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 العنوان التليفون المسئول المكان ةمحافظال  
عابدين -الشيخ ريحان  -ش ۰۱۰۰۱۹٦۱۲۳۳ نهي -د المركزيه للمعامل ةدارالا القاهرة

 القاهرة
ش  رمسيس مدينه  امتداد ۰۱۰٦٦٦٤۳۸۳۸ فاتن -د  مستشفي حميات العباسيه القاهرة

 نصر
الحضره امام -لوميروزو ۰۱۲۲۲۲٥۲٤٦۳ نشوي -د  سكندريهمستشفي حميات اال سكندريهاال

 مستشفي ناريمان
ء مدينه الكوبري الج ۰٦٤۳٤٥٤۰۷۱ المستشفى مستشفى حميات االسماعلية االسماعلية

 سماعليهالا

 الدهار - التربيه والتعليم-ش ۰۱۲۲۷٥٤۱٤۰۹ رشا -د  المعمل المشترك بالغردقه البحر االحمر

 رانيا -د المعمل المشترك بدمنهور البحيرة

 المعمل

۰۱۰۰٦۳۳٦٥۲۱ 

۰٤٥۳۲۱۸۲٥۱ 

الجمهوريه بجوار -ش
 الصدرمستشفي 

 هاله -د مستشفي حميات امبابه الجيزة

 اماني -د

 المستشفي

۰۱۰۰۱۸۷۰٦۲۹ 

۰۱۱۱۱۲۸۷۱۷٤ 

۰۲۳۳۱۱۸۹٥۹ 

 

 كورنيش النيل امبابه

 د / عالء مستشفي المنصوره الدولي الدقهلية

 وائل

۰۱۰٦۹۳۱۲٦۹۳ 

۰۱۲۲۲۲٤٦٤٦٥ 

خلف استاد المنصوره امام 
 كارفور

 د / غادة الشرقيهالمعمل المشترك ب  الشرقية

 المعمل

 

۰۱۰٦۹٥۱٥۸۳۹ 

۰٥٥۲۲٤۰۳۳۰ 

التجنيد بجوار مستشفي  ش 
 صدر الزقازيق

 المدارس طنطا ش  ۰۱۱٤۹۹٥۹٥٤٦ فتوح -د مستشفي حميات الغربية

 سناء –د  مستشفي حميات بنها القليوبية

 نبيل -د 

 

۰۱۰۰۳۸۷۲۱۲۳ 

۰۱۰۰۱۷٥۰٦٥۰ 

نجده  المرور خلف –ش 
 بنها
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 نجوي -د مستشفي حميات شبين الكوم المنوفية

 المستشفي

۰۱۰۰۳۷۸٤۷٤۰ 

۰٤۸۲۰۸٤۳۱٥ 

مركز شبين  –ميت خلف 
 الكوم

 ناهد -د مستشفي حميات الخارجه الوادى الجديد

 المستشفي

۰۱۲۲۹٦۲۰۷۷۷ 

۰۹۲۲۹۳۷۲۲۸ 

 د ميدان الشعله الخارجه

 زينب -د مستشفي حميات الداخله الوادى الجديد

 المستشفي

۰۱۱٤٤۰٦٦۷٤۸ 

۰۹۲۲۸۲۱٥٥٥ 

 الداخله -موط 

الثالثيني امام استاد  -ش ۰۱۲۰۷۸۷۹۹٥٥ امال  -د  مستشفي حميات بورسعيد بورسعيد
 بورسعيد

 ياسر-د العاممستشفي الطور  جنوب سيناء
 احمد -د

۰۱۰۰۲۳۱٦۳٥۸ 
۰۱۰۰۱۹٤۷۸٦۰ 

 

 –امام محطه شرق الدلتا 
 طورسيناء

 
 عبدالمنجي-د   مستشفي شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء

 المستشفي
۰۱۰٦٤٦۰۱٦۹٦ 
۰٦۹۳٦٦۰۸۹۳ 

 جنوب سيناء–شرم الشيخ 

 مروه -د مستشفي حميات دمياط دمياط
 المستشفي

۰۱۲۷۱۸۰۱٦۱۹ 
۰٥۷۲۱۱٥٥٤۸ 

 دمياط -الحرس باب 

 علي -د  مستشفي الفيوم العام الفيوم

 انجي -د 

۰۱۰۰٥۷۷۸۱۲۸ 

۰۱۲۲٤۰۹۸۸٦۷ 

النبوي المهندس بجوار  -ش
 مديريه الصحه

 ۰۸۲۲۲۰۷۰۳۸ المعمل المعمل المشتر ببني سويف بنى سويف
۰۱۱٤٤۸۷۹٦٥۸ 

صفيه  -مدينه الزهور ش
 زغلول

مستشفي جراحات اليوم  المنيا
 الواحد بسمالوط

كوبري –عرب الزينه  ۰۸٦۳۳۱۰۰٦٥ المستشفي
 الشريعي سمالوط

  مستشفي صدراسيوط    سيوطأ
 الوليديه

 حنان -د
 المستشفي

۰۱۰۲۰۰٦٥۰۰۳ 
۰۸۸۲۱۸٤۱۹۲ 

الحسني هللا ميدان اسماء 
 بجوار مديريه الصحه

 سوهاج
 

 سوهاج -طريق اخميم ۰۱۰۲۲۷۸۳۰۸۸ اسراء -د  مستشفي اخميم المركزي

 حميات قنامستشفي  قنا
 

 قنا -امام نقابه المهندسين  ۰۱۱۱۱٥۷۹۳۰ دعاء -د

 نجع محمد موسي 01022642118 نور الهدي -د   مستشفى حميات االقصر االقصر

 ساميه –د  مستشفي حميات اسوان سوانأ
 المستشفي

۰۱۱۱۷٦٤٦٥٦٥ 
۰۹۷۲۲۳۸٤٦٦ 

 – كليه التربيه –ش 
 مستشفي صدر
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