
التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

25079855 - 25079852المقطم 9شالخدمات علً%10المقطم مستشفى

الكشف علً 15%

التحالٌل و االشعة علً 10%

االسنان وقسم االقامة و

27292701/2/4الصٌد نادي خلف  فدان السبعٌن المقطمالخدمات علً %20العزاٌم ابو دار مستشفً

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً %5العزبً

2843255402 – 01227336566المقطم-  ماركت الراٌة بجوار 9 ش 8129المستورد علً% 5و المحلً االدوٌة علً %10لوٌس مارٌان صٌدلٌة

وشٌرٌن محمد صٌدلٌة
 والوزن الضغط وقٌاس المستورد علً% 5و المحلً علً 10%

مجانا والتوصٌل
2846857902المقطم  - 9 ش أ 58

مصطفى ٌاسر صٌدلٌة
 وقٌاس المستوردة االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

مجانآ والوزن  الضغط
25054449- 0 1571005868468 بلوك العبد مساكن المقطم

طارق/د صٌدلٌة
 وقٌاس المستوردة االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

مجانآ والوزن  الضغط

 بلوك العبد مساكن التجاري الشارع المقطم

171
1226968564 0 -25050410

2845279702 0 -1011337278المقطم الحمد بٌت بجوار النافورة ش 4المستورد علً % 6و المحلً علً %12شوٌكار صٌدلٌة

أحمد طارق/د صٌدلٌة
 وقٌاس المستوردة االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

مجانآ  الضغط

 قبة مسجد امام والنصر األندلس مربع 8590

الصخرة
2841024002

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

909112712077720 ق رجب اوالد امام 9 ش المقطماالشعة انواع جمٌع علً %15لالشعة المقطم مركز

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

التلٌفونالعنوانالخصمتحالٌل معامل

 األرضً الدور–  النافورة مٌدان من 9 ش 14

السكرٌة أمام
0228466367– 

 أعلى 19 بلوك ج أطلس مساكن 9 ش

الزلزال مساكن–  الشرقٌون النساجون
 01117551136 - 16064

التحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل
 سوبر بجوار 9 ش تقاطع االكادٌمٌة ش

زمان خٌر ماركت
19962 - 0225074037

0226678517 - 01006219688المقطم النافورة مٌدان 4 ش 67التحالٌل علً %40الفجر معمل

هرمونات%15و كمٌائٌة تحالٌل 25%

السكر مرضً 30% 

19014كافٌه السكرٌة امام النافورة مٌدان 377التحالٌل علً %20المختبر معمل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

19911شوب موبٌل فوق صٌام محطة 9 ش 23التحالٌل علً %15البرج معمل

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

اللٌزر و الشعر ازالة جلسات علً 20%

التخسٌس جلسات علً% 30 و التخسٌس و الكشف و

10063613460المقطم 9 شارع 6الخدمات كل علً %30خٌري محمد/د مركز

ألٌس مركز
 علً% 10 الشعر وازالة الطبٌعً والعالج الكشف علً 20%

التخسٌس
01007867076- 01224422504المقطم 9ش البترول عمارات 8

للبصرٌات العبد أحمد مركز
 فوكل مالتً عدسات علً% 35و الخدمات جمٌع علً 20%

مجانا والتوصٌل
10017928200المقطم-    النافورة مٌدان 9 ش 22

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

الدٌن محً تامر/د -   plan T مركز

الدٌن محً سٌلفً/د

26652515 - 01111146915المقطم التجاري الشارع اطلس مساكنالجلسات و عملٌات و الكشف علً %20الطبً الرحمن عباد و االمل مركز

11202022050رجب اوالد امام 9 ش المقطمالجلسات علً% 20و والتخسٌس الطبٌعً العالج كشف علً %40فٌت فٌزٌو مركز

المقطم

10099305090المقطم  - 9 ش من متفرع 16 ش 5(مجانا الكشف) الكشف علً 100%

الب بٌتا معمل
 الشارع/  الحمد بٌت النافورة مٌدان المقطم

رحمة كرنفال بجوار التجاري
0228426359_01125627369

01002380480 - 25086922التحرٌر كشري بجوار المقطم 9ش 66والتخسٌس الطبٌعً للعالج طٌبة مركز

280 849 910000 ش من متفرع بالل مسجد شالجمٌلة مستشفً

التحالٌل علً % 66الب روٌال معامل



 والعصاب المخ لجراحة الطبً المركز

الفقري والعمود
12702499890شاك رادٌو بجوار النافورة مٌدان 9ش المقطموالعملٌات الكشوفات عل25%ً

10007202020المقطم 10 ش مع 9 ش تقاطع د منطقة 399والنظارات والشنابر العدسات علً  %25للبصرٌات بٌرم مركز

GYMالتلٌفونالعنوانالخصم

ABS Gym30% ً01111783039 - 01114433646المقطم-  االماراتً البنك بجوار 9 شالخدمات جمٌع عل

The gym25% ً1111170755المقطم   20 ش 32للجٌم االصلً السعر عل

extreme gym40% الكارت لحامل مجانا وٌوم االسعار قائمة علً خصم
 كرٌم ش من متفرع س جنوب 1/9478ق

المقطم-  بنونة
1015935655

Big gym40% ً01004967101 - 01144439000المقطم-  النصر مسجد خلف 7489 قاالشتراك عل

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

االسنان لطب الوفاء عٌادة

 وتقوٌم واالسنان الفم وتجمٌل جراحة)

(األسنان

الكشف %25القمري أحمد مصطفى/د

الخدمات %5 (االسنان وتجمٌل طب)

11239332300المقطم 9 ش 26الخدمات علً%25و الكشف علً %50حامد محمد أحمد/د

11120001780المقطم-  التحرٌر كشري امام 9 ش 5196 قالحشو علً% 30و الكشف علً %50شوري عباس مصطفً  إسالم/د

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

العز ابو احمد محمد

 ومناظٌر الكبد امراش استشاري)

(الهضمً الجهاز

مندور أبو محمد/د

 والشراٌٌن القلب امراض استشاري)

(التاجٌة

عبدالرازق مجدي/د

(وحمٌات وكبد هضمً جهاز استشاري)

عبدالغنً مروة/د

 واخصائً الصماء الغدد ماجستٌر)

(السكر و الباطنة

سالم ابو الدٌن صالح اشرف

 وجهاز سكر و باطنة استشاري)

(هضمً

التلٌفونالعنوانالخصمجراحة عٌادات

1228123602الكشف %40عثمان عبدالحمٌد السٌد أحمد/د

 واألورام العامة الجراحة زمالة)

(المناظٌر وجراحة
1022156728والجراحة والعملٌات 

الفتاح عبد محمد/ د

(عامة جراحة أستشاري)

البٌطار حمدي أحمد/د

 بولٌة ومسالك مناظٌر( جراحة أخصائً

)وتناسلٌة

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

عبدالغنً مروة/د

 واخصائً الصماء الغدد ماجستٌر)

(السكر و الباطنة

حماد السٌد وائل

(عظام استشاري)

11113774340شاك رادٌو بجوار النافورة مٌدان 9ش المقطمالكشف %50عبدالقادر محمد أحمد/د

التلٌفونالعنوانالخصمالمسالك عٌادة

10148800580االندلس اسماك اعلً المقطم 9 ش 9091والخدمات الكشف علً 25%

01025444120 - 25087848المقطم 9 ش 9090الحقن علً% 15 و الكشف علً 40%

10963369920

11229344110المقطم 9 ش 26العملٌات علً% 30و الكشف علً 40%

شاك رادٌو بجوار النافورة مٌدان 9ش المقطم

طلعت رادٌو بجوار المقطم 9 ش 737الكشف 30%

10148800580االندلس اسماك اعلً المقطم 9 ش 9091والخدمات الكشف علً 25%

10056755450الكشف عل20%ً

10208901000المقطم التحرٌر كشري أمام 9ش853الصوتٌة والموجات القلب ورسم الكشف10%

10272847780المقطم االندلس اسماك بجوار 9 ش 9091الكشف 15%

10093192910المفارق مٌدان 9 ش المقطم

11235347770المقطم النافورة د 375 قطعة 9 ش 16السونار شامل كشف علً 25%

1119008897المقطم 9 ش 20الخدمات علً% 25و الكشف علً 50%



المشد احمد محمود

(مسالك جراحة)

التلٌفونالعنوانالخصمنفسً طب عٌادة

صدقً نبٌل هاٌدي/د

(طبٌعً وعالج نفسً طب اخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصمجلدٌة عٌادات

النمر علً محمد محمد/د

(جلدٌة عٌادة)

التلٌفونالعنوانالخصمواالعصاب المخ

محجوب رشدي السٌد/د

 والعمود واألعصاب مخ جراحة)

(الفقري

كمال ابراهٌم محمد/ د

 واالعصاب المخ جراحة استشاري)

(ناصر بمعهد

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

الكشف على%20الغنام إبراهٌم الدٌن صالح اٌهاب/د

التطعٌم على%15 (الوالدة وحدٌثً األطفال استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

الخولً محمد/د

(والتولٌد النساء أمراض مدرس)

فارق المتولً/د

(والتولٌد النساء امراض أستشاري)

الشحات محمد/د

 و والتولٌد النساء امراض ستشاري)

(العقم

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌون عٌادات

طنطاوي محمد محمد/د

(عٌون اخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصموحنجرة واذن انف عٌادات

محمود عباس وجٌه/د

(وحنجرة واذن انف استشاري)

10015964490المقطم النافورة مٌدان5والكشف العملٌات10%

والعملٌات والخدمات الكشف علً 20%
-  التحرٌر كشري امام 9 ش-   المقطم ش 73

المقطم 
18476586 - 01093321619

12234002440المقطم-  ش 310الخدمات و الكشف علً 50%

11455963740حنفً ابو خلف 9 ش اخر المقطمالخصم  20%

11194650390المقطم 9 ش7773العملٌات%10و الكشف 20%

خصم 33%
-  للتكنولوجٌا العربً المعهد امام 9 ش 80

المقطم
10039150510

 أنس ابو مطعم فوق 9ش المقطم9090

السوري
10050261900

02025051606-01153348989المقطم 9 ش 27%15 والخدمات% 10 الطبى الكشف

12702499890كنتاكً أعلى9ش النافورة المقطم     الجراحٌة والعملٌات الكشف على25%

113003379المقطم 9 ش 399الخدمات جمٌع علً 30%

01203941148 - 1020400833التانً الدور18 عمارة 9ش المقطمالكشف علً 25%



التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

22670702مصرالجدٌدة-  شٌراتون الولٌد بن خال ش 15العملٌات علً% 10و الخارجٌة العٌادات علً %15االمرٌكً المستشفً

22909007الجدٌدة مصر-  الجولف ارض الثورة ش 64%20 ل ٌصل خصمفلسطٌن مستشفً

224562700الوطنً الدفاع مجلس خلف النٌل وادي شالخدمات علً %15النٌل وادي مستشفً

01226792510-01225806867مارجرجس كنٌسة امام القبة- الخبٌرصمامات ش4التخصصً الحٌاة مستشفً

الخارجٌة والعٌادات الطوارئ علً %25التخصصً االمل مستشفً

10019102220روكسً-  قصرالطاهرة مٌدان-  طومانباي ش 63الخدمات علً %10الجنزوري مستشفً

26214024-01116668283الجدٌدة النزهة النصر ش 16الخدمات جمٌع علً %20الحٌاة عٌن مستشفً

22907005 - 01227399993الجدٌدة مصر المٌرغنً ش13اللٌزك و العملٌات علً% 10 و الكشف علً %20للعٌون نورالحٌاة مستشفً

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

710214721110 عمارة 1145 مربع شٌراتون مساكنالمستورد علً% 5و المحلً علً %10النواوي

10900735410رفعت مصطفى شٌراتونالمستورد علً% 5و المحلً علً %10ٌاسٌن

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً %5العزبً

1144450125شمس عٌن الفٌروز ش12المستورد علً% 7و المحلً علً %12فاروق فاطمة

1112057985شٌراتون القرشً الملتق55ًالتجمٌل مستلزمات علً %5القرشً

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

لالشعة الدولً المركز

1001928131شمس عٌن ش 101لالشعة سكان راٌا مركز

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

االشعة علً%20سكان تكنو مركز
 جمٌع) الجدٌدة مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع
19989

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

16064فرع 40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

01027775253 - 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

19014الفروع جمٌعالتحالٌل علً %20المختبر معامل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

22341555 -0122463106فرعٌنالتحالٌل علً %40المعمل معامل سلسلة

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

ٌوروكٌر مركز

(بولٌة مسالك مركز)

19324الجدٌدة. م ترٌومف مٌدان7الخدمات علً% 15و الكشف علً %25األنصاري عٌادات

22580462الجدٌدة.م خلٌفة نزٌه ش 46العملٌات و القسطرة% 10 و خدمات %15هلٌوبولٌس القلب مركز

الطبٌة منصور حسام/د مركز

(شامل مركز)

Bridge Dental centers5%ًالجدٌدة مصر االهرام ش 24الخدمات جمٌع عل
22561100 - 01008701010 - 

24534221

سمعان نجٌب رأفت/د

(ومناظٌر عامة جراحة)

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

سٌد رانٌا/ د

شمس وعٌن الجدٌدة مصر

الطبٌعً العالج% 50-  الخدمات و الكشف 25%
-التحرٌر-نصر مدٌنة-المعادي-حلوان حٌدر ش  40

مصرالجدٌدة
01205077233 - 01206016000

26442078الجدٌدة مصر الجامع مٌدان رمزي اسماعٌل ش21والعملٌات الكشف 25%

24550025مصرالجدٌدة خلٌفة نزٌه ش 31الخدمات علً  20%

22566302 - 0116333650مصرالجدٌدة المٌرغنً النادي ش 4الخدمات علً% 10 و  الكشف علً 25%

1015173530االستثماري رابعة عمارات النزهة ش28الكشف 25%



(وسكر باطنة امراض أستشاري)

الشعراوي هناء/ د

(وكلى باطنة أستشاري)

الكشف25%

خدمات15% 

التلٌفونالعنوانالخصماألسرة عٌادات

القاصد هاٌدي/ د

 االجتماعٌة الطاقات استشاري)

(والتربوٌة واالسرٌة

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌون عٌادات

جعفر اٌمن/د

( العٌون وجراحة طب أستاذ)

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

22007908فٌصل-  المعادي- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبراالخدمات علً %20(ماستر عٌادات) عٌسى احمد هشام/د

شبرا-  مصرالجدٌدة-  المهندسٌنالخدمات علً% 15و الكشف علً %75لالسنان سنترم عٌادات
01099211980 - 01099211650 - 

01277216844

السباعيال هشام/ د
الخدمات جمٌع عل5%ً

245342210االهرام ش24- مصرالجديدة

12224226370مصرالجدٌدة-  الجامع مٌدان اسماعٌل ش21العملٌات فً واجرالطبٌب الكشف علً  25%

10015370060فاتٌما سانت النزهة ش160الكشف 10%

19324مصرالجدٌدة- ترٌونف مٌدان 7العز ابو احمد محمد/د

1015173530االستثماري رابعة عمارات النزهة ش28الكشف 25%

12281148940الحجاز مٌدان النزهة ش160قلب ورسم وفحوصات الكشف 10%



التلٌفون العنوانالخصم المستشفٌات

العقاد عباس شارع من حمام مصطفى محمد ش12  %15 الً ٌصلالعقاد فٌفا  1025000946

نصر مدٌنة,  العقاد عباس جودة قاسم احمد ش1الخارجى القسم على% 10 و الداخلى القسم خدمات على خصم %10التخصصى التوفٌقٌه مستشفى  24039536\37 - 24030389

المطار شٌراتون مساكن قرٌش صقر عمارات115الخدمات %5التخصصً شٌراتون مستشفى  114331477
الخارجً القسم على20%

الداخلً على10% 

01066640201 - 26739050نصر مدٌنة, هٌكل حسٌن محمد/د شالخدمات على خصم %10الحكمه دار مستشفى

التلٌفون العنوانالخصم صٌدلٌات

الوكٌل صٌدلٌات مجموعة
 وقٌاس بٌور اعشاب علً% 40و المستورد علً% 7و المحلً علً 12%

مجانا الضغط

(الفروع جمٌع) نصر مدٌنة , 3 عمارة النزهة ش 777 مشروع
196776

11160046610القاهرة فى فرع100 العزبً

111205798 القرشى الملتقىالمستورد علً% 5و المحلً علً %10القرشً صٌدلٌة

التلٌفون العنوانالخصماالشعة مراكز

1226421172روما برج اإلسماعٌلٌة مٌدان عفان بن عثمان ش28االشعة انواع جمٌع علً %25لالشعة الطب دار مركز

الساعة مٌدان النزهة ش16التحالٌل علً% 20 و االشعة علً%10والتحالٌل لالشعة سكان توب  10003731370

19144 الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

التلٌفون العنوانالخصماألشعة مراكز

16064فرع40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

01027775253 -1111454501 الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

19014 الفروع جمٌعالتحالٌل علً %20المختبر معامل

19314 الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

19911 الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

التلٌفون العنوانالخصماألسنان عٌادات

Healthy wealthy center205% العملٌات% - 10 االجهزة-  الكشف نصر مدٌنة,  العقاد عباس ش%149  16676 - 01000046622

نصر مدٌنة , 12 عمارة الطٌران ش1الجلسات و العملٌات و الكشف علً%20 الجمال و الصحة عٌادات  01111146915 - 0111104050

- %15 لالدوٌة مٌر كلٌك 1090050900 نصر مدٌنة,  المؤمون حسن شالمستورد علً% 10%-5و المحلً االدوٌة عل20%ً
01140101010 - 01143434314العقاد عباس ش40-  المهندسٌن الدول جامعة ش74االخري الخدمات علً% 20و الكشف علً %15التخصصٌة الهمٌمً مركز

Diamond Teeth20% ًنصر مدٌنة زهراء855مجانؤ الكشف اللثة عالج عل  10037535730

22725517
22725517

0127444501-01274445025عبٌد مكرم, الظاهرى داود ابو ش61- شبرا صالح عبدهللا ش9 المتابعات و الكشف على%25 النحافة و السمنة لعالج الخالص مركز

011150808079-01065658081الطٌران شارع من متفرع فهمى محمد ش9والضغط السكر اجهزة على%25 الطبٌة للمستلزمات ستارت شركة

0120601600-0125077233الجدٌدة مصر-نصر مدٌنة-المعادى-حلوان حٌدر ش40والخدمات الكشف على%25-طبٌعى عالج%50 منصور حسام/مركزد

11114823550نصر مدٌنة,  األهلى النادى امام المقرٌف ش1التخسٌس%30- طبٌعى عالج40-%الكورسات على%50  الطبٌعى للعالج التخصصى المركز

22754827-22722062نصر.م-  هٌكل حسٌن محمد/د ش75الطبٌعً العالج وجلسات العظام كشف علً %20علمؤ العزٌز عبد/د مركز

المسالك دار مركز

(والتناسلٌة البولٌة والمسالك الكلً)

 للعالج CONTROL CENTER مركز

الوزن وانقاص الطبٌعى
11111223050نصر.م- العقاد عباس اول- المفتى انور ش 2/4التخسٌس وجلسات الطبٌعً والعالج الكشف علً 25%

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

االسنان تنظٌف علً%25و مجانا الكشف

والتبٌض التقوٌم علً%25و اللثة وعالج

الخامس التجمع

نصر مدٌنة 

التلٌفونالعنوانالخصمجراحة عٌادات

جمعة عبدالعظٌم وائل/د

(واألورام والمناظٌر العامة الجراحة أستاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

10110499450نصر.م-  العاشر الحً الزمر احمد ش 2الكشفوالجلسات على%33سامً حمدي/د

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

عزت أحمد/د

(وحساسٌة باطنة امراض د.أ)

عقبة محمود أشرف/د

(والسكر والقلب العامة الباطنة أستاذ)

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

عبدالحلٌم محمد فاٌزة/د

(األطفال طب أستشاري)

ٌوسف محمد حسٌن/د

(اطفال طب اول استشاري)

عٌسوي احمد مجدي محمد/د

(اطفال طب استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمالقلب عٌادات

القاضً عبدهللا علً سامٌة/د

(دموٌة واوعٌة قلب/د.أ)

حلمً محمد مصطفى/د

 الدموٌة واألوعٌة القلب امراض دكتوراة)

الطب كلٌة

(شمس عٌن جامعة

ٌونس محمود ٌاسر/د

(الدموٌة االوعٌة و القلب استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

الفقً أسامة

(والتولٌد النساء امراض أخصائً)

حالق حسن ٌحًٌ/د

(والتولٌد النساء امراض استشاري)

ناصف احمد محمد/د

نصر مدٌنة

01020115115 - 26714986المؤمون حسن لشارع موازى المقرٌف ش1التخصصً األطفال مستشفى

-2171122782

22636002 - 2263004 النصر مدٌنة الطٌران ش 26

01114944692 - 01028249011نصر مدٌنة زهراء االولً المرحلة المٌثاق ش 87اسماعٌل فاروق احمد

01023349889 - 01140343419

23950045 - 01200061165نصر.م النحاس مصطفً ش أ4-  البلد وسط فرٌد محمد ش 96العٌادة خدمات قٌمة من 20%

12236455330الخدمات%10السٌد عبدهللا/د

10008581450نصر.م األستثماري رابعة عمارات النزهة ش28والخدمات الكشوفات على 25%

22753354

23050913 - 0122953594النصر طرٌق المهندسٌن شباب أسكان 6مجانا واالستشارة القلب رسم علً% 50و الكشف علً 20%

الكشف على25%
 مدٌنة األهلً النادي امتداد المؤمون حسن ش المبعوثٌن عمارات4

نصر
11177729730

22588922 - 01001103405مول طٌبة خلف نصر.م المفتً انور ش ب28الكشف علً 40%

10037316710

10081749710نصر مدٌنة-  المهندسٌن شباب اسكانالعملٌات علً% 40والسونارو الكشف علً 40%

11111044060نصر.م-  عبٌد مكرم عامر علً الفرٌق ش 24الخدمات جمٌع على25%

10940019540مول طٌبة خلف نصر.م المفتً انور ش ب28الخدمات علً% 40الكشف، عل5%ً

22708525 - 0109301285نصر.م النصر طرٌق ماٌو اول عمارات 4الكشف علً 20%

المقدمه االسعار حسب على والخدمات/ الكشف على 50% العقاد عباس ش14السنهورى عصام/ د مركز

نصر مدٌنة,السفارات حى الفتح عمارات1- المهندسٌن النبوى ش5

نصر مدٌنة الطٌران ش امتداد العربً عبدهللا أش57والسونار والعملٌات الكشف على 25%

نصر مدٌنة-  العقاد عباس ش42الكشف علً 20%

نصر.م للمالبس شعبان اعلً العقاد عباس ش 44والخدمات الكشف علً 50%

الجلسات و الكشف علً %20التخسٌس و الطبٌعً للعالج الحٌاة

الخدمات جمٌع علً 20%



(والعقم الذكورة امراض استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

الباري عبد احمد/د

(وتناسلٌة مسالك جراحة استشاري)

البحر اسامة هانً/د

 البولٌة المساللك جراحة أخصائً)

(والعقم الذكورة وامراض

التلٌفونالعنوانالخصموالحساسٌة الصدر عٌادات

حسنً حسام

(والحساسٌة الصدرٌة امراض)

10040052670

24028603 -01114415560نصر مدٌنة-  عباس ٌوسف ش 6الكشف علً 40%

22708525 - 0109301285نصر.م النصر طرٌق ماٌو اول عمارات 4الكشف علً 20%

11120700650نصر مدٌنة-  المهندسٌن عمارات 6العملٌات علً% 20و الكشف علً 20%

نصر مدٌنة العقاد عباس ش 24والعملٌات الكشف علً 50%



التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

المدٌنة صٌدلٌة
 والوزن الضغط وقٌاس% 10ل ٌصل خصم

مجانآ الحقن وضرب

 عمارات 7ب الحصري بعد المركزي المحور

DHL بجوار
1008263214

%10 خصم نسبةماهر أحمد/د صٌدلٌة
 معهد امام االولً المجاورة االول الح193ً

الحصراكتوبر
1220500680

38363655أكتوبر 6 االردنٌة السابع الحً%10 خصم نسبةٌحً أحمد/د صٌدلٌة

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

التحالٌل علً% 40 و االشعة علً %25لالشعة الشروق مركز
 الشرطة مستشفً بجوار سنتر مٌدٌكال كاٌرو

المركزي المحور

(01094183999) 01003033469-

35683785

االشعة علً%20سكان تكنو مركز
 مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع جمٌع) الجدٌدة
19989

التلٌفونالعنوانالخصمتحالٌل معامل

التحالٌل علً %66الب روٌال معامل
 الحً الحصري مٌدان بالزا برعً ابراج 2

السابع
16064 - 38361406 - 01117551121

التحالٌل علً %50لٌان معمل
 معهد ش االولة المجاورة االول الحً

مصر مكتب اعلً الحصري
01022441502 - 01141455448

التحالٌل علً %25وتولٌد نساء
 جمعٌة بجوار السابع الحً قصرالصفا 328

أكتوبر 6 رسالة
1226767300

1151798608الكفراوي آكتوبرمحور6التحالٌل جمٌع علً%40الطبٌة للتحالٌل المدٌنة معامل

1116119955الثامن الحً ماركت مترو بجوارالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

التحالٌل علً %20المختبر معامل
 خدمات مركز/  الذكٌة بالقرٌة الطبً المركز

مول الزٌاد الثالث، الحً
0161996663 - 0011333

19911المركزي المحور–  الفتح عمارات 7التحالٌل علً %10البرج معامل

التحالٌل اجمالً علً %30الب الفإاد معمل
 6- 193عمارة االولة المجاورة االول الحً

أكتوبر
1142049020

1005272953االولً المجاور أكتوبر 6 السابع الحًالتحالٌل اجمالً علً %30الدخاخنً معامل

التحالٌل اجمالً علً %30الب أكتوبر معامل
 بوالق/الرابع الحً/أكتوبر 6

الزٌتون/الدكرور
1005272953

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

01007916523 - 01007915523اكتوبر 6 - 5 برج الحصري مٌدانالكشف علً %40التخصصً الطبً القاضً مركز

Smile Dental clinic

عبدالمنعم رإوف/د

Dento lashen clinics35 ل ٌصل خصم%
 6 - 2 المجاورة السنترال ش 47 االول الحً

اكتوبر
1000330021

داماس مركز

االسنان وتقوٌم تركٌب استشاري

درجة 360 عٌادة

(اسنان تجمٌل)

Smile studio (سالمة مؤمون/د)1159029022برٌمافٌستا ماجدة مٌدان أكتوبر6الخدمات باقً علً% 40و مجانا الكشف

الكشف علً %20كلٌنٌك الصفا عٌادات مجمع
 جمعٌة بجوار السابع الحً الصفا قصر 328

رسالة
1226767300

كلٌنٌك جراند عٌادات

طبً مركز

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

1156612244أكتوبر 6-   أ المدٌنة برج المركزي المحورالكشف علً %25عزب نهً/د

الكشف علً %30توفٌق الحسٌن احمد/د
 6 المركزي المحور سنتر مٌدٌكال كاٌرو

أكتوبر
01148656010 - 01008908244

1060161092أكتوبر6 أ4 مبنً االردنٌة السابع الحًالكشف علً %25فهمً احمد فهمً/ د

01100636899 - 01006535522االردنٌة أ4 السابع الحً أكتوبر6الكشف علً %20سعد الخالق عبد طارق/د

الكشف علً %50(لٌان عٌادة)سلٌم ناصر/د
 معهد ش االولً المجاورة االول الحً

الحصري
01022441502 - 01141455448

الكشف علً %20مرسً محمد عاطف/د
 الحصري ماجدة الطبٌمٌدان فٌنٌسا برٌما برج

اكتوبر 6
01225027367 - 38897071

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

Hollywood smile clinic

عفوان نسرٌن/د

01140002102 01193477795السابع الحً-  أكتوبر 6الخدمات علً %15لألسنان أكتوبر مركز

أكتوبر 6

1098881111أكتوبر 6/   الحصري مسجد امام زمردم برجالتخصصات جمٌع علً 20%

% 20و الجٌر تنظٌف% 50و مجانا الكشف

زراعة% 10و التقوٌم% 15و تركٌبات

 6 الحصري امام 2 برج زمزم مول اكتوبر 6

أكتوبر
01153388309 - 01000523722

01010033688 - 301010033699 مبنً زاٌد الشٌخ مول اركانالخدمات و الكشف علً 20%

الكشف علً %50لٌان عٌادات مجمع
 معهد ش االولة المجاورة االول الحً

مصر مكتب اعلً الحصري
01022441502 - 01141455448

 اسنان تبٌض% 25و الكشف عل50%ً

التقوٌم% 10و الثابتة الترمٌبات% 15و

 البنك امام التانً الحً المركزي المحور 63

اكتوبر 6 العربً
1096277790

الخدمات جمٌع علً 15%

 كافٌه سهاري المرٌوطٌةاعلً نفق الهرم

 مجمع الحصري اكتوبر 6- كنتاكً بجوار

ماجدة

1011806864 - 01006579946



االسنان وتجمبل لطب ثروت مركز
 التركٌبات علً% 10و الكشف علً 25%

التبٌض علً% 15و

 6-  الحصري معهد امام المعهد ش 193

أكتوبر
1125393999

احمد المرسً اٌمن/د
 انواع بعض علً% 10و الكشف علً 50%

العالج
1001437399اكتوبر 6 الحصري-   مٌخائٌل ابراج 3 برج

نصر حسام/د
 علً% 30 ٌصل وخصم الكشف علً 50%

الخدمات باقً

 الدور االردنٌة برج السابع الحً أكتوبر 6

الثالث
1092057708

محمود فاطمة/د

(لٌان عٌادات)

ابوزٌد سمٌة/د

(دماس مركز)

01010033699 301010033688 مبنً زاٌد الشٌخ مول اركانالخدمات علً% 20و الكشف علً %20درجة 360 عٌادة

عبدالمنعم رإإف/د

 تبٌض علً% 25و الكشف علً 50%

% 10و الثابتة التركٌبات علً% 15و االسنان

التقوٌم علً

38350767 - 01096277790أكتوبر 6 الثانً الحً المركزي المحور 63

المنعم عبد حسن/د
 التركٌبات علً% 15و الكشف علً 50%

التبٌض علً% 25و االسنان خدمات%20و
1063886377أكتوبر 6 التانً الدور سنتر مٌمٌكال كاٌرو

ابراهٌم ٌوسف احمد/د
 و والكشف الخدمات علً 50% - 10%

مجانا االشعة

 معمل اعلً الحصري مسجد بجوار

اكتوبر6 1 بالزا برعً المختبربرج
1271941156

تاون دٌنت عٌادات/المنعم عبد حسن/د
 التركٌبات علً% 15و الكشف علً 50%

التبٌض علً% 25و االسنان خدمات%20و
1063886377أكتوبر 6 التانً الدور سنتر مٌمٌكال كاٌرو

1022547771الحصري أكتوبر 6  /3 برج مول زمزمالخدمات علً %15التخصصٌة الطٌب عٌادات

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

السنباطً سامح/د

(الوالدة وحدٌثً اطفال طب اخصائً)

عبدالعاطً سعٌد/د

(لٌان  عٌادات)

(الوالدة وحدٌثً اطفال استشاري)

(الصفا عٌادة) موسً عبدهللا عبدالقادر/د

(الوالدة وحدٌثً اطفال استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمجراحة عٌادات

كلٌنٌك مٌرٌكل عٌادة

 واالورام العامة الجراحة استشاري)

(والمناظٌر

الدٌب زكً أحمد/د

(ومناظٌر واورام عامة جراحة استشاري)

درجة 360 عٌادة

 واورام عامة جراحة استشاري

(الجلدٌةوالتجمٌل)ومناظٌر

ٌوسف خمٌس القوي عبد/د

 الذكور وختان عامة جراحة أخصائً

االطفال وجراحات

عاشور محمد عصام/د

(والفك والوجه الفم جراحة استشاري)

قندٌل رأفً محمد/د

(الفقري والعمود واالعصاب المخ جراحة)

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

عبدالحافظ محمد جمال/د

وسكر باطنة طبٌب

Heart check Clinic

طنطاوي محمود/د

(دموٌة واوعٌة قلب استشاري)

(داماس مركز)اسالم/د

(باطنة عٌادة)

داماس مركز) اسماعٌل/د

(باطنة عٌادة)

محمود صبحً/د

01006579946 - 1011806864الثالث الدور ماجدة مجمع الحصري أكتوبر6الخدمات جمٌع عل15%ً

1226767300اكتوبر 6 السابع الحً الصفا قصر 328الكشف علً 20%

الكشف علً 25%
 مٌدٌكل كاٌرو  المركزي المحور أكتوبر6

سنتر
1221865587

01280405444 - 1011806864الثالث الدور ماجدة مجمع الحصري أكتوبر6الخدمات جمٌع عل15%ً

1001129203أكتوبر 6 سنتر مٌدٌكال كاٌرو 59الكشف علً 25%

الكشف علً 50%
 معهد ش االولً المجاورة االول الحً

الحصري
01022441502 - 01141455448

0111889383 - 01069449364ماجدة مٌدان أكتوبر 6الخدمات جمٌع علً 20%

الخدمات جمٌع علً 20%
 المكرمة مكة ش أكتوبر6 السابع الحً

االولً المجاورة
1090777983

الكشف علً 25%
 6المركزي المحور العالمٌة  الشركة أبراج

أكتوبر
1227460882

 الخدمات علً % 10و الكشف علً 20%

واللٌزر
01010033699 301010033688 مٌنً زاٌد الشٌخ مول اركان

خصم 20%
 6 مٌدان السابع الحً الصفا قصر 328

أكتوبر
1226767300

العملٌات علً% 10و الكشف عل25%ً
 ابراج المركزي المحور الحصري.م أكتوبر6

بالزا برعً
1096961140

1005231777اكتوبر-  أ المدٌنة برج المحورالمركزيالكشف علً 25%

الكشف علً 50%
 معهد ش االولً المجاورة االول الحً

الحصري
01022441502 - 01141455448

الكشف علً 50%
 معهد ش االولً المجاورة االول الحً

الحصري
01022441502 01141455448

01155665463 01011806864الثالث الدور ماجدة مجمع الحصري أكتوبر6الخدمات جمٌع عل15%ً



(الصف عٌادة)

(باطنة استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمالتناسلٌة و الجلدٌة عٌادات

عطٌة عبدهللا عطٌة/د

(والعقم وتناسلٌة جلدٌة امراض أستشاري)

كامل محمد علً/د

(رجال وعقم وتناسلٌة جلدٌة)

ابتهال/د

(داماس مركز)

(جلدٌة عٌادة)

عزالدٌن مها/د

 والتناسلٌة الجلدٌة امراض استشاري)

(والتجمٌل

عالءالدٌن ابراهٌم/د

(ذكورة وامراض وعقم جلدٌة دكتور استاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌون عٌادات

العٌون نور مركز
 العملٌات علً%20و الكشف عل40%ً

النظارات عل%25ً
01144146812 – 35865653/4/5الحصري مٌدان 30-  الهرم ش 365

العملٌات علً% 50و الكشف علً %50واللٌزك للعٌون دلتا مركز
 اكتوبر 6 جامعة امام 435 االول الحً

أكتوبر 6 المحورالمركزي
1014511457

للعٌون اكتوبر مركز
 العملٌات علً% 10و الكشف علً 20%

والعدسات والنظارات والفٌمتولٌزك واللٌزك
01210440734 – 01003286464أ برج مول زمزم الحصري مٌدان أكتوبر6

الكشف علً %10واللٌزك العٌون مركز
 6 المركزي المحور سنتر مٌدٌكال كاٌرو

اكتوبر
1022086057

الشافعى اللطٌف عبد عمرو/ د

العٌون وجراحه طب اخصائى

التلٌفونالعنوانالخصمالتجمٌل و السمنة عٌادات

Innova for weight loss& physical 

therapy
مجانا والمتابعة والكشف خصم 35%

 6 -  389 عمارة السنترال ش االول الحً

اكتوبر
1113301107

درجة 360 عٌادة

(والتجمٌل السمنة جراحات)

درجة 360 عٌادة

(الموضعٌة والسمنة العالجٌة التغذٌة)

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

1140708631اكتوبر 6-  الحصري معهد امام االول الحًالسونار علً% 20و الكشف علً %30راشد محمد احمد/ د

محرز ٌسري نبوٌة/د

(وتولٌد نساء استشاري)

حمودة عبدالغفار شاهٌناز/د

(والعقم وتولٌد نساء استشاري)

االنور محمد عمرو/د

(وتولٌد نساء استشاري)

عبدالحلٌم محمد/د

(داماس مركز)

الشحات محمد أسماء/د

(تولٌد و نساء أخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصموحنجرة أذن و أنف عٌادات

العزٌز عبد مسعد/د

(والحنجرة واالنف االذن أستاذ)

1001409176تك بً بجوار النجده مٌدان– مول سٌالوالخدمات الكشف على خصم%10الفتاح عبد جمال/د

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌعى العالج مراكز

الكشف عل25%ً
 ش-  أكتوبر  أ المدٌنة برج المركزي المحور

الجٌزة فٌصل
1010940045

01155665463 – 01011806864الثالث الدور ماجدة مجمع الحصري أكتوبر6الخدمات جمٌع عل15%ً

 علً% 10و والسونار الكشف عل20%ً

الجراحة
10011338884الثالث الدور االولً المجاورة االول الحً

الكشف علً 25%
 أ المدٌنة ابراج المركزي المحور أكتوبر 6

الثانً الحً
1001622601

الخدمات و والسونار الكشف20%
 الحصري.م 1رقم برج بالزا برعً ابراج

أكتوبر6
1000385666

 جلسات علً% 20و الكشف علً 20%

والسمنة التخسٌس
01010033699 – 301010033688 مبنً زاٌد الشٌخ مول اركان

والسونار الكشف علً 10%
 أ المدٌنة ابراج المركزي المحور أكتوبر 6

الثانً الحً
1001576267

الكشف على خصم 30%
 سٌال مركز– المركزى المحور–  الثالث الحى

مول
1221178896

 الخدمات علً % 10و الكشف علً 20%

واللٌزر
01010033699 – 301010033688 مبنً زاٌد الشٌخ مول اركان

1223428007بالزا البرعً ابراج المركزي المحور أكتوبر6الكشف علً%20الغنام عبدالخالق محمد/د

1004273234الحصري معهد امام  اكتوبر 6الكشف علً 20%

0100846935 – 01011806864ماجدة مجمع الحصري مٌدان أكتوبر 6الكشف علً 15%

1271112900أ المدٌنة ابراج المركزي المحور أكتوبر 6الكشف علً 25%

الخدمات علً% 30و الكشف علً 25%
 جاردٌنٌا ش-  عابدٌن فرٌد محمد ش92

االهرام حدائق
23931519 – 33776365

الكشف علً 50%
 معهد ش االولً المجاورة االول الحً

الحصري
01022441502 - 01141455448

1226767300اكتوبر 6 السابع الحً الصفا قصر 328الكشف علً 20%



الدٌن كرم الدكتورمحمد مركز
 الطبٌعً العالج وجلسات الكشف علً 20%

التنحٌف علً% 25و
1005725272أكتوبر 6 فودافون مٌدان185

الخدمات وجمٌع وجلسات الكشف علً %20والسمنة الطبٌعً للعالج العربً مركز
 عمارة االولً المجاورة االول الحً أكتوبر6

193
1069387999

والتخاطب الطبٌعً العالج علً 15%

اكتوبر 6 فرع% 20و البكري منشٌة فرع

الدٌن كرم الدكتورمحمد مركز
 الطبٌعً العالج وجلسات الكشف علً 20%

التنحٌف علً% 25و
1005725272أكتوبر 6 فودافون مٌدان185

1204515349

1066205166

التلٌفونالعنوانالخصمالصدر عٌادات

عسل هانً هللا هبة/د

صدرٌة امراض استشاري

01060593030-01223448002السنترال ش السادس الحًالكشف علً %25طه احمد سامح د

التلٌفونالعنوانالخصمأعصاب و مخ عٌادات

01008961418 – 01011806864ماجدة مجمع الحصري مٌدان أكتوبر 6الكشف علً %15(داماس مركز) سٌد صبحً سمٌة/د

اكتوبر- الثالث الحى مول رنا ش 41والتخسٌس الطبٌعى للعالج تاهٌل مركز

01223939861 – 01023635000أكتوبر 6 برٌمافٌستا مجمع ماجدة مٌدانالكشف علً 20%

الطبٌعً للعالج الهالل مركز
 منشاة-  سوٌف بنً-  اكتوبر6-  فٌصل الملك

البكري

01121122121 - 01124092454 – 

01270572275



التلٌفونالعنوانالخصمالمراكز

1011982021الكشف علً %25 المطرٌة-  االسكندرٌة ش امام الترولً شالتخصصً الرعاٌة مركز

1018464569الكشف علً %25 المطرٌة-   الرٌس محطة بورسعٌد شالتخصصً االسالمً الوعً مركز

 الطبٌعً  للعالج الحٌاة مركز

والتخسٌس
22552436الجلسات علً% 30و الكشف علً %50المطرٌة-  المطرٌة مستشفً امام الحرٌة ش 5

01113548630- 01027220108الخدمات علً %20المطرٌة–  شلش ش 3والسمنة الطبٌعً للعالج تبارك مركز

 لالمراض مرتضً هشام/د مركز

الصدرٌة
1005123533الخدمات علً خصم %20المطرٌة مٌدان - 2 العز بٌت ابراج

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

الوكٌل صٌدلٌات مجموعة
بٌور اعشاب علً% 40و المستورد علً% 7و المحلً علً 12%  

مجانا الضغط وقٌاس
01097775423 – 19776العام المطرٌة مستشفً امام

26503950المطرٌة الرفاعً سلٌمان ش ناصٌة التحرٌر ش45مصطفً علً محمد/ صٌدلٌة

22518390المطرٌة-   ثان عرفات مدٌنة شلش ش 34السماح/  صٌدلٌة

23042275المطرٌة-  البرنس البان بجوار العبور ش 3المستورد علً % 3 و المحلً علً %5عزوز محمود/د صٌدلٌة

22535382المطرٌة-   المختار ش 37المستورد علً% 5و المحلً علً %10شرٌف/د صٌدلٌة

التلٌفونالعنوانالخصمتحالٌل معامل

1155080584المطرٌة-  التروللً ش من الهادي محمد شالتحالٌل علً %15الخٌري المعمل معمل

1002898868المطرٌة-  الترولً ش خلٌل ابراهٌم ش 69التحالٌل علً %20الشربٌنً حازم/د معمل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌادات

موسً احمد محمود/د

(واالسنان الفم تجمٌل و جراحة)

عطٌة محمد هٌثم/د

(االسنان وزراعة تركٌبات اخصائً)

قطب محمد أحمد/د

(اسنان عٌادات)

عربً سٌد/د

(واالسنان الفم وجراحة لطب)

شكشك كرم محمد/د

(اسنان عٌادات)

لٌثً شحات محمد/د

(اسنان عٌادات)

الدغار عماد/د

(واالسنان الفم جراحة)

عصام محمود/د

(والتركٌبات واالسنان الفم وجراحة طب اخصائً)

مطر مصطفً/د

(اورام وجراحة ومناظٌر عامة جراحة إستشاري)

المناع عصام/د

(جراحة عٌادة)

شرف ابراهٌم عاصم/د

(إمبابة حمٌات بمستشفً اخصائً)

ٌس حسٌن/د

(الصدر وحساسٌة أطفال إستشاري)

المطرٌة

1007901862المطرٌة-  الرشاح كنٌسة بجوار المختار عمر ش 9الجراحٌة العملٌات علً% 20و الكشف علً 20%

22500990المطرٌة-  زاهر السٌد ش 2الكشف علً 20%

1006417628المطرٌة-  الطوٌل حسٌن ش 2الكشف علً 20%

1128045939المطرٌة-  الحرٌة ش 66خصم 20%

الخدمات علً 20%
-  مسطرد كوبري بعد11 زقم الٌاسمٌن عمارات

المطرٌة
1002376421

1010955966المطرٌة-  الحرٌة ش من متفرع التروللً شالخدمات علً% 20و الكشف علً 50%

205و والحشو والخلع الكشف علً% 15و التركٌبات علً 30%  

والعملٌات الزرع علً
1005850669االلمطرٌة-  الترولً ش 51

العادي الحشو علً% 40و التركٌبات علً% 35و الكشف علً 50%  

والخلع
1025554825المطرٌة مٌدان - 2 العز بٌت برج

لقٌاس وٌوم المستورد االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%  

الجسم فً والعضالت الدهون نسبة

1007866801المطرٌة-  الوكٌل محمد ش 55الخدمات علً 20%

1226246523المطرٌة-  الحرٌة ش 51الخدمات علً 20%

01144461366 - 010035110006المطرٌة-  الحرٌة ش 57الخدمات علً 20%

1205272668المطرٌة-  الغزالً ش من متفرع شلش شالخدمات علً 15%



الزع أحمد محمد/د

(اطفال)

رجٌلة ابو جمال/د

 وامراض والمناظٌر البولٌة المسالك استشاري)

(الذكورة

عبدالرحٌم امانً/د

(العٌون وجراحة طب استشاري)

إبراهٌم ذكً طلعت/د

(عٌون اخصائً)

قندٌل عبدالستار/د

(عظام عٌادة)

دٌوان احمد/د

(عظام جراحة)

عبدهللا محمد هانً/د

(عظام جراحة)

بنداري علً/د

(باطنة عٌادة)

عبدالغنً الدٌن عالء/د

(باطنة عٌادة)

حبٌب ظرٌف/د

(واطفال باطنة عٌادة)

مغاوري شحتة/د

(وكلً باطنة)

السهٌلً وائل/د

(باطنة استشاري)

محمد السٌد حسن/د

(وتولٌد نساء عٌادة)

مٌالد نبٌل/د

(وتولٌد تساء قسم ورئٌس استشاري)

حلمً محمود منً/د

(وتولٌد نساء استشاري)

المناع عصام/د

(جراحة عٌادة)

1061750102المطرٌة-  التروللً شالخدمات علً 20%

1222762724المطرٌة-  الترولً ش 12العملٌات علً% 10و الكشف علً 20%

01225284709 - 01121393253المطرٌة-  الهواري ترعة ش 55العملٌات علً% 10و والخدمات واالشعة الكشف علً 20%

22500990المطرٌة-  زاهر السٌد ش 2الكشف علً 20%

1099726436المطرٌة-  التروللً شالخدمات علً 20%

1005279175المطرٌة-  النجار لطفً ش 5الكشف علً  20%

1006415064المطرٌة-  الغزالً ترعة ش 23الكشف علً 25%

1114336699المطرٌة-  الجدٌدة سامح صٌدلٌة امام الترولً ش 71الخدمات علً 40%

1222795098المطرٌة-  الجامع ش 1الكشف علً 20%

1008161087المطرٌة-  الحرٌة ش من متفرع ناصر ش2الطبٌة الخدمات عل25%ً

1111095105المطرٌة-  المختار عمر ش 9الكشف علً 20%

22501869المطرٌة-  الترعة ش -2الكشف علً 50%

1287972717المطرٌة-  الهواري ترعة ش 55/   الحرٌة ش 136الكشف علً 20%

والعملٌات الكشف علً 30%
 الجامع مٌدان دمنهور ش 3/  العزٌز ابراج المطرٌة مٌدان

مصرالجدٌدة
1063432743

علً% 50و والزرقاء البٌضاء المٌاه وعملٌات الكشف 40%  

والعدسات النظارات
1151547600المطرٌة مٌدان - 2 العز ابراج

1001439517المطرٌة-  الحرٌة ش 35الكشف علً 10%



التلٌفونالعنوانالخصمالجهات

الكشف 20%

خدمات 15% 

recovery1002276365الخامس التجمعخدمات %15  رٌكوفري

871226345293 فٌال 38الخامس التجمعخدمات %15 (اسنان)حامد منٌر اسامة/ د

خلف الشربتلً حسن مسجد

الجدٌدة القاهرة الجوي مستشفً

عطٌه محمد هٌثم/د

(أسنان طبٌب)

الخامس التجمعالسٌد عبدهللا/د

نصر مدٌنة (أسنان طبٌب)

%10 الكشف علً %25عبدالغفار عبدالعزٌز احمد

مجانا مرات3 غٌار=العملٌات علً(عامة جراحة)

16064فرع 40التحالٌل علً %66 الب روٌال معمل

19014الفروع جمٌعالتحالٌل علً %20المختبر معامل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

01027775253 - 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

 الرحاب و الخامس التجمع

1223645533الخدمات10%

1144554470المحكمة امام الجدٌدة القاهرة 1 بارك مٌدٌكال

التخصصً الرحاب مستشفى
 الدور الرحاب مدٌنة الطبً المركز الرحاب مدٌنة

البنوك مجمع خلف األرضً
1009036438

الطبً الشربتلً مجمع عٌادات
 الخدمات و الكشف علً  10%

والتحالٌل واالشعة
25374075 - 01095332327

1020270457الخامس التجمعالكشف 20%



التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

3760644402الدقً فٌنً مٌدان100الخدمات على%10الشبراوٌشً مستشفى

الداخلٌة الخدمات و الخارجٌه الخدمات على 25%

 الطبٌب اتعاب– االدوٌه–  الطبٌه المستلزمات–  الباكدج ) ماعدا

)

223353231الكشوفات على خصم 50%

223353702الدقى–  الكاتب هللا عبد ش 17الداخلٌة الخدمات على خصم 20%

( الكلوى الغسٌل–  القلب قسطره–  الشامله االتفاقٌات ) ماعدا

10096277660الدقً المساحة مٌدان السلولً دكتور ش12المستشفى أسعار %25الطبً الكوكب مستشفى

المستشفى اسعار على 10%

–  الطبٌه                   المستلزمات–  االدوٌه ) ماعدا

– الشامله الصفقات

( الدم بنك- االطباء اتعاب

الخدمات جمٌع على خصم  20%

 الحقن–  المستهلكات–  االدوٌه–  الدم بنك–  الباكدج ) ماعدا

( المجهرى

التحالٌل علً%30-  الكشف خصم40%
0237601324-

0237601348

1119220177والعملٌات االشعة عل20%ً - 

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

3761107602المحلً االدوٌة علً خصم 10%

1001846566المستوردة االدوٌة علً 5%

مجانآ والوزن  الضغط وقٌاس

المحلً االدوٌة علً 10%

المستوردة االدوٌة علً 5%

مجانآ  والتوصٌل الضغط وقٌاس

المحلً االدوٌة علً 10%

المستوردة االدوٌة علً 5%

مجانآ  الضغط وقٌاس

33351320المحلً االدوٌة علً 10%

1222168865المستوردة االدوٌة علً 5%

مجانا والتوصٌل

المحلً علً 12%

المستورد علً % 6

11177718000

1002587770

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً %5العزبً

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

الدقى

10226333350

16834الدقً- سارٌدار برج  التحرٌر ش 92جراند

الدقً-  فٌنً مٌدان100والتركٌبات واالستثمارٌة المحلً علً %10والً صٌدلٌة

الدقً-    اٌران ش 10شحاتة عالء/د

الدقً-  الزراعة وزارة ش19زٌن صٌدلٌة

10061678820الدقً-  مصدق طهران ش16حٌاة

الجدٌدة نبٌل/د
–  وعلً سمٌر مكتبة بجوار الدقً ش12

الدقى

3760131602الدقً مصدق ش24سٌناء ابن مستشفى

الكاتب مستشفى

33377677الدقً النهضة ش1الزراعٌٌن مستشفى

الدقً مٌدان-  قاسم ش 5الجزٌرة مستشفً
10155511120 / 

33357076

الدقى–  التحرٌر ش 6للجراحة التخصصً الدقً مركز



19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

الدقً- التحرٌر ش 67

الفروع وجمٌع

الدقى-التحرٌر ش 104المختبر معامل

الفروع وجمٌع

الدقى- التحرٌر ش 97

الفروع وجمٌع

الدقى- التحرٌر ش 97

الفروع وجمٌع

19232

2374928860

(PCR-VIT) ماعدا التحالٌل على خصم 30%

االورام الدالالت على خصم 10%

233374378

1003835538

1027775253الدقى–  مصدق ش 42التحالٌل جمٌع على خصم 25%

19962الفروع وجمٌع( للخارج ترسل التى التحالٌل ) ماعدا

الدقى– العز أبو الدٌن محً ش46التحالٌل جمٌع علً 30%

الفروع وجمٌع( البالد خارج التحالٌل ) عدا ما

التلٌفونالعنوانالخصمالشامله الطبٌة المراكز

 العالج- اطفال ) االتٌه تخصصات والخدمات الكشف علً 20%

وتغذٌه ونحافه سمنه– الطبٌعى
 وجهاز وباطنى قولونى غسٌل–  وتجمٌل جلدٌه–  عالجٌه 

( هضمى
 اللٌزر) االتٌه لتخصصات والخدمات الكشف على خصم 25%

( باالوزون عالج– البارد
 الرعاٌة علً خصم%15-  المقطعٌه االشعة علً خصم 20%

المركزة

( المستهلكات–  االدوٌه ) ماعدا

والعٌادات الداخلٌة القسطرة علً خصم%25و

1009072374اوالدنا اعصاب عٌادات مجموعه

1001333309العال ابو محمود محمد/د

 والنحافه والسمنه الطبٌعى العالج مراكز

والتجمٌل
التلٌفونالعنوانالخصم

الكشف على خصم 25%

الطبٌعى العالج جلسات على خصم 35%

( االساسٌه الجلسات عدد فوق طبٌعى عالج جلسه) مجانا

 الطبٌعً للعالج المروة و الصفا مركز

والنحافه والسمنه
الدقً االنصار ش 59الخدمات و الكشف علً 25%

01116637455 – 

01117607693

الدقى– الدقً ش أ6والقسطره مصرللقلب مركز
0237488556 - 

11133999920

الدقى–  التحرٌر ش 98الكشف على خصم 20%

237611906الدقى–  مصدق ش 14الطبٌعى للعالج سالم الدٌن حسام.د مركز

1120588328الدقى-  التحرٌر ش108مصر االهرام معمل

الدقى–  التحرٌر ش94التحالٌل جمٌع على خصم %25حورس معمل

الب كاٌرو معامل

3335930002الب فرست معامل

33353839الدقً العالً السد مٌدان A- ONE1 مركز

الدقى–  التحرٌر ش 92البالد خارج ماعدا التحالٌل على خصم %25سارٌدار معامل

التحالٌل علً %66الب روٌال معامل

التحالٌل جمٌع على خصم نسبه 20%

التحالٌل جمٌع على الخصم نسبه % 25الشمس معامل

19911التحالٌل جمٌع على الخصم نسبه %15البرج معامل

16064 - 01117551218 – 

37489794

37496583

19445



التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

الكشف على خصم %20شعبان أحمد محمد/ د.أ

مجانً سكر وتحلٌل(والسكر والقلب الباطنة امراض أستاذ)

مسلم الرحٌم عبد/ د

 صماء وغدد الباطنة أمراض أستشاري)

(وسكر

الكشف على خصم%25  الدٌن بهاء أحمد/د

للمناظر الطبٌب اتعاب على خصم%20باطنة أمراض أستشاري)

 والكبد الجهازالهضمً أستشاري 

(والمناظٌر

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

الحكٌم عبد الدٌن صالح أسامة/د.أ

(االطفال طب أستشاري)

12228315240رمضان منال/د

23377443(األطفال طب دكتوراة)

المسلمً عالء/د

(األطفال طب أستشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

الكشف خصم  %50الجرف كمال أحمد/د

(موضعى وحقن كى ) الخدمات خصم %20(وتناسلٌة جلدٌة امراض أستاذ)

الكشف على خصم  %30علً حسٌن علً/ د.أ

العملٌات على خصم  %30 (والتناسلٌة البولٌة والمسالك الكلى جراح)

التلٌفونالعنوانالخصمعٌون

الطوخً محمد السٌد/د

(العٌون وجراحة طب)

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

11170441140الخدمات جمٌع علً 30%

233376739مجانا االشعه

التلٌفونالعنوانالخصمجراحة عٌادات

88 1640 22 012الدقً التحرٌر ش139العملٌات علً% 20و الكشوفات علً %25الشهاوي حسن مجدي/د

السٌد حاتم احمد/د

واورام عامة جراحة

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

الحماصً أحمس السالم عبد/د

 والعمود والمفاصل العظام جراحه استاذ

الفقرى

التهامً عرفات ولٌد/ د

والمفاصل العضام جراحه استشارى

3336464602الدقى–  الدقً ش41والجراحات الخدمات علً%30و الكشف عل30%ً

10010240470الدقً-  مصدق ش40الكشف علً 50%

الدقً-  الزراعة وزارة ش19الكشف على  20%

3761621702الدقً مصدق ش22الكشف على  25%

3338623202الدقً- التحرٌر ش92للركبة الموضعً والحقن والخدمات الكشف عل20%ً

2333558800الدقً-  التحرٌر ش أ139

2376224780الدقى-سرٌدار برج التحرٌر ش92

الدقً- التحرٌر شوالخدمات الكشف علً 20%
35723916 - 

01001405294

الدقً-  مصدق ش115شامندي تامر/ د

12788896250الدقً- االدارى الدقى برج-التحرٌر ش 98الكشف علً 30%

11240557990

3336895902الدقً-  اٌران ش16

الكشف علً خصم 30%
 ش من متفرع-جوهر سلٌمان ش25

الدقً- التحرٌر
2333706000

الدقً-  مصدق ش22



التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

الخارجٌه العٌادات الكشف على خصم 10%

والفحوصات الداخلً القسم على خصم 15%

 الطبٌب اتعاب–  المستهلكات–  االدوٌه) عدا فٌما

(الكلى غسٌل– الدم بنك–

الخارجى القسم على خصم 20%

الداخلى القسم على خصم 10%

( الدم بنك– الطبٌه المستلزمات–  االدوٌه) عدا فٌما

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً خصم %5العزبً

233457969

233046212

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

المهندسين 5 الدور-  شهاب ش 48

الفروع جميع

237623425

19232

المهندسين- شهاب ش 4      

الفروع جميع

237628376المهندسٌن-العربٌه الدول جامعه شارع 64

3762134902المهندسٌن-الطبى الصفا برج- الحجاز ش1المختبر معامل

3304035502المهندسٌن-االطباء برج بجوار- رٌاض المنعم عبد ش 51

3344916802المهندسٌن-عوده بنك اعلى- لبنان ش 60

3345037602المهندسٌن- عرابى احمد ش 33

المهندسٌن–  العربٌه الدول   جامعه– اباظه اسماعٌل ش 35

المهندسٌن–  رٌاض المنعم عبد ش 55

19911المهندسٌن-  عرابى احمد ش أ 92التحالٌل على خصم%15البرج معامل

التحالٌل على خصم%15االنصارى معامل

16987المهندسٌن–  سنفكس مٌدان 11التحالٌل على خصم %25حساب معامل

19445المهندسٌن-  سفنكس م ٌولٌو 26 ش 26%25 الخصم نسبهالشمس معامل

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

المهندسٌن–  اباظه سلٌمان ش 35

الفروع جمٌع

شهاب ش من–  مالك ابن انس ش 5

المهندسٌن– 

الفروع وجمٌع

التلٌفونالعنوانالخصمالشامله الطبٌة المراكز

 التخصصات جمٌع كشوفات على خصم 50%

المتاحه

سكان كاٌرو

سكان تكنو مركز

المهندسٌن

33458539 - 33458537المهندسٌن-  الدول جامعة ش 8الطبً المشفً مركز

التحالٌل على خصم20%

19989االشعة عل20%ً

19144االشعة علً 15%

01111454501 - 01027775253

19314التحالٌل علً خصم %15إٌجبت مٌد الب معمل

19324المهندسٌن–  الطبى الحكمه برج العزٌز عبد احمد البطل ش 20

اللمهندسين- والنور التوحيد امام– شهاب ش 17البالد خارج تحالٌل ماعدا التحالٌل على خصم %25سارٌدار معامل

التحالٌل علً خصم %25الب كاٌرو معامل

16064

2330305020المهندسٌن-سورٌا ش3المهندسٌن السالم مستشفى

237495030المهندسٌن–  العربٌة الدول جامعه–  الفرات ش 24التخصصى االطفال مستشفى

المهندسٌن–  عرابى احمد من متفرع طوسون عمر ش 7المحلٌه االدوٌه على خصم %10تامر/ د صٌدلٌه

التحالٌل علً خصم % 66الب روٌال معمل



االسنان خدمات على خصم 20%

– التقوٌم على خصم10%

( خدمات اى عمل عند االسنان قسم مجانا الكشف)

 .L.E 4000 من بدل L.E 3200 اللٌزك عملٌه

 من بدال  L.E 3500 الواحده للعٌن البٌضاء المٌاه

4000 L.E.

التخصصٌة الهمٌمً مركز
% 20و التخصصات جمٌع الكشف علً خصم15%

الخدمات علً خصم
01140101018 – 01143434314- المهندسٌن-العربٌة الدول جامعة ش74

233035063

1026000533

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌعى العالج مراكز

01277774301 – 16649-33380560المهندسٌن-  العربٌة الدول جامعة ش 95واالقامة والخدمات الكشف علً%20الطبٌعً العالج و للتاهٌل قدرات مركز

0233046333/

1112513032

 شالطبٌعى للعالج البرج مركز

والنحافه والسمنه

 العالج وجلسات الكشوفات على خصم 25%

والتخسٌس الطبٌعى
1001873757

- الفتح عمارات المهندسٌن النبوي ش 5

نصر مدٌنة السفارات حً العقاد عباس 1

 التلٌفونالعنوانالخصمالبصرٌات مراكز

1227935954

1284872405

الطبٌه النظارات على خصم 20%

( مجانا النظاره وظبط الصٌانه)

1124556373امبابه– الوحده ش تقاطع الغيط ش 2الفاتوره اجمالى على خصم 25%

1117321801امبابه–  الجمعيه ارض–  طالب ابن على ش 250مجانا والصيانه

صبحى ومحمد االمل بصريات

11115522255المهندسٌن–  شهاب ش– القدس ش 12الطبٌه للنظارات زٌزٌنٌا

01147445709 – 1023677073-الجلسات و الكشف علً %20التخسٌس و الطبٌعً للعالج الحٌاة

المهندسٌن–  شهاب–  الشرٌف القدس ش 18الفاتوره على خصم %20الطبٌه للنظارات صافى

المهندسٌن–  رٌاض المنعم عد ش 48الخدمات كافه على خصم %15للكلى الٌف مركز

 للعالج الخشاب اسماعٌل/د مركز

الطبٌعى

 على خصم% 40–  الكشف على خصم 50%

العالجٌه والمإسسه– الحدٌثه االجهزه جلسات
المهندسٌن–  سفنكس مٌدان–  عرابى احمد ش 33

33458539 - 33458537المهندسٌن-  الدول جامعة ش 8الطبً المشفً مركز



التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

المهندسٌن– العزٌز عبد أحمد البطل ش48

والعملٌات السونار علً خصم 70%

فٌصل اول األطباء برجفٌصل اول األطباء برج

المهندسٌن الثورة ش30 المهندسٌن الثورة ش30 

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبرا

فٌصل–  المعادي
22007908فٌصل–  المعادي- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبرافٌصل–  المعادي- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبرا

01099211980 - 

الخدمات علً خصم% 15و

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

11417318880المهندسٌن–  عرابً احمد ش أ 90المهندسٌن–  عرابً احمد ش أ 90المهندسٌن–  عرابً احمد ش أ 90

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

المهندسٌن–  سورٌا ش 11المهندسٌن–  سورٌا ش 11

السونار علً خصم% 20والسونار علً خصم% 20و

233031055المهندسٌن–  عرابى احمد ش90المهندسٌن–  عرابى احمد ش90

1225039998القلب رسم على خصم %50القلب رسم على خصم 50%

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

–  الطبى الصفا برج- الحجاز ش 1

المهندسٌن

( البولٌه المسالك استشارى)

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

25240066 - 2524006625240250 - 2524006625240250 - 25240250المعادي 388ب.ص النٌل كورنٌش

01200954495 - 2524002202

والتحالٌل االشعه علً% 20و

16781 - 25036100
فقط العملٌات غرفة وفتح الطبٌة والرعاٌة واالقامة

 وعملٌات المفتوح القلب الباكدج ) تشمل ال النسب/ 

الطبٌه المستلزمات–  القسطره

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

12892111000

227203142

11160046610القاهرة فً فرع100القاهرة فً فرع100القاهرة فً فرع100

12229712740المعادي حدائق-  دسوقً حسنٌن ش 40

223592260المستورده االدوٌه على خصم 5%
( مجانا والتوصيل الضغط قياس  )

 زهراء–  سٌناء شمال تقسٌم–  مكه ش اللإلإه برج 7

المعادى
16917

1271443666المستورده االدوٌه على خصم 6%
( االطفال ومستلزمات االلبان ماعدا  )

225197833المعادى زهراء– التجارى السوق ش 5/12 عماره

1112588882المستورده االدوٌه على خصم 5%
( االطفال ومستلزمات االلبان ماعدا  )

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

16064فرع 40فرع 40فرع 40

911444175700 ش 99 المعادي9 ش 99 المعادي9 ش 99 المعادي

 عٌادات داخل المعادي زهراء 13/10

نوفا نور
11165850540نوفا نور عٌادات داخل المعادي زهراء 13/10نوفا نور عٌادات داخل المعادي زهراء 13/10

11519200660

1110368856

01027775253 - 0102777525301111454501 - 0102777525301111454501 - 01111454501الفروع جمٌع

10124303330

223780489

19014الفروع جمٌعالفروع جمٌعالفروع جمٌع

19314الفروع جمٌعالفروع جمٌعالفروع جمٌع

19324المعادي 9 ش 75المعادي 9 ش 75المعادي 9 ش 75

19911الفروع جمٌعالفروع جمٌعالفروع جمٌع

ءالمعادى زهرا 13/10

مجانا السكر تحلٌل

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

19144الفروع جمٌعالفروع جمٌعالفروع جمٌع

 مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع جمٌع) الجدٌدة

 جمٌع) الجدٌدة مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع

 جمٌع) الجدٌدة مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع
19989

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

27542752 - 2754275201114677268 - 2754275201114677268 - 01114677268المعادي النصر ش 17

1202979290المعادي حدائق 9ش 55المعادي حدائق 9ش 55المعادي حدائق 9ش 55

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفون         العنوان

المعادى–  المعادى ركن عماره  7 ش

الطبٌعً العالج جلسات على خصم 50%

المعادي

1116585054ءالمعادى زهرا 13/10ءالمعادى زهرا 13/10

1205077266المعادى–  المعادى ركن عماره  7 شالمعادى–  المعادى ركن عماره  7 ش

 الحرٌه مٌدان- الحرٌة ابراج 100 ش 5

المعادي–
المعادي– الحرٌه مٌدان- الحرٌة ابراج 100 ش 5المعادي– الحرٌه مٌدان- الحرٌة ابراج 100 ش 5

–  البساتٌن- السادات ٌوسف فرج ش12

المعادى
المعادى–  البساتٌن- السادات ٌوسف فرج ش12المعادى–  البساتٌن- السادات ٌوسف فرج ش12

المعادي حدائق-  دسوقً حسنٌن ش 40المعادي حدائق-  دسوقً حسنٌن ش 40

 شمال تقسٌم–  مكه ش اللإلإه برج 7

المعادى زهراء–  سٌناء

 زهراء–  سٌناء شمال تقسٌم–  مكه ش اللإلإه برج 7

المعادى

 التجارى السوق ش 5/12 عماره

المعادى زهراء–
المعادى زهراء– التجارى السوق ش 5/12 عماره

المعادي 154 ش 8المعادي 154 ش 8المعادي 154 ش 8

25036100 - 2503610016781 - 16781الجدٌدة المعادي-  االسلكً تقسٌم 6/ج4

10100344360المهندسٌن–  سورٌا ش 11

المهندسٌن–  عرابى احمد ش90

المهندسٌن–  الطبى الصفا برج- الحجاز ش 1المهندسٌن–  الطبى الصفا برج- الحجاز ش 1

 - 01099211980 - 01099211980شبرا–  مصرالجدٌدة-  المهندسٌن

2524002202 - 252400220201200954495 - 01200954495المعادي  النٌل كورنٌش

 العزٌز عبد أحمد البطل ش48

المهندسٌن–
10918858850المهندسٌن– العزٌز عبد أحمد البطل ش48

12233720470فٌصل اول األطباء برج



المعادى- الجزائر مٌدان النصر ش 45

(عدٌدة تخصصات)

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

23596535 - 2359653501112755661 - 2359653501112755661 - 01112755661المعادي – 9 ش تقاطع النهضة ش60

10956097340قورٌش صقر-  الجنائً البحث ش 73قورٌش صقر-  الجنائً البحث ش 73قورٌش صقر-  الجنائً البحث ش 73

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

–  العاشر الشطر 63 بلوك 3 عماره

المعادى زهراء
1111263344المعادى زهراء–  العاشر الشطر 63 بلوك 3 عمارهالمعادى زهراء–  العاشر الشطر 63 بلوك 3 عماره

01003430037 – 0101669919901003430037 – 01016699199

- تفتٌت جلسات خصم 20%
 السونا على خصم% 70-  اللٌزر جلسات خصم15%

سبا% 30و
22519600المعادى–  الجزائر ش 287 ش10

1019442923

01094856799 – 010948567990112466627 – 010948567990112466627 – 0112466627المعادي حدائق-  همام عبدالعزٌز ش 4

1223417083المعادى 9 شارع–  امام محمد امٌن ش 2المعادى 9 شارع–  امام محمد امٌن ش 2المعادى 9 شارع–  امام محمد امٌن ش 2

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

10127062820المعادي النصر ش7/1المعادي النصر ش7/1

(عامة جراحة أستشاري)

10060863000المعادي–  الحرٌة مٌدان 100 ش 2المعادي–  الحرٌة مٌدان 100 ش 2

(المناظٌر و االورام جراحة د/أ)

10093644990المعادي الحرٌة مٌدان 100 ش 2المعادي الحرٌة مٌدان 100 ش 2

(اورام جراحة استشاري)

التعاقد نهاٌةالتعاقد بداٌةالتلٌفونالعنوان

11115505350المعادي-  عثمان ابراج 17المعادي-  عثمان ابراج 17

والحساسٌة الصدرٌة امراض

01001165056-01141070806الكشف على خصم%20الحسٌنى شاكر منال/د

والحساسٌه الصدر امراض ى دكتوراه)

( الصدرٌه االمراض واستشارى

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

22007908فٌصل–  المعادي- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبراالخدمات علً %20(ماستر عٌادات) عٌسى احمد هشام/د

Holly wood smile20%ً10032208110الجدٌدة المعادي الالسلكً ش7/11الخدمات جمٌع عل

نفسهالمعادي حدائق 9 ش من الدعاء مسجد ش1الكشف%20الملٌجً ابراهٌم الدكتور مركز

1112570024الخدمات%15 (واالسنان الفم طبٌب)

المعادى – 5 شقه دارنا ابراج 36سامى محمود وائل/ د

PROCARE مركز

لالسنان

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

2528065502المعادي مترو بجوار 7ش-  المعاديالخدمات و الكشف علً خصم %25العٌون ابو ابراهٌم اٌهاب/د

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

شادي ابو عبدالحكٌم محمد/د

(وكبد هضمً وجهاز باطنة د/أ)

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

طلبه ٌاسر/د

1062709160(الوالدة وحدٌثً االطفال طب دكتوراة)

1126415010

الملٌح جرجس جمٌل/د

(االطفال طب أستشاري)
معتوق ابراهٌم محمد/د

(الوالدة وحدٌثً أطفال أخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

12241551670المعادي حداىق_الدسوقً حنٌنً ش86والسونار الكشف%25ٌحٌى ماري/د

متكرر الكشف% 25و كشف اول %50زكً كرٌم/ د

العملٌات %20 (والتولٌد النساء أمراض أستشاري)

تٌمور أحمد محمد/ د

(والتولٌد النساء امراض أستشاري)
العمدة فهد/د

 وحقن تلقٌح و تولٌد و نسا امراض)

(مجهري

المقصود عبد محمود

 وامراض وتاخرالحمل مناظٌر جراحات)

(ووالدة نساء

احمد محمد ٌحً اسامة/د

(وتولٌد نساء اخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

المجٌد عبد حسٌن سٌد/د

(البولٌة المسالك جراحة د/أ)

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌون عٌادات

شاكر منال/ د

( العٌون وجراحة طب استاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمواألذن األنف عٌادات

خلٌفة بدوي/د

(والحنجرة واالذن االنف جراحة)

11422206020المعادي اكسبرٌس كارفور أمام الجزائر شارع ش/1الكشف على25%

 التركٌبات شامله الخدمات جمٌع على خصم 15%

الجراحٌه والعملٌات

الكشف علً 20%

المعادي 9 ش من دسوقً حسنٌن ش56الكشف  على خصم 20%

12289856750المعادي حدائق_ دسوقً حسنٌن ش86الكشف20%

المعادي النصر ش7/1

01003430037 – 01016699199

المعادى–  الجزائر ش 287 ش10المعادى–  الجزائر ش 287 ش10

25263939 - 01222101005المعادي 100 ش 2الكشف علً 20%

11199431380المعادي الحرٌة مٌدان الحرٌة برج 153ش 5مجانا واالستشارات والخدمات  الكشف علً 30%

والسونار الكشف علً 20%

10205083000المعادي-  المعادي ثكنات 9 ش 45الكشف علً 25%

10011650560المعادي مومن بجوار الالسلكً ش6/1الكشف 20%

12228672660المعادي الجزائر ش 1

10620993900ماكدونالدزالمعادي أعلى النصر ش7/1

وعملٌات خدمات% 20 الكشف على 30%

997 3933 012المعادي-  ركن عمارة 7شالعملٌات و السونار و الكشف علً 20%

25254872المعادي بنزاٌون خلف 100 ش 2

10065886990النصر مع الالسلكً تقاطع 7/1

المعادي-  عثمان ابراج 17

المعادى–  مإمن بجوار الالسلكى ش 6/1

المعادي–  الحرٌة مٌدان 100 ش 2

المعادي الحرٌة مٌدان 100 ش 2

01114315390 - 0106906175601114315390 - 0106906175601114315390 - 01069061756

- زمان خٌر  اعلى*  المعراج عمارات 9

المعادي زهراء



التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

والخدمات الكشف علً 20%

( المجهرى الحقن–  المستهلكات–  االدوٌه–  الدم بنك–  الباكدج ماعدا)

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً %5العزبً

 االدوٌه علً%  5و المحلٌه االدوٌه علً% 10  خصم

، المستورده
35700005

1152229107كارد مٌدٌكال لحاملً مجانا والوزن الدم ضغط وقٌاس

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

فٌصل كبري اول االطباء برج بجوار الطبً بالزا برج

فٌصل - 

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

16064فرع 40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

235696090فٌصل ش اول–  االطباء برج

235823596محمد حسن محطه– فٌصل ش 321

01027775253 - 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

فٌصل المللك شارع 366

فٌصل الملك شارع 109%20 الخصم نسبهالمختبر معامل

فٌصل الملك شارع 446

التعاون- فٌصل ش 250

مصطفى عٌد ش مع فٌصل تقاطع

طالبٌه– محرم عثمان ش من عوده كامل ش 2

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

 ناصر ش ناصية الحلو برج 449 / 1 فيصل-        

الثورة

الطاهرة برج فيصل الملك ش 111 / 2 فيصل- 

35699242االطباء برج- فٌصل كوبرى اول-1 فٌصل

11406644930االربعٌن تقاطع- الطوابق ش 63- 2 فٌصل%30 الخصم نسبهالب فرست معمل

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

 العالج جلسات علً خصم%10 البكرى منشٌه بفرع

 جلسات على خصم%20 والكشوفات والتخاطب الطبٌعً
االخضر الكوم محطه* فٌصل ش 159

فٌصل– البكرى منشٌه– الدالى عماره الجسر شفٌصل فرع

مجانا والتخاطب الطبٌعى العالج لجلسات الكشف

الجلسات على خصم 10%

1283114650الكشف على خصم 40%

235715384الخدمات على خصم % 15

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

مطحنة ٌوسف محمد أحمد/د
 الحقن علً خصم% 50و الكشف علً خصم20%

عملٌات خصم%10و الموضعً
11422813400فٌصل اول7شقه 3 الدور– األطباء برج55

الكشف على خصم10%

العملٌات على خصم 15%

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

دروٌش البحر الدٌن تاج/د

(وحمٌات أطفال أستشاري)

ابراهٌم عمرو/د

فٌصل

البرج معامل

11177100660فٌصل اول –308 شقه 3 الدور االطباء برج55الكشف على خصم25%

1009658614فٌصل اول– السالم برج– فٌصل ش 481 حسان محمد مدحت/ د

1.00168E+11فٌصل أول- الثانى الدور– األطباء برجالكشف على خصم20%

فٌصل–  االطباء برج– الرٌاضى النادى ش 55 عامر محمد/ د مركز

البالد خارج التحالٌل ماعدا التحالٌل حمٌع على خصم %25سارٌدار معامل

37628376

19911%15 الخصم نسبه

19445%25 الخصم نسبهالشمس معامل

الطبٌعً للعالج الهالل مركز
01121122121 - 01124092454 – 

01270572275

التحالٌل علً% 40 و االشعة علً %25لالشعة الشروق مركز
(01094183999) 01003033469-

35683785

33357076 / 10155511120فٌصل المساحة-لطفً انور ش 8الجزٌرة مستشفً

فٌصل اول الرٌاضً النادي  شارع 30عادل صٌدلٌة



(وحساسٌة وحمٌات أطفال استشاري)

الشقنقٌري نجٌب محمد/د

(اطفال استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصم وتجمٌل عامه جراحه عٌادات

1006300060فٌصل – 15 شقه السابع الدور االطباء برجالكشف على خصم %30 عامر محمد بٌومى/ د

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

فٌصل اول األطباء برجكشف25%

المهندسٌن الثورة ش30 سونار25% 

التلٌفونالعنوانالخصم والتناسلٌه الجلدٌه عٌادات

1221227499

252697378

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

رجب مصطفى محمد/د

(البولٌة والمسالك الكلى جراحة استشاري)

1121707221فٌصل اول السالم برج فٌصل ش 481الكشف على خصم %20 زٌدان صالح

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

22007908فٌصل–  المعادي- مصرالجدٌدة-  المهندسٌن-  شبراالخدمات علً %20(ماستر عٌادات) عٌسى احمد هشام/د

 الهادى عبد احمد/ د

 واالسنان الفم جراح

التلٌفونالعنوانالخصموحنجرة وأذن أنف

حسونة حسن الدٌن صالح محمد/د

(والحنجرة واالذن االنف استشاري)

الجرف محمد طارق/ د

(والحنجرة واالذن االنف استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمباطنة

اللطٌف عبد حاتم/د

(هضمً وجهاز وكبد باطنة امراض استاذ)

التلٌفونالعنوانالخصم رمد عٌادات

1150033378فٌصل اول–  بالزا برجالكشف على خصم %30 صبرى محمد/ د

التلٌفونالعنوانالخصم الدموٌه واالوعٌه القلب عٌادات

 هللا جاد خالد/ د
 فوق والموجات القلب ورسم الكشف على خص 20%

الصوتٌه
1122283381فٌصل - 3 الدور رجب اوالد برج

التلٌفونالعنوانالخصم التجمٌل جراحه عبادات

1117470501فٌصل–  فٌصل ش 356والجراحات الكشف على خصم %25 بكرى عادل سامح/د

10929094090فٌصل اول-  االطباء برجوالخدمات الكشف علً 30%

10100344360فٌصل  اول –2 الدور  االطباء برجالسونار علً% 20و الكشف علً 25%

1222817579فٌصل–  حمزه سهل ش 15والخدمات الكشف على خصم 30%

35732729الجٌزة-  فٌصل ش االطباء برجالخدمات علً 20%

12233720470حشٌش محمد نوارة/ د

فٌصل اول االطباء برج–  الرٌاضى النادى ش 55الكشف على خصم%25 عطٌه الطاهر/ د

10052016170فٌصل- ٌوسف أبو خلٌل 2شالكشف علً 20%

11177100660فٌصل اول –308 شقه 3 الدور االطباء برج55الكشف على خصم25%

10078233400فٌصل اول-  الرٌاضً النادي ش 55الكشف علً 10%



التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

10272877770الهرم ش 372الخدمات علً% 30-  الكشف علً %25التخصصً جنة مستشفً

التخصصً كلٌوبترا  مستشفً
 الطبٌة التحالٌل علً% 20و والسونار الكشف علً 25%

العملٌات علً% 10و
12232418830الهرم-  الهرم ش من الصفا ركن 2

الكشف على خصم40%

والفحوصات العملٌات على خصم 20%

الطبٌه النظارات على خصم 25%

الفحوصات شامله اللٌزك عملٌه

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

11160046610القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً %5العزبً

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

فٌصل كبري اول االطباء برج بجوار الطبً بالزا برج

أكتوٌر 6+ الهرم+   فٌصل - 

صبغه بدون االشعة و التحالٌل علً 25%

المناظٌر على خصم 10%

10099466500الجٌزة مٌدان-   النصر برجالخدمات جمٌع علً %20لالشعة دبور مركز

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

االشعة علً%20سكان تكنو مركز
 جمٌع) الجدٌدة مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع
19989

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

19014الفروع جمٌعالتحالٌل علً %20المختبر معامل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %10البرج معامل

16064فرع 40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

01027775253 - 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

233826507العرٌش شارع أ 3 عماره– الهرم شالبالد خارج ماعدا الطبٌه التحالٌل على خصم %25سارٌدار معامل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

11484029700العمرانٌة-  فإاد محمد الدكتور ش 127التحالٌل جمٌع علً %10الب نٌوستار

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

الطبً الزهور مركز

تولٌد و نساء

( نادر عماد/د ) البتول مركز

نحافة و سمنة

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌعى العالج عٌادات

3570352 – 35728777الجٌزة مٌدان-  النصر برجالجلسات على% 15 خصمالطبٌعً للعالج الجٌزة مركز

(عراقً احمد محمد/د) مصر مركز

مالعب واصابة طبٌعً عالج استشاري

الجٌزة و الهرم

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

11448555490الهرم الدٌن نصر الزمر ترعة ش 77جروب سٌجما

10014237520الهرم- الطالبٌة محرم عثمان ش 117الخدمات علً 20%

1144146812الهرم–  اللٌل كازنو امام– الهرم ش 365العٌون نور مستشفى

التحالٌل علً% 40 و االشعة علً %25لالشعة الشروق مركز
(01094183999) 01003033469-

35683785

0128394445 - 01223674998الهرم-  المرسلسن خاتم ش اول//   الجٌزة مراد ش 24التخسٌس وجلسات الكشف علً 20%



سنتر الفادي مركز

الطبٌعى للعالج

- البرج معمل بجوار 1 االطباء برج

امبابه–  حرب طلعت ش 139

الطبٌعى للغالج القاهره مركز

الفتاح عبد عدس تهامى/ د

التلٌفونالعنوانالخصماالسنان عٌادات

الكشف على خصم 10%

الخدمات علً 15%

33920995-33866821الثانٌة البوابة المعدنٌة الثروة ش ب25و الهرم بفرع الكشف علً 50%

1223754322-الهرم  السادات انور ش 52+  االهرام حدائقالهرام حدائق فرع علً 25% 

11253939990الهرم-  الهرم ش 167التبٌض% 15و التركٌبات% 10و الكشف علً %25االسنان وتجمٌل لطب ثروت مركز

233786362الكشف على خصم %50لالسنان الكامله الرعاٌه

1128508511الخدمات على خصم %20الباقى عبد محمد محمود/ د

الخدمات علً 20%

مجانا االسنان وتلمٌع فلورٌد جلسه

12228175790الهرم االخضر الكوم حمزة سهل ش 15والخدمات الكشف علً  %30الكرٌم عبد الهادي عبد أحمد

1279445515هرم– الطالبٌه–  محرم عثمان ش117خصم %20حموده كمال احمد رامى/ د

التلٌفونالعنوانالخصمالعقم و الذكورة أمراض عٌادات

(شكري محمد/  د ) مصر مركز

الذكورة امراض استشاري

(احمد عبدالرحمن/د)مصر مركز

والعقم الذكورة امراض استشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

عطٌة عبدهللا عطٌة/د

ذكورة وامراض وعقم جلدٌة دكتور استاذ

(حسن احمد/د ) مصر مركز

البولٌة والمسالك الكلً جراحة استشاري

طالب ابو أحمد/د

جراحة و والعقم الذكورة امراض استشاري

1009240775الجٌزه – 11 الدور  النصر برجالكشف على خصم %25احمد الرحمن عبد/ د

التلٌفونالعنوانالخصمالعٌون عٌادات

حامد معتز/د

11105110060الدٌن نصر- الهرم ش 410شامل فحص الكشف علً  20%

10092407750الجٌزة مٌدان- 11 الدور  النصر برجالكشف على خصم 25%

37494477 – 37494488الجٌزة - 4 الدور  النصر برجالكشف علً 50%

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

33776365 – 23931519االهرام حدائق جاردٌنٌا شالخدمات علً% 30و الكشف علً 25%

االسنان لطب الدولً الثناء مركز

الهرم–  المساحه محطه–  الهرم ش 417

12723535930الهرم-  العرٌش محطة عزالدٌن ش أ20االسنان لطب دبً مركز

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

1112829870فٌصل–  الملكه ش 23والجلسات الكشف على خصم 30%

11130105100الهرم-   الهرم 338شحسن محمد/د

12731229920الٌمٌن علً عمارة تانً خفرع بوابة االهرام حدائقالطبٌعً العالج وجلسات الكشف علً  20%

1117601444الطبٌعى العالج جلسات على خصم %10الطبٌعى للعالج دجله مركز



واللٌزك رمد  استشاري

الطوخً محمد السٌد/د

العٌون وجراحة طب

أمٌن هانئ زٌنب/د

العٌون وجراحة طب

التلٌفونالعنوانالخصموالوالدة النساء عٌادات

حمودة كمال أحمد/د

وتولٌد نساء استشاري

كمال احمد محمد/د

تولٌد و نساء أخصائً

10014069540الهرم-  العرٌش محطة عزالدٌن ش 20الخدمات و الكشف علً  %20مشعل بٌومً عزة/د

والخدمات الكشف علً 30%

العملٌات علً% 10و

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

(عبدالعزٌز أحمد/د )مصر مركز

والمفاصل العظام جراحة استشاري

امٌن الدٌن حسام/د

عظام جراحة استشاري

المنعم عبد احمد محمد/د

عظام جراحة استشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالجلدٌة عٌادات

عطٌة الطاهر/د

والتناسلٌة الجلدٌة األمراض أستشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالدموٌة األوعٌة و القلب عٌادات

علً عبدالرحمن/د

الدموٌة واالوعٌة قلب امراض

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

عبدالباقً عبدالفتاح محمد/د

وسكر وكلً باطنة استشاري

(السعودي محمود/ د) مصر مركز

والكلً الباطنة اخصائً

التلٌفونالعنوانالخصمالصدر عٌادات

10067002260الهرم-  طالب ابً ابن علً ش 1والحقن الجبس علً% 20و الكشف علً 30%

12212274990الهرم فٌصل أول الرٌاضً النادي ش55الكشف علً 25%

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

01122117760 – 01066610924الهرم-  مول بٌرامٌدز الهرم ش 93وجبائر تجبٌس والخدمات الكشف علً خصم 20%

هرم–  المرضى عبد مسجد امام التروللىالكشف على خصم %20الغنى عبد الدٌن عالء/ د

10015897900الجٌزة مٌدان-  النصر عمارةالكشف علً 25%

35688570 – 01005161068الجٌزة مٌدان-  النصر عمارةالكشف علً 33%

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

10014237520الهرم-  العرٌش محطة عزالدٌن ش 20الخدمات علً 20%

01000202969 -01114000716الهرم-  المرٌوطٌة الهرم ش 93راغب فتحً أمل/د

1006330الهرم–  المطبعة ش 21والنظارات الكشف علً خصم 25%

12112008110الهرم-  العرٌش محطة عزالدٌن ش 20الخدمات علً 20%

11105110060الدٌن نصر- الهرم ش 410شامل فحص الكشف علً  20%

3355139 – 01118385875الجٌزة مٌدان-  النصر عمارةوالخدمات الكشف علً 20%



(سالمة صالح/د) مصر مركز

والصدر الباطنة استشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالعامه الجراحة عٌادات

الكشف علً %30البرجً سعٌد/د

 واالوعٌة والجراحة االورام استشاري

الدموٌة
للعملٌات الجراح اتعاب% 25و

ابراهٌم احمد/ د

واالورام العامه الجراحه استشارى

البهائً عمر عاطف/د

واالورام والغدد عامة جراحة استشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالتجمٌل عٌادات

1بكري عادل سامح/د

والحروق التجمٌل جراحة استشاري

1174705010

التلٌفونالعنوانالخصمحنجرة و أذن و أنف عٌادات

خالدالوشاحً/د

والحنجرة واالذن االنف استشاري

الجٌزة-  فٌصل الملك ش 356والجراحات الكشف علً 25%

10009694840الهرم مستشفً امام الهرم ش 93الكشف علً 25%

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

25730552 – 01001554222الجٌزة مٌدان-  النصر عمارة

1009240775الجٌزه – 11 الدور النصر برجخصم 25%

01003810194 – 25699200الجٌزة مٌدان-  النصر عمارةالكشف علً 10%



التلٌفونالعنوانالخصمأعصاب و مخ عٌادات

جبر أحمد امجد/د

واعصاب مخ-  وعصبٌة نفسٌة استشاري

(دهشان أحمد/د) مصر مركز

والعصبٌة النفسٌة استشاري

1001467815الجٌزه–  المنٌل ش 72الكشف على خصم %30الهوارى عماره محمد/ د      

(سلٌم حسٌن/ د ) مصر مركز

واالعصاب المخ استشاري

التلٌفونالعنوانالخصمالمستشفٌات

22366461 - 22345693شبرا-   حلمً احمد مٌدان 26الخدمات جمٌع علً 10%

 وعالج السكري القدم وعالج كشف علً 10%

الرموتٌد

الصحٌة التغذٌة ومتابعة كشف علً 5%

التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

المحلً االدوٌة علً خصم % 10سمٌر  صٌدلٌة

المستوردة االدوٌة علً خصم% 5وادٌب هانً شرٌف/د 

الخلفاوي صٌدلٌة
 االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

المستوردة
01283332211 – 22013973الدٌب عبدالحمٌد ش 76

واالكسسوار المحلً االدوٌة علً خصم % 10

مجانا والضغط الوزن وقٌاس

– نوبار من متفرع القشٌشى ش 7

شبرا-  ماٌو 15 من متفرع البدٌنً حارة 2 

سامً إٌهاب/د صٌدلٌة
 االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

المستوردة
1026068898شبرا-  نوبار ش الجمعٌة ارض نوبار مساكن

1144450125المحلٌه االدوٌه على خصم 12%

249356064المستورده االدوٌه على خصم 7%

مجانا والضغط الوزن قٌاس

 علً % 5-  المحلً االدوٌه علً خصم 12%

– المستورد

مجانً والوزن ضغط قٌاس

المحلً االدوٌة علً خصم % 10

المستوردة االدوٌة علً خصم% 5و

مجانآ والوزن  الضغط وقٌاس

1283332211المحلٌه االدوٌه على خصم 10%

222013973المستورده االدوٌه على خصم  5%

االدوٌه على خصم 14%          

المحلً علً             

شبرا

الدولً المركز مستشفً

4444289202شبرا-   الزراعه كلٌه–  علً محمد المنتزة ش 19الحسٌنً صٌدلٌة

شبرا– الفٌروز ش 12فاروق فاطمه/د صٌدلٌه

2204509002الخلفاوي اشارة-   شبرا ش 258جرجس صٌدلٌة

11214237330شبرا-  الجدٌد الشارع ماٌو 15 ش 4عمرو/د صٌدلٌة

رفعت محمد/ د صٌدلٌة
 االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً خصم 10%

المستوردة
01009526342 – 44084071

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

الخلفاوى–  الدٌب الحمٌد عبد ش 76الخطٌب صٌدلٌه

10041226960الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 30%

10092407750الجٌزة مٌدان-  النصر برجخصم 25%

22025689شبرا ش 219

2202371802شبرا ش 196الجدٌدة فاٌزة/د صٌدلٌة 



المستورده االدوٌه على خصم 7%    

 االدوٌة علً% 5و المحلً االدوٌة علً 10%

المستوردة

مجانآ والوزن  الضغط وقٌاس

1277080085المحلً االدوٌه علً 10%

246178118المستورد علً% 5و

– المحلً علً خصم  12%

– المستورد علً % 5 

مجانً والتوصٌل ضغط قٌاس

1144658282الشهري العالج ادوٌه علً 15%

1006193855المحلً  االدوٌه علً خصم% 10و

المستورد االدوٌه علً خصم% 5و

مجانآ الصناعً التنفس وجلسات الضغط وقٌاس

 االدوٌه علً% 5و المحلً االدوٌه علً 10%

المستورد
221960162

221960175التجمٌل مستحضرات علً% 7و

مجانا الضغط قٌاس

المحلً االدوٌه علً 10%

 علً%10و المستورد  االدوٌه علً% 5و

النجمٌل مستحضرات

المحلٌه االدوٌه علً 10%

المستورد  االدوٌه علً% 5و

المحلٌه االدوٌه على خصم %10عاطف صٌدلٌه

المستورده االدوٌه على خصم %5عثمان امال/ د

التلٌفونالعنوانالخصماالشعه مراكز

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

46048730 – 01222732090شبرا-  االطباء برج  عرابً احكد ش 1االشعة علً %10الطبً عرابً مركز

االشعة علً%20سكان تكنو مركز
 الجدٌدة مصر- الدٌن صالح مٌدان رشٌد ش 8

(الفروع جمٌع)
19989

التلٌفونالعنوانالخصمتحالٌل معامل

16064فرع 40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

225740111اغاخان–  شبرا ش 30

شبرا- اغاخان ابراج–  النٌل كورنٌش السالم ش10

222021553

19324مسره تقاطع–  شبرا ش 60التحالٌل جمٌع على خصم % 15االنصارى معامل

16987مسره مترو محطه–  شبرا ش 46التحالٌل جمٌع على خصم %25حساب معامل

السعد برج–  شبرا ش 53

الخٌمه شبرا–  ماٌو 15 ش من 135 ش 1

242203853الخٌمه شبرا–  الجدٌده المنشٌه–  حسن احمد ش 58

التحالٌل على خصم %20المختبر معمل

سارٌدار معمل
 تحالٌل ماعددا  الطبٌه التحالٌل على خصم % 25

الخارج
19232

شبرا-  الخلفاوى–  دولتٌان ش 16نمر صٌدلٌة

44444534شبرا-  الضباط مساكن 53الدهب ابو صٌدلٌة

24599164 – 01099601108الفرج روض-  الكحال ش  2ممدوح محمد/د صٌدلٌة

شبرا-  عرابى احمد كوبرى– ماٌو 15 ش 33رامز/د صٌدلٌة

01006150150 – 4221646شبرا-  ماٌو 15 ش 60مدحت/د صٌدلٌة

شبرا-  ماٌو 15 ش الٌاسمٌن برجعبدالحلٌم مها/د صٌدلٌة

4444289202شبرا-   الزراعه كلٌه–  علً محمد المنتزة ش 19الحسٌنً صٌدلٌة

01061111606 – 01222722279شبرا-  عرابً احمد من متفرع سورٌا ش 1اٌهاب/ د صٌدلٌة



19445 شبرا 1 الدور-  الخلفاوى-  شبرا ش 262التحالٌل جمٌع على %25الشمس معامل

224322490شبرا– تريزا سانت–  شبرا ش 152

242207249الخيمه شبرا–  عصفور كريستال امام مايو 15 ش

122463106شبرا–  المحمودى امتداد مبروك سٌد ش 5

222341555الجدٌد الشارع– والنور التوحٌد برج

1229192781

1147206890

التحالٌل علً خصم % 30

مجانى سكر تحلٌل

التحالٌل جمٌع على %20شبرا دوران معمل

التحالٌل علً خصم 30%

مجانا سكر احلٌل

01157394470 – 01099028335مصر شبرا-  الساحل مستشفً امام دنشواي شمجانا والسكر التحالٌل علً خصم %30سما معمل

01027775253 – 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

01222732090 – 4604873الخٌمة شبرا-  عرابً مٌدان 1االشعة علً% 10و التحالٌل علً %25الطبً عرابً معمل

01277239088 – 0111228694شبراالخٌمه–  ماٌو 15 ش 74التحالٌل جمٌع علً خصم % 20المجد معمل

11436796130شبرا-  اسكو مساكن 2 بلوكالتحالٌل علً خصم %20جاما معمل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

شبرا ش 59

 ماٌو 15ش 33  شبرا– الخلفاوى محمد ش 53

الخٌمه شبرا–

التلٌفونالعنوانالخصمالشامله الطبٌة المراكز

عصفور كرٌستال الطبً المركز
 علً% 20و والخدمات الكشف علً% 15 خصم

والتحالٌل االشعة

 كرٌستال مسجد بجوار عرابً احمد كبري نهاٌة

الخٌمة شبرا عصفور
02/42236557

12749379110شبرا مسرة مترو محطة صالح عبدهللا ش9والخدمات واالشعات والتحاليل الكشف%  15خصمالطبٌة مرٌم عٌادات

العٌادات جمٌع على خصم 20%

االشعة علً% 10و التحالٌل علً% 25و

1110022754شبرا-  عرابً احمد كوبري امام الطباء برجوالخدمات الكشف علً %25(حمٌدة عادل/د) الرحمن مركز

التخصصٌة طٌبة عٌادات
 التحالٌل علً% 20و والخدمات الطشف علً 10%

االشعة علً%15و
01283640595 - 0111908948شبرا-   الوحدة ش 11

 محمود محمد/د اوالدنا اعصاب عٌادات مجموعه

العال ابو
1001333309الخيمه شبرا–  مايو 15 شالكشف على رخصم20%

التلٌفونالعنوانالخصموالنحافه والتخسٌس الطبٌعى العالج مراكز

 مدٌنة عبٌد مكرم ش من الظاهري داود ابو ش 61

نصر

شبرا صالح عبدهللا ش9- 

01222740187 – 01222844171بنزاٌون بجوار شبرا ش  أ 50الجلسات و الكشف علً خصم %25والتخسٌس الطبٌعً للعالج الصفوة مركز

 الطبٌعى والعالج االطفال للتاهٌل عالج مركز

خاصه ومهارات وتخاطب
1210944363الخٌمه شبرا–  هلٌوبولٌس امام هارون عمر ش 2الخدمات جمٌع على خصم 10%

01222732090 – 46048730الخٌمة شبرا-  االطباء برج عرابً احمد ش 1الطبً عرابً مركز

01274445015 – 01274445025المتابعات و الكشف علً %25النحافة و السمنة لعالج الخالص مركز

1115980574

0226981065 – 01093009647شبرا-  عبدالناصر جمال ش smile8 معمل

19911التحالٌل علً %15البرج معامل

الب فرست معمل
 خارج التحالٌل ماعدا التحالٌل جمٌع على خصم 30%

البالد

التحالٌل جمٌع علً خصم %40الطبٌة للتحالٌل المعمل

شبرا- عصفور كرٌستال–  اسكو ش 11مصر معمل



الطبٌعى العالج وجلسات كشف على خصم 25%

 وعالج السكري القدم وعالج كشف علً خصم 10%

الرموتٌد

الصحٌة التغذٌة ومتابعة كشف علً %5الطبٌعً للعالج البرج مركز
-  عرابً كبري اخر االطباء برج عرابً احمد ش 1

شبرا
46059927

1150524110الخٌمه شبرا–  بهتٌم–  المعكسر ارضالخدمات جمٌع على خصم %20والتخسٌس الطبٌعى للعالج ستاٌل الٌف مركز

10093088320شبراالخٌمه–  نصرحبٌب ش 34الخدمات كافة علً %25الطبٌعى للعالج الشفا دار مركز

1011224180

222007005

222042383شبرا ش من متفرع جمال ش 22الخدمات جمٌع  على خصم %20الطبٌعى للعالج المستقبل مركز

10093088320شبراالخٌمه–  نصرحبٌب ش 34الخدمات كافة علً %25الطبٌعى للعالج الشفا دار مركز

1011224180

222007005

222042383شبرا ش من متفرع جمال ش 22الخدمات جمٌع  على خصم %20الطبٌعى للعالج المستقبل مركز

الخصمالعنوانالخصمالبصرٌات مراكز

والشمسٌة الطبٌة الشنابر علً خصم 25%

الطبٌة العدسات علً% 15و

1000430317شبرا ش 288والعملٌات الفحوصات على خصم %15واللٌزر للعٌون رإٌة مركز

1222612509

1223853806

1224054774شبرا-  ماٌو 15 شالخدمات على% 15 خصمللبصرٌات نظرة مركز

GYMالتلٌفونالعنوانالخصم

2433006402شبرا ش 211الجٌم اشتراك علً %10جٌم ماٌا

التلٌفونالعنوانالخصمومراكز االسنان عٌادات

شبرا–  المظالت شبرا ش 286(تاج مركز) عٌاد محمد هٌثم/د

مرٌم برج–  شبرا ش156اسنان عٌادات)

خلٌل محمد احمد/د

(اسنان)

شبرا-  مصرالجدٌدة-  المهندسٌنالخدمات علً% 15و الكشف علً %75لالسنان سنترم عٌادات
01099211980 - 01099211650 – 

01277216844

0100114142 – 01122669223شبرا-  ماٌو 15 ش المنورة المدٌنة ابراجالخدمات علً% 25و الكشف علً %50االسنان لطب smile مركز

شبرا– البوالقٌة الترعة ش ٌوسف محمد ش7لالسنان نعمة مركز

- السٌرج منٌه–  شبرا ش 239(نعمة محمد/د)

حسٌن كامل/د

(اسنان)

25773510 – 01065648080الخدمات علً% 20و الكشف علً 25%

1021000057االول الدور خلوصً ش101الخدمات باقً% 20 الكشف  50%

12237293840

والخدمات الكشف علً خصم 20%

011227502075 – 01146293905

والخدمات الكشف علً 20%

الخٌمه شبرا–  مسطرد ماٌو ش 15الفاتوره اجمالى على خصم %25للبصربات وجالل كمال مراكز

شٌرا-  الفرج روض ش 6مجانٌة والصٌانة الخدمات علً 25%

مصر شبرا–  الساحل مستشفى امام– دنشواى شوالخدمات الكشف على خصم %20الطبٌعى للعالج الشروق مركز

24324924 – 01001984097القاهرة الساحل/    شبرا ش 194كروس هولً بصرٌات

22046664 – 01143872680شبرا ش 225الطبٌعً للعالج  الشفاء مركز

مصر شبرا–  الساحل مستشفى امام– دنشواى شوالخدمات الكشف على خصم %20الطبٌعى للعالج الشروق مركز



12807244860شبرا–  مسطرد الجدٌد الشارع-  ٌهتٌم بوسطة بجوارالخدمات علً% 25و الكشف علً خصم %50شمرحل قاسم محمد/د

اللٌزر والحشو الكشف علً 20%

االسنان وتبٌض العصب حشو علً% 30و

تركٌبات خصم 10%

اطفال وعالج كشف خصم 50%

( جٌر وازاله تنظٌف عمل عند مجانا االسنان تلمٌع)

(ماستر عٌادات) عٌسى احمد هشام/د

(واالسنان الفم وجراحة لطب)

01222545358 – 01110283910شبرا–  شبرا ش 239الخدمات علً% 10و الكشف علً %20(اسنان عٌادات)اسماعٌل محمد عمر/د

البدوى مجدى/ د

واالسنان الفم جراحه اخصائى

الصناعٌه والتركٌبات والجذور

محمد كرم محمد/ د

واالسنان الفم جراحه اخصائى

التلٌفونالعنوانالخصمبولٌه مسالك جراحه عٌادات

الفتٌانً عبدالفتاح/د

 البولٌة والمسالك عامة جراحة استشاري)

(والمناظٌر

التلٌفونالعنوانالخصمصدرٌه عبادات

نجله ابو على أحمد/د

(صدرٌة امراض عٌادة)

التلٌفونالعنوانالخصموقلب باطنى عٌادات

ابراهٌم هشام/ د
–  حرب طلعت مدرسه بجوار الممالٌك ش11

الخلفاوى

السٌاحى التقسٌم– الخٌرٌه القناطرالقلب امراض استشارى

السٌد ٌوسف شٌرٌن/د

(والسكر الصماء والغدد باطنة)

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

الشبراوي السٌد ولٌد/د

(والمفاصل العظام جراحة استشاري)

اسماعٌل اشرف/د

(والروماتٌزم المفاصل امراض)

الصنفاوي على سامح/د

(عظام)

التلٌفونالعنوانالخصموعقم وتولٌد نسا عٌادات

شبرا–  جمال ش 22الصاوي عزب الدٌن هشام/د

الفرج روض محطه– خلوصى ش 97(وتولٌد نساء عٌادة)

01141831849 – 01275535549شبرا-  تراٌزا سانت محطة اعلً شبرا ش 211لالسنان (الحٌاة عٌادات) رمزي روبٌن/ د

1006251265شبرا البوالقية الترعة ش198المجهري والحقن الكشف  20%

2204238302والعملٌات الخدمات جمٌع علً خصم 20%

11004022870شبرا–  جمال ش 22والخدمات الكشف علً خصم 20%

22007575 – 01010034555شبرا–  شبرا ش 20الطبٌعً والعالج الكشف علً خصم % 20

01005623551 – 24319566شبرا-  االنفاق مترو محطة امام شبرا ش 252الكشف علً خصم % 25

والخدمات الكشف على خصم 20%

22042383شبرا-   جمال ش 22والخدمات الكشف علً 20%

1002376421شبرا–  مسطرد كوبرى11 رقم الٌاسمٌن عماراتوالخدمات الكشف على خصم 20%

22042383شبرا–  جمال ش 22والعملٌات الخدمات علً 20%

22007908- شبرا- المغربى حسن ش 10الخدمات جمٌع علً 20%

224318244ترٌزا سانت–  جمال ش20والخدمات الكشف على خصم 25%



مختارعبدالفتاح محمد/د

( وتولٌد نساء عٌادة)

الصفتً هند/ د

( وتولٌدوعقم نساء امراض ماجستٌر)

عارف احمد/ د

( وعقم وتولٌد نسا امراض استاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمعٌون عٌادات

العملٌات على خصم%10و الكشف علً %20وهبه جرجس عادل/د

( الزجاجى الجسم–  اللٌزك– بٌضاء مٌاه)(العٌون وجراحة طب استاذ)

عبدالعزٌز مالك/د

(عٌون اخصائً)

التلٌفونالعنوانالخصماالطفال عٌادات

شبرا–  الجدٌد الشارع والنور التوحٌد برجالهادي محمد/د

الخٌمه شبرا–  رستم العزه ش 28(حمٌات–  أطفال-  باطنة)

التلٌفونالعنوانالخصمعامه جراحه

ومخائٌل مكرم مورٌد/ د

(ومناظٌر واوارم جراحة أستشاري)

جرجس رفعت/د

(ومناظٌر عامة جراحة)

1207190279شبرا مسرة ش8عملٌات%20 كشف  25%

01223415650 – 24300137شبرا-  شبرا ش 156الكشف علً 25%

10017877070شبرا ش55/57

2204238302شبرا-  جمال ش 22والعملٌات والخدمات الكشف علً 20%

11170791920واالشعة الكشف علً  40%

0108454602 – 22067600شبرا-  الري تفتٌش ش 11الكشف علً خصم 15%

22067600 – 0101433668شبرا ش286الكشف على خصم 15%

10962712350شبرا-  شبرا ش 187الحمل متابعة علً% 30و الكشف علً 20%



التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

1156694229المحلٌه االدوٌه على خصم 10%

23649066المستورده االدوٌه على خصم 5%

223911288المحلٌه االدوٌه على خصم 10%

106180006المستورده االدوٌه على خصم 5%

المحلٌه االدوٌه على خصم 10%

المستورده االدوٌه على خصم 5%

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

1221475260

223628942

223957546

19232

التلٌفونالعنوانالخصماالشعه مراكز

225891985

1020975551

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

الطبٌعً العالج% 50-  الخدمات و الكشف %25الطبٌة منصور حسام/د مركز
-التحرٌر-نصر مدٌنة-المعادي-حلوان حٌدر ش 40

مصرالجدٌدة
01205077233 – 01206016000

1229510009الكشف على خصم 50%

223963938العملٌات على 20%

العٌون وجراحة لطب العالم عٌن مركز
 علً خصم% 10و الكشف علً خصم  30%

والعملٌات الفحوصات
12055660010البلد وسط عابدٌن محكمة امام رشدي ش 36

الطبً عناٌه مركز
 التجمٌل% 10,  االسنان عٌادات علً%30 خصم

والخدمات العٌادات باقً 50%, 

 احمد مترو امام البلد وسط عرابً احمد شارع 27

الجوهري مول عرابً
1027395041

  التلٌفون  العنوانالخصمالبصرٌات مراكز 

27927289البلد وسط-  التحرٌر ش 197الخدمات جمٌع علً %10للبصرٌات اوبتكس مركز

1001481302الطبٌه النظارات على خصم 15%

225767439الشمسٌه على خصم 10%

اوبتكس ماركاتو مركز
 والعدسات والشمسٌة الطبٌة النظارات عل25%ً

الطبٌة
10023281810البلد وسط-  فرٌد محمد ش127

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌعى العالج مراكز

223909509الكشف على خصم 50%
 والمإسسه الحدٌثه االجهزه على خصم 40%

العالجٌه
1004915596

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

عقبة محمود أشرف/د

(والسكر والقلب العامة الباطنة أستاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمالبولٌة المسالك عٌادة

عطٌة عبدهللا عطٌة/د

(ذكورة وامراض وعقم جلدٌة دكتور استاذ)

الكشف على %33راجى شٌرٌن/  د.أ

الجراحة على %25  شمس عٌن جامعة المسالك جراحة أستاذ

هدهد ٌزٌد/د

(بولٌة مسالك جراحة استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصمومراكزاالسنان عٌادات

23930423الخلق باب-  علً محمد ش58والخدمات الكشف علً %20خلٌل محمد احمد/د

1095523833مجانا الكشف

1146803444الخدمات على خصم 30%

احمد طاهر محمد/ د

10602461070

01200061165 – 23950045

23931519 – 33776365

33930423

البلد وسط

223931762البلد وسط–  اللواء عمار شرٌف ش 2الكشف على خصم 25%

زٌنب السٌده–  بورسعٌد ش 119لالسنان Ident clinic عٌاده

عابدٌن–  االكبر حسن تقاطع– الجمهورٌه شارع 5الخشاب اسماعٌل/ د مركز

العٌادة خدمات قٌمة من 20%
 النحاس مصطفً ش أ4-  البلد وسط فرٌد محمد ش 96

نصر.م

البلد وسط حرب طلعت 41

االهرام حدائق جاردٌنٌا ش-  عابدٌن فرٌد محمد ش92الخدمات علً% 30و الكشف علً 25%

الخلق باب-  علً محمد ش 58والعملٌات الكشف علً 20%

االسعاف–  رمسٌس ش 59الطبٌه للنظارات االسعاف مركز

225741903

زٌنب السٌده–  السد ش 14التحالٌل جمٌع على خصم %20نٌوالب معمل

بدراوى عماره– الفلكى مٌدان11الخارج تحالٌل ماعدا التحالٌل على خصم %25سارٌدار معامل

البلد وسط–  الدٌن عماد ش 37االشعه جمٌع على خصم % 20سكان الحٌاه مركز

البستان تقاطع–  الجمهورٌه ش 8واللٌزر العٌون وجراحه لطب سلوٌت مركز

البلد وسط- زٌنب السٌده–  البرانى السد ش 144/146حماده دٌنا/  د صٌدلٌه

البلد وسط–  عابدٌن محكمه اما الجمهورٌه ش 15انور جورج/ د صبدلٌه

البلد وسط– النٌل قصر–  بسٌونى ش 16المٌرى عادل/ د  صٌدلٌه



واالسنان الفم جراحه استا

1001401806

227945596

الكشف على خصم 50%

الخدمات على خصم 20%

التلٌفونالعنوانالخصمالقلب عٌادات

1097919454الكشف على خصم%20المنعم عبد ٌزٌد ٌاسر/د

223903450العملٌات على خصم %10( القلب امراض دكتوراه)

التلٌفونالعنوانالخصموالتولٌد النسا عٌادات

الكشف على خصم 25%

العملٌات على خصم 20%

التلٌفونالعنوانالخصمالعظام عٌادات

بركه محمود حسن/ د

( عظام جراحه استاذ)

التلٌفونالعنوانالخصمعظام عٌادات

الكشف على خصم 25%

الخدمات على خصم 30%

التلٌفونالعنوانالخصمالدموٌه واالوعٌه عامه جراحه عٌادات

حسن محمد محمد اشرف/ د

الدموٌه واالوعٌه العامه الجراحه استشارى

عملٌات على خصم %40العزب احمد محمد/ د

الجراح اجر على خصم %25( عامه جراحه استشارى)

1221086520اللوق باب–  ستراند عماره–  التحرٌر ش  L.E183 200 الكشف قٌمه

223931519عابدٌن- فرٌد محمد ش أ  92عطٌه هللا عبد عطٌه/ د

1222424488زٌنب السٌده–  الفٌل بركه–  طاهر باشا حسن ش 1والخدمات الكشف على خصم 10%

1210042405رمسٌس–  االزبكٌه برج بجوار– الجالء برج

1225233411عابدٌن–  رشدى ش36

223656010زٌنب السٌده–  الرٌش ابو مٌدان 2جوهر سٌد الرحٌم عبد/ د

عابدٌن–  فرٌد محمد ش القاهره برج96

مصطفى محمد مصطفى/د

223931762البلد وسط–  اللواء عمار شرٌف ش 2الكشف على خصم 25%

اللوق باب– االطباء برج–  جاوٌش العزٌز عبد ش20الخدمات على خصم %30النجا ابو منى/ د



التلٌفونالعنوانالخصمالبصرٌة المراكز

فرٌد محمد مٌدان التبان حارة 10

اللوق باب

1000220754اللوق باب فرٌد محمد مٌدان الصوافة ش 14الطبٌة والعدسات والشمسٌة الطبٌة النظارات علً%25الشاعر بصرٌات مركز

الشنابر علً 30%

الطبٌة العدسات علً% 10و الشمسٌة  والنظارات

اوبتكس بصرٌات مركز
 والعدسات والشمسٌة الطبٌة النظارات علً 15%

الطبٌة

-  جاوٌش عبدالعزٌز ش13-  عابدٌن التحرٌر ش197

الصوافة التبان ش18
23964046 - 27927289

الطبٌٌه النظارات على خصم 25%

الشمسٌه النظارات على خصم 15%

الطبٌه العدسات على خصم % 15

المصري بصرٌات مركز
 الشمسٌة علً% 15و الطبٌة النظارات علً 25%

الطبٌه العدسات%10و
12890255540اللوق باب التحرٌر ش 204

1151518079اللوق باب التحرٌر ش 182والشمسٌة الطبٌة النظارات علً %20للبصرٌات أٌز جولدن مركز

1001423096الطبٌه النظارات على خصم 30%

1067819238الشمسٌه النظارات على خصم 20%

الالصقه العدسات على خصم 10%

1201134784اللوق باب-   التحرٌر ش 187الفاتورة قٌمة علً %15الالصقة للعدسات فوكس شركة

زٌنب السٌده–  بورسعٌد  183االسالم نظارات

1097872703الطبٌة والعدسات والشمسٌة الطبٌة النظارات علً%25جالكسً مركزبصرٌات

MK optics6 1004290236عابدٌن–  فرٌد محمد

اللوق باب–  التحرٌر ش 203رٌكادو بصرٌات مركز

اللوق باب



التلٌفونالعنوانالخصمالصٌدلٌات

1116004661القاهرة فً فرع100والتجمٌل الطبٌة المستلزمات علً%5العزبً

التلٌفونالعنوانالخصمالتحالٌل معامل

1222285123حلوان-  ماجدة سٌنما عمارة المترو محطة مٌدانالتحالٌل جمٌع علً %15الب اٌجبت معمل

16064فرع 40التحالٌل علً %66الب روٌال معمل

01027775253 - 01111454501الفروع جمٌعالتحالٌل علً %25الب كاٌرو معامل

19014الفروع جمٌعالتحالٌل علً %20المختبر معامل

19314الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15إٌجبت مٌد الب معمل

19911الفروع جمٌعالتحالٌل علً %15البرج معامل

التحالٌل كافة علً %50النخٌل معامل
- طؤطؤ مطعم امام  حلوان - 9 ش 99 المعادي

حلوان العلو كفر
1144417570

التلٌفونالعنوانالخصمالطبٌة المراكز

01018666927 - 01008730648حلوان-   االسراء برج رٌاض ش 19الخدمات علً% 20و الكشف علً %25الطبً أكسجٌن مركز

الطبٌة منصور حسام/د مركز

(واسنان شامل مركز)

 العالج و للتخسٌس بالس بٌوتً حلوان مركز

الطبٌعً
1010017251حلوان ماجدة سٌنما عمارةالخدمات جمٌع 15%

1122669223الكشف على خصم %50لالسنان  SMILE مركز

100114142التركٌبات ماعدا الخدمات على %25جمال العاطى عبد/د

عمٌل 50 الول مجانا الكشف

والمتابعه الكشف على خصم %50للسمنة مهران/د مركز

والنحافه السمنه جلسات على خصم %30وجٌم والنحافه والسمنه الطبٌعى للعالج

الجٌم على خصم 20%

مجانا G5 –BCH333 جلسات

عكاشة المنعم عبد مرتضً. د

(االسنان وجراحة الفم طب)

التلٌفونالعنوانالخصمالباطنة عٌادات

قندٌل احمد. د

(قلب و باطنة)

التلٌفونالعنوانالخصماألطفال عٌادات

صابر محمد وجٌه. د

(اطفال طب استشاري)

التلٌفونالعنوانالخصماالشعة مراكز

19144الفروع جمٌعاالشعة علً %15سكان كاٌرو

حلوان

25541275 – 25566654حلوان-  ماجدة سٌنما عمارة المحطة مٌدانالخدمات و الكشف علً % 15

1111139642حلوان خسرو ش ا 26الخدمات و الكشف علً 20%

0481 2233 011حلوان-  شرٌف تقاطع رٌاض شمجانا سكر قٌاس و الكشف علً 30%

الطبٌعً العالج% 50-  الخدمات و الكشف  25%
-التحرٌر-نصر مدٌنة-المعادي-حلوان حٌدر ش 40

مصرالجدٌدة
01205077233 - 01206016000

حلوان–  المنوره المدٌنه ابراج– ماٌو 15 ش

01146949492 - 01111662140حلوان


