نصر- السيدة زينب

26ش عىل أمني امتداد مصطفى النحاس استشارىأحمد يرسى العجماوى1         
01001022603– عمارة المحمل – م نرص

1ش السباق – مرص الجديدة بجوار دكتوراهرشيف حسنني احمد2       
اديداس جرس السويس 

 01122345933
01001924613

دكتوراه أحمد حسني محمد حسني بكري3
عالج األلم

52ش المنيل شقة 2 الدور الثاىن 
01115661922السيدة زينب

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة–مدينة نصر- مساكن الضباط

استشارىاميل عدىل شنوده1        
27750086 149 ش الزنهة 

 01001404814
24935136   71 ش احمد عصمت

12/72ب ش الحجاز امتداد ش غرناطة استشارىأيمن محمد عثمان الكحكى2       
01027113223روكىس – مرص الجديدة 

استشارى جمال محمد الصريفى3      
سمع واتزان

8ش يوسف عباس امام نادى الزهور
 مدينة نرص

 0123466296
22604027

16 ش الجربىت – متفرع من الخليفة دكتوراهخالد السيد محمد الجندى4       
المامون – منشية البكرى 

22571953

26380808 - 301222130011 ش احمد ماهر – من متحف المطرية - النعاماستشاريرأفت صادق المهندس5       

69ش عىل أمني امتداد مصطفى النحاس استشارىظافر حسنى محمد6       
عمارات عثمان م.نرص

 20802132
01223530647

األطباء



136نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أمراض التخاطب والسمعيات

أستاذ محمد محمود الصاوى7      
مساعد

39ش اإلمام عىل 
 ميدان االسماعيليه– مرص الجديدة

0105145156

وسط البلد – باب اللوق – السيدة زينب

استشارىرساج الدني احمد 8      
73 ش مجلس الشعب فوق 

صيدلية الحنفى بجوار خري زمان  
السيدة زينب 

 23906933
01224359267

19 ب ش محمد فهمى من القبة الفداوية استشارىطارق محمد فتحى 9       
العباسية الدور االول شقة 1

 01229366223
24665543

269ش بورسعيد- برج اللؤلؤةأستاذيرسى محمود مصطفى10      
23933556 السيدة زينب

عابدين

14ش الجمهوريه– عابدنيأستاذأيمن محمد عثمان الكحكى11       
 01027113117

01061803500

شبرا

142 ش الرتعة البوالقيةاستشارىمصطفى محمد الصايغ12     
 خلف معمل الربج

 01001487593
 37603232
25776820

استشارى نبيل ثابت واصف هارون13     
انف و اذن

27 ش شيكوالىن الرتعة البوالقية محطة 
مرتو مرسة شربا مرص

 01227035252
22011018

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة- مدينة نصر- مساكن الضباط

استشارى جمال محمد الصريفى1
سمع واتزان

8ش يوسف عباس أمام نادى الزهور  
م نرص

 01223466296
26040272

محمد عىل سعد بركه2
22418531 44 ش ميدان صالح الدني مرص الجديدةأستاذ»تخاطب و سمعيات«

01223127061

األطباء



دليل عالج 137

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

صـدر وحساسية

المعادى – حدائق المعادى

رنا سعدالدني محمد إبراهيم  3
01001067608 12 ش76 متفرع من ش-9المعاديدكتوراه»ذوى االحتياجات الخاصة«

01005111668

عابدين

أماىن السعيد محمد فرج 4
52 ش الشيخ ريحان – عابدنياستشاري»سمعيات«

 27952460
01222379834

شبرا

استشارى نبيل ثابت واصف هارون5
سمعيات

27 ش شيكوالىن الرتعة البوالقية 
محطة مرتو مرسة شربا مرص

 01227035252
22011018

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

العباسية– الظاهر- الوايلى- مدينة مصر – مصر الجديدة - المطرية

22723760 1 مصطفى النحاس عمارة نرص سنرت    استشاريإبراهيم عبدالفتاح محسن1        
01223187980

25 ش أحمد سعيد- العباسيةاستشاريرفيق عدىل سعد2       
 بجوار السنرتال

 26826620
01001402726

ابراج بيت العز- ميدان المطرية والربج استشارىهشام مرتىض3      
االدارى-1 الدور الثالث

 01023078804
01127222712

المنيل

استشارى ارشف عادل جمعة عىل4       
االمراض الصدرية

72 ب المنيل – ميدان الباشا 
 مرص القديمة

 23623719
01129454216

وسط البلد – باب اللوق- السيدة زينب

5 ش رشيف باشا –باب اللوق –امام استشارىحسن محمود محمد امني عبده5       
وزارة االوقاف

 01149291983
23922636

27950101- 19901118871244ش التحرير-باب اللوق- عابدنيأستاذمحمد فتحى حسن حسني6       

األطباء



138نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

جراحة عامة و أوعية دموية

قلب وأوعية دموية

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

شبرا - باب اللوق

7 ش جزيره بدران شربا عمارة توشيبا استشاريأسامه سيد عبدالخالق1
العريب

 25751887
01006721903

201116632440ش رشيف - عمارة اللواء- شقة 29أستاذحسني كمال الدني حسني2

مصر الجديدة

1 ش عبد اللطيف المكباىت متفرع من ش استشارىرشيف مراد3
01211919280المنزته- ميدان هليوبوليس- مرص الجديدة

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

المعادى
2101023632361 ش النرص – المعادى – الدور الثالث استشارىاسامة احمد امني1        

23 ش برج كالسيك تقسيم الرى استشارى معتصم محمد سمري2       
اإلدارية المعادى 

 33825088
01009283422

المعادى الجديدة 8 / 2أستاذمنصور محمد مصطفى 3      
 ش النرص شقة 44

 25172702 -01117511148
01145545505

حلوان

147طريق مرص حلوان الزراىعأستاذمدحت الجمال4       
25242504بجوار مطبعه التعاون

مصر الجدبدة- مدينة نصر- حدائق القبة
01223346810- 7324159825ش عثمان نب عفان – ميدان سفري – م الجديدةاستشارىايهاب مكني نخله5       

األطباء



دليل عالج 139

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

14 ش النرص التعاونيات استاذسلوى محمود احمد سويلم6       
 رشق رشاتون المطار 

 22676384
01005689216

21013004231ش الفيوم مرص الجديدة الكوربةاستشارىرشيف حسني محمد 7      

24 ش د/عزت سالمه من عباس العقاد استشارىفريد فؤاد دولة السيد8      
مدينة نرص

 01113713979
26717897

123 ش مرص والسودان أمام عمر أفندىدكتوراةعمرو داود محمد الجندى9       
 حدائق القبة

 22703130
 01281739390

0120557000

13 عمارات رابعة االستثمارى ميدان استشارىغادة عبد الرؤوف ابو شادى10      
الساعة مدينة نرص

 01015581530 -24147648
01223002357

01028202810 93 ش مرص والسودان حدائق القبةاستشارىأحمد ابراهيم الدسوقى11       
01090229797

محمود ضياء سمري المنشاوى 12     
27750072 147ش الزنهة سانت فاتيما م الجديدةأستاذ»ضياء المنشاوى«

01222100040

15 ش عثمان نب عفان شقة 2 استشارى مصطفى عطية السوساىن13     
مرص الجديدة- ميدان صالح الدني

01123165441

22566034 22 ش اسماعيل رمزى- مرص الجديدةاستشارى جرشيف رزق يوسف14      
01224709296

وسط البلد-باب اللوق-السيدة زينب

3223907094 ش قدرى - السيدة زينب استشاريحسن الصاوى15     
01223124214

11 ميدان الفلكى باب اللوقاستشارىعبدالمنعم محمد مشعل 16     
 فوق مطعم جاد 

23955411
01005219698

16 ش رشيف دكتوراهعبد المجيد الجندى17     
بجوار البنك االهىل المرصى

01110696929
23933695

01023050310

9423922298ش محمد فريد-عابدنيأستاذمدحت الجمال18     

محمد نجيب محمد السعيد 19     
27927171 187 ش التحرير- باب اللوقأستاذالعجمى

01222146331

األطباء



140نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جراحة قلب وصدر

المنيل

23624979- 23623979 86 ش المنيل - محطة الغمراوى استشارى ايمن ابو العزم موافى 20     
01224774445

24150545- 23624979 86ش المنيل- محطة الغمراوىإخصاىئخالد محمد يحيى النادى21     
23623979

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

حدائق القبة – مصر الجديدة

محمد محمد فريد الجندي1        
أستاذ موجات 
صوتية ورسم 
قلب بالمجهود

91ش مرص والسودان ح القبة 
 01001433037
 01124233292

23300280

1526905059 ش الخليفة المأمون – روكىسأستاذيارس محمود أحمد النحاس2       

وسط البلد – باب اللوق- السيدة زينب

26ش محمود بسيوىن –وسط البلداستشاريأحمد حسني جعفر3      
 25754892

01222139806

أستاذ حسن محمود السيىس4       
مساعد

21ش أمني سامى
 متفرع من ش قرص العينى

27961613
01002142366
01095800100

المعادى – حدائق المعادى

شارع 9 ميدان محطة المرتواستشارىطارق الطويل5       
01110600093برج زهران المعادى 

األطباء

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



دليل عالج 141

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

نفسية وعصبية

أطباء جراحة المخ واألعصاب

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة– مدينة نصر

96ش الشيخ محمد غرابأستاذحمدى مرىس فرحات1        
 بجوار القرص الجمهورى- القبة

 01001084033
26032674

01000944905- 24153944 70ش المريغنى بجوار عمارة أبوغاىلمدرسعماد مأمون حمزة أبوالمعاطى2       

26703815 - 9601223743342ش مصطفى النحاس م نرص شقة 405استشارىمصطفى كامل الفوىل3      

جراحات دكتور أرشف اسماعيل 4
01140772253 5 شارع عباس العقاد -مدينة نرص العمود الفقرى

01090585161

المنيل - المقطم

4725324224 ش المنيل استشارىمحمد احمد سعيد صوان5       
01110212224

وسط البلد-باب اللوق- السيدة زينب

أستاذ ج السيد عبدالرحمن المر6       
األزهر

باب اللوق 1ش محمد محمود عمارة برج 
األطباء الدور الثاىن شقة 214

27962825
27923880

العباسية – الظاهر - الوايلى

9901010999033 ش العباسية بجوار قسم الوايىلاستاذاحمد عادل المسريى7       
01011993935

9101023742405 ش العباسية- برج االطباء الدور الخامساستشارىماجد عبد اهلل توفيق8

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

وسط البلد – باب اللوق- السيدة زينب
01003154032- 2227958340 شارع الفلكى باب اللوقأستاذ مساعدحاتم انور المرصي1        

األطباء



142نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

المسالك البولية

30 ش المبتديات الوحدة 53 استشارىاسماعيل سيد محمد صادق2       
27932684الدور الخامس- السيدة زينب

المطريه
13501221528070ش المطراوى –المطريةاستشارى ماجد أرنست رياض متى3

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة – مدينة نصر

ادهم جمال جعفر مصطفى 1         
استشارىشعراوى

121 ش محمد المقريف خلف كافية 
كوستا خلف النادى االهىل بجوار سوبر 

ماركت مزارع دينا  – مدينة نرص 

 01005430684
26772391

40 ش االمام عىل مدرسمحمد اسماعيل شبايك2       
 ميدان االسماعلية مرص الجديدة 

22407050
01010275449

422566319ش المريغنى هليوبوليس روكىساستشاريناير رفقى محمد زهران3       
01001232330

وسط البلد- باب اللوق- السيدة زينب

عبد الوهاب حامد محمد عىل 4        
251ش بورسعيد السيدة زينب استشارىالصياد

 عمارة مركز الطاهرة لألشعة

23937297
23964005

01005297888

شبرا

7624593911 ش انب الفضل الغمرى -شربااستشاريعادل جربه بطرس5       
01001426963

محمد ابراهيم احمد ابراهيم 6       
94 ش شربا أمام كنتاكى دوران شربا استشارىالمؤذن

فوق فرج اهلل بجوار مول االهرام
01004369147
01150476127

المنيل

64شارع المنيل – الدور األول- شقة9استشاريمحمد أحمد محمد خليل7       
 253155390

01001784693

األطباء
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

عظام

5225313990ش المنيل- بجوار ماكدونالدزاستشاريمحمد سعد يونس محمد8       
01005069262

المعادى – حدائق المعادى

استاذ خالد محى الدني محمد9       
21ش النرص – المعادى الجديدةمساعد

25173775
01118696725
01001433045

الزيتون

28 أ ش المسريى برج المحبه استشارىفكرى انور الفونس فكرى10       
حدائق الزيتون

23044092
01110847455

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس – جسرالسويس – الزيتون

15622554904ش المطراوى- أمام شجرهأستاذأحمد يرسى زكريا أحمد1        
01002993963

25237009- 3901141000884 ا ش سليم االول حدائق الزيتون أستاذاسماعيل أحمد حموده 2       
24555688 -01006613570

حدائق القبة

17شارع عىل شعراوى من شارع وىل استشاريعمرو انور حسن ابو المجد3      
العهد حدائق القبة

01007666648
24642240

مصر الجديدة– مدينة نصر

10ميدان تريومف – الزنهةأستاذأحمد يرسى زكريا أحمد4       
01002993963

22554904

20 ش داوود بركات خلف مجمع الملك استشارىاحمد صالح حسن العدوى5       
01100344344فهد التجريبى – الحى السابع – مدينة نرص

01092538799 6 ش محمود حافظ ميدان سفري مرص الجديدةاستاذاسامة محمد السيد فرج6       
27797038

األطباء



144نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

عمارة 11 عمارات رابعة امام الجامعة استشارىعامر محمد يوسف7      
العمالية – خلف توم اند بصل –مدينة نرص

24142896
01222909445

29248489- 5001111170566ش الخليفة المأمون مرص الجديدةاستشارىعالء احمد حسن الطحان8      

01021211617- 1201223437981 ش انب هشام الزنهة – مرص الجديدةاستشارىعبد الرحمن محمود حسني9       

130112603055 ش السلحدار- روكىس- مرص الجديدةاستشارىوائل سمري صدقى بدر10      

أستاذ جراحة محمد سامى الزهار11       
7ش غرناطة –روكىسعظام

33036333
33347333

محمد عىل احمد فرغىل12     
استشارى 

جراحة عظام 
والعمود الفقرى

14 امتداد عباس العقاد امام المدرسة 
الدولية بجوار عمارة مرص للطريان

01061222241
227019010

73عمارات صقر قريش شرياتون أستاذهاىن محروس مهنى13     
هليوبوليس – مرص الجديدة

22662482
01000110775

 32 ش رشيد متفرع من العروبة امام المريديان اخصاىئهشام سامى عبد الرحمن 14      
 21 ش الطريان امام كنتاكى  م  نرص 

01005106677
01117257451

عابدين
3227954253 ش محمد فريد النارصية - عابدنياستشارىمحمد جالل الربقوقى15     

المعادي

حدائق المعادى أمام محطة مرتو االنفاق أستاذاسماعيل أحمد حموده 16     
من جهة ش 9 برج األطباء

01141000884 -25237009
24555688 -01006613570

101005227625ش 153 ناصية ميدان الحرية - المعادىاستشارىاياد محمد فتوح17     

12 شارع 153 – بجوار بزنايون المعادى استشاريرضا محمد إبراهيم18     
ميدان الحرية

25265406
01006744341

المنيل
3301201092893 أ ش القرص العينى امام كلية صيدلة المنيل استشارىاحمد محمود محمد جاد19     

90ش المنيل الدور الثالثدكتوراههشام شكرى عىل محمد21     
 عمارة بنك عوده

01001692782 - 23655289
01020890889

األطباء
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

طب طبيعى وروماتيزم

شبرا

أستاذ جراحة ابراهيم جادو22
عظام

305 برج الريهام - ميدان الخلفاوى - 
01002408988الدور الثاىن اعىل توكيل مرسيدس

258ش شربا –ميدان الخلفاوىمدرسمحمد صالح الدني شعالن23
22035019

01222156068

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

مصر الجديدة- مدينةنصر- التجمع

72 عمارات عثمان ش مصطفى النحاس استاذارشف اسماعيل مصطفى خليفة 1         
– مدينة نرص 

01010034555
20802372

27ش هارون الرشيد ميدان الجامع مرص استشاريعادل نبيه عوض2       
الجديدة

22410854
01222351061

5324529840ش المقريزى برج األطباء روكىسأستاذعبدالمجيد عبدالعاطى العشماوى3       
01006630830

18ش انب ظافر من انب ماجد من ش الحجازاستشارىماجده رمزى عزيز4        
 خلف مطعم بون بيتى- مرص الجديدة

26245804
01221120457

أستاذمحمد عىل علوى حنفى5       
1ش المماليك روكىس أمام البوابة 

الرئيسية ناصية البنك التجارى الدوىل 
لنادى هليوبوليس

24545214
01001426705

46ش عمارات التوفيق استاذمحمود محمد فتح اهلل ابراهيم6       
متفرع من ش يوسف عباس م نرص

24010111
01013187297

12 ش جعفر الصادق – متفرع من امتداد استاذيرسى رجب عبد المجيد7       
الطريان – امام اسماك الربج مدينة نرص

22601279
01006624853

مدينة الرعاية الصحية 167/1 القطاع االول استشارىمحمد مصطفى محمد مرىع8       
01007398037شقة رقم 437 الدور الرابع التجمع الخامس

األطباء



146نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء أطفال

وسط البلد - باب اللوق

استشارىسامح السيد سالم9       
15 ميدان رسى القبة قرص الطاهرة 

برج لؤلؤة القبة بجوار السنرتال 
امام مركز شباب رساى القبة

01019403535
01223331271

1 مكرر ش محمد صربى ابو علم استاذمحمود محمد فتح اهلل ابراهيم10       
 باب اللوق

23922727
01001808355

25123900044 ش بورسعيد – السيدة زينباخصاىئيحى محمود محمد عبد الشافى11       

شبرا
20022007575 ش شربا استشارىارشف اسماعيل مصطفى خليفة12      

المنيل 

9025312810ش المنيلاستشارييارس محمد سعد الدني كراوية13      
01001788982

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس – جسر السويس – الزيتون

605 ش بورسعيد – ميدان الظاهر أستاذحاتم السيد محمد عبدالعزيز 1        
25902918

01005150878

13901115976614 احمد عصمت عني شمساستشارى مهدى محمد عبد العزيز مهدى2       

25880891 9 ش الظاهراستشاى أولجمال نور الدني الزرارى3
01097441448

مصر الجديدة - مدينة نصر

801005128217 ش القبة روكىساستشارىرؤوف اديب سليمان ميخائيل4      
22582774

31 ش احمد الزمر – متداد حسني ذاكر اعىل اخصاىئعبري عزت محمد سالم5       
كنتاكى و فودافون – الحى العارش م  نرص 

01144040010

األطباء
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

2 عمارات الرشيف – ش اسوان من ش ابو استشارىعىل عبد الرحمن احمد يوسف6       
بكر الصديق – ميدان المحكمة – م الجديده

0105577919
01227070848

مدرس اعصاب محمد عبد الحى احمد7       
اطفال

34 أ برج التجاريني ش الحجاز 
 مرص الجديدة

01281085195

2001100344344 ش داوود بركات الحى السابع - م.نرصاخصاىئمنى اسماعيل محمد اسماعيل8      

1أ ش رفاعة- متفرع من الخليفة أستاذمحمد أرشف عبد الواحد السيد9      
24516388المأمون- ناصية ومبى- منشية البكرى

التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة – التجمع الخامس استاذ رأفت عبد الرؤوف خطاب 10       
ميديكال بارك 1 امام المحكمة

01064362000

ق 165 القطاع األول- ميديكال بارك- الدور استشارىرانيا سيد عطية11      
الرابع- الوحدة -447 القاهرة الجديدة

01000304740
281223590

وسط البلد - باب اللوق - شبرا
24593724- 431227668779 ش طوسون دوران شربا استشارىجمال عبد الشهيد غطاس12       

25755338-4501063060685ش أخر شامبليون خلف القضاء العاىلأستاذصافيناز حسن المراىغ13     

عالء الدني مصطفى محمد سيد 14     
241 ش بورسعيد امام مصنع الرشيدى - استشارى المسلمى 

السيدة 241ش بورسعيد – السيدة زينب 
23906944

01006695495

استشارى نوال شوقى مرتى15      
1101227461147ميدان الفلكى باب اللوققلب وأطفال

23922917

187ش التحرير ناصية عبد العزيز استاذنبيل عبد العزيز محسن16     
27922015جاويش –باب اللوق

المعادى- حدائق المعادى  

استشارى ابراهيم عباس ناصف مراد17     
5 ش اوالد حسن بكر عالم – حدائق المعادى
  12 ص – الشطر العارش اخر ش الجزائر 

– المعادى الجديدة

25233437
27049170

01006779953

25195251- 3/301008098876 الالسلكى – المعادى الجديدة استشارىفانت فتحى محمد الرببرى18     

99 أ طريق مرص حلوان خلف مستشفى دكتوراهعمرو مجاهد محمد ابو النجا19     
25253521القوات المسلحة بالمعادى

األطباء



148نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء العيون

حلوان

استشارى نوال شوقى مرتى20     
23922917- 2525562364ش المحطة ميدان المحطة حلوانقلب وأطفال 

01227461147

ميدان المحطة دكتوراهوجيه محمد صابر21     
عمارة سينما ماجدة - حلوان

01222285123
27839408-01010017251

المنيل- السيدة زينب

2223649818 ش منيل الروضةاستشارىهشام حسن محمد صالح رشاىب22     
01221909915

استشارىإيمان شفيق شافعى محمد23    
73 ش حلوان محطة سعد زغلول امام 
سور المرتو بجوار مستشفى المنرية- 

السيدة زيتب

01277955682
23634720

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عين شمس – جسر السويس – الزيتون

21020995526ش جرسالسويس أمام فندق السالماستشارىحسام الدني محمود فرج1       
20995270

حدائق القبة - العباسية

72 ش العباسية استشارى الهام احمد محمد التهامى 2       
 امام محطة مرتو عبده باشا 

01068622884
24821530

14324645430ش مرص و السودان – حدائق القبةدكتوراهعثمان عىل عثمان زيكو3       

91 ش العباسية استشارىماجد كمال يوسف 4       
برج االطباء  الدور الرابع

24833374
01223616339

مصر الجديدة– مدينة نصر

35 عمارات العبور صالح سالم أستاذإيهاب نبيل الريس5       
مدينة نرص

20822094
01223304571

األطباء
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

8عمارات أول مايو بجوار الجامعة أستاذجمال يوسف المشد6       
العمالية– مدينة نرص

01006618146
22754672

استشاريحازم عفت عبدالغني7       
19ش العباسيني متفرع 

من ابو بكر الصديق ميدان سفري 
–مرص الجديدة

01200009291

6ش بطرس غاىل – روكىسأستاذحسن السيد الباز8       
22565337

01227781594

9626721506 ش مصطفى النحاس برج األطباءاستشارىعبدالرحمن جابر سالمان9       
01115000979

924140005ش الزنهة أمام الرقابة اإلدارية م نرصأستاذمحمد أحمد رشاد10     
01020061222

2ش هشام لبيب- مدينة نرص أمام أستاذمحمد أمني أنور المرصى11     
التوحيد والنور مكرم عبيد

22870692
01112531529

01004258087

1 ميدان الحجاز تقاطع شارع فريد استشارىوديد زهرة12     
سميكة- مرص الجديدة 

27771121
27770081

01289444664

وسط البلد – باب اللوق- السيدة زينب 

3ش رشيف –باب اللوق استشارىايمن عبد الحميد شومان 13     
 امام وزارة االوقاف

01001471611
23930284

423925902ش هدى شعراوى- باب اللوقأستاذحازم عزت عطيه14     
01226043059

1527942657 ش سعد زغلول – قرص العينىاستاذزينب سعد الدني محمد السنبارى15     

6 ميدان الفلكى باب اللوق استشاريعبدالعليم  محمود عىل16     
اعىل فرع بنك مرص

27951219
27947025

01222111087

127930890 ش محمد محمود برج االطباء استاذ محمد خالد ابراهيم عيىس17     
01006709187

40ش عرشه خلف قسم حدائق القبة استشارىيارس محمد كامل عبد العال18     
501001436088ش جرس السويس ميدان التجنيد

األطباء



150نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء جلدية وتناسلية وعقم

المعادي-حدائق المعادي 

حمدى عبد الحميد19     
زميل كلية 

الجراحني 
الملكية 

7825319367ش المنيل الدور الخامس
01006064276

6/1ش الالسلكى- المعادى الجديدةاستشاريمعزت عصام غيث20     
الدور األوىل شقة11

25161313
01221036368

حلوان

7 ش محمد عكاشةدكتوراهكريم عبد الحميد رزق21     
 متفرع من ش منصور حلوان

01006789761
01001511659

المنيل
1423646207شارع متحف المنيل –المنيلاستشارىنيلىل راغب وهبى22     

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

جسر السويس–الزيتون

243 جرس السويس استشارىعادل بطرس زغلول1         
 محطة منشية التحرير

26346370
22404741

مدينة نصر- مصر الجديدة

2 ش هشام لبيب الحى الثامن – م نرصاستشارىخالد عبد المنعم بهجت2       
22727527

01151529966

استاذ محمد عبدالنعيم سالم3       
مساعد

28ش عثمان نب عفان – ميدان 
اإلسماعيلية روما سنرت– مرص الجديدة

22414416

4ش السيد المريغنى – روكىسأستاذ                              مصطفى أحمد همام4        
24535458

01222207617

7 اسكان شباب المهندسني امام قسم استشارىهاله عصام الشيخ5       
اول مدينة نرص – طريق النرص

23050677
01006376394

األطباء
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء النساء والتوليد

وسط البلد- باب اللوق - السيدة زينب

92 أ محمد فريد –محطة مرتو محمد استاذعطية عبد اهلل عطية 6       
نجيب – عابدني 

01009540716
23931519

32ش الفلكى باب اللوقأستاذمحمد إبراهيم الزرقاىن7       
27942296
27945433

01141683839

محمد عبدالمنعم شعيب8       
أستاذ الجلدية 

والتناسلية 
وأمراض الذكورة

4323911496ش عبدالخالق ثروت – وسط البلد

25101005002407 ش بورسعيد – السيدة زينباستشارىمحمد عبد الملك ابراهيم نصار9       

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

عني شمس –الزيتون- المطرية

36ش منية مطر بجوار صيدلية اإلسعاف استشاريمجدى عبدالرحمن 1       
الحديثة المطرية

26553699
01227871098

81ش سليم األول ميدان حلمية الزيتون استشاريمصطفى عباس مصطفى 2      
برج الفهيم

26324478
01006088549

       3
محمد صفوت محمود 

عبدالمعطى 
»صفوت عبد المعطى«

81ش سليم األول استشاري
برج الفهيم- ميدان حلميه الزيتون

22412557
01111248667
01000111898

المعادى 

       4
احمد السيد عبد العال

»امراض نسا وتاخر انجاب 
وحقن مجهرى»

زمالة الكلية 
الملكية 

الربيطانية 

124 ش صقر قريش المعادى
 اعىل فودافون

01147519111
27474269

استشارىاحمد محمد مصطفى الحلوجى5       
 1 ش 153 ميدان الحرية – المعادى
 الشطر العارش عمارة 5 ص بجوار 

مستشفى الرواد - المعادى

23801795
27046956

01121220042

األطباء



152نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

23780407 46 ش 7 المعادىاستشارىجيهان فتحى عبد العزيز6      
01013558290

01063394342 2ش 154 المعادى استشارىزهرة محمود يوسف7      
01150106526

سهري عبدالعزيز محمد 8       
2ش شفيق ناصية 154 استشاريالمندورى

01221816838عمارة ركن المعادى

56ش حسنني الدسوقى استشارىعبدالمنصف عبدالحميد صديق9      
حدائق المعادي

01005413148

86 ش حسنني الدسوقى من ش 9 استشارى مارى يحيى10       
 حدائق المعادى

 01060683445
 23800788

01224155167

119 الطريق الزراىع استشارىمدحت ثابت الياس11     
 برج الكرنك طريق المعادى

 01223233758
23937297 -25115264

01000958786 63 مكرر شارع 9 حدائق المعادياستشارىنرمني فاروق إبراهيم قنديل12     
01114811535

3/ 1 ش الالسلكى المعادى الجديدة اخصاىئباىه عبد الحميد حسني13
اعىل نيسان امام القرية الذكية

 01002971101
01064872232

القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - الشروق

محمد ارشف محمد عالء الدني 14      
استشارى الجمال

417ب انب سينا بجوار نقطة الرشطة 
 الحى الرابع – التجمع الخامس بجوار 

الرسايا مول

 25621019
01005499004

26307613 مدينة الرشوق بانوراما مول مبنى 5استشارىمحمد السعيد محمد داود15     
01097697620

عيادة الرشوق – مول البانوراما استشاريمحمد مجدى محمد عفيفي16     
مدخل 5 شقة 28 بجوار البنك األهيل

 01223468970
01001890028

المقطم
25082490- 28450365ميدان النافورة– المقطم 4 ش9استشاريأميه يوسف عبدالعال17     

المنيل- مصر القديمة
23623719- 7201129454216 ب المنيل – ميدان الباشا – مرص القديمةاستشارى ايهاب عادل جمعة عىل18     

األطباء



دليل عالج 153

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

7801228887868 ش المنيل – بجوار ميدان عبده باشااستشارى حسام سليم عبده حليتوه19     

27ب ش المنيل – ميدان الباشا استشاريطارق حامد الخطيب20     
 23655701

01223658012

97 ش المنيل – الدور االولاخصاىئمحمد احمد ماهر 21     
 01011245500 -23628655

01000562025

78 المنيل – محطة الغمراوى الدور أستاذمحمود نشأت خلف عبدالسالم22    
الرابع

 25320824
01222394889

104 ش المنيل – محطة اللهباوىاستشاريهاله نبيل محمد العمدى23    
 25310579

01004947777

مصر الجديدة– مدينة نصر 

أحمد رشيف عبد الحميد عبد 24     
الوهاب

أستاذ 
مساعد

12ش بطرس غاىل – مرص الجديدة 
روكىس

 24520033
01227960979

استشارىاسماء حسني عباس 25    
4 ش حسن المأمون- مرشوع ال29 
عمارة – الحى الثامن – مدينة نرص 

امام صيدلية الصحة و صيدلية سيف

 24719513
01005884080

استشارىطارق رمضان سالمة26    
قطعة 165 القطاع األول- ميديكال 
بارك- مركز المدينة- الدور الرابع 

وحدة -447 القاهرة الجديدة

 281223590
01000304740

22708019 56ش عباس العقاد مدينة نرصأستاذ ايمن عبدالرازق ابو النور27    
01223414990

01222330461 15 ميدان رابعة العدوية شقة 107استشارى ايناس محمد عبدالحليم 28     
224025545

5301221331162 ش المقريزى روكىس برج االطباءاستشارىباسل بولس عبد الملك29    

9 ش الحكماء – مرص الجديدةدكتوراهرحاب محمد عبد الرحمن30     
01004992772 -24199418

01004992772

49 ش عباس العقاد م.نرصاستشاريرنده محمود أحمد31     
 01061466682

22617793
22617793

68 ش أفريقيا – الحى الثامن م نرص استشاريسعاد معوض محمد السنهورى32    
امتداد مصطفى النحاس

01006711181 -24728551
01006711181

األطباء



154نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

147 ش الزنهة – ميدان سانت فاتيمااستشارى عاصم محمد إبراهيم33   
27750627

01222152317

2 ش العلف »سكة الوايىل سابقا« استشارىعبد المنعم عبد الفضيل الروىب34    
عمارة العمدة الزاوية الحمراء 

24253844 -01110014999
01006604128

13 ش المنزته م الجديدة أستاذ عىل فريد محمد 35    
 عمارة صيدناوى – م هليوبولس

26365367
01112977999

6001118766688ش الخليفة المأمون كوني سنرتاستشاريمحمد هشام حسن36    
01111132736

14أ ش عثمان نب عفان دكتوراهمرتىض السيد احمد 37   
ميدان صالح الدني – مرص الجديدة

01011854255
01001267054

38ش صالح الدني – امام المطافى   استشارى مها محمد توفيق38    
مرص الجديدة

22913397

سنتال دانا 1ش الطبيباستشارىنجوى محمد عبد الودود39    
 متفرع من ش اخناتون بجوار المحكمة 

29296287
01223519722

9ش البوستة – األهرام سنرتأستاذهشام السيد مسعد40     
 ناصية روكىس خلف مالىه ادهم

24190154
01222130275

حدائق القبة 

89 ش مرص و السودان حدائق القبةمدرساسامه محمد السيد ضيف41      
01226631567 فوق اوالد رجب

2101117771100ش الدويدار- ح القبةاستاذحاتم سعد اسماعيل42     
23304380

استشاريحسن صالح الدني سويلم43    
3 ميدان المنفلوطى متفرع من شارع 
مرص والسودان محطة الجراج خلف 

استديو هيلتون – ح القبة

01223587137
24654363

11 ش الشيخ حسونة– ميدان حدائق استشارىسمري عبد المجيد عىل44     
القبة – بجوار صيدلية باالس

01002241902
24640772

  12 ش الرويدار – حدائق القبة استشارىسلوى زكى ابراهيم45     
  11 ش فتحى زغلول – حدائق القبة

23304723
01140053074

4 ش القدس من وىل العهد بجوار اخصاىئنجالء فتوح عبد اهلل رمضان46     
التوحيد و النور حدائق القبة

26019792
01014593039

األطباء



دليل عالج 155

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

الوايلى

15 ش بباوى برسوم ميدان استشارىيرسى جورجى47    
كامىالرشابية

01224430874
01224466738

وسط البلد – باب اللوق – السيدة زينب

إخصايئإيمان صالح الدني إبراهيم48    
12ش حسن األكرب عابدني بالزا 

امام باب الحرس الجمهورى بجوار
 مرتو محمد نجيب 

23955512
01224461819

01143987677

عمارات معروف – عمارة ب أول شارع استشاري»أ«عطيه محمد الهادى أبوالنجا49     
رمسيس – الدور السادس 

25791240
01065552999

251ش بورسعيد – السيدة زينباستشارى نائله محمد شفيق بدوى50     
 عمارة مركز الطاهرة لألشعة

 23937297
01006053214

الخليفة 64 ميدان السيدة عائشة استشارىمدحت ثابت الياس51     
 القلعة 

01223233758
25115264 -23937297

مصطفى صبحى حجازي52    

استشارى 
نساء ووالده 

وجراحة 
مناظري

44 أ ش طلعت حرب – ناصية سوق 
التوفيقية

 25783672
01005293209

حلوان

استشاري»أ«شفيق شافعى محمد53    
73ش مرتو حلوان – المبتديان 

 بجوار مستشفى المنرية بجوار محطة 
سعد زغلول

23634720
01001592535

شبرا

4022358112 ش المستشفى شيكوالىناستشارىايناس فرح ابراهيم54     
01226228571

4001273978688 ش المستشفى  شيكوالىن شربااستشارىسامى نبيل داود55    

7ش جزيره بدران شقة24 أول شربا استشاريعفاف محمد موىس56    
عمارة العرىب الدور الرابع

25751887
01223616048

97ش خلوىص – دوران شربااستشاريعزت محمد الصاوى 57    
22044537

01223373494

األطباء



156نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

أطباء الفم واألسنان

157ش رمسيساستشارىوديع لبيب حني58    
59شارع األمري –شربا مرص

25926233
24578879

01001408639

238 ش شربا – ميدان الخلفاوىاستشارىهاىن شلبى احمد ابراهيم59    
 بجوار محطة البزنني

01145771345
01064424160

24304150

9722044537ش خلوىص-شربااخصاىئهشام الدني عزت محمد60     
01007894483

87 أ ش شربا امام ناصية مرسةاستشارىيرسى جورجوى 61     
24303305

01224420874
01224466738

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

حلوان – 15مايو – العبور

  18 ش حيدر فوق صيدلية ياسمني استشاريإبراهيم عبد العاطى درويش1         
 حلون

25573171
25582542

01001008893

3025572960ش منصور حلوانإخصاىئأرشف فيكتور رياض2       
01001513165

مدينه 15مايو – مجاورة 10 حى ح عمارة 2استشاريحسام الدني محيى بيومى3       
 25509939

01006519139

50 أ ش منصور بجوار محطة مرتو حلوان اخصاىئمريم عبد الغنى النجار4        
اعىل البنك االهىل الكويتى الدور الرابع

01225444485
01092592504

القاهرة الجديدة- التجمع الخامس

اخصاىئاحمد حسني مسلم5       
28 أ المستثمرني الشمالية – ش عبد اهلل 

نب سالمة – خلف جامعة المستشقبل 
 التجمع الخامس الدور االول

01092545030

األطباء



دليل عالج 157

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

       6 
التجمع الخامس – القاهرة الجديدة- مول استشارىبهاء الدني سيد محمود

CCH خلف المستشقى الجوى عيادة 235
01224631111

23649818

435ب التجمع الخامس الحى الرابع استشارىشريني رجاء محمد السطوحى7       
امام الرسايا مول

01159696400
01006858854

123 خلف مستشفى الجوى- التجمع الخامس اخصاىئماهر ايمن طلعت8       
10101127522333 الدور االول مركز مدينتى الطبى

العاشر من رمضان

احمد عبد الملك حسن 9       
استشارى 

جراحة وجهة 
الفكيني

بلبيس- ش محمود أبو النجا
 بجوار بنك التنمية واالئتمان الزراىع

01287267321
552854238

جسر السويس 

52 ش نصوح جرس السويساخصاىئاحمد بيومى الزغبى10       
 امام عمارات المريالند

01005225208
24514622

76ش جرس السويس إخصاىئعمر مجاهد11       
 إشارة روكىس م.الجديدة

01222947460
25283770

الزيتون – عين شمس - المطرية - الحلمية - القبة

72 ش عني شمس بجوار مول العرصالجديد استشارىأسامه أنور أحمد12      
للكمبيوتر-عني شمس الرشقية

24989877
01008763575

1 ش محمد حسن الشحاتإخصاىئأرشف جاد عطيه13      
 بجوار قسم المطرية شارع المطراوى

22529382
01003384827

حسام محمد عبدالفتاح 14       
البحريى

إخصاىئ عالج 
جذور وتركيبات 

ثابته

10ش البحريى من ش سيد أبوالنجا 
 عني شمس الرشقية

22405239
01009028094

10 ش المستشفى اإليطايل العباسية استشاريرشيف فريد زكى عبدالسالم15      
بجوار قسم الواييل

26841908
01000422457

3011061260613 ش ترعة الجبل – الزيتوناخصاىئكريم عصام الدني احمد16      

11ش محمد حامد – ميدان النعام استشاريرشني رجاء محمد السطوحى17      
»أمام شيخ البلد استشاري«

22417038
01159696400
01006858854

األطباء



158نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

50 ش العرشني تقاطع الزهراءاستشارىعادل فتحى محمد خليفة 18      
 عني شمس

24925479
01009350700

استشارىعمرو محمد السيد السوهاجى19      
10ج ميدان انب سندر حمامات القبة 

امام العرىب االفريقى  – امام محطة مرتو 
منشية البكرى – الدور الثالث

22567876

ماجده عباس محمد 20      
20أ ش سليم األول – الزيتون استشاريعبدالمتعال

 برج مرص للطريان – مبنى ب الدور األول
24544632-01111141752

01271163940

1724518718 ش سليم االول الزيتوناخصاىئمدحت عبد الفتاح عبد الفتاح21      
01282169993

9 ش متحف المطرية – ميدان النعام استشارىمحمد عبد الغنى جمعه22     
محطة مرتو انفاق المطرية

01009500964
01122000919

مصر الجديدة – مدينة نصر

عمارة رقم 1 أبراج الحمد ش أنور المفتى استشاريأحمد محمد عاطف أبوالليل23    
م نرص خلف طيبه مول

01223418949
24046621

46ش الطريان – مدينة نرصإخصاىئأحمد محمود أحمد عبدالغنى24      
 أمام التأمني الصحي

01006574353

52ش عباس العقاد – مدينة نرصإخصاىئأحمد محمود أبو رية25     
01111929950

22757566

4401111909845 ج ش الخليفة المأمون إخصايئأحمد وفاء عبدالعظيم أباظة26     
01279031831-24548818

احمد عصمت محمد احمد 27    
48ش فريد سميكة – ميدان الحجازاخصاىئالرشبينى

 مرص الجديدة
01096160181

21804290

احمد عبد الملك حسن 28     
الطاروطى

استشارى 
جراحة وجه 

وفكيني
1201227769181 ش بطرس غاىل روكىس مرص الجديدة

24540313

حى السفارات م نرص بلوك 3 ش محمد استشارىادهم عبد المهيمن ابراهيم29     
سعيد فهيم من عمر نب الخطاب 

26776713
01005319686

26348823- 8726325789ش محمد فريد جامع الفتحاستشارىإلهام إسكندر بولس30     

0122735101-4924033525ش عباس العقاد – م.نرصاستشارىأيمن العوادىل31      

األطباء



دليل عالج 159

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

7324709101ش االسكان السويرسى  م.نرصإخصاىئثريا عباس حامد محمد32    
01005433799

40ش الحجاز بجوار حلواىن الصمدى استشارىحمدى حسن يوسف33    
ميدان المحكمة م.الجديدة

26394705
01110791144

خالد أحمد فؤاد المليجى34     
5ش محمد رشيد رضا ميدان السبع استشارى »خالد المليجى «

عمارات م.الجديدة
 22916017 -0111418066

0101418066

10301147339977 ش الطريان عمارة حلواىن الدمياطىاخصاىئرغده سعيد عبد الحميد35     
01112535348

طه عىل بيومى 36    
1ش محمد احمد عفيفىزمالة»دنتال سكوير«

01121090210 متفرع من ش سميكة ميدان الحجاز

2201001697299ش نب الرومى الحى السابع م.نرصاستشارىفاروق عىل حسن37    
01094120334-23895356

عمارة 65 ب ش بطرس غاىل روكىس اخصاىئفاطمة سامى ابراهيم38     
01007756135مرص الجديدة

م.نرص ميدان رابعة العدوية 73طريق استشارىعزت أحمد محمد39    
النرص بجوار سينما طيبه

01006643071
24010949

12ش طاهر الجزائرى – حى الزهور امتداد استشاريعماد نبيه40      
عباس العقاد خلف محكمه م.نرص

22734460
01225642446

20ش بطرس غاىل – روكىساستشارىعادل فيكتور حلمى41       
22593615

01112696755

74ش فريد سميكه م الجديدةاستشارىمدحت فايق شكرى42     
 امام موقف ميدان الحجاز

01282169993
21812268

186ش الزنهة م.الجديدة – بني ميدان أستاذمعزت مصطفى بهجت المهدى43     
سانت فاتيما وميدان الحجاز

27769414
01001447384

27768003

استشارى محمد صالح الدني محمد خليل 44      
تركيبات

22ش محمد عوض خلف مفكو حلوان 
مكرم عبيد مدينة نرص 

23496591
01117488633

801229588881 ش طه الدينارى – الحى السابع – م نرصاخصاىئمحمد عىل اسماعيل 45     

96 ش مصطفى النحاس شقة 604 استشارىمنى شفيق يوسف46     
01003518446برج االطباء م نرص

األطباء



160نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

301154362000 ش بطرس غاىل روكىس مرص الجديدةمدرسهشام فتوح عبد اهلل رمضان 47     
24512734

مساكن مرشوع كليه البنات استشارىيحيى محمد بكر مدكور48     
 خلف دار الدفاع الجوى عمارة 14 شقة 13

01114170133
24170133

01223659593

بورتو كايرو ميديكال عيادة 4 دكتوراةرغدة سعيد عبد الصمد49     
الدور الثاىن – امام اكاديمية الرشطة

01030280811
01147339977

129 ش المريغنى ميدان السبعاخصاىئمحمد حسن رشاد50
 مرص الجديدة

22907146
01001251901 

وسط البلد – باب اللوق –عابدين- السيدة زينب

1 ش يزيك اخر شارع قدرىاخصاىئاحمد محمد عبد الحميد القصبى51     
01001956699 بجوار صيدلية طولون السيدة زينب

73ش مجلس االمة اخصاىئاسامة رساج الدني احمد محد52      
 بجوار سوبر ماركت خري زمان

01224359267
23906933

49 ش كامل صدقى الفجالة استشارىجرجس صومئيل جرجس 53     
فوق البنك االهىل

25903365
01224443779

304 ش بورسعيد – باب الخلق استشارىجاد ابو الحمد السيد احمد54    
امام مستشفى احمد ماهر 

23953829
01220329699
01149222099

استشاري حازم محمد أحمد عبدالوهاب55     
تركيبات

43ش نوبار بجوار بنك القاهرة 
 باب اللوق – عابدني

01227221544
01019925665

20ش يوسف الجندى – باب اللوقاستشارىسمري عبداللطيف خرض56     
 بجوار مول البستان التجارى 

01006334745
23958751

3401001647849ش المواردى من ش قرص العينىاستشارىضياءالدني احمد محمد57     
26331913

43 ش رشيف ناصية 26 يوليو استشارىعادل محمود محمد متوىل58    
الدور األول أمام حلواىن العبد

23921001
01227772504

42ش الفلكى الدني أحمد محمد دكتوراهفهمى محمد عبدالسالم59    
 باب اللوق

01001142538
01021211418

األطباء



دليل عالج 161

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

استاذ محمد محمد الظواهرى60     
23904878- 1923958057 ميدان السيدة زينبمساعد

01001640759

36ش رشدى – عابدنياستشاريمصطفى محمد مصطفى رضوان61     
01225233411

23951697
0111118035

استشارى منى شوقى مرتى62      
1123922917 ميدان الفلكى – باب اللوق»ج«

20ش عبدالعزيز جاويش استشارىمنى إبراهيم محمد أبوالنجا63     
من محمد محمود باب اللوق – عابدني

27945596
01227266675

ش عبدالعزيز 2 أرض رشيف أمام عمر استشاريهشام نرص إبراهيم محمد64    
أفندى الدور الرابع – عابدني

111118035
01223315062

269 ش بورسعيد – السيدة زينبإخصايئيارس عرفات حسنني أمني65     
 القاهرة

23907863
01153595000

المعادى

14ش النرص اعىل كرشى التحرير استشاريإبراهيم عبد العاطى درويش66     
المعادى الجديدة

25573171-25582542
01001008893

استشارى احمد وائل محمد عىل67     
»ب«

2ش 100 ميدان الحرية 
 المعادى بجوار بزنايون المعادى

25240855

أحمد رفعت محمد »عيادة 68    
هدايا شاملة لألسنان

أخصاىئ
برج الخليج- عمارة 20/38 الشطر 

السابع زهراء المعادى بجوار مدرسة 
الفرنسية مدخل خاص بالحديقة

27326531

1 ش سيد داود االسلكى 0 المعادى استشارىالسيد محمد عىل الصعيدى 69    
27539404الجديدة

استشارىأحمد محمد عبدالقادر حمص70     
29ش مصطفى كامل 

 المعادى من ش9 بجوار سوبر ماركت 
مرتو برج التوفيق

23582793
01006045680
01060191934

100 ش 9 المعادى استشارىمحمد عىل محمد الشبيى71     
اعىل البنك االهىل المرصى

23787933
01001118031

8ب الشطر العارش امام مستشفى الرواد اخصاىئمحمد حسني محمد حسن72      
من ش الجزائر – المعادى الجديدة

01067033924
01006586969

األطباء



162نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

المنيل 

7 ش طاهر نب الحسني الجيارة اخصاىئاحمد عبادى قاسم73    
م القديمة

01002283140
01112217654

901002643495ش الروضة بجوار سينما فانت حمامهاستشاريايمن جمال الدني محمد74    
23686976

10701009843468 ش عبد العزيز ال سعود – المنيل استشارىعبد الرحمن اسامة محمد75     

16ش حلمى حسني المنيل  محطة إخصاىئعالء الدني الرشيف76     
الغمراوى بحوار حديقة أحمد رامي

01001493377
23622285
33473287

مدرس بسمة فاروق العرشى77    
301119886865 جامع قايتباى- المنيل مطعم عجيبةمساعد

رمسيس- غمرة -العباسية

16 ب ش العباسية ميدان الجيش استاذخالد تيمور عبد اللطيف78    
فوق بنك مرص

 24824565
 01220928509

26300830

4 ش مرص والسودان رمسيساستشارىتريزا جرجس بشاى79     
24452860 بجوار كلية رمسيس للبنات

58 أ ش الزنهة –غمرة استشارىعادل رشاد حسن 80    
 امام كلية رمسيس للبنات

01159507118
01008868027

24844009

مدرس محمد فتوح عبد اهلل81     
33 ش رمسيس – معروف مساعد

25758602
01020010829
01154198000

شبرا

33601001956699 ش الرتعة البوالقية – شربا مرصإخصايئاحمد محمد عبدالحميد القصبى82      

2 ش خمارويه ش شربا بجوار جامع دكتوراهاحمد محمد محمد عبد التواب83    
01203679821الخازنداره بجوار محطة مرتو روض الفرج

األطباء



دليل عالج 163

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

11 ا ش د حسن كاملاخصاىئ جمال محمد محفوظ الجيار84    
 امام قسم الساحل شربا

24317902
01145501539

322056775ش خمارويه- شربا مرصاستشارىجميل اسعد بطرس أسعد85     
01223343149

8ش بني المدارس من ميدان المماليك  استشارىرفعت حلمى فهيم86    
الخلفاوى

22022925
01285392078

126ش شربا –امام قسم الساحل -شربااستشارىعزت احمد محمد87     
24010949

01006643071

كامل حسني كامل 88    
استشاري 

جراحة وجه 
وفكيني

10101009333609 ش خلوىص دوران شربا
22022208

11ش عىل الشيخ –محطة ابو وافية اخصاىئمحمد انيس  محمد89    
ش احمد حلمى شربا

22094636
01111519825

استشارى محمد حسنى محمد الغندور90     
اطفال اسنان

27 ش شيكوالىن شربا مرص 
 ناصية ش الرتعة البوالقية

22047312
01114170457

30ش ترعة الجبل – دير المالكاستشارىنبيل العطار 91     
01001703584

001148773358

3801229334567 ش محمد الخلفاوى - شربااخصاىئ يارس احمد فائق توفيق92      
22024371

المقطم

9416 ش محمد الدع – الحى الثامناخصاىئاحمد سعد عيد عبد الحفيظ93     
 الهضبة الوسطى - المقطم

01149977997
01148400208

المقطم مساكن اطلس بلوك3 مدخل 2 إخصاىئنتيله محمود محمد متوىل94    
أخر شارع 9 الرئيىس

01097040404
28424504

المقطم ميدان النافورة – قطعة 379 استشارى هاىن محمد المرىس محمد95     
بجوار معمل المخترب 

01068624382
28466036

01015761601

2601119008897 ش9 المقطماخصاىئعبد اهلل محمد ابراهيم زعزع96     

األطباء



164نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
المراكز الطبية

المراكز الطبية الشاملة

اسم اسم المركزم
التليفــــونعنــوان العيــادةالطبيب

مدينة نصر – مساكن شيراتون 

محمد سامى مركز روكىس لجراحة العظام1       
24546666 7ش غرناطة روكىسالزهار

24540369

امنية جمال مركز جلوبال الصحى 2       
ابراهيم

24 ش الطريان الدور الثالث
بجوار كنتاكى 

 01157911766 -24239169
01157911755

عيادات ايجبت ميديكال 3      
27 أ ش الحجاز – مرص الجديدةاماىن مختار التخصصية 

 24521848
01060194855

3201223189795 ش عثمان نب عفان – مرص الجديدةنادية كمالعيادات االيمان التخصيىص 4       

مركز النخبه المراض الجهاز 5       
128 ش الزنهة برج بانوراما عمرو فطنيالهضمى و الكبد و المناظري

 ميدان تريومف مرص الجديدة 
 27752199
27752189

01205077244ميدان انبى امام رشكة انبى للبرتولحسام منصور مراكز و عيادات د/ حسام منصور6       

مركز مرص سكوب لمناظري 7      
الجهاز الهضمى

ايمن ربيع 
2001211546666ش نبيل الوقاد ارض الجولفعبدالقادر

مركز تفتيت حصوات »يوروكري« 8      
للكىل و المسالك البولية

ناير رفقى 
محمد زهران

4ش المريغنى »النادى روكىس 
 مرص الجديدة – الدور الثاىن شقة 4

 22566320 -22566319
01116333650

مركز نبض الحياه للقلب 9       
15 ش عثمان نب عفان ميدان صالح الدني   40 ش استشارنيواألوعية الدموية 

01157057093كليوباترا ميدان صالح الدني -مرص الجديدة

7 شارع الرازى متفرع من عبد اهلل العرىب استشارنيمركز االعصاب و التأهيل10
01206104042الحى السابع مدينة نرص

المعادى

مركز كلينيكا لالنف و االذن 11      
والحنجرة

حسام الدني 
محمد محمود

57 ابراج زهراء المعادى 
 بجوار المسجد الكويتى 

01123334400

احمد سيد مركز عيادىت 12       
01024095705 23 ر شارع زهراء المعادى الرئيىساحمد محمد

27322442 -27322441

عواد موىس مركز النيل لعالج األورام13     
25203302 ش الالسلكى- المعادى- القاهرةعواد محمود

01060002055



دليل عالج 165

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة
المراكز الطبية

المقطم

المركز الطبى الدوىل لجراحة 14     
المخ و االعصاب

السيد رشدى 
محمد عىل

المقطم ميدان النافورة – 547 ش 9 
اعىل كنتاكى 

01270249989

التجمع

عيادات سمارت ميديكال كري15      
عبد الرحمن 

محمد عبد 
الفتاح

مبنى H 22 خلف مستشفى الجوى 
01032700202عيادات -330 236 التجمع الخامس

العبور - الشروق

مركز نبض الحياه للقلب 16     
استشارنيواألوعية الدموية

  الحى االول سنرت الؤلؤة الدور الثالث 
01206690993- العبور

  جراند مول الرشوق بجوار بزنينة توتال 
01116705577امام المرور القديم - الرشوق

وسط البلد 

عبري احمد عيادات امينة فراج الطبى 17     
محمود

127 ش مرص و السودان حدائق القبة برج 
ب لؤلؤة مرص و السودان

 24343190
01062842853

6 أ جواد حسنى امام بزنينة التعاون رانيا فتحى سمارت سنرت 18     
 عابدني

 01100033227
23964469

مركز عالج العقم وأطفال األنابيب 19     
20122139096ش رشيف عمارة اللواء الدور الرابعمدحت لطفى»مستشفى مدحت لطفى«

عين شمس - العباسية – الظاهر – الوايلى

أحمد إبراهيم مركز الرب للوالده20
محمد

161 ش عني شمس فوق كنتاكى
 عني شمس

 01001830912
4913081

المركز الطبى الدوىل لجراحة 21     
المخ و االعصاب

السيد رشدى 
91 ش العباسية – ميدان عبده باشامحمد عىل

 01097838942
01270249989
01270249989

رمسيس – شبرا

14ب ش الجمهورية بجوار مرسح ايمن الكحكىعيادة الكحكى التخصصية 22     
الجمهورية 

 01061803500
23910950



166نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

مراكز العالج الطبيعى

مركز الرشوق ألمراض الكىل 23    
52 ش روض الفرج – دوران شربا محمود ماهر والغسيل الكلوى

 الساحل 
 01002950452
01007902059

حدائق القبة

محمد عزت عيادات هنا التخصصية24    
11224342110أ ش مرص والسودان- حدائق القبةعجمى

المنيل

مركز الروضة للمسالك البوليه 25     
و تفتيت الحصوات

محمد 
34 ش االخشيد – المنيل ابراهيم امام

 25317329
01223477727

اسم اسم المركزم
التليفــــونعنــوان العيــادةالطبيب

عين شمس –الزيتون 

أمني عبدالجليل التخصىص للعالج الطبيعى1        
115ش سليم األول – حلميه الزيتونحسن

 20674651
0123703406

عادل حسنى مركز النعام للعالج الطبيعى2       
26389977 28ش متحف المطرية ميدان النعامنرص

01005205972

289 ب ش ترعة الجبل امام كريب جون عاصممركز الجبل للعالج الطبيعى3      
الملك- الزيتون

 22838914
01224371909

المركز المرصى للعالج 4       
6 ش الجوهرى – خلف قسم المطرية – منى احمد طهالطبيعى

حارة احمد طه الدور االرىض  
22514537

مركز العناية الملكية للعالج 5       
الطبيعى

محمد 
901008508883 ش الحرية امام مستشفى المطريةابراهيم

29 ش عني شمس – حلمية الزيتون فايزة يوسفمركز قنديل  للعالج الطبيعى6       
النعام

01140204081

جرجس فؤاد مركز الراىع للعالج الطبيعى7      
7201228319463 ش العرشني – عني شمس الرشقيةلمعى

المراكز الطبية



دليل عالج 167

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

حدائق القبة

مركز دارالشفا للعالج الطبيعى8      
سناء محى 

الدني محمد 
الحنفى

24ش أحمد شفيق من مرص والسودان 
حدائق القبة

 01009308832
01221395373

ماجدة مركز دماجدة عبدالحليم9       
عبدالحليم

62 عمارات رئاسة الجمهورية ش الصفا 
– القبة الجديدة

 24556571 -24557310
01061430664

مركز فرح للعالج الطبيعى 10      
وتأهيل االطفال

ماجد مجدى 
عبد المحسن

33 ميدان رساى القبة امام رساي القبة    
   113 ش بورسعيد اعىل حلواىن الداهىل ميدان السواح 

 01226139946
01004844850

مركز المستقبل للعالج 11       
الطبيعى والسمنة والنحافة

هناء سعيد 
حامد

113 ش مرص والسودان بجوار كنتاكى 
 حدائق القبة- الدور االول

01554194143

وسط البلد – باب اللوق – السيدة زينب

محمد مرتىض الزاهد للعالج الطبيعى12     
15ش رشدى الساحة – عابدنيزاهد

 0115888219 -23930801
0123533996

منى محمد مركز د/ منى محمد منري عبد اهلل13     
منري

304-302 ش بورسعيد
 امام مستشفى احمد ماهر 

 01220681135
23959006 -3648628

مركز سان جوزيف للعالج 14      
الطبيعى والسمنة والنحافة

د سامح 
10423927289 ش محمد فريد عابدنيهنداوي

حسني فؤاد مركز النجار للعالج الطبيعى15     
النجار

43ش مجلس الشعب الظوغىل
 السيدة زينب

 27958781
0123296451

اسماعيل مركز د/ اسماعيل خشاب 16     
خشاب 

5 ش الجمهورية تقاطع ش حسن االكرب 
عابدني 

 23909509
01004915596

مركز العوىض للعالج الطبيعى 17     
و اللزير

رشيف محمد 
101090214999 ش 26 يوليو  الدور التاسع وسط البلدالسيد

مركز سان مارك للعالج 18     
الطبيعى

ايمن نجيب 
فايق

33 ش رمسيس برج معروف أ بجوار 
01001589911ميدان عبد المنعم رياض 

زايد عبدالرحيم الزايد للعالج الطبيعى19     
23957797 6ش عدىل من ميدان األوبرامحمد

01026150005

محمد عبده مركز الربج للعالج الطبيعى20
عبد اللطيف

20ش عبد العزيز جاويش
01002048114 ش محمد محمود- باب اللوق

المراكز الطبية



168نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

القاهرة

مصرالجديدة – مدينة نصر 

الدوىل للعالج الطبيعى وعالج 21     
اآلالم

إبراهيم 
بندارى سالم

أبراج عثمان برج »1 روكىس – م الجديدة«
ش التسعني – امتداد محور المشري 

طنطاوى من شارع حسن مأمون عمارات 
مدينة نرص الجديدة رقم 9 أ – الحى العارش

24537001
01201111211

01221607160

مركز الصفوة التخصىص للعالج 22
الطبيعى

جمال ضياء 
الدني شاهني

 87ش المقريزى الخليفة المأمون
روكىس

 01119612196
01098556858

المركز المرصى للعالج 23     
222514537 ش محمد السيد – الزنهة الجديدة منى احمد طهالطبيعى

110 عمارة نب يارس خلف سور الكلية خالد جميل بونساى للعالج الطبيعى24    
الحربية الدور 3 شقة 11

 26230138
01096667705

محمد مركز الحياة للعالج الطبيعى 25    
الشافعى 

42 تقسيم حى الملتقى العرىب الماظة 
الزنهة 

 01011264969
20644171

60ش محى الدني عبد الحميد امتداد محمد مسعدمركز السعد للعالج طبيعى 26     
01113332029مكرممم عبيد مدينة نرص

خالد أحمد مركز دخالد أحمد علما27    
علما

71ش مصطفى النحاس الحى الثامن 
 مدينة نرص

 26710780
25597180

مركز الدكتورة ايناس راجح 28    
12ش قاسم فراحات من ش المؤرخ ايناس راجحأحمد

محمد رفعت – الزنهة 
 26203856

01069911426

2/4 ش انور المفتى ناهد حسينىمركز التحكم للعالج الطبيعى29    
 عباس العقاد م  نرص

22601102
0111122530 

صموئيل مركز نيوهوب لعالج الطبيعى 30     
نصيف

3 ش عبد المنعم الحسينى
01001239338 بجوار وزارة القوة العاملة مدينة نرص

مركز العناية الملكية للعالج 31    
الطبيعى

محمد 
10701008508883 ش الحجاز – مرص الجديدةابراهيم 

عبدالعزيز مركز دعبدالعزيز علما32     
علما

75ش محمد حسني هيكل الموازى 
لعباس العقاد م.نرص

 22733882 -22722062
0123131239

عصام عبد مركز دلتا للعالج الطبيعى33     
العظيم جاد

49 ش انور المفتى – مدينة نرص 
خلف طيبة مول

 01126829720
01009569669
01009569669

المراكز الطبية
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القاهرة

ماجده رمزى مركز ديانا للعالج الطبيعى34    
عزيز

18 ش نب ظافر من نب ماجد 
من ش الحجاز

 01221120457
26245804

نيفني السيد مركز الرساج للعالج الطبيعى35   
عبد اللطيف

الرساج مول برج 3 مدخل 5 الدور 6 
01069894690شقة -7 مدينة نرص

مركز الحرية للعالج الطبيعى 36    
والتأهيىل

عمرو احمد 
كمال

14 ش رشيف متفرع من ش االهرام امام 
0106349200مدخل الحرية – مرص الجديدة

رمسيس – شبرا

مركز الرشوق للعالج الطبيعى37    
ماجد 

عبدالمقصود 
عبدالحميد باشا

5 ش فخر الدني –أمام مستشفى 
الساحل التعليمى بجوار أوالد رجب 

شربا مرص

 22007005
01011224180

ماهر احمد دار العالج الطبيعى الدوىل38    
53 ش روض الفرج – دوران شرباالقبالوى

 24586998
01090902512

شربا الخيمة ش 15 مايو ابراج الحديد سها سامىمركز الحياة للعالج الطبيعي39   
امام كريستال عصفور الدور السابع

 01114022626
01202158081

مركز دار الشفا للعالج 40    
الطبيعى

سناء محي 
الدني محمد

34 ش نرص حبيب منسية الحرية
 شربا الخيمة

 01009308832
01221395373

ارشف جمال مركز سويلم السكري41    
الدني دردير

27 ش عمر نب الخطاب 
 الخلفاوى – شربا 

 01005166607
24305347

المركز الطبى للعالج الطبيعى42     
عبدالوهاب 
عبدالحميد 

عواد
50ش طوسون – دوران شربا

 24597585
01068084766

ناهد حسني مركز الصفوة للعالج الطبيعى43      
24582999 50 أ ش شرباطه

01222740187

المعادى 

درنا سعد عيادات الجنا للعالج الطبيعى44     
12ش 76 بالمعادى متفرع من ش 9الدني محمد

 01005111668
 01001067608

23804060

    45
مؤسسة دعاء االبناء لصعوبات 

التعلم و ذوى االحتباجات 
الخاصة 

د دينا محمود 
ايوب 

9 ش 13 مكرر ميدان سوارس 
بجوار مدرسة محمد فريد

 01143675221
01159709889

المراكز الطبية
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القاهرة

اسماعيل مركز د/ اسماعيل خشاب 46     
خشاب 

عمارات رشكة زهراء المعادى الشطر 
العارش امام كارفور عمارة 8 الدور االول 

شقة 103

 0111263344
29704464

مركز الدكتور طارق عفيفى 47     
مصطفى عبد 

المحسن 
حسن

25175195 1/1 ميدان فلسطني المعادى الجديدة 
01005165057

اسامة محمد المركز الذهبى 48     
533052097 ش 153 برج الحرية ميدان الحريةرشاد

23809500 

امري محمد مركز تروكري للعالج الطبيعى 49    
مرىع

9/2 ش النرص فوق بيزتا هات 
 المعادى الجديدة  

010015559272

عىل ماهر مركز ماهر للعالج الطبيعى50    
12 ش الفيوم – دار السالمأحمد عىل

 01151520259
01229156025

16/13 ش الجزائر عالء بلبعمركز عالء بلبع للعالج طبيعى51     
 امام كافور اكسربيس

01005167796

أحمد مصطفى مركز النهار للعالج الطبيعى52     
السيد محمد

39تقاطع ش فلسطني مع ش الجزائر 
01066799550أمام بزنينة موبيل المعادى الجديدة

مركز فزييواليت »اليمامة 53     
للعالج الطبيعى

عمرو عالء 
الدني عىل

زهراء المعادى- 35ش مكة من ش 
01060040056الخمسني بجوار مسجد آل إبراهيم

المقطم
01156708688قطعة 8914  ش 9 منطقة س المقطماحمد ممدوح مركز الرحمة للعالج الطبيعى54    

طيبة للعالج الطبيعى 55    
احمد محمد 

ابراهيم 
سلمان

01288113923 66 ش 9 المقطم بجوار كرشى التحرير
28469522

حلوان

مركز العالج الطبيعى 56     
والجمانزيوم »بيوىت بالس 

وجيه محمد 
صابر معوض

حلوان – ميدان المحطة – عمارة سينما 
ماجدة الدور الثاىن

 01010017251 -25541275
01222285123

خالد أحمد مركز دخالد أحمد علما57    
26710780 حلوان عمارات المروةعلما

25597180

مروان عز مركز الشفا للعالج الطبيعى58    
الدني

8 ش خالد نب الوليد تقسيم فريد زكى 
01112603992حدائق حلوان

المراكز الطبية
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القاهرة

المراكز الطبية للعيون

المنيل

العصفورى للعالج الطبيعى 59    
مصطفى 

محمد 
العضورى 

01222536325 61 ش المنيل ميدان الباشا 
3642333

سها محمد مراكز حياه للعالج الطبيعى60    
عواد

33 ش فهمى من ش المنيل ناصية بنك 
عوده – خلف مدرسة النيل القومية 

 بجوار البان عمر 

 01118790918
01099295734

سها سامى مركز الحياة للعالج الطبيعى61    
56 ش القياس- المنيل الروضةعبد العزيز

 01202158081
 01272829234

01114022626

مركز د حمدى السيد  للعالج 62     
8401001392646 ش المنيل – محطة الغمراوىحمدى السيدالطبيعى

القاهرة الجديدة ومدينة بدر

ابراهيم المركز الدوىل للعالج الطبيعى 63     
بندارى

التجمع الخامس امتداد محور المشري 
طنطاوى من ش حسن مامون عمارات 

مدينة نرص الجديد
01221607160

نرمني عبد مركز  يقني للعالج الطبيعى64    
العزيز فتحى

69 ش الجامعة الروسية بجوار فودافون 
اعىل صيدلية فودة – مدينة بدر

 01119502510
28609590

اسم اسم المركزم
التليفــــونعنــوان العيــادةالطبيب

مصر الجديدة – مدينة نصر 

المركز التخصىص لجراحة 1        
القرنية واللزير

درشيف 
حلمى

امتداد مكرم عبيد الرساج مول منبى 1 
برج أ الدور 5 شقة 53 – مدينة نرص

 22900223 -22900255
 01010085777

0101085666

محسن محمد المركز  التخصىص للعيون2       
24549570- 24511262 18ش الخليفة المأمون مرص الجديدةأحمد

0123990401

22911633- 722911611ش محرم شوقى من شارع العروبة م الجديدةمحمود راجحمركز العني لطب وجراحة العيون3      

المراكز الطبية
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القاهرة

احمد عبد المركز العرىب للعيون و اللزيك 4       
المنعم

21 ش المعهد االشرتاكى روكىس امام 
بوابة المرييالند  مرص الجديد

 01099676756
01111305159

مجدى عزت مستشفى أى فيجن للعيون 5       
ابراهيم

25 ش احمد تيسري – المريىغ امام كلية 
البنات مرص الجديدة

 01010868686
01060060090

ارشف صربى مستشفى نور الحياة  للعيون6       
0106660803 93المريغنىموىس

26907721

6201013221312 ش ابو بكر الصديق ميدان سفري م الجديدةمركز سفري للعيون 7      

مركز العاصمة لطب 8      
12322712971ش حسن مأمون أمام النادى األهىلايمن صالحوجراحة العيون

22712991 

حدائق القبة

123ش مرص والسودان أمام عمر أفندى محمد قابيلالدرة التخصىص للعيون9       
- حدائق القبة

 24157569
 01090862323
01008080201

حلوان

مركز النيل لجراحات العيون 10      
و اللزيك

دمحمد حسني 
حامد

41 ش محمد سيد احمد تقاطع 
ش عبد اهلل امام مؤمن -حلوان

 01013235688
 01159894043
01288202055

25 ش محمد سيد احمد مع تقاطع محمد حنفىمركز رواد تصحيح االبصار11       
ش رياض خلف بزنايون – حلوان 

 27084427
 01003717722
01122224450

المعادى - المنيل

1 ش دمشق – ميدان سوارس يحيي صالحمركز عناية العيون 12     
 المعادي

 01000015004
01000020211

مركز البستان لتشخيص 13     
امراض العيون

محمد احمد 
الساده

برج ريحانه – مدخل زهراء المعادى 
 فرق ماركت خري زمان

 01279009802
01211113146

وحدة تشخيص امراض العيون 14      
امتداد ش عبد العزيز ال سعود مبنى سهري عصمتوعالجها بالزير »جامعة القاهرة« 

01027923301الجراحة و الطوارى

مركز بريفكت فيجن لجراحات 15     
برج 10058 بجوار كارفور دائرى المعادى محمد برافوالعيون واللزيك

بجوار الشرباوى
 01100001823
01100001923

المراكز الطبية
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القاهرة

المراكز الطبية لألسنان

رمسيس – شبرا

مركز جراحات العيون وضعف 16     
ميدان الخلفاوى – 16ش دولتيان - شرباطارق بدوىاإلبصار

 22071110 -22071100
0106000353

288 ش شربا اعىل محطة مرتو المظالت هشام محمودمركز رؤية شربا للعيون واللزير17     
– برج مريم

 24330961
01000430317

وسط البلد – باب اللوق

مركز البستان لتشخيص 18     
امراض العيون

محمد احمد 
الساده

مركز البستان التجارى – ش البستان 
– باب اللوق

 23935169
 01210606852
01279009803

مركز عني العالم لطب و جراحة 19     
العيون

محمد احمد 
عبد الحميد 

هندى
23920084 36 ش رشدى - عابدني

01205566002

مركز األوبرا للعيون20     
أحمد محمد 

صبحى ونهلة 
محمد صبحى

5401000088311ش عبد الخالق ثروت

اسم اسم المركزم
التليفــــونعنــوان العيــادةالطبيب

مصر الجديدة – مدينة نصر 

مركز الغمازى لألسنان1

مجدى 
إسماعيل 

عبدالباسط 
الغمازى

7شارع مصطفى النحاس تقاطع عباس 
العقاد أمام مرص سكان

 22755979
01000365100

اسكان فور دنت2
مركز 

متخصص 
أشعة اسنان

التجمع الخامس- ميديكال بارك
01122115760بجوار محكمة القاهرة الجديدة عيادة 115

مركز دينتا سكان3
4122570713 ش الخليفة المامون - روكىساحمد عىل ألشعة االسنان

المراكز الطبية



القاهرة

مركز بيبى تيث ألسنان 4
االطفال

محمد عصام 
محمد 

عبدالرحيم

27 أ شارع الحجاز – أمام المرييالند – 
الدور العارش

23636699

مجدى جميل القاهرة لألسنان5
يوسف

3 ش رفاعة من الخليفة المأمون من 
ناصية ومبى مرص الجديدة

24544455
24520807 

وسط البلد

المركز المرصى االول 7
لطب األسنان

حسني محمد 
طاهر

16 ش رشيف بجوار البنك االهىل 
الدور الثاىن

 01110002139
23910508 -01149995381

العاشر من رمضان

المركز المرصى االول لطب 8
األسنان 

حسني محمد 
01110002139 العارش من رمضان مجاورة 36 طاهر 

23910508

 للسادة الصحفيين و أسرهم
ً
مراكز تقدم تخفيضا

»األمراض العصبية:  مخ و أعصاب«

نسبة التليفــــونالعنواناالسمم
التخفيض

مركز طب النوم و األعصاب1

   2 ش الفيوم من ش كليوباترا عمارة
 برج االطباء الدور السادس مرص الجديدة

01222915000
01222515005

خصم عىل 
أسعار المركز مبنى HCC خلف المستشفى الجوى 

الدور الثالث التجمع الخامس

150 كورنيش النيل برج السالم المعادى

المراكز الطبية

نقابة الصحفيين
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174

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجهات المتعاقدة
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المستشفيات
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المراكز الطبية
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التليفونعنوان المستشفىاسم المستشفىم

الدقى –المهندسين –العجوزة
01211788226- 2437601316ش مصدق – الدقى مستشفى انب سينا 1        

133470194ش د مشق – المهندسني مستشفى دمشق 2       

33047296- 10333047297 ش العالمني – المهندسني - الجزيةمستشفى الرضا التخصىص3      

دار الطب لرعاية وعالج القلب 4       
01027287744 5 ش عمارات الدقى »هارت بلس 

01004478888

3462005ش النيل العجوزةمستشفى  العجوزة5       

37606444- 1433606424ش إسماعيل ابوالفتوح –ميدان فينى –الدقى مستشفى الشرباويىش 6       

33378719- 333372808ش األحرار- من ش الثورة – الدقى خلف المتحف الزراىع مستشفى بدران 7      

37489427- 1437489417 ش عبد العزيز سليم متفرع من ش الثورة – الدقىمستشفى الرثيا8      

12 ش دكتور السلوى ميدان المساحة الدقىمستشفى الكوكب الطبى9       
 01205271390
 01069000136
01065801551

مستشفى الدوىل للكىل 10      
33052000 4 ش عدنان من ش السودان - الصحفينيوالمسالك

01222920601

25ش فوزى رماح –من شهاب – المهندسني مستشفى االمل المهندسني11       
 33479217

01222489015

مستشفى الهالل للعاملني المدنيني 12     
بالقوات المسلحة »فرع الجزية» 

ميت عقبة-ش جالل الحمامىص من ش السودان 
 المهندسني 

 33030334
33030337

5533039050 ش عبدالمنعم رياض – المهندسني مستشفى برج األطباء التخصىص 13      

37490016 39ش دمشق - المهندسني مستشفى بدراوى المهندسني 14     
01006680072

1033053980ش عدنان المدىن – الصحفيني مستشفى النور للعيون 15     

337494327ش السودان محطة مرتو - البحوث المهندسني مستشفى المروة 16     

11237610878ش محيى الدني ابوالعز – المهندسني مركز مغرىب للعيون 17     

133377665ش النهضة – بجوار وزارة الزراعة – الدقى مستشفى الزراعيني 18     

133474575 ش رشق نادى الرتسانة بجوار نجدة الجزية - المهندسنيم / االعالم19     



الجيزة
المستشفيات
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33462042الكيت كات- ميدان انب النفيس – العجوزةمعهد القلب بأمبابة20    

33353140- 1733353322 ش عبد اهلل الكاتب ميدان فينى الدقىالكاتب 21    

رويال هيلث كري للرعاية 22     
133463677 ش دمشق - المهندسنيالمركزة »بمستشفى دمشق 

2201208400017 أ ش فريد شوقى - العجوزةمستشفى طيبة الدوىل23

امبابة 
33111580- 133157898 ش الطيار فكرى كونيش النيل امبابة معهد السمع و الكالم 24    

37119133بشتيلتبارك لألطفال 25    

437369173ش ترعة الزمر – برج جوهر – ارض اللواء تبارك لألطفال 26    

01111101704- 901111101744 ش ترعة السواحل وراق العرب بجوار سنرتال الوراق مساشفى دار االرساء27     

01111149544نهاية ش القومية العربية من الطريق الدائرى- إمبابةمستشفى العجوز التخصىص28
01125251211

الهرم – العمرانية – فيصل – حدائق االهرام
35830647ش الملك فيصلتبارك لألطفال29    

435701967ش السالم – عمرانية رشقية أمام مستشفى الصدرتبارك لألطفال30     

35638855ش عثمان محرم – الطالبيةالجمعية الطبية اإلسالمية الطالبية31     

35614106- 35610380ش ترعة الزمر – العمرانية الغربية - الجزيةمستشفى صدر الجزية32    

435741555 ش علوبة – فيصل الدور االول بعد االرىضمستشفى بهية لالورام 33   

10433860235ش الهرم – بجوار الباريزيانامستشفى الهرم34    

مستشفى الجابرى35   
 14الهرم بجوار ش العريش –الهرم

 13 ش الملك فيصل – المريوطية
 459 ش الملك فيصل المساحة 

01066383339
01142466696

33925457

37201111133541 ش الهرم الرئيىس امام سينما رادوبيسمستشفى جنة التخصىص36    

33824501- 2433833730 ش االمرية فادية من شارع ابو الهول السياحى - الهرممستشفى الرشوق 37   

35680181- 535680182ش الجامعة – ميدان الجزيةمستشفى النيل بالجزية38    

201098888574 ش ابو الهول – المنصورية- الهرممستشفى ابو الهول للخدمات الطبية39    



الجيزة
المستشفيات

178نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

مستشفى الواحة حدائق 40     
29 ب بوابة حورس اول طريق الواحات – حدائق االهراماالهرام

 01272334142 -01119411817
01005416355

01095226364-339250850 1 ش أحمد لطفى السيد- فيصل- العمرانيةمستشفى الجزيرة 41      
01066917275

أطفيح
2138412800مدخل أطفيح الرئيىس- أمام السنرتالمستشفى المدينة المنورة42     

مدينة 6 أكتوبر- الشيخ زايد

امتداد 26يوليو- المنطقة السياحية – 6 أكتوبرمستشفى دار الفؤاد43    
 16370 -01122211190

38274799

مستشفىجامعة مرص للعلوم 44     
امتداد محور 26 يوليو – الحى المتمزيوالتكنولوجيا  »مستشفى سعاد كفافى« 

16111
38247442

38500921- 38500922طريق –مدينة 6أكتوبر – مدينة الشيخ زايدمستشفى الشيخ زايد45     

01061747111- 17733828422 هـ  - حدائق األهرام – البوابة الثانية مستشفى الوىع الجديد 46     

01126688124ميدان النجدة بجوار دار عمار راغب لاليتام مستشفى الجابرى 47    

مستشفى الدوىل للكىل 48    
والمسالك البولية

قطعة 5 الحى المتمزي ش عبد المنعم رياض منطقة 
238831170المستشفيات – 6 اكتوبر

مستشفى نيورسباني 49     
مدينة 6 اكتوبر مول الىس – خلف مسجد الحرصىللجراحات المتقدمة

 3838226 -38382250
16621 

01111808588- 38512920الشيخ زايد محور 26 يوليو – بجانب مستشفى الشيخ زايدمستشفى جلوبال كري50     

38372255- 16361الحى االول – مدينة 6 اكتوبرمستشفى الصفوة اكتوبر51     

مدينة 6أكتوبر –المحور المركزى - محافظة الجزيةمستشفى جامعة 6 أكتوبر52    
 38362483 -38362480

38362489

38371300جامع الحرصى مركز خدمات الحى األول 6- أكتوبرالوادى53    

28580436ش الواحات – مدينة دريم الند – 6 أكتوبرمستشفى دريم54     

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجيزة

دليل عالج 179

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء ومراكز التحاليل

الدرجة اســــم الطبيبم
التليفــــونالعنوانالعلمية 

الجيزة – فيصل – الهرم

استاذ المخترب 1        

35719890 122 ش مراد بجوار عمر افندى

35695718 112 ش البحر االعظم 

36635820210 ش الملك فيصل

37428334   109 ش الملك فيصل 

35856997 446 ش الملك فيصل 

35825932 360 ش الهرم بجوار خزان المياه

  132 مكرر ش الهرم اعىل البنك 
33844962االهىل المتحد

37802438   307 أ ش الهرم أمام فندق اوربا

   121 منطقة ج تقسيم الجمعية 
39814685التعاونية – حدائق االهرام 

535708022ش مراد – ميدان الجزيةأستاذد/ فؤاد عبدالعال »الفاالب»2       

أستاذسيجما الب3        

  77ش ترعة الزمر نرص الدني امام 
35696431برج الرضائب – الهرم

01000103806 226 ش فيصل التعاون اعىل اسواق بدر 

 5 ش عثمان محرم- ناصية الهرم 
امام رشكة سيد لالدوية

01001050076
33821019

35824620

235732926برج االطباء الدور الثالث أول فيصلاستاذترست الب4       

مركز ماسرت سكان اند  لألشعة 5       
481 ش فيصل الدور االول استاذ و التحاليل

01277733226
01006764050

35680420

معامل ترست 6       
استاذ»ىت ال جروب لتحاليل«

535684568ش مراد – ميدان الجزية

برج االطباء الدور الثالث اول 
35732926فيصل



الجيزة

180نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

93 ش الهرم ناصية الهرم مع استاذمعامل الحكمة7      
16059المريوطية امام مستشفى الهرم

استاذكايروالب8      
37794630 446 ش الملك فيصل برج النرص

01011175640 165 ش الهرم امام مستشفى الجابرى 

2 ش عبد الحكيم عبد التواب ميدان استاذمعمل االمل  للتحاليل الطبية 9       
01115898010العمارة امبابة فوق البان الربكة 

عمارة النرص الدور العارشاستاذمعامل تاون الب10      
ميدان الجزية

01271337608

35736985

22أ ش مراد بجوار عمر افندى استاذمعمل اليف الب 11       
35709597

0122849202

استاذميتاالب للتحاليل الطبية 12     
2401028888994 ش مراد – ميدان الجزية

2801000051288ش مراد – الجزية

30 ش مراد – برج االطباءاستاذمعامل االنصارى 13     
شقة 403

19324

استاذمعامل االهرام مرص14      

 2 ش نبيل طه –ش كفر طهرمس 
امام فرست مول ومدارس الملكة

01006139768
37826383

 15 ش الثالثينى – عمرانية 
 امام عمارات االوقاف

01100623130
01006538608

  146 ش الملك فيصل ش 
المستقبل محطة الكوم االخرض

01127984626
01062668820

48115034 ش فيصل بجوار برج االطباءاستاذمعمل الربكة15     

38 ش ربيع الجزيىاستاذمعامل ساريدار16     
35693264بجوار مجمع محاكم الجزية

معامل نيوالب للتحاليل الطبية 17     
استاذوابحاث الدم

 12 ش احمد ابو الفتوح 
خلف فندق سياج بداخل مركز 

المروة التخصىص 
01011468088

 365 ش الهرم بداخل مركز نور 
01020670056العيون التخصىص

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

دليل عالج 181

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استاذالفا الب 18     

برج لؤلؤه فيصل- امام كلية الرتبية الرياضية

16191

  300 ش الهرم 

 417 ش الهرم

 159 ش الكوم االخرض – فيصل 

401 ش فيصل- الطالبية البحرية

 162 ش الهرم- ناصية ش العريش

 البوابة االوىل- 1ج- ش 
جاردينيا- حدائق االهرام

  294 ع حدائق االهرام- بوابة -4 مينا

22 ش مراد الجزية

برج النرص - ميدان الجزية

استاذفرست الب19     
37832221  برج األطباء – أول الملك فيصل شقة 510

 نهاية ش الثالثينى عمارات االوقاف »ب« 
عمارة التامينات شقة 7 - العمرانية

37775260

استاذالربج20     

  426 شارع الهرم

19911

شارع الهرم تقاطع شارع العريش 
عمارات مرياك سنرت

 شارع كامل عودة من عثمان محرم 
»الطالبية الرئيىس«

250 شارع فيصل التعاون

362 ش الملك فيصل - محطة 
الطالبية - فوق صيدلية العزىب  فيصل

 32 ش صالح سالم »ربيع 
الجزيى«بجوار محطة القطار الجزية

  21 ش مراد - أمام عمر أفندى  
الدور الثاىن الجزية

  122ج مدخل خوفو - المدخل األول 
حدائق األهرام

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

182نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استاذساريدار21     

35696090  برج األطباء أول ش فيصل

321 ش الملك فيصل 
 محطة حسن محمد 

35823596

   59 ش الملك فيصل- امام 
37719545التوحيد والنور- المريوطية

4 ش الهرم – مرياك سنرت عمارة 
3 أ ناصية ش العريش

33826507

اكيورت الب22    
أستاذ»ناجى محمود ناجى

111ش شارع فيصل – أول شارع 
المستشفى – بجوار مركز الطاهرة لألشعة

37427183

   برج االطباء فيصل الدور 8
33857597
35826610

01115552309

معامل الشمس23    
استاذ 

410 ش الهرم اعىل بنك بلوم 

19445

449 برج الحلو ناصية ش نارص 
الثورة محطة المساحة- فيصل 

158 ش الهرم- ناصية شارع العريش

111 ش فيصل ناصية ش المستشفى

21 ش مراد- بجوار كنيسة مارجرجس

برج أوالد رجب – أول فيصل بجوار أستاذمعامل الحياه24     
برج األطباء

35714840

معمل انب سينا للتحاليل 25    
استاذالطبية

 1 ناصية تقاطع ش المنشية 
01008389182كعبيش طوابق هرم

01212334640 109 ش عثمان محرم برج سعد 

  52 ش مستشفى الصدر العمرانية 
الغربية امام ش التعمري

01157525666
01025010757

أستاذرويال الب26    

1.        423ش فيصل – محطة 
مدكور بجوار صيدلية العزىب

37799009
2.      الطوابق – مول جندية 

 الدور 3 وحده 15

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

دليل عالج 183

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

إمبابة 
12316191ش الوحدة - امبابةاستاذالفاالب27    

2337119981 أ ش الوحدة الدور الثاىن – امبابةاستاذالمخترب28     

استاذالربج29    

 1ش الوحدة العربية امام سنرتال 
الوراق – امبابة

19911

 تقاطع شارع ناهيا وأبوبكر 
الصديق بوالق الدكرور

  أمام سنرتال الوراق

54شارع بشتيل العمومي - برج مكه 
أمام سور الرشكة - وراق العرب

215034 ش الحكيم- الورا- امام موقف البوىهأستاذمعمل الربكة30     

ميدان القومية اول ش عمراستاذفرست الب للتحاليل الطبية31     
37120708 انب الخطاب – ارض الجمعية

استاذمعامل ساريدار32    
9435166843 ش ناهيا- بوالق الدكرور

15 ش تقاطع شارع البوىه
35424042 مع القومية- امبابة

ش القومية العربية- ناصية ش استاذمعامل الشمس33   
19445محمد رشدى- بجوار بزنينة التعاون

1501275626665 ش النرص- ارض الجمعية- امبابةاستاذترست الب34    

ميدان العمارة- ش بشتيلاستاذسيجما الب35    
المنرية الغربية- امبابة

33728763
01091134400

البدرشين- عياط

معمل الزهراء36    
9ش النيل السعيد برج الزهراء استاذ»محمود فاروق غازي«

البدرشني 
01093066025
01003811243

01203339559ش النيل السعيد - البدرشنياستاذكايروالب37   

ش الجمهورية عمارة الحاج عوض استاذفرست الب لتحاليل الطبية 38    
38605111الدور الثاىن - العياط

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

184نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استاذالمخترب 39    
38038174ش النيل السعيد – البدرشني

 5 ش صالح سالم امام بنك القرية 
38132664– الحومدية 

المهندسين – العجوزة – الدقى

معمل د. منى مجدى محمد 40     
41 محور 26 يوليو ميدان لبنان دكتوراهمحمد السيد

 المهندسني
01090369840

3832484

استاذكايروالب41      
4237600641 ش مصدق – امام كوستا 

3338167  4 ش شهاب المهندسني

5133456922 ش احمد عراىب - العجوزةاستاذمعامل جراند للتحاليل الطبية42     

20ش البطل أحمد عبدالعزيز أستاذمعامل األنصارى43    
 برج الحكمة الطبى 

33356462

معمل د/دعاء حلمى للتحاليل 44     
5801272227787 عمارات االعالم العجوزةاخصاىئالطبية و ابحاث الدم

716059 ش التحرير امام محطة مرتو البحوثاستاذمعامل الحكمة45     

108ش التحرير استاذمعامل االهرام مرص46     
 امام محطة مرتو الدقى

01100623130
01141518319

45 ش انس نب مالك متفرعاستاذميتا الب للتحليل الطبية47    
01028888993 من ش شهاب - المهندسني

معمل ترست الب 48    
ىت ال جروب لتحاليل 

97 ش التحرير – الدور الخامس استاذ
الدقى

37498649

معامل ترست49     
10 ش البطل احمد عبد العزيز  استاذىت ال جروب لتحاليل

35684568المهندسني

4633359300ش محى الدني ابوالعز – الدقى استاذفرست الب50     

استاذالربج51     

55 شارع عبد المنعم رياض 
المهندسني

19911  92 أ شارع احمد عرايب أحمد عراىب

 97شارع التحرير - فوق مطعم 
جاد الدقى

أطباء ومراكز التحاليل
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استاذالفاالب52    

  برج الصفا الطبى – ميدان الحجاز 
– المهندسني

16191 26 ش البطل احمد عبد العزيز

  33 ش احمد عراىب 

 14 ش مصدق

4533441157ش أحمد عراىب – المهندسنيإخصاىئد/ حسني إسماعيل حسني »اميوالب«53    

4 ش شهاب – الدور االولاستاذمعامل تاون الب54     
01201717358

34783633

أستاذمعمل الربكة55    
ش احمد عراىب- المهندسني

15034
50 ش محيى الدني ابو العز- الدقى

5919656 ش مصدق الدقىاستاذمركز النيل لألشعة و التحاليل 56    

7537600965ش محى الدني ابوالعز – المهندسنيأستاذتكنوالب57    

استاذساريدار58    
37498860 92ش التحرير– برج ساريدار – الدقى

37623425 17 ش شهاب - امام  التوحيد و النور

استاذالمخترب59    

64ش جامعة الدول العربية 
 فوق طريان الخليج - المهندسني

37488660

37628376 60 ش لبنان اعىل بنك عودة-المهندسني

33449165 33 ش احمد عراىب –المهندسني

33450376- 37496583 104 ش التحرير – الدقى

استاذمعامل الشمس 60     

 14 ش سوريا أمام مستشفى السالم 

19445

60ش السودان بجوار محطة 
أتوبيس بوالق الدكرور

 19 ش 26 يوليو- ميدان سفنكس

 97 ش التحرير- ميدان الدقى امام 
مسجد اسد نب الفرات

معمل الحياة 61     
6 ش نبيل الوقاد متفرع الوقاد استاذ»رشكة خدمات الحلول الطبية« 

01287733705متفرع من ش التحرير – الدقى 

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

186نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

1116987 ميدان سفنكساستاذمعامل حساب 62    

معمل انب سينا للتحاليل 63    
تقاطع ش المروة مع ش السودان استاذالطبية

- المهندسني
01010575923

01143236238

المهندسني 28ش جامعة الدول أستاذمعمل ايجى الب64     
العربيه بجوار سوبر ماركت مرتو

37498860

33057500

أستاذرويال الب65    

    97ش التحرير – الدقى 

16064

  48 ش شهاب – تقاطع فوزى 
رماح – الدور الخامس 

  10 ش ناهيا – الدور الثالث شقة5

  5 ميدان سفنكس ش جامعة 
الدول العربية - المهندسني

معمل النيل للمعامل 66    
5033369203ش محى الدني ابو العز الدقىاستاذواالختبارات الطبية

33369204

6 أكتوبر- الشيخ زايد

أستاذالمخترب67    

38333997الحى السادس – أمام قرص الثقافة

 المحور المركزى بجوار مسجد 
الحرصى الربج االول من ابراج برىع 

بالزا – اكتوبر 
38361276

داخل المركز الطبى بالقرية 
01090011333الذكية 

استاذالمخترب 68    

مركز خدمات الحى الثالث الزياد 
مول امام مستشفى الشيخ زايد 

39826013التخصىص 

الحى السادس أمام قرص الثقافة

قطعة 27 محور كريزى ووتر مدخل استاذ معامل االنصارى69    
19324زايد 2 بداخل مركز روفيدا الطبى 

مدخل 2 بجوار مستشفى الشيخ أستاذالنيل لألشعة و التحاليل70     
19656زايد التخصىص

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

دليل عالج 187

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

المحور المركزى حديقة الحرصى كايروالب 71     
38359777عمارة السيتيه

5مركز هنيده التجارى – أمام أستاذمعامل الحياه72    
مسجد الحرصى

38377762
38377763

استاذمعامل الحكمة73   

  1 ميدان الحرصى ابراج المدينة 
سنرت أ المحور المركزى

16059
 216 سنرت االردنية التجارى الحى 

السابع

استاذمعامل الشمس74     

75 المحور المركزى- الحى الثاىن 
المجاورة االوىل- امام البنك 

19445العرىب- 6 اكتوبر
مركز خدمات الحى االول الشيخ 

زايد- بجوار مستشفى زايد

استاذمعمل ميتا الب للتحاليل75    

سيلفرمول –برج ادارى – الدور 
الرابع –المحور المركزى جانب 

سيتى سكيب مول 6 اكتوبر
1000052242

سيال مول- الحى الرابع بجوار ىب 
تك ورشكة الغاز- ميدان النجدة 

6 اكتوبر

1000052241
1028888991

معمل ترست الب76    
استاذ »ىت ال جروب لتحاليل« 

الحى الثالث – مركز عناية الطبى 
– امام مستشفى الشيخ زايد 

التخصىص
1226788449

أستاذالربج77   

  7عمارات الفتح الحي الثالث 
المحور المركزي قبل ميدان النجدة 

فوق بنك باركلزي اكتوبر

19911
الحى السابع - 6 أكتوبر - سنرت 

األردنية اكتوبر

 زايد سيتي سنرت - الحي األول - 
بجوار مستشفى زايد العام الشيخ 

زايد

 داون تاون Down Town الشيخ زايد

أطباء ومراكز التحاليل



الجيزة

188نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استاذساريدار78    

السيتى مول – امتداد المحور 
الخدمى – فوق خري زمان

38380611

 بالزا 34 – الحى الثالث  
خلف مستشفى الشيخ زايد 

38514691

الشيخ زايد مول أركان استاذمعامل إكيوالب  انب حيان79    
38516267مبنى 5 وحدة رقم 22

عمارات المدينة عمارة 1 استاذمعامل االهرام مرص80    
01141959522بجوار مسجد الحرصى

المحور المركزىاستاذفرست الب لتحاليل الطبية 81     
38380383 سنرت الفريوز أ الدور 5

استاذالفا الب 82    

مجمع ماجدة

16191

 كايرو ميديكال سنرت

بالم سرتيب مول- الحى المتمزي

مزار مول- الشيخ زايد

  امريكانا بالزا مول- الشيخ زايد 

أستاذرويال الب83   

 المحور المركزى بجوار مسجد 
الحرصى ابراج الربىع بالزا 2

19056

  الحى السادس – المجاورة 
الثانية – أول ش الدولىس 

عمارة 70

   محور 26 يوليو »القطعة 18 توني 
  B الدور الرابع عيادة c تاورز مبنى

الشيخ زايد

أطباء ومراكز التحاليل

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجيزة

دليل عالج 189

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

مراكز األشعة

الدرجة اســــم المركزم
التليفــــونالعنوانالعلمية 

الدقى – المهندسين

أستاذكايرو سكان1     

35ش سليمان أباظة 
المهندسني

19144
55ش عبدالمنعم رياض 

المهندسني

مركز األشعة واختبارات2     
19 ميدان سفنكس ناصية أستاذالعظام »اوستيو تست«

أحمد عراىب المهندسني
23463827

01223599509

مركز صحة سكان لألشعة 3    
38 ش محى الدني ابو العز الدور استاذوالتحاليل

الرابع – المهندسني 

37486100
37486300

01221999253
»19498«

4 ش عدنان المدىن احمد عراىب استاذاوميجا سكان 4    
330520000المهندسني

55 ش عبد المنعم رياض استاذالربج سكان5     
19911المهندسني 

رقم 92 ش التحرير – برج ساريدار استاذمركز الرشوق لألشعة6     
الطبى – الدور 2 – ميدان الدقى

01288880775

5919656 ش مصدق الدقىاستاذمركز النيل لألشعة و التحاليل 7     

319 ش السودان استاذكابيتال سكان8    
بجوار كوبرى عراىب

25171115
01066619000

مركز امراض الكبد 9    
استاذ»فيربوسينس«

98ش محى الدني ابو العز 
المهندسني »عمارة راديو شاك 

أمام نادى الصيد»

3761399
01009282000
01009396000

98ش التحرير– الدقى أستاذالدقى لألشعة10     
برج الدقى اإلداري

23383585
01000010144

16171برج الصفا الطبي – ميدان الحجازأستاذمركز ألفاسكان11    



الجيزة

190نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

مراكز األشعة

فيصل – الهرم – الجيزة- حدائق األهرام

أستاذالطاهرة لألشعة12    
111ش فيصل – برج مرص الخليج

19173 20 »م يمني البوابة الثالثة
 بوابة منقرع- حدائق االهرام

434ش الملك فيصل – فوق استاذاألهرام لألشعة13    
مستشفى تبارك

35868530

مركز ماسرت سكان لألشعة 14    
48101156333899 ش فيصل الدور االول استاذ والتحاليل

35680420

استاذ مركز الرشوق لألشعة15    

 برج بالزا الطبى – الدور االول 
– اعىل سوبر ماركت اوالد رجب 
بجوار برج االطباء – اول كوبرى 

فيصل

01100034875

رقم 1 ش طارق شبيطة متفرع 
من عثمان محرم – الدور 3 بجوار 
التوحيد و النور – الطالبية – هرم

01018707055
01027435386
01288880775

استاذكايرو سكان16     
15 ش مراد- اعىل اوالد رجب 

19144 319 ش فيصل- بجوار النسادون 
الرشقيون

استاذتكنو سكان 17     

45 ش انس انب مالك من ش 
19989شهاب

24 ش مراد ميدان الجزية 

أستاذحافظ رشيف لألشعة18    
11035736460 ش مراد – ميدان الجزية

2عمارة مرص للتأمني – ميدان 
الجزية

35720877

الجزية لألشعة19    
»جزية سكان«

محمد عبد اللطيف 
5ش مراد – ميدان الجزيةمحمود سالم

37746030
37746031

01014844805



الجيزة

دليل عالج 191

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

مراكز األشعة

أستاذسيجما سكان20     

 77ش ترعة الزمر نرص الدني امام 
برج الرضائب – الهرم

 01000103806
35696431

 226 ش فيصل التعاون اعىل 
اسواق بدر 

5 ش عثمان محرم- ناصية الهرم 
امام رشكة سيد لالدوية

1ش طارق شبيطه ناصية عثمان أستاذالرشوق لألشعة21    
محرم الطالبه - الهرم

37777146

37777147

ميدان العرشني مع المساكن استاذ مركز مجد لألشعة22    
1 مكرر اعىل البان الدوار 

3723445

01202078855

1 ش النور من ترعة الزمة استاذمركز النورسكان لألشعة23    
 العمرانية الرشقية

01100464812

الحوامدية

هدى كمال محمد مركز البوىش سكان لألشعة24    
محرم

الحوامدية- ش طراد النيل
01151500004بجوار القسم القديم

6 أكتوبر- الشيخ زايد

عاصم عبداهلل برايت سكان25    
عبدالعزيز حسن

مدينه 6 اكتوبر المحور الخدمى 
الحى الثامن امام خري زمان

38896485
01024599699
01027400046

استاذ مركز الرشوق للألشعة26     
وحده رقم b1 & b14 بالطابق 

االرىض المنخفض – كايرو 
ميديكال سنرت بمدينة 6 اكتوبر 

19668

سيال مول- الحى الرابعأستاذتكنو سكان27     
19989 ميدان النجدة- 6 اكتوبر

استاذفريست سكان لألشعة28    
6 اكتوبر المحور ميدان ماجدة 

بجوار مسجد الحرصى مبنى بريما 
فيسنا الطبى 

39120270
01225103333



الجيزة

192نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

مراكز األشعة

مدخل 2 بجوار مستشفى الشيخ أستاذالنيل لألشعة و التحاليل29   
19656زايد التخصىص

16171أركان مول – مدخل زايد 2000أستاذمركز ألفاسكان30     

ميت عقبه – إمبابة
7127125295 ش الوحده – إمبابةأستاذالريادة لألشعة31    

استاذمركز جاما سكان32    

شارع نادى امبابة الرياىض بجوار 
37100000مسجد الجمعية الرشعية- المنرية

شارع عزبة الصعايدة بمسجد 
33117550اوالد عمرو

كورنيش النيل امام التوحيد 
01121111775والنور – الوراق

استاذ اليف سكان لألشعة33   
123 ش الوحدة – تقاطع ش 

البوىه برج الرضائب الدور االول 
بجوار الفا الب

37109916

01143188222

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجيزة

دليل عالج 193

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء الباطنة

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الهرم – فيصل – العمرانية
25401017204270ش فيصل التعاون –برج االمراءدكتوراه باطنةحاتم عبد الحميد درويش1

سعيد إبراهيم شلبي2    
أستاذ باطنة 
وجهاز هضمى 

وكبد

32 ش الشيخ الشعراوى - اللبينى  من 
فيصل خلف سنرتال المريوطية 

 محطة المريوطية الهرم

 37424010
01223872074

عبدالاله حسني الصادق 3     
إسماعيل

استشارى باطنة 
وغدد صماء وسكر

401 ب ش الملك فيصل 
محطة الطالبية – الهرم

33931603

أستاذ مساعد باطنة صفا رفعت عبد المنعم4     
35695059برج األطباء- أول فيصل- الجزيةوغدد صماء وسكر

باطنة و قلب عالء محمود عبد الحميد حسن5    
35700524 برج االطباء اول فيصلواوعية

01002590345

41437801276 ش الملك فيصل – الدور الرابعاستشارى عىل عبد الرحيم عىل6     

أستاذ جهاز هضمى محمد محمد عامر عفيفي7     
وكبد

برج األطباء -أول فيصل
 55-شارع النادى الرياىض

 35689908 -35715384
01283114650

اخصاىئ جهاز مى سمري محمد8    
41001203104774 ش الهرم الدور 4هضمى و كبد

3 ش الحصن العمرانية الرشقيه  استشارينريه محمود زكى سليم9     
خلف فندق الليدو

 35681771
01005026250

الدقى – المهندسين – العجوزة

أستاذ جهاز هضمى أحمد عىل الرايع10    
وكبد

97ش التحرير أمام جامع أسد انب 
الفرات-ميدان الدقي

 37605597
01008691745

استشاري باطنة أسامه محمد رشاد التوين11     
وسكر و غدد صماء 

25 ش البرصة من ش العراق 
من شهاب–المهندسني

 33385541
01001907992

01069438281 12 ش مصدق برج ايزى الطبىاستشارىايمن محمد عبد العزيز12     
01069997770

األطباء



الجيزة

194نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استشارى باطنة أيمن ربيع عبد القادر13
وجهاز هضمى وكبد

97 ش التحرير – الدقى 
الدور 8 أمام مسجد أسد نب الفرات

 37489366
01277820493

استشارى صالح أمني نافع14
13 ش دمشق – المهندسنيباطنة وقلب

 33447515
01223102440

استشارى محمد أحمد فطني15
37492316 16 ميدان المساحة- الدقىأمراض الدم

01205965501

استشارى باطنة عنايات عزت عثمان16
كبد وسكر

21 ش جابر نب حيان من ش الدقى 
33386748»بجوار المدرسة األلماين

أستاذ مساعد غدد محمد الباسل17
صماء

128ش السودان عمارة كنتاكى 
جامعة الدول العربية- بجوار 

حلواىن قرص االلزييه

 37624776
01223616821

أستاذ باطنة محمد عبدالرحمن أحمد18
وجهاز هضمى وكبد

6ش المتحف المنيل بجوار سينما 
فانت حمامة عىل النيل الصغري

 01005162866
23643009

استشارى كبد محمد عىل محمد حداد عز العرب19
وجهاز هضمى

16 م المساحة –عمارة موبنيل 
- الدقى

33370393

أستاذ باطنة محمد محمد توفيق 20
وجهاز هضمى وكبد

126 ش محى الدني ابو العز تقاطع 
جامعة الدول العربية - المهندسني

 37615352
0127587975

استشارىنادية عبدالحميد غريب21
8 شارع محمد نور الدني

 المطبعة– محوالت هرم 
 أمام مدرسة كريم الخاصة

 33881322
01226897474

مدرس باطنة يارس محمد عبدالحميد أحمد22
وكىل

98ش التحرير برج الدقى االدارى 
01003478868الدور السابع

الشيخ زايد – 6 اكتوبر

1 هـ مدينة الفردوس 6 اكتوبردكتوراه باطنة حاتم عبد الحميد درويش 23
 امام دريم الند

 01066608292
01017204270

األطباء

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجيزة

دليل عالج 195

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جراحة عامة

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة

01067777386 30 ش مراد - الجزيةمدرسارساىن طلعت صابر1        
01277885788

5 ش مراد – ميدان الجزيةاستشاريحسام الدني دياب عبدالجواد2       
 35709400

01225197030

استشاري جراعة عز الدني أحمد سالم3      
عامة و مسالك 

عمارة النرص ميدان الجزية
 الدور 7

 01006091070
35723932

8 ب شارع مراد الدور الثامن شقة استشاريهشام سالم مصطفى سالم4       
804 – الجزية

 35706402
01223527231

الهرم / فيصل / العمرانية

استارى جراحة ارشف الخوىل احمد 5       
بنكرياس وكبد ومرارة

44 ش الهرم بجوار بنك بركلزي 
المريوطية – محطة الوفاء واالمل

 33827077
01005226686

جراحة عامة السيد سعيد محمد باز6       
واورام 

اش رشيف – المساحة أول فيصل 
بجوار مكرونة االنسجام

 01067272357
01141189485

  127 ش المللك فيصلاستشارىعالء عثمان ابراهيم الديب7      
01000283592 19د هضبة االهرام البوابة االوىل  

الدقي– المهندسين-العجوزة

استاذ حراجة عامة حسني ممدوح عزت 8      
و جراحة مناظري

108 ش التحرير – ميدان الدقى 
 الدور االول

 33368090
01062124037

128 ش التحرير بالدقى استشارى عىل محمد محمد سبع 9       
بجوار سينما التحرير

 37609780
 01150009039
01005193318

الشيخ زايد – 6 أكتوبر

استشارى توفيق عبداهلل قائد جزيالن10      
 

مستشفى جلوبال- الشيخ زايد
01222187518

مستشفى الوادى 6- اكتوبر

األطباء



الجيزة

196نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جراحة عامة وتجميل

أطباء جراحة عامة وجراحة مناظير

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة
3001067777386 ش مراد - الجزيةمدرسارساىن طلعت صابر1       

511 ش األهرام – عمارة النرص استشارى عاطف عمر البهايئ2       
ميدان الجزية الدور الرابع شقة 1

 356992003
01003810194

الدقى – المهندسين

108 ش التحرير – ميدان الدقى   الدور استاذ حسني ممدوح عزت3       
االول 

33368090

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الجيزة

احمد عز الدني احمد سالم 1     
عمارة النرص – ميدان الجزية استشارى العطار 

الدور 7 شقة 10
 35723932

01223103256

37746152ميدان الجزية – عمارة النرصاستشارىجمال عبد العظيم عبد السالم2     

35710055 5 ش مراد- الجزيةاستشارىأحمد يحيى فريد3
01222137249

المهندسين

1 ميدان الحجاز من ش شهاب استشاريعمرو مصطفى علواين4    
المهندسني

 33366134
37481670

 6 أكتوبر
0122187518مستشفى الوادى 6- اكتوبراستشارى توفيق عبداهلل قائد جزيالن5    

األطباء



الجيزة

دليل عالج 197

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جراحة عامة وأورام

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

فيصل

55 ش النادى الرياىض اخصاىئاحمد عزازى1       
 برج االطباء اول فيصل

01016049000

اش رشيف – المساحة أول فيصل إخصايئالسيد سعيد محمد باز2     
بجوار مكرونة االنسجام

 01067272357
01141189485

384 ش فيصل محطة مدكور  استاذ محمد صربى عبد السميع علوان3     
35853315بجوار حلواىن البوم

الدقى - المهندسين

ش زنني – امام صيدلية الصحة  اخصاىئاحمد عزازى4      
بوالق الدكرور

01016049000

306ش السودان بجوار كوبرى استشارىعمرو كمال محمد يونس 5     
احمد عراىب - المهندسني

 01002892908
33459895

حدائق األهرام

210 حدائق االهرام – الجزية استشارىعمرو كمال محمد يونس 6     
 01002892908

33459895

أطباء جراحة أطفال

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

481 مكرر ش فيصل برج السالم  استاذخالد عبد الحليم حنفى1
بجوار برج االطباء 

 01011965119
35834970 -01142919718

01001437411عمارة النرص ميدان الجزية الدور الخامساستاذماجد محمد محمد اسماعيل2

األطباء



الجيزة

198نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء عالج أورام

أنف وأذن وحنجـرة

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة

3شارع صربى باشا من شارع أستاذاسما عىل حسن النشيىل1
الربيع – الجزية

35723551
01001812136 

الدقى

53 ش مصدق الدور الخامس استاذ مساعدمحمد عبدالرحمن حسن2
عمارة هارديز 

 37482379
01022755557

933383283 ش التحرير بجوار مقار - الدقىاستاذ محمد مرىس عىل عابدني 3

42 ش الدقى – عمارة التامني استاذ مساعدوسام عىل الرشيف 4
 الدور 11

 37603201
01223422897

30 ش الدقى- عمارة بيومى استشارىوائل عبد الجواد طه عديسة5
01285034947الكنفاىن الدور األول

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة 

عمارة النرص – ميدان الجزيةاستاذ مساعدحازم محمد عىل صالح1      
 511 ش االهرام

35722938
37482838

الهرم – فيصل – العمرانية

برج خالد ش مساكن كفر استشارىحمدى محمد مصطفى الكومى2     
طهرمس خلف بلوك 17 فيصل

 35831685
0123314084

93 ش الهرم – أمام مستشفى استشارىخالد محى الدني وشاحى3     
الهرم الدور الثاىن شقة 28

33849327

األطباء



الجيزة

دليل عالج 199

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

صـدر وحساسية

17ش الفيومى من ش لطفى السيد استشاريمصطفى عبدالحليم أحمد4     
0105036279المساحة- الهرم

العجوزة - المهندسين

استشاريأحمد محمد الموصىل5     
عمارات األوقاف بجوار نادى 

الرتسانه ش6 ع1 أعىل نفق
 ش وادى النيل

 33463012
 0101407072
01221333858

6 ميدان الدكتور النبوى المهندس  استشارىعالء الدني عطية توفيق6     
العجوزة

 01006062974
33455886

128 ش السودان – نهاية جامعة استشارىمصطفى محمد الصايغ7     
الدول العربية

 01001487593
25776820 -37603232

36ش الغريب من ش السودان استشاريمحمد حسن محمد عيد8     
مدير مستشفى السكه الحديد

 33054702
01223415886

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة- الهرم

8 ش مراد – الجزية- برج مراد أستاذطه عبدالحميد عوض بكرى1      
اإلداري بجوار مطاعم جاد

 35727625
01223489103

30001115529554 ش الهرم واجهة عمارات االتحاديةاستشارىايرني محمد صربى2      

المهندسين

128 ش السودان فوق كنتاكى استشاريحسني وجدى المرصى محمد3       
المهندسني

 01116005800
01113332755

األطباء

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



الجيزة

200نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

جراحة عامة و أوعية دموية

قلب وأوعية دموية

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

28 ش مراد – برج سكاى الجزية استشارىحسام زغلول محمد يوسف1
الدور السادس بجوار عمر افندى

01098239818

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة

ميدان الجزية– عمارة مرص للتأمنيأستاذ مساعد يارس حسنى أحمد عبدالرحمن1    
 35724076

 01222455134
35722627

الهرم- فيصل – العمرانية

دكتور رئيس قسم خالد التهامى محمد وجيه2    
بمعهد القلب

برج لؤلؤه فيصل – أمام كلية 
الرتبية الرياضية– ش فيصل 

 الهرم

 37832131
01116203344

182 ش فيصل العريشاخصاىئكريم نبيل السعيد غريب3     
01150431730اعىل محل لطفى لالحذية

1 ش محمد متوىل الشعراوى استشارىعمرو حنفى محمود4    
من ترعة الزمر – العمرانية 

 01152942828
01115140412

300 ش الهرم عمارات االتحاديةاستشارىوسيم سنادة حنني5    
01018630077 عمارة 6 الدور الثاىن شقة 201

42 عمارات أبو الفتوح أمام استشارىبحرية أحمد عثمان6    
مستشفى الجزية الدوىل- الهرم

 01224414670
01011692219

استاذ مساعدمحمد حمدى محمد صالح7     
300 ش الهرم الطالبية 

مدخل عمارات منترص عمارة 1 
مدخل 1 فوق معمل الفا

 01009816446
01125092846

األطباء



الجيزة

دليل عالج 201

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جراحة قلب وصدر

الدقى- المهندسين- العجوزة
1201289000027 ش التحرير - الدقىاستشارىاحمد جالل عبد الفتاح فهمى8    

55شارع عبدالمنعم رياض استشاريحسن الصاوى9     
 المهندسني برج األطباء

 33024445 -33463492
01223124214

33451898- 20301211991488 ش السودان – المهندسنياستشارى حسن محمد عبيد 10     

33352770- 960109595373 ش التحرير – ميدان الدقى استشارى طارق جمال عبدالغفار محسن11    

محمد عبد الفتاح امام عبد 12   
سفنكس 197 ش 26 يوليودكتوراهالمطلب 

01272355260 فوق سوبر ماركت سعودى

استشارىخالد رفعت عبد المجيد13    

برج الحكمة الطبى- 20 ش البطل أحمد 
01067827258عبد العزيز- المهندسني- الدور العارش

مبنى medipoint الطبى- المحور 
01001432397المركزى الجنوىب- الشيخ زايد

 6 أكتوبر

المحور المركزى – ابراج المدينة اخصاىئكريم نبيل السعيد غريب14
01226663669»سابع برج بعد الحرصى 

مرشوع 164 الحى 11 ع 164 اخصاىئأحمد محمد جالل سند15    
01099891263التعاونيات شقة ا أرىض اكتوبر

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الدقى- المهندسين- العجوزة- فيصل

01227345248 45 ش الدقى ميدان الدقى الجزيةاستشارى عماد الدني محمود الرصاوى1
37492344

أستاذ مساعد قلب يارس صادق نصار2      
01001115553- 33369495 37ش السودان شقة 5 الدقيوحالت حرجه

01009166650

01000251414أول فيصل برج بالزااستشارىوليد عباس كامل عىل3      

األطباء



الجيزة

202نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جراحة المخ واألعصاب

نفسية وعصبية

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الجيزة-الهرم – فيصل –العمرانية

أحمد عبدالعزيز عبدالقادر 1      
أبو حجر

أستاذ ورئيس 
قسم

8ش مراد –برج مراد اإلداري 
 ميدان الجزية

 35725551
01062428881

جراحات العمود دكتور ارشف اسماعيل 2
01140772253 1 شارع جامعه القاهرة -الجزيةالفقرى

01090585161

المهندسين 

24 ش جامعة الدول العربية استاذ احمد عادل جمال المسريى3      
المهندسني

 33451407  -24822080
01011993935

71 ش جامعة لدول العربيةاستاذ حسام ابراهيم معاطى 4       
01223100346 دور 4 شقة 403 - المهندسني

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الهرم- فيصل – العمرانية

أرشف عبدالوهاب مصطفى 1       
128ش الهرم- الهرم- بجواراستشارىسليم

 واحة فرعون
 33856719 -33848845

01227660775

 6 أكتوبر

341 المحور المركزي-الحى الثاىن استشاريمحمود احمد فرج2       
01111636700بجوار الحرصى 6 أكتوبر

شبرا الخيمة 

عبد اهلل احمد عبد اهلل اسماعيل     3       
01114260090ش ترعة الشابورى – شربا الخيمة استشارى»مركز نفسية وعصبية و عالج ادمان 

األطباء



الجيزة

دليل عالج 203

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

المسالك البولية

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

 6 أكتوبر

مدينة 6 اكتوبر الحى السابع استشارىحسن سالم عامر 1
01010970525االردنية الدور االول شقة 104

الجيزة

استشارى جراحة عز الدني احمد سالم2
عامة و مسالك

عمارة النرص الدور 7 شقة 10 
 ميدان الجزية

 35723932
01006091070

67ش ربيع الجزيى أمام مجمع استشارينادر نبيه عطا اهلل3
ومحكمه الجزية

 35693715
01001563208

نبيل محمد محيى الدني إمام 4
استشاريالشاهد

15ش سليمان القاىض متفرع 
من ش ربيع الجزيى- حلف بنك 

التنمية واالئتمان الزراىع
01005113416

الهرم – فيصل – العمرانية

استشاريعزت سيد أحمد الدرى5
318ش الملك فيصل 

 محطة حسن محمد بجوار كنتاكى 
امام السعودية للمفروشات 

35843684

71ش عثمان محرم الطالبيةاستشاريمحسن الحماقى عطيه6
35471636 الهرم

الدقى - المهندسين

استشارىخالد حمدى عليوه7

32 ش احمد عراىب اعىل ىب تك 
 المهندسني

01000080826

11 ش ترعة السواحل ش السودان 
01200315512بجوار محكمة امبابة 

برج الصفا ميدان الحجاز استشارى طارق محمد رمزى الليثى8
01000411713المهندسني

األطباء



الجيزة

204نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

عظام

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

 6 اكتوبر

استشارى جراحة احمد الحسني احمد توفيق1    
عظام

مدينة 6 اكتوبر المحور المركزى قبل 
01008908244ميدان فودافون  كايروميديكال سنرت

01148656010

2/32 المحور المركزى - عمارات الفتح استشارىمحمد سعيد عبد المقصود2     
01200126633– برج االطباء 2 اعىل بنك عودة 

الهرم – فيصل – العمرانية

35843447- 35826885 276 الملك فيصل محطة المطبعةاستشارى محمد حلمى الديب3    
01026546676

236 ش الملك فيصلاستشارىخالد احمد الحوت4    
33883706 التعاون- الهرم

الدقى – المهندسين –العجوزة

30ش السودان –المهندسنياستشاريأسامه رجب عبدالفتاح5    
 الدور الثاىن شقة 3

 01223419818
33357590

197شارع 26 يوليو برج سفنكس استشاريايهاب احمد محمد نجم6     
اإلداري الدور السابع شقة 705

 01223155495
01001404124

تامر محمد هاىن السيد محمد 7    
20 ش بابل من شارع مصدق استشارىابو هميلة

 الدقى
 01000356818

33379677

42 ش مصدق – الدقىاستشارىيارس عاصم محمود8     
 01001703070

01033113344

3701200126633 ش وزارة الزراعة – الدقى  استشارىمحمد سعيد عبد المقصود9     

96 ش التحرير ميدان الدقى استشارىمحمد مسعد معروف ناصف10    
01005358715اعىل مطعم أربياتا بجوار ساريدار

أستاذ جراحة ابراهيم جادو11
عظام

7 ميدان سفنكس الدور 5 بجوار البنك 
01002408988االهىل المرصى اعىل مول الكمبيوتر

األطباء



الجيزة

دليل عالج 205

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

طب طبيعى وروماتيزم

أطباء أطفال

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الهرم – فيصل – العمرانية

9ش وهدان من فيصلدكتوراهكلثوم محمد عبدالحميد1
 محطة المطبعة

 35860497
01006572119

2ش عز الدني عمر محطة العريش اخصاىئمحمد ابو بكر الصديق2
خلف بنك مرص الدور الثاىن

 01001666836
33851401

الدقى – المهندسين- العجوزة

أستاذ روماتزيم محمد رضا عوض3
وطب طبيعي

106ش جامعة الدول العربية
 المهندسني

 37499995
01222125984

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

المهندسين

84 ش النيل االبيض برج مكة استشارىارشف صبحى لبيب1    
33027320 ميدان لبنان 

90 د  ش احمد عراىب فوق البنك استشارىزينب عبدالمنعم النحاس2     
المركزى - المهندسني

 33046399
01220500327

48ش البطل أحمد عبد العزيز استشارىأمال مصطفى محمد إدريس3
01002004994المهندسني

الجيزة – الهرم – فيصل – العمرانية

19ش خاتم المرسلني العمرانية استشاريحلمى أمني محمد4    
غربية بجوار اسواق عالم

 37799335 -33847388
01222762963

استشارى حساسية  فاطمة الهنيدى5
35723234ميدان الجزيةوصدر أطفال

األطباء

د... .. .. 



الجيزة

206نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

استشاريجمال محمود البطران6    

 5عمارات الرشكة الوطنية 
نهاية الملك فيصل40-ش زغلول  

كفر الجبل

 01006604209
01123333996

هضبة الهرم البوابة االوىل 
»خوفو« اسفل معمل الربج 

 01115119107
01156983881

برج األطباء أول ش الملكاستشارى سامح توفيق محمد عامر7    
 فيصل الهرم

 35720580
01140192948

محمد عبدالكريم محمد 8
328 ش الملك فيصل استشارى الكيالىن الرشقاوى

»حسن محمد« أبراج الرشوق 
 37825350

01001278760

أستاذمحمد محمد عبدالسالم محمد9    
35713157برج األطباء أول الملك فيصل الهرم

 271 ش الملك فيصل برج الرشطة  
38534692التعاون 

13ش ذهنى األندلس الهرم استشاريمصطفى أحمد سالم هيكل10     
الجزية– أمام فندق أوربا

 35858061
01224446597

استشارييرسى أحمد عبدالحى العزىب11     
12ش مازن من محمد يوسف
 من د/ الشني خلف مدارس 

المستقبل كوم األخرض فيصل

 37410047
01005231005

أخصاىئ حساسية وسام حسن قطب12    
ومناعة أطفال

11 ش عيد مصطفى أول فيصل برج 
01011633350بالزا الطبى أعىل أوالد رجب

386 ش الملك فيصل محطة أستاذوائل عرفات المنىس13   
مدكور الهرم فوق حلواىن البوم

 37795253
01153899339

الدقى

عالء الدني مصطفى محمد سيد 14    
22 ش مصدق –  الدقىاستشارىالمسلمى

 237616217
01006695495

استشارى قلب محمد عىل عبدالحى حجازى 15    
أطفال 

97 ش التحرير امام مسجد اسد 
انب الفرادت الدقى  – ميدان الدقى

 01064692222
33353105

114ش التحرير الدقى- الدور استشارى نهى أبوالوفا16    
العارش أمام مرتو الدقى 

 33357364
 01005052533
01004937555

األطباء



الجيزة

دليل عالج 207

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء العيون

33377637 10 ش محى الدني ابو العز - الدقىاستشارىوجدى عبد القادر محمد هاشم17   
01223581490

37600582 40ش مصدق- الدقىاستشارييوسف جابر المالح18    
01001688827

40 ش الدقى - ميدان الدقىاستشارىعزة عصام الدني الشيخ19
 01221840145

 37621755
001117587215

4501006345060ش الدقى أعىل عصري فرغىلاستشارىأمال صربى20

ميت عقبة– الصحفيين إمبابة

منى حلمى أحمد سند21    
أستاذ ذوى 
االحتياجات 

الخاصة

4ميدان الملكة زبيدة
 مدينة الطلبة– الصحفيني

33032682
33468590 

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الجيزة - الهرم- فيصل- العمرانية

أستاذأحمد اسماعيل محمد كامل1
ميدان الجزية- عمارة النرباوى 

فوق مطعم ميدان الجزية
 الدور الثالث بجانب الغليون

 35723230
01004494424

عمارة النرص الدور 7 شقة 8استشاريالسيد محمد السيد الطوخى2
 ميدان الجزية

 35723916
 35684424
0100140529

حسام الدني عمرعبدالعزيز عىل 3
35875859 242 ش الملك فيصل الجزيةاستشاريالرشيدى

01065839226

استشارىخالد قطب عبد اهلل محمد4
321 ش الملك فيصل - محطة 
حسن محمد اعىل النساجون 

الرشقيون

 37797126
01141881888

األطباء



الجيزة

208نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء جلدية وتناسلية وعقم

2521001941099ش فيصل- التعاون – الهرماستشاريعماد محمد أحمد رزق5

برج بالزا الطبى اول ش فيصل مدرس محمد صربى محمد قطب 6
بجوار برج االطباء

 01150033378
01016006681

410 ش الهرم فوق مكتبة الوان استشاريمعزت حامد7
01110511006نرص الدني

271ش الملك فيصل برج الرشطه دكتوراهمعزت عصام زكى محمد غيث8
محطة التعاون الدور 5 شقة 7

 01221036368
35833745

الدقى – المهندسين – العجوزة
33441702 131141221223 ميدان سفنكس – المهندسنيأستاذأحمد براده9

عمارة األوقافاستشارىالسيد محمد السيد الطوخى10
109ش التحرير- الدقى

 33353673 -33355139
01118385875

دكتوراهالسيد محمد السيد الرفاىع11
70ش شارع السودان 

الدقى بجوار مزلقان ناهيا بجوار 
موقف أتوبيس بوالق الدكرور

 37494128
01012359973

158أ ش السودان تقاطع اخر ش استاذ مساعدمروة متوىل عبد العزيز12
سوريا مع السودان الدور الخامس

 01018882059
37609539

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

 الهرم- فيصل- العمرانية

احمد محمد عبد العظيم محمد 1
263 ش الملك فيصل الرئيىس استشارى عمر

01112511369– التعاون – امام بزنينة

01112123976 160 ن حدائق االهراماستشارىاحمد محمد عىل حسانني2
33798590

برج األطباء أول شارع الملك استشاريأسامه سيد فرغىل3
فيصل الهرم

 35693524
01149971717

األطباء



الجيزة

دليل عالج 209

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء النساء والتوليد

الدقى – المهندسين- العجوزة

37499157 132ش التحرير الدقىأستاذحسنى عوض4
01001406160

58ش سوريا تقاطع شارع أستاذشريني عبداهلل محمد صبيح5
33383009السودان – المهندسني

50ش محى الدني ابو العز استاذعزمى عبد اللطيف 6
 ناصية عماد الدقى المهندسني

 01061408670
33360361

1733020304 ش لبنان المهندسني الدور الرابعاستشارىعال محمد محمود رأفت 7

37 ش البطل أحمد عبد العزيز استشارىعبري محيى الدني فودة8
 المهندسني

 01010610464 -33472782
01010610460

437611062ش محيى الدني أبوالعز تقاطع ش التحريرأستاذ مساعدمنال محمد صالح الدني9

78 ش ابو بكر الصديق تقاطع استشارىعبد الفتاح عبد اللطيف محمد10
ناهيا – بوالق الدكرور

3273215
01005244913 

6 اكتوبر- الشيخ زايد

احمد محمد عبد العظيم محمد 11
استشارى عمر

6اكتوبر بجوار مسجد الحرصى 
فوق معمل المخترب برج1 برىع بالزا 

الدور الرابع 
01112511369

محور الشباب- بجوار حلواىن دكتوراةشريني فاروق سيد جمعة12
01060848921البوار- الشيخ زايد

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

ميدان الجيزة

استشاريأسامه صالح الدني الطاهر1    
35693242 6ش محمود عزمى – ميدان الجزية

 30ش مراد اعىل راديو شاك 
 الجزية

01223623099
35704884

األطباء



الجيزة

210نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

35680181- 535680182 ش الجامعة ميدان الجزيةاستشاريفكرى فارس ساويرس2    

ميدان الجزية عمارة النرصأستاذمحمد إيهاب عىل سليط3     
 الدور 3 شقة 2 

 01281033032
01001407972

عمارة النرص – ميدان الجزيةاستشارى »ب «منى الحسينى 4    
 01222104754

35721790

إخصايئناهد عبدالنعيم أحمد5    
35693242 6ش محمود عزمى م.الجزية

 30 ش مراد عىل راديو شاك 
 الجزية

35704884
01001156533

عمارة النرص  الدور 3 شقة 12استشارينبيله قالده6    
 ميدان الجزية

 35726894
01005246356

هاىن السيد عناية 7    
استشاري زميل 
الكلية الملكية 

بإنجلرتا

140ش المحطة من شارع البحر 
األعظم بالجزية

 01006030665
35738828

 6 أكتوبر – الشيخ زايد

اخصاىئحنان امام عمر جمعة8    
كايرو ميديكال سنرت امتداد المحور 
المركزى 6 اكتوبر الدور الثاىن عيادة 

48 قبل ميدان فودافون

 01553586967
01117326089

6 اكتوبر المحور المركزىاستشارىسامية محمد رشدى 9     
38352515 برج االطباء 2

الحى االول المجاورة الثانية بجوار استشارىعزت محمد الصاوى 10     
صيدلية الصاوى – 6 اكتوبر 

 38368996 -22044537
01223373494

 استشاريعفاف حلمى عبدالفتاح 11    
6 أكتوبر محور خدمات 7 و8

 »محور التحرير « الياسمني مول 
بجوار أوالد رجب

 01223429649
01111366630

01222653878مول القدس زايد اول – الشيخ زايد استشاريماجده محمود حلمى مصطفى12   

الهرم – فيصل – العمرانية- المنيب

برج األطباء أول فيصل أستاذ أحمد فتى13     
 الدور الثالث شقة 10

 37745987
01001553600

األطباء



الجيزة

دليل عالج 211

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

احمد عبد المجيد عبد اهلل عبد 14    
32 ش المراىغ امام العرص استشارىالرحمن

25585533الحديث – محطة مدكور

برج األطباء أول فيصل استشارى عفاف حلمى عبدالفتاح 15    
الدور الرابع شقة 404 

 01223429649
01111366630

20901005759874  هضبة حدائق األهراماستشارىأرشف عبد المنعم محمد أحمد16   

عالء عبدالقادر سلطان17    
445 ش األهرام أمام قسم استشاري»عالء سلطان«

العمرانية الجديدة الجزية
 35831113

01001407507

114 ش الهرم الرئيىساستشارىمحمد حسب اهلل رشاد18    
 امام عبد الرحيم عمرو

 01152667346
37721335

15 ش المدرسة أمام السنرتالاستشارىهانئ محمد أحمد لطفى19    
 المنيب- الجزية

 01004164758
01000457807

19ش الجابر خلف كازينو الليل أستاذمدحت مسعد التمامي20     
بالهرم

 35852704 -35855384
01223133841

446ش الملك فيصل برج النرص استشاريمحمد حسن مصطفى محمد21    
الدور 9 شقة 909

 37800888 -37800777
01222181806

206 عماره 2 ج مساكن شباب اخصاىئمحمد حامد هاشم خرض22   
37239488طهرمس متفرع من ش فيصل 

محمود محمد عبد الحليم »مركز 23    
الوفاء « للنساء والتوليد

11 ش الجندى الكوم االخرضاستشارى
 من سهل حمزه -الهرم

 33886207
01061812550

31ش صالح عبدالعزيز استشارى »ج «نجوى محمد عبدالودود24    
 ميدان يحيى شاهني – الهرم

 3876347
01001553600

410ش الهرم فوق مكتبة الوان  اخصاىئهبة اهلل محمد ابراهيم25    
01009537995الدور الرابع

601066449915ش عبده نب الجراح – من ش فيصلاستاذمحمد عىل محمد محمد ابراهيم26    

الدقى – المهندسين – العجوزة- بوالق الدكرور

104 ش التحرير الدور الثالث  أستاذأحمد حسن التاجى27   
ميدان الدقي

 33379415
01001423542

37608073- 2201270505205 ش بولس حنا الدقيأستاذأحمد محمد مجدي28    

األطباء



الجيزة

212نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

37600307 18ش الدقي الدور 2مدرسأمري عرىب جرب يوسف29     
01222816912

برج الصفا الطبى الدور السادس استاذ مساعدأيمن أحمد حسن عبداهلل30     
 المهندسني

 33384152
01001721205

37624100 105 ش السودان الدور الرابعاستشاريإيمان سمري حسن عرايب31    
01278729595

زينب رجب محمود عثمان 32    
01158882008 158 ش السودان المهندسنياستشارىالسخاوى

37496595 -33380308

203ش السودان-المهندسني استشارى إيمان فاروق محمود33     
-الجزية

 01007454070
330457767

01110014999 15 ش جابر انب حيان - الدقىاستشارى عبد المنعم عبد الفضيل الروىب 34    
01006604128

استشارى عنايات أحمد خرض35        

39ش جامعة الدول العربية 
 المهندسني

 01003534646
33381569

21 ش جابر نب حيان الدقى 
01003534646بعد ناصية مكتبة سمري وعىل

14 ش مصدق الدور السادس استشارىعمرو حسن حسني محمود36    
 الدقى

 33384547
01118820748

90ج ش أحمد عراىب استشاريمحمد أبوالسعودحنفى سليمان37    
 ميدان سفنكس – المهندسني

 33031055
01223314515

30 ش السودان استشارىمحمد احمد حسن احمد عبد اهلل38    
 الدور الرابع - الدقى

 37496016
01001721206

محمد جالل عبد الفتاح 39     
37604433 26 ش سوريا - المهندسنياستشارىالبطوطى

01001212129

استشارى »ب «منى الحسينى40   
20 ش البطل احمد عبد العزيز 

 المهندسني
 0122104754

37619012

26ش عمر نب الخطاباخصاىئ نجالء عمر محمد عمر41   
01223335547 من ش المروة - الدقى

82ش السودان – المهندسني استاذمحمد عىل محمد محمد 42    
 الجزية

01018557503

األطباء



الجيزة

دليل عالج 213

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

أطباء الفم واألسنان

ميت عقبة – الصحفيين – إمبابة

64ش طلعت حرب استشارى إيمان مصطفى محمد مصطفى43   
 مدينه التحرير – إمبابة

 33118878
01221766938

استشارى عنايات أحمد خرض44    
20ش الطيار فكرى زاهر

 امام مسجد الهدى – مدينة 
التحرير امبابة

 01003534646
33381569

17 ش السودان استشارىهشام صالح محمد ابراهيم45   
 برج الكيت كات الدور 2 

 33133353
01001446586

الدرجة اسـم الطبيـبم
التليفــــونعنــوان العيــادةالعلمية 

الجيزة

38 ش ربيع الجزيى استشارىبهاء الدني سيد محمود1
 بجوار المحكمة 

 01224631111
35696311

1ش جامعة القاهرة استشاريعايدة إيليا2
 ميدان الجزية

35721685

49ش ربيع الجزيى – محطة الجزيةاستشارىفؤاد عبدالعزيز شلتوت3
 01001927859

35720908

هيثم السيد محمود يوسف    4
1ش منصور الزيدى من ربيع استشارى»هيثم يوسف«

الجزيى
 35726310

01062412529

أكتوبر – حدائق األهرام – الشيخ زايد

سيتى سنرت مول الحى االول بجوار اخصاىئاحمد محمود عبد القادر غزالة 5
01006337399مستشفى زايد العام - الشيخ زايد

6 اكتوبر – غرب سويد مدرسخالد احمد طلب محمود6
 مجاوره 11 بلوك 4/15 فيال 13 

 38354706 -38354708
01005620064

6 اكتوبر-الحرصى –مجمع ماجده  استشارىسميه صبحى سيد ابو زيد7
الدور الثالث

 01011806864
0110004718

األطباء



الجيزة

214نقابة الصحفيين
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

عمارة 216 المحور المركزى استشارىكريم عبد الحميد محمد عىل8
أمام مستشفى جامعة 6 أكتوبر

 01003409207
01100047418

121 ج مدخل البوابة االوىل اخصاىئمصطفى ممدوح محمود محمد9
 حدائق االهرام

 01009766616
33800484

محمد أحمد عبد العزيز 10
أكتوبر ميدان الحرصى- خلف زمزم أخصاىئ»عيادة الفريوز«

مول- أعىل مطعم رستو
 01114808901

01220982966

21 ب ش الرثوة المعدنية البوابة اخصاىئمحمود هاىن محمود عبد الحميد11
37625659االوىل – حدائق االهرام 

اخصاىئنادر صالح جندى 12
سنرت الفريوز 2 المحور المركزى 

بجوار مول النرص الرياىض كنيسة 
المطرانية 6 اكتوبر 

 01273746370
01013266321

01122070300 ابراج الربىع بالزا - اكتوبراخصاىئهند عادل احمد توفيق13
01144446745

الهرم – فيصل – العمرانية

استشارى »ج «أحمد السيد محمد محمد14
20أ عزالدني عمر برج الروضة 

الهرم

 37490216 -37711240
 37490217

01143075636

6 ش المستشفى استشارى اسامة محمد الجمل 15
بجوار مستشفى الهرم

 37446477
01001486904

77 ش الشعب – أول الهرم  اخصاىئاسالم غاندى عبد الشكور16
عمرانية غربية – عمارة أبو الفتوح

01007846118

1 ش محمد خريى تقاطع ش ترعة عبد العال اخصاىئاسماء عىل عيىس حسن17
01008933424مام مسجد المؤمن بجوار مرتو فيصل

40101280576232 ش فيصل الطالبية اخصاىئارشف لطفى الجمل 18

17 ش عبد المجيد بدوى حى الزهور استشارىامرية متوىل حسن19
01151698428العمرانية الرشقية

4 امتداد ش عبدالبارى رشاب استشارى حسن محمد البنا20
 الكوم األخرض فيصل

 37441144
01001652627

6501144244840 ش ترسة العمرانية- الجزيةأخصاىئشهاب منري مصلح الحرير21

األطباء



الجيزة

دليل عالج 215

الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

ش الشعراوى من ش الملكة أخصاىئمحمد صالح محمد فهمى22
01097799372العرشني- فيصل

5801223496536 ش ترسا – الطالبية هرم - جزيةاستشارىرفقى وديع واسيىل23

01001428019 7 ش الصنديىل فيصىل فيصلاستشارىطارق هيبه24
37226862

446 ش الملك فيصل اخصاىئعبد العزيز محمد احمد موىس25
برج النرص الدور 6 

 01114844884
35825812

97 ش رمسيس الثاىن من ش اخصاىئعمرو صبحى عبد المنعم نصار26
العريش الهرم امام مرتو ماركت 

 01116543028
 01100239454

33830130

استشارىصباح محمد محمد صالح27
01222406852 314 ش فيصل محطة حسن محمد الدور2 

 هضبة الهرم البوابة االوىل 
منطقة ج رقم 135

01126300358
35861312

استشارىمنترص محمد فؤاد28
432 ش الملك فيصل محطة 

المساحة ناصية ش عبدالعزيز 
المنوفى بجوار مستشفى تبارك

 37836252
01067396477

12ش القاهر من شارع نارص الثورة  استشارىمحمد نبيل عبدالتواب29
الهرم

 01001176227
35823728

فيصل المطبعة – عمارات رشكة اخصاىئمحمد عبد المجيد نرص عمارة30
القاهرة للالسكان – عمارة 7

35825320

محمد عبد اللطيف محمود 31
اخصاىئسليمان

10 عمارات النقابات 
 بجوار تجنيد الجزية 0 امام مسجد 

السالم الرماية
01001001990

35035853543 ش الهرم – بجوار االوبرجاستاذ محمد عىل اليسقى32

8 ش رمزى فرج امام سنرتال استشارى محى الدني حامد اسماعيل33
الهرم محطة حسن محمد

 35821134
01005254698

اخصاىئمصطفى ايمن احمد لطفى34
37232808  الشهيد احمد حمدى – فيصل – برج الفريوز

ش العرشني مع الملكة فيصل 
01062008860امام مركز تجميل عادل المرصى 

األطباء
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257 ش الهرم عمارة رويال سنرت استشارىنهى اسماعيل ابو العزائم35
الدور الرابع شقة 401

 01060060080
35830760

الدقى – المهندسين – العجوزة
01111580173- 9033441904ج ش أحمد عراىب – المهندسنياستشاريابوالفتوح محمد ابوالفتوح36

37711240- 37490216 87ش0مصدق الدقياستشارى »ج «أحمد السيد محمد محمد37
01143075636

21ش البطل أحمد عبدالعزيز استشارىأحمد عبدالقادر الفيومي38
المهندسني

 33451253
01096150382

190ش السودان بجوار مزلقان اخصاىئاحمد محمود عبد القادر غزالة 39
01011161125ارض اللواء 

16 ميدان هيئة التدريسدكتوراهاحمد نبيل احمد فهمى40
 مصدق- الدقى

 01111140404
33389810

305 ش السودان – المهندسنيأخصاىئمحمد محمود عويضة41
 أمام التوحيد والنور

 01025541704
33444424

33370689- 5337493721 شارع السودان – الدقىأستاذايهاب سليمان إبراهيم القطان42

6 ش التحرير – الدقى – الدور الخامس استشارىباسم إبراهيم يوسف الشني43
بجوار مرتو البحوث أمام مقار 

 0115979771 -33386214
01002088938

203 ش السودان المهندسني استشارى حسني كامل بيومى44
مقابل مزلقان ارض اللواء 

 01061810949
33451898

29ش نوال أمام قسم العجوزة استشارىحسن محمد البنا45
- الدقى

37601845
01001652627 

عبد التواب خلف فيض اهلل 46
58 ش الرشيد متفرع اخصاىئ عباده

من احمد عراىب – المهندسني
 01005634404

3453830 -01129297556

01001493377 32ش أحمد عراىبإخصاىئعالء الدني الرشيف47
23622285 -33473287

31ش غزة – المهندسني إخصاىئعىل عيىس أبوطبل48
 خلف مستشفى دمشق

01001038959

7333389325 ش ايران من محيى الدني ابو العزاخصاىئغدير وجدى عبد القادر محمد49

األطباء
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197 ب من 26 يوليو – العجوزة استشارىسامى احمد محمد حسني 50
سفنكس تاور الدور الثالث

 01227889051
33442022

42ش الدقى عمارة مرص للتأمني استشارىسيد عبدالرازق سيد51
الدور 6

 33364961
01223726709

4ش محيى الدني ابوالعز شقة5 استشارىصالح عىل عىل بدر52
الدقى

 01224895454
37603593

33381167- 9801001590791 ش التحرير - الدقىاخصاىئشامل حسني عبد العزيز53

90ش وادى النيل – المهندسنياستشارىمحمد سيد متوىل درويش54
 01223948602

33460331

استشاريمحمد أمني مصطفى55
18 ش أبوالمحاسن الشاذىل

 خلف فندق اطلس بجوار العمدة 
الدور األول شقة 5

 01222420208
33466624

محمد رشيف محمد فرج  56
01009132931 17 ش الغيث - العجوزةاستاذ  »مركز التقوى لالسنان« 

33036213 -33031379

29ش نوال – العجوزة اخصاىئمحمود هاىن محمود عبد الحميد57
 امام قسم العجوزة

37625659

24 ش ابراهيم البعثى اخصاىئمؤمن احمد عبده صالح58
 احمد عراىب  - المهندسني

01272228227

71 ش جامعة الدول العربية استشارىهشام محمد عبد الفتاح59
 برج الكوثر االدارى - المهندسني

3353738
3370047 

5333361844 ش الزهراء الدور االرىض- الدقىمدرسسامح محمد رشيف ابو ستيت60

ميت عقبة – الصحفيين – إمبابة – وراق العرب- أرض اللواء

إخصاىئمدحت حفنى حامد61

  13ش عرسان عبدالنعيم
01009556750 من ش ترعه السواحل – إمبابة

236 ش ترعة الزمر ارض اللواء 
بجوار مسجد الهادى 

01223571287
01027430700

10 ش ترعة الزمر- برج مكةدكتوراةمصطفى صابر محمد عطا62
01281477011 بجوار التوحيد والنور

األطباء
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المراكز الطبية

المراكز الطبية الشاملة
التليفــــونعنــوان العيــادةاسم الطبيباسم المركزم

الجيزة – الهرم – فيصل – العمرانية 

مركز عامر عفيفى للكبد 1
والجهاز الهضمى

أ.د محمد عامر 
عفيفى

55ش النادى الرياىض – برج األطباء 
أول ش الملك فيصل – الجزية

0128311465
35715384 

37601324- 637601348ش التحرير- الدقى – الجزيةحازم ممدوح الربيدىمركز الدقى التخصىص للجراحة2   

مركز الجزية لتفتيت الحصوات 3    
و ديناميكية التبول 

سمري صالح 
01157779187 3 ش المحطة - الجزيةمصطفى ابو العز

01099963318

مركز نبض الحياة للقلب 4
3801157057091 ش االربعني الطوابق الثالثاستشارينيواألوعية الدموية

مركز القلب د/ طارق ابراهيم 5
الدسوقى

طارق ابراهيم 
الدسوقى

427 ن ش الجيش 
 البوابة الرابعة – حدائق االهرام

 01100664331
01001686107

هبة أبو الهمم عيادات كنانة التخصصية6     
سيد الكناىن

42 ناصية الوفاء واألمل 
 ش الهرم – مريوطية

 01097039699
37710551

احمد رشيف عبد مركز اطفالنا مركز طب اطفال7     
69 ش ربيع الجزيى – الجزية الرؤوف

 01015567769
35709828

مركز إيجيبت كلينيك لألنف 8    
واألذن

أحمد عبد الوهاب 
أحمد حسن 

الرشيعى
35684484 8ش مراد برج جاد- الجزية

01067704577

محمود محمد عبد مركز الوفاء للنساء و التوليد9   
الحليم

4 ش عبد اللطيف متفرع من سهل 
حمزة العريش هرم 

 01061812550
33886207

يحيى السيد عيادات تاج الصحة التخصىص10
شحاتة

15»س حدائق األهرام
 البوابة الثالثة

01019199975

هبة أبو الهمم عيادات كنانة التخصصية11
4201552035597ش الهرم ناصية الوفاء واألملسيد أحمد

صافى محمد مركز المنارة للرعاية الطبية12    
ابراهيم

408 ش الهرم 
01011184409بجوار مبنى محافظة الجزية

مركز أجيال للوالدة وأمراض 13
النساء

محمد فاروق 
يوسف محمود

محطة المعدية طريق مرص أسيوط 
01001302824– منيل شيحة- مركز الجزية
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الدقى – المهندسين – العجوزة

مركز مرص سكوب للمناظري 14
الجهاز الهضمى

ايمن ربيع 
عبدالقادر أحمد

2ش التحرير محطة البحوث امام 
مقار الدور الثالث الدقى

 01152360225
33357243

مركز نبض الحياه للقلب 15
استشارنيواألوعية الدموية 

5 م المساحة أمام فندق سفري 
عمارة البنك األهيل الدقي

01157057092  98 ش جامعة الدول العربية 
بجوار االسواق الحرة 

 المهندسني

15801014202223 ش السودان - المهندسنيزينب الجاوىمركز زد جمالك جلدية 16     

عبد العاطى بكرى عيادات نور الفؤاد التخصىص17      
1117709902 50 ش جزيرة العرب المهندسنيحسني

01062266770

3ش البطل احمد عبد العزيز استشارىمركز الحكيم الطبى التخصىص18     
 المهندسني

 33025872
 01023088003
01005018005

مركز الكبد و مناظري الجهاز 19
01062388890 142 ش السودان - المهندسنيرشيف عباسالهضمى و القلب  

37626423

الهيئة المرصية العامة للمصل 20
و اللقاح »فاكسريا 

عبد الحفيظ احمد 
5137611111 ش وزارة الزراعة - العجوزةزغلول

37483194 

2333371362 ش التحرير - الدقىالمركز القومى للبحوث21     

دار الطب للرعاية وعالج 22    
01004478888 5 ش عمان الدقى الجزية هاىن عوض اهللأمراض القلب هارت بليس

01027287744

كايرو سكوب ألمراض الجهاز 23
الهضمى والكبد

نبيل محمد 
النحاس

9ش التحرير بالدقى
 أمام محطة مرتو البحوث

 37483194
33361688

48 ش عبد المنعم رياض يارس المسيدىاليف للكىل24     
المهندسن

 33035063
01026000533

طارق ابراهيمعيادات الهميمى التخصصية25     
74 ش جامعة الدول العربية 

– الدور الخامس – شقه 1  
المهندسني

 01143434317
01143434344

مركز العجوزة للجهاز الهضمى 26     
و الكبد

صالح محمود 
صالح

3 ش المراىغ متفرع من ش 
المتحف الزراىع  – العجوزة 

33386722
33374808

المراكز الطبية
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مراكز العالج الطبيعى

مركز العاصمة للجهاز الهضمى 27    
12 ش الثمار – ميدان مسجد نجالء عىل حسنو الكبد

مصطفى محمود 

 333843143
 01000909895
01010333336

والء فتحىعيادات تكنو كلينك28
75ش محى الدني أبو العز

 تقاطع جامعة الدول العربية
 الدور الثاىن

01027857759

مركز هارت كري كلينيكى 29     
1029373973 97ش التحرير الدقىمحمد أحمد صربىلفحوصات القلب

1005719820

6 اكتوبر – شيخ زايد – حدائق االهرام

محسن عبد المنعم عيادات الحرصى الطبية30
محمد

قطعة رقم 2192 المجاورة الثامنة 
الحى الثاىن – 6 اكتوبر 

 01143331333
38363325-38363325

احمد رشيف عبد مركز اطفالنا مركز طب اطفال31
الرؤوف

69 ش ربيع الجندى
01015567760 امام محكمة الجزية

مول الرسايا بجوار السعودى زكى أحمد زكىعيادات هوب- مركز شامل32
01000056041ماركت- الشيخ زايد

التليفــــونعنــوان العيــادةاسم الطبيباسم المركزم

6أكتوبر- حدائق األهرام

محمد سميح عوض مركز العناية للعالج الطبيعى1
اهلل

مدينة 6 أكتوبر الحى السابع 
فيال 97 بجوار المختار سنرت

38376126
01227520984

رشيف محمد مركز العوىض للعالج الطبيعى2     
01283357999اكتوبر ميدان الحرصىالسيد الغوىض

مركز الفردوس للعالج 3    
الطبيعى 

محمد صربى محمد 
عبد اهلل

مدينة الفردوس 6 أكتوبر 
أمام دريم الند عمارة 64 شقة 7

01001972238
38857703

جيهان عبد مركز النيل للعالج الطبيعى4    
السميع درويش

سيتى مول عىل الدني 
 الحى السابع – 6 اكتوبر

39122256
0111112054

دايموند مول ميدان ماجدهاحمد رافتمراكز حياه للعالج الطبيعى5    
01099295836 6 اكتوبر الدور االول

المراكز الطبية
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مركز العرىب للعالج الطبيعى 6
ش معهد الحرصى األزهرىامري العرىبوالسمنة

01007027212 الحى االول- 6 اكتوبر

عبد اهلل اسامة مركز حياة للعالج الطبيعى7
عبد اهلل

104 مول حياة- الحى الثالث
01000043808 الشيخ زايد

امرية حسنيمركز رعاية للعالج الطبيعى8
32 ش حسن مبارك- خلف 

مخازن السالب الدور االول- برج 
العدالة- الحى العارش

 01010707039
0128066424

حدائق االهرام البوابة االوىلرضا عليوةمركز السلوى للعالج الطبيعى9    
01121857561 5أ عمارة 30 بوابة خوفو

الهرم – فيصل – العمرانية

المركز التخصىص للعالج 10    
الطبيعى

عصام محمد أحمد 
عبدالفتاح

166ش فيصل – عمارات سعودى  
عمارة3 شقة 5

37410361
01142282525
01001274548

مركز البتول للعالج للعالج 11     
عماد نادرالطبيعى

24 ش مراد
 فوق تكنوسكان الجزية

العمرانية خاتم المرسلني

01223674998
35633322
35699025

محمد احمد عىل مركز الصفا و المروة 12     
اسماعيل

16 ش الفتح االسالمى خلف مسجد 
خاتم المرسلني - الهرم

01116637455
01122300994

وحيد حمدى مركز الورا للعالج الطبيعى13
السيىس 

 مشعل ش سعد زغلول
33712304 بجوار التامني الصحى الهرم

 البوابة الرابعة – حدائق االهرام 
01154998024
01154998030

مركز جريس »صحة  للعالج 14   
الطبيعى

01100886585الحى االول – 6 اكتوبرعىل عز الدني عىل

اول فيصل 434 ش فيصل- اعىل حمدى السيدمركز نور االسالم  15     
مستشفى تبارك و االهرام لألشعة

01112216245
01064355955

300 ش الهرم عمارات االتحادية  رواية رخامركز رخا للعالج الطبيعى16    
1028297470- عمارة 5 الدور الثالث – الجزية 

جيهان عبد مركز النيل للعالج الطبيعى17    
1460111120054 ش الهرم - الجزيةالسميع درويش

39122256

المراكز الطبية
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   18
مركز الشفاء للعالج الطبيعى 

المكثف و ذوى االحتياجات 
الخاصة 

محمد ابو بكر 
الصديق محمد

2 ش عز الدني عمر – خلف بنك 
مرص – محطة العريش - الهرم

33851401
01001666836
01121789936

410 ش الهرم اعىل بنك بلوم نرص اسماعيل خشابمركز د/ اسماعيل خشاب 19
الدني

35702431
0100058781

مركز سريني اليف للعالج 20    
الطبيعى

وائل سيد عبدالنبى 
حسن الصعيدى

5ش مشتل الورد من ش المجزر 
اآليل – الهرم - الجزية

33839175
01023222233

مركز العوىض للعالج الطبيعى 21    
3701204127445 ش المطبعة فيصلرشيف محمد و اللزير 

21ش عزالدني عمر استشارىمركز د/مصطفى عثمان22     
 اسباتس - الهرم

33841570
01003887886

المركز الحديث للعالج 23
الطبيعى

مجدى محمد عىل 
شبانه

13ش محمد مرىس متفرع من أول 
فيصل شفه 4

33939228
01066805835
01006053332

مدحت محمد عىل مركز حسبو للعالج الطبيعى24
حسن

7 أ عمارات بنك التعمري واإلسكان 
– شارع العمدة الجديدة – شارع 

الهرم – الكوم األخرض

37720840
0107412217

01005145886- 37765090برج االطباء – فيصل  دكتور وليد الجزارمركز الصفا للعالج الطبيعى25

الدقى – المهندسين 

ماهر احمد دار العالج الطبيعى الدوىل26    
القبالوى 

  6ش التحرير – امام جراج مقار 
01090902512الدقى  

  25 ش وزارة الزراعة برج المعز الدقى

مركز اوالدنا للعالج الطبيعى 27
6 ش الزهراء متفرع من ش مصدق حازم عطية عىل»كيدز« 

الدقى 
01119999369

37624162

محمد احمد عىل مركز الصفا و المروة 28
5901116637455 ش االنصار الدقى - الجزيةاسماعيل

01122300994

مركز الشفاء للعالج الطبيعى 29
والحروق والقدم السكرى

ترسني عفيفى عبد 
الرشيد

26 ش الدقى عمارة نجمة الدقى 
الدور الرابع بجوار مخلوف لالدوات 

المزنلية

22046664
01001141970

01224753913

المراكز الطبية
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اسماعيل خشاب مركز د/ اسماعيل خشاب 30
33 ش احمد عراىب عمارة شرباوى 

امام عمر افندى الدور االول 
شقة 5

33046333
01112513032

مركز البحراوى للعالج الطبيعى 31
و التاهيل

محمد نبيل 
البحراوى

92 ش التحرير ميدان الدقى
 برج ساريدار 

37618186
38487674

محمد مهدى عىلمركز القاهرة للعالج الطبيعى32

 19 ش البطل احمد عبد العزيز 
 المهندينب

01111166688

 13 ش الثمار ميدان مصطفى 
محمود اعىل بنك الكويت الوطنى 

- المهندسني

01111153111
01099024222

مركز الطب الطبيعى والتأهيىل 33     
وعالج الروماتزيم ق. م

محمد رضا محمد 
عوض

ش الفالوجا – أمام مسجد فريد 
شوقى – العجوزة

33032227
33467890

الدوىل للعالج الطبيعى وعالج 34    
األلم

د.إبراهيم بندارى 
سالم

3ش شهاب – من جامعة الدول 
العربية

376111199
376111144

01201111311

مركز الدكتور حسام الدني 35    
1401222354334ش مصدق الدقى حسام الدني سالمسالم 

37611906

مركز النيل التخصىص للعالج 36     
صالح صوانالطبيعى

146ش 26يوليو ميدان سفنكس 
33474849العجوزة – جزية

01111120054عمارة النرص – الدور الثاين

عبدالعظيم مركز د.عبدالعظيم العوادىل37
433367335ش سليمان جوهر ميدان الدقىالعوادىل

1201005167796 ش الدقىعالء بلبعمركز عالء بلبع للعالج طبيعى38    

المركز النموذجى للعالج 39
الطبيعى

محسن عىل السيد 
137604178ش حافظ حسن العجوزةالمليجى

01228890188

امبابة – ميت عقبة

71 ش ترعة السواحل مركز طيبة للعالج الطبيعى40    
 المحكمة امبابة

01111150283

المراكز الطبية



الجيزة
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المراكز الطبية للعيون
التليفــــونعنــوان العيــادةاسم الطبيباسم المركزم

الدقى - المهندسين

112ش محى الدني ابوالعز أستاذمستشفى المغرىب للعيون1     
المهندسني

33610916
33160878 -33610932

1433381818ش عادل رستم ميدان فينى الدقىاستاذمستشفى العيون الدوىل2    

33053980- 1033053981ش عدنان المدىن من أحمد عراىب – الصحفينياستاذمستشفى النور للعيون3    

2437492239 ش سوريا المهندسني محمد احمد السادهمركز الرواد لتصحيح اإلبصار 4

1301100886585 ميدان سفنكس - المهندسنياحمد برادهمركز براده للعيون5

المنري 6    
92 التحرير برج ساريدار الطبى استاذ »مركز الشبكية السكرى«

 الدور الرابع - الدقى
37624276
37617706

33382136- 90127393038 ش الغزاىل مصدق الدقى استاذمستشفى دار العيون 7    

2933361662ش ايران الدقى بجوار سفارة الصومال يارس سليمان الرواد للعيون 8     

عمرو حسن بهى الحياه للعيون 9    
الدني

10ش عبدالعزيز سليم متفرع من 
ش الثورة بجوار نادى الصيد الدقي

37625965
01006149966

محمد عبد الحميد  الرعايه البرصية للعيون10
محمد

333389161ش طهران متفرع من ش مصدق – الدقى

01006688224-9733389315 ش التحرير - الدقى

01100040560- 17333469426 ش السودان من ش سوريا - المهندسنيحسام خليلمركز الخرباء لجراحات العيون11

الهرم

مركز نور العيون التخصىص 12    
01144146813 365 ش الهرم امام كازينو الليلاستشارىبالهرم

01018867699 -16208

35857824-30735857823 ش الهرم – امام فندق اوربامصطفى عمرو الحسينىمركز الهرم للعيون13

6أكتوبر

مدخل زايد 2000 خلف هئية استاذمستشفى دار العيون 14    
المجتمعات العمرانية  

33382136
0127393038
0126155588

مركز نور العيون التخصىص 15
3001144146813 ميدان الحرصى امام جاد استشارىبالهرم

01018867699-16208

المراكز الطبية



الجيزة
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 للسادة الصحفيين و أسرهم
ً
مراكز تقدم تخفيضا

»األمراض العصبية:  مخ وأعصاب وباطنة«

المراكز الطبية لألسنان

البدرشين

يوسف محمد زيد مركز عيون مرص المستقبل 16
طريق مرص اسيوط بجوار مسجد 
ابو بكر الدور السادس و السابع 

امام مستشفى االقىص - البدرشني 

01030362468
01124447770

التليفــــونعنــوان العيــادةاسم الطبيباسم المركزم

المهندسين – الدقى - العجوزة
01001997666- 1733031379ش الغيث العجوزةمحمد رشيف محمد فرجمركز التقوى لالسنان 1

2001101119928ش الجهاد- ميدان لبنان- المهندسنيمحمد كمال عبود خليلمركز دار األسنان2

9233037731 شارع ب احمد عراىب - المهندسني   ايهاب محمد رشيفمركز فامىل لطب االسنان3

فيصل – الهرم - العمرانية 

رضا مدبوىل هاشم مركز الحكمة لألسنان4
حرىب

2ش عبدالفتاح الروىب من ش 
35692729السالم – العمرانية الرشقية

نهى إسماعيل مركز تجميل األسنان5
ابوالعزائم

37805253  257ش الهرم عمارة رويال سنرت – الدور الرابع

33837337 1 ش ابو العزائم الكوم االخرض الهرم

2135725550ش ترعة الزمرأحمد فؤاد موىسدار األسنان6

6أكتوبر

6 اكتوبر – غرب سوميد – مجاورة خالد احمد طلبمركز الحلول المتكاملة7
11 – بلوك 4/15 فيال 13 الدور االرىض 

38354706
38354708

المراكز الطبية

نسبة التخفيضالتليفــــونالعنواناالسمم

خصم 35 % والدفع %65 من اسعاره01011515771 40 ش ميدان الدقى بجوار صيدلية واىلعبد الرحيم محمود محمد العوامى1
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الصحفيين وأسرهم

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

الجهات المتعاقدة
المحافظات

 اإلسكندرية – مرسى مطروح

 القليوبية - شبرا الخيمة 

المنوفية

الغربية : طنطا – المحلة

الدقهليــة

الشرقية : الزقازيق – منيا القمح

البحيرة- دمياط –كفر الشيخ

الفيوم – بنى سويف

بورسعيد – اإلسماعيلية- السويس
البحر األحمر- العريش

 الوجه القبلى » أسوان – األقصر 
 المنيا  سوهاج – أسيوط«  

»231-228«

»234-232«

»235«

»237-236«

»241-240«

»239-238«

»243-242«

»249-248«

»246-244«

»253-250«



المحافظات

228
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 اإلسكندرية – مرسى مطروح

 أوال: الجهات المتعاقدة
التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات
3571691- 103571692 ش حسن امني – متفرع من ش االقبال - االسكندريةمستشفى االقبال 1

3428432 ش مصطفى النجار سموحة خلف ابراج سيدى جابرمستشفى البدراوى2

765825026 ش عبد السالم عارف جليم - االسكندريةمستشفى د/ ابراهيم عبيد3

5346777 -5346888ش 23 – ش 24 متفرع من ش 45 العصافرةمستشفى عقبة نب نافع4

5506222- 5563554ش خليل حمادة من ش جمال عبد النارص سيدى برشرشق المدينة باإلسكندرية5

مستشفى القوات المسلحة 6
3544453االسكندرية ميدان مصطفى كاملباالسكندرية »مصطفى كامل»

34801399ش قرص راس التني االسكندريةالمستشفى البحرى العام7

34862920ش كلية الطب محطة الرمل - االسكندريةمستشفى االسكندرية العام8

33402090 سيدى كريرمستشفى سيدى كرير9

464935286بجوار محافظة مطروحمستشفى مطروح العسكرى10

مركز طبى شامل 

4804362 -4804360 56 ش عبدالسالم عارف سابا باشا اإلسكندرية مركز القلب األلماين 1
01222286176

143560160 ش محمود رضا سيدى برش بحرىمركز عناية الطبى2

01005165938العامرية عمارات حسن عالم بلوك أ مدخل 4عيادات الرشوق التخصصية3

مركز أسنان..4
1901000005670ش المأمون- محرم بك- اإلسكندرية د. احمد محمد احمد بيومى

المركز الطبى الجديد 5
4226922 -4205564 طريق 14 مايو سموحة االسكندرية

4203506

مراكز عيون

مركز إسكندرية الوطنى 1
21401206060007 ش بورسعيد- سبورتنج-إسكندريةللعيون

01111184888- 01206060008 



المحافظات

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية 229
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 اإلسكندرية – مرسى مطروح

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

الربج1

5850425 514 طريق الحرية  –الوزارة

4845107 14 شارع كلية الطب -محطة الرمل

105779288 شارع  الجالء – فيكتـوريـا

683935847 شارع االسكندراىن -محرم بك

شارع اسكندريه مطروح بعد مسجد القويرى 
3014538 برج النساجون الرشقيون –العجمى

4996699 أمام كوبرى العامرية بجوار مول المختار –العامرية

 برج السالم –ش خفاجى -امام صيدليه محفوظ –
الورديان

4465594

 18 شارع تحرير تقاطع شارع االسكندرية -مرىس 
4944337مطروح

معامل حساب2

21ش أمني فكرى – محطة الرمل

16987

  8 طريق الحرية ش فؤاد – فؤاد

 182 ش عمر لطفى – سبورتنج

  ميدان فيكتوريا هانويل – ابراج القطن 
 عمارة ج مدخل 1 – سموحة

  405 طريق الحرية ش ابو قري – رشدى

  11 ش الجالء – فيكتوريا

 350 ش جمال عبد النارص –امام اسواق الرشيف – ميامى 

  170 ش اسكندرية مطروح – امام مدرسة العجمى 
النموذجية- العجمى

تقاطع ش عبداهلل عيىس مع ش بور سعيد تكنو سكان3
 مرىس مطروح

464947538

819324 ش كلية الطب  محطة الرمل شقة 504معامل أنصارى4



المحافظات

230
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

المخترب5

1.        21 ش امني فكرى – محطة الرمل 

19014

2.      66 ش محرم بيك – برج محرم بالزا 

27ميدان فيكتور عمانويل- سموحة

452طريق الحرية- رشدى- اعىل صيدلية صربى 

طريق مطروح اسكندرية- الكيلو 16 
امام سنرتال العجمى- بالهانوفيل

ش الجالء بجوار قسم المنزته - فكتوريا

اول ش جمال عبد النارص- ميدان المندرة
 اعىل مطعم قدورة

ش عبد السالم عارف امام بنك االسكندرية- رشيد

ش جمال عبد النارص ميدان جيهان- سيدى برش

ش مسجد الرشقاوى امام مكتب صحة العامرية

مول داون تاون مارينا- وحدة 1 امام بوابة مارينا-4 
الساحل الشماىل

228 ش بورسعيد برج زمزم اسبورتنج سيدى جابر

3.      ش االسكندرية امام مستشفى مطروح العام 
 مرىس مطروح 

معامل الفا6

4840123   15 ميدان سعد زغلول – محطة الرمل 

5439017    418 ش طريق الحرية – رشدى 

5287240   3 ش الجالء – فيكتوريا

9520222الدرايسة- امام شارع العوامى- العجمى

4240775     25 ميدان فيكتوريا هانوفيل

412 ش جمال عبد النارص- امام برج النقابة العامة 
16191المندرة

16191مدخل بوابة مارينا 4 امام رشكة الكهرباء- مارينا

16191ش االسكندرية- برج الرياض- مرىس مطروح

 اإلسكندرية – مرسى مطروح



المحافظات

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية 231
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 اإلسكندرية – مرسى مطروح

معامل الشمس7

 9 ميدان سعد زغلول الرمل إسكندرية 

19445

   65 ش محرم بك – إسكندرية 

طريق مطروح أمام سنرتال الهانوفيل – العجمى 

 17 ش سوريا- بجوار بنك CIB ومرتو ماركت- رشدى

 10 ش المشري احمد اسماعيل- سيدى جابر

 17 ش فيكتور عمانويل- امام نادى سموحة

 729 طريق الحرية- فكتوريا

   436 ش جمال عبد النارص- بجوار صابر الحلواىن
 المندرة

   74 ش جميلة ابو حريد عمارة نجمة شماعة السيوف

 127 عبد السالم عارف- رشيد

الرساية سكان 8
أبراج الرساية – طريق 14 مايو – سموحه – اإلسكندرية»اسعار خاصة«

 4259557-
 01001805999
01001806777

5413700- 2365413800 ش بورسعيد كليوباترا سيدى جابرالحياه سكان لألشعة9

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



المحافظات

232
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 أوال: الجهات المتعاقدة

 القليوبية - شبرا الخيمة 

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات
42209000 - 6642209090 ش 15 مايو – شربا الخيمة مستشفى وادى الطب1

 ش مسجد عمر نب الخطاب- بنها الجديدةالمستشفى الكويتى التخصىص2
01022211350 خلف التأمني الصحى

مستشفى الراىع الصالح 3
20ش سعد زغلول بجوار بنك مرص- بنهاالخريى

 0123260280
 01222266977
01277229091

0132460177-0132473067شارع احمد عبد العزيز بجوار مركز رشطة مركز طوخ مستشفى الفيومى - طوخ  4
01221741626

األطباء المعالجون

صالح سالم فرج الشيخ1
36ش محمد رضوان –مدينة التعاون.شربا الخيمة إخصاىئ جراحةعامة 

46131696
 01006168450 

01148618050

صبحى كمال حناوى 2
ارمانيوس- استشارى جلدية

54 ش 15 مايو – منشية الحرية شربا الخيمة 
امام قهوة رشف 

 01223446192
42205120

01065671717طحانوب - شبني القناطرسلوى ابراهيم السيد رسور3

مراكز

شار 15 مايو ابراج الحرية بالزا محطة المرورمركز الحياة للعالج الطبيعى1
 اعىل بنك QNB شربا الخيمة

01202158081
01272829234 
01114022626 

2
مركز العالج الطبيعى الحديث 

» د.احمد سالمة يماىن « 
استشارى عالج طبيعى

01002060051ش الساحة الشعبية – امام مدرسة تجارة 

مركز العال للباطنة 3
801113335868 ش الحاكم بأمر اهلل- طوخ- القليوبيةوالرعاية المركزة



المحافظات

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية 233
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 القليوبية - شبرا الخيمة 

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

الربج1

 ش السالم من ش العارش من رمضان بجوار البنك 
القاهرة-قليوب

19911 ش المهندس عبدالعظيم من ش الخصوص الرئييس 
 بجوار القسم الجديد

 شارع الحريـة - بجوار محطة العاديل بـنهـا

المخترب2

  24 ش العارش من رمضان 
امام محكمة قليوب الجزئية 

19014

1 ش الصحى خلف رشكة اوالد السعد من الخصوىص 
العمومى- الخصوص

18ش جميل - محطة العادىل- بنها

عمارة 1 الف شارع فريد ندا اعىل نقابة االطباء- بنها

61ش سكة حديد مرص- شبني القناطر

4ش عبد المنعم رياض امام البنك االهىل
 مركز كفر شكر

2ش الوحدة ناصية ش 15 مايو بجوار النساجون 
الرشقيون- شربا الخيمة

102ش 15 مايو امام مدرسة المحلقة- شربا الخيمة ثان

برج الحاج يحى حامد ش بورسعيد
 ميدان العليمى- طوخ

ش المحطة بجوار محطة القطار مركز الخانكة- ابو زعبل

الدور الثاىن علوى اعىل المحالت عمارة -1 ميدان القناطر 
الخريية

فرست الب للتحاليل الطبية3
ش 15 مايو محطة عبد المقصود 

 امام كريستال عصفور-شربا الخيمة
42207249

42102235 امام مركز قليوب المحطة – عمارة وادى النيل – قليوب 

142215575ش -135 من شارع 15 مايو- محطة المرورمعامل ساريدار4



المحافظات

234
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

معامل فاست الب5

  الشارع الجديد – ابراج المدينة المنورة 
 بجوار كرشى الزعيم

01026007492

01026007493ميدان بهتيم – بجوار مسجد سالم موىس – الدور الرابع

01026007429شارع نجم –امام صيدلية احمد مصطفى - مسطرد

معامل الشمس6

ميدان سعد زغلول شارع القضاة بجوار بيع المصنوعات- 
بنها

19445
1 ش عمار ابو نعمة ناصية احمد عراىب- ارض نوبار

شربا الخيمة

الفا الب7

1 تقاطع ش 15 مايو من ش احمد عراىب شربا الخيمة

16191

ش الرصف الصحى- امام موقف االتوبيس- الخصوص

68 ش عني شمس اعىل البنك االهىل- عزبة النخل

مول ابو النجا- العارش من رمضان

29 ش سعد زغلول- محطة العادىل- بنها

سيتى مول السالم ش 15 مايو امام كوبرى احمد عراىبكايروالب 8
شربا الخيمة 

24609604
44704075 

رويال الب9

 ش مايو برج القطان – اعىل مستشفى تبارك  شربا 
الخيمة

16064 مسطرد »الشارع الجديد» 2 ش سالمة بصيلة – امام 
المسجد شربا الخيمة

شارع 25 تقاطع ش احمد عراىب – اسفل مقر حزب الوفد 
شربا الخيمة

مركز أسامة خليل تكنو سكان10
»أشعة«

ش السادات متفرع من15مايو-شرباالخيمة
19989

 بنها – 7ش بنك مرص من ش سعد زغلول 

 القليوبية - شبرا الخيمة 

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة
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المنوفية

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 أوال: الجهات المتعاقدة
التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات
482323044شبني الكوم - منوفية معهد الكبد القومى 1

482225718 - 482194005شبني الكوم الرب الرشقى نهاية الكربى العلوىمستشفى المواساة 2

483490919 -483490920أبو رقبة مركز أشمون – المنوفيةمستشفى العرىب3

مركز العاصمة لجراحة العمود 4
الفقرى و المخ االعصاب

شبني الكوم – شارع جمال عبد النارص امام نادى 
الجمهورية

0482316888- 01011299141
01127039896

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

222538عمارة عىل فايد سويلم – ش الشهداء – المجلس المحىل – شبنيتوب كواليتى »تحاليل«1. 

تكنو سكان2

  7 ش شلبى أمام اإلدارة الزراعية منوف 

19989

   ش الشونة – أشمون 

     81 ش جمال عبدالنارص البحرى – شبني الكوم

 64 ش جمال عبد النارص البحرى- شبني الكوم

  1 ش طلعت حرب- الرب الرشقى- شبني الكوم

64 ش إبراهيم خليل بجوار بنك إسكندرية- قويسنا

المخترب3
76 ش جمال عبد النارص برج الزهراء – شبني الكوم

19014  91ش الجيش الجديد

ش بورسعيد البحرى و التحرير البحرى

252310964 ش احمد ماهر برج النور بجوار مسجد العباىس – شبني الكومفرست الب للتحاليل الطبية4

2 ناحية ش عمرو نب العاص الدور االول علوى القطعة 2-1 رويال الب5
16064محور خدمات الحى الثاىن – مدينة السادات

الربج6
  شارع الجالء البحرى – أمام مجمع المحاكم -شبني الكوم

19911  70 شارع بورسعيد »بجوار مجلس المدينة«-منوف

 محور خدمات الحى الثاىن بجوار التأمني الصحى-السادات

4619445 ش الصباحى مع ش الجيشمعامل الشمس7



المحافظات

236
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

الغربية : طنطا – المحلة

 أوال: الجهات المتعاقدة

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات

مستشفى دار الشفاء 1
3274001ش معاوية مع ش عمرو نب العاص - طنطاالتخصيىص بطنطا

ش حافظ وهبى امام نادى السكة الحديدمستشفى طنطا العسكرى2
 ميالن ستوتة- طنطا

3512258
01281804542 

اطباء

رافت عبدة جرجس 1
3338604ش درب االبشري بجوار جامع سيدى حمزة - طنطا »استشارى باطنة و سكر«

01001709474 

مراكز طبية شاملة

مركز قلوب مرص 1
01001890705ش معاوية ناصية عمرو نب العاص - طنطالقسطرة القلب

3326705 

مركز ام القرى للقلب 2
01116046000طنطا قسم 2 اخر طريق االستثماروالقسطرة

3333528 - 19505 طنطا 107 ش الجيش بجوار كنتاكىمركز المغرىب للعيون3

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

الربج »تحاليل«1
3404057 80 شارع المديرية »برج المديرية«- طنطا

برج األمل شارع  وابور النور-حى السبع بنات
2201484 المحلة الكربى

المخترب2
713303000 ش الجيش امام مستشفى الجامعة

2532618تقاطع ش الجيش مع سعد زغلول ميدان 

516987 ش المديرية امام بزنينة التعاون – طنطا معامل حساب 3



المحافظات
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الغربية : طنطا – المحلة

1416064 ميدان المحطة برج المعزرويال الب4

319445 ميدان المحطة- من مخازن بحرى- اول طنطامعامل الشمس5

معامل ساريدار6

133338224 ش المديرية- امام محطة بزنني التعاون

2232246برج الحكمة – ميدان رشف

ش 23 يوليو- محطة الشون- اعىل فودافون
2231062 المحلة الكربى

16191طنطا ميدان المحطة الربج الزجاجىالفا الب 7



المحافظات

238
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 أوال: الجهات المتعاقدة

الشرقية : الزقازيق – منيا القمح 

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات

منية السادات- بجوار موقف المنصورة – الزقازيقالتيسري الدوىل 1
 2360728-

01066638362

 055 2358544جامعة الزقازيقمستشفيات جامعة الزقازيق2

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

 تكنو سكان1

2852174 ش بورسعيد بجوار قسم الرشطة – بلبيس

3764111بجوار مستشفى ديرب نجم المركزى – ديرب نجم

2360444فرع ميدان القومية- الزقازيق

2382941 فرع ميدان المنزته الزقازيق

الربج2

2368411  2 شارع طلعت حرب- برج النيل-الزقـــازيق

2375329 برج دهب - ميدان القومية – الزقازيق

3949929  2 شارع طالل امتداد ش النقراىش –فاقوس

2841060  برج فخر االدارى 173 شارع بورسعيد مع شارع الكومى بلبيس

3679732 شارع سعد زغلول - بجوار الرضائب العقارية القديمة-منيا القمح

المخترب3

52336168ناصية الجالء وحى الزيات المنزتة- الزقازيق

53942292 برج البطران ش ترعة المنيا-فاقوس

53679251 2 ش احمد عراىب متفرع من ش سعد زغلول -عمارة االيكياىب

رويال الب4

ش الجناني برج مكاوى مقابل عمر افندى
 بجوار عالم ماركت - الزقازيق

16064
ش بورسعيد بجوار مسجد السادات قريش 

عمارة البايض - بلبيس



المحافظات
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الشرقية : الزقازيق – منيا القمح 

معمل الربكة5

ش النرص – ديرب نجم الدور الثاىن

15034 4 ش الجالء – الزقازيق

33 ش االمام عىل من ش طلبة عويضة المساكن التعاونية- قسم ثان

معامل الشمس6

برج الصفوة ش طلبة عويضة – القومية – الزقازيق

19445
ش بورسعيد  القيساوية- منيا القمح

ش بورسعيد القيسارية- امام مسجد السادات- بلبيس

عمارة -15 االردنية- امام موقف االتوبيس-العارش من رمضان



المحافظات

240
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 أوال: الجهات المتعاقدة
التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات

1

 مركز الكىل والمسالك البولية     

2202876  050 جامعة المنصورة
050 2202877

    مركز جراحة الجهاز الهضمى 
    مستشفى الطوارئ 

    مستشفى الباطنة التخصىص 
    مستشفى االطفـال الجامعى 

    مركز طب وجراحة العيون 
    مركز األورام 

    مركز الحروق وجراحة التجميل
    مستشفيات جامعة المنصورة 

    عيادات جيهان الخارجية
    مركز جراحة المخ واألعصاب                  

مركز جراحة النساء والتوليد
مركز جراحة العظام

مركز زراعة الكبد

2215760ش مدينة السالم –خلف أستاد المنصورة المنصورة الدوىل 2

2332668ش الجيش –بجوار المحطة الدولية – برك كوداك المنصورةتبارك لالطفال3

الدقهلية – رشبني – طريق المنصورة – دمياط الزراىعمستشفى الكبد المرصى4
 01091789784-

 0503942909- 0503942908

050 2242474منية سندوب- المنصورة- الدقهليةمستشفى المنصورة العسكرى5

0502522195المدينة السكنية - طلخامركز طبى السماد6

المنصورة - دقهليةمستشفى الحياة7
2949000
2949001

مراكز طبية شاملة

مركز نبض الحياه للقلب 1
واالوعية الدموية

ش الجيش – برج مستشفى تبارك بجوار المحطة 
الدولية - المنصورة

  01157057092 - 01157057091
 01157057093

الدقهليــة



المحافظات
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ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

المركز الطبى الدوىل لجراحة 2
01270249989 -01110367941 ميدان المحطه بجوار فندق مارشيل - المنصورةالمخ و االعصاب 

 01097838942

2275767ش جيهان  - المنصورةمركز جراحة الجهاز الهضمى وزراعة الكبد3

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

 تكنو سكان »أشعة«1

506912812 ش أحمد عراىب ميت غمر

572230140 ش المستشار نافع بجوار رشكة مياه الرشب- دمياط

502327152 المنصورة - بجوار الهاىب الند –ميدان عىل مبارك 

الربج »تحاليل«2

4060202  1 شارع الجالء أمام بوابة كلية الرتبية -المنصـورة

2101927 ميدان المحافظة اعىل البنك العقارى.المنصورة

6909987  شارع  أحمد عراىب بجانب مجلس المدينة-ميت غمر

7319173 ش الحرية امام مصنع الغزل والنسيج- ميت غمرالطاهرة لألشعة3     

المخترب للتحاليل4

ش الجمهورية –بجوار بنك مرص - المنصورة

2247182
 تقاطع ش الشهيد احمد عبد العزيز و ش الجيش 

المرصى – السمنبالوني

 7 ش الجيش – ميت غمر

8916064 ش الجامع ميدان حسني بك عمارة السقعان الدور -3 المنصورةرويال الب5

معمل الربكة6

دكرنس- ش مجلس المدينة- المنصورة

15034

ميت غمر- 67 برج االندلس ش 26 يوليو – تقاطع احمد ماهر

منيا النرص- ش المستشفى – برج النور

رشبني- ش الجزائر- حوض سامية حمودة

برج هاشم – امام مستشفى الصدر- المنصورة

9 ش بنك مرص- المنصورة

20ش محمود عبد العظيم- جيهان- برج النخبة - الدور السادس

الدقهليــة



المحافظات

242
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 أوال: الجهات المتعاقدة

البحيرة- دمياط –كفر الشيخ

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات

مستشفى كفر الشيخ 1
473216957بجوار القوى العاملة – الجامعة العماليةالعسكرى

01091789784الدقهلية – رشبني- طريق المنصورة – دمياط الزراىعمستشفى الكبد المرصى2

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

الربج »تحاليل«1

3212124  6 شارع  محمد عبده - امام المستشفى العام -كفر الشيخ

2244700 2 أبراج الصفوة- كورنيش النيل-دمياط

  34\10 ش حسب اللة الكفراوى -الحى الثاىن -المجاورة 
2412165الثالثة-دمياط الجديدة

المخترب2

 2 ش الخلفاء الراشدني فوق رشكة بيع المصنوعات – 
كفر الشيخ

73212538

72226063  30ش سعد زغلول مع الثورة - دسوق

72578021 كورنيش النيل عمارة التطبيقيني امام قرص الثقافة –دمياط

79805017ش حسب اله الكفراوى المجاورة الثالثة – دمياط الجديدة

معامل الشمس3

ش الشيخ سليم البرشى- من احمد عراىب- دمنهور

19445

13 برج زمزم- ش البحر- امام كوبرى المشاة
 كفر الدوار

ش الجمهورية امام محكمة ايتاى البارود

2 ش الساحة- تقاطع ش سعد زغلول
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الفا الب4

9 ش رمسيس- ميدان الجامعة- ايتاى البارود

16191
ش عراىب- بجوار مجلس المدينة- كفر الدوار

برج عراىب باشا- ش احمد عراىب- دمنهور

ميدان بيع المصنوعات- امام مديرية الرتبية والتعليم- 
كفر الشيخ

مركز االيمان لألشعة5

 المنصورة: بجوار مستشفى الحكمة

502504009
المنصورة : بجوار مستشفى الخري

دمياط :خلف مسجد المظلوم

دمياط :امام مستشفى السالم

معامل حساب 6

ارض المريى – برج االطباء – دمنهور

16987 برج الصفا عمارة عمر افندى – كفر الدوار

ش رمسيس – ايتاى البارود

3215644المزلقاىن الواسطنى فوق التوحيد و النورفرست الب للتحاليل الطبية7

معامل ميرتا8
01016993777   برج التطبيقني امام عمر افندى – دمياط

01022000208  ش الصعيدى اعىل كافيرتيا سهر اللياىل - دمياط

البحيرة- دمياط –كفر الشيخ

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة



المحافظات

244
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

 أوال: الجهات المتعاقدة

بورسعيد – اإلسماعيلية- السويس
البحر األحمر- العريش

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات
3223663- 3225695ش الشهيد محمد احمد الجيار - بورسعيدمستشفى الدليفراند1

3ش سوهاج و السكة الحديد مستشفى الوسام 2
 بجوار مدرسة صفية زغلول - االسماعيلية

643144185

663223722ش 23 يوليو العام المتحف الحرىبمستشفى بورسعيد العسكرى3

623676647حى عتاقة السالم بجوار اسواق بدر العرىبمستشفى السويس العسكرى4

683325019ضاحية السالم – بجوار مبنى المحافظةمستشفى العريش العسكرى5

653549513الدهار امام مديرية امن البحر االحمر مستشفى الغردقة العسكرى6

653572161- 653572164الغردقة- الدهار طريق النرصمستشفى البحر األحمر7

20643335224ش شبني الكوم مستشفي الخري والربكة باإلسماعيلية8

أطباء

01283477858-0643147348اإلسماعيلية تقاطع شارع الثالثيني مع البحريإستشاري أمراض صدرية جمال حامد محمد احمد البحريي1

إستشاري جراحة العظام محمد ابراهيم رخا2
والمناظري

01008497140-06431305535اإلسماعيلية 20 ش رضا وبنها 

011114118770السويس 11 ش مظلوم متفرع من ش عرايب

01283594511اإلسماعيلية 19 ش التحريرأخصايئ عيونمحمد رساج الدني عالم3

01204404058 -0643911466اإلسماعيلية 19 ش التحرير إستشاري أمراض القلب واألوعية الدموية صفوت أبو النور الرفايع4

 01064308080- 0643108080اإلسماعيلية 20 ش رضا عرايشية مرص إستشاري الجلدية والتناسليةد هشام ندا 5

01227326211أمام مدرسة السادات باإلسماعيليةأخصايئ طب األطفال محمد أبو بكر العدوي6

01000552837اإلسماعيلية 41 ش مرصأستاذ أمراض النساء والتوليد الهام مدين 7

01002561247اإلسماعيلية ش شبني الكومأستاذ طب األسنانجمال علواين8

01227270635اإلسماعيلية ش مكة بجوار صيدليه غنيمإستشاري أنف واذن وحنجرههاين عبدالرحمن9

01002236819اإلسماعيلية مركز أبوبكر الصديق الطبيمدرس مساعد وأخصايئ مسالك بوليةد هشام رفعت 10

01095592597اإلسماعيلية 12 ش النيلإستشاري األوعية الدموية د محمد مصطفي11



المحافظات
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ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

مركز عالج طبيعى

مركز السالموىن للعالج 1
الطبيعى

االسماعلية – االفرنج 7 ش قناه السويس
 بجوار بنك مرص الرئيىس امام توال للحلويات

01009588038

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

643228684ش مدرسة التكنولوجية المرحلة الخامسة- االسماعيليةتكنو سكان1        

الربج تحاليل2

  شارع التعمري بجوارحى الضواحى 
3725990»مركز الرباط الطبى«-بورسعيد

تعاونيات الزهور امام مستشفى النرص
3615053 اعىل صيدلية االسكندراين-بورسعيد

عمارة الروضه امام مسجد الشعراوي 
3459336بجوار معرض ناشيونال-بور فؤاد

3920268  26 شارع الثورة - السلطان حسني-االسماعيلية

3633328584 شارع 23 يوليو-السـويس

المخترب3

  300ش الجيش – السويس 

19014

 41 ش الجمهورية – االسماعيلية

شقة 14 الدور االول مجمع الربيد االستثمارى
 ش الجمهورية بورسعيد 

14ش احمد عراىب بمنطقة االربعني- السويس

القطعة -10 13 مربع 10د حى السالم - االسماعيلية

ش التحرير - القنطرة غرب - امام موقف البيجو

برج سندس- امام مستشفى النرص
 حى الزهور- بورسعيد

215ش النرص امام مكتب بريد الغردقة

ش الجنينة- تقاطع ش االذاعة - رأس غارب

  42 ش الشعراوى مدخل 3 امام مسجد الشعراوى – بور فؤاد

بورسعيد – اإلسماعيلية- السويس
البحر األحمر- العريش
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بورسعيد – اإلسماعيلية- السويس
البحر األحمر- العريش

الفا الب4

ش الجيش برج كنتاكى – السويس

16191 20 ش السلطان حسني- االسماعيلية

تقاطع ش الجمهورية مع ش اوجينى- بورسعيد

120 ش احمد عراىب برج التوفيق ميدان االربعني رويال الب5
16064الدور 5 - السويس

مركز االيمان لألشعة6

 بورسعيد : مستشفى التضامن

16961
بورسعيد:  المجمع الطبى 

   المزنلة : امام الكباس

  االسماعيلية :  برج الجوهرة

معامل الشمس7  
362 برج بالب شارع الجيش السويس- بجوار سينما مرص

19445
CIB 43 ش السلطان حسني امام بنك

فرست الب للتحاليل الطبية8  
2378444 برج الجالء امام عمارة عمر افندى – الزقازيق

3379800ش شبني الكوم – برج منىس فوق كنتاكى الدور االول – االسماعيلية

01018018986ش 23 يوليو- ميدان المالح- امام البنك االهىلمعامل د. سمري شاكر9

معامل ميرتا10     

683366339ش 23 يوليو- ميدان مسجد النرص

0100070690 ش محمد عىل التجارى –برج نور االيمان الدور الثاىن – بورسعيد

0101230009 ش اوجينا و الجيش برج اليسقى الدور االول  – بورسعيد

01016060441 ش الجمهورية و 22 بجوار بنك القاهرة – بورفؤاد

01023307060ش رشيف المتفرع من ميدان عراىب عمارة 4 – االسماعلية

01069888144  ش شبني الكوم امام مجمع المحاكم عمارة 7 – االسماعلية 

01060766635حى الزهور عمارة 18 خلف نادى المتزنه – االسماعلية

01060754777ش 23 يوليو عمارة 405 بجوار كنتاكى الدور االول – السويس 

معمل الربكة11      

السويس- االربعني- ش طلعت حرب ميدان االربعني

15034 االسماعيلية- برج قرطبة- امام موقف محافظات االسماعيلية

بورسعيد- 101 ش صفية زغلول- قسم الرشق
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يف حال تعذر 
األتصال برقم جهة 

طبية، أو وجود 
تعديل يف رقم 

التليفون
 يرجى األتصال برقم 

طوارئ  مرشوع عالج 
الصحفيني

 01000457811  
واتس 

 01023182393

ملحوظة
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ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 أوال: الجهات المتعاقدة
التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات

0842110640حى كيمان فارس- بجوار كلية الرتبية- جامعة الفيوممستشفى جامعة الفيوم1
0842110641 

الفيوم طريق دمو- أمام مدرسة رسالةرشكة مستشفى الفيوم الدوىل2
01011558500
0842121212 

01023145518 

01015555060طريق الفيوم القاهرةمستشفى الحياة3
0842140173 

0842353560ش المعهد الدينى بالفوالمستشفى السالم التخصىص4
01064333094 

842033013الفيوم- ميدان السلخانة- مدخل الدائرىمستشفى الصفوة التخصىص5

مراكز طبية شاملة

بنى سويف اخر ش عبد السالم عارف امام مصنع الثلج مركز القلب المرصى 1
الدور  السادس اعال مستشفى الدعوه

01013166009
01100710321

عالج طبيعى

مركز د/ دينا عبد القادر للتخاطب 1
842128501الفيوم المسلة ش االصالح الزراىع امام مطعم الصعيدىوتنمية المهارات » مركز كليمات«

تليفونعنواناسمم

الفا الب1

برج الرباء - ميدان المسلة- الفيوم
تليفون

16191    74ش احمد عراىب تقاطع ش الهالل – بنى سويف

برج النساجون- شارع البحر- الفيوم

رويال الب2
 المسلة ش جمال عبد النارص برج شعيب الدور 4 الفيوم

16064
 الشارع الرياىض امام شارع الصاغة فوق مصوغات ثروت –بنى سويف

الفيوم – بنى سويف



المحافظات

لجنة الرعاية االجتماعية والصحية 249
لجنة الرعاية االجتماعية والصحية

المخترب3

     1 ش ابو طالب امام محطة ابشواى السابقة 

19014

ش جمال عبد النارص ميدان المسلة برج االمرية- الفيوم

ش مبارك امام مركز سنورس- سنورس

6ميدان حارث- ناصية ش الجباىل- بنى سويف

ش متوىل الشعراوى تقاطع حمدى رضوان- بنى سويف

 ش الحرية –عمارة النساجون الرشقيون الفيوم

6344463ميدان مسلة برج البشري بجوار رشكة الفيوم للغاز الفيومفرست الب للتحاليل الطبية4     

الربج5

2372626 شــارع الجمهوريـــة أمــام الســنرتال (مستشفى عرفة)-الفيوم

2128197 103 ش جمال عبد النارص - ميدان المسلة -الفيوم 

2762087ش الجمهورية - مقر البنك الوطنى القديم –ابشواى الفيوم

  3 شارع د.عىل شافعى المتعافى بجوار عمر أفندى-بنى سويف

19911

1030 حى البنوك- بجوار البنك االهىل- بنى سويف

ش االبراهيمية - برج االطباء- مركز الفشن

10ش العرفاىن بجوار سنرتال ملوى

ش بورسعيد- تقسيم بنى مزار

ش موقف المنيا بالقرب من ميدان االحمدى

ش الجالء- مدينة القوصية- امام البنك االهىل

1 ميدان المحطة- عمارة االوقاف - قنا

ش النرص- امام مكتب بريد الغردقة الرئيىس- الدهار

4 ش العدل- ميدان البساتني - الخارجة

ش اسيوط سوهاج- برج الحرم-امام مبنى التأمينات

معامل الشمس6

برج شعيب ش جمال عبد النارص ميدان المسلة امام 
عمارة مرص للتامني- الفيوم

19445 23 يوليو- الرياىض امام بنك القاهرة- بنى سويف

ش جمال عبد النارص- الثانوية- الوسطى

842134629 ش احمد عراىب- بجوار نقابة المهن الزراعيةساريدار7

الفيوم – بنى سويف
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 الوجه القبلى »أسوان – األقصر 
 المنيا  سوهاج – أسيوط«  

ثانيا: مراكز التحاليل واألشعة الطبية

 أوال: الجهات المتعاقدة
التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

المستشفيات
972431022 -972430914ش كرس الحجر أمام الجمعية التعاونية االستهالكيةمستشفى أسوان الجامعى1

0882335905جامعة أسيوطمستشفى جامعة أسيوط2

شارع مكة المكرمة حاليا محمود رشوان رشكة فريال مستشفى الحياة بأسيوط3
01060385669بجوار مركز االمل لالشعه اسيوط

2317995-97حى خالد انب الوليدمستشفى أسوان العسكرى4

ش كورنيش النيل اول الكوبرى الجديد مستشفى سوهاج العسكرى5
932110072بجوار مستشفى اليوم الواحد

093 4600114جامعة سوهاجمستشفى سوهاج الجامعى القسم االقتصادى6

0934292600 طهطا - سوهاج مستشفى دار الشفاء - سوهاج7

862363839المنيامستشفى القوات المسلحة المنيا8

863711200سمالوطمستشفى الراىع الصالح9

التليفــــونالعنـــــواناالسـمم

الربج »تحاليل«1

852336891 شارع سعد زغلول –المنيا

2329692 66 ش سكة تال بجوار موقف االتوبيس الغرىب المنيا

2329694ميدان المحطة أبراج خالد نب الوليد -2اسيوط

9203416كورنيش النيل مدخل مسجد العارف-سوهاج

2321233ش15»ش النرص«-سوهاج

2304931  1 ميدان المحطة – قنا

3366523ميدان صالح الدني-االقرص

2280171  93 كورنيش النيل أعىل بنك االسكندرية-أسوان
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المخترب»تحاليل«3

  97ش كورنيش النيل - عمارة موبينيل- أسوان

19014

7 الجمهورية الدور 2 برج سحيلة-قنا

 ش التليفزيون بجوار بجوار فندق شادى – االقرص

14 ميدان العارف برج العارف باهلل – سوهاج

ميدان المحطة سعد زغلول برج ساموى – المنيا

ش طه حسني امام مسجد ابو العال- مغاغة

تقاطع ش احمد عراىب من ش المركز بجوار مصوغات وديع- بنى سويف

27 ش حسيب مع احمد ماهر بجوار مطاعم المحمدى - المنيا

47 ش مسجد العرفاىن- ملوى

ش العارش من رمضان برج ابو زغروت- بنى مزار

1 ش عامر معرصة سمالوط- موقف المنيا 

1 ش ابراج النرص حى ثاىن اسيوط ش حسن الباقورىن- اسيوط

قطعة رقم 5 ش الجمهورية بندر ثان اسيوط- اسيوط

ش الجالء اعىل بنك القاهرة- مركز القوصية- اسيوط

ش اسيوط امام مكتب الربيد مجمع المحاكم 
اعىل موبينيل- سوهاج

10 ش السيدة خديجة- برج االطباء- جرجا

ش احمد عنرب امام مستشفى طهطا العام سوهاج

ش عبد المنعم رياض اعىل بنك نارص امام محطة القطار- قوص

ش 23 يوليو امام التأمني الصحى- ادفو

ش البحر بجوار بنك االسكندرية مركز اسنا

1 ش حسنى مبارك- عمارة االوقاف- نجع حمادى

ش بورسعيد امام البنك االهىل المرصى- محطة السكة 
الحديد- كوم امبو

ش النبوى المهندس بجوار فندق الواحة الخارجة- الوادى الجديد

  4 ش يرسى راغب عمارة االوقاف - اسيوط

 الوجه القبلى »أسوان – األقصر 
 المنيا  سوهاج – أسيوط«  
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الفا الب 3

تقاطع ش الجمهورية مع ش السالم- مغاغة

16191

105ش سعد زغلول- ميدان المحطة - المنيا

28ش عامر- موقف المنيا
 أمام رشكة الميكنة الزراعية

تقاطع ش االبراهيمية مع ش سعيد- بنى مزار

49ش مسجد العرفاىن امام متحف ملوى

19ش الجمهورية - برد الراىع- اسيوط

139ش جامعة االزهر- اسيوط

40د ش امتداد يرسى راغب- اسيوط

برج االطباء امام المزلقان الوسطاىن- جرجا

38ش كورنيش النيل- سوهاج

ش المحطة امام بنك القاهرة- نجع حمادى

ش 26 يوليو- برج البارون- قنا

ش التليفزيون- االقرص

معامل الحكمة 4

  ش الجمهورية »الجميل سابقا« 
بجوار محالت انيس ديمرتى- قنا

16059

 ش 23 يوليو برج الفريوز –قنا

   ش 25 يناير »ش مبارك سابقا« – نجع حمادى 

 ميدان النوبة امام بنك مرص – قوص

 ش التليفويون بجوار بنك مرص – االقرص 

 ش المستشفى امام مستشفى اسنا 
بجوار مسجد الجعفرى- االقرص

فرست الب للتحاليل الطبية5
2237624ش عبد السالم عارف – عمارات االوقاف كوثر »ب«

1020977886ميدان المديرية- امام المزلقان- اعىل رشكة اتصاالت

 الوجه القبلى »أسوان – األقصر 
 المنيا  سوهاج – أسيوط«  
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 الوجه القبلى »أسوان – األقصر 
 المنيا  سوهاج – أسيوط«  

 للسادة الصحفيين و أسرهم
ً
مراكز تقدم تخفيضا

»األمراض العصبية:  مخ وأعصاب وباطنة«
نسبة التخفيضالتليفــــونالعنواناالسمم

عالج آالم االعصاب والعمود 1
الفقرى

اسيوط- ميدان المحطة برج خالد نب 
الوليد الدور االرىض

01025502434
01000032655

خصم 35 % والدفع 65% 
من اسعاره

رويال الب »تحاليل«6

  69 ش سعد زغلول – برج الرصافة – الدور 3 اول المنيا

16064

برج االزهر امتداد ش يرسى راغب – اول اسيوط – الدور 3

 16 ميدان العارف – اعىل مركز مكى للمحاماة 
 الدور الثالث – سوهاج 

 ش 25 يناير الدور االول علوى – اعىل مكتبة الطلبة 
 نجع حمادى 

  10 ش االقرص – امام هيئة الربيد – الدور الثالث – قنا 

 ش التليفزيون – عمارة الحاج حسني البالل 
 الدور 3 – االقرص

  95 ش كورنيش النيل – الدور االول علوى 
 اعىل بنك القاهرة و بنك االسكندرية- اسوان

معامل الشمس7
22 ش الجمهورية- برج الفردوس

19445 اعىل بنك القاهرة- اسيوط
ميدان المحطة- بجوار محطة القطار

يف حال تعذر األتصال برقم جهة طبية، أو وجود تعديل يف رقم التليفون
 يرجى األتصال برقم طوارئ  مرشوع عالج الصحفيني

  01000457811 -واتس 01023182393 
ملحوظة
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صيدليات
 للسادة 

ً
تقدم تخفيضا

الصحفيين وأسرهم

مستوردمحلىتليفونالعنواناسم الصيدليةم

وسط البلد

8 ش البورصة الجديدة بجوار صيدلية د. محمد عىل 1
حلواىن العبد امام مول طلعت حرب

23925262
0128919875112%6%

%10%542395164717 ش البستان -عابدنيصيدلية مريا2

%7%1900114صيدليات أورنج 319001

صيدليات االجزاخانة 4
16343

5 ش صربى ابو علم من ش رشيف 
%7%1634315وسط البلد

20 ش نوبار باب اللوق بجوار وزارة صيدلية المسري5
الداخلية

27950043
01205044144
01004447952

01149500211

10%5%

48 ش مجلس الشعب – ناصية صيدلية الثورة 6
محمد فريد –ميدان الظوغىل

27959503
0100300491113%6%

%6%40106392679016ش الشوربجى دور االول صيدلية د/ مصطفى جابر حافظ7

%6%1671115صيدليات شادى 816711

58ش قرص العينىصيدلية فايق9
 106ش المنيل

27956244
27952311 18%7%

المعادى- المقطم- التجمع

68 ش 105 حدائق المعادى – صيدليات ابو زياد10
كورنيش المعادى

25257382
2525738514%6%

صيدلية د. ماهر سعد11

19 ش مدرسة الشيماء بنني متفرع 
من ش 9 المقطم

01004464162
0114999772015%7%

31ش الرشكة العربية- محطة 
الجامع- التجمع الثالث (التجمع)

01555144560
0111110754015%7%

شبرا-رمسيس

%7%872460074615 ش روض الفرج –دوران شربا مرص االجزاخانة 12

50 ش بالل الرشقى – عزبة بالل – االجزاخانة13
الرشابية 

0115408871415%7%
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صيدليات
 للسادة 

ً
تقدم تخفيضا

الصحفيين وأسرهم

مصر الجديدة- مدينة نصر- العبور
%7%292671657215 ش مكرم عبيداالجزاخانة 14

الحى السادس خلف كابيتال بالزا- صيدلية بيرت وجيه15
%7%01000504172714بجوار هايرب اخرتنا لكم- العبور

%7%4482080715اسكان الشباب- مدينة العبورصيدليات إيفرست16

الدقى – المهندسين

18 ش جدة من محى الدني ابو العز صيدلية جدة 17
33372374
33377780
0112518999

14%7%

%7%41645514 أ ش التحرير الدقى الجزيةصيدليات الشفاء 1816455

االجزاخانة (فرع 19
المهندسني 1)

332 ش السودان عمارات 
%7%0115408871515العرائس

%7%0114085740515بشتيل تحت اسم الجمعية الرشعيةاالجزاخانة ( فرع امبابة )20

%7%770115408871115 ش التل - الوراقاالجزاخانة ( فرع الوراق 1)21

االجزاخانة ( فرع الوراق 22
%7%10111540881215 ش احمد بدر – برج نورا – الوراق 2)

%7%47011548871215 ش الوحدة العربية - الوراقاالجزخانة  ( فرع الوراق 3)23

1 ش عمر نب الخطاب كورنيش االجزخانة ( فرع الوراق 4 )24
%7%0115408871315النيل – الوراق 

%7%353304854815 ش ابراهيم البعثى – احمد عراىب - العجوزةصيدلية د/ محمد حمدى 25

%10%193347479117 ميدان سفنكس - المهندسنيصيدلية مريا26

الجيزة - فيصل – الهرم

صيدلية الطبية االسالمية27
3 ش الفضل متفرع من عثمان محرم 

الطالبية هرم بجوار مستشفى الجمعية 
الطبية االسالمية ومدرسة فضل 

35474700
0120504434410%5%

%7%2530111859226615 ش فيصل محطة التعاوناالجزاخانة (فرع الهرم 1)28

%7%1950112558885515 ش فيصل –محطة الطوابق االجزاخانة (فرع الهرم2)29
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%6%2003572101213 ش سعد زغلول – ميدان الجزيةصيدلية الهالل الجديدة30

%6%133746548713 ابراج 26 مارس محطة نصار فيصلصيدلية مارى31

صيدليات الشاعر32
27 ش االمرية فادية متفرع من 
ش الو الهول السياحى – اسفل 

مستشفى الرشوق – الهرم 

37411955
0122535353510%5%

صيدلية د/ محمد عبد 33
الفتاح 

ش اوالد عوف امام مسجد الرقيب 
– محطة حسن محمد - الهرم

35851738
114848705515%10%

صيدليات ايليت34
86ش مصطفى النحاس- مدينة نرص 
41ش االندلس- مرص الجديدة 22ش 

الرياض من ش شهاب المهندسني
0127777882916%7%

حدائق األهرام
%7%0111866656615حدائق االهرام البوابة االوىل االجزاخانة35

6 أكتوبر

امام مسجد راغب 1390أ المجاورة االجزاخانة36
%7%3834804815االوىل الحى الرابع

طنطا

-01129112653 طنطا- ش عبد الحليم مع البحرصيدلية الشيشنجى37
010335391914%7%

%7%0122432940014تقاطع ش المعتصم بجوار البنك التعاوىنصيدلية البكرى38

سوهاج

سوهاج- امام قسم أول بجوار صيدلية السالم أخميم39
%7%0122195567915مستشفى العام

بورسعيد

صيدلية د. عالء محمد 40
المزني

ش عبد السالم عارف ورياض- برج الحرم- 
%7%66325181214خلف مستشفى بورسعيد العسكرى

العاشر من رمضان

 المجاورة األوىل- قطعة 45 بجوار صيدلية هارفى هاىن41
%6%0122744544012كنيسة السيدة العذراء مريم
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 للسادة الصحفيين و أسرهم
ً
مراكز بصريات تقدم تخفيضا

 للسادة الصحفيين و أسرهم
ً
مراكز سمعيات تقدم تخفيضا

نسبة التليفــــونالعنواناالسمم
التخفيض

القاهرة للسمعيات   1
سماعات ضعف السمع

25 ش القبة- عمارة العبودى- ميدان روكىس- 
مرص الجديدة

 01010999974
22593057 - 2259305835%

%15 5526426126ش الحجاز – مرص الجديدةرشكة هانزاتون ايجيبت للسماعات2

رشكة اوميجا لتوريدات 3
العمومية  سمعيات 

الدقى : 55 ش الدقى –امام عمارة مرص للتامني 
مرص الجديدة :53 ش المقريزى – برج االطباء – منسية البكرى 

01151926262 - 0112078180
0115192626220%

801281544422 ش مراد برج مراد االدارى بجوار مطعم جادشكرة اديوفون4
3572964935%

%332393256140 ش عبد الخالق ثروت ميديوم لالجهزة الطبية 5

رشكة اميليفون للسمعات6
فروع: المهندسني –مجديدة-شربا – الهرم

اسكندرية – كفر الشيخ –دمنهور
المنيا –اسيوط-سوهاج -قنا

3760858230%

مؤسسة مالتى كري للسماعات 7
الطبية

39 ش انب الحكم برج الفردوس حلمية الزيتون 
%0115434151515امام رشكة الكهرباء

رشكة االهرام التجارية 8
%2259881727ميدان الجزية – عمارة النرصللسماعات ضعاف السمع

%10112662777730 شارع منصور مهران الدقىمركز العال للسمعيات9

نسبة التليفــــونالعنواناالسمم
التخفيض

%260111119868430 ش المطار امبابة مركز خالد حسني  للنظارات1

ملك للنظارات الطبية 2
والشمسية و العدسات الالصقة

187 ش التحرير باب اللوق 
 عابدني بجوار عمارة اسرتاند

 01228523031
0114428957435%

%0100769517025 - 3133373170ش الدقىنبوفيجن.. برصيات ونظارات3

%10100002021130 شارع دمشق من ميدان سواري- المعاديمركز  أي كري أوبتكس للنظارات4

خدمات خاصة
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مرض الحمى الصفراء
تعريف املرض:  مرض نزيف حاد، ينتقل لإلنسان عن طريق لدغ البعوضة املصابة.

األعراض: »ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع - رعشة - عرق غزير - أمل يف العضالت - إعياء شديد - كحة – قيء - إسهال - 
طفح جلدي – نزيف من الفم واألنف«. 

اإلجراء: 

- يجب عىل املسافرين إىل البالد املوبوءة بالحمى الصفراء، التطعيم بطعم الحمى الصفراء قبل السفر بعرشة أيام، مبراكز 
التطعيم الدولية، والحصول عىل شهادة التطعيم الدولية، »تبدأ صالحيتها بعد عرشة أيام من تاريخ التطعيم، وترسي مدى 

الحياة«. 
- يتم االلتزام بالتعليامت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض.

- تُطلب الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمى الصفراء للمسافرين، أكرث من 9 أشهر من العمر للقادمني من الدول 
املوبوءة مبرض الحمى الصفراء.

- تُطلب الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمى الصفراء من الركاب العابرين ترانزيت أكرث من 12 ساعة، عرب مطار يف 
بلد موبوء مبرض الحمى الصفراء.

- يف حالة عدم تقديم شهادة التطعيم الدولية السارية، سوف يخضع القادم إلجراء الحجر الصحي ملدة 6 أيام من تاريخ 
سفر الراكب من الدول املوبوءة مبرض الحمى الصفراء.

- يف حالة تقديم شهادة تطعيم دولية مل مير عليها 10 أيام »غري سارية«، سوف يخضع القادم إلجراء الحجر الصحي للمدة 
املتبقية، الكتامل رسيان الطعم وشهادة التطعيم.

مرض المالريا 
إن الوقاية من مرض املالريا، هو مزيج من إجراءات الوقاية الشخصية للحامية من لدغ البعوض والوقاية الكيميائية مًعا؛ 

حيث يتم تحديد الوقاية الكيميائية حسب حالة املسافر الصحية، ووجهة سفره، علاًم بأن الوقاية الكيميائية ال تعني الحامية 
الكاملة من مرض املالريا.

تعريف املرض: مرض طفييل ينتقل لإلنسان عن طريق لدغ البعوضة املصابة. 

الدليل

للمسافرين
الصحي
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األعراض: »ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع - رعشة - عرق غزير - أمل يف العضالت - إعياء شديد - كحة- قيء«.

اإلجراء:

- يتم االلتزام بالتعليامت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض، ويفضل تناول الجرعة الوقائية عند السفر للدول املوبوءة مبرض 
املالريا، وملعرفة الجرعة يرجى الرجوع إىل طبيب مكتب التطعيم الدويل، مع اتباع إجراءات الوقاية الشخصية أثناء اإلقامة 

بالدول املوبوءة باملرض. 
- ال تطلب شهادة تطعيم من القادمني من بالد موبوءة باملالريا، عند قدومهم إىل جمهورية مرص العربية.

حمى الدنج
تعريف املرض: مرض فريويس ينتقل عن طريق لدغ البعوضة املصابة لإلنسان.

حمى الدنج العادية بدون أعراض نزفية: حمى فريوسية حادة ذات بدء مفاجئ، ترتفع فيها درجة الحرارة ملدة تقرب من 5 
أيام، مع صداع شديد يف مقدمة الرأس وأمل مبؤخرة العني، وآالم مفصلية وعضلية، ويف بعض األحيان قيء.

حمى الدنج النزفية: حمى أو تاريخ مريض حديث لوجود حمى مع نقص الصفائح الدموية.

متالزمة صدمة حمى الدنج: حيث تظهر أعراض نبض رسيع وضعيف- انخفاض ضغط الدم بالنسبة للعمر- أطراف باردة مع 
سخونة بالجلد.

اإلجراء: 

- ال يوجد تطعيامت، ولكن يتم االلتزام بالتعليامت الواجبة للوقاية من لدغ البعوض. 
- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من الدول املوبوءة بحمى الدنج، ويتم مناظرتهم عند الوصول.

فريوس زيكا
تعريف املرض: مرض فريويس، ينتقل عن طريق لدغ البعوضة املصابة لإلنسان.

األعراض: »ارتفاع درجة الحرارة - طفح جلدي - احمرار ملتحمة العني - آالم العضالت واملفاصل - صداع - ضعف عام«. 

اإلجراء: 
ال تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من الدول املوبوءة بفريوس زيكا، ويراعى اتباع الوقاية الشخصية، فيام يخص 

البعوض الناقل للمرض.

فريوس تشيكونجونيا
التعريف باملرض: التشيكونجونيا مرض فريويس، ينتقل عن طريق لدغ البعوض املصاب لإلنسان.

األعراض: حمى وآالم مربحة يف املفاصل، فضاًل عىل اآلالم العضلية والصداع والتقيؤ والتعب، والطفح الجلدي. 
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اإلجراء: 

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من الدول املوبوءة، ويراعى اتباع الوقاية الشخصية، فيام يخص البعوض الناقل 
للمرض.

- الوقاية الشخصية من لدغ البعوض بالنسبة لألمراض، التي تنتقل عن طريق لدغ البعوض.
- االلتزام بارتداء املالبس ذات األكامم واألرجل الطويلة.

- تجنب التواجد يف األماكن املفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان املناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.

- رش أماكن املعيشة باملبيد الحرشي املناسب.
- عدم وضع املواد املعطرة؛ ألنها جاذبة للبعوض والحرشات الطائرة.
- النوم داخل أماكن ذات نوافذ مغطاة بسلك شبيك مانع للبعوض.

- النوم داخل ناموسية يف املناطق، التي يتواجد بها البعوض بكثافة عالية، ويستحسن أن تكون الناموسية معالجة مببيد 
حرشي »برميثريين«.

مرض شلل األطفال
تعريف املرض: مرض فريويس شديد العدوى، ينتقل لإلنسان عن طريق الطعام أو الرشاب امللوث، ونادًرا ما ينتقل عن طريق 

الرذاذ. 

األعراض: يتميز ببداية فجائية للشلل الرخو - ارتفاع درجة الحرارة - وعكة صحية - صداع - غثيان - قيء. 

اإلجراء:

- إذا كان السفر ملدة أربعة أسابيع أو أكرث، يجب التطعيم بجرعة منشطة من طعم شلل األطفال الفموي، »سابني«، قبل 
السفر بأربعة أسابيع، أو جرعة منشطة من طعم »السولك«، وإذا مل يتمكن من التطعيم لضيق الوقت يتم تطعيمه عند 

املغادرة؛ حيث يظل ذلك مفيًدا، خاصة لكثريي السفر، ويف حال السفر للدول املصدرة للفريوس الربي أو الفريوس املشتق من 
الطعم، يتم تحرير شهادة دولية للمسافر تفيد التطعيم.

- يتم االلتزام باإلجراءات الصحية الوقائية لألمراض املنقولة عن طريق املاء والغذاء أثناء السفر واملنشورة عىل املوقع.
- تُطلب شهادة تطعيم دولية موضحة بها الحالة التطعيمية ضد شلل األطفال »التطعيم قبل القدوم مبدة ترتاوح بني 4 

أسابيع و12 شهًرا عىل األكرث«، للقادمني من الدول املصدرة لفريوس شلل األطفال الربي أو املشتق من الطعم.
- تتم مناظرة جميع القادمني من الدول املصدرة للفريوس أو التي يظهر بها املرض، وفًقا للوضع الوبايئ الدويل، واتخاذ كل 

اإلجراءات الوقائية املقررة.

مرض الكولريا
تعريف املرض: مرض معوي جرثومي حاد ينتقل لإلنسان عن طريق الطعام أو الرشاب امللوث. 

األعراض: بدء فجايئ وبراز مايئ غزير »براز شبيه مباء األرز« - غثيان - قيء غزير - إعياء شديد. 

اإلجراء:

- يفضل التطعيم بلقاح الكولريا الفموي من عمر عام، فأكرث عىل جرعتني، وعند القدوم ال تُطلب شهادة تطعيم.
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الوقاية الشخصية بالنسبة ألمراض شلل األطفال والكولريا أثناء اإلقامة:
- فصل الطعام غري املطهو عن الطعام املطهو.

- حفظ الطعام يف درجة حرارة مأمونة.
- اختيار املياه واألغذية املأمونة.

- الحفاظ عىل النظافة »غسيل اليدين قبل وبعد تناول الطعام«.

مرض االلتهاب السحايئ 
تعريف املرض: مرض جرثومي حاد ينتقل عن طريق مالمسة إفرازات املريض »أنف - حلق«. 

األعراض: ارتفاع يف درجة الحرارة- تصلب يف الرقبة- اضطراب يف الوعي- نزيف تحت الجلد. 

اإلجراء:

- يُفضل التطعيم قبل السفر بـ10 أيام- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من دول موبوءة مبرض االلتهاب 
السحايئ.

فريوس الكورونا 
تعريف املرض: مرض فريويس، ينتقل عن طريق التعامل مع الجامل املصابة أو األلبان واللحوم غري املطهوة جيدة أو عن 

طريق استنشاق الرذاذ املتطاير من الشخص املريض. 

األعراض: ارتفاع درجة الحرارة - سعال - نهجان - ضيق يف التنفس - إسهال. 

الوقاية الشخصية بالنسبة لفريوس الكورونا أثناء اإلقامة:

1. احرص عىل تغطية الفم عند السعال أو العطس مبنديل ورقي. 
2. اغسل يديك باملاء والصابون وحافظ عىل نظافتك الشخصية. 

3. تجنب مخالطة املصابني بالفريوس. 
4. تجنب مالمسة الحيوانات، خاصة اإلبل، وإذا كنت تعاين أمراًضا مزمنة مثل السكري وأمراض الرئتني أو مرض يؤثر عىل 

جهازك املناعي. 
5. ال ترشب حليب اإلبل غري املبسرت وال تأكل لحم اإلبل النيئ. 

اإلجراء:

- يراعى اتباع إجراءات الوقاية الشخصية أثناء اإلقامة بالدول املوبوءة باملرض وعند القدوم، ال تُطلب شهادة تطعيم دولية.

مرض الحصبة
التعريف باملرض: الحصبة هو مرض فريويس حاد شديد العدوى، ينتقل عن طريق الرذاذ املتطاير من الشخص املصاب أو 

مالمسة إفرازات الشخص املصاب. 

األعراض: الحمى والطفح الجلدي مع رشح يف األنف والتهاب بامللتحمة والكحة، كام يتميز بوجود بقع بيضاء عىل الغشاء 
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املخاطي للفم ويظهر الطفح الجلدي عادة يف اليوم الرابع من زوال الحمى. 

اإلجراء:

- يُفضل التأكد من الحصول عىل التطعيم الروتيني من الحصبة، وحال عدم الحصول عىل جرعتني يُفضل التطعيم، فيام 
يخص األطفال تناول جرعة من طعم الحصبة، الذي ال يتعارض مع التطعيم الروتيني للطفل.. ال تُطلب شهادة تطعيم دولية 

من القادمني من الدول املوبوءة مبرض الحصبة.

مرض حمى الوادي المتصدع 
التعريف باملرض: مرض فريويس حاد ينتقل لإلنسان، إما عن طريق لدغ البعوض املصاب، أو االختالط املبارش بالحيوانات 

املصابة، أو تناول اللحوم غري املطهوة جيدة، أو املنتجات املصنعة من الحيوانات املصابة. 

األعراض: أعراض التهاب املخ، »وتحدث يف األسبوع األول إىل الرابع من بداية ظهور األعراض األولية«، ثم صفراء »یرقان«، 

يليها أعراض نزفية مثل قيء مدمم أو نزيف تحت الجلد، »وتحدث يف اليوم الثاين إىل اليوم الرابع من بداية ظهور األعراض 
األولية«، ثم احتقان العينني مع تدهور يف الرؤية، تبدأ من ضعف إىل فقدان البرص، »وتحدث يف األسبوع األول إىل الثالث، 

من بداية ظهور األعراض األولية«. 

اإلجراء:

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من الدول املوبوءة باملرض.

فريوس اإليبوال 
تعريف املرض: فريوس اإليبوال مرض خطري غالًبا ما يُسبب الوفاة؛ حيث ترتاوح معدالت الوفاة يف صفوف الحاالت بني 25% 

و%90، ويعترب هذا املرض من بني أشد األمراض يف العامل، ينتقل عن طريق التعامل املبارش مع املريض أو اإلفرازات الناتجة 
عنه. 

األعراض: »ارتفاع درجة الحرارة - آالم يف العضالت - صداع - التهاب يف الحلق - ضعف عام – قيء- آالم بالعني- آالم 

بالعضالت- إسهال - طفح جلدي - نزيف خارجي وداخيل«. 

اإلجراء: 

- ال تُطلب شهادة تطعيم دولية من القادمني من الدول املوبوءة باملرض.
- عند الشعور بأي من األعراض التالية: »ارتفاع يف درجة الحرارة – صداع – رعشة - عرق غزير - أمل يف العضالت - إعياء 

شديد - كحة - قيء - إسهال - طفح جلدي – نزيف من الفم واألنف«، خالل أربعة أسابيع من تاريخ القدوم من أي دولة 
من الدول السابق ذكرها، أو أي دولة أخرى يف نطاق هذه الدول، يجب التوجه إىل أقرب مستشفى حميات للكشف الطبي، 

واإلبالغ عن تاريخ الوصول والدولة القادم منها، أو االتصال بالخط الساخن »105«. 

وزارة الصحة والسكان 
قطاع الطب الوقايئ
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القاهرة
نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

مكتب تطعيم الحجر 1
جميع الطعوم الدولية22695620صالة 1 مطار القاهرةالصحي بالمطار

جميع الطعوم الدولية3226339444 ش الحجاز أمام محكمة مرص الجديدةمكتب صحة المحكمة2

جميع الطعوم الدولية22636408الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلولمكتب صحة نرص ثان3

37 ش محمد الهواري بجوار مرتو مكتب صحة الرشيف4
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــالخلفاوي- شربا

جميع الطعوم الدولية7123583381 ميدان التعاون – المعاديمكتب صحة المعادي5

جميع الطعوم الدولية19727946501 ش التحريرمكتب صحة عابدني6

7 ش رضا من ش المبتديان - السيدة مكتب صحة قرص النيل7
جميع الطعوم الدولية23656432زينب

مكتب صحة مدينة نرص 8
جميع الطعوم الدولية1422613676 ش عمارات رابعة - طريق النرصأول

مكتب صحة التجمع 9
األول

المجاورة العارشة أمام جهاز التجمع- 
جميع الطعوم الدولية22461906القاهرة الجديدة

جميع الطعوم الدولية25567079شارع راغب تقاطع شارع برهان - حلوانمكتب صحة الست خرضة10

جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــشارع 9 حي األسمرات - المقطممكتب صحة األسمرات11

مكتب صحة الزاوية 12
القديمة

الزاوية ش محمد األسمر بجوار مسجد 
تطعيم حجاج 2424800الشيماء

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 226848533 ش المستشفى اإليطايل بالعباسيةمكتب صحة العباسية13
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 26419392 15 ش إبراهيم باهر زغلول - المنيلمكتب صحة المنيل14
ومعتمرني فقط

 شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحاتمكتب صحة األندلس15
تطعيم حجاج 28702827اليوم الواحد

ومعتمرني فقط
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اإلسكندرية

بورسعيد

السويس

اإلسماعيلية

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية033257966ش ملك حفني قبيل السكة الحديد- المندرةمكتب صحة المندرة16

جميع الطعوم الدولية034293346ش زكى رجب - سموحةمكتب صحة سموحة17

جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــ  ش محمد السيد كريم - الجمرك4مكتب المراقبة الدولية18

جميع الطعوم الدولية03448652ش القسم بجوار مستشفى العامريةمكتب صحة العامرية19

جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــالهانوفيل - بجانب نقطة رشطة فوزي معاذوحدة العجمي البحرية20

جميع الطعوم الدولية034808902باب جمرك 1- ميناء إسكندريةالحجر الصحي بميناء إسكندرية21

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0663228651ش السواحل وأبو الحسن المجمع الطبي - حي العربمكتب التطعيم الدويل بالحجر الصحي22

مكتب صحة بورسعيد 23
تطعيم حجاج 0663238065شارع النهضة ومحمد عيلأول

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0623191182باب 9 بورتوفيقمكتب الحجر الصحي ببورتوفيق24

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0643930240ش محمد عيل/ المحطة القديمةمكتب صحة السبع بنات25
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دمياط

الدقهلية

تطعيم حجاج 0643440022القصاصني الجديدة بجانب المستشفىمكتب صحة القصاصني26
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

مقر مؤقت داخل مركز صحة األرسة بحي مكتب صحة أول دمياط27
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــثالث بجوار اإلسعاف

مدينة الزرقا - كوبري المركز بجوار مكتب صحة الزرقا28
جميع الطعوم الدولية0573850539المحكمة - أعىل مكتب الربيد

مكتب الحجر الصحي 29
جميع الطعوم الدولية0572290938ميناء دمياط البحريبدمياط

المركز الطبي العام- خلف كلية الرتبية مكتب دمياط الجديدة30
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــبدمياط الجديدة

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

مكتب صحة ثان 31
المنصورة

26 ش عزيز متفرع من ش المديرية 
جميع الطعوم الدولية0502312301القديم - المنصورة

ش أحمد ماهر مبنى اإلسعاف الدور الثاين مكتب صحة ميت غمر32
تطعيم حجاج 0506903632- ميت غمر

ومعتمرني فقط

ش البحر بجوار مجلس المدينة - مكتب صحة الجمالية33
تطعيم حجاج 0507732646الجمالية

ومعتمرني فقط

 عزبة جاد داخل المستشفى المركزي -مكتب صحة بلقاس34
تطعيم حجاج 0502781591بلقاس

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0506690149السوعة - ش مصطفى كاملمكتب صحة السنبالوني35
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0507475541مبنى مستشفى دكرنس الدور الثالثمكتب صحة دكرنس36
ومعتمرني فقط
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الشرقية

القليوبية

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0552284168ش الورش قسم النحال - الزقازيقمكتب صحة أول الزقازيق37

تطعيم حجاج 0552778485مدينة الحسينيةالمركز الطبي بالحسينية38
ومعتمرني فقط

مكتب صحة منيا القمح 39
تطعيم حجاج ــــــــــــــــمدينة منيا القمحأول

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0552856173مدينة بلبيسمكتب صحة أول بلبيس40
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0553510266مدينة أبو كبريمركز طبي أول أبو  كبري41
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0553188539بجوار مساكن األربعني أمام المطايفمركز طبي كفر صقر42
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0552636541شارع العمدة بجوار مسجد العمدةمركز طبي القنايات43
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــمدينة ديرب نجممكتب صحة ديرب نجم44
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 055392137المنيا المكرم خلف معهد اآلثارمكتب صحة فاقوس أول45
ومعتمرني فقط

مركز طبي 46 أمام معهد اعتدال مربوك مركز طبي 46 بالعارش46
تطعيم حجاج 0554376337األزهري

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــشارع الشيخ حماد بجوار المحكمةمركز طبي أبو حماد47
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

المركز الطبي العام ببنها مكتب صحة بنها رابع48
جميع الطعوم الدولية0133243061 أمام المستشفى التعليمي- بنها
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كفر الشيخ

مكتب صحة حجازي 49
(شربا غرب)

حجازي- شارع المعهد الديني بجوار 
جميع الطعوم الدوليةــــــــــــــــمحكمة شربا غرب

الطريق الرسيع بنها المنصورة اإلدارة المركز الطبي بكفر شكر50
تطعيم حجاج 0132517445الصحية القديمة كفر شكر

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالعبور إسكان الشباب 100 مرتمركز طبي الشباب51
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالمثلث الخانكةمركز طبي الخانكة أول52
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــالخصوصمركز طبي الخصوص53
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0248248396الشارع الجديد طريق بهتيممركز طبي بهتيم ثان54
ومعتمرني فقط

المركز الطبي بشبني 55
تطعيم حجاج ــــــــــــــــشارع المستشفى األمرييالقناطر

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 022460112مجلس مدينة طوخمركز طبي طوخ56
ومعتمرني فقط

مكتب صحة القناطر 57
تطعيم حجاج 0242188665بجوار مستشفى القناطر الخريية المركزيالخريية أول

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0242156760بجوار مستشفى رمد قليوبمركز طبي قليوب المحطة58
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0473232845المركز الطبي العام بجوار الرقابة اإلدارية مكتب صحة كفر الشيخ أول59

تطعيم حجاج 0472562639دسوق أرض محرم خلف عمر أفنديمكتب صحة دسوق أول60
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0472710503مطوبس شارع بورسعيدمكتب صحة مطوبس61
ومعتمرني فقط
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الغربية

 الحامول المركز الطبي العاممكتب صحة الحامول62
تطعيم حجاج 047381892بجوار السجل المدين

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0472975145فوه بجوار حديقة العائالتمكتب صحة فوه63
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0473400387مدينة قلني بالمركز الطبي بقلنيمكتب صحة قلني64
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0473604529مدينة بيال بالمركز الطبي ببيالمكتب صحة بيال65
ومعتمرني فقط

مدينة سيدي سالم بالمركز الطبي مكتب صحة سيدي سالم66
تطعيم حجاج 0472416160بسيدي سالم

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

المركز الطبي ش سعيد 67
جميع الطعوم الدولية0403317852المركز الطبي بشارع سعيد بطنطاصحة خامس

مكتب تطعيم دويل 68
جميع الطعوم الدولية0402245805ديوان اإلدارة أمام عمارات األوقافبإدارة المحلة أول

تطعيم حجاج 0402970406شارع أبو ريشة أمام مركز شباب سمنودمكتب صحة سمنود69
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0405477250شارع الجمهورية أسفل اإلدارة الصيةمكتب صحة ثان السنطة70
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0405700457شارع أبو الحايبمكتب صحة زفتى71
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0402761730بمستشفى قطور المركزيمكتب صحة بإدارة قطور72
ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول كفر 73
تطعيم حجاج 0402555327شارع المستشفى القديمالزيات

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0402731399شارع جمال عبدالنارصمكتب صحة ثان بسيون74
ومعتمرني فقط
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الجيزة
نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية37740763مجمع المصالح الحكومية - الدور األريضمكتب التطعيم الدويل75

تطعيم حجاج 38335850429 ش الهرم بجوار حلواين تكوينكيمكتب صحة الطالبية76
ومعتمرني فقط

ش السودان بجوار كوبري عرايب                مركز ميت غمر77
تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــميت عقبة

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 37691548بجوار الوحدة المحلية بكرداسةمكتب صحة كرداسة78
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــــمسجد الحرصي الحي 7- أكتوبرمكتب صحة أكتوبر79
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 38124819كوبري السهران بالحوامديةمكتب صحة الحوامدية80
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 38471373الباويطي الواحات البحريةمكتب صحة الباويطي81
ومعتمرني فقط

 الطريق العمومى بأطفيح القاهرة البحرمكتب صحة أطفيح82
تطعيم حجاج 38410994األحمر

ومعتمرني فقط

إدارة شمال العياط بجوار مستشفى رعاية شمال العياط83
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالعياط

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع ترعة زنني بوالق الدكرورمركز صحي زني84
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة البدرشني إدارة البدرشنيرعاية طفل البدرشني85
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة أوسيم بمبنى الشهر العقاريمكتب صحة أوشيم86
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة الشيخ زايد الحي الحادي عرشرعاية طفل زايد87
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــمدينة الصف بجوار بنك مرصمكتب صحة الصف88
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــنكال طريق وردان الزرايعوحدة نكال89
ومعتمرني فقط
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المنوفية

البحيرة

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية482224574ش جمال عبدالنارص- شبني الكوممكتب صحة شبني الكوم ثان90

تطعيم حجاج 483660017منوف ش محمد فريدمكتب صحة منوف ثان91
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 483442126أشمون شارع عبدالمنعم رياضمركز صحي أشمون92
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 482606603المنطقة الرابعة بجوار التأمني الصحيمكتب صحة السادات93
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0453347648ش الشونة بجوار إدارة مرور دمنهور المركز الطبي بنارص94

العكريشة بجوار مبنى الجوازات بكفر عيادة حي أول العكريشة95
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالدوار

ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 96
غرب إيتاي

شارع الحرية المتفرع من شارع بورسعيد 
تطعيم حجاج 0453433215بإيتاي البارود

ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0453620375بدر شارع المدارس مبنى اإلدارة الصحيةاإلدارة الصحية ببدر97
ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 98
تطعيم حجاج 0452920209شارع البحر بجوار إدارة المروربرشيد

ومعتمرني فقط

شارع إسكندرية أمام مركز الشباب أبو مكتب صحة أبو المطامري99
تطعيم حجاج 0452400240المطامري

ومعتمرني فقط

وحدة البالكوس الصحية 100
تطعيم حجاج 0453680195عزبة البالكوس مركز كوم حمادةبكوم حمادة

ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول 101
تطعيم حجاج 0452500480حي الزهور بالمحموديةبالمحمودية

ومعتمرني فقط

المركز الطبي الحرضي 102
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع جمال عبدالنارص بإدكوصحة أول إدكو

ومعتمرني فقط
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أسيوط

المنيا

المركز الطبي الحرضي 103
بأبو حمص

شارع نارص بجوار شبكة الكهرباء بأبو 
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــحمص

ومعتمرني فقط

مكتب صحة أول 104
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــشارع الجبانة بالدلنجاتبالدلنجات

ومعتمرني فقط

مركز رعاية األمومة 105
والطفولة

الرحمانية شارع الشط بجوار السجل 
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالمدين

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

ش المجرى بجوار مستشفى الصدر- مكتب صحة المنيا ثالث106
جميع الطعوم الدولية0862362098المنيا

ملوي- ش عمر نب الخطاب - بجوار قسم مكتب صحة ثالث ملوي107
تطعيم حجاج 0862643308رشطة ملوي

ومعتمرني فقط

مغاغة- ش المدارس- بجوار مستشفى مكتب صحة ثالث مغاغة108
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــالرمد

ومعتمرني فقط

سمالوط- ش بورسعيد طريق مرص مكتب صحة ثان سمالوط109
تطعيم حجاج ــــــــــــــــــــأسوان الزرايع

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

 ش جرس السلطان- داخل مبنى مستشفىمكتب صحة أول أسيوط110
جميع الطعوم الدولية088233302حميات أسيوط

تطعيم حجاج 0884750444شارع رعاية الطفلمركز صحي القوصية111
ومعتمرني فقط

شارع الجالء داخل ديوان اإلدارة الصحية مركز صحي ديروط112
تطعيم حجاج 0884770385بديروط

ومعتمرني فقط

طريق أسيوط سوهاج بحري المساكن مكتب صحة أبو تيج113
تطعيم حجاج 0882480344الشعبية عمارة رقم2

ومعتمرني فقط
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سوهاج

قنا

األقصر

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0932334541ش الجبانة- الشهيد- سوهاجمكتب صحة ثالث سوهاج114

تطعيم حجاج 09347703120شارع صالح سالممكتب صحة طهطا115
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0934673683شارع البحرمكتب صحة أول بجرجا116
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0934802018شارع التحريرمكتب صحة البلينا117
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0932510426شارع أحمد ماهرمكتب صحة أول أخميم118
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 0932400466شارع مستشفى المنشاة المركزيمكتب صحة المنشاة119
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0963360323قنال شارع 26 يوليو بجوار مستشفى صدر قنامكتب صحة قنا120

تطعيم حجاج 0966840381قوص شارع النوافلة بجوار المزلقانمكتب صحة قوص121
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــساحل نجع حمادي بجوار البوستةمكتب صحة نجح حمادي122
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0952279346شارع الخليج متفرع من شارع التليفزيونمكتب صحة ثان األقرص123
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الفيوم

أسوان

بني سويف

إسنا شارع أحمد عرايب أمام جمعية مكتب صحة إسنا124
تطعيم حجاج 0952607721تحفيظ القرآن

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

مكتب صحة السد العايل 125
جميع الطعوم الدولية0972245399ميناء السد العايل رشقرشق

جميع الطعوم الدولية0972302204شارع كرس الحجرمكتب صحة أسوان أول126

تطعيم حجاج 0973510003ش مرص أسوان بالمركز الطبي الحرضيمكتب صحة كوم أمبو127
ومعتمرني فقط

مبنى اإلدارة الصحية بإدفو شارع مكتب صحة إدفو128
تطعيم حجاج 0974710859كورنيش النيل

ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

مساكن الداللة من ش إسالم خلف موقف مكتب صحة أول129
جميع الطعوم الدولية082222549محيي الدني

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــش سعد زغلول بجوار مجلس المدينةرعاية الطفل بالفشن130
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج 084400806المنشية القبلية ش طراد النيل بباالمركز الطبي ببا131
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية08442055421الحادق- بندر الفيوممكتب صحة خامس132
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مرسى مطروح

الوادي الجديد

البحر األحمر

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

ش إسكندرية أمام مجلس مدينة مكتب صحة الحمام133
جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــالحمام- مدينة الحمام

الشارع الرئييس بجوار مجلس مكتب صحة الضبعة134
جميع الطعوم الدولية0464671343مدينة الضبعة

ش المحطة بجوار مجلس مدينة مرىس مكتب صحة مطروح أول135
جميع الطعوم الدولية0464948245مطروح

ش أنور السادات منطقة الرملمكتب صحة سيوة136
جميع الطعوم الدولية0464601017 مدينة سيوة

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0927920758شارع النرص- الخارجةمكتب صحة الخارجة137

جميع الطعوم الدولية0927821316شارع العارش من رمضان- الداخلةمكتب صحة الداخلة138

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــش الكورنيش خلف م الغردقة العاممكتب صحة الغردقة139

مكتب حجر صحي ميناء 140
جميع الطعوم الدوليةـــــــــــــــــــــــــميناء سفاجا البحريسفاجا

تطعيم حجاج 0653673003خلف نيابة رأس غاربمكتب صحة رأس غارب141
ومعتمرني فقط

شارع الوحدة الصحيةمكتب صحة سفاجا142
تطعيم حجاج 0653251207 بجوار المسجد الكبري

ومعتمرني فقط
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جنوب سيناء

شمال سيناء

تطعيم حجاج 0653330046شارع بورسعيد مكتب الحجر الصحيمكتب صحة القصري143
ومعتمرني فقط

تطعيم حجاج ـــــــــــــــــــــــــمدينة الشالتني باإلدارة الصحيةمكتب صحة الشالتني144
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

 العريش حي الريسة بجوار األحوال مكتب التطعيم الدويل145
جميع الطعوم الدولية0683327082المدنية إدارة الحجر الصحي

تطعيم حجاج 0683541873برئ العبد حي العماراتمكتب صحة برئ العبد146
ومعتمرني فقط

نوع الخدمةالتليفونعنوان المكتباسم المكتبم

جميع الطعوم الدولية0693401663بجوار المستشفى رأس سدر المركزيمكتب صحة رأس سدر147

أمام محطة رشق الدلتا للنقلمكتب صحة طور سيناء148
جميع الطعوم الدولية0693774118 مبنى العمل المشرتك

جميع الطعوم الدولية0693500526المركز الطبي الحرضي بالمزينةمكتب صحة نويبع149
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