جامعـــــة دميـــــاط
فرع صندوق الرعاية الطبية بدمياط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان بالتعاقدات
مع صندوق الرعاية الطبية للسادة
أعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة
 -1بيان بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق
 -2بيان بالمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع الصندوق.
- -3الفحوصات

مراكز االشعة

مراكز التحاليل الطبية

 -4السادة االطباء فى جميع التخصصات المتعاقدين مع الصندوق
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

بيان بالصيدليات املتعاقدة مع الصندوق

صيدلية سالى
دكتورة/سالي محمد طه صواب
تفويض األستاذ /محمد المتولي محمد محمود

تسجيل ضريبى220-874-944:
بطاقة ضريبية11118:

ممف ضريبي  5 /08370/181/01/09:مأمورية طمخا

صيدلية الجمل
دكتور/مصطفى أحمد النشوقاتى

العنوان :دمياط االعصر –ش الجربى –أمام أصيمة

ممف ضريبى5/66/181/13/2:

سجل تجارى61792:

جامعـــــة دميـــــاط
فرع صندوق الرعاية الطبية بدمياط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيدلية الزهراء
دكتورة /سمر حسن حسين العيسوى
العنوان :دمياط الجديدة

ممف ضريبى5/509/181/16/1:
ب  .ضريبي772:

تسجيل ضريبى5912828747:

مأمورية  :شربين

صيدلية محمد كريم
دكتورة /أيمن حسن زاهر بمبع

العنوان :ميدان مصطفى كامل –سموحة-اإلسكندرية
ممف ضريبي 5/9/12/181/-/13:
بطاقة ضريبية 10654:

جامعـــــة دميـــــاط
فرع صندوق الرعاية الطبية بدمياط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوال :بيان باملستشفيات املتعاقدة مع صندوق الرعاية الطبية ألعضاء هيئة
التدريس والعاملني جبامعة املنصورة
أوال :املنصورة
مستشفى المنصورة الجامعي
(المستشفى الرئيسي)

العنوان

تليفون  -فاكس

اجلوة

المنصورة ش الجهورية

2267012/13/14

مستشفى الطوارئ الجامعي

المنصورة ش جيهان

مركز الجهاز الهضمي

المنصورة ش جيهان

2265473/72
2233568/67
2240924
2243319
2243320

ف2243220:
مركز الكمى والمسالك البولية

المنصورة ش الجمهورية

مركز الطب وجراحة العيون

المنصورة ش الجمهورية

مستشفى األطفال الجامعي

المنصورة ش الجمهورية

مستشفى الباطنة التخصصي

المنصورة ش الجمهورية

مركز االورام جامعة المنصورة

المنصورة ش جيهان

ت2262222

ف2263717
2216440خمسة خطوط
ف356104:
2230176
2230178
2234096

ربط هندسي1539
مستشفى الطمبة الجامعي-وحدة
العالج بأجر

وحدة العالج بأجر بكمية طب األسنان

مجمع الخدمات الطالبية

ربط هندسي1575

المنصورة ش الجمهورية كمية طب األسنان
2245734

مركز المنصورة الطبى

المنصورة بجوار مدارس الهدى والنور

2262762
2269109

ف2269108:

جامعـــــة دميـــــاط
فرع صندوق الرعاية الطبية بدمياط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستشفى جمورى جروب لمقسطرة

المنصورى مبنى مركز المنصورة الطبى

9801598
9801599

الدور األول العموى بجوار مدارس الهدى

9801602

والنور

9801601

ف223,123:
226210

مستشفى مجمع اإليمان

المنصورة ش سعد الشربينى

2359244
2359245

ف0502359242:
مستشفى الدلتا لقسطرة القمب

المنصورة ش جيهان
أمام مستشفى الطوارئ

أ.د/محمود محمد يوسف

مستشفى الجياد لمصحة النفسية

الكيمو8طريق طمخا –شربين أمام كفر
الطويمة

العيادة 24:ش الجيش أمام المحافظة

3/2/2227601
01066313400
01281310003
01115550507
2910775
2910188

2212406

01223997431

ثانيا  :القـــــــاهـــــــــرة
مستشفى جامعة عين شمس
التخصصى

مستشفى دار الفؤاد لجراحة القمب
والصدر واألوعية الدموية

ش الخميفة المأمون

ف22605805:

الجيزة امتداد ش26يوليو المنطقة السياحية

8356030

 6أكتوبر

ف835605:

أ.د/نبيل فرج

01223102180

أ/محمد منصور

01003580531

د/محمد عزمى

مستشفى الشيخ زايد

24020374

مدينة الشيخ زايد ـ ـ ـ ـ طريق محور26يوليو

01005286995
38500921
38500927

ف38505906:

جامعـــــة دميـــــاط
فرع صندوق الرعاية الطبية بدمياط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستشفى السالم الدولى

مستشفى النيل بدراوى
المركز الطبى لممقاولون العرب
المركز الطبى العالمى-و ازرة الدفاع

كورنيش النيل –المعادى
د/شيرين

5240250-5240077
ف5240066:
01227301311

كورنيش النيل-المعادى

5240022
ف5240343:
01005172413

الجبا األخضر

ف23425865:

أ/محمد السعيد

القاهرة-مدينة نصر

مدينة نصر 39عباس العقاد

23426000

02/2623990

ف02/2623995:

ثالجا  :اإلسلنـــــدريــــــــــة
مستشفى الطمبة الجامعى(الفنار)
جامعة اإلسكندرية
المستشفى األلمانى

مستشفى إبراهيم عبيد التخصصى

اإلسكندرية طريق الحرية بجوار شرطة
النجدة – باب شرق
اإلسكندرية56ش عبد السالم عارف
أ/سمير سرحان
اإلسكندرية 76ش عبدالسالم عارف

5841806
5841717
ف5840757:
01009666867
5865026
5861262

رابعا :دميـــــــــــاط
مستشفى دار الشفاء

مستشفى دار الحياة

ش سعد زغمول بجوار عمارة األوقاف
دمياط الجديدة – الحى الثانى المجاورة
الثانية بجوار كمية التربية النوعية مركز

فاكس 057/ 2401680:

خامسا  :طنـــــطـــــا

مستشفيات ومراكز مغربى لمعيون

351880
057/ 2401690

المجاورة الثانية القطعة رقم1

مستشفى المواساة

325365 – 321279

ش البطراوىشى – تقاطع ش عمى مبارك
مع ش النحاس
17ش الجيش

فاكس22278934:

3422034
3422035
040/ 3342993
040/ 333528
ف040/ 3333508:

