
 

1 
 

 

 إلمستشفيات

  إ
سم إلمستشف   إلتليفون إلعنوإن إلخصم 

%عل  إلخدمات01 مستشف  إلمقطم إلمقطم 9ش   25179852 - 25179855  

  إلجميلة
 مستشف 

% عل  إلكشف05  
% عل  إالشعة و إلتحاليل01  

إالسنانو إالقامة وقسم   
9ش مسجد بالل متفرع من ش   01111 849 281  

  دإر إبو إلعزإيم
% عل  إلخدمات21 مستشف   

إلمقطم إلسبعي   فدإن  خلف نادي 
 إلصيد

27292710/2/4  

  إالمريك  
 % عل  إلعمليات01% عل  إلعيادإت إلخارجية و05 إلمستشف 

إتون  05  -ش خال بن إلوليد شي 
 مرصإلجديدة

22671712 

  
 %21خصم يصل ل  فلسطي   مستشف 

مرص  -ش إلثورة إرض إلجولف  64
 إلجديدة

22919117 

  وإدي إلنيل
 % عل  إلخدمات05 مستشف 

ش وإدي إلنيل خلف مجلس إلدفاع 
  
 إلوطن 

224562711 

  إلحياة إلتخصر  
 مستشف 

 
صمامات4 إلقبة إمام كنيسة  -ش إلخبي 

 مارجرجس
10225816867-10226792501 

  إالمل 
 % عل  إلطوإرئ وإلعيادإت إلخارجية25 إلتخصر  مستشف 

  

وري   إلجي  
 % عل  إلخدمات01 مستشف 

 -ميدإن قرصإلطاهرة  -ش طومانباي  66
 روكد  

01109012221 

  عي   إلحياة
هة إلجديدة 06 % عل  جميع إلخدمات21 مستشف   26204124-10006668286 ش إلنرص إلي  
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  نورإلحياة للعيون
ك01و  % عل  إلكشف21 مستشف    مرص إلجديدة06 % عل  إلعمليات و إللي  

غن   22917115 - 10227699996 ش إلمي 

  
 فيفا إلعقادمستشف 

% عل قائمة إألسعار  25% ؤل   05إلخصم من 
  إلمستشف  

 
 إلمعلنة ف

ش دمحم مصطف  حمام من شارع 02
 عباس إلعقاد

0125111946 

 مستشف  إلتوفيقيه إلتخصر
إلقسمخصم عل خدمات  10% % 01إلدإخل و  

 عل إلقسم إلخارج  
ش إحمد قاسم جودة عباس إلعقاد , 0

 مدينة نرص
24039536\37 - 24030389 

إتون إلتخصر    شي 
 إلخدمات %5 مستشف 

عمارإت صقر قريش مساكن 005
إتون إلمطار  شي 

114331477 

 مستشف  إألطفال إلتخصر  
 عل إلقسم إلخارج   20%

 عل إلدإخل  10%
إلمقريف موإزى لشارع حسن ش 0

 إلمأمون
26714986 - 01020115115 

 01066640201 - 26739050 ش د/دمحم حسي   هيكل, مدينة نرص خصم عل إلخدمات %10 مستشف  دإر إلحكمه

 مستشف  إلرحاب إلتخصر  
 % إلكشف21
 % خدمات05

مدينة إلرحاب إلمركز إلطن   مدينة 
  خلف مجمع 

إلرحاب إلدور إألرذ 
 إلبنوك

0119166468 

  
إويد   إلشي 

  011 %عل إلخدمات01 مستشف 
 
  إلدف

 6761644412 ميدإن فين 

 مستشف  إبن سيناء

 % عل إلخدمات إلخارجيه و إلخدمات إلدإخلية25
 ماعدإ

إتعاب –إالدويه  –إلمستلزمات إلطبيه  –) إلباكدج 
 إلطبيب (

24  
 
 6761060612 ش مصدق إلدف

 مستشف  أمان
% عل إلحضانات  21عل إلخدمات و %  01خصم 

 % عل جميع إألدوية 7% معمكل و أشعه و  01و 
 -شارع رياض تقاطع مصطف  فهم   29

 حلوإن
10047777065 
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 مستشف  إلكاتب

 % خصم عل إلكشوفات51
 % خصم عل إلخدمات إلدإخلية21

 –قسطره إلقلب  –ماعدإ ) إالتفاقيات إلشامله 
 إلغسيل إلكلوى (

 
  –عبد هللا إلكاتب ش  07

 
 إلدف

 

226656260 
226656712 

 

 % أسعار إلمستشف  20 مستشف  إلكوكب إلطن   
ش دكتور إلسلول  ميدإن إلمساحة 02

  
 
 إلدف

01196277661 

 مستشف  إلزرإعيي   

 % عل إسعار إلمستشف  01
إلصفقات  –إلمستلزمات إلطبيه  –ماعدإ ) إالدويه 

 –إلشامله 
 ( بنك إلدم -إتعاب إالطباء

0  
 
 66677677 ش إلنهضة إلدف

  إلجزيرة
 مستشف 

 %  خصم عل جميع إلخدمات21
 –إالدويه  –بنك إلدم  –ماعدإ ) إلباكدج 
 إلحقن إلمجهرى ( –إلمستهلكات 

   -ش قاسم  5
 
 66657176/  01055500021 ميدإن إلدف

 مستشف  إلسالم إلمهندسي   

 %خصم عل إلكشف إلعيادإت إلخارجيه 01
 إلقسم إلدإخل  وإلفحوصات % خصم عل05

إتعاب إلطبيب  –إلمستهلكات  –فيما عدإ )إالدويه 
 غسيل إلكل(–بنك إلدم –

 2661615121 إلمهندسي   -ش سوريا6

 مستشف  إالطفال إلتخصر

 % خصم عل إلقسم إلخارج  21
 % خصم عل إلقسم إلدإخل01

بنك إلدم –إلمستلزمات إلطبيه  –فيما عدإ )إالدويه 
) 

 –جامعه إلدول إلعربية  –إلفرإت ش  24
 إلمهندسي   

267495161 

  إلجزيرة
 مستشف 

 % عل  إلكشف وإلخدمات21
إلمستهلكات  –إالدويه  –بنك إلدم  –)ماعدإ إلباكدج 

 إلحقن إلمجهرى ( –
8   

 66657176/  01055500021 إلمساحة فيصل-ش إنور لطف 
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  جنة إلتخصر  
 01272877771 ش إلهرم 672 إلخدمات% عل  61 -% عل  إلكشف 25 مستشف 

إ إلتخصر      كليوبي 
 مستشف 

% عل  إلتحاليل 21% عل  إلكشف وإلسونار و25
 % عل  إلعمليات01إلطبية و

 02262408861 إلهرم -ركن إلصفا من ش إلهرم  2

 مستشف  نور إلعيون

 %خصم عل إلكشف41
 % خصم عل إلعمليات وإلفحوصات21

 إلطبيه% خصم عل إلنظارإت 25
ك شامله إلفحوصات  عمليه إللي  

 0044046802 إلهرم –إمام كازنو إلليل –ش إلهرم  665

  إلمركز إلدول  
 مستشف 

 % عل  جميع إلخدمات01
% عل  كشف وعالج إلقدم إلسكري وعالج 01

 إلرموتيد
 % عل  كشف ومتابعة إلتغذية إلصحية5

إ  -ميدإن إحمد حلم   26  شي 
 

22645696 - 22666460 
 

  إلسالم إلدول  
 25241166 - 25241251 إلمعادي 688كورنيش إلنيل ص.ب % خصم عل  جميع إلخدمات 05 مستشف 

  إلنيل إلبدرإوي
 مستشف 

% خصم عل  إلكشف وإلطوإرئ وإالقامه  01
 وإتعاب إالطباء وإلعمليات

 % عل  إالشعه وإلتحاليل21و
 2524112212 - 10211954495 كورنيش إلنيل  إلمعادي

  أندلسية إلمعادي
 مستشف 

% خصم عل  إلكشف وإلطوإري وإلتحاليل  21
 وإالشعة إلخارجيه

 وإالقامة وإلرعاية إلطبية وفتح غرفة إلعمليات فقط
/ إلنسب ال تشمل ) إلباكدج إلقلب إلمفتوح 

 إلمستلزمات إلطبيه –وعمليات إلقسطره 

إلمعادي  -تقسيم إالسلك   6ج/ 4
 إلجديدة

 
 

06780  
 

2516601 
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 ع  ماجلإ ربو تكأ  6 ف  شتسم

 عل قيمة إلكشف بالعيادإت إلخارجية   خصم %30
  عند إلطوإرئ

عل جميع إلخدمات إلمقدمة من  خصم % 21
بالمستشف  وكذلك عل   إالقسال إلخدمية إلصحية

 ةإإلقامة باألقسام إلدإخلية و إلرعاية إلمركز
 

إلمحور  -مدينة إلسادس من إكتوبر 
  إمام جهاز إلمدينة -إلمركزى 

38363072- 38362489 
 68662481فاكس: 

 

 إلصيدليات
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إسم إلصيدلية

  إلقاهرة011 % عل  إلمستلزمات إلطبية وإلتجميل إلعزب   صيدلية 
 
 00061146601 فرع ف

 % عل  إلمستورد5% عل  إالدوية إلمحل  و01 صيدلية ماريان لويس
 -بجوإر إلرإية ماركت  9ش  8029

 إلمقطم
10227666566 – 2846255412 

ين  صيدلية دمحم وشي 
% عل  إلمستورد وقياس 5% عل  إلمحل  و01

 إلضغط وإلوزن وإلتوصيل مجانا
 2846857912 إلمقطم -  9أ ش  58

 صيدلية يارس مصطف  
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة وقياس إلضغط  وإلوزن مجانآ
 25154449 -1 0115868468 057إلمقطم مساكن إلعبد بلوك 

 صيدلية د/طارق
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة وقياس إلضغط  وإلوزن مجانآ
إلمقطم إلشارع إلتجاري مساكن إلعبد 

 070بلوك 
0226968564 1- 25151401 

 % عل  إلمستورد 6% عل  إلمحل  و02 صيدلية شويكار
ش إلنافورة بجوإر بيت إلحمد  4

 إلمقطم
0100667278 -1 2845279712 

 صيدلية د/طارق أحمد
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة وقياس إلضغط  مجانآ
مرب  ع إألندلس وإلنرص إمام  8591

 مسجد قبة إلصخرة
2840124112 

إتون مرب  ع  % عل  إلمستورد5% عل  إلمحل  و01 إلنوإويصيدلية   01204720001 7عمارة  0045مساكن شي 
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إتون مصطف  رفعت % عل  إلمستورد5% عل  إلمحل  و01 ياسي   صيدلية د/   01911765401 شي 

وز عي   شمس02 % عل  إلمستورد7% عل  إلمحل  و02 فاطمة فاروقصيدليةد/   0044451025 ش إلفي 

  صيدلية 
إتون55 وإالدوية إلمحلية % عل  مستلزمات إلتجميل5 إلقرخ    شي 

  إلقرخ 
 0002157985 إلملتف 

 مجموعة صيدليات إلوكيل
% عل  41% عل  إلمستورد و7% عل  إلمحل  و01

 إعشاب بيور وقياس إلضغط مجانا
وع  هة عمارة  777مش  , مدينة  6ش إلي  

 نرص )جميع إلفروع(
196776 

 صيدلية إلمدينة
ب 01خصم يصل ل % وقياس إلضغط وإلوزن وض 

 إلحقن مجانآ
 7إلمحور إلمركزي بعد إلحرصي ب

 DHLعمارإت بجوإر 
0118266204 

 %01نسبة خصم  صيدلية د/أحمد ماهر
إلح  إالول إلمجاورة إالول  إمام 096

 معهد إلحرصإكتوبر
0221511681 

 68666655 أكتوبر 6إلح  إلسابع إالردنية  %01نسبة خصم  صيدلية د/أحمد يح  

  
 صيدلية/ دمحم عل  مصطف 

% عل  إالدوية 5إالدوية إلمحل  وعل  01%
 إلمستورد

ش إلتحرير ناصية ش سليمان 45
 إلرفاع  إلمطرية

26503950 

 صيدلية / إلسماح
% عل  إالدوية 5%عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستورد
 -ش شلش مدينة عرفات ثان   64

 إلمطرية
22518390 

إلمستورد % عل   6إلمحل  و % عل  5 صيدلية د/محمود عزوز  
نس  6  -ش إلعبور بجوإر إلبان إلي 

 إلمطرية
23042275 

يف % عل  إلمستور 5% عل  إلمحل  و 01 صيدلية د/رس   22535382 إلمطرية -ش إلمختار   67 

 صيدليه د/نبيل إلجديدة
 % خصم عل  إالدوية إلمحل  01
 % عل  إالدوية إلمستوردة5

 وقياس إلضغط  وإلوزن مجانآ

  بجوإر مكتبة سمي  02
 
 –وعل   ش إلدف

 
 
 إلدف

0110846566 
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 صيدلية د/عالء شحاتة
 % عل  إالدوية إلمحل  01
 % عل  إالدوية إلمستوردة5

 وقياس إلضغط وإلتوصيل  مجانآ
   -ش إيرإن    01

 
 01226666651 إلدف

 % خصم عل إالدويه إلمحليه01 صيدليه د/ تامر
ش عمر طوسون متفرع من إحمد  7

 إلمهندسي    –عرإب  
266457969 
266146202 

 %خصم إالدويه إلمحل   01 صيدلية وإئل عبد إلحميد
 –إلبساتي    -ش فرج يوسف إلسادإت02

 إلمعادى
02892000111 
227216042 

 د/كريستينا رفعت
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 % خصم عل إالدويه إلمستورده5

 )قياس إلضغط وإلتوصيل مجانا (

41   
 
حدإئق  -ش حسني   دسوف
 إلمعادي

02229702741 
226592261 

 

 HPصيدليه هوم 
 % خصم عل إالدويه إلمحليه02
 % خصم عل إالدويه إلمستورده6

 )ماعدإ إاللبان ومستلزمات إالطفال (

تقسيم شمال  –برج إللؤلؤه ش مكه  7
 زهرإء إلمعادى –سيناء 

06907 
0270446666 

 

 صيدليه د/ هيثم عالء
 وإلمستلزمات% خصم عل إالدويه إلمحليه 01

 % خصم عل إالدويه إلمستورده5
 )ماعدإ إاللبان ومستلزمات إالطفال (

زهرإء –ش إلسوق إلتجارى  5/02عماره 
 إلمعادى

225097866 
0002588882 

 

 صيدلية عادل

%  عل  5% عل  إالدويه إلمحليه و01خصم  
 إالدويه إلمستورده ،

وقياس ضغط إلدم وإلوزن مجانا لحامل  ميديكال  
 كارد

  إول فيصل 61
 شارع  إلنادي إلرياذ 

65711115 
0052229017 

  إديب
 
يف هاب  د/رس 

 % خصم عل  إالدوية إلمحل   01
 % خصم عل  إالدوية إلمستوردة5و

إ 209  22125689 ش شي 
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 صيدلية إلخلفاوي
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة
 10286662200 – 22106976 ش عبدإلحميد إلديب 76

 صيدلية د/فايزة إلجديدة
 % خصم عل  إالدوية إلمحل  وإالكسسوإر 01

 وقياس إلوزن وإلضغط مجانا
إ 096  2212670812 ش شي 

 صيدلية د/ دمحم رفعت
% عل  إالدوية 5% خصم عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة

 –ش إلقشيد  متفرع من نوبار  7
  متفرع من  2

  -مايو 05حارة إلبدين 
إ  شي 

10119526642 – 44184170 

 صيدلية د/ؤيهاب سام  
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة
 -مساكن نوبار إرض إلجمعية ش نوبار 

إ  شي 
0126168898 

 صيدليه د/فاطمه فاروق
 %خصم عل إالدويه إلمحليه 02
 إلمستورده% خصم عل إالدويه 7

 قياس إلوزن وإلضغط مجانا
وز  02 إ–ش إلفي   شي 

0044451025 
249656164 

 

 صيدلية جرجس
% عل   5 -% خصم عل  إالدويه إلمحل  02

 –إلمستورد 
  
 
 قياس ضغط وإلوزن مجاب

إ   258  2214519112 إشارة إلخلفاوي -ش شي 

 صيدلية د/عمرو
 % خصم عل  إالدوية إلمحل   01
 إالدوية إلمستوردة% خصم عل  5و

 وقياس إلضغط  وإلوزن مجانآ
إ-مايو إلشارع إلجديد   05ش  4  00204267661 شي 

 صيدليه إلخطيب
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 %  خصم عل إالدويه إلمستورده5

 إلخلفاوى –ش عبد إلحميد إلديب  76
0286662200 
222106976 
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 صيدلية إلحسين 

 %خصم عل إالدويه 04
 إلمحل  عل  

 % خصم عل إالدويه إلمستورده7

ة دمحم عل   09   -كليه إلزرإعه   –ش إلمني  
إ  شي 

4444289212 

 صيدلية د/ إيهاب
% عل  إالدوية 5% عل  إالدوية إلمحل  و01

 إلمستوردة
 وقياس إلضغط  وإلوزن مجانآ

 -ش سوريا متفرع من إحمد عرإب    0
إ  شي 

10222722279 – 
10160000616 

 د/رإمزصيدلية 
 % عل  إالدويه إلمحل  01
 % عل  إلمستورد5و

 -كوبرى إحمد عرإب  –مايو  05ش  66
إ  شي 

0277181185 
246078008 

 صيدلية د/مدحت
 –%خصم عل  إلمحل    02
 –% عل  إلمستورد  5

  
 
 قياس ضغط وإلتوصيل مجاب

إ -مايو  05ش  61  10116051051 – 4220646 شي 

 صيدلية د/مها عبدإلحليم

 عل  إدويه إلعالج إلشهري% 05
 % خصم عل  إالدويه  إلمحل  01و
 % خصم عل  إالدويه إلمستورد5و

 وقياس إلضغط وجلسات إلتنفس إلصناع  مجانآ

إ -مايو  05برج إلياسمي   ش   شي 

0044658282 
0116096855 

 
 

 صيدلية نمر

% عل  إالدويه 5% عل  إالدويه إلمحل  و01
 إلمستورد

إت 7و  إلتجميل% عل  مستحرص 
 قياس إلضغط مجانا

إ -إلخلفاوى  –ش دولتيان  06  شي 
220961062 
220961075 

 



 

10 
 

 صيدلية إبو إلدهب
 % عل  إالدويه إلمحل  01

%عل  01% عل  إالدويه  إلمستورد و5و
إت إلنجميل  مستحرص 

إ -مساكن إلضباط  56  شي 
 

44444564 

 صيدلية د/دمحم ممدوح
 % عل  إالدويه إلمحليه01
 إالدويه  إلمستورد% عل  5و

 24599064 – 10199610018 روض إلفرج -ش إلكحال   2

 صيدليه  د/ إمال عثمان
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 % خصم عل إالدويه إلمستورده5

إلمنشيه إلجديده  –ش إحمد حسن  58
إ إلخيمه –  شي 

242216856 

 صيدليه د / دينا حماده
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 خصم عل إالدويه إلمستورده% 5

044/046  
 
إب إلسيده  –ش إلسد إلي 

 وسط إلبلد -زينب
0056694229 
26649166 

 صبدليه د/ جورج إنور
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 % خصم عل إالدويه إلمستورده5

 –ش إلجمهوريه إما محكمه عابدين  05
 وسط إلبلد

226900288 

016081116 

ى صيدليه  د/ عادل  إلمي 
 % خصم عل إالدويه إلمحليه01
 % خصم عل إالدويه إلمستورده5

06  
 
وسط –قرص إلنيل  –ش بسيوب

 إلبلد
225740916 

 مرإكز إالشعة

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إسم إلمركز

 % عل  جميع إنوإع إالشعة51 مركز إلمقطم لالشعة
إمام إوالد رجب ق  9إلمقطم ش 

9995 
52752977729 
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 59511 جميع إلفروع % عل  إالشعة51 سكان كايرو 

 21119921 ش نزيه خليفة مرصإلجديدة 15 %  عل  إلخدمات29 إلمركز إلدول  لالشعة

 59511 جميع إلفروع % عل  إالشعة51 كايرو سكان

 %عل  إالشعة29 مركز تكنو سكان
مرص -ش رشيد ميدإن صالح إلدين  8

 إلجديدة )جميع إلفروع(

59989 
95927977117 

 أ / ماهر

إالشعة  عل  جميع إنوإع مركز دإر إلطب لالشعة 25% 
ش عثمان بن عفان ميدإن 28

 إإلسماعيلية برج روما
1226421172 

%10 توب سكان لالشعة وإلتحاليل % عل  29عل  إالشعة  هة ميدإن إلساعة57 إلتحاليل   10003731370 ش إلي  

 19144 إلفروعجميع  عل  إالشعة %15 كايرو سكان

وق لالشعة  % عل  إلتحاليل19% عل  إالشعة و 21 مركز إلش 
  
كايرو ميديكال سني  بجوإر مستشف 

طة إلمحور إلمركزي  إلش 
(95991581999 )

95991911179-11781781 

 سيجما جروب
 % عل  إلتحاليل و إالشعة بدون صبغه21

 % خصم عل إلمناظي  59
 55118111199 ش ترعة إلزمر نرص إلدين إلهرم 77

ة -برج إلنرص   % عل  جميع إلخدمات29 مركز دبور لالشعة  59999177199 ميدإن إلجي  
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إ -ش إحكد عرإب    برج إالطباء  5 % عل  إالشعة59 مركز عرإب   إلطن     17918719 – 95222712999 شي 

 وسط إلبلد –ش عماد إلدين  17 % خصم عل جميع إالشعه 29 مركز إلحياه سكان

221895981 
5929971115 

 
 

 معامل تحاليل

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إسم إلمعامل

 57971 جميع إلفروع % عل  إلتحاليل 77 معامل رويال الب 

 59972 جميع إلفروع % عل  إلتحاليل21 معامل كايرو الب 

 ميدإن إلنافورة إلمقطم 1ش  77 % عل  إلتحاليل19 معمل إلفجر
95997259788 - 

9227778157 

 معمل بيتا الب 
 %هرمونات51% تحاليل كميائية و21

  إلسكر19
 % مرذ 

إلمقطم ميدإن إلنافورة بيت إلحمد / 
 إلشارع إلتجاري بجوإر كرنفال رحمة

9228127119_

95521727179 

 59951 ميدإن إلنافورة إمام إلسكرية كافيه 177 % عل  إلتحاليل29 معمل إلمختي  

 59151 جميع إلفروع % عل  إلتحاليل51 معمل الب ميد ؤيجبت

 % عل إلتحاليل  19% عل إالشعه و  21خصم  معمل ميجا إسكان

   شارع إلتحرير ميدإن إلفلك 

  ميدإن إلمحور  –توين تاورز– 
 إلشيخ زإيد

    شارع سوريا إلمهندسي 

95288991919 
95291999981 
95288991929 
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ج  % عل  إلتحاليل51 معمل إلي 
محطة صيام فوق موبيل  9ش  21

 شوب
59955 

 22341555 -0122463106 فرعي    % عل  إلتحاليل19 سلسلة معامل إلمعمل

 5515798798 آكتوبرمحور إلكفرإوي7 %عل  جميع إلتحاليل19 معامل إلمدينة للتحاليل إلطبية

 % عل  إجمال  إلتحاليل19 معمل إلفؤإد الب 
 -591إلح  إالول إلمجاورة إالولة عمارة

 أكتوبر 7
5512919929 

  
 5991272911 أكتوبر إلمجاور إالول   7إلح  إلسابع  % عل  إجمال  إلتحاليل19 معامل إلدخاخن 

 % عل  إجمال  إلتحاليل19 معامل أكتوبر الب 
أكتوبر/إلح  إلرإبع/بوالق  7

 إلدكرور/إلزيتون
5991272911 

ي  عل  إلتحاليل %15 معمل إلمعمل إلخي 
ولل   ش دمحم إلهادي من  -ش إلي 
 إلمطرية

1155080584 

  
بين   عل  إلتحاليل %20 معمل د/حازم إلش 

ول   79
 -ش إبرإهيم خليل ش إلي 

 إلمطرية
1002898868 

 معامل فرست الب 
 % عل  جميع إلتحاليل19

 ما عدإ ) إلتحاليل خارج إلبالد (
 –ش مح  إلدين أبو إلعز 17

 
 إلدف

 وجميع إلفروع
1111919992 

  –ش إلتحرير  92 % خصم عل إلتحاليل ماعدإ خارج إلبالد21 ساريدإرمعامل 
 
 إلدف

59212 
2171928879 

 معمل إالهرإم مرص
 (PCR-VIT% خصم عل إلتحاليل ماعدإ )19

 % خصم عل إلدالالت إالورإم59
  -ش إلتحرير 598

 
 5529188128 إلدف
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 معمل توب إسكان
و  % عل إلتحاليل 29% خصم عل إألشعه و  59

 % عل إلعربة إلمتنقلة 29
هة ميدإن إلساعة   م . نرص –شارع إلي  

95999171517  /
95252111187 

  –ش إلتحرير 91 % خصم عل جميع إلتحاليل21 معمل حورس
 
 إلدف

211171178 
5991811118 

 
 معامل إالنصارى

 %خصم عل إلتحاليل1
ش إلبطل إحمد عبد إلعزيز برج  29

 إلمهندسي    –إلحكمه إلطن  
59121 

 إلمهندسي    –ميدإن سنفكس  55 % خصم عل إلتحاليل21 معامل حساب
57987 

95511118927 
 أ / أيهاب عسكر

 %21نسبه إلخصم  معامل إلشمس
 -يوليو م سفنكس  27ش  27

 إلمهندسي   
59111 

95999717911 

 55111571799 9ش  99إلمعادي  %خصم عل  كافة إلتحاليل 19 معامل إلنخيل

 % عل  جميع إلتحاليل وتحليل إلسكر مجانا19 معمل د/أمي  صديق وفيق
زهرإء إلمعادي دإخل عيادإت  51/59

 نور نوفا
55571819119 

 إلمعادي 511ش  8 %خصم عل  جميع إلتحاليل  19 معامل دلتا
55159299779 
5559178817 

 معمل د/ إمي  صديق
 % خصم عل جميع إلتحاليل19

 مجاناتحليل إلسكر 
 5557181911 زهرإ ءإلمعادى 51/59

 55181929799 إلعمرإنية -ش إلدكتور دمحم فؤإد  527 % عل  جميع إلتحاليل59 نيوستار الب 

 %خصم عل  جميع إلتحاليل 19 إلمعمل للتحاليل إلطبية
وك إمتدإد إلمحمودى  1  –ش سيد مي 

إ  شي 

522171597 

5229592785 
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  إلشارع إلجديد–برج إلتوحيد وإلنور 

 معمل مرص
 % خصم عل  إلتحاليل 19

 
 
 تحليل سكر مجاب

إ-كريستال عصفور   –ش إسكو  55  5551989171 شي 

 smileمعمل 
 %خصم عل  إلتحاليل 19

 إحليل سكر مجانا
إ -ش جمال عبدإلناض  8  شي 

95991999717 – 
9227985971 

 %خصم عل  إلتحاليل وإلسكر مجانا 19 معمل سما
  إلساحل ش دنشوإي 

 -إمام مستشف 
إ مرص  شي 

95999928111 – 
95517191179 

إ إلخيمة -ميدإن عرإب    5 % عل  إالشعة59% عل  إلتحاليل و21 معمل عرإب   إلطن     95222712999 – 17918719 شي 

إ –مايو  51ش  71 % خصم عل  جميع إلتحاليل 29 معمل إلمجد  لخيمهشي 
9555228791 – 

95277219988 

إ -مساكن إسكو  2بلوك  %خصم عل  إلتحاليل 29 جامامعمل   55117797519 شي 

 إلسيده زينب –ش إلسد  51 % خصم عل جميع إلتحاليل29 معمل نيوالب 
5225171279 
221728912 

 عل  جميع إلتحاليل %15 معمل إيجبت الب 
و عمارة سينما ماجدة  ميدإن محطة إلمي 

 حلوإن -
1222285123 

 إلبرصيات
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إلبرصيات مرإكز 
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 للنظارإت إلطبيه
 
 % خصم عل إلفاتوره29 صاف

يف  58  –شهاب  –ش إلقدس إلش 
 إلمهندسي   

5227911911 
5281872191 

 زيزينيا للنظارإت إلطبيه
 % خصم عل إلنظارإت إلطبيه29

 )إلصيانه وظبط إلنظاره مجانا (
 –ش شهاب –ش إلقدس  52

 إلمهندسي   
55551122211 

 برصيات إالمل ودمحم صبح
 % خصم عل إجمال إلفاتوره21

 وإلصيانه مجانا

 إمبابه–ش إلغيط تقاطع ش إلوحده  2
إرض  –ش عل إبن طالب  219

 إمبابه –إلجمعيه 

5521117171 
5557125895 

 برصيات هول  كروس
 %خصم عل  إلشنابر إلطبية وإلشمسية 21

 % عل  إلعدسات إلطبية51و
إ  /  إلساحل إلقاهرة 591  21121921 – 95995981997 ش شي 

 نور إلعيون إلتخصر   مركز 
ك ب   21 % عل جميع إلنظارإت و عمليات إللي  

 ج  1299
 95997117222 أكتوبر ميدإن إلحرصي 7

ر إ 288 % خصم عل إلفحوصات وإلعمليات51 مركز رؤية للعيون وإللي    5999119157 ش شي 

إ إلخيمه –ش مايو مسطرد  51 % خصم عل إجمال إلفاتوره21 وجالل للبرصباتمرإكز كمال   شي 
5222752199 
5221811897 

 مركز نظرة للبرصيات
 

 % عل إلخدمات51خصم 
 % عل  إلخدمات وإلصيانة مجانية21

إ -مايو  51ش   شي 
إ -ش روض إلفرج  7  شي 

5221911771 
955227192971 – 
95517291991 

 27927289 وسط إلبلد -ش إلتحرير  597 % عل  جميع إلخدمات59 للبرصيات مركز إوبتكس
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 مركز إالسعاف للنظارإت إلطبيه
 % خصم عل إلنظارإت إلطبيه51

 % خصم عل إلشمسيه59
 إالسعاف –ش رمسيس  19

5995185192 
221777119 

 مركز ماركاتو إوبتكس
%عل  إلنظارإت إلطبية وإلشمسية وإلعدسات 21

 إلطبية
 59921285859 وسط إلبلد -ش دمحم فريد 527

 مركزبرصيات جالكد  
%عل  إلنظارإت إلطبية وإلشمسية وإلعدسات 21

 إلطبية
 حارة إلتبان ميدإن دمحم فريد 59

 باب إللوق
5997872791 

 مركز برصيات إلشاعر
%عل  إلنظارإت إلطبية وإلشمسية وإلعدسات 21

 إلطبية
باب ش إلصوإفة ميدإن دمحم فريد  51

 إللوق
5999229711 

MK optics 
 % عل  إلشنابر19

 % عل  إلعدسات إلطبية59وإلنظارإت  إلشمسية و
 5991299217 عابدين –دمحم فريد  7

 مركز برصيات إوبتكس
% عل  إلنظارإت إلطبية وإلشمسية وإلعدسات 51

 إلطبية

ش 51 -ش إلتحرير عابدين 597
ش إلتبان 58 -عبدإلعزيز جاويش 

 إلصوإفة
21971917 - 27927289 

 مركز برصيات ريكادو
 % خصم عل إلنظارإت إلطبييه21
 % خصم عل إلنظارإت إلشمسيه51

 % خصم عل إلعدسات إلطبيه 51

 باب إللوق –ش إلتحرير  291
 

 مركز برصيات إلمرصي
% عل  إلشمسية 51% عل  إلنظارإت إلطبية و21

 %إلعدسات إلطبيه59و
 52899211119 ش إلتحرير باب إللوق 291
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 5515158979 ش إلتحرير باب إللوق 582 % عل  إلنظارإت إلطبية وإلشمسية29 مركز جولدن أيز للبرصيات

 نظارإت إالسالم
 % خصم عل إلنظارإت إلطبيه19

 % خصم عل إلنظارإت إلشمسيه29
 % خصم عل إلعدسات إلالصقه59

 إلسيده زينب –بورسعيد   581
5995121997 
5977859218 

كة فوكس للعدسات إلالصقة  5295511781 باب إللوق  -ش إلتحرير  587 % عل  قيمة إلفاتورة51 رس 

 إلمرإكز إلطبية

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إلمركز إلطن   إسم 

مركز طيبة للعالج إلطبيع  
 وإلتخسيس

ر29  % عل  جلسات إزإلة إلشعر و إللي  
% عل  جلسات 19و إلكشف و إلتخسيس و 

 إلتخسيس

ي إلتحرير 9ش 77  95992189189 - 21987922 إلمقطم بجوإر كش 

ي  59971751179 إلمقطم 9شارع  7 % عل  كل إلخدمات19 مركز د/دمحم خي 

 مركز أليس
% عل  إلكشف وإلعالج إلطبيع  وإزإلة إلشعر 29

 % عل  إلتخسيس59

ول ش 8  -95221122191 إلمقطم 9عمارإت إلبي 

95997877977 

 إلعبد للبرصياتمركز أحمد 
% عل  عدسات 11% عل  جميع إلخدمات و29

  فوكل وإلتوصيل مجانا
 مالن 

 59957928299 إلمقطم  -ميدإن إلنافورة   9ش  22

د/تامر مح     - plan Tمركز 
 إلدين

 59999191999 إلمقطم -  9متفرع من ش  57ش  1 % عل  إلكشف )إلكشف مجانا(599

  مح  إلدين
 د/سيلف 
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 27712151 - 95555517951 مساكن إطلس إلشارع إلتجاري إلمقطم % عل  إلكشف و عمليات و إلجلسات29 إالمل و عباد إلرحمن إلطن   مركز 

يو فيت  مركز في  
% عل  كشف إلعالج إلطبيع  وإلتخسيس 19

 % عل  إلجلسات29و

 55292922919 إمام إوالد رجب 9إلمقطم ش 

إلمركز إلطن   لجرإحة إلمخ 
 وإلعمود إلفقريوإلعصاب 

ميدإن إلنافورة بجوإر رإديو  9إلمقطم ش %عل  إلكشوفات وإلعمليات21
 شاك

52792199899 

م للبرصيات  مركز بي 
 59مع ش  9منطقة د تقاطع ش  199 %  عل  إلعدسات وإلشنابر وإلنظارإت21

 إلمقطم
59997292929 

 مركز يوروكي  

 )مركز مسالك بولية(

  مرصإلجديدة 1 إلخدمات % عل  59% عل  إلكشف  و 21
غن   22177192 - 9557111719 ش إلنادي إلمي 

 59121 ميدإن تريومف م. إلجديدة7 % عل  إلخدمات51% عل  إلكشف و21 عيادإت إألنصاري

 22189172 ش نزيه خليفة م.إلجديدة 17 % إلقسطرة و إلعمليات59% خدمات و 51 مركز إلقلب هليوبوليس

 إلطبيةمركز د/حسام منصور 
 )مركز شامل(

مدينة -إلمعادي-ش حيدر حلوإن  19 % إلعالج إلطبيع  19 -% إلكشف و إلخدمات 21
 مرصإلجديدة-إلتحرير-نرص

95291977211 - 
95297957999 

Bridge Dental 

centres 
 - 95998795959 - 22175599 ش إالهرإم مرص إلجديدة 21 %عل  جميع إلخدمات1

21111225 

 سمعاند/رأفت نجيب 
)  )جرإحة عامة ومناظي 

ش إسماعيل رمزي ميدإن إلجامع 25 % إلكشف وإلعمليات21
 مرص إلجديدة

27112978 

  إلطن   إلتخصر  
 مركز إلقاذ 

 - 95997951121 إكتوبر 7 - 1ميدإن إلحرصي برج  % عل  إلكشف19

95997957121 

Smile Dental clinic 
% 51% تبيض إسنان و21%عل  إلكشف و19

ميبات إلثابتة و  % إلتقويم59إلي 
  إمام  71

 
إلمحور إلمركزي إلح  إلتاب

 إكتوبر 7إلبنك إلعرب   
5997277799 
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 د/رؤوف عبدإلمنعم

Dento lashen clinics 
إل إلمجاورة  17إلح  إالول  %11خصم يصل ل   2ش إلسني 

 إكتوبر 7 -

5999119925 

 مركز دإماس
إستشاري تركيب وتقويم 

 إالسنان

إلهرم نفق إلمريوطيةإعل  سهاري كافيه  % عل  جميع إلخدمات51

إكتوبر إلحرصي مجمع  7-بجوإر كنتاك  
 ماجدة

5955897871 - 

95997179917 

 درجة 179عيادة 
 )تجميل إسنان(

   % عل  إلكشف و إلخدمات29
 - 95959911799 1إركان مول إلشيخ زإيد مبن 

95959911788 

Smile studio  د/مأمون(
 سالمة(

  إلخدمات19إلكشف مجانا و
 
 5519929922 أكتوبر ميدإن ماجدة بريمافيستا7 % عل  باف

 مجمع عيادإت ليان

إلح  إالول إلمجاورة إالولة ش معهد  % عل  إلكشف19
 إلحرصي إعل  مكتب مرص

95922115192 - 
95515111118 

 مجمع عيادإت إلصفا كلينيك
قرص إلصفا إلح  إلسابع بجوإر  128 % عل  إلكشف29

 جمعية رسالة
5227777199 

 عيادإت جرإند كلينيك
 7برج زمردم إمام مسجد إلحرصي /   % عل  جميع إلتخصصات29

 أكتوبر
5998885555 

 A- ONEمركز 

% عل  إلكشف وإلخدمات تخصصات إالتيه ) 29
 سمنه ونحافه وتغذيه–إلعالج إلطبيع  -إطفال

  

إلكشف وإلخدمات لتخصصات % خصم عل 21

5   
 
 11111819 ميدإن إلسد إلعال  إلدف



 

21 
 

ر إلبارد   عالج باالوزون (–إالتيه )إللي  

 مركز مرصللقلب وإلقسطره

%خصم 51 -% خصم عل  إالشعة إلمقطعيه 29
 عل  إلرعاية إلمركزة 

 إلمستهلكات ( –ماعدإ ) إالدويه 
 %خصم عل  إلقسطرة إلدإخلية وإلعيادإت21و

  أ ش إل7
 
 –دف

 
 - 9217188117 إلدف

55511999929 

مجموعه عيادإت إعصاب 
 إوالدنا

 د/دمحم محمود إبو إلعال

  –ش إلتحرير  98 % خصم عل إلكشف 29
 
 5999972171 إلدف

5995111199 

recoveryريكوفري 

 د/ إسامة مني  حامد)إسنان(

 5992277171 87فيال  18إلتجمع إلخامس % خدمات51 
5227111291 

بتل  إلطن     عيادإت مجمع إلش 
بتل  خلف %  عل  إلكشف و إلخدمات وإالشعة وإلتحاليل59  مسجد حسن إلش 

  إلجوي إلقاهرة إلجديدة
 مستشف 

21171971 – 95991112127 

  إلطن   
 مركز إلمشف 

% خصم عل كشوفات جميع إلتخصصات 19
 إلمتاحه   

 % خصم عل خدمات إالسنان 29
  –%خصم عل إلتقويم 59

)إلكشف مجانا قسم إالسنان عند عمل إى خدمات 
 ) 

ك وإلمياه إلبيضاء خصم عل إلعمليات  عمليه إللي  
  

 11118119 - 11118117 إلمهندسي    -ش جامعة إلدول  8

 مركز إلهميم  إلتخصصية
%خصم عل  إلكشف جميع إلتخصصات 51

 % خصم عل  إلخدمات 29و
إلمهندسي   -ش جامعة إلدول إلعربية71

-  
95511111151 – 
95519595958 
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 مركز اليف للكل
 211911971 إلمهندسي    –ش عد إلمنعم رياض  18 % خصم عل كافه إلخدمات 51

5927999111 

مركز كيور لجرإحات إالذن 
 وإلحنجرة وإلسمعيات

 27112712 - 95551777278 ش إلنرص إلمعادي 57 % خدمات51% كشف و 29

 مركز إلمعادي لعالج إالمرإض
 إلجلدية

 5292979299 حدإئق إلمعادي 9ش 11 % عل  إلكشف29

 مركز د/حسام منصور إلطبية

%خصم إلكشف جميع إلتخصصات و  21
  –إلخدمات 

 % خصم عل جلسات إلعالج إلطبيع  19

 5291977277 إلمعادى  –عماره ركن إلمعادى   7ش 

 مركز حشاد إلطن   
 )تخصصات عديدة(

إلتخصصات % %خصم عل  إلكشف جميع 19
 إلمتاحه بالمركز

 - 95551151199 إلمعادى  -ش إلنرص ميدإن إلجزإئر 11
95979975717 

 مركز إلهالل للعالج إلطبيع  

%خصم عل  جلسات 59بفرع منشيه إلبكرى 

%خصم 29إلعالج إلطبيع  وإلتخاطب وإلكشوفات 
%خصم عل كشف 59-عل جلسات إلتخسيس 

 إلتخسيس 
 فرع فيصل 

 إلكشف لجلسات إلعالج إلطبيع وإلتخاطب مجانا 
 % خصم عل إلجلسات 59

 ش فيصل *محطه إلكوم إالخرص   519
منشيه إلبكرى –ش إلجش عماره إلدإل 

 فيصل –

  
  

95525522525 - 

95521992111 – 
95279172271 

 مركز د/ دمحم عامر
 % خصم عل إلكشف 19
 % خصم عل إلخدمات  51

 –برج إالطباء –ش إلنادى إلرياذ   11
 فيصل 

5281551719 
211751181 

 مركز إلزهور إلطن   

 نساء و توليد

 59951217129 إلهرم-ش عثمان محرم إلطالبية  557 % عل  إلخدمات29

 مركز إلبتول

 ) د/عماد نادر (
ة  // إول ش  21 % عل  إلكشف وجلسات إلتخسيس29 خاتم ش مرإد إلجي  

 إلهرم -إلمرسلسن 
95221771998 - 
9528191111 
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 سمنة و نحافة

 إلمركز إلطن   كريستال عصفور
% عل  29% عل  إلكشف وإلخدمات و51خصم 

 إالشعة وإلتحاليل
ي إحمد عرإب   بجوإر مسجد   نهاية كي 

إ إلخيمة  كريستال عصفور شي 
92/12217117 

 عيادإت مريم إلطبية
%  إلكشف وإلتحاليل وإالشعات 51خصم

 وإلخدمات
و مشة 9 ش عبدهللا صالح محطة مي 

إ  شي 
52719179559 

 مركز عرإب   إلطن   
 % خصم عل جميع إلعيادإت 29

 % عل  إالشعة59% عل  إلتحاليل و21و
إ  -ش إحمد عرإب   برج إالطباء  5 شي 

 إلخيمة
17918719 – 95222712999 

 مركز إلرحمن

 )د/عادل حميدة(

 -إلطباء إمام كوبري إحمد عرإب   برج  % عل  إلكشف وإلخدمات21
إ  شي 

5559922711 

 عيادإت طيبة إلتخصصية
% عل  29% عل  إلطشف وإلخدمات و59

 %عل  إالشعة51إلتحاليل و
إ  -ش إلوحدة  55  - 9555998918 شي 

95281719191 

مجموعه عيادإت إعصاب 
 إوالدنا د/دمحم محمود إبو إلعال

إ إلخيمه  –مايو  51ش  %رخصم عل إلكشف29  5995111199 شي 

 مركز إلهالل للعالج إلطبيع  

%خصم عل  جلسات 59بفرع منشيه إلبكرى 

%خصم 29إلعالج إلطبيع  وإلتخاطب وإلكشوفات 
 %خصم عل كشف  59-عل جلسات إلتخسيس 

 إلكشف لجلسات إلعالج إلطبيع وإلتخاطب مجانا 
 % خصم عل إلجلسات 59

 ه إلكوم إالخرص  ش فيصل *محط 519
منشيه إلبكرى –ش إلجش عماره إلدإل 

 فيصل –

  
  

95525522525 - 

95521992111 – 
95279172271 

 مركز د/ دمحم عامر

 % خصم عل إلكشف 19

 % خصم عل إلخدمات  51

 –برج إالطباء –ش إلنادى إلرياذ   11
 فيصل 

5281551719 
211751181 
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 محمود حافظ مركز د/ 
 إلدول لجرإحة إلعظامإلمركز 

– 58قطعة -توين تاورز–إلشيخ زإيد  مليات% إلع51 -% إلكشف و إلخدمات 19
إ إميك كليوبي   بجوإر سي 

95979979998 

مركز سلويت لطب وجرإحه 
ر  إلعيون وإللي  

 % خصم عل إلكشف 19
 % عل إلعمليات 29

 5229159999 تقاطع إلبستان  –ش إلجمهوريه  8
221971918 

عي   إلعالم لطب وجرإحة مركز 
 إلعيون

% خصم عل  59%  خصم عل  إلكشف و19
 إلفحوصات وإلعمليات

ش رشدي إمام محكمة عابدين  17
 وسط إلبلد

52911779959 

 مركز عنايه إلطن   

% إلتجميل , 59%عل  عيادإت إالسنان , 19خصم 
  إلعيادإت وإلخدمات19

 
 % باف

شارع إحمد عرإب   وسط إلبلد إمام  27
و إحمد عرإب   مول إلجوهري 

 مي 
5927191915 

 مركز أكسجي   إلطن   
% عل  29عل  إلكشف و 25%  - 01008730648 حلوإن -ش رياض برج إالرسإء   59 إلخدمات 

01018666927 

 مركز د/حسام منصور إلطبية

 )مركز شامل وإسنان(

إلعالج إلطبيع  % 19 -و إلخدمات  إلكشف  25% مدينة -إلمعادي-ش حيدر حلوإن 19 
 مرصإلجديدة-إلتحرير-نرص

01205077233 - 

01206016000 

  بالس 
 
مركز حلوإن بيوب

 للتخسيس و إلعالج إلطبيع  
 1010017251 عمارة سينما ماجدة حلوإن  جميع إلخدمات 15%

 لالسنان   SMILEمركز 

 د/عبد إلعاز جمال 

  

  خصم عل إلكشف 50%

كيبات عل إلخدمات ماعدإ 25%   إلي 
 

 –إبرإج إلمدينه إلمنوره –مايو  51ش 
 حلوإن 

1122669223 
100114142 

  

 مركز د/مهرإن للسمنة

للعالج إلطبيع وإلسمنه 
 وإلنحافه وجيم 

  

  وإلمتابعه خصم عل إلكشف 50%
  وإلنحافه خصم عل جلسات إلسمنه 30%

  خصم عل إلجيم 20%

 - 01111662140 حلوإن

01146949492 
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  عبد إلمنعم عكاشة
 د. مرتر 

 )طب إلفم وجرإحة إالسنان(
 1111139642 ش خشو حلوإن 27 عل  إلكشف و إلخدمات 20%

ول  إمام ش إالسكندرية  مركز إلرعاية إلتخصر  
 1011982021 عل  إلكشف %25  إلمطرية -ش إلي 

 1018464569 عل  إلكشف %25  إلمطرية  -محطة إلريس ش بورسعيد  مركز إلوع  إالسالم  إلتخصر  

  لالمرإض 
مركز د/هشام مرتر 
 إلصدرية

 1005123533 خصم عل  إلخدمات %20 ميدإن إلمطرية - 2إبرإج بيت إلعز 

 مرإكز إلعالج إلطبيع

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم مرإكز إلعالج إلطبيع

مركز إلحياة للعالج  إلطبيع  
 وإلتخسيس

  إلمطرية ش  1
% عل  19عل  إلكشف و %50 إلمطرية -إلحرية إمام مستشف   

 إلجلسات
22552436 

مركز تبارك للعالج إلطبيع  
 وإلسمنة

- 01027220108 عل  إلخدمات %20 إلمطرية –ش شلش  1

01113548630 

% عل  إلكشف وجلسات إلعالج إلطبيع  29 مركز إلدكتوردمحم كرم إلدين

 % عل  إلتنحيف21و

 5991721272 أكتوبر 7ميدإن فودإفون 581
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مركز إلعرب   للعالج إلطبيع  
 وإلسمنة

أكتوبر إلح  إالول إلمجاورة إالول  7 % عل  إلكشف وجلسات وجميع إلخدمات29
 591عمارة 

5979187999 

 % عل  إلعالج إلطبيع  وإلتخاطب51 مركز إلهالل للعالج إلطبيع  

 إكتوبر 7% فرع 29فرع منشية إلبكري و

  سويف  -إكتوبر 7 -إلملك فيصل 
 -بن 
 منشاة إلبكري

95525522525 - 

95521992111 – 
95279172271 

% عل  إلكشف وجلسات إلعالج إلطبيع  29 مركز إلدكتوردمحم كرم إلدين

 % عل  إلتنحيف21و

 5991721272 أكتوبر 7ميدإن فودإفون 581

مركز د.حسام إلدين سالم 
 للعالج إلطبيع 

 % خصم عل إلكشف 21

 % خصم عل جلسات إلعالج إلطبيع 11
مجانا )جلسه عالج طبيع فوق عدد إلجلسات 

 إالساسيه (

  –ش مصدق  51
 
 217755997 إلدف

مركز إلصفا و إلمروة للعالج 
 إلطبيع  وإلسمنه وإلنحافه

   19 % عل  إلكشف و إلخدمات21
 
 – 95557717111 ش إالنصار إلدف

95557797791 
% خصم عل  19% خصم عل  إلكشف و 19 مركز د/إسماعيل إلخشاب

 إالجهزة إلحديثه
 –إلشطر إلعارس   71بلوك  1عماره 

 زهرإء إلمعادى
5555271111 

 –% زوما 21 -%خصم إلكشف و إلمتابعة 19 مركز د/مهرإن للسمنة

 -%خصم عل  تنظيف إلوجه 51
 -%خصم جلسات تفتيت  29

ر 51 % خصم عل 79 -%خصم جلسات إللي  
 % سبا19إلسونا و

-عمارإت إلمعرإج * إعل  خي  زمان  9
 زهرإء إلمعادي

 
 

95991119917 – 

95957799599 

مركز أما للعالج إلطبيع 
 وإلتخسيس

 إلمعادى  –ش إلجزإئر  287ش 59 % خصم ع إلجلسات 19
  

22159799 
5959112921 

إل كمال للعالج  مركز د/مي 
 إلطبيع  

% عل  19إلعالج إلطبيع  و% خصم عل   21
 إلتخسيس

 – 9552177727 حدإئق إلمعادي -ش عبدإلعزيز همام  1

95991817799 
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مركز د/ كمال لطف  للسمنه 
 وإلنحافه

 5221157981 إلمعادى  9شارع  –ش إمي   دمحم إمام  2 % خصم عل إلكشف 21

مركز قدرإت للتاهيل و إلعالج 
 إلطبيع  

 -ش جامعة إلدول إلعربية  91 وإالقامة%عل  إلكشف وإلخدمات 29
 إلمهندسي   

11189179-57719 – 

95277771195 
مركز د/إسماعيل إلخشاب 

 للعالج إلطبيع 
% خصم عل 19 –% خصم عل إلكشف 19

 وإلمؤسسه إلعالجيه –جلسات إالجهزه إلحديثه 
 –ميدإن سفنكس  –ش إحمد عرإب   11

 إلمهندسي   
9211917111/ 

5552151912 

إلحياة للعالج إلطبيع  و 
 إلتخسيس

ش إلنبوي إلمهندسي   عمارإت إلفتح  1 % عل  إلكشف و إلجلسات40
- 

عباس إلعقاد ج  إلسفارإت مدينة  5
 نرص

-5921777971 – 
95517111799 

ة للعالج إلطبيع   ة -برج إلنرص  % عل إلجلسات 51خصم  مركز إلجي    1179112 – 11728777 ميدإن إلجي  

 مركز مرص 

)  
 
 )د/دمحم إحمد عرإف

إستشاري عالج طبيع  وإصابة 
 مالعب

ة -برج إلنرص  % خصم21  59992197719 ميدإن إلجي  

 مركز إلفادي سني  
 للعالج إلطبيع

  عمارة  %  عل  إلكشف وجلسات إلعالج إلطبيع  29
 
حدإئق إالهرإم بوإبة خفرع تاب

 عل  إليمي   
52715229929 

ج  5برج إالطباء  % خصم عل جلسات إلعالج إلطبيع 59 مركز دجله للعالج إلطبيع   -بجوإر معمل إلي 

 إمبابه  –ش طلعت حرب  519

5557795111 
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 الج إلطبيع عمركز إلقاهره لل
 د/ تهام عدس عبد إلفتاح 

 5552829879 فيصل  –ش إلملكه  21 % خصم عل إلكشف وإلجلسات 19

لعالج إلسمنة و مركز إلخالص 
 إلنحافة

ش إبو دإود إلظاهري من ش مكرم  75 % عل  إلكشف و إلمتابعات21
 عبيد مدينة نرص

إ9 -  ش عبدهللا صالح شي 

95271111921 – 

95271111951 

مركز إلصفوة للعالج إلطبيع  
 وإلتخسيس 

إيون  19 % خصم عل  إلكشف و إلجلسات21 إ بجوإر بي    – 95222811575 أ  ش شي 
95222719587 

مركز عالج للتاهيل إالطفال 
وإلعالج إلطبيع وتخاطب 

 ومهارإت خاصه 

 –ش عمر هارون إمام هليوبوليس  2 % خصم عل جميع إلخدمات 59
إ إلخيمه   شي 

5259911171 

 % خصم عل كشف وجلسات إلعالج إلطبيع 21 مركز إلشفاء  للعالج إلطبيع  
إلسكري %خصم عل  كشف وعالج إلقدم  59

 وعالج إلرموتيد

إ 221  22917771 – 95511872789 ش شي 

ج للعالج إلطبيع   ي  5 % عل  كشف ومتابعة إلتغذية إلصحية1 مركز إلي  ش إحمد عرإب   برج إالطباء إخر كي 
إ -عرإب     شي 

17919927 

مركز اليف ستايل للعالج 
 إلطبيع وإلتخسيس 

إ إلخيمه  –بهتيم  –إرض إلمعكش  % خصم عل جميع إلخدمات 29  5519121559 شي 

إإلخيمه  –ش نرصحبيب  11 % عل  كافة إلخدمات21 مركز دإر إلشفا للعالج إلطبيع   59991988129 شي 

وق للعالج إلطبيع   –إمام مستشف  إلساحل –ش دنشوإى  % خصم عل إلكشف وإلخدمات 29 مركز إلش 
إ مرص   شي 

5955221589 
222997991 
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إ  22 % خصم عل  جميع إلخدمات29 مركز إلمستقبل للعالج إلطبيع   222912181 ش جمال متفرع من ش شي 

إإلخيمه  –ش نرصحبيب  11 % عل  كافة إلخدمات21 مركز دإر إلشفا للعالج إلطبيع   59991988129 شي 

وق للعالج إلطبيع   –إمام مستشف  إلساحل –ش دنشوإى  % خصم عل إلكشف وإلخدمات 29 مركز إلش 
إ مرص   شي 

5955221589 
222997991 

إ  22 % خصم عل  جميع إلخدمات29 مركز إلمستقبل للعالج إلطبيع   222912181 ش جمال متفرع من ش شي 

 % خصم عل إلكشف19 مركز د/ إسماعيل إلخشاب

% خصم عل إالجهزه إلحديثه وإلمؤسسه 19
 إلعالجيه

تقاطع حسن –إلجمهوريه شارع  1
 عابدين –إالكي  

221999199 
5991951197 

وإلخدمات عل حسب / عل إلكشف %50 مركز د /عصام إلسنهورى
 إالسعار إلمقدمه

 22721157 ش عباس إلعقاد51
22721157 

مركز إلخالص لعالج إلسمنة و 
 إلنحافة 

إ9  عل إلكشف و إلمتابعات25% ش إبو 75 -ش عبدهللا صالح شي 
 دإود إلظاهرى ,مكرم عبيد

95271111921-9527111195 

كة ستارت للمستلزمات  رس 
 إلطبية 

إن9 عل إجهزة إلسكر وإلضغط25% -95971718985 ش دمحم فهم متفرع من شارع إلطي 
955519898979 

%50 مركزد/حسام منصور  %عل إلكشف21-عالج طبيع مدينة -إلمعادى-حيدر حلوإنش 19 وإلخدمات 
 مرص إلجديدة-نرص

9521977211-9529795799 

إلمركز إلتخصر للعالج 
 إلطبيع

  50%  -عالج طبيع19%-عل إلكورسات
%إلتخسيس19  

ش إلمقريف إمام إلنادى إألهل , 5
 مدينة نرص

55551821119 

إلحياة للعالج إلطبيع  و 
 إلتخسيس

إلمنيل خلف  ش فهم من شارع11 % عل  إلكشف 19
 مدرسة إلنيل

إكتوبر: دإيموند مول بجوإر سينما 

95999291711 
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 رينيسانس 

 22711827-22722972 م.نرص -ش د/دمحم حسي   هيكل 71 % عل  كشف إلعظام وجلسات إلعالج إلطبيع  29 مركز د/عبد إلعزيز علمأ

 مركز دإر إلمسالك
 ))إلكل  وإلمسالك إلبولية 

إن مدينة إلنرص 27 إلخدمات% عل  جميع 29  2271991 - 22717992 ش إلطي 

 CONTROLمركز 

CENTER  للعالج إلطبيع
 وإنقاص إلوزن

% عل  إلكشف وإلعالج إلطبيع  وجلسات 21
 إلتخسيس

-إول عباس إلعقاد -ش إنور إلمفن   2/1
 م.نرص

55555221919 

 إلعي                                ادإت

 إالسنانعيادإت 

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إالسنان

 عيادة إلوفاء لطب إالسنان

)جرإحة وتجميل إلفم وإالسنان 
 وتقويم إألسنان(

 5559998897 إلمقطم 9ش  29 % عل  إلخدمات21% عل  إلكشف و19

 
 

 عيادة برإيت لألسنان

 
 % عل إلكشف و إلخدمات29

 
 بجوإر إلسعودى –إلقطمية مال 

 إلتجمع إلخامس –ماركت 

95977719922 
95977721559 

 د/مصطف  أحمد إلقمري
 )طب وتجميل إالسنان(

 % إلكشف21
 % إلخدمات1 

 59991592959 ميدإن إلمفارق 9إلمقطم ش 
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 55219112199 إلمقطم 9ش  27 %عل  إلخدمات21% عل  إلكشف و19 د/أحمد دمحم حامد

  عباس شوري
ي إلتحرير  9ش  1597ق  % عل  إلحشو19و% عل  إلكشف 19 د/ؤسالم  مصطف   -إمام كش 

 إلمقطم
55529995789 

د/هشام إحمد عيد )عيادإت 
)  ماسي 

إ  % عل  إلخدمات29 -مرصإلجديدة  -إلمهندسي    -شي 
 فيصل -إلمعادي 

22997998 

م لالسنان إ -مرصإلجديدة  -إلمهندسي    % عل  إلخدمات51% عل  إلكشف و71 عيادإت سني    - 95999255989 شي 
95277257811 

 245342210 ش إالهرإم21 -مرصإلجديدة %عل  جميع إلخدمات1 د/ هشام إلسباعيال

Healthy wealthy 

canter 
 عيادإت إلصحة و إلجمال

 %1إلعمليات % -% 59إالجهزة  -إلكشف 29

 عل  إلكشف و إلعمليات و إلجلسات20% 

 ش عباس إلعقاد , مدينة نرص 519

إن عمارة 5  , مدينة نرص  52ش إلطي 

16676 - 01000046622 
01111146915 - 

0111104050 

%20- %15  كليك مي  لالدوية % عل  59-%1عل  إالدوية إلمحل  و  

 إلمستورد
 1090050900 ش حسن إلمأمون , مدينة نرص 

% عل  إلخدمات29عل  إلكشف و %15 مركز إلهميم  إلتخصصية  -إلدول إلمهندسي   ش جامعة 71 إالخري 

 ش عباس إلعقاد19

01143434314 - 

01140101010 

% عل حميع إلخدمات و إلجرإحة 29خصم  عيادإت ماسي  لألسنان   جميع إلفروع 

Diamond Teeth 20% 59917111719 زهرإء مدينة نرص 811 عل  عالج إللثة إلكشف مجانأ 

Hollywood smile 

clinic 
 د/نشين عفوإن

% 29% تنظيف إلجي  و19مجانا وإلكشف 
 % زرإعة59% إلتقويم و51تركيبات و

إمام إلحرصي  2إكتوبر مول زمزم برج  7
 أكتوبر 7

95511188199 - 
95999121722 
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 95591177791 إلح  إلسابع -أكتوبر  7 % عل  إلخدمات51 مركز أكتوبر لألسنان
95519992592 

مركز ثروت لطب وتجمبل 
 إالسنان

كيبات و59إلكشف و% عل  21 % 51% عل  إلي 
 عل  إلتبيض

 -ش إلمعهد إمام معهد إلحرصي  591

 أكتوبر 7

5521191999 

 7إلحرصي  -إبرإج ميخائيل   1برج  % عل  بعض إنوإع إلعالج59% عل  إلكشف و19 د/إيمن إلمرخ  إحمد
 إكتوبر

5995117199 

  19% عل  إلكشف وخصم يصل 19 د/حسام نرص
 
% عل  باف

 اتإلخدم
أكتوبر إلح  إلسابع برج إالردنية إلدور  7

 إلثالث
5992917798 

 د/فاطمة محمود
 )عيادإت ليان(

إلح  إالول إلمجاورة إالول  ش معهد  % عل  إلكشف19
 إلحرصي

95922115192 
95515111118 

 د/سمية إبوزيد
 )مركز دماس(

أكتوبر إلحرصي مجمع ماجدة إلدور 7 %عل  جميع إلخدمات51
 إلثالث

95955897871 
95511771171 

   % عل  إلخدمات29% عل  إلكشف و29 درجة 179عيادة 
 95959911788 1إركان مول إلشيخ زإيد مبن 

95959911799 

% عل  تبيض إالسنان 21% عل  إلكشف و19 د/رؤؤف عبدإلمنعم
كيبات إلثابتة و51و  % عل  إلتقويم59% عل  إلي 

71   
 
 7إلمحور إلمركزي إلح  إلثاب

 أكتوبر
95997277799 - 18119777 

كيبات 51% عل  إلكشف و19 د/حسن عبد إلمنعم % عل  إلي 
 % عل  إلتبيض21%خدمات إالسنان و29و

  
 
 7كايرو ميميكال سني  إلدور إلتاب

 أكتوبر
5971887177 
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% عل  إلخدمات وإلكشف و إالشعة 19 -% 59 د/إحمد يوسف إبرإهيم
 مجانا

معمل بجوإر مسجد إلحرصي إعل  
برج برع  بالزإ   إكتوبر7 5إلمختي 

5275915517 

د/حسن عبد إلمنعم/عيادإت 
 دينت تاون

كيبات 51% عل  إلكشف و19 % عل  إلي 

 % عل  إلتبيض21%خدمات إالسنان و29و

  
 
 7كايرو ميميكال سني  إلدور إلتاب

 أكتوبر
5971887177 

 5922117775 أكتوبر إلحرصي 7/  1زمزم مول برج  % عل  إلخدمات51 عيادإت إلطيب إلتخصصية

 د/محمود إحمد موخ  

)جرإحة و تجميل إلفم 
 وإالسنان(

 1007866801 إلمطرية -ش دمحم إلوكيل  11 عل  إلخدمات 20%

 د/هيثم دمحم عطية
  تركيبات وزرإعة 

 
)إخصاب

 إالسنان(

 1226246523 إلمطرية -ش إلحرية  15 عل  إلخدمات 20%

 د/أحمد دمحم قطب
 إسنان()عيادإت 

 - 010035110006 إلمطرية -ش إلحرية  17 عل  إلخدمات 20%

01144461366 

 د/سيد عرب   
 )لطب وجرإحة إلفم وإالسنان(

 -ش شلش متفرع من ش إلغزإل   عل  إلخدمات 15%
 إلمطرية

1205272668 

 د/دمحم كرم شكشك
 )عيادإت إسنان(

بعد كوبري 55عمارإت إلياسمي   زقم  عل  إلخدمات 20%
 إلمطرية -مسطرد 

1002376421 
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 د/دمحم شحات لين 
 )عيادإت إسنان(

% عل  إلخدمات29عل  إلكشف و 50% ولل  متفرع من ش إلحرية    -ش إلي 
 إلمطرية

1010955966 

 د/عماد إلدغار
 )جرإحة إلفم وإالسنان(

كيبات و 30% % عل  إلكشف وإلخلع 51عل  إلي 

عل  إلزرع وإلعمليات 291و وإلحشو  

ول  ش  15
 1005850669 إاللمطرية -إلي 

 د/محمود عصام
  طب وجرإحة إلفم 

 
)إخصاب

كيبات(  وإالسنان وإلي 

كيبات و11عل  إلكشف و 50% % 19% عل  إلي 
 إلعادي وإلخلع عل  إلحشو

 1025554825 ميدإن إلمطرية - 2برج بيت إلعز 

 % عل  جميع إلخدمات19 د/ تامر شامندي
 

   -ش مصدق 551
 
 55579115519 إلدف

211177719 

 5227111291 87فيال  18إلتجمع إلخامس % خدمات51  د/ إسامة مني  حامد)إسنان(

بتل  إلطن    بتل  خلف %  عل  إلكشف و إلخدمات وإالشعة وإلتحاليل59 عيادإت مجمع إلش   مسجد حسن إلش 
  إلجوي إلقاهرة إلجديدة

 مستشف 
21171971 - 95991112127 

 عطيهد/هيثم دمحم 
 )طبيب أسنان(

 5929279117 إلتجمع إلخامس % إلكشف29

 د/عبدهللا إلسيد
 )طبيب أسنان(

 5221711111 إلتجمع إلخامس %إلخدمات59

د/هشام إحمد عيد )عيادإت 

)  ماسي 

إ  % عل  إلخدمات29 -مرصإلجديدة  -إلمهندسي    -شي 
 فيصل –إلمعادي 

22997998 
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Holly wood smile 29 59912298559 ش إلالسلك  إلمعادي إلجديدة7/55 إلخدمات%عل  جميع 

 مركز إلدكتور إبرإهيم إلمليح   

 )طبيب إلفم وإالسنان(

 %إلكشف29

 %إلخدمات51 

حدإئق  9ش مسجد إلدعاء من ش 5
 إلمعادي

  

5552179921 

د/هشام إحمد عيد )عيادإت 
)  ماسي 

إ  % عل  إلخدمات29 -مرصإلجديدة  -إلمهندسي    -شي 
 فيصل –إلمعادي 

22997998 

 د/ إحمد عبد إلهادى 
 جرإح إلفم وإالسنان 

 5222857179 فيصل  –ش سهل حمزه  51 % خصم عل إلكشف وإلخدمات 19

 % خصم عل إلكشف59 د/دمحم حسن
 % عل  إلخدمات 51

 55519591599 إلهرم -إلهرم   118ش

 إلهرم و % عل  إلكشف بفرع19 مركز إلثناء إلدول  لطب إالسنان
 % عل  فرع حدإئق إلهرإم21 

وة إلمعدنية إلبوإبة إلثانية21  ب ش إلي 
ش إنور إلسادإت   12حدإئق إالهرإم + 

 إلهرم

11877825-11929991 
-5221711122 

مركز ثروت لطب وتجميل 
 إالسنان

كيبات و59% عل  إلكشف و21 % 51% إلي 
 إلتبيض

 55211919999 إلهرم -ش إلهرم  577

 إلرعايه إلكامله لالسنان 
 
 
 د/ محمود دمحم عبد إلباف

 % خصم عل إلكشف 19

 % خصم عل إلخدمات 29

 محطه إلمساحه  –ش إلهرم  157

 إلهرم 
211787172 
5528198155 

 % عل  إلخدمات29 مركز دب   لطب إالسنان
 جلسه فلوريد وتلميع إالسنان مجانا 

 52721111919 إلهرم -أ ش عزإلدين محطة إلعريش 29

 52228571799 ش سهل حمزة إلكوم إالخرص  إلهرم 51 %  عل  إلكشف وإلخدمات19 أحمد عبد إلهادي عبد إلكريم
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 5279111151 هرم –إلطالبيه  –ش عثمان محرم 557 % خصم 29 د/ رإم إحمد كمال حموده 

 د/هيثم دمحم عياد 

 )مركز تاج(

 

إ  287 % عل  إلكشف وإلخدمات29 إ –إلمظالت ش شي   شي 

إ 517  برج مريم  –ش شي 

52217291819 

 د/إحمد دمحم خليل
 )إسنان(

     % خصم عل  إلكشف وإلخدمات29

م لالسنان إ -مرصإلجديدة  -إلمهندسي    % عل  إلخدمات51% عل  إلكشف و71 عيادإت سني   - 95999255989 شي 

95999255719 – 
95277257811 

 -مايو  51إبرإج إلمدينة إلمنورة ش  % عل  إلخدمات21عل  إلكشف و %19 لطب إالسنان smileمركز 
إ  شي 

95522779221 – 
9599551512 

 مركز نعمة لالسنان 
 )د/دمحم نعمة(

عة إلبوالقية 7 % عل  إلخدمات29% عل  إلكشف و21 –ش دمحم يوسف ش إلي 
إ  شي 

إ  219 ج  –ش شي   -منيه إلسي 

95971718989 – 21771159 

 حسي   د/كامل 
 

  إلخدمات29%  إلكشف 19
 
 5925999917 ش خلوذ  إلدور إالول595 % باف

إلشارع إلجديد  -بجوإر بوسطة يهتيم  % عل  إلخدمات21% خصم عل  إلكشف و19 د/دمحم قاسم شمرحل
إ –مسطرد   شي 

52897211879 

 د/ روبي   رمزي 

 )عيادإت إلحياة( لالسنان 
ر29  % عل  إلكشف وإلحشو إللي  

 عل  حشو إلعصب وتبيض إالسنان% 19و
 % خصم تركيبات 59

 % خصم كشف وعالج إطفال 19

إ إعل  محطة سانت ترإيزإ  255  -ش شي 
إ  شي 

95271111119 – 

95515815819 
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 د/هشام إحمد عيد 

)  )عيادإت ماسي 
 )لطب وجرإحة إلفم وإالسنان(

إ -ش حسن إلمغرب   59 % عل  جميع إلخدمات29  22997998  -شي 

 د/عمر دمحم إسماعيل

 )عيادإت إسنان(
إ  219 % عل  إلخدمات59% عل  إلكشف و29 إ –ش شي   – 95559281959 شي 

95222111118 

 د/ مجدى إلبدوى 
 جرإحه إلفم وإالسنان

 
 إخصاب

كيبات إلصناعيه    وإلجذور وإلي 

 221158211 سانت تريزإ  –ش جمال 29 % خصم عل إلكشف وإلخدمات 21

 د/ دمحم كرم دمحم 
 جرإحه إلفم وإالسنان 

 
 إخصاب

كوبرى 55عمارإت إلياسمي   رقم  % خصم عل إلكشف وإلخدمات 29
إ  –مسطرد   شي 

5992177125 

 21919121 باب إلخلق -ش دمحم عل  18 % عل  إلكشف وإلخدمات29 د/إحمد دمحم خليل

 Ident clinicعياده 
 لالسنان 

 إلكشف مجانا 
 % خصم عل إلخدمات 19

  

 5991121811 إلسيده زينب  –ش بورسعيد  559
5517891111 

  

 د/ دمحم طاهر إحمد 

 إستا جرإحه إلفم وإالسنان 

يف عمار إللوإء  2 % خصم عل إلكشف 21  221915772 وسط إلبلد  –ش رس 

إالطباء برج  –ش عبد إلعزيز جاويش 29 % خصم عل إلخدمات 19 د/ من  إبو إلنجا 
 باب إللوق–

5995195897 
227911197 

 % خصم عل إلكشف 51 د/مصطف  دمحم مصطف  
 % خصم عل إلخدمات 21

 0225266400 عابدين  –ش رشدى 66

 إلعيادإت إلباطنية
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 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إلباطنة

 دمحم إحمد إبو إلعز
)إستشاري إمرإش إلكبد ومناظي  

)  إلجهاز إلهضم 

د إلنافورة  171قطعة  9ش  57 عل  كشف شامل إلسونار 21%
 إلمقطم

55211117779 

 د/دمحم أبو مندور
)إستشاري إمرإض إلقلب 

إيي   إلتاجية(  وإلش 

ي إلتحرير إلمقطم 9ش811 %إلكشف ورسم إلقلب وإلموجات إلصوتية59  59298995999 أمام كش 

 د/مجدي عبدإلرإزق
)إستشاري جهاز هضم  وكبد 

 وحميات(

بجوإر إسماك إالندلس  9ش  9995 % إلكشف51
 إلمقطم

59272817789 

  
 د/مروة عبدإلغن 

)ماجستي  إلغدد إلصماء 
  إلباطنة و إلسكر(

 
 وإخصاب

إلمقطم إعل  إسماك  9ش  9995 % عل  إلكشف وإلخدمات21
 إالندلس

59518899189 

 د/ رإنيا سيد

 )أستشاري إمرإض باطنة وسكر(

هة 28 % إلكشف21  5951571119 عمارإت رإبعة إالستثماريش إلي  

 د/ هناء إلشعرإوي
 )أستشاري باطنة وكل(

هة ميدإن إلحجاز579 % إلكشف وفحوصات ورسم قلب59  52285518919 ش إلي  

 %إلكشف21 د/دمحم إحمد إبو إلعز

 %خدمات51 

 59121 مرصإلجديدة -ميدإن تريونف 7

 د/أحمد عزت

 )أ.د إمرإض باطنة وحساسية(

ش عباس إلعقاد إعل  شعبان  11 عل  إلكشف وإلخدمات% 19
 للمالبس م.نرص

95921119889 - 
95519111159 
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ف محمود عقبة  د/أرس 
)أستاذ إلباطنة إلعامة وإلقلب 

 وإلسكر(

أ ش 1 -ش دمحم فريد وسط إلبلد  97 % من قيمة خدمات إلعيادة29
  إلنحاس م.نرص

 مصطف 
95299975571 - 21919911 

 عبدإلحافظد/جمال دمحم 

 طبيب باطنة وسكر

إلح  إالول إلمجاورة إالول  ش معهد  % عل  إلكشف19
 إلحرصي

95922115192 - 

95515111118 

Heart check Clinic 
 د/محمود طنطاوي

 )إستشاري قلب وإوعية دموية(

أكتوبر إلمحور إلمركزي  كايرو ميديكل 7 % عل  إلكشف21
 سني  

5225871187 

 د/إسالم)مركز دإماس(
 )عيادة باطنة(

أكتوبر إلحرصي مجمع ماجدة إلدور 7 %عل  جميع إلخدمات51
 إلثالث

5955897871 - 

95289191111 

 د/إسماعيل )مركز دإماس
 )عيادة باطنة(

أكتوبر إلحرصي مجمع ماجدة إلدور 7 %عل  جميع إلخدمات51
 إلثالث

5955897871 - 

95997179917 

 د/صبح  محمود
 )إستشاري باطنة(

 5227777199 إكتوبر 7قرص إلصفا إلح  إلسابع  128 عل  إلكشف% 29

 د/عل  بندإري

 )عيادة باطنة(

عة  -2 عل  إلكشف 50% إلمطرية -ش إلي   22501869 

  
 د/عالء إلدين عبدإلغن 
 )عيادة باطنة(

ولل   عل  إلخدمات 20%  1099726436 إلمطرية -ش إلي 

 د/ظريف حبيب
 )عيادة باطنة وإطفال(

  إلنجار  1 إلكشف عل    20%
 1005279175 إلمطرية -ش لطف 
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 د/شحتة مغاوري
)  )باطنة وكل 

 1006415064 إلمطرية -ش ترعة إلغزإل   21 عل  إلكشف 25%

 د/وإئل إلسهيل  
 )إستشاري باطنة(

ول  إمام صيدلية سامح  75 عل  إلخدمات 40%
ش إلي 

 إلمطرية -إلجديدة 

1114336699 

 أ.د/ دمحم أحمد شعبان

)أستاذ إمرإض إلباطنة وإلقلب 
 وإلسكر(

 % خصم عل إلكشف 29
  
 
 وتحليل سكر مجاب

   -ش إيرإن 57
 
 1117891992 إلدف

 د/ عبد إلرحيم مسلم
)أستشاري أمرإض إلباطنة وغدد 

 صماء وسكر(

متفرع من ش -ش سليمان جوهر21 % خصم عل  إلكشف19
   -إلتحرير

 
 إلدف

2111797999 

 د/أحمد بهاء إلدين
 -)أستشاري أمرإض باطنة

أستشاري إلجهازإلهضم  وإلكبد 
)  وإلمناظي 

 %خصم عل إلكشف 21  

 %خصم عل إتعاب إلطبيب للمناظر29
  

   -ش مصدق 22
 
 55219117999 إلدف

 د/دمحم عبدإلحكيم إبو شادي

 )أ/د باطنة وجهاز هضم  وكبد(

إيون إلمعادي 599ش  2 % عل  إلكشف29  21211872 خلف بي  

 د/حاتم عبد إللطيف

)إستاذ إمرإض باطنة وكبد 
)  وجهاز هضم 

 59599111179 إول  فيصل– 2برج إالطباء  إلدور  % عل  إلسونار29% عل  إلكشف و21

  
 
 د/دمحم عبدإلفتاح عبدإلباف

 إستشاري باطنة وكل  وسكر

ة -عمارة إلنرص  % عل  إلكشف11  11788179 – 95991575978 ميدإن إلجي  
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 محمود إلسعودي()د/      
  إلباطنة وإلكل  

 
 إخصاب

   

 د/ هشام إبرإهيم 

 إستشارى إمرإض إلقلب 

ش إلمماليك بجوإر مدرسه طلعت 55 % خصم عل إلكشف وإلخدمات 29
 إلخلفاوى  –حرب 
يه   إلتقسيم إلسياج –إلقناطر إلخي 

  

ين يوسف إلسيد  د/شي 
 )باطنة وإلغدد إلصماء وإلسكر(

إ -ش جمال   22 وإلخدمات% عل  إلكشف 29  22912181 شي 

ف محمود عقبة  د/أرس 

)أستاذ إلباطنة إلعامة وإلقلب 
 وإلسكر(

أ ش 1 -ش دمحم فريد وسط إلبلد  97 % من قيمة خدمات إلعيادة29
  إلنحاس م.نرص

 مصطف 
95299975571 – 21919911 

 إلنساء وإلوالدة

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إلنساء وإلوالدة

 د/دمحم إلخول  
 )مدرس أمرإض إلنساء وإلتوليد(

   9إلمقطم إخر ش  %  إلخصم29
 55111971719 خلف إبو حنف 
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 د/إلمتول  فارق
)أستشاري إمرإض إلنساء 

 وإلتوليد(

 55591719199 إلمقطم 9ش 7771 %إلعمليات59% إلكشف و29

 د/دمحم إلشحات
)ستشاري إمرإض إلنساء 

 وإلتوليد و إلعقم(

ي  9ش  -ش إلمقطم   71 إلكشف وإلخدمات وإلعمليات% عل  29 إمام كش 
 إلمقطم -إلتحرير  

58177187 - 95991125759 

  
 أسامة إلفف 

  إمرإض إلنساء 
 
)أخصاب

 وإلتوليد(

أش عبدهللا إلعرب   إمتدإد ش 17 % عل إلكشف وإلعمليات وإلسونار21
إن مدينة نرص  إلطي 

59917157759 

 د/يحن   حسن حالق
)إستشاري إمرإض إلنساء 

 وإلتوليد(

 59985719759 مدينة نرص -إسكان شباب إلمهندسي    % عل  إلعمليات19% عل  إلكشف وإلسونارو19

 د/دمحم إحمد ناصف
)إستشاري إمرإض إلذكورة 

 وإلعقم(

 22798121 - 9599195281 عمارإت إول مايو طريق إلنرص م.نرص 1 % عل  إلكشف29

 7 -إلح  إالول إمام معهد إلحرصي  % عل  إلسونار29% عل  إلكشف و19 د/ إحمد دمحم رإشد
 إكتوبر

5519798715 

 د/نبوية يشي محرز
 )إستشاري نساء وتوليد(

أكتوبر إلمحور إلمركزي إبرإج إلمدينة أ  7 % عل  إلكشف وإلسونار59
  
 
 إلح  إلثاب

5995177277 

 د/شاهيناز عبدإلغفار حمودة
 وإلعقم()إستشاري نساء وتوليد 

أكتوبر إلمحور إلمركزي إبرإج إلمدينة أ  7 % عل  إلكشف21
  
 
 إلح  إلثاب

5995722795 

 د/عمرو دمحم إالنور
 )إستشاري نساء وتوليد(

م.إلحرصي  5إبرإج برع  بالزإ برج رقم %إلكشف وإلسونار و إلخدمات29

 أكتوبر7

5999181777 
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 د/دمحم عبدإلحليم
 )مركز دإماس(

أكتوبر إلحرصي مجمع ماجدة إلدور 7 إلخدمات%عل  جميع 51
 إلثالث

95955897871 – 
95511771171 

 د/أسماء دمحم إلشحات
  نساء و توليد(

 
 )أخصاب

 59955118881 إلح  إالول إلمجاورة إالول  إلدور إلثالث % عل  إلجرإحة59%عل  إلكشف وإلسونار و29

  87 %إلكشف وإلسونار21 د/ماري يحن  
_حدإىق إلمعاديش حنين   

 
 52215115779 إلدسوف

 د/ كريم زك  
)أستشاري أمرإض إلنساء 

 وإلتوليد(

 % إلكشف متكرر21% إول كشف و19
 % إلعمليات29 

 59729991999 ش إلنرص أعل ماكدونالدزإلمعادي7/5

 د/ دمحم أحمد تيمور
)أستشاري إمرإض إلنساء 

 وإلتوليد(

 59971887999 تقاطع إلالسلك  مع إلنرص 7/5 % خدمات وعمليات29% عل إلكشف 19

 د/فهد إلعمدة
و توليد و تلقيح ء )إمرإض نسا  

 وحقن مجهري(

 997 1911 952 إلمعادي -عمارة ركن  7ش % عل  إلكشف و إلسونار و إلعمليات29

 محمود عبد إلمقصود
)جرإحات مناظي  وتاخرإلحمل 

 وإمرإض نساء ووالدة(

برج إلحرية ميدإن إلحرية  511ش 1 وإالستشارإت مجانا% عل  إلكشف  وإلخدمات 19
 إلمعادي

55599115189 

 د/إسامة يح  دمحم إحمد
  نساء وتوليد(

 
 )إخصاب

 52228772779 ش إلجزإئر إلمعادي 5 % عل  إلكشف وإلسونار29

 %كشف21 د/ نوإرة دمحم حشيش

 %سونار21 

 برج إألطباء إول فيصل

 ش إلثورة إلمهندسي   19 
52211729179 
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 د/أحمد كمال حمودة

 إستشاري نساء وتوليد

 52552998559 إلهرم -ش عزإلدين محطة إلعريش  29 % عل  إلخدمات29

 د/دمحم إحمد كمال
  نساء و توليد

 
 أخصاب

 59951217129 إلهرم -ش عزإلدين محطة إلعريش  29 % عل  إلخدمات29

 59951979119 إلهرم -ش عزإلدين محطة إلعريش  29 %  عل  إلكشف و إلخدمات29 د/عزة بيوم  مشعل

 % عل  إلكشف وإلخدمات 19 د/أمل فتح  رإغب

 % عل  إلعمليات59و

- 95551999757 إلهرم -ش إلهرم إلمريوطية  91

95999292979 

 د/هشام إلدين عزب إلصاوي

 )عيادة نساء وتوليد(

إ –ش جمال  22 % خصم عل  جميع إلخدمات وإلعمليات29  شي 

 محطه روض إلفرج –ش خلوذ  97

2291218192 

 د/دمحم مختارعبدإلفتاح
 )عيادة نساء وتوليد (

إ  587 % عل  متابعة إلحمل19% عل  إلكشف و29 إ -ش شي   59972752119 شي 

  
 د/ هند إلصفن 

)ماجستي  إمرإض نساء 
 وتوليدوعقم (

إ -ش تفتيش إلري  55 % خصم عل  إلكشف51  9598111792 – 22977799 شي 

 د/ إحمد عارف 
)إستاذ إمرإض نسا وتوليد وعقم 

) 

إ287 % خصم عل إلكشف 51  22977799 – 9595111778 ش شي 

 % خصم عل إلكشف 21 د/ عبد إلرحيم سيد جوهر
 % خصم عل إلعمليات 29

 221717959 إلسيده زينب  –ميدإن إبو إلريش  2
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 ام             إلعظ

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إلعظام

  
 د/مروة عبدإلغن 

)ماجستي  إلغدد إلصماء 
  إلباطنة و إلسكر(

 
 وإخصاب

إلمقطم إعل  إسماك  9ش  9995 % عل  إلكشف وإلخدمات21
 إالندلس

59518899189 

 وإئل إلسيد حماد
 )إستشاري عظام(

 95921111529 - 21987818 إلمقطم 9ش  9999 % عل  إلحقن51% عل  إلكشف و 19

ميدإن إلنافورة بجوإر رإديو  9إلمقطم ش % إلكشف19 د/أحمد دمحم عبدإلقادر
 شاك

55551771119 

 59559199119 م.نرص -ش إحمد إلزمر إلح  إلعارس   2 %عل إلكشفوإلجلسات11 د/حمدي سام  

 د/عبدإلستار قنديل

 )عيادة عظام(

 1222795098 إلمطرية -ش إلجامع  5 عل  إلكشف 20%

 د/إحمد ديوإن

 )جرإحة عظام(

 -ش ناض متفرع من ش إلحرية 2 عل  إلخدمات إلطبية25%
 إلمطرية

1008161087 

  دمحم عبدهللا
 
 د/هاب

 )جرإحة عظام(
 1111095105 إلمطرية -ش عمر إلمختار  9 عل  إلكشف 20%

 د/عبد إلسالم أحمس إلحماذ  

إستاذ جرإحه إلعظام وإلمفاصل 
 وإلعمود إلفقرى

%عل  إلكشف وإلخدمات وإلحقن إلموضع  29
 للركبة

  -ش إلتحرير 92
 
 1118721292 إلدف
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 د/ وليد عرفات إلتهام  
إستشارى جرإحه إلعضام 

 وإلمفاصل

%عل  إلخدمات 19%عل  إلكشف و19
 وإلجرإحات

15  
 
  –ش إلدف

 
 1117171792 إلدف

و إلمعادي 7ش -إلمعادي  %خصم عل  إلكشف و إلخدمات 21 د/إيهاب إبرإهيم إبو إلعيون  2128971192 بجوإر مي 

% خصم عل  إلحقن 19%خصم عل  إلكشف و29 د/أحمد دمحم يوسف مطحنة
 %خصم عمليات59إلموضع  و

إول 7شقه 1إلدور –برج إألطباء 11
 فيصل

55122851199 

 %خصم عل إلكشف 59 د/ مدحت دمحم حسان 

 % خصم عل إلعمليات 51

إول – برج إلسالم–ش فيصل  185
 فيصل

5999718751 

 مركز مرص

 ) د/أحمد عبدإلعزيز(

إستشاري جرإحة إلعظام 
 وإلمفاصل

ة -برج إلنرص  % خصم21  59992197719 ميدإن إلجي  

 د/حسام إلدين إمي   
 إستشاري جرإحة عظام

% خصم عل  إلكشف وإلخدمات تجبيس 29
 وجبائر 

إميدز مول  91  – 95977759921 إلهرم -ش إلهرم بي 

95522557779 

 د/دمحم إحمد عبد إلمنعم
 إستشاري جرإحة عظام

 59977992279 إلهرم -ش عل  إبن إب   طالب  5 % عل  إلجبس وإلحقن29% عل  إلكشف و19

إوي  د/وليد إلسيد إلشي 

)إستشاري جرإحة إلعظام 
 وإلمفاصل(

إ –ش جمال  22 %خصم عل  إلكشف وإلخدمات 29  55991922879 شي 
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ف   إسماعيلد/إرس 
م(  )إمرإض إلمفاصل وإلروماتي  

إ  29 % خصم عل  إلكشف وإلعالج إلطبيع   29 إ –ش شي   22997171 – 95959911111 شي 

 د/سامح عل إلصنفاوي
 )عظام(

إ598 %  إلكشف وإلحقن إلمجهري29 عة إلبوالقية شي 
 5997215271 ش إلي 

 % خصم عل إلكشف 21 د/ عطيه عبد هللا عطيه 

 % خصم عل إلخدمات 19
  

 221915159 عابدين -أ ش دمحم فريد   92

 إلجرإحة

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم جرإحةإلعيادإت 

 د/أحمد إلسيد عبدإلحميد 
)زمالة إلجرإحة إلعامة وإألورإم 

)  وجرإحة إلمناظي 

 % إلكشف19
 وإلعمليات وإلجرإحة 

ميدإن إلنافورة بجوإر رإديو  9إلمقطم ش
 شاك

5228521792 
5922517728 

 د/ دمحم عبد إلفتاح
 )أستشاري جرإحة عامة(

 59971179929 إلمقطم بجوإر رإديو طلعت 9ش  717 % إلكشف19

 د/أحمد حمدي إلبيطار
  جرإحة  مناظي  ومسالك 

 
أخصاب

 بولية وتناسلية

 55229111559 إلمقطم 9ش  27 % عل  إلعمليات19% عل  إلكشف و19

 د/عصام إلمناع

 )عيادة جرإحة(

 22500990 إلمطرية -ش إلسيد زإهر  2 عل  إلكشف 20%
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  مطر
 د/مصطف 

)ؤستشاري جرإحة عامة ومناظي  
 وجرإحة إورإم(

% عل  إلعمليات إلجرإحية29عل  إلكشف و 20% ش عمر إلمختار بجوإر كنيسة إلرشاح  9 
 إلمطرية -

1007901862 

  519 عل  إلعمليات% 29% عل  إلكشوفات و21 د/مجدي حسن إلشهاوي
 
 88 5719 22 952 ش إلتحرير إلدف

 د/إحمد حاتم إلسيد
 جرإحة عامة وإورإم

 إالدإرى-ش إلتحرير 98 % عل  إلكشف19
 
   -برج إلدف

 
 52788897219 إلدف

 – 51برج إالطباء إلدور إلسابع شقه  % خصم عل إلكشف19 د/ بيوم دمحم عامر 
 فيصل 

5997199979 

 د/أحمد نبيل

 )أستشاري جرإحة عامة(

 59527972829 ش إلنرص إلمعادي7/5 % إلكشف29

 د/أسامة جالل فهم  
)  )أ/د جرإحة إالورإم و إلمناظي 

 59979871999 إلمعادي –ميدإن إلحرية  599ش  2 %عل  إلكشف و إلعمليات وإلمناظي  29

  
 
 د/دمحم أياب

 )إستشاري جرإحة إورإم(
إلدكتور حسب % كشف وإلعمليات يحددها 19

 %79ظروف إلمريض إلماديه تتعدى 
  

 59991711999 ميدإن إلحرية إلمعادي 599ش  2
  

ج     د/سعيد إلي 

إستشاري إالورإم وإلجرإحة 
 وإالوعية إلدموية

 % عل  إلكشف 19

 % إتعاب إلجرإح للعمليات21و

ة -عمارة إلنرص   21719112 – 95995111222 ميدإن إلجي  

 د/ إحمد إبرإهيم 
إستشارى إلجرإحه إلعامه 

 وإالورإم 

ه  – 55برج إلنرص إلدور  % خصم 21  5999219771 إلجي  

  
 
 د/عاطف عمر إلبهاب

إستشاري جرإحة عامة وإلغدد 
 وإالورإم

ة -عمارة إلنرص  % عل  إلكشف59  95991859591 – 21799299 ميدإن إلجي  
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 د/ موريد مكرم ومخائيل

)أستشاري جرإحة وإوإرم 
)  ومناظي 

إ8 %عمليات29%  كشف 21  5297599279 ش مشة شي 

 د/رفعت جرجس
)  )جرإحة عامة ومناظي 

إ  517 % عل  إلكشف21 إ -ش شي   95221151719 – 21199517 شي 

ف دمحم دمحم حسن   د/ إرس 

إستشارى إلجرإحه إلعامه 
 وإالوعيه إلدمويه 

 –بركه إلفيل  –ش حسن باشا طاهر  5 % خصم عل إلكشف وإلخدمات 59
 إلسيده زينب 

5222121188 

 د/ دمحم إحمد إلعزب 
 )إستشارى جرإحه عامه (

 % خصم عل عمليات 19
 % خصم عل إجر إلجرإح 21

 –بجوإر برج إالزبكيه –برج إلجالء 
 رمسيس 

5259912191 

 إلمسالك 

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادة إلمسالك

 إلمشدمحمود إحمد 
 )جرإحة مسالك(

 551991179 إلمقطم 9ش  199 % عل  جميع إلخدمات19

 د/إحمد عبد إلباري

)إستشاري جرإحة مسالك 
 وتناسلية(

 55529799719 مدينة نرص -عمارإت إلمهندسي    7 % عل  إلعمليات29% عل  إلكشف و29

  إسامة إلبحر
 
 د/هاب

  جرإحة إلمساللك 
 
)أخصاب

 وإلعقم( إلبولية وإمرإض إلذكورة

 59919912779 ش عباس إلعقاد مدينة نرص 21 % عل  إلكشف وإلعمليات19

 د/جمال إبو رجيلة

)إستشاري إلمسالك إلبولية 
 وإلمناظي  وإمرإض إلذكورة(

ش  1ميدإن إلمطرية إبرإج إلعزيز /  عل  إلكشف وإلعمليات 30%
 دمنهور ميدإن إلجامع مرصإلجديدة

1063432743 
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 إلجرفد/أحمد كمال 

 )أستاذ إمرإض جلدية وتناسلية(

 %  خصم إلكشف 19
 % خصم إلخدمات ) ك وحقن موضع(29

   -أ ش إلتحرير 519
 
 2111118899 إلدف

 أ.د/ عل  حسي   عل  
)جرإح إلكل وإلمسالك إلبولية 

 وإلتناسلية(

 %  خصم عل إلكشف19

 %  خصم عل إلعمليات19 

 -ش إلتحرير برج رسيدإر92
 
 2177221789 إلدف

 د/ إحمد إبو طالب 

 )إستشارى إلمسالك إلبوليه (

 –برج إلصفا إلطن  -ش إلحجاز  5 % خصم عل إلكشف 19
 إلمهندسي   

  

 د/دمحم مصطف  رجب

)إستشاري جرإحة إلكل 
 وإلمسالك إلبولية(

 59912957579 فيصل-خليل أبو يوسف  2ش % عل  إلكشف29

 5525797225 ش فيصل برج إلسالم إول فيصل  185 % خصم عل إلكشف 29 صالح زيدإن 

  
 
 د/عبدإلفتاح إلفتياب

)إستشاري جرإحة عامة 
)  وإلمسالك إلبولية وإلمناظي 

إ –ش جمال  22 % عل  إلخدمات وإلعمليات29  22912181 شي 

 د/عطية عبدهللا عطية

)إستاذ دكتور جلدية وعقم 
 وإمرإض ذكورة(

ش جاردينيا  -ش دمحم فريد عابدين 92 % عل  إلخدمات19% عل  إلكشف و21
 حدإئق إالهرإم

21915159 – 11777171 

ين رإج    أ.د / شي 
أستاذ جرإحة إلمسالك جامعة 

  عي   شمس

 % عل إلكشف11

 % عل إلجرإحة21 

 59792175979 طلعت حرب وسط إلبلد 15

 د/يزيد هدهد
)إستشاري جرإحة مسالك 

 بولية(

 11919121 باب إلخلق -دمحم عل   ش 18 % عل  إلكشف وإلعمليات29



 

51 
 

 عص               ابإلم         خ وإأل 
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إلمخ وإالعصاب

 د/إلسيد رشدي محجوب
)جرإحة مخ وإألعصاب وإلعمود 

 إلفقري(

 52792199899 أعل كنتاك  9إلمقطم إلنافورة ش      %عل إلكشف وإلعمليات إلجرإحية21

 إبرإهيم كمالد/ دمحم 
)إستشاري جرإحة إلمخ 
 وإالعصاب بمعهد ناض(

إمام إلمعهد إلعرب    9ش  89 % خصم11
 إلمقطم -للتكنولوجيا 

59919519159 

د/سمية صبح  سيد )مركز 
 دإماس(

 – 95955897871 أكتوبر ميدإن إلحرصي مجمع ماجدة 7 % عل  إلكشف51

95998975158 

و إلمعادي 7ش -إلمعادي  %خصم عل  إلكشف و إلخدمات 21 د/إيهاب إبرإهيم إبو إلعيون  2128971192 بجوإر مي 

 عيادإت إألطفال
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إألطفال

د/إيهاب صالح إلدين ؤبرإهيم 
 إلغنام

  
)إستشاري إألطفال وحدين 

 إلوالدة(

 %عل إلكشف29
 %عل إلتطعيم51 

فوق مطعم إبو  9إلمقطم ش9999
 إلسوريأنس 

59919275999 
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 د/فايزة دمحم عبدإلحليم

 )أستشاري طب إألطفال(

عمارإت إلمبعوثي   ش حسن إلمأمون 1 %عل إلكشف21
 إمتدإد إلنادي إألهل  مدينة نرص

55577729719 

 د/حسي   دمحم يوسف
 )إستشاري إول طب إطفال(

  م.نرص خلف 28 % عل  إلكشف19
ب ش إنور إلمفن 

 طيبة مول
95995591191 - 22188922 

 د/دمحم مجدي إحمد عيسوي
 )إستشاري طب إطفال(

 22711111 مدينة نرص -ش عباس إلعقاد 12 % عل  إلكشف29

 د/حسي   يس

)ؤستشاري أطفال وحساسية 
 إلصدر(

 1128045939 إلمطرية -ش إلحرية  77 خصم 20%

 د/دمحم أحمد إلزع
 )إطفال(

إلهوإري ش ترعة  11ش إلحرية  /  517 عل  إلكشف 20%
 إلمطرية -

1287972717 

 د/حسي   يس

)ؤستشاري أطفال وحساسية 
 إلصدر(

 1128045939 إلمطرية -ش إلحرية  77 خصم 20%

 د/دمحم أحمد إلزع
 )إطفال(

ش ترعة إلهوإري  11ش إلحرية  /  517 عل  إلكشف 20%
 إلمطرية -

1287972717 

أ.د/أسامة صالح إلدين عبد 
 إلحكيم

 إالطفال()أستشاري طب 

   -ش مصدق 19 % عل  إلكشف19
 
 59959219179 إلدف

 د/منال رمضان
 )دكتورإة طب إألطفال(

   -ش وزإرة إلزرإعة 59 %  عل إلكشف29
 
 52228151219 إلدف

21177111 
 د/عالء إلمسلم  

 )أستشاري طب إألطفال(
  22 %  عل إلكشف21

 
 1775725792 ش مصدق إلدف
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 د/يارس طلبه

  )دكتورإة طب 
إالطفال وحدين 

 إلوالدة(

  

  من ش 17 % خصم عل  إلكشف29
 
 9ش حسني   دسوف
 إلمعادي

5972799579 
5527151959 

 د/جميل جرجس إلمليح
 )أستشاري طب إالطفال(

  _حدإئق إلمعادي87 %إلكشف29
 
 52289817719 ش حسني   دسوف

 د/دمحم إبرإهيم معتوق
  إلوالدة(

  أطفال وحدين 
 
 )أخصاب

/ش شارع إلجزإئر أمام كارفور 5 %عل إلكشف21

يس إلمعادي  إكسي 
55122297929 

 د/تاج إلدين إلبحر درويش

 )أستشاري أطفال وحميات(

 –برج إألطباء  %خصم عل إلكشف29
 
 5699578E+11 أول فيصل-إلدور إلثاب

 د/عمرو إبرإهيم
)إستشاري أطفال وحميات 

 وحساسية(

إول – 198شقه  1برج إالطباء إلدور 11 %خصم عل إلكشف21
 فيصل

55577599779 

ي  د/دمحم نجيب إلشقنقي 
 )إستشاري إطفال(

   11 % عل  إلكشف59
 59978211199 إول فيصل -ش إلنادي إلرياذ 

 د/دمحم إلهادي
 حميات( –أطفال  -)باطنة 

 –برج إلتوحيد وإلنور إلشارع إلجديد  %  عل  إلكشف وإالشعة41
إ  شي 

إ إلخيمه  –ش إلعزه رستم  28  شي 

00071790921 

 إلعي                                             ون
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 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إلعيون
 د/دمحم دمحم طنطاوي
  عيون(

 
 )إخصاب

 52211992119 إلمقطم -ش  159 % عل  إلكشف و إلخدمات19

 د/إيمن جعفر

 ()أستاذ طب وجرإحة إلعيون 

  إلعمليات21
 
 -ش إسماعيل ميدإن إلجامع 25 %  عل  إلكشف وإجرإلطبيب ف

 مرصإلجديدة
52221227179 

عل  21%عل  إلعمليات %29%عل  إلكشف و19 مركز نور إلعيون
 إلنظارإت

 – 11871711/1/1 ميدإن إلحرصي 19 -ش إلهرم  171
95511517852 

ك إكتوبر  7إمام جامعة  111إلح  إالول  عل  إلعمليات% 19% عل  إلكشف و19 مركز دلتا للعيون وإللي  
 أكتوبر 7إلمحورإلمركزي 

5951155117 

ك 59% عل  إلكشف و29 مركز إكتوبر للعيون % عل  إلعمليات وإللي  
ك وإلنظارإت وإلعدسات  وإلفيمتولي  

 – 95991287171 أكتوبر ميدإن إلحرصي زمزم مول برج أ7

95259119711 

ك  7كايرو ميديكال سني  إلمحور إلمركزي  % عل  إلكشف59 مركز إلعيون وإللي  
 إكتوبر

5922987917 

 د/ عمرو عبد إللطيف إلشافع 
 طب وجرإحه إلعيون 

 
 إخصاب

مركز –إلمحور إلمركزى  –إلح إلثالث  % خصم عل إلكشف19
 سيال مول 

5225578897 

  عبدإلرحيم
 
 د/إماب

)إستشاري طب وجرإحة 
 إلعيون(

وعمليات إلمياه إلبيضاء وإلزرقاء إلكشف  40%
% عل  إلنظارإت19و  وإلعدسات 

 1151547600 ميدإن إلمطرية - 2إبرإج إلعز 

 د/طلعت ذك  ؤبرإهيم
  عيون(

 
 )إخصاب

 1001439517 إلمطرية -ش إلحرية  11 عل  إلكشف 10%
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 د/إلسيد دمحم إلطوج 

 )طب وجرإحة إلعيون(

   -ش إلتحرير % عل  إلكشف وإلخدمات29
 
 95995191291 - 11721957 إلدف

 د/ منال شاكر

 )إستاذ طب وجرإحة إلعيون (

 59955719179 ش إلالسلك  بجوإر مومن إلمعادي7/5 % إلكشف29

 د/معي   حامد

ك  إستشاري  رمد وإللي  

 55591559979 نرص إلدين  -ش إلهرم 159 %  عل  إلكشف فحص شامل 29

  
 د/إلسيد دمحم إلطوج 

 طب وجرإحة إلعيون
ة -عمارة إلنرص  % عل  إلكشف وإلخدمات29  1111519 – 95558181871 ميدإن إلجي  

  أمي   
 
 د/زينب هاب

 طب وجرإحة إلعيون
 5997119 إلهرم –ش إلمطبعة  25 % خصم عل  إلكشف وإلنظارإت21

 د/عادل جرجس وهبه

 )إستاذ طب وجرإحة إلعيون(

 %خصم عل إلعمليات59% عل  إلكشف و29
ك –)مياه بيضاء   إلجسم إلزجاج  ( –إللي  

إ11/17  59957877979 ش شي 

 د/مالك عبدإلعزيز
  عيون(

 
 )إخصاب

إ -ش جمال  22 % عل  إلكشف وإلخدمات وإلعمليات21  2214268612 شي 

 عيادإت إلجلدية
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت جلدية

 د/دمحم دمحم عل  إلنمر
 

-01153348989 إلمقطم 9ش  27 %51% وإلخدمات 59إلكشف إلطن  

02025051606 
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 د/عطية عبدهللا عطية

 إستشاري إمرإض جلدية 

ش جاردينيا  -ش دمحم فريد عابدين 92 % عل  إلخدمات19عل  إلكشف و 25%
 حدإئق إالهرإم

23931519 – 33776365 

 د/عل  دمحم كامل
 جلدية وتناسلية وعقم رجال

معهد  إلح  إالول إلمجاورة إالول  ش عل  إلكشف 50%
 إلحرصي

01022441502 - 

01141455448 

 د/إبتهال
 مركز دإماس

 

 – 01011806864 أكتوبر ميدإن إلحرصي مجمع ماجدة 6 عل  إلكشف 15%

0100846935 

 د/مها عزإلدين
إستشاري إمرإض إلجلدية 
 وإلتناسلية وإلتجميل

أكتوبر إلمحور إلمركزي إبرإج إلمدينة  6 عل  إلكشف 25%
 أ

1271112900 

ع  6 عل  إلكشف%20 د/دمحم عبدإلخالق إلغنام أكتوبر إلمحور إلمركزي إبرإج إلي 
 بالزإ

1223428007 

 د/إبرإهيم عالءإلدين
إستاذ دكتور جلدية وعقم 

 وإمرإض ذكورة

 1004273234 إمام معهد إلحرصي  إكتوبر 6 عل  إلكشف 20%

برج إالطباء  –إلرياذ  ش إلنادى  55  خصم عل إلكشف%25  د/ إلطاهر عطيه
  إول فيصل

1221227499 
252697378 

 د/إلطاهر عطية

أستشاري إألمرإض إلجلدية 
 وإلتناسلية

  أول فيصل إلهرم55 عل  إلكشف 25%
 12212274990 ش إلنادي إلرياذ 

 د/وجيه عباس محمود

 إنف وإذن وحنجرة إستشاري

 10015964490 ميدإن إلنافورة إلمقطم5 إلعمليات وإلكشف10%
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 د/مسعد عبد إلعزيز

 إالذن وإالنف وإلحنجرة أستاذ

 -إلمحور إلمركزي برج إلمدينة أ  أكتوبر  عل  إلكشف25%
ة  ش فيصل إلجي  

1010940045 

 1001409176  ميدإن إلنجده بجوإر ب   تك–سيال مول   خصم عل إلكشف وإلخدمات%10  د/جمال عبد إلفتاح

 د/بدوي خليفة

 وإالذن وإلحنجرةجرإحة إالنف 

 10205083000 إلمعادي -ثكنات إلمعادي  9ش  45 عل  إلكشف 25%

صالح إلدين حسن  د/دمحم
 حسونة

إستشاري إالنف وإالذن 
 وإلحنجرة

ة -برج إالطباء ش فيصل  عل  إلخدمات 20%  35732729 إلجي  

 د/ طارق دمحم إلجرف
إستشاري إالنف وإالذن 

 وإلحنجرة

 10929094090 إول فيصل -برج إالطباء  وإلخدماتعل  إلكشف  30%

 د/خالدإلوشاج  

إستشاري إالنف وإالذن 
 وإلحنجرة

  إلهرم 93 عل  إلكشف 25%
 10009694840 ش إلهرم إمام مستشف 

 عيادإت إلقلب

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إلقلب

  
 د/سامية عل  عبدهللا إلقاذ 
 )أ.د/قلب وإوعية دموية(

% عل  رسم إلقلب 19إلكشف و% عل  29
 وإالستشارة مجانا

أسكان شباب إلمهندسي   طريق  7
 إلنرص

9522911191 - 21919951 



 

58 
 

 د/مصطف  دمحم حلم  
)دكتورإة إمرإض إلقلب وإألوعية 

 إلدموية كلية إلطب
 جامعة عي   شمس(

 -ش إلفريق عل  عامر مكرم عبيد  21 %عل جميع إلخدمات21
 م.نرص

55555911979 

 د/يارس محمود يونس
)إستشاري إلقلب و إالوعية 

 إلدموية(

  م.نرص خلف 28 % عل  إلخدمات19%عل  إلكشف،1
ب ش إنور إلمفن 

 طيبة مول
59919959119 

 د/يارس يزيد عبد إلمنعم 

 )دكتورإه إمرإض إلقلب (

 %خصم عل إلكشف 29

 % خصم عل إلعمليات 59

 5997959111 عابدين  –برج إلقاهره ش دمحم فريد 97
221991119 

 طب نفد  
 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادة طب نفد  

  
 
 د/هايدي نبيل صدف

  طب نفد  وعالج 
 
)إخصاب

)  طبيع 

  58عمارة  9إلمقطم ش % عل  إلكشف21
 
 - 5929199811 إلدور إلتاب

95291915518 

عل إلكشف ورسم إلقلب وإلموجات  م% خص29 د/ خالد جاد هللا 
 فوق إلصوتيه 

 5522281185 فيصل - 1إوالد رجب إلدور  برج
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 د/عبدإلرحمن عل  

 إمرإض قلب وإالوعية إلدموية

ة -عمارة إلنرص  % عل  إلكشف21  59951897999 ميدإن إلجي  

 عيادإة إالرسة

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم عيادإت إألرسة

 د/ هايدي إلقاصد
)إستشاري إلطاقات إالجتماعية 

بوية(  وإالرسية وإلي 

هة سانت فاتيما061 إلكشف% 01  01105671161 ش إلي  

 عيادإت إنف وإذن وحنجرة

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إنف وإذن وحنجرة 

 د/وجيه عباس محمود
 )إستشاري إنف وإذن وحنجرة(

 59951971199 ميدإن إلنافورة إلمقطم1 %إلعمليات وإلكشف59

 د/مسعد عبد إلعزيز

 )أستاذ إالذن وإالنف وإلحنجرة(

 -إلمحور إلمركزي برج إلمدينة أ  أكتوبر  %عل  إلكشف21
ة  ش فيصل إلجي  

5959919911 

 5995199577 ميدإن إلنجده بجوإر ب   تك –سيال مول  %خصم عل إلكشف وإلخدمات 59 د/جمال عبد إلفتاح 

 د/بدوي خليفة

)جرإحة إالنف وإالذن 
 59291981999 إلمعادي -ثكنات إلمعادي  9ش  11 % عل  إلكشف21
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 وإلحنجرة(

 د/دمحم صالح إلدين حسونة

)إستشاري إالنف وإالذن 
 وإلحنجرة(

ة -برج إالطباء ش فيصل  % عل  إلخدمات29  11712729 إلجي  

 د/ طارق دمحم إلجرف
)إستشاري إالنف وإالذن 

 وإلحنجرة(

 59929991999 إول فيصل -برج إالطباء  % عل  إلكشف وإلخدمات19

 د/خالدإلوشاج  

إستشاري إالنف وإالذن 
 وإلحنجرة

  إلهرم 91 % عل  إلكشف21
 59999791819 ش إلهرم إمام مستشف 

 عيادإت إلصدر وإلحساسية

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إلصدر وإلحساسية

  
 حسام حسن 

 )إمرإض إلصدرية وإلحساسية(
 21928791- 95551151179 مدينة نرص -ش يوسف عباس  7 % عل  إلكشف19

  عسلد/هبة 
 
 هللا هاب

 إستشاري إمرإض صدرية

 7ميدإن ماجدة مجمع بريمافيستا  % عل  إلكشف29
 أكتوبر

95921711999 – 
95221919875 

إل  % عل  إلكشف21 د سامح إحمد طه  -95221118992 إلح  إلسادس ش إلسني 
95979191919 

 د/حسي   يس

)ؤستشاري أطفال وحساسية 
 1128045939 إلمطرية -ش إلحرية  77 خصم 20%
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 إلصدر(

  
 حسام حسن 

 إمرإض إلصدرية وإلحساسية

 55551191119 إلمعادي -إبرإج عثمان  57 % عل  إلكشف19

 د/منال شاكر إلحسين  
)دكتورإه ى إمرإض إلصدر 

 وإلحساسيه
 وإستشارى إالمرإض إلصدريه (

 –ش إلالسلك بجوإر مؤمن  7/5 %خصم عل إلكشف29
 إلمعادى

95515979897-

95995571917 

 د/صالح سالمة       

 إستشاري إلباطنة وإلصدر

ة -برج إلنرص  % خصم21  59992197719 ميدإن إلجي  

 د/أحمد عل إبو نجله

 )عيادة إمرإض صدرية(

و إالنفاق  212 % خصم عل  إلكشف 21 إ إمام محطة مي   -ش شي 
إ  شي 

21159177 – 95991721115 

 وإلتجميلعيادإت إلسمنة 

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم إلسمنة و إلتجميل

Innova for weight 

loss &physical 

therapy 

إل عمارة  % خصم وإلكشف وإلمتابعة مجانا11  7  - 189إلح  إالول ش إلسني 
 إكتوبر

5551195597 

 درجة 179عيادة 
 )جرإحات إلسمنة وإلتجميل(

ر% عل  إلخدمات  59% عل  إلكشف و29    وإللي  
 – 95959911788 1إركان مول إلشيخ زإيد مبن 

95959911799 

 درجة 179عيادة 
)إلتغذية إلعالجية وإلسمنة 

 إلموضعية(

% عل  جلسات إلتخسيس 29% عل  إلكشف و29
 وإلسمنة

  
 1إركان مول إلشيخ زإيد مبن 

95959911788 – 
95959911799 
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ة سام  د/أمي 
 جلدية و تناسلية

 
 أخصاب

 % عل جميع إلخدمات29كشف % 19
 –شارع عبد إلعظيم عوض هللا  1

 مرص إلجديدة –إلحجاز 
95559191119 

 Nutrilife Clinicعيادة 

ر و 51 % عالج طبيع و نحت 51% عل إللي  
 إلجسم 

% 19مجانا للمرة إألول قياس إلجسم مجانا 
 للمرإت إألخرى

 

 

بجانب إلسفارة  –ش إلثورة 559
 مرص إلجديدة –إإلمارإتية 

 
 55771 

 5557179195 فيصل  –ش فيصل  117 % خصم عل إلكشف وإلجرإحات 21 د/سامح عادل بكرى 

GYM 

 إلتليفون إلعنوإن إلخصم 

ABS Gym 199ش  % عل  جميع إلخدمات   
 
 - 95551111717 إلمقطم -بجوإر إلبنك إالمارإب

95555781919 
The Gym 215555579711 إلمقطم   29ش  12 % عل  إلسعر إالصل  للجيم 

extreme Gym 19 خصم عل  قائمة إالسعار ويوم مجانا لحامل %
 إلكارت

جنوب س متفرع من ش   5/9178ق
 إلمقطم -كريم بنونة 

5951911711 

Big Gym 19إك  - 95511119999 إلمقطم -خلف مسجد إلنرص  7189ق  % عل  إالشي 

95991977595 
إك إلجيم59 مايا جيم               إ 255 % عل  إشي   2111997192 ش شي 

 


