نادي مدينة  6أكتوبر الرياضي
الهيئه الطبيه المتعاقد معها لخدمة اﻷعضاء 2021/ 2020

عيادات شاملة
م

المركز

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

نور الفؤاد الطبي الدولي

 50ش جزيرة العرب الدور  - 9المهندسين

01111100801

% 25الكشف  %20 -المعمل واﻻشعة والعمليات

2

مجمع د\ سمية أبو زيد الطبي

مجمع ماجد الدور 3الحصري 6-أكتوبر

01100047418 - 01011806864

% 50الكشف  %20 -أسنان-نساء -عظام -عﻼج
طبيعي

3

عيادات بروكير التخصصية
د\ مني الصديق

برج اﻷطباء الدور  2المحور المركزي الحي 6 - 3أكتوبر

0238370699 - 01201762208

% 30الكشف  -لﻼعضاء والعاملين

4

عيادات د\ هند سعد زغلول

عمارة  48شقة  1مج - 5الحي 6 - 11أكتوبر

01015444782

خصم  %35علي كافة خدمات العيادات

5

عيادات )أطفالنا( التخصصية

الحياة مول اعلي بنك بلوم مصر بجوار مستشفي زايد التخصصي  -الشيخ زايد

01000119944

% 25الكشف

6

مركز ميدي كير

212ش السبع عمارات الحي 6 - 7أكتوبر

01094983435

% 20الكشف  %15 -علي الخدمات

7

مركز المنارة التخصصي

 408ش الهرم بجوار مبني المحافظة  -الجيزة

01211255319 - 01148493444

الكشف 100ج.م  %25 -علي الخدمات

8

جراند كلينك

برج زمزم 2الدور  4امام مسجد الحصري 6 -أكتوبر

01098484861 - 01020838787

خصم  %30لﻼعضاء والعاملين واسرهم

9

مركزبريمير لﻸورام

الحي  8بجوار سيتي سكيب 6 -أكتوبر

01002638383

% 25علي كافة الخدمات

10

عيادات د /احمد منصور

 226ش فيصل ابراج التعاون  -اعلي البنك اﻻهلي

01113893666-012000998791

 % 30علي كافة الخدمات

الشركة العالمية لسماعات ضعف السمع
11

مدينة الفردوس - 2عمارة  302دور 3

01225575070-01019557268

 % 20علي جميع السماعات

المستشفيات
م

المستشفى

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

جامعة مصر

محور  26يوليو بجوار دار الفؤاد 6 -أكتوبر

16111

% 25العيادات الخارجية  %10 -القسم الداخلي -
 15%المعمل واﻻشعة

2

دار الفؤاد

المنطقه السياحيه امتداد  26يوليو

0238247247 - 0238247248
16370

% 30العيادات الخارجية  %20 -القسم الداخلي

3

 6أكتوبر الجامعي

الحي  7امام جهاز المدينة 6 -أكتوبر

0238362483 - 02383624899

% 30الكشف  %20 -الخدمات )عدا اﻻدوية
والمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

4

الوادي

محور الكفراوي بجوار الحصري مركز خدمات الحي 6 - 1أكتوبر

0238271200 - 0238271300

% 20الكشف  %15 -علي جميع الخدمات

5

الدولي للكلي والمسالك البولية

شارع عبد المنعم رياض منطقة المستشفيات الحي المتميز 6 -أكتوبر

02388837500 - 01000806156

% 50الكشف  %20 -الخدمات )عدا اﻻدوية
والمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

6

الشيخ زايد التخصصي

مدخل  2مدينة الشيخ زايد

0238500927 - 0238500921

 % 20خدمات القسم الداخلي )عدا اﻻدوية
والمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

7

نيروسباين

ﻻسيتي مول اعلي خير زمان المحور المركزي الحي 6 - 8أكتوبر

0238382240 - 0238382250/60

الكشف 100ج.م % 10-القسم الداخلي -
25%الخدمات)عدا اﻻدوية والمستلزمات (

8

الرحمة

سنتر اﻷردنية خلف قسم اول أكتوبر الحي 6 - 7أكتوبر

خصم  %10علي جميع الخدمات

9

الجابري

ميدان النجدة الحي 6 - 4أكتوبر

01126688124 - 01012496388

% 20العيادات الخارجية  %10 -التحاليل %20 -
القسم الداخلي )عداالمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

10

الواحة

 29ص بوابة حورس حدائق اﻻهرام

01277771247

% 20العيادات الخارجية  %30 -التحاليل %15 -
القسم الداخلي )عداالمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

11

د \ عزة الشماع

 14شارع شفيق غالي  -الهرم -الجيزة

0235857423 - 01223129036

% 20علي إجمالي الفاتورة )عداالمستلزمات الطبية(

12

جلوبال كير

مدخل زايد  2بجوار نادي الشيخ زايد

01111808588

% 35العيادات الخارجية  %25 -القسم الداخلي -
 10%قسطرة

13

الصفوة

الحي اﻻول  -بجوار ريتش بيك  -الحصري

38372272/55/66/77/88

 % 20على جميع الخدمات عدا اﻻدوية واتعاب اﻻطباء

14

نيور اسبتاليا) مخ واعصاب (

الحي المتميز  -قطعة رقم  12منطقة المستشفيات

25869777-25869766

 30%علي الكشف  %30-الخدمات عدا اﻻدوية واتعاب
اﻻطباء

امراض مخ واعصاب
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ محمود أحمد فرج

إستشاري

 341ع الدور  2امام التوحيد والنور مج 2الحي 2

01111636700

% 40الكشف وجميع الجلسات

2

د\ هاني حامد علي

إستشاري

ع  790دور  2كايرو ميديكال الحي 6 - 5أكتوبر

01008833248

% 20الكشف

جراحة مخ واعصاب
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ حسام إبراهيم

استاذ

 71ش جامعة الدول  -المهندسين

0233357848

% 25الكشف

2

د\ عبد الباسط علي صالح

إستشاري

 15ش احمد لطفي السيد امام سينما رادوبيس  -الهرم

0233945591 - 01005582744

% 25الكشف

1

أ.د .حاتم بدران

استشاري

أنف وأذن وحنجرة
01092667448

مول زايد )بدر الدين( الحى  -16الشيخ زايد

 30%على الكشف على
جميع الخدمات اﻻخرى

اﻻمراض الباطنه
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ عمرو حداد

إستشاري

سنتر اﻻمريكية امام مسجد الحصري الحي 6 - 1أكتوبر

0238365050 - 01021063161

% 35الكشف

2

د\ اشرف عمر عبد العزيز

إستشاري

ش عبد المنعم رياض امام مينا جاردن الحي المتميز 6 -أكتوبر

01001400582

% 25الكشف

3

د\ ربيع فتحي عباس

إستشاري

سيﻼ مول الدور 3بجوار شركة الغاز المحور المركزي 6 -أكتوبر

01090128100

% 20الكشف

4

د\ محمد إبراهيم الفار

إستشاري

4أ سنتر اﻷردنية رقم 209الحي السابع 6 -أكتوبر

01121731003

% 20الكشف

امراض جلديه وتناسليه
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ شريف صﻼح عبد الحليم

إستشاري

الصفا كلينك امريكانا بﻼزا  -الشيخ زايد

01115033380

% 25الكشف

2

د\ ياسر إبراهيم محمد

إستشاري

سيتي مول برج )ز( الدور 2فوق مطعم روستو الحي 6- 7أكتوبر

01060766201

% 20الكشف

3

د\ احمد منصور

إستشاري

 401ش الملك فيصل برج اﻷطباء الدور  8الطالبية  -هرم

0113893666 - 01200998791

% 30الكشف

4

د /فايز عبد العليم

تجميل وحروق

 49ش نوبار  -تقاطع ش محمد محمود  -باب اللوق

01001212579- 01149040404

اﻻطفال
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ نجﻼء مرشدي

إستشاري

المجاورة  4الحي اﻷول 6 -أكتوبر

01283048018

% 25الكشف

2

د\ حيسن عيسي محمد

إستشاري

ع  49امام مول النصر الرياضي الحي 6 - 10أكتوبر

01113317164

% 30الكشف

3

د\ فؤاد حسن حنفي

إستشاري

سنتر اجياد المحور المركزي الحي 6 - 10أكتوبر

01010663907 - 01064595959

% 25الكشف لﻼعضاء  %30 -الكشف للعاملين

اخصائى

برج المدينة دور  2وحدة  225ميدان الحصري 6 -أكتوبر

0122596364

% 25الكشف لﻼعضاء  %30 -الكشف للعاملين

 4د\ مصطغي مصطفي حسن محمد

امراض القلب واﻻوعية الدموية والصدرية
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

مركزعصام بليغ

مركز

مدينة  6اكتوبر المحور عمارات الفتح برج اﻻطباء

0238353521 - 01118555333

% 20الكشف لﻼعضاء  %30 -الكشف للعاملين

2

مركز القلب التخصصي

مركز

249مدخل  109عمارات  71فدان الحي 6 - 6أكتوبر

01117392851 - 01033846645

% 20الكشف % 15 -الخدمات)عدا اﻻدوية
والمستلزمات واتعاب اﻷطباء(

3

مركز سامح الرفاعي

مركز

 355ش الخزان الحي 6 - 4أكتوبر

01008369695

% 50الكشف  % 20 -كافة الخدمات

4

د\ أحمد عبد الحكيم

استاذ

الحي اﻷول امام مطعم جاد الدور 6 - 4أكتوبر

01223881973 - 01220198828

% 20الكشف

5

د\ شريف صبري

استشارى

 1ميدان الحجاز متفرع من ش جامعة الدول  -المهندسين

0233381904 - 01006683056

% 50الكشف مع رسم القلب

6

د\ هبة ﷲ هاني عسل

استشارى

 30مجمع بريما فيستا -مجمع ماجدة  -الحي 6 - 7أكتوبر

01023635000

% 50الكشف

7

د\ أحمد يوسف القاضي

استشارى

برج  24اﻷردنية الحي  & 7برج 5اﻻمريكية الدور 2

01115579218 - 01223939861

% 30الكشف لﻼعضاء  %50 -الكشف للعاملين

8

د\ فتحي محمود حسين

استشارى

امام عيادة التامين الصحي الحي 6 - 7أكتوبر

01147025550

% 30الكشف

9

د\ مني عادل السيد الصعيدي

استشارى

طريق جمال عبد الناصر امام فاميلي ﻻند مول الحي 6 - 8أكتوبر

01201946572

% 30الكشف

10

د\ محمد حسن السيد

استشارى

27ش وزارة الزراعة -الدقي

01200126633

% 30الكشف والخدمات

جراحة العظام
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ أحمد محمود محمد

استشارى

 1247مج 6الحي 1

02237620421 - 01001439616

% 30الكشف لﻼعضاء  %50 -الكشف للعاملين

2

د\ أسامه عبد الحميد

استشارى

برج  1الدور 4زمزم مول الحصري الحي6 - 1أكتوبر

01001212579 - 01149040404

% 20الكشف

3

د\ محمد سعيد عبد المقصود

استشارى

عمارات الفتح برج اﻻطباء 2الدور 4الحي 6 - 3أكنوبر

01011002575 - 01142161131

% 20الكشف لﻼعضاء  %40 -الكشف للعاملين

4

مركز الدكتور /عمرو مطراوي

استشاري

01121110311

 50%خصم ﻻعضاء النادي علي خدمات التاهيل البدني وعﻼج
اﻻصابات ) الرباط الصلبي  -الفضاريف  -الخشونة  -اﻻوتار
واﻻربطة  -الكتف  -القدم والكاحل  -الظهر والرقبة ( برنامج لياقة
ﻻعبي الدرجة اﻻولي والناشيبن لمحتلف الرياضات  -برامح
التخسيس  -تغذية  -لياقة بدنية  -تحمل بدني

 6أكتوبر  -غرب سوميد  -المجاورة الثانية  -بلوك  14 / 15فيﻼ 2

جراحه عامه
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ عمرو عبد الرحيم

استشارى

9ش التحرير مترو البحوث  -الدقي

01143227018

% 20الكشف

2

د\ هشام محمد عبد ﷲ

استشارى

عيادة  38كايرو ميديكال المحور المركزي 6 -أكتوبر

01144334414

% 50الكشف واتعاب الجراحة

امراض نساء وتوليد
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

د\ أيمن السﻼمي

استشارى

اﻷردنية اعلي المرشدي مج  1الحي 6 - 7أكتوبر

01001662457

% 20الكشف

استاذ

كايرو ميديكال سنتر بجوار مستشفي ايدن الحي6 - 5أكتوبر

01143227018

% 20الكشف

3

د\ محمود محمد علي

استشارى

برج  1الشركة العالمية المحور المركزي

0111128461

% 30الكشف

8

عائشه محمود

اخصائى

عماره  20شارع محمد فريد الحى المتميز

01005145710

من  & 3 : 1من  10 : 7عدا الجمعه

5

د /سامية محمد رشيدي

 2د\ عادل أنور محمد عبد الرحمن

اخصائى المحور المركزي  -قطعة  2/32دور  3عقار  - 6برج اﻻطباء  -الفتح 01098384002-0238352515

9

ايمان صﻼح الدين

اخصائى

 12ش حسن اﻻكبر عابدين امام باب الحرس الجمهورى

01224461819

10

اسامه كامل محمد

اخصائى

 2ش بنك القريه القديم المنصوريه

01118608897

11

عمرو محمد اﻻنور

استشاري

برعي بﻼزا  -برج  - 1الدور 4

01000385666-38352855

 % 30لﻼعضاء والعاملين واسرهم
السبت اﻻثنين اﻻربعاء من 9 : 7

كشف  - % 50سونار  50ج % 35 -العمليات

طب وجراحة العيون
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

أكتوبر للعيون

مركز

برج 1زمزم مول الدور  5الحصري 6 -أكتوبر

0238360095 - 01003286464

% 20لﻼعضاء % 40 -للعاملين  %10 -عمليات

2

دار العيون

مركز

الحي الثامن

0238380571

% 50الكشف

 %20 -عمليات فحوصات تحاليل

مركز البصريات
م

اسم المركز

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

إيرس للبصريات

مجمع ماجدة للفنون الحصري 6 -أكتوبر

01014666525

 % 25النظارات الطبية والشمسيةت

2

اوبتيكال شوب

سيتي ستار المحور الخدمي الدور اﻷرضي 6 -أكتوبر

% 25للنظارات الشمسية % 20 -للطبية %15 -
للعدسات

3

الشروق للبصريات

المحور المركزي بجوار البنك العربي الحصري

01006500925

% 25للنظارات الشمسية % 25 -للطبية %10 -
للعدسات

3

Happy VUE Eyewear

وحد  144فاميلي مول الدور  2المحور المركزي

01000303355

% 25للنظارات الشمسية % 25 -للطبية %15 -
للعدسات

3

كونكت لسماعات الطبية

برج  2الدور  1أبراج عزيز ميخائيل المحورالمركزي

01010091891

% 20السماعات الطبية  %25 -مستلزماتها

اﻻسنان
م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

مركز أحمد حسيب

مركز

 137عمارة بجوار جومانا  2مج  1الحي  - 7الشيخ زايد

01011988431

% 50الكشف

 %30 -خدمات اﻻسنان

2

الحلول المتكاملة لﻼسنان

مركز

فيﻼ  13بلوك  15\4ش المدينة المنورة مج  11غرب سوميد

01002263800 - 0238354706

% 20الكشف

 %10 -خدمات اﻻسنان

3

مركز مصر لطب اﻻسنان
محمد حسن نور

مدرس

 215اول الحى السابع امام جهاز  6اكتوبر ميدان النادى

01207070068 - 01117203024

% 50الكشف

 %20 -خدمات اﻻسنان

4

المركز الدولي لطب اﻻسنان

مركز

4- 212أ -سنتر اﻷردنية الحي  6 - 7أكتوبر

01069554270 - 01061604466

% 50الكشف  %20 -خدمات اﻻسنان

5

شمردل لطب الفم واﻻسنان

مركز

6

مكتب 23برج 3الدور  2سنتر هنيدي اﻻمركية المحور المركزي 01003241511 - 01004487946

ايفر وايت لﻼسنان

مركز

ﻻسيتي مول الدور  3المحور المركزي الحي 8

01033122956

حسن ابراهيم

مركز

الحي  -1مجاورة  1عمارة  - 39الدور الثاني

01002329005-01124017050

7

هيلثي لطب اﻻسنان

مركز

عمارة  39الدور  2مج 1الحي اﻷول امام جامعة  6أكتوبر

% 50الكشف  %20 -حشو اﻻسنان %10 -زراعة
اﻻسنان
% 50الكشف

 %25 -تقويم اﻻسنان

50%على الكشف%15-زراعة  %20 -تركيب وتبيض

% 50الكشف  %20 -تركيبات %15 -زراعة اﻻسنان
01002329005 - 01124017050
30%-باقي الخدمات

8

د\ أيمن رؤوف أحمد

استشارى

كايرو ميديكال سنتر بجوار مستشفي ايدن الحي6 - 5أكتوبر

0238244933 - 010001282350

% 30الكشف

9

د\ محمد أمحد محمد

استشارى

321ش الملك الصالح امام كنتاكي

01115790308

% 30الكشف

10

د\ مروان حسين فوزي

استشارى

كايرو ميديكال سنتر بجوار مستشفي ايدن الحي6 - 5أكتوبر

01003637055

% 30الكشف

11

د\ أشرف المسيري

استشارى

عمارة  191امام النساجون الشرقيون المحور المركزي الحي 5

01111009302

% 30الكشف  %20 -خدمات %10 -زراعة وتقويم

12

د\ أميرة محمد جﻼل

استشارى

سنتر اﻷردنية اعلي صيدلية احمد يحيي الحي 7

01009083632

% 30الكشف

13

د\ مصطفي ممدوح

استشارى

حدائق اﻻهرام مدخل بوابة خوفو

01009766616

% 50الكشف  %20 -تركيبات

14

د\ أميرة إبراهيم محمد

استشارى

عمارة  1775شالرع  42مج 8الحي 6 - 3أكتوبر

01112302814

% 30الكشف  %20 -تركيبات

15

د\ محمد أحمد سالم

استشارى

اعلي مطعم روستو زمزم مول الحصري

01007506098

الكشف مجانا  %50 -علي جميع الخدمات

16

د\ لينا محمد سعيد

استشارى

 212سنتر اﻷردنية 4أ الحي 7

01069554270 - 01061604466

% 50الكشف

 %20 -خدمات اﻻسنان

17

د\ حسام الدين فؤاد حجاج

استشارى

مدخل هايبر وان بجوار بنك اﻹسكان  -الشيخ زايد

01100737340

% 50الكشف

 %20 -خدمات اﻻسنان

18
19

د /فهيم عبد العزيز
د  /احمد كمال غازي

6اكتوبر –الحصرى46 -ب المحور المركزى –بجوار ممدوح غطاطى

استشاري

الحي  - 4مركز المدينة الدور  2مكتب 13

01100200209-01100121200
1000245222

50%على الكشف%15-على باقى الخدمات

كشف  %20 -تركيبات  % 30 -عﻼج وعمليات 50%

العﻼج الطبيعى

م

الطبيب

الدرجه
العلميه

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

أكتوبر كير

مركز

 303ع أمام التوحيد والنور المحور المركزي 6 -أكتوبر

01110888600

 % 20الكشف  %15 -الجلسات

2

المصري

مركز

الدور الثالث جولدن مول ميدان فودافون المحور المركزي6-أكتوبر

01090955569

 % 50الكشف  %40 -الجلسات

3

بدي أند سول

مركز

 435ش رنا مول الحي 6 - 3أكتوبر

01005606723

الكشف مجانا  %40 -الجلسات

4

بدي أند سول

مركز

 14ش  89ثكنات المعادي

01093727111

الكشف مجانا  %40 -الجلسات

5

المركز التخصصي

مركز

مجمع على الدين مبني ب الدور اﻻول ليلة القدر  6اكتوبر

01005133040 - 01026302266

% 25الكشف  %25 -الجلسات

6

مركز الهﻼل

مركز

 18ش مدخل المستقبل السوق القديم الحي 6 -6أكتوبر

01222255602

 % 40الكشف  %40 -الجلسات

7

دجلة للعﻼج الطبيعي والسمنة

مركز

برج اﻷطباء  1الدور  2المحور المركزي الحي 6 - 3أكتوبر

0117601444 - 01211959449

 % 50الكشف  %50 -الجلسات

8

د\ حمدي عبد الجواد

اخصائى

مركز المدينة المنورة امام المرشدي الحي 6 - 7أكتوبر

01282698897

الكشف مجانا  %40 -الجلسات

9

د\ محمد حسين الجندي

اخصائى

 23ش بنك مصر امام مدرسة النصر الحي المتميز 6 -أكتوبر

10

د\ عبد العاطي بكري

اخصائى

 113عمارات أكتوبر الدور  4امام دياموند مول الحي - 7
6أكتوبر

 % 20لﻼعضاء  %25 -للعاملين
01119300802 - 01021155560

% 25الكشف  %20 -الجلسات

الصيدليات
م

اسم الصيدلية

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

نيفين

أبراج عزيز ميخائيل المحور المركزي

01111929010

% 14محلي %5 -مستورد  %10 -مستحضرات -
 5%ورقيات

2

نور الدين حسين

عمارة  150شارع  19الحي الخامس

01116001424

% 10محلي %5 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

3

سعد

عمارات بنك التعمير واﻹسكان المحور المركزي

01002704507

% 12محلي %5 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

4

إيمان خاطر

ش جيل  2000بالقرب من مدرسة ام المومنين الحي الثاني

01090179299

% 12محلي %6 -مستورد  %12 -مستحضرات -
 6%ورقيات

5

مايا محمود شمخ

عمارة 21إسكان الشباب مج 3الحي 11

01158283459

% 15محلي %7 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

6

د  /احمد الكاشف

دايموند مول

01124199997

% 15محلي %7 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

7

نبض

شارع الخزان مول شيرينكو المحور المركزي

01000776976

% 13محلي %7 -مستورد  %10 -مستحضرات -
 6%ورقيات

8

شيماء صالح

عمارة  37مج  3الحي  - 3الشيخ زايد

01021560882

% 10محلي %5 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

9

غادة حنا

عمارة  61بجوار بنك اﻹسكان والتعمير مج 5الحي 12

01117319635

% 12محلي %7 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

10

النواوي

الحي  - 3الحي - 4الحي  -7الحي 2

19813

% 16محلي %7 -مستورد  %7 -مستحضرات %7 -
ورقيات

11

محمود خلف

سنتر جدائق الفيروز محور الكفراوي الحي 3

01118791017

% 15محلي %7 -مستورد  %12 -مستحضرات -
 6%ورقيات

12

فؤاد

سنتر اﻻمريكية بجوار كشري التحرير الحي اﻷول

01098078059

% 16محلي %8 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات
% 16محلي %8 -مستورد  %0 -مستحضرات %0 -
ورقيات

13

الدكتور

سنتر علي الدين خلف دياموند مول

01030307500

14

صيدليات ألفا

6اكتوبر –الحى الرابع –خلف مدرسة النيل –المجاورة اﻻولى

1111130642-1099509210

 12%اﻻدوية المحلية
 % 6اﻻدوية المستوردة

15

صيدلية عز الدين

عمارة  25مجمع الوزارت شارع عمر عبد لخطاب مساكن شيراتون
-الحى الثانى مجاورة  1ققطعة 89المحور المركزى

1116111591- 15055

 % 14محلي  %7مستورد
 % 5مستحضرات تجميل

16

صيدلية د  /حبيب محمد

الحي  – 2مجاوزة  6عمارة  -21/6محور الكفرواي

01060960061-01155302638

 15%اﻻدوية المحلية
 7%اﻻدوية المستوردة

17

صيدليه د /فاطمة ابو العز

الحي  -4مجاورة  2عمارة  351الشارع الموازي للخزان

01025346379-01557720946

 % 16محلي  %7مستورد
 7%مستحضرات

18

د /جون فتحي

الحي  8مول فايف ستار اعلي اوﻻد رجب

01020406848- 38894459

 15%محلي  % 6 -مستورد

معامل التحاليل
م

اسم المعمل

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

المختبر

جميع الفروع

19014

 % 20التحاليل التقليدية والروتينية

2

البرج

جميع الفروع

19911

 % 20التحاليل التقليدية والروتينية

3

الشمس

 75المحور المركزي الحي الثاني

19445

 % 40علي كافة التحاليل

4

طيبة

 39ش المحور المركزي امام مطعم جاد

19236

 % 35علي كافة التحاليل

5

ابن حيان

 15ش المرعشلى تقاطع احمد حشمت

01111177665

% 35لﻼعضاء  % 40 -للعاملين

6

كايرو ﻻب

ﻻسيتي مول اعلي خير زمان المحور المركزي الحي 6 - 8أكتوبر

19962

 % 40علي كافة التحاليل

7

الحياة

مركز هنيدي التجاري امام الحصري

0238377762

 % 25علي كافة التحاليل

8

ميتا ﻻب

سيلفر مول الدور الرابع بجوار سيتي سكيب مول

01000052241

 % 50علي كافة التحاليل

9

بليغ

أبراج الفتح برج 7ب الدور 2

01013893333

% 20لﻼعضاء  % 30 -للعاملين

10

أكتوبر ﻻب

كايرو ميديكال سنتر بجوار مستشفي ايدن الحي 5

01009209895

% 40لﻼعضاء  % 50 -للعاملين

11

النور

ش كان كان الحي  6 - 12أكتوبر

01275117316

 % 50علي كافة التحاليل

12

كوين ﻻب

اركان مول مبني  5الدور  3الشيخ زايد

01026872912

 % 40علي كافة التحاليل ) %20الحساسية والمناعة(

13

الحكمة

أبراج المدينة سنتر أ الحصري المحور المركزي

16059

 % 60علي كافة التحاليل

14

سبيد ﻻب

كافة الفروع

19358

 % 40علي كافة التحاليل

15

د\ علي شمس الدين

9ش جامعة الدول ناصية ش جزيرة العرب

01279355752

% 40لﻼعضاء  % 50 -للعاملين

معمل د /محمد البدينى )فرست ﻻب(

46ش محى الدين ابو العز -الدقى

16
17

سﻼمتك

مجمع ماجدة الدور 4

01151840005
01010714440

خصم %30لﻼعضاء والعاملين على كافه التحليل

% 35لﻼعضاء  % 40 -للعاملين

مراكز اﻷشعه
م

اسم المركز

العنوان

تليفون

نسبة الخصم

1

اﻻهرام  6اكتوبر

رنا مول بعد التوحيد والنور فوق سوبر ماركت المحمل

01006029064

% 15لﻼعضاء  % 20 -للعاملين

2

برايت سكان

3

الشروق لﻼشعه  6اكتوبر

19668

 % 30علي كافة اﻻشعة والتحاليل

4

فرست سكان

قطعة  8\26امام مترو ماركت الحي الثامن
وحده رقم  b14 & b1بالطابق اﻻرضى المنخفض كايرو ميديكال سنتربجوار
مستشفى الشرطه المحور المركزى
مجمع ماجدة مبني بريما فيستا الحصري

01146106344

% 30لﻼعضاء  % 50 -للعاملين

01225103333-0238896170

% 25لﻼعضاء  % 30 -للعاملين

5

كابيتال سكان

45ش النصر ميدان الجزائر المعادي الجديدة

01066619000

% 50رنين مغناطيسي  % 30 -اﻻشعة العادية

6

تكنو سكان  6اكتوبر

ميدان الحصرى الطريق المقايل لسنترال اﻻمريكيه

19989

 % 30علي كافة اﻻشعة

7

مركز العاصمة للعﻼج الطبيعي

8

مركز محمد رفاعي لﻼشعة
التشخصية

مركز اكتوبر التجاري شارع مصر – المحور المركزي قبل سيتي سكيب عمارة  3الدور الثاني

1276882236-01223907926

 353ش الخزان الحي  6 - 4أكتوبر

01000325200

خصم  % 50علي الجلسات لﻸعضاء والعاملين والكشف مجانا

% 20موجات صوتية  % 10 -باقي اﻻشعة

الطب النفسي واﻻدمان
1

د  /هاني حامد علي

كايرو ميديكال  -الحي  - 5ع  790الدور 2

01008833248

20%

2

د /محمود احمد فرج

الحي ﻻ 2مجاورة  2عمارة  341الدور  2امام التوحيد والنور المحور المركزى

01111636700

% 40على الكشف وجميع الجلسات

1

د /محمد رضوان محمد

التغذية والسمنة
مستشفي  6اكتوبر  -الدور الثاني

01017077222

20%

