االطباء المتعاقدين مع صندوق الرعاية الطبية
************
()1أطباء الجر احة العامة
العنوان

قيمة
الكشف

التليفون

 1عاطف محمد عبد المطيف

المنصورة  -حارة الصيادين من ش السكة الجديدة

11

2263572

 2ايياب عاطف عبد المطيف

المنصورة -ميدان المحطة -برج الرواد -الدور الرابع

25

2388845
8191215113

15

2257187

م

اسم الطبيب

( الجياز اليضمى-الكبد-المناظير)

 3فايز شحتو محمود

ش بنك مصر – برج بدر رقم  – 83الدور السابع

(جراحة عامة وجراحة أورام)

 4تامر فادى يوسف

المنصورة  -عمارة الرشيدى  -ش العباسى

1805

 5ثروت سعد قنديل

المنصورة – شارع حسين بيك

28

2261827

منظار لممعده واالثني عشر  – 83منظار لمقولون 54
– جمسة حقن دوالي المرىء بدون المستيمكات 26

 7محمد يوسف عمر ابو الخير

المنصورة-ش بنك مصر –برج الصحابة

15

81881318848

 8رمضان السيد احمد الميثى

المنصورة – الجالء امام صيدلية االسعاف

17

3645854

 9محمد السيد المعداوى

المنصورة  6 -ش الثورة  -الدور الثالث

15

2325435

 18محمود احمد امين

المنصورة – السكة الجديدة برج الرفاعى

15

 11ىشام عمى محمد شرف الدين

المنصورة 83 -ش بنك مصر برج بدر

21

2222288

السكو القديمو _عماره بنك الدقيميو _ خمف مطعم

15

2217321

 12وائل وفيق محمد خفاجو
 13حسام الغازى ابراىيم البنا

الدمياطى
ش حسين بيو برج السمكاوى

25

 14أشرف عبد الفتاح نظير إبراىيم

المنصوره – بجوار صيدلية قنديل

28

 15خالد محمد عبد العزيز القطرى

االسكندرية عمارة  276ش عمر لطفى _ محطة

15

 16محمد مرسي محمد شوبرى

2237287

5988298

سيورتنج الكبرى
 53شارع حسين بك – المنصورة
السيالة-اول طريق المطحن -دمياط

25

2224383
8185732781

()2أطباء جراحة العظام
م

العنوان

اسم الطبيب

التليفون

قيمة الكشف

 1إبراىيم عوض عيد

المنصورة  -ش بنك مصر من ميت حدر

64

6869777

 2الشناوى مصطفى الشناوى

المنصورة  -ش بور سعيد أمام عمر أفندى

64

2357344

 3نبيل المغازى

المنصورة  -برج الممكة

28

2268789

 4عبد الرحمن الجناينى

المنصورة السكة الجديدة برج الممكة

3705

2237789

()3أطباء جراحة القمب والصدر
م

اسم الطبيب

العنوان

قيمة
الكشف

التليفون

 1احمد قدرى عبد اهلل اسماعيل

ميدان المحطو _ برج الكوثر

28

2216679
6692622

 2شعبان عبد العزيز أبو العال

المنصورة  -ش بنك مصر

28

2312168

 3فؤاد زكى عبد اهلل

المنصورة  -ش حسين بك عمارة السقعان

18

2243388

 4محمد منير السعيد عوض اهلل

المنصورة  -برج الرحمن خمف عمارة سرور

-

2328868

 5نور الدين نعمان جويل

المنصورة  -ش بنك مصر برج الراضى

21

2328992

 6ياسر أحمد فرج الغنيمى

المنصورة  -برج الحكمو  -ش حسين بك

28

2218278

 7محمد عادل فتوح الجمل

المنصورة برج الكوثر ميدان المحطة

15

2232688

()4أطباء جراحة العيون
قيمة الكشف

التليفون

م

اسم الطبيب

العنوان

 1إجالل السعيد

المنصورة  -السكة الجديدة

63

6657922

 2ثروت حسنين مقبل

المنصورة  -السكة القديمة عمارة بنك الدقيمية

28

2251885

 3رؤوف ايمن احمد النفيس

المنصورة – السكة الجديدة مدخل سوق التجار

38

2247377

38

2319695

 5عادل محمد حسن

المنصورة  -السكة الجديدة حارة جاويش

38

2242116

 6عبد المحسن عبد الغنى الشال

المنصورة  -ش بور سعيد  -عمارة الفضالى

28

2263388

 7منى عبد القادر رمضان السيد

المنصورة – الشيخ حسانين

28

2376378

 4طاىر محمد جمال الدين الدسوقى المنصورة  -ميت حدر  -ش النقراشى

 8ايمن عبد الغني جميل عجيز

()5أطباء جراحة التجميل
م

اسم الطبيب

 2المدثر محمد محمد الحديدي
م

اسم الطبيب

العنوان
المنصورة 83 -ش بنك مصر-برج بدر

قيمة الكشف
للعضو

التليفون

38

-

()6أطباء جراحة المسالك البولية
العنوان

التليفون

قيمة الكشف

 1عمى عبد الحميد عمى عطية

دمياط

15

 2احمد الحفناوي

المنصورة – ش الترعة بجوار مستشفى الصدر

28

2383544

 3محمد عبد الخالق

المنصورة  26 -ش النقراشى _ميت حدر

28

2315185

 4أحمد رفعت النحاس

58

()7أطباء النساء والتوليد
م

اسم الطبيب

 1السعيد محمد عبد اليادى

العنوان
المنصورة  -ش بور سعيد برج أبو السعود

قيمة الكشف
للعضو

التليفون

28

2357775

28

2262818

 3طارق عبد الرحمن أحمد شقير

المنصورة  -السكة القديمة عمارة بنك الدقيمية

18

2235219

 4عبد المجيد فتحى مشالى

المنصورة -السكة الجديدة برج الرفاعى

28

2261144

 5كمال إبراىيم أنوار

دمياط – ش التحرير بجوار مستشفى اليالل
المنصوره – حسين بك – بجوار تنظيم االسره

28

2349599

 6لطفى شريف شريف الشربينى

المنصورة – ميدان مشعل – أعمى مستشفى مصر التخصصى

15

2234688

 7ليمى عبد الحميد البغدادى

المنصورة  -ش الجميورية بجوار أندريا

48

2242154

 8محمد أحمد السيد إمام

المنصورة  -ش بنك مصر

15

2338881

 9محمد السعيد محمد غانم

المنصورة  -ميدان المحطة برج الكوثر

38

2242392

 18محمد توفيق محمد سيد أحمد

المنصورة  -ش الثورة

15

2346843

 11محمد عبد المطيف محمد النجيرى

المنصورة ش حسين بك _ امام مدرسو عمر بن الخطاب

11

2249929

 12احسان محمد راغب رفاعي

المنصورة -خمف بيع المصنوعات

48

2242342

 13مصطفى مصطفى الزيات

المنصورة  -ش بور سعيد

28

2348864

 14يوسف عمر أبو الخير

المنصورة – ميت حدر فوق الجمعية االستيالكية

5

2321235

 15ماجد راغب عوض الشامى

المنصورة – حسين بيو أمام مركز تنظيم األسرة

28

2343384

 16محمد عالء الدين مصباح محمد

المنصورة – ش بور سعيد برج غنيم

25

2361872

2

سعد الدين عبد الرؤوف البدوى رفاعى المنصورة ميدان مشعل برج خميفة

()8أطباء جراحة المخ واألعصاب
العنوان

قيمة الكشف
للعضو

 2محمد عمى قاسم

السكة القديمة ش بنك مصر امام مسجد السنجق

28

2365811

 3نبيل منصور عمى

المنصورة  -تقاطع بور سعيد والسكة الجديدة

18

2232717

 4حاتم إبراىيم بدر

المنصورة – السكة الجديدة برج الدىب

38

2216386

 5أحمد عوض أحمد زاىر

المنصورة –  52ش حسين بك أمام مدرسة عمر بن الخطاب

25

2233135

اسم الطبيب

م

م

()9أطباء األنف واألذن والحنجرة

اسم الطبيب

العنوان

قيمة الكشف
للعضو

التليفون

 1أحمد عمى الدجوى

المنصورة  -ميدان مشعل

25

2278888

 2الحسينى الحسيني شريف

دمياط  -بجوار كوبرى باب المرسى

28

326689

 3حسن السيد عالم

المنصورة  -ش النقراشى ميت حدر

28

2318162

 4عمى توفيق جاد اهلل

المنصورة  -السكة الجديدة أمام عمارة الممكة

3705

2242882

 5محمد رشاد غنيم

المنصورة  -برج األطباء بجوار راندبمو

15

2263683

 6محمد مصطفى الشاعر

المنصورة  -ش الثوره ناصية ش بنك مصر

18

2328458

15

2217321

21

2378188

 7ياسر وفيق محمد خفاجو
 8شوقى احمد المرسى

م

التليفون

اسم الطبيب

السكو القديمة _ عماره بنك الدقيمية _ خمف
مطعم الدمياطى
المنصورة ميدان الطمييى برج الحجاز

()18أطباء األسنان
العنوان

قيمة الكشف
للعضو

التليفون

 1شريف يوسف النجدى

دمياط  -ش الجالء  -ميدان الكباس

18

323829

 2عبد المنعم توفيق جاد اهلل

المنصورة  -ش السكة الجديدة ناصية بنك مصر

18

2314612

 3عصام طاىر جاب اهلل

المنصورة نياية شارع بورسعيد

5

 4عمى حامد الشقوقى

المنصورة  -عمارة بنك الدقيمية -السكة القديمة

8

2475955

 5محمد السعيد عميوه

المنصورة  -ش السكة الجديدة أعمى قيوة معروف

23

6826787

6

محمد عبد المنعم توفيق جاد اهلل المنصورة  -ش السكة الجديدة ناصية بنك مصر

18

2314612

7

محمد مصطفى محمد أنور الشناوى اإلسكندرية  68 -ش ممك حفنى فكتوريا

18

5289989

28

8124373844

 8أمل عبد الصمد

المنصوره – ش بنك مصر – أعمي قصر البيداء

-

( )11أطباء التحاليل الطبية
م

العنوان

اسم الطبيب

قيمة الكشف

التليفون

 1أسامة الباز العجرودى

المنصورة – شارع بنك مصر

 2أسامة سعد سالمو

المنصورة -ش النقراشى  -ميت حدر32667922443

 3حسام زغمول عبد الحافظ

المنصورة  -ش حسين بك  -برج الذىب

-

 4صالح الشحات عارف

المنصورة -السكة القديمة عمارة بنك الدقيمية

-

 5صالح عبد الفتاح محمد أغا

المنصورة -السكة الجديدة برج الدىب أمام الممكة

-

 6فرحو عبد العزيز الشناوى

المنصورة -السكة الجديدة أمام الممكة

-

 7محمد عبد العزيز زىران

المنصورة -ش بور سعيد أمام أبناء ربيع

-

 8محمد عمى محمد عوض

المنصورة  -ش بنك مصر

-

 9محمد فؤاد القناوى

المنصورة  -برج الكوثر

-

 18محمد فتح اهلل بدر

المنصورة  -برج الشمس ميدان الشعمو

-

 11مدحت محمد عمى

المنصورة -عمارة السقعان ش حسين بك

-

 12ىدى أحمد ندى

المنصورة  -ش النقراشى ميت حدر

-

 13محمد محمد السيد العرمان

طمخا – القنطرة امام محطة السكة الحديد

 14ابراىيم أحمد عبد العال إبراىيم

2331868

2534747

المنصورة – تقاطع بنك مصر والسكة الجديدة أعمى صييدلية

2385544

يس

()12أطباء تحاليل االنسجة (الباثولوجي)
الكشف

التليفون

م

اسم الطبيب

العنوان

1

ابراىيم الدسوقي محمد

المنصورة-بداية ش صيام من ش بنك مصر

2327718

2

ابراىيم محمد الشواف

المنصورة – ميت حدر خمف عمارة سرور

9181295

3

توكل جميل السيد عمي

المنصورة – ش بنك مصر

2227981

()13أطباء األشعة التشخيصية
اسم الطبيب

م

قيمة الكشف
للعضو

العنوان
المنصورة  -ش بنك مصر

 1صالح صالح العيسوي

الرجوع الى ادارة الصندوق

 2صبرى الموجى (مركز المنصورة لالشعة المتطورة) المنصورة -ش بور سعيد  ,ش المشاية
 3مجدى محمد الرخاوى (المنصورة اسكان)

المنصورة  -ش بنك مصر

 4محمد صالح إبراىيم طنطاوي

المنصورة -ميدان المحطة  -برج الكوثر

 5محمود أحمد النحاس

المنصورة  -السكة الجديدة بجوار صيدلية قنديل

 6نفرتيتي كمال الدين عيد

المنصورة  -ش النجار من السكة الجديدة

 7أحمد عبد الخالق

المنصوره – ميت حدر

 8محمد عبد الغفار برج

المنصوره – ميت حدر – ميدان المحطة

 9منى عبد الفتاح محمد غانم

6688823
المنصورة – ش حسين بك بجوار تنظيم األسرة
3222332464

 18اطالل أحمد يوسف عامر

ش بورسعيد بجوار مستشفى مصير التخصصيي
برج االندلس الدور االول +مركز طيبة لالشعة

()14أطباء األمراض الصدرية
الكشف

التليفون

م

العنوان

اسم الطبيب

24

6642429

 2عبدالمنعم الشبراوي

دمياط الجديدة – الحي االول – المجاورة االولي فيال عزة

43

6536436

 3محمد الدسوقى أبو شحاتة

المنصورة  -ميدان المحطة  -برج الكوثر

83

6658553

 4امل فتحي مصطفى

المنصورة –  23ش محمود عبد العظيم

64

6622373

 5أحمد يونس السيد بدوى

المنصورة – برج الصفوة

64

6687393

 1أمينة محمود عبد المقصود قاسم المنصورة  -السكة القديمة عمارة بنك الدقيمية

()15أطباء االمراض الباطنة
م

اسم الطبيب

2

الحديدى محمد الحديدى

العنوان

قيمة الكشف للعضو

التليفون

المنصورة  7 -ش العباسي بجوار الفيومى

15

2218843

المنصورة  -ش الحوار بجوار مكتبة العجمى
موجات(دوبمر) 48ايكو  -رسم قمب بالمجيود 58

38

2261416

المنصورة  -ش بور سعيد  -برج أبو السعود

48

2261544

المنصورة  -ميت حدر خمف عمر أفندى

28

-

المنصورة  -ش بنك مصر ناصية ميت حدر

28

2329493

المنصورة السكة الجديدة – امام الشير العقارى

38

2377328

المنصورة  -السكة الجديدة -عمارة خاطر

15

2253883

 18عماد الدين عزمى عباس

المنصورة  -عمارة الممكة  -السكة الجديدة

25

2232223

 11فايزة عثمان عزام

المنصورة  -ش بور سعيد عمارة ابناء ربيع

48

2248441

المنصورة  -السكة القديمة عمارة الشمس

25

2248762

 13فردوس عبد الفتاح رمضان

المنصورة  67 -ش بنك مصر

28

2317582

 14فوزية محمد الدمرداش

المنصورة  -ش السكة الجديدة

28

2241817

 15مجاىد محمد أبو المجد

المنصورة  64 -ش المدير بجوار صيدلية الحوار

28

2263655

المنصورة  9 -ش بنك مصر

38

2241381

المنصورة  -ش بنك مصر عمارة األنوار

15

8185482428

المنصورة  -عمارة الممكة  -السكة الجديدة

25

2269386

المنصورة  232 -ش الجميورية

25

2244432

المنصورة  -ش بن لقمان خمف البنك األىمى

58

2242352

 21محمود مصطفى البندارى

المنصورة  -برج الرحمن أمام قصر الثقافة

28

2332377

 22نادر رمضان أبو العنين

المنصورة  -ميت حدر عمارة الطنطاوى

16

2328998

المنصورة  -ش بور سعيد

28

2266477

 24شريف عبد السالم صقر

المنصورة ش بور سعيد امام صيدلية الطرشوبى

25

2352229

 25وائل محمد راغب الرفاعى

المنصورة – ش 3بن لقمان خمف البنك األىمى

25

2242352

المنصورة ميدان الطمييى برج الطاىرة

25

2239232

المنصورة ش الفراج جمال الدين األفغانى خمف األتوبيس
الدولى برج

23

2318345
8165829835

المنصورة أول ش بور سعيد مع السكة القديمة

38

8198288141

المنصورة – برج أبو سمرة ميدان الشعمة

35

23164654

 38محمود محمد يوسف

المنصورة – السكة الجديدة بجوار صيدلية قنديل

15

2346288

 31ميا محمد ماىر شحاتو

المنصورة-ميدان المحطة-مجمع االطباء

48

2333478

 32دينا عبد الحميم الحسيني

اخر شارع بورسعيد ناحية مشعل-اعمي صيدلية الدمرداش

25

2396868

ش جييان يييي برج النورييييي امام الجياز اليضمي

48

3

إيمان السيد عمى الصفتى

4

حسن أحمد الشناوى

5

سامح سيد أحمد شمعو

6

سحر عبد الرحمن الغرباوى

7

شيير كمال جورج

8

عبد الرازق عبد المطيف معاطى

 12فرج محمد فرج

 16مجدى سيد شعت
 17محمد أبو الحسن محرم
 18محمد السيد عبد الحميد معوض
 19محمد بيومى شياب الدين
 28محمد راغب رفاعى

 23نبيل اسماعيل ليمون

 26عبد الحميد عبد الحميد أحمد متولى
 27محمد ياقوت عبد العزيز
 28أسامة محمد فودة
 29محمود أبو مسمم عبد اليادى

33

عادل ابراىيم عبد السالم

أمراض باطنى وروماتيزم ومناعة

()16أطباء األمراض النفسية
م

اسم الطبيب

العنوان

قيمة
الكشف

التليفون

 1أسامو أحمد البرعى

المنصورة  -ش بور سعيد

15

2248394

 2عبد الرحمن فوزى

المنصورة  -ش الثوره ناصية العباسى

28

2242994

35

-

18

2331183

 3حنان محمد السيد حسين

المنصورة – ش بورسعيد – ناحية السكة القديمو برج السرجاني

 4محمد حافظ األطرونى

المنصورة  -ميت حدر خمف محطة البنزين

ىالو احمد نوفل البرعى
( 5نساء وأطفال فقط)

ميدان المحطو _ برج الكوثر

28

السكة الجديدة برج الرفاعى – ناصية

 6محمد عادل محمد الحديدى

ش صيام – أعمى العصارة

2216679

2216864 12058
818185215628

()17أطباء األمراض العصبية
الكشف

التليفون

م

العنوان

اسم الطبيب

 1عزة المنجى المنجى

المنصورة  -ش النقراشى  -ميت حدر

28

2327718

 2حسن حسين حسن سالمة

المنصورة  8ش بنك مصر برج الطرشوبى

28

9181295

 3محمد ابو حجازى محمد حجازى

المنصورة – ش الجميورية بجوار بنك مصر

38

2227981

 4أشرف أحمد محمود زاىر

السنبالوين – الحوال  24ش النمر بجوار المسجد األقصى

25

6681885

 5فوزية جاب اهلل الشيابي

المنصورة – ش بنك مصر امام ابو شامة

18

2316384

()18أطباء األمراض الجمدية والتناسمية
م

اسم الطبيب
 1سامية السعيد عبد النبى

العنوان

قيمة الكشف

التليفون

25

2243841

25

2315691

3

صبحى السيد الحفناوى

المنصورة ش الجالء ناصية ش أبو عزام

28

2243165

4

فوزية أمين سعفان

المنصورة  -ميدان المحطة  -برج الكوثر

28

2259718

5

ميا عبد الغفار الجيار

المنصورة امتداد ش جييان بجوار صيدلية عمر بن الخطاب حى الجامعة

28

2368686

6

محب منصور عبد الرازق

طمخا  -ش صالح سالم

35

2521895

7

نوره محمد درويش

المنصورة  -ش السكة الجديدة  -عمارة الرفاعى

28

2249935

المنصورة – ميدان المحطة ش سيدى سعد

15

2334666

 2محمد عمي جاب اهلل

 8يوسف البيومى يوسف سميمان

المنصورة  -ش العباسى
المنصورة –  64ش بنك مصر

()19أطباء عالج األورام والطب النووى
م

اسم الطبيب

العنوان

الكشف

التليفون

1

محمد محمود العوضى عيد

المنصورة برج الممكة

2

نوال محمد السيد الخولى

المنصورة ش الجوازات من ش األتوبيس الدولى

24

6622243

2205

2318355

المنصورة  -برج الدكرورى

25

2333572

4

ممدوح الشربينى رمضان

طمخا – ش صالح سالم برج العشماوى

58

2529818

5

محمد سعد عثمان العشرى

ش بنك مصر برج الراضى

58

2385191
8185286484

 3ىانم عبد الفتاح صقر

()28أطباء أمراض الروماتيزم والتأىيل
م

العنوان

اسم الطبيب

قيمة الكشف
للعضو

التليفون

 1أمير عبد الرحمن يوسف

المنصورة  62 -ش بور سعيد

38

2252515

 2سيف الدين محمد عمى فرج

طمخا  -ش صالح سالم عمارة البرج

28

2528958

 3صالح الدين عبد العزيز حواس

المنصورة  -ش الجالء عمارة صالح الرفاعى

13

2247584

 4عادل عبد السالم شبانو

المنصورة – شارع الجالء اعمى صيدلية الصفا

15

 5محمد فتحى البطوطى

المنصورة  283 -ش الجميورية

48

2347822

 6وحيد عنتر سمطان

المنصورة  -المختمط بجوار المحطة الدولية

18

2332685

 7شريف رفعت البسيوني

المنصورة – ميت حدر-أعمي صيدلية يس

3705

2385454

2371464

()21عالج االالم
م

اسم الطبيب

العنوان

الكشف

التميفون

1

محمد يونس حامد مخاريطة

المنصورة-بجوار

6863632

53

المحطة الدولية اعمي
مستشفى تبارك

()22أطباء األطفال
م

اسم الطبيب

العنوان

قيمة
الكشف

التليفون

للعضو
اسم الطبيب

م

التخصص

العنوان

التليفون

الكشف

 1أيمن محمد عبد النبى حماد

المنصورة  -ش حسين بك أمام عمر بن الخطاب

11

2373784

 2سمير محمد أبو الحسن

المنصورة  -ش بنك مصر

15

2321323

 3عثمان السيد سميمان العدل

المنصورة  -ميدان مشعل

15

2211458

 4عمى عمى إبراىيم شمتوت

المنصورة  -السكة الجديدة برج الرفاعى

15

2267388

 5محمد رضا بسيونى

المنصورة  -ش حسين بك

18

2258188

 6ىشام السيد عبد اليادى

المنصورة  -عمارة أبو ظبى أمام المحافظة

28

2338835

 7يوسف عبد الحميم الطنبارى

طمخا  -ش صالح سالم

28

2523888

 8محمد محمد صالح الحجار

المنصورة –  82ش بنك مصر

28

2318661

9

محمد عبدالعزيز عطا سعفان

طمخا – ش سويت من شارع صالح سالم

18

محمد احمد العاصمي

المنصورة – ش حسين بك بجوار مكتب تنظيم االسرة

28

-

-

-

دمياط ش د.عمي مشرفة بجوار صيدلية

 1ابراىيم طو العدوي

جراحة العيون

 2عمي عبد الحميد عمي عاطي

جراحة مسالك

 3صفاء احمد ابو النصر

نسا وتوليد

 4كمال ابراىيم انوار

نسا وتوليد

 5الحسيني الحسيني شريف

أنف وأذن

دمياط بجوار كوبرى باب المرسي

 7شريف يوسف النجدي

أسنان

دمياط ش الجالء –ميدان الكباس

 8حسن عبد الرحيم فايد

جمدية وتناسمية

 9عبد المنعم الشبراوي

امراض صدرية

الحياة
دمياط

دمياط الكوبرى العموي فوق مجمس حيي

دمييييياط ش التحرييييير بجييييوار مستشييييفى

28

اليالل

331242
2349599

35

326689

18

323829

دمياط ش الجالء

25

338533

دمياط الجديدة –الحيى االول –المجياورة

58

االولى –فيال عزة

 18خالد ناجي الفيومي
 11طارق عمى بشير

جيييياز ىضيييمى وكبيييد

 12خالد الدىشان

كمى ومسالك بولية

وحميات

18

رابع

باطنيييية وقمييييب وغييييدد دمييياط – ميييدان سييوق الحسييبة –اعمييى

صماء وسكر وكبد

38

2237357

45

صيدلية فتوح

دمياط ييييي سوق الحسبة
دمياط ييييي سوق الحسبة

االطباء المتعاقدين من محافظة دمياط

48
58

2482582
2358815

