العنوان

التلٌفون

التلٌفون

التخصص

م

االسم

قنــا – ش الجمهورٌة – عمارة سحٌـــلة

3366888

1226634177

اطفال

1

د /عـــادل محمــد غانــــم

ت01001241767/

2

د /.محمد احمد نجم

قنا برج الروضة

3

د /.نزار عبدالرؤوف ابوحالوة

قنا برج الروضة

ت01223842230 /

4

د /.زٌنب ٌس عبد المتجلى

قنا – عمارة المناعى

ت 3330920 /

5

د /أسامه حسٌن عبد هللا

6

د /أحمد النحاس أحمد عبد العال

7

د /هانً حردان فهٌم ربٌعً

8

د /نٌفٌن محمد عبد القادر

اطفال
االحد واالثنٌن كل اسبوع

اطفال
اطفال

نجع حمادي – أمام زغلول للحلوٌات قنا بجوار بسمة
الشمال

اطفال
ت01142696079/

قوص – مٌدان النوبة – أمام نادي السلة

6853550

دشنا – شارع مسجد السادات

6742151/096

اطفال

قنا – مركز دار الحٌاه – بجوار مستِشفً قنا العام

ت01115373153/

اطفال

9

د/إبراهٌم أحمد عبد اللطٌف

قنا – مٌدان الكمال

ت01015270858 /

اطفال

10

د /مى رفعت محمد الزهٌرى

قنا اعلى غاز االقالٌم

ت01010720929 /

االورام والطب النووى

11

د/محمد عبد الرازق السنبسً

قنا – فوق بٌتزا هوم – أمام بنك اإلسكندرٌة القدٌم

53220772

12

د /عبد الحكٌم عرٌان مصطفً

قنا – ش المرور القدٌم

13

د /عبد القادر الهاشمً

قنا -ش الحاكم العسكرى

14

د /جمال رمضان الطوٌل

15

د /جٌهان جمال عمار

16

د /محمد عبد الماجد محمد األحمر

17

د /محمود أحمد محمد الشرٌف

18

د /أنجً خلف عبد المسٌح

1286671353

اطفال

الباطنة
الباطنة
الباطنة

ت01223323835/

قنا – عمارة األندلس خلف نادي الشرطة

5325132

الباطنة

قنا – حوض 10

5333811

الباطنة

قنا الشنهورٌة أمام مسجد سعٌدة

ت01122003456/

الباطنة

قـــــــــوص

6850440

قنا – مركز دار الحٌاة بجوار مستشفً قنا العام

ت01222241286/

19

د /مورٌس مٌالد عبٌد

قنا  -ش المستشفٌات

5324384

20

د /عبد الرؤوف حفظً متولً

قنا – بجوار عمر أفندي

96532570

21

د /أحمد صالح

قوص – أمام شركة عمر أفندي

ت01151817806/

22

د /أسماء علً أحمد

دشنا – الطرٌق السرٌع أمام ا

ت01001922486/

الباطنة

23

د /.شٌماء احمد عبد الحى بهلول

قنا امام المستشفى العام

ت01011297491 /

الباطنة

24

د /.فخرى محمد عثمان

قنا  -ساحل الغالل

ت5323274/

الباطنة

25

أ0د /إسماعٌل موسً عبد اللطٌف

نجع حمادى خلف بٌع المصنوعات

26

د /أحمــــــــد بكــــــر محفـــــــوظ

قنا  -ش ٌ 23ولٌو – خلف نادي الشرطة

5325887

27

د /مدحت شهدي سلٌمان

قنا – ش عبٌد

ت01223818492/

العٌون

28

العٌون الدولى باالقصر

العوامٌة – شجرة الدر – من شارع خالد بنى الولٌد

 19650للحجز

العٌون

29

مستشفى دار العٌون بقنا

شارع المدارس بجوار المستشفى العام

ت01148068111/

30

د /.محمود عوٌس على

قنا  -برج الروضة  -دشنا  -قفط  -قوص

31

د /احمد على احمد عامر

قنا بجوار النساجون الشرقٌون امام بسمة الشمال

ت01094950558 /

108177891

الباطنة
الباطنة

1001832772

الباطنة
الباطنة

1201809107

الباطنة

العٌون

قنا 01007707720 -
دشنا01117836875 -

123382759

العٌون

العٌون
قفط 01284669165 -
قوص 01001645274 -

العٌون
العٌون

32

د /أحمــــــد أبو الٌســــر محمـــــد

قنا  -عمارة الخدٌوي

ت5338956/

106947950

المسالك البولٌة

33

د /جمـــال عبد الحمٌد الصغٌــــــر

قنــا -ش المستشفً العام – أمام جراج األتوبٌس

ت01094817808 /

ت01001875340 /

المسالك البولٌة

34

د /محمد سٌد عبد القادر

35

د/محمد أحمد عالم

36

د /محمد عباس مصطفً

قنا -ش المحطة عمارة مجلس المدٌنة

37

د /.عمرو محمد الصغٌر

قنا امام المستشفى العام

38

د /زكً فاروق عارف

قنـــا – عمارة األندلس

انف وازن وحنجرة

39

د /عمرو موسً عبد الرحمن

قنا  -أمام مستشفً قنا العام

انف وازن وحنجرة

40

د /أبو الحسن عبد القادر الشاذلً

قوص – ش أبو بكر الصدٌق

41

د /عامرعبد الحمٌد علً

دشنا – بجوار مسجد السادات

42

د /اسامه كمال الدٌن طاٌع

أخصائى أنف وأزن وحنجرة

ت01148049045/

43

د /.احمد جابر عبد الرحٌم

قنا الشنهورٌة بجوار عمر افندى

ت01224360370/

44

د /ولٌد جمال الدٌن عبد المتعال

قنا  -برج الفٌروز شٌ 23 -ولٌو

ت01025888589 /

ت01065459050 /

المسالك البولٌة

قنا – ش كوبري دندره

ت5343525/

1099484934

المسالك البولٌة

ت01002019883/

5327767/096

المسالك البولٌة

ت01016260196/

1145543029

المسالك البولٌة

انف وازن وحنجرة

ت0966854430/

انف وازن وحنجرة

قنا ش ٌ 23ولٌو برج الروضة

965323966

انف وازن وحنجرة
انف وازن وحنجرة

1005602090

اوعٌة دموٌة

45

د /.عبد الرحٌم فتحى محمد

قنا امام المستشفى العام

ت01011297492 /

اوعٌة دموٌة

46

د /خالـــد محمـــود حسٌن

قنا -ش ٌ 26ولٌو بجوار نادي الشرطة  -أمام الرمد

5321967

أسنان

47

د /أشرف محمد محمد علً

قنا اعلى عبده كباب بجوار مدٌرٌة االمن

5320011

أسنان

48

د /أسماء عبد الرضً سعد

قنا – الشئون بجوار البنزٌنة

096 /5211931

1006413126

أسنان

49

د /عالء الدٌن محمد صدقً

قوص  -مٌدان النوبة ش أبوبكر الصدٌق

6846827

1272254710

أسنان

50

د /هدي سٌف شرقاوي

قنا ش المستشفى العام

5328844

أسنان

51

د /محمود سالم محمود

قنا – الشئون أمام البنزٌنة

113399261

أسنان

52

د /محمد صالح علً

دشنا

أسنان

53

د/هشام حسٌن عبدالاله

نجع حمادى  -امام محل زغلول للحلوٌات

أسنان

54

د /.استٌر صبرى ثابت

قنا ش عبٌد امام مدٌرٌة االمن

ت01200408812/

55

مركز الجامعة لطب وجراحة االسنان

قنا  -حوض 10

ت 01020466676 /

56

د /احمد محمد سعد على

مٌدان الكمال عمارة احمد الضوى

ت01003745364 /

57

د /عماد علً الطٌب

قنا ش المشتشارٌن اعلى صٌدلٌة ولٌد

ت5348022/

58

محمود عبدهللا حفنى

قنا – امام المستشفى العام

59

د /.احمد على عبد الرحٌم

60

د /كرم مسلم عٌسً سلٌمان

61

د /.محمد عبد هللا خلٌفه

62

ا0د /حمدي محمد حسٌن شحات

63

د /عبد هللا محمد طه علً  -مدرس بطب قنا

64

د /محمد عبد الشافً محمد مدرس بكلٌة طب
قنا
د /بهــــاء محمد عبد العزٌز

1285877802

أسنان
أسنان

ت01015270858 /

أسنان
جراحة التجمٌل
جراحة التجمٌل

قنا-ش ٌ23ولٌو برج الروضة

ت01028371660/

جراحة التجمٌل

قنــــا – أمام جراج األتوبٌس بجوار المستشفً الجامعً

ت5344740/

جراحة القلب

امام المستشفى العام برج الشرٌف

ت01012145655 /

قفط ت 010602440 /

باطنه وقلب

قنا – امام النساجون الشرقٌون – بجوار بسمة الشمال

5343732

108191374

جراحة عامة

قنا امام المستشفى العام

1090098140

1000403474

جراحة عامة

قنا – شٌ 23ولٌو – خلف كلٌة الهندسة

ت01128400068/

جراحة عامة

قنا  -حوض (  ) 10أمام الري

5333811

5333812

جراحة عامة

66

د /أحمد عبد الحمٌد السٌد

قنا بجوار نادى ضباط الشرطه امام مستشفى الرمد

5331899

5328147

جراحة عامة

67

د /علً السمان شٌت سٌد

دار الحٌاة الطبً بجوار مستشفً قنا العام

5323311

1003063657

جراحة عامة

68

د /ولٌد عبد الحمٌد علً

دشنا – ش المركز أمام المحكمة

ت01141828583 /

جراحة عامة

69

د /محمد حسن طاٌع

قنا بالمنشٌه امام االحوال

965310354

جراحة عامة

70

د /أسماء جابر رزق –المدرس بكلٌة الطب

قنا – ش المستشفً العام أعلً مركز دار العٌون

ت01006772837/

جراحة عامة

71

د /.محمد ٌوسف احمد

قنا:ش ٌ 23ولٌو

ت01006772837/

جراحة عامة

65

د /.عبدة فاروق احمد – اخصائى بمستشفى
قنا العام
د /.عٌسى محمد حجازى

امام المستشفى العام بجوار منصور شفولٌة

ت01157564483/

جراحة عامة

قنا بجوار مسجد سٌدى عمر

ت01124940780 /

جلدٌة

74

د /صفٌة سٌد محمد

قوص طرٌق النصر امام المطافى

ت0111742260/

جلدٌة وتناسلٌة

75

د /عادل محمد جاد

نجع حمادي -شارع المحطه

ت01144002895/

جلدٌة وتناسلٌة

76

د /.محمود صالح على حسن

دشنا

ت01007419233/

جلدٌة وتناسلٌة

77

أ.م.د /.حسن محمد ابراهٌم

بجوار المستشفى العام اعلى منصور شفولٌة

ت0693345954 /

جلدٌة وتناسلٌة وامراض الذكور

78

د /جمال أبو المجد محمد

قنـــا – ش عبٌد

ت5332288/

جهاز هضمى

79

د /محمود سالمة أحمد

دار الحٌاة الطبً بجوار مستشفً قنا العام

80

د /.على عبد الرحمن غوٌل

81

مركز الهاشمى للكلى الصناعى

82

د/حسنً محمد عزمً

83

د /أحمد عبد الفتاح علً

72
73

ت5320381/

1006188981

جهاز هضمى

ت 01001636552 /قنا -
ت5338955/

ت 01018818184 /نجع
حمادى

جهاز هضمى

قنا شارع الحاكم العسكرى

1148062329

1063105300

جهاز هضمى

قنا -المنشٌة البحرٌة

ت5324491/

1096010851

حمٌات

قنــــا – بجوار مدٌرٌة األمن  -أمام نادي البرٌد

ت01001877679/

صدر

84

د /.عالء رشاد محمود

-ش ٌ 26ولٌو بجوار البنك القطرى

01021991127

صدر

85

د /.فوكٌه فرٌد هرمٌنا

قنا ش االقصر امام المطافى

ت0963326860 /

صدر

86

د /عبدا لرحٌم سٌد توفٌق

قنا مٌدان الساعة اعلى محالت سمراء

5324288

عظام

87

د /عبد السالم محمود مراد

88

د /سعٌد أحمد محمد

89

د /محمد أحمد عبد المجٌد الطٌب

90

د /.اٌمن عبد الصبور شاذلى

91

د /.محمد فتحى أمٌن

92

د /.خالد حسن مسلم

93

أ.م/أسامة حمدي سالمان

94

د /.احمد ٌوسف احمد عبد الظاهر

95

د /.احمد عبد الرحٌم االفٌونى

96

د /علً ربٌع كامل

97

د /.اسالم جاد الرب ( اسالم المالكى )

98

مركز د /محمد عاشور لألشعة

99

) قنا سكان (

100

مركز الحٌاة لألشعة

101

مركز النٌل ألشعة العٌون

قنا امام المستشفى العام
نجع حمادى شارع المحطة

قنا  -حوض 10

5327853

1020304084

عظام

قــــوص -ش الجمهورٌة

6847322

108177891

عظام

دار الحٌاة الطبً بجوار مستشفً قنا العام

5323311

1143882121

عظام

ش .المدارس امام قاعة مٌراج

ت0965347351 /

1066120686

عظام

قنا  -امام المستشفى العام
أ.م طب فنا -امام النساجون الشرقٌون – بجوار بسمة
الشمال
قنا  -بجوار المطافى
نجع حمادى  -خلف بٌع المصنوعات

ت01007262708 /

عظام

ت01003812044 /

عظام

ت 01008090445 /

عالج االالم الكشف فقط

نجع حمادى 01019793244 -

قنا 01003787224 -

عالج االالم الكشف فقط

قنا -ش ٌ 23ولٌو

ت01098794789/

1061085109

عالج االالم الكشف فقط

استاذ مساعد بكلٌة بطب فنا -ش المستشارٌن – أعلً
صٌدلٌة ولٌد

1027806724

امام المستشفى العام برج الشرٌف

ت 01012870505 /

مخ وأعصاب

قنا – عمارة الخدٌوي

ت5326443/

مركز أشعة

ش ٌ 23ولٌو

ت5341513/

مركز أشعة

ت01002612728 /

مخ وأعصاب

قنا-اعلى خٌر زمان امام المستشفى العام

ت01093866721/

1208986769

مركز أشعة

نجع حمادى برج موسى

ت01091948604/

966587095

مركز أشعة

102

مركز الدكتور على عطٌة لألشعة

نجع حمادى ش المحطة

ت01091861153/

103

مركز د /سعٌده محمدلألشعة بقنا

104

مستشفى الرجاء التخصصى بقوص

مركز أشعة

شارع المستشارٌن برج زهرة المستشارٌن

ت01095716764 /

ت0963335431 /

مركز أشعة

شارع الموقف الجدٌد بقوص

ت966846630/

فاكس 0966854828 /

مستشفى

105

مستشفى جامعة عٌن شمس التخصصى

شارع الخلٌفة المؤموم

فاكس 24039036

106

مستشفى القصر العٌنى التعلٌمى الجدٌد

كورنٌش النٌل القاهرة

مستشفى

107

مستشفٌات جامعة االسكندرٌة

ش كلٌة الطب محطة الرمل

مستشفى

108

مستشفٌات جامعة اسٌوط التخصصى

اسٌوط

مستشفى

109

مستشفى قنا الجامعى

طرٌق قنا الغردقة

مستشفى

110

مستشفى قنا العام

ش كبرى دندرة

مستشفى

111

مستشفى جمعٌة الهالل االحمر بقنا

قنا  -مدٌنة العمال

مستشفى

112

مستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج مدٌنة نصر

مستشفى

113

مستشفى االقصر الدولى

االقصر

مستشفى

114

مستشفى النٌل بالغردقة

115

معمل البرج

116

معمل المختبر

مستشفى

طرٌق المطار سقاله الغردقة

653550975

653550976

مستشفى

قنا مٌدان المحطة وجمٌع الفروع

رقم برٌدى 12411

فاكس 22454360 /

معمل تحالٌل

قنا برج سحٌله -ش -المحطه

جمٌع الفروع

معمل تحالٌل

117

معمل الخضٌرى

قنا – برج الروضة

965330185

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

118

معمل الخضٌرى

ابوتشت ش بور سعٌد

966582522

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

119

معمل الخضٌرى

نجع حمادى ش المحطة

966718822

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

120

معمل الشفا

قنا المام المستشفى العام

6915415

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

121

معمل الشفا

قفط بجوار البنك االهلى

6853551

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

122

معمل الشفا

قوص مٌدان النوبة

ت0110433000/

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

123

معمل النٌل

قنا امام المستشفى العام

ت01200686098/

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

124

المعمل المصرى االلمانى

دشنا امام كبرى الجبانة

1093341098

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

125

معمل الجامعة

قنا  -امام المستشفى العام

1119004502

وجمٌع الفروع

معمل تحالٌل

126

معمل ابن سٌنا

قنا مٌدان الكمال

جمٌع الفروع

127

معامل الحكمة

معمل تحالٌل

قنا  -ش الجمٌل وجمٌع الفروع

ت01067731112 /

ت0963322053 /

معمل تحالٌل

128

معامل الفا للتحالٌل الطبٌة

قنا امام مستشفى الصدر و ( جمٌٌع االفرع )

ت01204943681 /

ت 16191 /

معمل تحالٌل

129

معمل الحٌاة للتحالٌل الطبٌة

قنا ش كوبرى دندرة بجوار صٌدلٌة الصالح

ت01100711112 /

معمل تحالٌل

130

د /فاتن محمد ابو الوفا

نجع حمادي -ش توفٌق الحكٌم

ت01062977729/

نساء وتولٌد

131

أ0د /سٌد أحمد محمد طه

األقصر -ش الكعبة قنا بجوار المستشفى العسكرى

2275788/095

نساء وتولٌد

132

د /سمٌــــر سعـــــد قطــــــري

قنا ش الجمٌل

5331361

نساء وتولٌد

133

د /سهٌــر موســً نور الدٌــن

قنا ش مدٌنة العمال خلف نادى الفتٌات

5327510

نساء وتولٌد

134

د /محمود أحمد عبد الرحٌم داود

135

د /صفاء أحمد الصاوي

136

أ.د /عزت حامد سٌد

137

د /سٌد أبو العباس محمد

قنا امام نادى ضباط الشرطه  -مركز امومه

ت01006240865 /

ت01122020906 /

نساء وتولٌد

قنـــا – ش ٌ23ولٌو

5340900

122456456

نساء وتولٌد

قنــــا  -عمارة األندلس

331416

328796

نساء وتولٌد

دشنا –

نساء وتولٌد

