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 جزء من سابقة أعمال و نشاط الشركة
 : يسذودج وانغُش انًؤههح انفُُح و انعهًُح انثششَح أيكاَُاخ:  أوال

1 
مجموعة منتقاه من المهندسٌن الحاصلٌن على الدكتوراه و المهندسٌن ذوي الخبرة الطوٌلة و المدربٌن على صٌانة و 

 إصالح و معاٌرة األجهزة الطبٌة.

 شارٌن العلمٌٌن من كافة قطاعات الدولة خاصة أساتذة الجامعات.اإلستعانة بالمست 2

 إستدعاء أي خبرات أجنبٌة عند الحاجة للمعاونة الفنٌة. 3

 : تانششكح انًتازح انسذَثح واِنُح انًعًهُح أيكاَُاخ:  ثاَُا

1 
لطبٌة و قطع الغٌار األصلٌة ، تنفٌذ أعمال التصمٌم و التصنٌع لؤلجزاء و المكونات الفرعٌة و الرئٌسٌة للمعدات ا

مستغال فً ذلك إمكانٌات التصمٌم المتعددة و توافر جمٌع البرامج البحثٌة و الكوادر البشرٌة المؤهلة فً هذا المجال 
 بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربً و الهٌئة العربٌة للتصنٌع.

 متقادمة او تصنٌع كروت جدٌدة.تصمٌم و تصنٌع الكروت اإللكترونٌة سواء إلستبدال الكروت ال 2

3 
تقوم الشركة بتقدٌم اإلستشارات العلمٌة و الفنٌة و التكنولوجٌة فً مجال األجهزة الطبٌة بأنواعها،كما تقوم الشركة 

 بوضع المواصفات الفنٌة لؤلجهزة.

 كىسٌ انًُشأ DRGEMياسكح  RAY-PORTABLE Xو RAY-Xعاتمح أعًال انششكح ْخهضج 
 المحافظة المدٌنة شفى/المركزإسم المست م

 مناقصة تجهٌز المراكز المتمٌزة لؤلمومة والطفولة  جهاز( 23وزارة الصحة )عدد 
 محافظة القاهرة

 القاهرة شبرا مركز كاٌرو سكان لؤلشعة  4
 القاهرة المعادي مركز كابٌتال سكان 3
 القاهرة عابدٌن مركز الشروق لؤلشعة 2
 القاهرة حدائق الزٌتون والتحالٌل مركز مٌد سكان لؤلشعة 1
 القاهرة حلمٌة الزٌتون مركز القصاص لؤلشعة  5
 القاهرة مدٌنة نصر مركز سمارت سكان )الحى العاشر( )أ.د/أحمد عمارة( 6
 القاهرة التجمع الخامس مجمع نساٌم الطبى–أ.د/عبد المنعم(( مركز اكسبرت لؤلشعة 7
 القاهرة حدائق القبة فولى(مركز الفولً لآلشعة )د/محمد ال 8
 القاهرة الشروق عٌادات القٌصر )د/ماجد ٌوسف( 9
 القاهرة مدٌنة نصر عٌادات الحق 41
 القاهرة حلوان مركز الدكتور أحمد إسماعٌل )مدٌر مستشفى الشرطة( 44
 القاهرة حلوان مركز الشروق لؤلشعة )مصنع الحدٌد والصلب( 43
 القاهرة وض الفرجر مركز مسرة سكان لؤلشعة 42
 القاهرة المعادى مستشفى النٌل بدراوى 41
 القاهرة مدٌنة نصر مستشفى حسبو الدولى 45
 القاهرة مصر الجدٌدة مستشفى المٌرغنى 46
 القاهرة مدٌنة نصر مستشفى النصر التخصصى )خلف مسجد رابعة( 47
 هرةالقا الجبل األصفر )وزارة الصحة( مستشفى الخانكة المركزى 48
 القاهرة المعادى مستشفى النخٌل )مجموعة األندلسٌة( 49
 القاهرة الخلفاوى مستشفى البتول 31
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 القاهرة جسر السوٌس مستشفى التقوى التخصصى )أ.د/عماد القاضى( 34
 القاهرة مدٌنة نصر )الهٌئة العامة للخدمات البٌطرٌة(  المستشفى البٌطرى 33
 القاهرة مدٌنة نصر نعم فوزى(مستشفى كٌور )أ.د/عبد الم 32
 القاهرة مدٌنة نصر مستشفى السفارات 31
 القاهرة عابدٌن الجمعٌة النسائٌة لتحسٌن الصحة 35
 القاهرة حدائق المعادى مستشفى الخلٌل إبراهٌم )الجمعٌة الخٌرٌة لمحبى الزكاة( 36
 القاهرة المطرٌة الجمعٌة الشرعٌة )مستشفى النور المحمدى( 37
 القاهرة طرة األسمنت مستشفى علٌوة الجمعٌة األسالمٌة ألهالى طرة األسمنت 38
 القاهرة حدائق حلوان الجمعٌة الشرعٌة -مستشفى الهدى  39
 القاهرة النزهه الجدٌدة مستشفى عٌن الحٌاة 21
 القاهرة روكسى مستشفى برج مٌنا 24
 القاهرة المعصرة مستشفى مارى جرجس 23
 القاهرة غمرة نبا بوالمستشفى األ 22
 القاهرة المعادى عٌادات اآلخوة )د/معتز الشرقاوى( 21
 القاهرة حلوان عٌادات نور الحبٌب بجمعٌة خاتم المرسلٌن 25
 القاهرة المقطم عٌادات بٌت الحمد 26
 القاهرة باب اللوق مركز النٌل لؤلشعة 27
 القاهرة المعادى مركز روٌال 28
 القاهرة المعادى سالمىمركز الفتح األ 29
 القاهرة المعادى مركز النٌل لؤلشعة 11
 القاهرة التجمع مركز انٌمالٌا اٌجٌبت للعالج البٌطري 14
 القاهرة المعادى مركز الفتح االسالمى  13

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة الدقى مركز كاٌرو سكان لؤلشعة )المركز الرئٌسى برج األطباء( 12
 الجٌزة فٌصل شعةمركز كاٌرو سكان لؤل 11
 الجٌزة المهندسٌن مركز مٌجا سكان )ا.د/ حافظ شرٌف( 15
 الجٌزة المهندسٌن برج الصفا((مركز الفا سكان  16
 الجٌزة الدقى فرع الدقى د/طارق محرم –مراكز النٌل سكان  17
 الجٌزة المهندسٌن مركز )أ.د/ بدر حجازى لؤلشعة( 18
 الجٌزة الحوامدٌة دٌةمركز البوشً لؤلشعة بالحوام 19
 الجٌزة البدرشٌن مركز البوشً لؤلشعة بالبدرشٌن 51
 الجٌزة الهرم مركز مكة لؤلشعة 54
 الجٌزة فٌصل مركز الرحمن الطبى )أ.د/أحمد السمٌن( 53
 الجٌزة فٌصل مركز مجد لؤلشعة )أ.د/عبد الرحمن التواتى( 52
 الجٌزة بابةأم مركز األخالص للؤلشعة )أ.د/منتصر معوض( 51
 الجٌزه العمرانٌة الغربٌة التعمٌر لؤلشعة )أ.د/مصطفى عبد الوهاب( مركز 55
 الجٌزة المهندسٌن مستشفى الشروق 56
 الجٌزة الوراق جمعٌة الخٌر كتٌر 57
 الجٌزة الوراق عٌادات مسجد ابو حوا بعزبة األبعدٌة 58
 الجٌزة امبابة (4مستشفى النور المحمدى ) 59
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 الجٌزة امبابة (3تشفى النور المحمدى التخصصى )مس 61
 الجٌزة الدقى مستشفى العاصمة )أ.د/مصطفى األشمونى( 64
 الجٌزة البراجٌل بنك الشفاء المصرى لصالح )مستشفى الرحمة بأوسٌم( 63
 الجٌزة أمبابة مستشفى العجوز التخصصى )أ.د/محمود طاٌع( 62
 الجٌزه نٌةالعمرا مستشفى جمعٌة االمام على 61
 الجٌزة الهرم مستشفى جمعٌة التعاون الخٌرٌة 65
 الجٌزة الطالبٌة مركز الشروق لؤلشعة 66
 الجٌزة السادس من أكتوبر مستشفى الصفوة الجدٌدة التخصصى 67
 الجٌزة العمرانٌة عٌادات العذراء الطبٌة التخصصٌة   68
 الجٌزة المرٌوطٌة  مستشفى الجمعٌة الشرعٌة  69
 الجٌزة السادس من أكتوبر الجمعٌة الشرعٌة 71
 الجٌزة كرداسة فرع الفرقان –المجمع الطبً بالجمعٌة الشرعٌة  74
 الجٌزة المهندسٌن مركز مصرٌة سكان 73

 الصف صحٌة إدارة - بالجٌزة الصحٌة الشئون مدٌرٌة 72

 الجٌزة الصف مركز طب األسرة باألخصاص

 البدرشٌن صحٌة إدارة - جٌزةبال الصحٌة الشئون مدٌرٌة 71
 الجٌزة البدرشٌن مركز ابو صٌر المتمٌز

مركز  -القناطر غرب صحٌة إدارة - بالجٌزة الصحٌة الشئون مدٌرٌة 75
 الجٌزة بهرمس طبً بهرمس

 اوسٌم صحٌة إدارة - بالجٌزة الصحٌة الشئون مدٌرٌة 76
 الجٌزة كوم احمر مستشفً الكوم االحمر

 اوسٌم صحٌة إدارة - بالجٌزة الصحٌة الشئون مدٌرٌة 77
 الجٌزة البراجٌل المركز المتمٌز لؤلم والطفل بالبراجٌل

 الصف صحٌة إدارة - بالجٌزة الصحٌة الشئون مدٌرٌة 78
 الجٌزة الصف مستشفً االقواز

 الجٌزة المهندسٌن IRISمستشفً  79
 الجٌزة الشٌخ زاٌد (ABCم/ محمود محمد مسعد )مستشفً  81
 الجٌزة المهندسٌن مصرٌة سكانمركز  84

 محافظة األسكندرٌة
 األسكندرٌة مٌدان الساعة مركز الساعة سكان )أ.د/محمود غالب( 83
 األسكندرٌة جرٌن بالزا مراكز دار األشعة باألسكندرٌة )أ.د/حسن خمٌس( 82
 األسكندرٌة الوردٌان مركز الرضوان لالشعة )أ.د/محمد سعٌد رضوان( 81
 االسكندرٌة العصافرة لؤلشعة )أ.د/شرٌف السعدنى( 15مركز  85
 االسكندرٌة الحضرة مركز دار السالم لؤلشعة )أ.د/أحمد حافظ( 86
 االسكندرٌة الزواٌدة مركز السالم التخصصى 87
 األسكندرٌة الشالالت عٌادات أندلسٌة الشالالت )مجموعة األندلسٌة( 88
 األسكندرٌة الشالالت ألندلسٌة(مستشفى أندلسٌة الشالالت )مجموعة ا 89
 األسكندرٌة سموحة مستشفً اندلسٌة سموحة )مجموعة األندلسٌة( 91
 األسكندرٌة سموحة عٌادات انطونٌادس )مجموعة األندلسٌة( 94
 االسكندرٌة الحضرة  معهد البحوث الطبٌة )أ.د/طارق عارف( 93
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 األسكندرٌة محرم بك مستشفى سهالً الجدٌدة 92
 األسكندرٌة مٌامى تشفى النٌل التخصصىمس 91
 األسكندرٌة مٌامى مستشفى مٌامى )أ.د/عبد اللطٌف محمد عبده( 95
 االسكندرٌة العصافرة مستشفى الرٌادة  96
 االسكندرٌة جانكلٌس مستشفى مبرة اإلسراء 97
 االسكندرٌة باكوس مستشفى الهالل االحمر 98
 االسكندرٌة لشقافةكوم ا مستشفً فوزى معاذ لؤلطفال 99

 االسكندرٌة مصطفى كامل مركز حافظ روٌال سكان 411
 االسكندرٌة سٌدي بشر مركز اٌجً راد لؤلشعة 414
 االسكندرٌة العصافرة شرق )قسم األشعة( العصافرة مبرة مستشفً 413
 االسكندرٌة العصافرة (الطوارئشرق )قسم  العصافرة مبرة مستشفً 412
 االسكندرٌة 34الكٌلو غرب فرةالعصا مبرة مستشفً 411
 االسكندرٌة االبراهٌمٌة وسط العصافرة مبرة مستشفً 415
 األسكندرٌة حرٌد أبو جمٌلةشارع   الملون والدوبللر لؤلشعة السٌوف مركز 416
 االسكندرٌة سموحة مجمع المدٌنة الطبً 417
 االسكندرٌة المنتزة مركز رؤٌة لآلشعة 418
 االسكندرٌة الطرٌق الدائري ولًمستشفً اٌلٌت الد 419
 االسكندرٌة المراغً مستشفً األسكندرٌة الجدٌدة 441
 االسكندرٌة المندرة مستشفً الوكٌل 444

 محافظة القلٌوبٌة
 القلٌوبٌة شبرا الخٌمة مركز أبو الهنا الطبى 443
 القلٌوبٌة شبرا الخٌمة مركز دلتا سكان لؤلشعة 442
 القلٌوبٌة بنها عةمركز سما سكان لؤلش 441
 القلٌوبٌة القناطر مركز الدكتور محمد عبد هللا 445
 القلٌوبٌة بنها مركز الدكتور إٌهاب صالح لؤلشعة 446
 القلٌوبٌة بنها مركز الفؤاد لؤلشعة )أ.د/أسامة فؤاد( 447
 القلٌوبٌة قلٌوب البلد )أ.د/صالح الكرمانى(  مركز التحرٌر لؤلشعة 448
 القلٌوبٌة قلٌوب البلد لؤلشعة حالوىالم مركز 449
 القلٌوبٌة قلٌوب مستشفى مأمون الخٌرى 431
 القلٌوبٌة شبٌن القناطر مركز دلتا سكان لؤلشعة )أ.د/محمود خٌرى( 434
 القلٌوبٌة شبٌن القناطر مركز د/احمد فرٌد لؤلشعة  433
 القلٌوبٌة شبٌن القناطر المجمع المحمدى الخٌري 432
 القلٌوبٌة طوخ سما سكان لؤلشعةمركز  431
 القلٌوبٌة الخصوص مستشفى التوحٌد 435
 القلٌوبٌة الخصوص مستشفى الصحابة 436
 القلٌوبٌة بنها  )أ.د/مدحت رفعت(  مستشفى بنها الجامعٌة )العٌادات( 437
 القلٌوبٌة بنها مستشفى بنها الجامعٌة )االستقبال( )أ.د/مدحت رفعت( 438
 القلٌوبٌة بنها در بنهامستشفى ص 439
 القلٌوبٌة مٌت نما مستشفى المجاهد الخٌرى 421
 القلٌوبٌة قلما مجمع الرحمة المهداه 424
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 القلٌوبٌة طوخ مستشفى جمعٌة شباب برشوم الخٌرٌة للتنمٌة 423
 القلٌوبٌة طوخ مستشفى طوخ المركزى 422
 القلٌوبٌة خٌرٌةال القناطر  الخٌرى الطبى العذراء السٌدة مستشفى 421
 القلٌوبٌة القلج الخٌرى الشهٌد مجمع مستشفى 425
 القلٌوبٌة القلج مستشفً السٌدة العذراء 426
 القلٌوبٌة سندٌون مؤسسة الجالد الخٌري 427
 القلٌوبٌة بهتٌم عٌادات مسجد الرحمن التخصصٌة 428
 القلٌوبٌة صلٌب كفر مرٌم العذراء السٌدة كنٌسة 429

 لشرقٌةمحافظة ا
 الشرقٌة فاقوس مركز المعالى لالشعة )أ.د/محمد معالى( 411
 الشرقٌة الزقازٌق ( )أ.د/خالد عبد العزٌز(DRمركز سونو سكان ) 414
 الشرقٌة الزقازٌق )أ.د/محمد إبراهٌم( لؤلشعة سكان األمٌن مركز 413
 الشرقٌة الزقازٌق مركز األستاذ الدكتور حسام منصور لؤلشعة 412
 الشرقٌة الزقازٌق مركز الدكتور عبد العزٌز السماك لؤلشعة 411
 الشرقٌة الزقازٌق مركز الدكتور شرٌف عادل 415
 الشرقٌة الزقازٌق مركز لكوظ لؤلشعة  416
 الشرقٌة بلبٌس مركز دار األشعة الحدٌثة )د/احمد حسن رزق( 417
 الشرقٌة ابو حماد مركز دار االشعة الحدٌثة 418
 الشرقٌة الزقازٌق ز اٌمدج سكان لؤلشعة مرك 419
 الشرقٌة بلبٌس مستشفى الغندور )أ.د/محمد الغندور( 451
 الشرقٌة فاقوس مستشفى دار الشفاء )أ.د/محمد البهى( 454
 الشرقٌة منٌا القمح مستشفى طه ٌاسٌن 453
 الشرقٌة منٌا القمح مستشفً العاصمة 452
 الشرقٌة محمنٌا الق مؤسسة سلٌم الدسوقً 451
 الشرقٌة الزقازٌق مستشفى الحرمٌن 455
 الشرقٌة العزٌزٌة مركز د/جمال عامر 456
 ةالشرقٌ كبٌر ابو  الطب دار مستشفى 457
 الشرقٌة قرٌة غزالة جمعٌة الرحمة بغزالة 458
 الشرقٌة دٌرب نجم مستشفً دٌرب نجم المركزى 459
 الشرقٌة الزقازٌق ز()ا.د/خالد عبد العزٌ مركز سونو سكان لآلشعة 461
 الشرقٌة الزقازٌق مركز لكوظ لؤلشعة 464

 محافظة الغربٌة
 الغربٌة المحلة ( DRمركز الدكتور خالد دٌوان لؤلشعة ) 463
 الغربٌة المحلة الكبرى مركز الدكتور محمد حفٌضه لؤلشعة 462
 الغربٌة طنطا مركز الرزٌق لؤلشعة )أ.د/مسعد كمال رزٌق( 461
 الغربٌة طنطا أ.د/حازم الكاشف((لنخبة لؤلشعة مركز ا 465
 الغربٌة قطور مركز بانوراما لؤلشعة 466
 الغربٌة قطور مركز ابن سٌنا لؤلشعة  467
 الغربٌة طنطا مستشفً ابن سٌنا التخصصً 468
 الغربٌة زفتى مركز األستاذ الدكتور/محمود عبد العزٌز داوود 469
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 الغربٌة زفتى ىمركز الدكتور رضا العرباو 471
 الغربٌة زفتى مركز سما سكان لؤلشعة 474
 الغربٌة كفر الزٌات مركز الزهراء لؤلشعة 473
 الغربٌة طنطا مركز سما سكان )أ.د/ولٌد محمد جاد( 472
 الغربٌة طنطا (MRC) ناصف حسٌن الدكتور األستاذ مركز 471
 ربٌةالغ المحلة )أ.د/السٌد عتمان( الصفوة دار مستشفى 475
 الغربٌة طنطا مستشفى الكنانة )أ.د/بسمة الدسوقى( 476
 الغربٌة طنطا الجامعى الجدٌد األورام معهد 477
 الغربٌة طنطا مستشفى دار القمة )د/دالٌا رسالن( 478
 الغربٌة طنطا مستشفً االمرٌكً  479
 الغربٌة طنطا مركز طنطا سكان 481
 ربٌةالغ المحلة مركز د/هٌثم الصواف 484
 الغربٌة المحلة مركز الدار لؤلشعة 483
 الغربٌة زفتى عٌادة د/ سامح حمدي 482
 الغربٌة المحلة  مركز د/خالد دٌوان لؤلشعة 481
 الغربٌة طنطا مركز رزٌق لؤلشعة 485
 الغربٌة طنطا مركز طنطا سكان 486

 محافظة المنوفٌة
 المنوفٌة اشمون مركز النخبة لؤلشعة )أ.د/نبٌل راشد( 487
 المنوفٌة شبٌن الكوم مركز الدكتور اسامة عبٌد لؤلشعة  488
 المنوفٌة الباجور دنٌا لؤلشعة )أ.د/عزت(مركز  489
 المنوفٌة الباجور مركز الحٌاة لؤلشعة 491
 المنوفٌة سنترٌس مركز دار األشعة فرع سنترٌس 494
 المنوفٌة شبٌن الكوم مراكز محمود حبٌب لالشعة 493
 المنوفٌة شبٌن الكوم الطبٌة الفحوصات و لؤلشعة مودةمركز 492
 المنوفٌة الشهداء ؤلشعة )أ.د/محمود السٌسى(مركز المستقبل ل 491
 المنوفٌة قوٌسنا (الكٌالنى الٌزٌد ابو )أ.د/سكان مٌجا مركز 495
 المنوفٌة شبٌن الكوم مستشفى صدر شبٌن الكوم 496
 المنوفٌة قوٌسنا )أ.د/سامح خضٌر( التخصصى الصفوة مستشفى 497
 المنوفٌة منوف مستشفى السالم  498
 المنوفٌة منوف الخٌرى التذكارى هرمل مستشفى 499
 المنوفٌة الشهداء مستشفى الحٌاة التخصصى 311
 المنوفٌة برهٌم مستوصف طالل الخٌرى لالشعة 314
 المنوفٌة أشمون مركز د/والء سالم 313

 محافظة الدقهلٌة
 الدقهلٌة المنصورة مركز النور لؤلشعة والتحالٌل )أ.د/عادل البدراوى( 312
 الدقهلٌة المنصورة ركز الدكتور صبرى الموجى لؤلشعةم 311
 الدقهلٌة المنصورة مركز األستاذ الدكتور صالح طنطاوى لؤلشعة 315
 الدقهلٌة المنصورة األلفى ابرهٌم سٌد بركات /الدكتور مركز 316
 الدقهلٌة بلقاس  مركز ا.د/مجدى جودة لالشعة 317
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 الدقهلٌة أجا مستشفً اجا المركزى 318
 الدقهلٌة أجا مركز الدكتور مصطفى العوضى لؤلشعة 319
 الدقهلٌة دكرنس مركز مصر لآلشعة 341
 الدقهلٌة دكرنس مركز القدس لآلشعة 344
 الدقهلٌة بلقاس  لؤلشعة الدٌن شهاب محمد الدكتور عٌادة 343
 الدقهلٌة السنبالوٌن الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة بمٌت غراب 342
 الدقهلٌة السنبالوٌن الحكمة )جمعٌة تنمٌة المجتمع بطنمبول الكبري( مستوصف 341
 الدقهلٌة منٌة النصر مستشفى الجمعٌة الشرعٌة بمٌت حدٌد 345
 الدقهلٌة نبروه مستشفى جمعٌة تنمٌة المجتمع بتٌرة 346
 الدقهلٌة أجا مستشفى مؤسسة الرقٌب الخٌرٌة   347
 الدقهلٌة المنصورة حمد صدٌق(مركز المنصورة الطبى )ا.د/ م 348
 الدقهلٌة مطرٌة  مركز صحة أوالد صبور 349
 الدقهلٌة بلقاس عٌادة د/نٌفٌن مصطفً 331
 الدقهلٌة بلقاس  مركز جلوبال لؤلشعة  334

 محافظة البحٌرة
 البحٌرة أبو المطامٌر  مركز الدكتور شعبان عبد الهادى لالشعة 333
 البحٌرة إٌتاى البارود ماد مشالى(مركز مشالى لؤلشعة )أ.د/ع 332
 البحٌرة إٌتاى البارود مركز منة الرحمن لجراحة العظام 331
 البحٌرة المحمودٌة مركز المدٌنة المنورة لؤلشعة )أ.د/محمد أبو النصر( 335
 البحٌرة كوم حمادة مركز دار الطب 336
 البحٌرة إٌتاى البارود مركز الدكتور/هانى عبادة 337
 البحٌرة كفر الدوار ستشفى عامرم 338
 البحٌرة دمنهور مركز د/هانى علوش  339
 البحٌرة حوش عٌسى مركز الحصري لؤلشعة 321

 محافظة دمٌاط
 دمٌاط كفر البطٌخ مركز دلتا سكان لؤلشعة )أ.د/محمد رخا( 324
 دمٌاط فارسكور مركز الروضة سكان )د/احمد عادل شرٌشر( 323
 دمٌاط دمٌاط الجدٌدة )أ.د/جرجس حنا(عٌادة األشعة  322
 دمٌاط دمٌاط مستشفى الصفا )أ.د/مصطفى جدارة( 321
 دمٌاط دمٌاط مستشفً دار الشفاء  325

 محافظة بورسعٌد
 بورسعٌد بورسعٌد مركز بورسعٌد لؤلصابات )أ.د/محمد السٌد( 326
 بورسعٌد بورسعٌد مستشفً افامٌنا الطبً 327

 محافظة اإلسماعٌلٌة
 اإلسماعٌلٌة شرق القنطرة مركز الرشاد لالشعة )أ.د/سٌد رشاد( 328
 اإلسماعٌلٌة شارع شبٌن الكوم مركز الفتح لؤلشعة )أ.د/هشام جودة( 329
 اإلسماعٌلٌة شارع شبٌن الكوم )أ.د/سامح رأفت( لؤلشعة البركة و الخٌر مركز 311
 اإلسماعٌلٌة اإلسماعٌلٌة لؤلشعة صوٌر أبو مركز 314
 اإلسماعٌلٌة اإلسماعٌلٌة مركز البرج لؤلشعة 313
 اإلسماعٌلٌة اإلسماعٌلٌة الطبً الرحٌم الرحمن مركز – الكنانة أرض جمعٌة 312
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 محافظة السوٌس
 السوٌس عتاقة مستشفى السماد 311

 محافظة كفر الشٌخ
 كفر الشٌخ كفر الشٌخ  جامعة كفر الشٌخ –كلٌة الطب البٌطري  315
 كفر الشٌخ كفر الشٌخ  كز زٌتون لالشعة )أ.د/حسام زٌتون(مر 316
 كفر الشٌخ كفر الشٌخ  مركز طنطا سكان 317
 كفرالشٌخ بٌال مركز رفعت سكان 318
 كفرالشٌخ فوة نافع أحمد الدكتور مركز 319
 كفر الشٌخ سٌدي سالم مستشفً السالمة 351
 كفر الشٌخ سٌدي سالم مركز الزٌتون لالشعة 354

 محافظة البحر األحمر
 البحراألحمر الغردقة مركز رفٌق الطبى )أ.د/سامح سلٌمان( 353
 البحراألحمر الغردقة مستشفى النور التخصصى )أ.د/حازم( 352
 البحراألحمر الغردقة مستشفً أصٌل 351
 البحراألحمر الغردقة مستشفً النٌل 355
 البحراألحمر الغردقة مركز العارف لؤلشعة 356

 محافظة الفٌوم
 الفٌوم الفٌوم مركز نور الفؤاد لالشعة 357
 الفٌوم سنورس مركز د/عالء المراكبً لآلشعة 358
 الفٌوم الفٌوم مركز اورام الفٌوم 359
 الفٌوم الفٌوم بنك الشفاء المصرى لصالح )مستشفى ابو عٌش( 361
 الفٌوم الفٌوم مستشفى الصفوة 364

 طامٌة صحٌة إدارة - بالفٌوم ةالصحٌ الشئون مدٌرٌة 363
 الفٌوم سرسنا مركزسرسنا المتمٌز للخدمات الصحٌة لؤلم والطفل

 الصدٌق ٌوسف صحٌة إدارة - بالفٌوم الصحٌة الشئون مدٌرٌة 362
 الفٌوم الشواشنة مركز الشواشنة لصحة األم والطفل

 طامٌة صحٌة إدارة - بالفٌوم الصحٌة الشئون مدٌرٌة 361
 الفٌوم كوم اوشٌم تمٌز لصحة األم والطفل بكوم اوشٌمالمركز الم

 محافظة بنى سوٌف

 الفشن صحٌة إدارة - سوٌف بنى الصحٌة الشئون مدٌرٌة 365
 بنى سوٌف الفشن المركز المتمٌز بدلهانس لخدمات األم والطفل

 بنى سوٌف الواسطى لؤلشعة )أ.د/أحمد العسقالنى( 4مركز الوادى 366
 بنى سوٌف الواسطى لؤلشعة )أ.د/أحمد العسقالنى( 3ىمركز الواد 367
 بنً سوٌف بنً سوٌف مستشفى اإلستاد )المجلس القومى للشباب والرٌاضة( 368
 بنى سوٌف الواسطى مستشفى البرج 369

 محافظة المنٌا

 مغاغا صحٌة إدارة - بالمنٌا الصحٌة الشئون مدٌرٌة 371
 المنٌا ابو الوقف مستشفً ابا الوقف

 ملوى صحٌة إدارة - بالمنٌا الصحٌة الشئون مدٌرٌة 374
 المنٌا قلندول مركز قلندول المتمٌز لؤلم والطفل 
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 مزار بنى صحٌة إدارة - بالمنٌا الصحٌة الشئون مدٌرٌة 373
 المنٌا الجرنوس مركز الجرنوس المتمٌز للرعاٌة الصحٌة

 رقاصأبوق صحٌة إدارة - بالمنٌا الصحٌة الشئون مدٌرٌة 372
 المنٌا بنى حسن الشروق مستشفً بنى حسن الشروق

 المنٌا بنى مزار مركز بنى مزار لؤلشعة )أ.د/رأفت فاٌز( 371
 المنٌا بنى مزار مستشفً حنا فهٌم التخصصً 375
 المنٌا شارع الجٌش مركز الباسل لؤلشعة )أ.د/باسل طنطاوى( 376
 المنٌا سمالوط مركز المدٌنة لؤلشعة 377
 المنٌا الجرنوس مزار بنى صحٌة إدارة - بالمنٌا الصحٌة الشئون مدٌرٌة 378
 المنٌا المنٌا مركز فرست سكان 379

 محافظة اسٌوط
 اسٌوط اسٌوط جامعة أسٌوط –مستشفً كلٌة طب بٌطري  381
 أسٌوط منفلوط مركز د/هناء لؤلشعة  384
 أسٌوط أسٌوط لؤلشعة نفادى محمد الدكتور مركز 383
 اسٌوط اسٌوط )سمارت سكان( مركز د/محمد نفادى لؤلشعة 382
 دٌروط صحٌة إدارة - باسٌوط الصحٌة الشئون مدٌرٌة 381

 أسٌوط صنبو مركز صحة األسرة بصنبو

 محافظة قنا
 قنا دشنا مركز االمل لؤلشعة بدشنا 385
 قنا الوقف مركز االمل لؤلشعة بالوقف 386
 قنا قوص مركز الرضوانٌة لآلشعة 387

 محافظة سوهاج
 سوهاج سوهاج أبو كرٌشة( مركز الفتح لؤلشعة )أ.د/ إسماعٌل 388
 سوهاج سوهاج مستشفى دار الطب 389
 سوهاج طهطا مستشفى نور الحٌاة التخصصى 391
 سوهاج البلٌنا مستشفً الكنانة  394
 ساقتلة صحٌة إدارة - بسوهاج الصحٌة الشئون مدٌرٌة 393

 سوهاج سفالق وحدة صحة األسرة بسفالق

 محافظة األقصر
 االقصر اسنا مركز الرضوانٌة لآلشعة 392
 القرنة صحٌة إدارة - باألقصر الصحٌة الشئون مدٌرٌة 391

 االقصر الضبعٌة مركز الضبعٌة المتمٌز

 القرنة صحٌة إدارة - باألقصر الصحٌة الشئون مدٌرٌة 395
 االقصر القرنة مركز القرنة

 محافظة اسوان
 امبو كوم صحٌة رةإدا - بأسوان الصحٌة الشئون مدٌرٌة 396

 اسوان كوم امبو مستشفً سلوا بحري

 ادفو صحٌة إدارة - بأسوان الصحٌة الشئون مدٌرٌة 397
 اسوان الرمادي بحري مستشفً الرمادي بحري

 أسوان أسوان مراكز دار األشعة بأسوان 398
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 أسوان كوم أمبو مركز إٌجى سكان 399
 أسوان أدفو مركز طٌبة لؤلشعة  211
 أسوان أسوان تشفى جامعة أسوان )الطوارئ(مس 214
 أسوان أسوان (األستقبالمستشفى جامعة أسوان ) 213

 
 اَطانً انًُشأ  BMIياسكح  أعًال انششكح فً أخهضج أشعح تاَىسايا اْعُاٌ عاتمح

 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة القلج مستشفً الماسة الطبً 4
 القاهرة مدٌنة نصر مركز سمارت سكان )أ.د/أحمد حافظ عمارة( 3
 القاهرة مدٌنة نصر مركز دار الطب لؤلشعة 2
 القاهرة مدٌنة نصر (السابع بالحى الطبى التٌسٌر مركز) سكان روٌال مركز 1
 القاهرة جسر السوٌس مركز ترست سكان  5
 القاهرة جسر السوٌس مركز روٌال سكان  6
 القاهرة الزٌتون مركز بٌماج لؤلشعة والتحالٌل 7
 القاهرة وسط البلد عٌادة مجلس النواب 8
 القاهرة المعادى مركز كابٌتال سكان لالشعة 9

 القاهرة التجمع اآلول رو لآلشعةمركز نٌو كاٌ 41
 القاهرة مدٌنة نصر مستشفى النهار التخصصى 44

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة السادس من أكتوبر )أ.د/سعٌد محمود( مركز القاهرة لؤلشعة والتحالٌل 43

 الجٌزه العمرانٌة الغربٌة التعمٌر لؤلشعة )أ.د/مصطفى عبد الوهاب( مركز 42
 الجٌزه الهرم ؤلشعةمركز مكة سكان ل 41
 الجٌزة فٌصل مركز مجد لؤلشعة )أ.د/عبد الرحمن التواتى( 45
 الجٌزه أوسٌم )أ.د/جمال فتح هللا( لؤلشعة سكان رسالة مركز 46
 الجٌزة الحوامدٌة مركز البوشً لؤلشعة 47

 محافظة األسكندرٌة
 ةاالسكندرٌ العصافرة مركز السعدنى لؤلشعة )أ.د/شرٌف السعدنى( 48
 االسكندرٌة العامرٌة مركز العامرٌة لؤلشعة 49

 محافظة القلٌوبٌة
 القلٌوبٌة شبرا الخٌمة المٌاه البٌضاء للعٌون مركز 31
 القلٌوبٌة شبرا الخٌمة الخٌمة بشبرا لؤلشعة الشاذلى إسالم الدكتور مركز 34
 القلٌوبٌة البلد قلٌوب مركز التحرٌر لؤلشعة )أ.د/صالح الكرمانى( 33
 القلٌوبٌة البلد قلٌوب مركز المحالوى لؤلشعة )أ.د/محمد المحالوى( 32
 القلٌوبٌة بنها مركز الفؤاد لالشعة )أ.د/أسامة فؤاد( 31

 محافظة الغربٌة
 الغربٌة زفتى مركز رضا العرباوى لؤلشعة  35
 الغربٌة زفتى مركز سما سكان )أ.د/ولٌد جاد( 36
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 الغربٌة طنطا الوهاب رسالن()أ.د/عبد  مركز طنطا سكان 37

 الغربٌة طنطا مركز النخبة لؤلشعة )أ.د/حازم الكاشف( 38
 الغربٌة قطور مركز بانوراما لؤلشعة 39
 الغربٌة السنطة مركز الحمد لؤلشعة 21

 الغربٌة بٌار مركز الرحمن لؤلشعة 24
 محافظة المنوفٌة

 لمنوفٌةا شبٌن الكوم لؤلشعة مركز الدكتور أسامة عبٌد 23

 المنوفٌة شبٌن الكوم )أ.د/محمد عبد الحلٌم( الطبٌة الفحوصات و لؤلشعة مودة مركز 22
 المنوفٌة الشهداء مركز الدكتور نبٌل عبد المنعم سعد لؤلشعة 21
 المنوفٌة منوف مركز الدكتور هشام ضبش 25
 المنوفٌة الشهداء )أ.د/محمود السٌسى( مركز المستقبل لؤلشعة 26
 المنوفٌة منوف  ركز أسٌا لؤلشعة )أ.د/إبراهٌم كهرمان(م 27
 المنوفٌة قوٌسنا )أ.د/سامح خضٌر( التخصصى الصفوة مستشفى 28

 محافظة الدقهلٌة
 الدقهلٌة المنصورة )أ.د/محمد رمضان الخولى( مركز دلتا سكان 29

 الدقهلٌة المنصورة مركز الدكتور صبرى الموجى لؤلشعة 11
 الدقهلٌة بلقاس  لؤلشعة الدٌن شهاب محمد تورالدك عٌادة 14
 الدقهلٌة بلقاس  مركز ا.د/مجدى جودة لالشعة 13
 الدقهلٌة منٌة النصر مركز النٌل لؤلشعة التشخٌصٌة )أ.د/سامح عٌد( 12
 الدقهلٌة المنصورة مركز النور لؤلشعة والتحالٌل )أ.د/عادل البدراوى( 11
 الدقهلٌة ٌنالسنبالو مركز جاما لؤلشعة  15

 محافظة الشرقٌة
 الشرقٌة العاشر من رمضان مستشفى الغندور )أ.د/محمد الغندور( 16
 الشرقٌة العاشر من رمضان )أ.د/زكرٌا عبد العظٌم( مركز إٌجى سكان 17

 الشرقٌة فاقوس )أ.د/محمد معالى(مركز المعالى لؤلشعة  18
 شرقٌةال أبو حماد مركز نصرلؤلشعة )أ.د/محمد رزق( 19
 الشرقٌة أبو كبٌر مركز البرج لؤلشعة  51
 الشرقٌة العزٌزٌة مركز زمزم لالشعة 54

 محافظة كفر الشٌخ
 كفر الشٌخ فوة مركز نافع لآلشعة  53

 محافظة الغربٌة
 الغربٌة المحلة الكبرى العٌادة التخصصٌة ألشعة األسنان والفكٌن 52
 الغربٌة المحلة الكبرى مركز الرحمة لؤلشعة 51
 الغربٌة سمنود مركز الدكتور محمد شرٌف لؤلشعة 55

 محافظة البحٌرة
 بحٌرة كوم حمادة  مستشفى الحجاز التخصصى )أ.د/رضا غنٌم( 56
 بحٌرة كوم حمادة  مركز العلٌمى لؤلشعة )أ.د/السٌد العلٌمى( 57

 محافظة الفٌوم
 الفٌوم الحادقة مركز الشفاء سكان )أ.د/محمود أبو النور( 58
 الفٌوم مٌدان المسلة مركز الٌف سكان )أ.د/هانى عبد الغفار( 59
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 الفٌوم الفٌوم مركز السٌد لآلشعة )ا.د/السٌد عبد الكرٌم( 61
 محافظة دمٌاط

 دمٌاط دمٌاط مستشفى الصفا )أ.د/مصطفى جدارة( 64
 دمٌاط دمٌاط مركز الدكتور إبراهٌم حنا 63
 دمٌاط الزرقا ئل العٌسوى(مركز سٌتى سكان )أ.د/وا 62
 دمٌاط الزرقا مركز العطاء لؤلشعة 61
 دمٌاط فارسكور مركز النٌل سكان )أ.د/عصام الشوٌحً( 65

 محافظة بورسعٌد
 بورسعٌد بورسعٌد )ا.د/ محمد مسعد محمد(سمارت سكان مركز  66

 محافظة بنى سوٌف
 بنى سوٌف الواسطى مركز الوادى لؤلشعة )أ.د/أحمد العسقالنى( 67

 محافظة اسٌوط
 أسٌوط أسٌوط مركز األندلس لؤلشعة 68
 أسٌوط أسٌوط مركز الرواد لؤلشعة   

 محافظة المنٌا
 المنٌا ملوى مركز طٌبة لؤلشعة 69
 المنٌا سمالوط مركز المدٌنة لؤلشعة   71

 محافظة السوٌس
 السوٌس السوٌس مستشفً عٌن الحٌاة 73

 

 أَطانً انًُشأ  BMIياسكح  ARM -Cً أخهضج االشعح انمىعُحعاتمح اعًال انششكح ف
 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة الزٌتون مستشفى محمد بخٌت 4
 القاهرة المرج مستشفى المصطفى 3
 القاهرة السالم مستشفى جوهار التخصصى 2
 القاهرة نة نصرمدٌ مستشفى كٌور )أ.د/عبد المنعم فوزى( 1
 القاهرة مدٌنة نصر التخصصى مستشفى التوفٌقٌة 5
 القاهرة مدٌنة العبور مستشفى العبور التخصصى 6
 القاهرة مدٌنة العبور مستشفى فرٌد حبٌب 7

 محافظة القلٌوبٌة
 القلٌوبٌة بنها مستشفٌات بنها الجامعٌة 8
 القلٌوبٌة خٌرٌةال القناطر  الخٌرى الطبى العذراء السٌدة مستشفى 9

 محافظة المنوفٌة
 المنوفٌة الشهداء مركز الدكتور حسام النحاس لؤلشعة 41
 المنوفٌة الشهداء مستشفى الحٌاة التخصصى 44

 محافظة الدقهلٌة
 الدقهلٌة المنصورة مركز المنصورة الطبى )أ.د/محمد صدٌق( 43
 هلٌةالدق شربٌن مستشفى النٌل هوارى )أ.د/عادل الهوارى( 42
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 محافظة كفر الشٌخ
 كفر الشٌخ فوة مستشفً مبرة فوة 41
 كفر الشٌخ سٌدي سالم مستشفً السالمة 45

 محافظة البحٌرة
 البحٌرة دمنهور مركز تفتٌت الحصوات )جمعٌة رعاٌة مرضى الكلى( 46
 البحٌرة الدلنجات  مستشفى دار الشفاء واألمل التخصصى 47
 البحٌرة كفر الدوار طبى )أ.د/سلٌمان عابدٌن(مستشفى مركز المدٌنة ال 48

 محافظة الشرقٌة
 الشرقٌة الزقازٌق مستشفى األحرار 49
 الشرقٌة فاقوس مركز الحٌاة 31

 محافظة الغربٌة
 الغربٌة طنطا مستشفى دار الشفاء 34

 محافظة دمٌاط
 دمٌاط  دمٌاط مستشفى دمٌاط التخصصى)جامعة اآلزهر( 33

 محافظة سوهاج
 سوهاج جرجا  مستشفى طٌبة التخصصً 32
 سوهاج سوهاج مستشفى دار الطب 31
 سوهاج عبد المنعم رٌاض مستشفى الشهٌد الخٌري 35

 محافظة البحر االحمر
 البحراألحمر مرسى علم مستشفى جراحات الٌوم الواحد 36
 البحراألحمر  الغردقة مستشفً النٌل 37

 محافظة السوٌس
 السوٌس السوٌس الحٌاةمستشفً عٌن  38

 

  عاتمح اعًال انششكح فً أخهضج أشعح انثذي انًايىخشاو
 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة مدٌنة نصر مستشفى الشرطة 4
 القاهرة المعادى كاٌرو سكان لؤلشعة 3
 القاهرة شبرا مركز مسرة سكان 2
 القاهرة لمعادىا لؤلشعةمركز تكنوسكان  1

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة السادس من أكتوبر )جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا(مستشفى سعاد كفافى  5
 الجٌزة المهندسٌن مركز مصرٌة سكان 6

 محافظة األسكندرٌة
 األسكندرٌة محرم بك مستشفى سهالً الجدٌدة 7
 االسكندرٌة وسط البلد لؤلشعة مركز المدٌنة 8
 القلٌوبٌة القناطر شبٌن  لؤلشعة سكان دلتا مركز 9
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 القلٌوبٌة قلٌوب البلد مركز المحالوى لؤلشعة 41
 محافظة الدقهلٌة

 الدقهلٌة المنصورة مركز الدكتور صبرى الموجى لؤلشعة 44
 محافظة الفٌوم

 الفٌوم الفٌوم (Digital mamo)مركز األورام  43
 ٌومالف الفٌوم مستشفً الفٌوم الدولً 42

 محافظة المنوفٌة
 المنوفٌة شبٌن الكوم )أ.د/محمد عبد الحلٌم( الطبٌة الفحوصات و لؤلشعة مودة مركز 41
 المنوفٌة شبٌن الكوم  سكان كٌر مركز 45
 المنوفٌة شبٌن الكوم عٌادة زٌتون لؤلشعة 46

 محافظة دمٌاط
 دمٌاط دمٌاط )أ.د/مصطفً جدارة(مستشفً الصفا  47

 رقٌةمحافظة الش
 الشرقٌة الزقازٌق مركز سونو سكان )أ.د/خالد عبد العزٌز( 48
 الشرقٌة الزقازٌق مركز لكوظ لؤلشعة 49
 الشرقٌة الزقازٌق مركز د/شرٌف عادل 31
 الشرقٌة منٌا القمح مؤسسة سلٌم الدسوقً 34
 الشرقٌة العزٌزٌة مركز د/جمال عامر 33

 الغربٌةمحافظة 
 الغربٌة المحلة  لؤلشعة ٌوانمركز دكتور خالد د 32

 محافظة البحٌرة
 بحٌرة كوم حمادة  مركز العالمٌة لؤلشعة )أ.د/السٌد العلٌمى( 31
 البحٌرة كفر الدوار لؤلشعة سكان دلتا مركز 35

 محافظة كفر الشٌخ
 كفر الشٌخ كفر الشٌخ  مركز زٌتون لالشعة )أ.د/حسام زٌتون( 36

 محافظة بورسعٌد
 بورسعٌد بورسعٌد ارت سكانمركز سم 37

 محافظة اسوان
 أسوان أسوان مركز إٌجى سكان 38

 محافظة المنٌا
 المنٌا المنٌا مركز الصفوة لؤلشعة 39
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 فشَغُح انًُشأ MEDILINKعاتمح اعًال انششكح فً أخهضج انهشاشح 
 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة المنٌرة مستشفً ابو الرٌش 4
 القاهرة القاهرة الجدٌدة مستشفى اكادٌمٌة الشرطة 3
 القاهرة العباسٌة مستشفى الزهراء الجامعى  2
 القاهرة مدٌنة نصر  كلٌة طب بنات جامعة األزهر 1
 القاهرة مدٌنة نصر  مركز فٌو سكان 5
 القاهرة حلوان  للمسنٌن التخصصى حرب طلعت هدى مركز 6
 القاهرة المطرٌة النور المحمدى الجمعٌة الشرعٌة بالمسلة مستشفى 7
 القاهرة  شبرا مركز األهرام لالشعة )أ.د/عبدالعال ( 8

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة الحوامدٌة  مركز البوشً لؤلشعة 9

 الجٌزة هضبة الهرم (Bench markشركة جلوب مٌدٌكا ) 41
 زةالجٌ العجوزة جمعٌة مسجد د/مصطفى محمود 44
 الجٌزة فٌصل مركز األهرام لالشعة )أ.د/عبدالعال ( 43

 محافظة اإلسكندرٌة
 االسكندرٌة سبورتنج  مركز الحٌاة لؤلشعة  42

 محافظة القلٌوبٌة
 القلٌوبٌة شبرا مركز بٌرفكت سكان لالشعة )أ.د/عٌد رمضان( 41
 القلٌوبٌة بنها لؤلشعة فرٌد أحمد الدكتور االستاذ مركز 45
 القلٌوبٌة شبٌن القناطر مركز دلتا لؤلشعة 46
 القلٌوبٌة بنها مستشفً بنها الجامعٌة 47

 محافظة الدقهلٌة
 الدقهلٌة المنصورة مركز دلتا سكان لالشعة )أ.د/محمد رمضان الخولى( 48
 الدقهلٌة المنصورة مركز الجمهورٌة لؤلشعة )أ.د/مجدى الرخاوى( 49

 محافظة الشرقٌة
 الشرقٌة ٌقزالزقا و سكان  )أ.د/خالد عبد العزٌز(مركز سون 31

 محافظة الغربٌة
 الغربٌة طنطا مركز الرزٌق لؤلشعة )أ.د/مسعد كمال رزٌق( 34
 الغربٌة طنطا مركز سما سكان لآلشعة 33
 الغربٌة طنطا لآلشعة البربري مركز 32
 الغربٌة المحلة د/خالد دٌوان( لآلشعة1مركز )أ 31

 فٌةمحافظة المنو
 المنوفٌة شبٌن الكوم (أ.د/ عبد الرحمن عفٌفى) سكان كٌر مركز 

 محافظة اسٌوط
 أسٌوط اسٌوط  مركز الدكتور محمد نفادى لؤلشعة 35

 محافظة بنى سوٌف
 بنى سوٌف بنى سوٌف مركز طٌبة لؤلشعة  36
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 محافظة كفر الشٌخ
 لشٌخكفر ا كفر الشٌخ  مركز زٌتون لالشعة )أ.د/حسام زٌتون( 38
 كفر الشٌخ سٌدي سالم مركز الزٌتون لؤلشعة 39

 محافظة بورسعٌد
 بورسعٌد بورسعٌد مركز سمارت سكان )ا.د/ محمد مسعد محمد( 21
 بورسعٌد بورسعٌد مستشفً السالم 24

 محافظة السوٌس
 السوٌس السوٌس مٌزة سكان لؤلشعة والتحالٌل الطبٌة 23

 محافظة مرسً مطروح
 مرسى مطروح مرسى مطروح ى التخصصى )أ.د/حماده الغباشى(مركز غباش 22

 محافظة البحر األحمر
 البحراألحمر   الغردقة مستشفً النٌل 21
 

 اَطانً انًُشأ  NEWTOMياسكح  أعًال انششكح فً أخهضج أشعح تاَىسايا اْعُاٌ عاتمح
 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة مدٌنة نصر الشرطة  مستشفً 4
 القاهرة عزبة النخل مركز الفولى لآلشعة 3
 القاهرة حلمٌة الزٌتون مركز الحلمٌة لؤلشعة  2
 القاهرة المسلة مستشفً النور المحمدى 1

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة حدائق االهرام مركز الطاهرة لالشعة 5
 الجٌزة مٌت غمر مركز الطاهرة لالشعة 6
 الجٌزة فٌصل ألشعةاالسنان سكان بانوراما زمرك 7
 الجٌزة فٌصل مركز جنة لؤلشعة 8
 الجٌزة المهندسٌن مركز مصرٌة سكان 9

 الجٌزة الطالبٌة مركز الشروق لؤلشعة 41
 محافظة القلٌوبٌة

 القلٌوبٌة طوخ مركز د/عبد الحمٌد عصر 44
 وبٌةالقلٌ بنها مركز االستاذ الدكتورأحمد فرٌد لؤلشعة 43

 محافظة االسكندرٌة
 االسكندرٌة المراغً مستشفً األسكندرٌة الجدٌدة 42
 االسكندرٌة االبراهٌمٌة مستشفً مبرة العصافرة وسط 41

 محافظة المنوفٌة
 المنوفٌة منوف مراكز حبٌب لؤلشعة 45
 المنوفٌة شبٌن الكوم مركز أسٌا لؤلشعة 46

 محافظة الشرقٌة
 الشرقٌة القرٌن عبد المعطى مركز الدكتور محمد 47

 الشرقٌة أبو حماد دار األشعة الحدٌثة  48
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 محافظة الغربٌة
 الغربٌة المحلة الكبري مركز دكتور خالد دٌوان لؤلشعة 49

 الغربٌة طنطا (MRC CENTERمركز األستاذ الدكتور حسٌن ناصف ) 31

 الغربٌة الزٌات كفر لؤلشعة الكافوري مركز 34
 الغربٌة زفتى حمود داوود لآلشعةمركز د/م 33

 محافظة الدقهلٌة
 الدقهلٌة أجا مستشفى مؤسسة الرقٌب الخٌرٌة   32

 محافظة كفر الشٌخ
 كفر الشٌخ سٌدي سالم مركز الزٌتون لؤلشعة 31

 محافظة بورسعٌد
 بورسعٌد بورفؤاد مركز بورفؤاد سكان لؤلشعة 35

 محافظة السوٌس
 السوٌس السوٌس لتحالٌل الطبٌةمٌزة سكان لؤلشعة وا 36

 محافظة دمٌاط
 دمٌاط دمٌاط دمٌاط سكان 37
 دمٌاط فارسكور مركز الروضة سكان 38
 دمٌاط فارسكور مركز النٌل لؤلشعة 39

 محافظة الفٌوم
 الفٌوم الفٌوم مركز ألفا دنت 21
 الفٌوم سنورس مركز الحٌاة لالشعة 24
 الفٌوم دقةالحا مركز الشفاء سكان لؤلشعة 23

 محافظة المنٌا
 المنٌا سمالوط مركز المدٌنة لؤلشعة 22

 محافظة أسٌوط
 أسٌوط اسٌوط  مركز الدكتور محمد نفادى لؤلشعة 21

 أسٌوط اسٌوط مركز الرواد الجدٌد لؤلشعة بأسٌوط 25

 محافظة سوهاج
 سوهاج سوهاج مستشفً الشرطة  26

 محافظة األقصر
 األقصر أسنا  شعةمركز الرضوانٌة لؤل 27
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X-RAY FLAT PANEL DETECTOR (DR) عاتمح أعًال انششكح ْخهضج 
 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 انماهشج زهىاٌ يغتشفً انهذي تسهىاٌ انتاتعح نهدًعُح انششعُح 4

 انماهشج انششوق عىض هللا( عُاداخ انمُصش )أ.د/ياخذ َىعف 3

تانًهُذعٍُ انششوق يغتشفً  (د/أزًذ يسًذ غشَة انشارنً) 2  انماهشج انًهُذعٍُ 

 انماهشج زهًُح انضَتىٌ  (عادل فشج عضَض)ا/ يغتشفً انغالو تانضَتىٌ  1

 انماهشج يذَُح َصش انسك يغدذ عُاداخ  5

 انماهشج انًمطى يغتشفٍ انًصشٌ انتخصصٍ 6
 انماهشج داس انغالو نّشعح اس انغالوديشكض  7

 انماهشج انًطشَح يشكض صذس انًطشَح 8
 انماهشج انُضهح يغتشفٍ اندىنف انتخصصٍ 9

 محافظة الجٌزة
 اندُضج عاتذٍَ )و/عثذانهح عثذ انفتاذ(يشكض انششوق نٓشعح  41

 اندُضج فُصم يشكض انشزًٍ انطثً 44

 اندُضج انعًشاَُح عُاداخ انعزساء انطثُح انتخصصُح 43

 اندُضج انعًشاَُح عُاداخ االَثا اتشاو 42

 الجٌزة الطلبٌة مركز الشروق لؤلشعة 41
 الجٌزة منشأة القناطر  مستشفً دار الفٌروزببنى سالمة 45

 محافظة االسكندرٌة
 األسكندرٌة الطرٌق الدائري مستشفً اٌلٌت الدولى 46

 األسكندرٌة ًالمراغ مستشفً االسكندرٌة الجدٌدة 47

 األسكندرٌة المندرة مستشفً الوكٌل 48
 محافظة القلٌوبٌة

 انمهُىتُح تُها يغتشفٍ تُها اندايعً 49
 انمهُىتُح تُها يشكض عًا عكاٌ 31
 انمهُىتُح شثٍُ انمُاطش فشَذ(د/أزًذ )يشكض كُش يُذ نٓشعح  34

 انمهُىتُح كفش شكش زًادج خاطش نٓشعح  /يشكض دكتىس 33

 انمهُىتُح لهُىب انثهذ يشكض انًسالوي نٓشعح 32

 انمهُىتُح عُذَىٌ يؤعغح اندالد انخُشٌ 31
 انمهُىتُح انمهح عُاداخ االَثا تىال 35
 انمهُىتُح انمهح انخُشي انشهُذ يدًع يغتشفً 36

 محافظة الشرقٌة
 انششلُح يُُا انمًر يغتشفٍ انعاصًح 37
 انششلُح ًريُُا انم يؤعغح عهُى انذعىلٍ 38

 محافظة الدقهلٌة
 انذلههُح أخا يؤعغح انشلُة انخُشَح تإخطاب 39

 انذلههُح انًُصىسج يشكض داس انعظاو 21
 انذلههُح تهماط يشكض خهىتال نٓشعح 24
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 محافظة المحلة
 انًسهح انًسهح )ا/ عثذ انسًُذ ازًذ عثذ انسًُذ(  يشكض انذاس نٓشعح 23
 انًسهح انًسهح   نٓشعح زفُضه يسًذ انذكتىس يشكض               22

 محافظة المنوفٌة
 انًُىفُح شثٍُ انكىو يغتشفً صذس شثٍُ انكىو  21

 محافظة الغربٌة
 انغشتُح طُطا ُا طُطاُيغتشفً اتٍ ع 25

 انغشتُح طُطا انًشكض انًصشي نٓشعح 26

 انغشتُح طُطا يشكض هىو عكاٌ 27

 ربٌةالغ طنطا مركز طنطا سكان 28

 الغربٌة المحلة  مركز د/محمد حفٌضة لؤلشعة 29

 الغربٌة زفتى مركز د/محمود داوود لؤلشعة 11
 محافظة الفٌوم

 انفُىو انفُىو يغتشفً انفُىو انذونً 14

 انفُىو عُىسط يشكض انسُاج نٓشعح  13

 انفُىو انفُىو يشكض د/عالء انًشاكثٍ 12

 محافظة بنً سوٌف
 تًُ عىَف انىاعطً عكاٌ نٓشعحيشكض انىادي  11

 محافظة كفر الشٌخ
 كفش انشُخ عُذي عانى عُذي عانى -يغتشفً انغاليح  15

 كفش انشُخ عُذي عانى نالشعح انضَتىٌ يشكض 16

 كفش انشُخ كفش انشُخ  نالشعح صَتىٌ يشكض 17

 محافظة المنٌا
 انًُُا تًُ يضاس يغتشفً زُا فهُى انتخصصً  18

 سماعٌلٌةمحافظة اال
 عًاعُهُحاْ اْعًاعُهُح يشكض انثشج نٓشعح 19

 محافظة بور سعٌد
 تىسععُذ تىسععُذ يغتشفً افايُُا انتخصصً 51

 محافظة السوٌس
 انغىَظ انغىَظ يغتشفً عٍُ انسُاج تانغىَظ  54

 محافظة البحر األحمر
 انثسش االزًش انغشدلح تانغشدلحيغتشفً انُُم  53
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 أاَطانً انًُش  BMIياسكح  RAY -Mobile Xعاتمح أعًال فً أخهضج االشعح انُمال

 

 

 المحافظة المدٌنة إسم المستشفى/المركز م

 محافظة القاهرة
 القاهرة طرٌق السوٌس مستشفى الشرطة للمجندٌن 4

 القاهرة المطرٌة المعهد القومى للكلى والمسالك البولٌة 3

 القاهرة المطرٌة معٌة الشرعٌة )مستشفى النور المحمدى(الج 2

 القاهرة المطرٌة الجمعٌة الشرعٌة )مستشفى أنوار الكرٌم( 1

 القاهرة المعادى مستشفى أندلسٌة النخٌل 5

 محافظة الجٌزة
 الجٌزة الدقى مستشفى العاصمة )أ.د/مصطفى األشمونى( 6

 الجٌزة الدقى مستشفى الكاتب 7

 ألسكندرٌةمحافظة ا
 األسكندرٌة الطرٌق الدائري مستشفً اٌلٌت الدولً 8

 محافظة القلٌوبٌة
 القلٌوبٌة بنها مستشفً بنها الجامعى 9

 محافظة دمٌاط
 دمٌاط دمٌاط  )أ.د/مصطفى جدارة( مستشفى الصفا  41

 دمٌاط دمٌاط  مستشفى دمٌاط التخصصى)جامعة اآلزهر( 44

 محافظة البحر األحمر
 البحر األحمر الغردقة ستشفى النٌل )أ.د/أٌمن الشوٌخ(م 43


