
التليفونالعنوانالتخصصالتعبيةإسم المستشفى او الوحدةم

يوسف حسن. ش.االقصرجراحة عامةقطاع خاصاحمد محمد محمد فؤاد حسن1

370772ش المدينة المنورة.األقصرجراحة عامةقطاع خاصسمير عبدالظاهر محمد2

382635ش رمسيس.األقصرجراحة عامةقطاع خاصعمر سعد الشاذلى3

373759ش مدرسة الصنايع.األقصرجراحة عامةقطاع خاصبشرى رياض بشارة4

373863ش مصطفى كامل.األقصرجراحة عامةقطاع خاصظريف توفيق عبد هللا5

ش مدرسة الصنايع.األقصرجراحة عامةقطاع خاصعبد الرحيم عمر احمد6

373212ش صالح الدين.األقصرجراحة عامةقطاع خاصهالل السباعى محمد7

ش التليفزيون.األقصرجراحة عامةقطاع خاصاحمد محمد احمد عبد العزيز8

ش مصطفى كامل.األقصرجراحة عامةقطاع خاصهالل سيدهم روفائيل9

376175ش صالح الدين.األقصرجراحة عامةقطاع خاصجمال عمران رضوان10

365654ش محمد فريد.األقصرجراحة عامةقطاع خاصانور امين محمد11

371545ش عبد المنعم العديسى.األقصرجراحة عامةقطاع خاصمجاهد حسن عبد هللا12

التليقزيون.الخليج.ش.األقصرجراحة عامةقطاع خاصعلى احمد على13

شجرة الضر.ش.األقصرجراحة عامةقطاع خاصموريس جريس مسعود14

االقالتة.مركز االقصرجراحة عامةقطاع خاصعبد الهادى طه15

سعد ذغلول.ش.األقصرجراحة عامةقطاع خاصموريس سليمان سالمة16

محمد فريد.ش.األقصرجراحة عامةقطاع خاصصالح طايع سالمة17

جزيرة البعيراتجراحة عامةقطاع خاصمحمد ابو الحجاج احمد18

الضبعية.مركز االقصرجراحة عامةقطاع خاصماجد عبد العزيز احمد19

القرنة بجوار المستشفى- االقصر جراحة عامةقطاع خاصماجد عبد العزيز احمد20

مكة. ش.األقصرجراحة عامةقطاع خاصمجدي عبد الرحمن على21

376959ش مدرسة الصنايع.األقصرجراحة عامةقطاع خاصمحمد احمد على مكى22

ش احمد عرابى.األقصرجراحة عامةقطاع خاصهشام السيد عبدالقادر23

ش التلفزيون.األقصرجراحة عامةقطاع خاصجابر محمد على عثمان24

التليفزيون.األقصرشجراحة عامةقطاع خاصمجدى عبدالرحمن ابوزيد25

التليفزيون.األقصرشجراحة عامةقطاع خاصحمدى محمد حسين26

امون.األقصرشجراحة عامةقطاع خاصاميل طنيوس ونيس27

ش المدرسة الخيرى- االقصر جراحة عامةقطاع خاصعلى محمد محمد على28

ش المدينة المنورة- االقصر جراحة عامةقطاع خاصاحمد محمد احمد على29

ش على ابن ابى طالب- االقصر جراحة عامةقطاع خاصمحمود متولى عبدهللا30

شارع مطحن االتحاد- ابو الجود - االقصر جراحة عامةقطاع خاصعلى هريدى احمد31

ش الطيب متفرع من ش التلفزيون- االقصر جراحة عامةقطاع خاصماجد عبد العزيز ماجد32

ش الشيخ الطيب متفرع من ش التلفزيون- االقصر جراحة عامةقطاع خاصحمدى محمد حسين33

جراحة عامةقطاع خاصالطيب عبدالمجيد حسن34

382547ش المدينة المنورة.األقصرجراحة تجميلقطاع خاصشبانى عادلى محمد35

374124ش عبد المنعم العديسى.األقصرعظامقطاع خاص حمدى احمد عبيد36

373410ش رمسيس حارة الجزار.األقصرعظامقطاع خاصسهرى بولس مرقص37

386744ش عبد المنعم العديسى.األقصرعظامقطاع خاصعماد فؤاد مليك38

374776ش الحوض.األقصرعظامقطاع خاصنبيل سمعان ملطى39

371775ش عبد المنعم العديسى.األقصرعظامقطاع خاصفيصل فهمى آدم40

ش التليفزيون.األقصرعظامقطاع خاصايليا صموائيل عزيز41

القرنة- االقصر عظامقطاع خاصايليا صموائيل عزيز42

مدرسة الصنايع.ش.األقصرعظامقطاع خاصمحمد احمد على مكى43

المدينة.الحجاز من ش.ش.األقصرعظامقطاع خاصعبد هللا عبد المنعم الحجاجى44

ش مكة متفرع من التلفزيون.األقصرعظامقطاع خاصحسام الدين محمود45

ش احمد عصمت من التلفزيون.األقصرعظامقطاع خاصياسر على العونى46
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ابوالجود.األقصرشعظامقطاع خاصرفيق رمسيس عزيز47

ش محمد فريد- االقصر عظامقطاع خاصوائل يوسف العادلى48

ش بدر متفرع من التلفزيون- االقصر عظامقطاع خاصحمدى حسين احمد49

ش االسايطة- االقصر عظامقطاع خاصماركو شوقى ونيس50

381852ش عبد المنعم العديسى.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصكميل بشارة جود51

376475ش كليوا باترا.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصفايز شوقى عزيز52

370795ش التليفزيون.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصزكريا محمد محمود53

371525ش المدينة المنورة.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصعاطف يوحنا عبد الشهيد54

تليفزيون.الحجاز متفرع من ش.ش.االقصرمسالك بوليةقطاع خاصعبد المنعم عبد هللا محمد55

370719ش الحوض.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصعبد المالك عبد العزيز56

مدرسة الصنايع. ش.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصسامى فخرى بشاي57

376200ش سعد زغلول.األقصرمسالك بوليةقطاع خاصعصام محمد صالح الدين58

السالم.األقصرشمسالك بوليةقطاع خاصاحمد محمد الطاهر59

مدرسة الصنايع.األقصرشمسالك بوليةقطاع خاصمجدى مجلع الياس60

371360ش مدرسة الصنايع.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصشريف ابراهيم قطب61

380691ش قبلى المركز.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصهانى وهيب بشارة62

375014ش عبد المنعم العديسى.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصمكاريوس فوزى عازر63

القرنة- االقصر انف و اذن و حنجرةقطاع خاصمحمد امين حنفى64

379841ش معاوية بن ابى سفيان.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصهشام محمد صبرى65

سيدى محمود خلف قسم الشرطة. ش.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصزكريا عبدة طنيوس66

السوق.يوسف حسن متفرع من ش.ش.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاص منير محمد صبرى67

370713ش التليفزيون.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصفهد فاضل احمد68

ش السمعانية.األقصرانف و اذن و حنجرةقطاع خاصهانى منير اندراوس69

شارع المدرسة الميرى- االقصر انف و اذن و حنجرةقطاع خاصموريس سليمان سالمة70

374692ش التليفزيون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصعبد المنعم عبد العزيز71

372687ش مدرسة الصنايع.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصهاشم احمد عبد العاطى72

373096ش عالء الدين.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصرفعت حبيب ايوب73

372864ش سعد زغلول.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصمديحة موريس سالمة74

371061ش التليفزيون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصعادل محمد رشاد75

381826ش الحوض.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصسامية توفيق اسحق76

372704ش البوستة.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصحسن امين حسن77

379796ش مدرسة الصنايع.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصاسحاق ابراهيم حكيم78

372030ش البركة.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصايمان احمد على79

370561ش مطحن االتحاد بابو الجود.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصمحمود حجازى عبد الكريم80

(جمعية نور االسالم الخيرية )شرق السكة الحديد.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصمحمود حجازى عبد الكريم81

ش توت عنخ امون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصسامية حبيب محارب82

الكعبة من المدينة لمنورة.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصسيد احمد محمد طه83

محمد فريد.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصجوزيف عدلى العبد84

حافظ.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصجميل عبد المالك85

376623ش عبد المنعم العديسى.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصعبد الرؤوف اسماعيل86

385477ش العمدة.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصصديق احمد محمد87

ش التليفزيون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصامال عبد الناصر مبارك88

السمعانية. ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصسمعان زكري فليبس89

صالح سالم. ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصنفيسة محمد المدنى90

التليفزيون. ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصمديحة السيد مصطفى91

المنشية.الجنينة.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاص فادية فلبس واصف92

ميدان الحرية.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاص أحمد على على ابو سيف93

سيدى محمود خلف قسم الشرطة. ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصكمال فوزي جرجس العمدة94

عالء الدين.ش.األقصرنساء ووالدةقطاع خاص أحمد حمزة عبد هللا95

ش التليفزيون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصنجاح عبدالمجيد الكيالنى96

ش التليفزيون.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصمحمد الرشيدى97



ش الكعبة متفرع من المدينة المنورة.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصامل فتحى محمد98

البياضية.مركزاألقصرنساء ووالدةقطاع خاصريم ابراهيم يونس99

مكة.األقصرشنساء ووالدةقطاع خاصريم ابراهيم يونس100

القرنة.االقصرنساء ووالدةقطاع خاصايمن محمد طه101

ش التلفزيون- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصماجى مليك عازر102

ش على ابن ابى طالب- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصاحمد محمد عبدالمطلب103

القرنه- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصحسن طايع حسين104

العديسات بحرى- مركز االقصر نساء ووالدةقطاع خاصرمضان عبدالعزيز105

ش المدينة المنورة-االقصر نساء ووالدةقطاع خاصمحمد الرشيدى حامد106

ش عالء الدين.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصامال انور كرناليوس107

القرنه- األقصرنساء ووالدةقطاع خاصامال انور كرناليوس108

امتداد شارع الكرنك.األقصرنساء ووالدةقطاع خاصسامح بشرى متياس109

310478القرنه- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصحسام فتحى على110

شارع سانت كاترين-  االقصر نساء ووالدةقطاع خاصهانى يعقوب عبدالسيد111

شارع مدرسة الصنايع- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصبهاء مصرى حنا112

ش النزهه متفرع من ش التلفزيون- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصنيفين عبدالباسط محمود113

ش سيدى عبدالرحيم متفرع من التلفزيون- االقصر نساء ووالدةقطاع خاصحامد سيد احمد114

386700ش عبد المنعم العديسى.األقصراطفالقطاع خاصابراهيم سيد ابراهيم115

370495ش البوستة.األقصراطفالقطاع خاصسامح ظريف حنا116

372302ميدان الحوض.االقصراطفالقطاع خاصمراد صبحى طانيوس117

ش الجنينة.األقصراطفالقطاع خاصمحمد عبد المجيد حامد118

ش معبد الكرنك.األقصراطفالقطاع خاصسامية جيد حكيم119

ش قبلى المركز.األقصراطفالقطاع خاصنبيل عبده طانيوس120

ش  يوسف حسن.األقصراطفالقطاع خاصلطفى انور اقالديوس121

ش رمسيس.األقصراطفالقطاع خاصمدحت فضلى غبلاير122

ش  ناحية الزينية.األقصراطفالقطاع خاصماجد ميالد شكر هللا123

378800ش التليفزيون.األقصراطفالقطاع خاصحسين ابراهيم عباس124

كليوبترا.ش.األقصراطفالقطاع خاصمدحت مغاريوس تكال125

القرنه- االقصر اطفالقطاع خاصسيد حسان حسن126

ش المدينة المنورة.األقصراطفالقطاع خاصحنفى عبدالمجيد حنفى127

مدرسة الصنايع. ش.األقصراطفالقطاع خاصمحمد الكامل احمد128

القرنه- االقصر اطفالقطاع خاصعبد الرؤوف محمد االمير129

يوسف حسن.ش.األقصراطفالقطاع خاص محمد خيرى محمد جبر130

رمسيس.ش.األقصراطفالقطاع خاصمجدى فارس ابادير131

ش مدرسة الصنايع.األقصراطفالقطاع خاصايفيت ظريف حنا132

ش السمعانية.األقصراطفالقطاع خاصماجد نصرى ماكن133

القرنه- االقصر اطفالقطاع خاصسيد حسان حسن134

ش التكوين المهنى.األقصراطفالقطاع خاصماجدة عياد مسعود135

الكرم.األقصرشاطفالقطاع خاصامل احمد حسين136

مكة.األقصرشاطفالقطاع خاصاحمد ابراهيم يونس137

البعيرات- مركز القرنة  اطفالقطاع خاصاحمد ابراهيم يونس138

ش مكة- االقصر اطفالقطاع خاصجاد عبدالغنى عبدالجليل139

القرنة النموذجية- االقصر اطفالقطاع خاصناهد محمود حسن140

السواقى- االقصر اطفالقطاع خاصرفيق ذكريا لمعى141

ش احمد عرابى- االقصر اطفالقطاع خاصيوسف نعيم سلوانس142

ش الكرم متفرع من ش مدرسة االقباط- االقصر اطفالقطاع خاصبرنابا مجلى رياض143

نجع الصياغ- االقصر باطنةقطاع خاصمجدى تادرس ابادير144

372436ش مطحن االتحاد بابو الجود.األقصرباطنةقطاع خاصنبيل خليفة بربرى145

310110القرنه- االقصر باطنةقطاع خاصمحمد عثمان قاسم146

373717ش سعد زغلول.األقصرباطنةقطاع خاصمظهر وردى عبد الشهيد147

381831ش كليوا باترا.األقصرباطنةقطاع خاصعماد الدين سامى ذكى148



372365ش سنوسرت.األقصرباطنةقطاع خاصباسليوس فكرى سعد149

372889ش التليفزيون.األقصرباطنةقطاع خاصاالمير عزت تادروس150

ش رمسيس.األقصرباطنةقطاع خاصمجدى فارس ابادير151

370771ش عبد المنعم العديسى.األقصرباطنةقطاع خاصمحمد رمضان ذكى152

380209ش احمد عرابى.األقصرباطنةقطاع خاصمحمد حسن محمد153

380667ش عالء الدين.األقصرباطنةقطاع خاصمحمد شهاب ابو زيد154

382525ش الجنينة.األقصرباطنةقطاع خاصايهاب احمد محمود155

384026ش ابو الجود.األقصرباطنةقطاع خاصنهاد شكرى بشارة156

376618ش عبد المنعم العديسى.األقصرباطنةقطاع خاصالفى عبد المالك ميخائيل157

371243ش البياضية.األقصرباطنةقطاع خاصناصر عربى بغدادى158

371291ش التليفزيون.األقصرباطنةقطاع خاصنبيل ابو الحسن الشاذلى159

382132ش مدرسة االقباط.األقصرباطنةقطاع خاصيعقوب جريس مسعود160

ش فندق الشرتون.األقصرباطنةقطاع خاصمنى ولسن ارمانيوس161

العديسات بحري.مركزاألقصرباطنةقطاع خاصعبد المعز فهمى قناوي162

ش النجوم.األقصرباطنةقطاع خاصمحمود مصطفى حسن163

مطحن االتحاد.ش.األقصرباطنةقطاع خاص محمد سامى عبد المحسن164

سعد زغلول.ش.األقصرباطنةقطاع خاصخالد محمود عبدالحفيظ165

ش المطحن- االقصر باطنةقطاع خاصعبدالروؤف متولى166

ش اندراوس- االقصر باطنةقطاع خاصمحمد شحات بدوى167

ش التلفزيون- االقصر باطنةقطاع خاصالكسان زكريا168

ش معاويه بن ابى سفيان- االقصر باطنةقطاع خاصمحمود فتحى هاشم169

ش بدر اول ش التلفزيون- االقصر باطنةقطاع خاصوسيم وليم يعقوب170

القرنة- االقصر باطنةقطاع خاصحسن فؤاد حسن171

بجوار المستشفى- القرنة - االقصر باطنةقطاع خاصاحمد وهيب يوسف172

التليفزيون.ش.األقصررمدقطاع خاصفوزى محمد راشد173

375802ميدان صالح الدين.األقصررمدقطاع خاصصالح الدين محمد خليل174

381821ش عبد المنعم العديسى.األقصررمدقطاع خاصسليم جريس مسعود175

376898ش معبد الكرنك.األقصررمدقطاع خاصفادية جيد حكيم176

مدرسة الصنايع.ش.األقصررمدقطاع خاصمحارب ميالد ابراهيم177

مدرسة الصنايع.ش.األقصررمدقطاع خاص انور فؤاد فارس178

370083ش يوسف حسن.األقصررمدقطاع خاصعايدة عبدالطيف179

المزدلفة.األقصرشرمدقطاع خاصمصطفى حفنى سيد180

ش المحطة- االقصر رمدقطاع خاصليديا شكرى ميخائيل181

ش الشيخ الطيب متفرع من ش التلفزيون- االقصر رمدقطاع خاصفوزى محمد راشد182

ش احمد عرابى- االقصر رمدقطاع خاصزكريا احمد كمال183

371661ش مدرسة الصنايع.األقصرصدرقطاع خاصعيسى محمد عليان184

المنشية.ميدان صالح الدين.األقصرصدرقطاع خاص عز الدين عبد الوهاب185

ش ابو الجود.األقصرصدرقطاع خاصنادية مصطفى محمد186

ش عبدالمنعم العديسى.األقصرصدرقطاع خاصايرين يعقوب شفيق187

ش التلفزيون.األقصرصدرقطاع خاصنوبى ابو زيد الجيالنى188

حارة عرابى متفرع من المحطة.األقصرصدرقطاع خاصمحمد مصطفى عبدالهادى189

الضبعية- مركز القرنة صدرقطاع خاصميالد عبده شحاته190

عبدالمنعم العديسي.ش.األقصرنفسية وعصبيةقطاع خاصفؤاد فهمي191

التليفزيون.ش.األقصرنفسية وعصبيةقطاع خاصخيري بسيونى مهدي192

371675ش سعد زغلول.األقصرنفسية وعصبيةقطاع خاصبهاء بشرى ميخائيل193

ش مدرسة الصنايع.األقصرنفسية وعصبيةقطاع خاصحنان عوض اسكندر194

التليفزيون.األقصرشنفسية وعصبيةقطاع خاصعبير عبدالهادى طه195

 شارع احمد عصمت3- االقصر نفسية وعصبيةقطاع خاصعماد يونس موسى196

385090البعيرات.مركز القرنةجلدية وتناسليةقطاع خاصمحمد على هاشم197

382951ش يوسف حسن.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصرفعت سفين  غطاس198

القرنة.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصالخطيب حسن على199



ش الجنينة.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصهالة انور صديق200

374812ش الحوض.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصسوسن فليب مجلع201

ش البوستة.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصانطوانيت موريس غالي202

ش محمد فريد.األقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصمحمد على هاشم203

مدرسة الصنايع.ش.االقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصشادى شوقى شحات204

بجوار نادى الشعب- االقصرجلدية وتناسليةقطاع خاصنادية محمد على كمالى205

380691ش قبلى المركز.األقصرحمياتقطاع خاصجورج وهيب بشارة206

380209ش الحوض.األقصرحمياتقطاع خاصمحمد حسن احمد عمر207

375010ش التليفزيون.األقصرحمياتقطاع خاصرمضان محمد محمد عبد القادر208

مصطفى كامل.ش.األقصرحمياتقطاع خاص فوكية سامى القمص209

شارع التلفزيون- االقصر مخ واعصابقطاع خاصعلى ابراهيم المغازى210

توت عنخ امون.ش.األقصرقلب وأوعية دمويةقطاع خاصجورج يعقوب عبد السيد211

معاوية بن ابى سفيان.ش.األقصرقلب وأوعية دمويةقطاع خاصجاكلين ميالد شحاته212

المدينة المنورة.ش.األقصرقلب وأوعية دمويةقطاع خاصمنير جريس ميخائيل213

385577ش الشهيد عبدالباقى.األقصرقلب وأوعية دمويةقطاع خاصعبدالفتاح الشاذلى214

ش  المدينة المنورة.األقصرقلب وأوعية دمويةقطاع خاصابراهيم نصرى محمد215

ش المحطة- االقصر قلب واوعيه دمويهقطاع خاصاحمد محمد محمد محروس216

372152ش يوسف حسن.األقصرممارس عامقطاع خاصكمال سيدهم روفائيل217

372430ش خلف المحكمة.األقصرممارس عامقطاع خاصبهاء صديق دميان218

379826ش حتشبسوت.األقصرممارس عامقطاع خاصفايز راشد سعيد219

374100ش ابو الجود.األقصرممارس عامقطاع خاصاحمد عبدهللا احمد220

366566ش بطليموس متفرع من ش الصنايع.األقصرممارس عامقطاع خاصسلوى صالح شحات221

القرنه- االقصر ممارس عامقطاع خاصبطرس وديع بطرس222

ش العوامية.األقصرممارس عامقطاع خاصرؤوف شوقى ابادير223

372137ش االسايطة.األقصرممارس عامقطاع خاصفايق فخرى ديمتريوس224

المنشاة العمارى.األقصرممارس عامقطاع خاصفايق فخرى ديمتريوس225

المنشاة العمارى.األقصرممارس عامقطاع خاصايمان وليم يعقوب226

الشيخ موسى الكرنك.ش.األقصرممارس عامقطاع خاصرقية على ناصر227

372880المنشاة العمارى.األقصرممارس عامقطاع خاصفريد عدلى فريد228

ش المدينة المنورة.األقصرممارس عامقطاع خاصعلى محمد على229

اندراوس باشا.ش.األقصرممارس عامقطاع خاصمريم سعيد صموائيل230

382634نجع بدران.الكرنك الجديد.األقصرممارس عامقطاع خاصهدية سليمان سالمة231

مدرسة الصنايع.ش.األقصرممارس عامقطاع خاصرفعت سفين غطاس232

البعيرات.مركز االقصرممارس عامقطاع خاصسعيد حسن على233

االقالتة.مركز االقصرممارس عامقطاع خاصعادل عبدالتواب فرج234

الزينية قبلى.مركز االقصرممارس عامقطاع خاصمراد فهمى بطرس235

ناحية المالحة.القبلى قاموال.مركز االقصرممارس عامقطاع خاصريمون الشحات توفيق236

ش اندراوس باشا.االقصرممارس عامقطاع خاصمريم  سمير صموئيل237

منشاة العمارى.األقصرممارس عامقطاع خاصايناس يعقوب شفيق238

المزدلفة متفرع من ش المدينة المنورة.األقصرممارس عامقطاع خاصابوالنجا عبدالراضى239

نجع دياب- منشاة العمارى - االقصر ممارس عامقطاع خاصمصطفى حفنى سيد240

ش عبدالحميد العمدة- االقصر ممارس عامقطاع خاصطارق عبدالحميد عبدالفتاح241

منشاة العمارى- االقصر ممارس عامقطاع خاصسمية عبده عبدالعال242

الزينية قبلى- مركز االقصر ممارس عامقطاع خاصاشرف جادالمولى عبدالواحد243

الكرنك الجديد- االقصر ممارس عامقطاع خاصرجاء سعد يونس244

البياضية- مركز االقصر ممارس عامقطاع خاصاحمد عبدالجليل حلمى245

شرق السكة الحديد- االقصر ممارس عامقطاع خاصمعمر عبدالهادى حافظ246

الضبعية- االقصر ممارس عامقطاع خاصفاطمه الزهراء محمد247

شارع ابوبكر الرئيسى- الطود - االقصر ممارس عامقطاع خاصزكريا سامى كامل248

الغربى قاموال- نجع البركة - االقصر ممارس عامقطاع خاصاحمد محمد السيد249

الكرنك الجديد- االقصر ممارس عامقطاع خاصسعاد اسرائيل سعد250



ش  كليوا باترا.األقصر اشعةقطاع خاصاسحاق جريس مكاريوس251

التلفزيون.ش رضوان من ش.األقصر اشعةقطاع خاصمصطفى عزالدين252

ش التلفزيون.األقصر اشعةقطاع خاصحسام الدين محمد حسن عثمان253

ش السمعانية.األقصر اشعةقطاع خاصميالد عياد بولس254

374808التليفزيون.األقصرشاسنانقطاع خاصنزيه نسيم سلوانس255

معبد الكرنك.األقصرشاسنانقطاع خاصنزيه نسيم سلوانس256

معبد الكرنك.ش.األقصراسنانقطاع خاصهدي جيد حكيم257

مصطفى كامل.ش.األقصراسنانقطاع خاصالشايب عدلى بهتان258

سعد ذغلول.ش.األقصراسنانقطاع خاصفوزى هنرى عجايبي259

شرق السكة الحديد.ش.األقصراسنانقطاع خاصاشرف نسيم اسطفانوس260

ابو الجود.ش.األقصراسنانقطاع خاصجمال يسرى عبد الجليل261

كليوبترا.ش.األقصراسنانقطاع خاصسنية حنا سنتائوس262

صالح الدين.ش.األقصراسنانقطاع خاصاحمد محمد المهدى263

ابو الجود.ش.األقصراسنانقطاع خاصسهير عبده عبدالعال264

سعد ذغلول.ش.األقصراسنانقطاع خاصمنير جرس ميخائيل265

ميخائيل بولس.ش.األقصراسنانقطاع خاصالبير اسحاق اقالديوس266

مستودع االنابيب.ش.األقصراسنانقطاع خاصحسام ثروت سعد267

المنشية.ش.األقصراسنانقطاع خاصمحمد بسطاوى محمد268

الضبعية.مركز االقصر اسنانقطاع خاصفارس سليمان رزق269

ش الكرنك- االقصر اسنانقطاع خاصفارس سليمان رزق270

كليوبترا.ش.األقصراسنانقطاع خاصمريام لمعى عبده271

كليوبترا.ش.األقصراسنانقطاع خاصفريد شوقى عزيز272

ش امون خلف المحكمة.األقصراسنانقطاع خاصوسام صديق دميان273

االقصر ش شرق السكة الحديداسنانقطاع خاصعفاف مفيد صادق274

كليوبترا.ش.األقصراسنانقطاع خاصعماد فيكتور سولاير275

منشاة العمارى.األقصراسنانقطاع خاصعلى نوبى محمد276

التليفزيون.األقصرشاسنانقطاع خاصرجب احمد قاسم277

الطيب.األقصرشاسنانقطاع خاصممدوح جورج فلسطين278

حاجر العديسات.مركزاألقصراسنانقطاع خاصفراج ابوالعطا عبدهللا279

ش رمسيس- االقصر اسنانقطاع خاصهالة ظريف حنا280

القرنه- االقصر اسنانقطاع خاصنهاد محمد حلمى سليم281

بجوار المستشفى الدولى- االقصر اسنانقطاع خاصاحمد سلطان محمد مكى282

ش عبدالمنعم العديسى- االقصر اسنانقطاع خاصمحمود يوسف محمود283

الكرنك- االقصر اسنانقطاع خاصمحمد عبدالوهاب ابو النجا284

شارع سانت كاترين- االقصر اسنانقطاع خاصايهاب يعقوب عبدالسيد285

شارع مكة- االقصر اسنانقطاع خاصجورج قسطندى ابو سيف286

منشاة العمارى- االقصر اسنانقطاع خاصاشرف فاروق محمد287

شارع مكة- االقصر اسنانقطاع خاصاشرف فاروق محمد288

ش معبد الكرنك- االقصر اسنانقطاع خاصمارك نزية نسيم289

 ش يوسف حسن12- االقصر اسنانقطاع خاصسامى اميل رياض290

شارع حورمحب متفرع من ش مدرسة الصنايع- االقصر اسنانقطاع خاصمدحت سعدهللا صالح291

ش سعد زغلول- االقصر اسنانقطاع خاصهاله ظريف حنا292

شارع سعد زغلول- االقصر اسنانقطاع خاصمحمود عبدهللا مكى293

المنشية- االقصر اسنانقطاع خاصامانى محمود ابراهيم294

ش جده من التلفزيون- االقصر اسنانقطاع خاصجورج جميل مرسال295

385020ش عبد المنعم عديسى.األقصرمعمل تحاليلقطاع خاصعبد هللا عبد الفتاح عبد هللا جوهر296

ش المنشية.األقصرمعمل تحاليلقطاع خاصسوزان البرت مقار عبد الشهي297

التليفزيون.األقصرشمعمل تحاليلقطاع خاصاشرف احمد محمد شلبى298

بن ابى طالب من شارع التليفزيون.ش.األقصرمعمل تحاليلقطاع خاصطارق عبد المعز احمد اسماعيل299

371080ش الكرم متفرع من مصطفى كامل.األقصرمعمل تحاليلقطاع خاصطلعت يونان مرقص ميخائيل300

382689ش معبد الكرنك.األقصرمعمل تحاليلقطاع خاصسمير حنا اسكندر301



ش السمعانية- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصطارق عبدالمعز احمد302

مدرسة الصنايع. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصايزيس303

التلفزيون. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصمسلم حامد يوسف304

المحطة. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصشيرين فرج شلبى305

مدرسة الصنايع امام مسجد السيد على القرفانى. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصاحمد كامل مصطفى306

النجوم متفرع من المدينة المنوره. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصاحمد كامل مصطفى307

امام مستشفى القرنة- القرنة - االقصر معمل تحاليلقطاع خاصعبدهللا عبدالفتاح عبدهللا308

منشاة العمارى- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصحنان عبدهللا مصطفى309

يوسف حسن. ش- االقصر (باثولوجى اكلينكى  )معمل تحاليل قطاع خاصباهر بطرس ميخائيل بقطر310

التلفزيون. الطيب متفرع من ش. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصحنان عبدهللا مصطفى311

التلفزيون. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصمحمود يوسف312

المحطة حارة عرابى. ش- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصمحمد عبدالهادى حافظ313

شارع راس البر- الحبيل - االقصر معمل تحاليلقطاع خاصنسرين فتحى ابوالحسن محمود314

ش نجع بدران- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصعالء الدين فهيم حامد عطيتو315

شارع اللواء البهنساوى- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصرشا جعفر عثمان316

 شارع عبدالمنعم العديسى9- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصمحمد عبدالهادى حافظ محمد317

شارع التلفزيون- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصشيماء محمد حسين الشبراوى318

شارع السوق- ارمنت - االقصر معمل تحاليلقطاع خاصطارق حسانى محمود على319

منشاة العمارى- االقصر معمل تحاليلقطاع خاصعالء الدين فهيم حامد عطيتو320

الدور االرضى- شارع معاويه بن سفيان - االقصر معمل تحاليلقطاع خاصمصطفى عبدالعزيز اسماعيل321

شارع الراهبات- ارمنت - االقصر (باثولوجى اكلينكى  )معمل تحاليل قطاع خاصممدوح حسين على احمد/ كيميائى 322

اول شارع النجوم من ش المدينة المنوره- االقصر (كيمياء  )معمل تحاليل قطاع خاصعادل احمد عبدالعظيم جادهللا/ كيميائى 323

اول شارع وادى الملوك امام مستشفى القرنة- االقصر (كيمياء  )معمل تحاليل قطاع خاصعادل احمد عبدالعظيم / كيميائى 324

شارع احمد عرابى- اسنا - االقصر (كيمياء  )معمل تحاليل قطاع خاصمحمد صالح سلمان عيد/ كيميائى 325

بالسواقى- شارع النزهة - االقصر (باثولوجى اكلينكى  )معمل تحاليل قطاع خاصشرين وهبه حنين هارون326

اول شارع الصنايع بجوار مسجد القرافى- االقصر (كيمياء  )معمل تحاليل قطاع خاصاحمد محمد احمد محمد / كيميائى 327

شارع المحكمة القديم- ارمنت الوابورات - االقصر (باثولوجى اكلينكى  )معمل تحاليل قطاع خاصعبدالهادى رجب عبدالجواد328
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ش الشيخ فضيل- اسنا  ممارس عامقطاع خاصبيومى عبد المنعم شحات501

زرنيخ- اسنا - االقصر ممارس عامقطاع خاصتحسين مرتضى محمد502

ش الحدادين-  اسنا اسنانقطاع خاصالسيد مصطفى عبد الهادى503

خلف مستشفى الرمد- اسنا  اسنانقطاع خاصسلوى سعد هللا جورجى504

ش أحمد عربى- اسنا  اسنانقطاع خاصعالء الدبن عبد الوهاب505



ش عبد الجليل مجاهد- اسنا اسنانقطاع خاصحمدى عبد العزيز أحمد506

ش ترعه اصفون- اسنا  اسنانقطاع خاصوفيق سليمان عريان507

اسنا ـ الديراسنانقطاع خاصخالد محمد عبد الرحيم508

ش أحمد عرابى- اسنا اسنانقطاع خاصاألمير محمد أحمد مكى509

ش ترعه اصفون- اسنا  اسنانقطاع خاصزكريا محمود احمد510

اسنا ـ الديراسنانقطاع خاصخالد محمد مغازى511

خلف السنترال القديم- اسنا اسنانقطاع خاصبهاء الدين محمد محمود512

ش أحمد عرابى- اسنا اسنانقطاع خاصمحمد ضياء الدين محمد513

النجوع بحرى-  اسنا اسنانقطاع خاصعالء أحمد محمد النوبى514

ش أحمد عرابى- اسنا اسنانقطاع خاصعالء أحمد محمد النوبى515

الكيمان- اسنا اسنانقطاع خاصمحمد أحمد امين516

ش الحكام- اسنا عالج طبيعىقطاع خاصربيع محمد ضوى517

شارع مكتب الصحه القديم- اسنا عالج طبيعىقطاع خاصعبد الحميد عبد الحارس خليل518

ش النزهة- اسنا عالج طبيعىقطاع خاصفراج جابر عبد الوهاب519

الضرائب العامة القديمة- اسنا عالج طبيعىقطاع خاصعفاف عبد الجليل عثمان520

مدير ادارة العالج الحر

ظريف عبدهللا الياس/ د


