
 االقـــصــــــر محافــظة
 مديريـــة الشئون الصحيـــة      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إدارة العالج الحــــر       

 

 

 غير حكومية المرخصة بمدينة األقصربيان بالعيادات الخاصة ال
 

 عنوانال لتخصص ا االسم م

 االقصر –ش كليوباترا  اسنان د/ ميريام لمعي عبده عبد المالك 1

 االقصر –ش سانت كترين 2 اسنان د/ إيهاب يعقوب عبد السيد 2

 االقصر –ش الجنينة  اسنلن د/ محمد بسطاوي محمد 3

 االقصر –يفزيون ش جده من ش التل اسنان د/ جورج جميل مرسال 4

 االقصر –ش مستودع االنابيب  اسنان د/ حسام ثروت سعد 5

 االقصر –ش معبد الكرنك  اسنان د/ مارك نزية نسيم 6

 قصراال –منشاة العماري  اسنان د/ اشرف فاروق محمد احمد 7

 االقصر –ش ابو الجود  جراحة االسنان د/ جمال يسري عبد الجليل 8

 االقصر –ش ابو الجود  اسنان د/ سهير عبده عبد العال 9

                                                                                                                             د/ نزية نسيم سل 10

 واني

 االقصر –ش معبد الكرنك  30 طب االسنان

 االقصر –ش سعد زغلول  اسنان د/ محمود عبد هللا مكي 11

 االقصر –امتداد ش الكرنك  اسنان                                                                              رس سليمان رزقد/ فا 12

 االقصر –منشاة العماري  اسنان د/ علي نوبي محمد 13

 االقصر –زيون ش التليف طب االسنان د/ نزية نسيم سلوانى 14

 شرق السكة الحديد شارع المزلقان االقصر جراحة الفم واالسنان د/ اشرف نسيم إسطفانوس 15

 االقصر -ش عبد المنعم العديسي   اسنان                                     د/ محمود  16

 االقصر -ش حور محب من ش الصنايع اسنان                                                                  17

 االقصر –ش معبد الكرنك  اسنان د/ هدي جيد حكيم 18

 االقصر –ش سعد زغلول  اسنان د/ منير جرس ميخائل 19

 االقصر –ش مصطفي كامل  اسنان د/ الشايب عدلي بهتان 20

 االقصر –ميدان صالح الدين  اسنان د/ احمد محمد المهدي محمد 21

 االقصر –ش امون  اسنان ن                                          د/ مسام صديق دميا 22

 االقصر –ش الطيب متفرع من ش المدينة  اسنان د/ ممدوح جوج فلسطين 23

 االقصر –ش يوسف حسن  12 اسنان د/ سامي ابيل رياض 24

 االقصر –العشي  اسنان د/ حسن محمد شكري 25



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             د/ البير اسحاق اقالديو 26

 س

 االقصر –ش ميخائيل بولس  جراحة الفم واالسنان

 االقصر –ش كليوباترا  اسنان د/ عماد فيكتور سولاير 27

 االقصر –ش كليوباترا  5 اسنان                    د/ سنية حنا سنتاؤوس 28

 حاجر العديسات بحري محطة الكهرباءاالقصر اسنان  محمدد/ فرج ابو العطا عبد هللا 29

 االقصر –الواقي امام شل  اسنان د/ مايكل نصر ميالد 30

 االقصر –ش مكة  اسنان د/ جورج قسطندي ابوسيف 31

 االقصر –ش مدرسة الصنايع  اسنان سعد ميخائيل د/ ميخائيل 32

 االقصر –ش رمسيس  اسنان د/ هالة ظريف حنا 33

 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  اسنان د/ امانى محمد ابراهيم 34

 االقصر –نيل الكرنك ش طرد ال اسنان  د/ اشرف فاروق محمد 35

 االقصر  -ش سعد زغلول حارة الزينى  اسنان  د/ هاله ظريف حنا 36

 االقصر –ش رمسيس  اسنان د/ البرت عطا هللا خليل 37

 االقصر –رنك امام الهيلتون الك اسنان د/ محمد عبد الوهاب ابو النجا 38

 االقصر –ش كنيسة انطونيوس  اسنان د/ ماريا جرجس زكي 39

 االقصر اسنان د/ نهاد محمد حلمي 40

 االقصر-تليفزيون ش الجيش متفرع م ش ال اسنان د/ رجب احمد قاسم 41

 االقصر –ش التليفزيون  اسنان د/ عبد الفتاح حمادة طه 42

 االقصر –ش كليوباترا  اسنان د/ فريد شوقي عزيز 43

 صراالق –العديسات بحري  اسنان د/ عبد الراز محمود بكري 44

 االقصر –ش سعد زغلول  اسنان د/ فوزي هنرى عجايبي 45

 االقصر –ش طه شرق السكه الحديد  اسنان د/ عنان مفيد صادق 46

 االقصر –ش التليفزيون  اسنان د/ سحر ابو الوفا مجلي 47

 االقصر –ش المستشفي الدولي  اسنان مكيمحمد / احمد سلطان د 48

49    

 االقصر -ش الشيخ الطيب من ش التليفزيون  جراحة عامة د/ ماجد عبد العزيز ماجد 50

 االقصر -منشاة العماري ممارس عام د/ فايق فخري ديمتريوس 51

 ش المزلقان امام المخابرات العسكرية االقصر ممارس عام د/ ابو النجا عبد الراضي 52

 االقصر –الكرنك الجديد  ممارس عام د/ رجاء سعد يونس احمد 53

 االقصر -ش الحجازي م ش المدينة المنوره  ممارس عام لطيريد/ محمد سيد ا 54

 االقصر –ش امون  ممارس عام د/ بهاء صديق دميان 55

 االقصر –ش اندراوس باشا  17 ممارس عام د/ آمال انور كرنا ليوس 56

 االقصر -ش يوسف حسن ميدان الجالء ممارس عام جسد/ مرعي صالح جر 57

 االقصر –منشاة العماري  ممارس عام د/ فريد عدلي فريد 58

 االقصر -ش يوسف حسن  جراحة عامة هالل سيدهم روفائيل 59



 االقصر –ش رمسيس  عامةجراحة  د/ عمر سعد الشاذلي 60

 االقصر –الكرنك الجديد  ممارس عام د/ سعاد إسرائيل سعد 61

 االقصر –ش ابو الجود  ممارس عام د/ احمد عبد هللا احمد 62

 قصراال –ش العوامية  ممارس عام د/ رؤوف شوقي ابادير 63

 االقصر –نجع دياب  –منشات العماري  ممارس عام د/ مصطفي حفنى لبيب 64

 االقصر –ش نفرتيتي  ممارس عام د/  كمال حليم بشارة باسليوس 65

 االقصر –الجديد الكرنك  ممارس عام د/ هدية سليمان سالمة 66

 االقصر –ش مدرسة الصنايع  ممارس عام د/ سليم فخري بشاي 68

 االقصر –ش النزهه م ش التليفزيون  جراحة عامة د/ حمدي محمد حسين 69

 االقصر –ش خوفو  ممارس د/ فهمي فريد ميخائيل سولاير 70

 االقصر –ش مكة النتفرع م ش التليفزيون  ممارس عام د/ احمد ابراهيم يونس 71

 االقصر –ش النجوم م ش التليفزيون  ممارس عام د/ محمد خيرت حسن 72

 االقصر –وسف حسن ش ي ممارس عام د/ كمال سيدهم روفائيل 73

 االقصر –الكرنك اجديد  –ش الشيخ موسي  ممارس عام د/ رقية علي ناصر 74

 االقصر –ش الحجاز  ممارس عام د/ علي محمد علي 75

 االقصر –ش حتسبسوت  ممارس عام د/ فايز راشد سعيد 76

 االقصر –ش رمسيس  جراحة عامة د/ بشره رياض بشاره 77

 االقصر –ش مدرسة الصنايع  جراحة عامة د/ جميل عبد ربة عبد المالك 78

 االقصر –ش التليفزيون  جراحة عامة د/ احمد محمد احمد علي 79

 االقصر –ش محمد فريد  جراحة عامة د/ انور امين محمد 80

 ش يوسف حسن جراحة عامة د/ احمد محمد محمد فؤاد 81

 االقصر –ش المنشية ميدان صالح الدين  جراحة عامة د/ هالل السباعي محمد خطاب 82

 االقصر –ش شجرة الدور  جراحة عامة جريس مسعودد/ موريس  83

 االقصر –ش المدينة المنورة  جراحة تجميل د/ شبانى عادلي محمد  يوسف 84

 االقصر –ش مطحن االتحاد  ابو الجود  جراحة عامة د/ علي هريدي محمد 85

 االقصر -ش الكعبة م ش المدينة المنوره جراحة عامة د/ سمير عبد الظاهر محمد 86

 االقصر –ش اندرواس باشا  ممارس عام د/ مريم سمير صموائيل 87

 االقصر –منشاة العماري  ممارس عام د/ إيمان وليم يعقوب 88

 منشاة العماري بجوار الوحدة الصحية االقصر ممارس عام د/ إيناس يعقوب شفيق 89

 االقصر –ش التليفزيون  جراحة عامة د/ جابر محمد علي عثمان 90

 االقصر –ش امون  جراحة عامة د/ اميل طنيوس ونيس 91

 االقصر –ش التليفزيون  جراحة مخ واعصاب د/ علي ابراهيم المغازي 92

 االقصر –ش مكة م ش التليفزيون  جراحة عامة د/ مجدي عبد الرحمن علي 93

 االقصر –سات بحري العدي جراحة عامة د/ محمد عبدهللا يونس 94

 االقصر –ابو الجود  –ش المطحن  جراحة عامة د/ ادريس احمد سليم ادريس 95



 االقصر –ش علي ابن ابي طالب  جراحة عامة د/ محمود متولي سلطان 96

 ش عبدالحميد العمدة م ش التليفزيون االقصر ممارس عام عبد الفتاحد/ طارق عبد الحميد  97

 االقصر –شرق السكه الحديد ش مكي  ممارس عام د/ معمر عبد الهادي حافظ 99
 االقصر –ش محمد فريد  جراحة عامة د/ صالح طايع سالمة 100
 االقصر –ش النجوم م ش التليفزيون  جراحة عامة د/ محمد عبد هللا يونس 102
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  جراحة عامة د/ مجاهد حسن عبد هللا 103
 االقصر –المدينة المنورة  ش جراحة عامة د/ احمد محمد احمد علي 105
 االقصر –ش يوسف حسن  جراحة عامة د/ احمد محمد محمد فؤاد 106
107    
 االقصر –منشاة العماري  ممارس عام د/ سمية عبده عبد العال 108
 االقصر –ش الشيخ الطيب م ش التليفزيون  جراحة عامة حسين د/ حمدي محمد 109
 االقصر –ش كليوباترا  باطنة د/ عماد الدين سامي ذكي 110
 االقصر –ش ابو الجود  باطنة د/ نهاد شكري بشاره 112
 االقصر –ش مطحن االتحاد  باطنة د/ نبيل خليفة بربري 113
 االقصر –ش سنوسرت  باطنة د/ باسليوس فكري سعد 114
 االقصر –ش التليفزيون  باطنة د/ االمير عزت تادرس 115
 االقصر –ش عالء الدين  باطنة د/ محمد شهاب ابو زيد علي 116
 االقصر –ش سعد زغلول  باطنة د/ مظهر وردي عبد الشهيد 117
 االقصر –ش رمسيس  باطنة د/ مجدي فارس ابادير 118
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  باطنة د/ محمد رمضان زكي 119
 االقصر –ش التليفزيون  باطنة الشاذلي د/ نبيل ابو الحسن 120
  جراحة د/ خالد سيد محمد عبد الرحيم 121
 االقصر –ش التليفزيون  باطنة عامة د/ احمد محمد بغدادي احمد 122
 االقصر –ش التليفزيون  باطنة عامة د/ الكسان زكريا بشاي 123
 االقصر -ش مطحن االتحاد م ش عبده مراد  باطنة د/ محمود خضري محمد 124
 ش مدرسة الصنايع باطنة د/ يحي فهمي جمال 125
 ينش  معاوية بن ابي سفيان م صالح الد باطنة د/ محمود فتحي هشم سالم 126
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  باطنة د/ الفي عبد المالك ميخائيل 127
 ش مدرسة الصنايع باطنة د/ منى ولسن ارمانيوس 128
 االقصر –العديسات بحري  باطنة د/ عبد المعز فهمي فاوي 129
 االقصر –ش النجوم م ش المدينة المنورة  باطنة د/ محمود مصطفي حسن 130
 االقصر –البياطية  باطنة د/ ناصر عربي بغدادي 131
 االقصر –فزيون ش بدر م ش التلي جهازهضمي وكبد د/ وسيم وليم يعقوب غبريال 132
 االقصر –ش بين المدرستين  باطنة د/ يعقوب جريس مسعود 133
 االقصر –ش سعد زغلول  جهاز هضمي وكبد خالد محمود عبد الحافظ 134



 االقصر –ج ش الفيروز  2عمارة  ي وكبدجهاز هضم د/ جمال محمد محمد سليمان 135
 االقصر –ش مطحن االتحاد  نساء وتوليد د/ محمود حجازي عبد الكريم 136
 االقصر –العديسات بحري  نساء وتوليد د/ رمضان عبد العزيز احمد 37

 االقصر –ش التليفزيون  نساء وتوليد / نجاح عبد المجيد كيالند 138
 ش الحجاز م ش التليفزيون نساء وتوليد د/ مديحة السيد مصطفي 139
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  نساء وتوليد د/ اسحق ابراهيم  حكيم 140
 االقصر –ش السوق  نساء وتوليد د/ عبد الحميد علي محمد 141
 االقصر –ميدان الحرية  نساء وتوليد د/ احمد علي ابو سيف 142
 االقصر –ش سعد زغلول  نساء وتوليد د/ مديحة موريس سالمة 143
 االقصر –ش حافظ  نساء وتوليد د/ جميل عبد المالك الياس 144
 االقصر –ش الكعبة  نساء وتوليد د/ امل فتحي محمد طه 145
 االقصر –ش التليفزيون  نساء وتوليد د/ ماجي مليك عازر الجميل 146
 االقصر –ش الكعبة م ش التليفزيون  نساء وتوليد د/ ريم ابراهيم يونس 147
 االقصر -ش السمعانية م ش مدرسة الصنايع  نساء و توليد د/ سمعان ذكري فيلبس 148
 االقصر –ش عبد الرحيم م ش التليفزيون  نساء و توليد مدد/ حامد سيد اح 149
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  نساء وتوليد د/ عبد الرؤف اسماعيل احمد 150
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  نساء وتوليد د/ هاشم احمد عبد العاطي 151
 االقصر –ش التليفزيون  نساء توليد د/ عبد المنعم عبد العزيز حامد 152
 االقصر –ش نادي المدينة  نساء وتوليد د/ محمد الرشيد حامد محجوب 153
 االقصر –ش النزهه من ش التليفزيون  وليدنساء وت د/ نفين عبد الباسط محمود احمد 154
 االقصر –ش توت عنخ امون  25 نساء وتوليد د/ سامية حبيب محارب 155
 االقصر –ش خلف البستة  نساء وتوليد د/ حسن امين حسن 156
 االقصر –ش معبد الكرنك  نساء وتوليد د/ سامح بشري متياس 157
 االقصر –ش البركة السوق  نساء وتوليد د/ ايمان احمد علي يوسف 158
 ش علي بن ابي طالب ش التليفزيون االقصر نساء وتوليد د/ احمد محمد عبد المطلب 159
 االقصر –ش سيدي محمود م ش معبد الكرنك  نساء وتوليد د/ كمال فوزي جرجس 161
 االقصر –ش الجنينة بالمنشية  نساء وتوليد د/ فادية فيلبس واصف 162
 االقصر –محمد فريد حارة الهلباوي ش  نساء وتوليد د/ ايمان يعقوب شفيق 163
 االقصر –ش اندرواس باشا  17 نساء وتوليد د/ رفعت حبيب ايوب 164
 االقصر –ش مطحن االتحاد  نساء وتوليد هد/ احمد طه محمد ط 165
 االقصر –ش صالح سالم والمطار  ساء وتوليدن د/ نفيسة محمد المدنى عبد هللا 166
 االقصر -ش جرجس مرقص م ش محمد فريد  نساء وتوليد د/ جوزيف عدلي العبد 167
 االقصر –ش التليفزيون  نساء وتوليد د/ عادل محمد رشاد 168
 ش متفرع م ش التليفزيون نساء وتوليد د/ امل عبد الناصر مبارك 169
 االقصر –ش الكعبة م ش المدينة المنورة  نساء وتوليد د/ سيد احمد طه 170



 د العمدهش التليفزيون ت م ش عبد الحمي نساء وتنظيم اسرة د/ ناهد محمد احمد 171
 االقصر –ش عبد العاطي الجبيلي  نساء وتوليد د/ صديق احمد محمد 172
 االقصر –ش مصطفي كلمل  نساء وتوليد د/ سامية توفيق اسحق 173
 االقصر –ش التليفزيون  يدنساء وتول د/ عادل محمد رشاد 174
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  نساء وتوليد د/ بهاء مصري حنا 175
 االقصر –ش سانت كاترين  2 نساء وتوليد د/ هانى يعقوب عبد السيد باخوم 176
 االقصر –ش مصطفي كامل  امجراحة عظ د/نبيل سمعان ملطي 177
 االقصر -ش عبد المنعم العديسي   جراحة عظام د/ عماد فؤاد مليك 178
 االقصر –ش مكة م ش التليفزيون  جراحة عظام د/ حسام الدين محمود احمد 179
 االقصر –منشاة العماري  ممارس عام فخري ديمتريوس د/ فايق 180
 االقصر –ش سيدي عبد الرحيم م التليفزيون  جراحة عظام د/ عمرو احمد حسين 181
 االقصر -ش عبد المنعم العديسي عظام د/ فيصل فهمي ادم 182
 االقصر -ش االسايطة م رمسيس 76 جراحة عظام د/ ماركو شوقي ونيس صليب 183
 االقصر -ش ابو الجود م ش مطحن االتحاد جراحة عظام د/ رفيق رمسيس عزيز 184
 م ش التليفزيونش بدر  جراحة عظام د/ حمدي حسن احمد 185
 االقصر –حارة الجزلر ش رمسيس  جراحة عظام د/ سهري بولس مرقص 186
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  عظام د/ حمدي احمد عبيد 187
 االقصر –ليفزيون ش احمد عصمت م ش الت جراحة عظام د/ياسر علي احمد 188
 االقصر –ش مصطفي كامل  جراحة عظام فاروق ملك رد/  189
 االقصر –لوي اميالدور االول ع –ش مكه  اطفال د/ خالد عبد الغني عبد الجليل 190
 االقصر –ش احمد عرابي 119 اطفال روفائيل د/ يوسف نعيم سلوانس 191
 االقصر –ش سيدي محمود  اطفال د/ نبيل عبده طانيوس 192
 االقصر –ش يوسف حسن  اطفال د/ لطفي انور اقالديوس 193
 االقصر –مدرسة الصنايع  ش اطفال د/ ايفت ظريف حنا 194
 االقصر –ش المدينة المنورة  اطفال د/ حنفي عبد الحميد حنفي 195
 االقصر–ش الكرامة ميدان الحرمين  اطفال د/ مراد صبحي طنيوس 196
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  طفالا د/ ابراهيم سيد ابراهيم 197
 االقصر –ش البوستة  اطفال د/ سامح ظريف حنا 198
 االقصر –ش الكرم حارة سليمان  اطفال د/ امل احمد حسن اسماعيل 199
 االقصر –ش الجنينة م ش المدينة  طفالا د/ محمد عبد المجيد حامد 200
 االقصر –ش معبد الكرنك  اطفال د/ سامية جيد حكيم 201
 االقصر –ش عزب متفرع من شل السواقي  اطفال د/ رفيق ذكري لمعي سرجيوس 202
 االقصر -ش التليفزيون بجوار فندق المروه اطفال روزالين فايز بطرسد/  203
 االقصر –ش الكرم م ش مدرسة االقباط  اطفال د/ برنابا مجلي رياض 204
 االقصر –ش مطحن االتحاد  اطفال د/ عبد الرؤف االمير 205



 االقصر –/ش كليوباترت 3 اطفال د/ مدحت مغاريوس تكال 206
 االقصر –ش الكعبة م ش المدينة  اطفال د/ ليلي مكال محمد عبد هللا 207
 االقصر –ش التكوين المهنى م ش التليفزيون  اطفال د/ ماجدة عياد مسعود 208
 االقصر –ش السمعانية  اطفال د/ ماجد نصري فاكن 209
 االقصر –ش معبد الكرنك  اطفال د/ محمد خير محمد 210
 االقصر –ش رمسيس  اطفال د/ مدحت فضلي غبريال 211
 االقصر –ش مدرسة الصنايع خلف المساكن  اطفال د/ محمد كمال احمد 212
 االقصر –ش التليفزيون  اطفال د/ حسين ابراهيم عباس 213
 االقصر –ش محمد فريد  اطفال د/ كامليل غبريالجرحبس 214
 االقصر -ش المحطة  رمد د/ ليديا شكري ميخائيل ا 216
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  صدر د/ ايرين يعقوب شفيق 217
 االقصر –ش مطحن االتحاد  صدرية ودرن د/ نادية مصطفي محمد ابراهيم 218
 االقصر –ش ابو الجود  صدرية د/ نادية مصطفي محمد 219
 االقصر-ش قبلي المركز طب مناطق حارة د/ جورج وهيب بشارة 220
 االقصر -ش السالم متفرع م ش صالح الدين  مسالك بولية د/ احمد محمد الطاهر 221
 االقصر -ش عبد المنعم العديسي   مسالك بولية د/ كميل بشارة جور 222
 االقصر –س مدرسة الصنايع  مسالك بولية د/ سامي فخري بشاي 223
 االقصر –ش سعد زغلول  جراحة عيون د/ احمد فتحي محمد 224
 االقصر –ش مصطفي كامل  جراحة عيون د/ رامي لويس منسي 225
 االقصر –ش الشيخ الطيب م ش التليفزيون  رمد د/ فوزي محمد راشد 226
 باالقصر –يون ش التليفز مسالك بولية د/ زكريا محمد محمود 227
 االقصر –ش كليوبترا  مسالك بولية د/ فايز شوقي عزيز 228
 االقصر –ش مصطفي كامل  مسالك بولية د/ عبد المالك عبد العزيز 229
 االقصر –الدين ش السالم بميدان صالح  رمد د/ صالح الدين محمد خليل 230
 االقصر –ش معبد الكرنك  رمد د/ فادية جيد حكيم 231
 االقصر–ش المدرسة الميري م ش المحطة  2 مسالك بولية د/ باسم نبيل سليم 232
 االقصر –الحجاز م ش التليفزيون  ش مسالك بولية د/ عبد المنعم عبد هللا محمد 233
 االقصر –ش سعد زغلول  مسالك بولية د/ عصام محمد صالح الدين 234
 االقصر –ش المزدلفة م ش المدينة  رمد د/ مصطفي حفنى سيد 235
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  رمد د/ محارب ميالد ابراهيم 236
 االقصر –حارة شكري م ش التليفزيون  رمد د/ فوزي محمد راشد 237
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  رمد د/ سليم جريس مسعود 238
 االقصر –حسن  ش يوسف جراحة عيون د/ عايدة عبد اللطيف ابراهيم 239
 ش علي بن ابي طالب م ش التليفزيون طب وجراحة العيون د/ محمد محفوظ سالمة 240
 االقصر –ميدان صالح الدين  باطنة د/ محمد عباس محمود حسن 241



 االقصر–العديسات بحري  اطفال د/ ميخائيل يونان نصري جاد 242
 ش سيد عبد الرحيم م ش التليفزيون4 اسنان د/ احمد ابو العطا عبد هللا محمزد 243
 ش علي بن ابي طالب م ش التليفزيون جراحة تجميل د/ محمد عبد السالم احمد محمد 244
 االقصر –ش النهر م ش التليفزيون  نساء وتوليد عبد هللا لبيب د/ جيهان سيد 245
 االقصر –ش محفوظ ش ق السكة الحديد  اسنان د/ مريان رومانى مكرم 246
 ش النصر م ش التليفزيون طب وجراحة العيون د/ محمود عطيتو حامد 247
 االقصر –ش اندرواس باشا م ش سعد زغلول  صدرية ودرن د/ محمد شحات بدوي 248
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  اسنان د/ بالل محمد السيد محمد 249
 االقصر –ش المحطه  ش سعد زغلول جراحة قلب وصدر د/ محمد عبد الباري احمد 250
 االقصر -ش منى م ش التليفزيون جراحة مخ واعصاب د/ محمد السيد محمود احمد 251
 االقصر –ش بجوار المستشفي الدولي  جراحة عظام د/ حسام الدين محمود احمد 252
 االقصر –ش مكه م ش التليفزيون  مسالك البولية د/ اسامة النحاس عباس السيد 253
 االقصر –ش يوسف حسن  اسنان د/ ميخائيل مكرم عبيد عطا هللا 254
 االقصر –د ش شرق السكة الحدي42 اسنان د/ مينا انيس توفيق 255
 االقصر -ش التليفزيون اعلي غبور موتورز نساء وتوليد د/ هشام سعيد اسماعيل 256
 االقصر -ش عبد المنعم العديسي نساء وتوليد د/ اميرة محمود فوزي متولي 257
 االقصر –ش المستشفي الدولي م ش المدينة  جراحة مسالك بولية مة منصور احمدد/ اسا 258
 االقصر –ش بحري المحطة العديسات بحري  نساء وتوليد د/ محمد عبد الحق احمد 259
 االقصر –ة ش فندق المرو باطنة د/ احمد عبد الجليل حلمي 260
 االقصر –ش الصالح خلف مستشفي الدولي  ممارس عام د/ رويدا عبد العال احمد 261
 االقصر –ش يوسف حسن 10 مخ واعصاب د/ كرستين سعيد منشي 262
 االقصر -ش التليفزيون بجوار مدرسة الحرية  نساء وتوليد احمدد/ محمد عبد الحق  263
 االقصر –ش المروه م ش التليفزيون 5 رمد د/ عادل مصطفي توفيق 264
 االقصر –ش فندق المروه  نساء وتوليد د/ هناء كامل عبادي احمد 265
 االقصر –العديسات بحري نجع الطويل  نساء وتوليد د/ رمضان عبد العزيز احمد 266
 االقصر –ش بدر م ش التليفزيون  قلب واوعية دموية د/ جورج يعقوب عبد السيد 267
 االقصر –ش التلفزيون بجوار مدرسة الحرية  اطفال مدد/ احمد محمد اح 268
 االقصر –ش الصنايع  جراحة مسالك بولية د/ عنتر محمد علي نصر هللا 269
 االقصر –ش معبد الكرنك  انف واذن وحنجرة د/ احمد ابو الوفا عبد الجليل 270
 االقصر –ش الفرن م ش التليفزيون  قلب واوعية دموية نصري محمد –د/ ابراهيم  271
 االقصر –تقاطع ش المدينة م ش التليفزيون  جراحة عامة د/ هشام السيد عبد القادر 272
 االقصر -ش المصطفي م ش التليفزيون نفسية وعصبية سيد/ عماد يونس مو 273
 االقصر -ش عبده م ش المطحن   جراحة عظام د/ احمد ابو القاسم عمر 274
 االقصر ش علي ابن ابي طالب ش التليفزيون باطنة عامة د/ اميمة عبد العزيز عبد العال 275
 االقصر –ش التليفزيون  اشعة تشخيصية د/ حسام الدين محمد حسن 276



 االقصر –حي الفيروز  جلدية وتناسلية د/ نادية محمد علي كمالي 277
 االقصر –ش الجنين  جلدية وتناسلية د/ هالة نور صديق 278
 االقصر –ش التليفزيون  انف واذن وحنجرة د/ فهد فاضل احمد 279
 االقصر –ش الجيش م ش التليفزيون  جلدية وتناسلية د/ سحر بخيت عبيد محمد 280
 االقصر –الشهيد عبد الباري  ش قلب واوعية دموية د/ عبد الفتاح الشاذلي احمد 281
 االقصر –ش المدينة  اطفال د/ احمد ابراهيم احمد 282
283    
 االقصر –ش زمزم م ش المدينة المنوره 1 جراحة عظام د/ محمود عمر عبد العزيز 284
 االقصر –ش الفيروز  اسنان د/ ميريام لمعي عبدالمالك 285
 االقصر –مدخل ب مساكن صالح الدين  اسنان د/ خالد محمد محمد 286
 االقصر –ش التليفزيون  اطفال د/ محمد بدوي محمد 287
 االقصر –ش يوسف حسن  رمد د/ منتصر رؤف ايوب 288
 ش علي ابن ابي طالب ش التليفزيون22 اطفال د/ حنان حسين محمد 289
 االقصر –ش التليفزيون  امراض الكلي د/ اسماعيل احمد امين 290
 ش حجاج بلي م ش تحتمس ابو الجود اسنان د/ مينا الفي فهمي عبد المسيح 291
 االقصر –ش معاوية اب ابي سفيان  انف واذن وحنجرة د/ هشام محمد صبري 292
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  نفسية وعصبية د/ حنان عوض اسكندر 293
 االقصر –ش نور االسالم  جليد وتناسلية د/ نادية محمد علي 294
 االقصر–ش السمعانية م ش مدرسة الصنايع  انف واذن وحنجرة د/ هنانى منير اندرواس عبيد 295
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  ممارس عام شايد/ سليم فخري ب 296
 االقصر –ش التليفزيون  نفسية وعصبية د/ خيري بسيونى مهدي 297
 االقصر –ش محمد فريد  جلدية وتناسلية د/ محمد علي هاشم 298
 االقصر –ش التليفزيون  نفسية وعصبية عبير عبد الهادي تونىد/  299
 االقصر –ش التليفزيون  صدرية د/ نوبي ابو زيد جيالنى احمد 300
 االقصر –ش المستشفي الدولي  رمد د/ احمد يحي حسن حسان 301
 الحبيل االقصر –ش راس الجسر  اسنان د/ اسماء شحات احمد حسن 302
 االقصر –منشاة العماري نجع الظناقطة  اطفال د/ احمد محمد احمد حسن 303
 ابن ابي سفيان م ش صالح الدين ش معاوية3 قلب واوعية دموية د/ جاكلين ميالد شحاتة 304
 ش التليفزيون اعلي شركة فودافون  االقصر رمد د/ مصطفي خلف عبد الهادي 305
 االقصر –ش حجاج بللي م ش المطحن  جراحة عظام د/ رفيق رمسيس عزيز 306
 ش التليفزيون امام مبنى التليفزيون 83 اسنان د/ محمد رمضان شاخون 307
 االقصر –ش احمد عصمت  -2 نفسية وعصبية د/ عماد يونس موسي 308
 ش التليفزيون صدرية د/ نوبي ابو زيد جيالنى 309
 االقصر –ش عبد المنعم العديسي  انف واذن وحنجرة د/ مكاريوس فوزي عازر 310
 االقصر -ش البوستة   جلدية وتناسلية د/ انطوانيت موريس غالي 311



 االقصر –ش مصطفي كامل  جلدية وتناسلية د/ سوسن فليب مجلع 312
 االقصر –ش توت عنخ امون  قلب واوعية دموية د/ جورج يعقوب عبد السيد 313
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  صدرية د/ عيس محمد عليان 314
 االقصر –ة ميدان صالح الدين المنشي صدرية د/ عز الدين عبد الوهاب محمد 315
 االقصر –ش سعد زغلول  صدرية د/ صبري صليب سعيد 316
 االقصر –حارة عرابي م ش المحطة  صدرية د/ محمد مصطفي عبد الهادي 317
 االقصر –ش السوق  انف واذن وحنجرة بري سيد احمدد/ منير محمد ص 318
 االقصر –ش سيد محمود  انف واذن وحنجرة د/ زكريا عبده طانيوس 319
 ش مني م ش التليفزيون حميات د/ رمضان محمد محمد 320
 االقصر –ش الحوض  حميات محمد حسن احمد عمرد/  321
 االقصر –ش الشهيد عبد الباري المنشية  نفسية وعصبية د/ فؤاد فهمي يوسف 322
 باالقصر –ش سيد محمود  نفسية وعصبية د/ حسن محمد عبد الحفيظ 323
 االقصر –ش مدرسة الصنايع  انف واذن وحنجرة د/ شرين ابراهيم قطب 324
 االقصر –امام مطعم الحجاجي القديم  انف واذن وحنجرة د/هانى وهيب بشارة 325
 االقصر –ش يوسف حسن  حميات د/ نشات مفيد حنا 326
 االقصر –ش يوسف حسن  جلدية وتناسلية د/ رفعت سيفين غطاس 327
 االقصر –ش سعد زغلول  نفسية وعصبية د/ بهاء بشري ميخائيل 328
 قصراال –ش رمسيس  اخصائي اشعة د/ إسحق جرجس مكاريوس 329
 االقصر –ش كليوبترا  اشعة د/ فكري فؤاد متري 330
 االقصر –ش المحطة  قلب واوعية دموية د/ احمد محمد محروس 331
 االقصر –منشاة العماري  ممارس عام د/ سمية عبده عبد العال 332
 االقصر –ش المطحن حارة رمضان  نساء وتوليد د/ سمية عبده عبد العال 333
 االقصر –ش المطحن م ش عبده مراد  باطنة د/ محمود خضري محمد 334
 االقصر –ي منشاة العمار اسنان د/ مايكل جاد محارب 335
 االقصر –ش المطحن حارة رمضان  نساء وتوليد د/ سمية عبده عبد العال 336
 االقصر –ش محمد فريد  30 جراحة عامة د/ هانى عبد الباقي محمود 337
 االقصر –ش سينا م ش التليفزيون  جلدية وتناسلية حسن د/ سونة مساعد 338
 االقصر –ش مشمش م ش التليفزيون  امراض الكلي د/ علي عبده محمد حسين 339
 راالقص –ش المحطه ) سعد زغلول (  جهاز هضمي د/ جمال محمد محمد سليمان 340
 االقصر –ش يوسف حسن  جراحة مخ واعصاب د/ ايليا شحات سابا سيد 341
 االقصر –ش التليفزيون اما مبنى االزاعه  نساء وتوليد د/ محمود محمد احمد فؤاد 342
 االقصر –ش المنشية  اطفال ياضد/ برنابا مجلي ر 343
 ش علي ابن ابي طالب م ش التليفزيون اطفال د/ اسامة حجاج علي 344
 االقصر –ش فندق المروة م ش التليفزيون  قلب واوعية دموية د/ ريمون ادور فهيم 345
 االقصر –ش رمسيس بندر  انف واذن وحنجرة د/ بولس بشارة رسلة 346



 االقصر –ش التكوين المهنى  نساء وتوليد د/ محمود محمد احمد 347
 االقصر –ش التليفزيون  جراحة عامة د/ محمد عبد الحميد عبد العزيز 348
 االقصر –ش يوسف حسن  10 اسنان د/ ميخائيل مكرم عبيد عطا هللا 349
 االقصر –ش التليفزيون  رمد د/ مصطفي حفنى سيد 350
 االقصر –بحري  ش المستشفي العديسات قلب د/ عصام الدين يوسف 351
 االقصر –ش التليفزيون  جراحة عظام د/ مجدي متواضع فانوس 352

 بندر االقصر –ش الكرم  رمد د/ كيرلس مجلي رياض €  
 االقصر –ش مدرسة ابو بكر م ش التليفزيون  ةباطن د/ محمد تاج الدين سعيد حسن 354
 االقصر –ش غبد المنعم العديسي  جراحة عظام د/ مايكل مجلي رياض منقريوس 355
 قصراال –ش السمعانية م ش مدرسة الصنايع  مسالك بولية د/ مجدي مجلع الياس روفائيل 356
 االقصر –ش المحطة  17 رمد د/ الشيماء شحات بدوي 357
 االقصر –ش يوسف حسن  نساء وتوليد د/ اسحق ابراهيم  حكيم بدير 358
 االقصر –خلف مستشفي االقصر الدولي  باطنة د/ منتصر عبد هللا محمد 359
 االقصر –ش رمسيس  جلدية وتناسلية د/ ثناء نصيف كامل مرقس .1 360
 االقصر–ش مصطفي كامل امام مصطفي كامل  اسنان د/ اشرف نسيم اسطفانوس 361
 د زغلولش سع –االقصر  جراحة مسالك د/احمد محمد الطاهر محمود 362
 مدرسة الحرية –ش التليفزيون  –االقصر  االمراض العصبية د/ ريهام احمد عبد الاله 363
 ش يوسف حسن  -االقصر طب اطفال د/ ريمون رفعت ثابت 365
 االقصر ش التليفزيون امام مدرسة الحرية انف واذن وحنجره عبد الالهد/ اميره احمد  366
 االقصر ش التليفزيون قلب  واوعية دموية د/ محمود محمد حسن 367
 نابي طالب م ش التليفزيو االقصر ش علي ابن قلب واوعية دموية د/ عمر محمد الملقب عبد الستار 368
 االقصر ش التليفزيون بجوار صيدلية رافت نساء وتوليد د/ ابو بكر محمد عز الدين 369
 العوامية –االقصر  جراحة عامه د/ هانى عبد الباقي محمود 370
 ميدان الجالء ش يوسف حسن –االقصر  جراحة عامة د/ هانى فكية نادر 371
 ميدان الجالء ش يوسف حسن –االقصر  اطفال د/ ميخائل يونان نصري 372
 لبهنساويش يحي ا –االقصر  اطفال د/ سمية بدر الدين عبد هللا 373
 عمارة عروس النيل ش التليفزيون –االقصر  طب القلب الوقائي د/ عصام الدين يوسف محمد 374
 ش التليفزيون اعلي فودافون –االقصر  جلدية وتناسلية د/ مصطفي محمد عبد الرحيم 375
 ش زمزم من ش المدينة المنورة–االقصر  مسالك بولية د/ محمد عويس محمد دياب 376
 شارع منى من شارع التليفزيون –االقصر  باطنة د/ الحسينى محمد احمد 377
 ش علي ابن ابي طالب –ر االقص اطفال د/ اسامه حجاج علي الصعيدي 78

 ش مدرسة ابو بكر الصديق التجريبة –االقصر  باطنه د/ محمد تاج الدين سعيد حسين 379
 التليفزيون بجوار مدرسة الحرية –االقصر  نساء وتوليد د/ محمد عبد الحق احمد 380
 ش المروه من ش التليفزيون 5 –االقصر  رمد د/ عادل مصطفي توفيق عبد الرحيم 382
 االقصر راس الجسر الحبيل ش عبد العزيز اسنان د/ اسماء شحات احمد حسن 383



 ش فندق المروه من ش التليفزيون –االقصر  يدنساء وتول د/ هناء كامل عبادي احمد 384
 ش المحطة االقصر –االقصر  جهاز هضمي وكبد د/ جمال محمد محمد سليمان 385
 ش التكوين المهنى –االقصر  نساء وتوليد د/ محمود محمد احمد فؤاد 386
 ش محمد فريد 30 –االقصر  جراحة عامه د/ هانى عبد الباقي محمود 387
 ش التليفزيون –االقصر  جراحة عامه د/ محمد عبد الحميد عبد العزيز 388
 ش النصر من ش التليفزيون –االقصر  ليهمسالك بو د/ مدحت احمد عبد هللا عبد النعيم 389
 االقصر –ش عبده من ش المطحن  –االقصر  جراحة عظام د/ احمد ابو القاسم عمر 390
 ش التليفزيون –االقصر  امراض كلي د/ اسماعيل احمد امين محمد 391
 ش مكه من ش التليفزيون –االقصر  جراحة عظام د/ ياسر محمد يحي الملوانى 392
 ع حجاج فوزي ش محمد فريد –االقصر  باطنة د/ احمد محمود جاد الرب محمد 393
 شارع التليفزيون –قصر اال جليده وتناسليه د / مصطفي محمد عبد الرحيم 394
 شارع التليفزيون  ش فندق المروه –االقصر  اطفال د/ محمد عبد الرازق عبد الحافظ 395
 العوامية –االقصر  جراحة عامه د/ هانى عبد الباقي محمود 396
 شارع التليفيزيون  –االقصر  اسنان  د/ عمر عزالدين محمد احمد  397
 ش يحيي البهنساوي ش المستشفي الدولي  –االقصر  قلب واوعبة دموية  د/ محمد عبد الرحمن ابو الحجاج  398
 ميدان صالح الدين  –االقصر  قلب واوعية دموية   د/ محمد عبد الباسط العقبي 399
 االقصر ش العبور من ش احمد عرابي  نساء  د/ امال عبد الناصر امبارك  400
 ش يوسف حسن  –االقصر  رمد  د/ مؤنس مرقس زكي عبد السيد  401
 شرق السكه الحديد  –االقصر  رمد  د/ مايكل هنصر منصور  402
 ش المدينة  –األقصر  أسنان د/ أماني محمود ابراهيم عجالن  403
 / األقصر ش محمد فريد / المنشية  نساء وتوليد  د/ حسن أبو عامر أحمد  404
 األقصر  –ش شركة شل / السواقي  6 أطفال  د/ إيهاب جالل عبد الشهيد  405
 ش التليفزيون / األقصر  قلب وأوعية دموية  د / جورج يعقوب عبد السيد  406
 ش أحمد عصمت من ش التليفزيون / األقصر  النساء والتوليد  عبد العظيم د/ محمود أحمد  407
 ش النقادية من ش مدرسة الصنايع / األقصر  قلب وأوعية دموية  د/ جاكلين صليب ذكي  408
 ش النجوم من ش المدينة المنورة /األقصر  ةقلب وأوعية دموي د/ ابراهيم نصري محمد  409
 

410 
 د/ عيادات المحجوب التخصصية

 د / أسامة حجاج علي الصعيدي

 –أنف واذن وحنجرة 

 

 الكرنك –ش طراد النيل 

411 

 
 يثرب مدينه البياضبه شارع -53 امراض نساء و توليد د/والء احمد حسين 

 بندر االقصر –ش التليفزيون  امراض النساء و التوليد  د/امين منتصر سليم  412
 بندر االقصر –ش المستشفي الدولي  قلب و اوعيه دمويه د/زين العابدين عبد اللطيف 413
 ش يحيي البهنساوي امام نادي المدينه الطب النفسي د/احمد حسين محفوظ 414
 ش يحيي البهنساوي امام نادي المدينه باطنه د/محمد احمد ثروت  415
 مدينه البياضيه  –ش يثرب  -53 طب االطفال د/ راندا فهمي احمد 416
 أعلى صيدلية د رانيا –ش التليفزيون  أسنان د/ حسين علي محفوظ محمد  417



 ش جدة متفرع من ش التليفزيون نسا وتوليد د/ حازم هاشم أحمد عبد العاطي 418
 ش مدرسة أبو بكر الصديق متفرع من ش التليفزيون ذن وحنجرةأنف وأ د/ علي عبد المجيد همام حسان 419
 متفرع من ش التليفزيون –ش أحمد عصمت  طب وجراحة العيون د/ شيماء محمد الشبراوي 421
 ن ش المطحن متفرع م –ش عبده مراد  طب أطفال د/ بيتر فتحي واصف بهمان 422
 ش المستشفى الدولي جراحة عظام د/ عمرو محمد لطفي يوسف 423
 خلف مستشفى الدولي –حي الفيروز  جراحة عظام د/ ابراهيم قاسم يسين محمد 424
 شرق السكة الحديد –شارع خفرع  أسنان صر يونان عطيةسامح عبد الناد/  425
 متفرع من ش المطحن –ش عبده مراد  نساء وتوليد د/ بيتر عوني عزيز سادة  426
 5شقه  2عماره  –ميدان صالح الدين  اسنان د/عصام محمد الكامل احمد  427
 ش المستشفي الدولي االقصر االمراض الصدريه و الدرن د/ امجد منصور طوني 428

 )نصف شقه( 
429 

 

 

 ش التليفزيون امام بنك مصر االسالمي  جلديه و تناسليه  د/ انغام حسن محجوب 

 أعلى ألبان الهنا  –متفرع من ش التليفزيون  –ش معاذ بن جبل  أسنان د/ محمد أحمد محمد أحمد سالم 430
 ش التليفزيون االقصر اطفال د/محمد بدوي محمد سليم 431
 ش التليفزيون االقصر دمويهقلب واوعيه  د/ مروه عبد الفتاح عبادي  432
 ش الجولي فيل العواميه اطفال د/ محمد الكامل احمد سلمان 433
 ش النعمان متفرع من ش مدرسه الصنايع باطنه د/اسحق باخوم نصرهللا 434
 ش متفرع من ش التليفزيون و ش مدرسه الصنايع  باطنه ابراهيم د/محمود مصطفي حسن  435
 ش المستشفي الدولي  عظام د/ ديفيد فوزي بدري ابوسخيرون  436
 منشاه العماري االقصر  طب اطفال  د/ عادل محمد محمد عبد الكريم  437
 ش المحطه االقصر  طب وجراحه العيون  د/ الشيماء شحات بدوي  438
 االقصر  –ش التامين الصحي  عيادات تخصصيه  عيادات جمعيه روضه الحبيب   439
 االقصر –ش التلفزيون  راحه عظامج ياسر محمد يحي محمد الملواني د/ 440
 االقصر–ش التلفزيون  باطنه د/نسرين ميشيل ثروت 441
 االقصر–التلفزيون -ش سيدي عبد الرحيم  جراحه عظام د/عمرو احمد حسين  442
 بجوار الوحده الصحيه  –منشاه العماري  جراحه عظام  لس جمال د/ كير 443
 ش كليوباترا بندر االقصر جراحه عظام  د/ كيرلس جمال  444
 ر ش عبد المنعم العديسي المنشيه االقص انف واذن وحنجره د/بولس بشاره رمله غالي  445

 

446 

 

 د/هبه احمد محمود الطيب

  

 

 ممارس عام

 

 االقصر  -منشاه العماري–امام كوبري نجع عوض هللا  

 

 شارع يوسف بدوى حى الفيروز االقصر مركز تخصصى مركز طيبه الطبى لجراحة العظام 447



 االقصر  –ارمنت الوابورات –ش مستشفي ارمنت المركزي  قلب واوعيه دمويه د/محمود محمد ابو الحجاج  448
 االقصر -حي الفيروز-شارع الفرن عيادات تخصصيه عيادات الكوثر التخصصيه 449
للدكتور/محمود عبد –مركز الرحمن الطبى للنسا والتوليد  450

 يوسف الوهاب 

 ثالث طوابق –االقصر –مركز ارمنت –ش التحرير ارمنت الوبورات  مركز تخصصى 

 االقصر –ش التليفزيون  عيادات تخصصيه  عيادات الشروق التخصصيه  451
 االقصر  –ش كليوباترا  الفم و االسنان  د/ ماجد كمال حلمي  452
 ش الزلفي ارمنت الحيط الفم و االسنان  د/ محمود عبد الدايم حسن  453
 ن مسلم من ش التليفزيون ش قتيبه ب انف و اذن و حنجره  د/ محمد سيد عبد المولي  454
 ش قتيبه بن مسلم من ش التليفزيون الجراحه العامه  د/ محمد عبد الرحمن  455
 ش عبد المنعم العديسي  طب اطفال  الحسين رجب ذكي  456
 ش مدرسه الصنايع السوق اسنان  اده النورعي 457
 ش محو االميه بجوار المستشفي الدولي  عيادات  غيادات دار الطب التخصصيه  458
 عماره فودافون ش التليفزيون  النساء و التوليد  احمد محمد صادق  459
 نجع بدران -االقصر نساء وتوليد محمد محمد احمد عبد هللا 460
 ش وليد متفرع من ش التلفزيون –االقصر  جراحه عظام احمد ابو القاسم عمر  461
 متفرع من جسر طراد النيل–سنا ا طب اطفال  د/اسامه محمد نور علي  462
 القرايا  –اسنا  عيادات تخصصيه عيادات جمعيه الخير والبركه  463
 بندر االقصر  –ش النزهه السلخانه سابقا  قلب و اوعيه دمويه د/ فاخوري بطرس جرس  567
 ش مصطفي كامل بجوار مكتب البريد البياضيه  جلديه و تناسليه و ذكوره  د/ الشيماء ابراهيم احمد  568
 االقصر –ش يوسف حسن -19 جراحة اسنان  د/عبد الرحمن محمد عباس  568
 االقصر –بجوار جامع النصر –العواميه  باطنه  ب د/شحات حسب هللا الطي 569
 االقصر –الحبيل –شارع االقصر  طب االطفال  د/زينب محمد احمد على  570
 بندر األقصر  – 18شارع حوض  باطنة  د / باسيليوس فكري سعد  571
 بندر األقصر  – 18شارع حوض  جلدية د / أنجيلي صبري درياس  572
   د.احمد فراج حسين 573
 منشاة العمارى كوبرى الفاخورة جراحة عامة د. بوال نصرى شفيق 574
 شارع التليفزيون امام م.الدولى طبيعىعالج  د. اسامة رجاء نور ابراهيم 575
 شارع مدرسة الصنايع الزخرفية  اسنان د.انطونيوس سليم جورجي موسي 576
 عيادات بداية التخصصية 578

 د/ممدوح محمد حسانين 

 شارع التلفزيون األقصر  عيادات تخصصية 

 األقصر  -شارع أحمد عرابي  جراحة عامة  د/ماجد عبد العزيز ماجد  579
 األقصر  –شارع المدينة المنورة  جراحة الفم واالسنان د/هيدرا رأفت فريد  580
 األقصر  –المحطة  –شارع سيتى األول  جراحة عظام  د/محمد بدوي فراج  581
 األقصر  –شارع التلفزيون  طب وجراحة العيون  د/عادل مصطفى توفيق 582
 د/رشا اسحق داود رستم  583

 

 قلب واوعية دموية

 

 األقصر  –شارع يوسف حسن امام مدرسة االقباط

 )دور أرضي(



 

 

 بيتر سمير جرس بطرس               

 

 ض نسا وتوليدامرا

 

 شارع احمد عرابي _االقصر

 شارع متفرع من شارع التلفزيون _ االقص و التدرن الصدريهاالمراض  دحسام عبدالمعز محم 584

 األقصر -االقالتة  عيادات تخصصية عيادات جمعية النور االسالمية التخصصية 585
 االقصر –لنزهه شرق السكه الحديد ش ا عيادة اسنان  د/ محمد عبد الهادي هاشم موسي  586
 االقصر  –ش التليفزيون  جراحة تجميل  د/ جورج جميل جرجس مكاريوس 587
 ارع التلفزيون_ االقصرش فاطمه الزهراء المتفرع من ش امراض المخ واالعصاب والطب النفسي د/علي فراج الحداد عبدالجليل 588
 شارع صالح سالم االقصر 79 جراحه الفم واالسنان سميلي 589
 االقصر شارع الزهراء متفرع من شارع التليفزيون عيادات تخصصية عيادات االقصر التخصصية    590
 شارع مطحن االتحاد باالقصر باطنه عياده دكنور عبدالرؤوف متولي فراج  591
 االقصر -شارع سعد زغلول  نفسية و عصبية طارق علي سيد راجح /د 592
 االقصر-شرق السكة الحديد -الشرقاوي-ش وليدامراض النساء و الت مريم مكرم عبيد  /د 593

                                                                                                                                                                                                              


