
 بسم هللا الرحمــــــن الرحٌم

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن  ﴿ َولُِل اْعَملُوا فََسٌََرى َّللاه

ٌِْب َوالشهَهاَدِة فٌَُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَ

 ﴾ تَْعَملُونَ 

 العظٌمهللا صدق  
 

http://www.quran7m.com/searchResults/009105.html


 9ٙ9ٔتم إنشاء فــرع الماهرة فً عام 
 

 

ة 
ر
اه

لم
 ا
ع
ر
ـــ

ـــ
ـــ

ف
- 

3
3

 
الء

ـــ
ـــ

جــ
 ال

ش
 

  

 مولع فرع الماهرة





 االزبكٌه -رمسٌس  -ش الجالء ٖٖ: العنوان 

 77ٕ8ٖٕ٘٘: ت 

 9ٙ9ٔ: تارٌخ االفتتاح 

 مدٌر عام فرع  الماهرة 

 احمد عطا فهٌم / د 



 أحمد عطا فهٌـــــــم/ د 



فـــرع 
 المــاهرة

 مستشفٌاتٙ

 منــاطك ٘

مثال 
لبعض 
 العٌادات

لجـــــان  ٗ

 طبٌــــــــة

الصحــــة 

 المدرسٌة

مراكـــــز 

 خدمة العمالء

 وحدات فرع الماهرة 









 الماهرة   – االزبكٌه –رمسٌس  –ش الجمهورٌه  9ٖ: العنوان 

     9ٓٙ٘99ٕٓ٘:   ت

 997ٔ: تارٌخ االفتتاح 

 متر ٕٕٓٓ:  مساحه المستشفى 



 السام المستشفى 



 مدخل المستشفى 



 لسم الطوارئ 



 لسم العناٌه المركزة 



 االشعه الممطعٌه



 الغسـٌل الـكـلـوى



 لسم الحضانات





 

 



 السٌده زٌنب  –سور مجرى العٌون  ٖٕ: عنوان 

 9ٕٖ8ٖٕٗٙ: ت 

 9ٙٗٔ: تم االفتتاح 

 متر ٕٖٓ٘: المساحه 



 السام المستشفى 
 



 مدخل المستشفى 



 لسم الطواري



 اشــعه مـمـطعٌه



 لـسـم الحضانات 







 السٌده زٌنب  –مٌدان ابو الرٌش ٔ:  عنوان 

  9ٖٕٓٓ٘٘ٙ:  ت 

  99ٖٔ: تارٌخ االفتتاح 

 ٓٓ٘ٙٔ: المساحه 



 السام المستشفى 



 مدخل المستشفى 



 لسم العناٌه المركزة 



 لسم االشعه 



لسم 

 المعامل



 غرفه العملٌات 



 يغرفه الطوار



 لسم الحضانات







 حلوان  –كورنٌش النٌل  -ش دمحم عبد العزٌز : عنوان 

 7ٖٖٕٔٓٙٙ: ت 

 9ٙ٘ٔ: افتتاح 

 متر ٕٓٓٓٓ: مساحه 



السام 

 المستشفى 



 لسم الطوارئ



 اشعه ممطعٌه



 غرفه العملٌات



 لسم المعامل 







 ش مستشفى شبرا  7ٙ: عنوان

 9ٖٕٙٓٙٙ:  ت 

 99ٓٔ: افتتاح 

 متر ٖٓٓٔ: المساحه 



 السام المستشفى 



 مدخل المستشفى 



 لسم الحضانات



 لسم العناٌه المركزة







 ش مٌدان الفردوس متفرع من احمد سعٌد  امام مصنع تاكى : عنوان

 8٘9ٖٙ7ٕٙ: ت 

 9ٕٙٔ: افتتاح 

 9ٖٖٖ: المساحه 



 السام المستشفى 



 مدخل المستشفى 



 لسم الطواري



 حجرة الامه 



 غرفه العملٌات 



 ثانيا

 المناطك



 المنطمه االولى

 المنطمه الثانيه

 المنطمه الثالثه

 المنطمه الرابعه

 المنطمه الخامسه 



المنطمه 

 االولى

االلف 

 مسكن

 المطريه

 المبه

 المرج

 السالم

 االميريه



 المنطمه الثانٌه

 ماٌو٘ٔ

جامعه 

 حلوان 

االنتاج 

 الحربى 



 المنطمه الثالثه

 المعادى

 عابدٌن 



المنطمه 

 الرابعه

 شٌبرد

شبرا 

 المظالت

مجمع 

 شبرا



المنطمه 

 الخامسه

مصر 

 الجديده

باب 

 الشعريه

مجمع 

 التوفيك

 االزهر

 بدر

 الشروق

 الشرطه المطار



 ثالثا

 العٌادات 



ناصر 

 الشامله 

النصر 

 بحلوان 

 مثال لبعض العٌادات

 الممطم 

 الجمهورٌه
اطفال 

 مصر 



 عٌاده ناصر الشامله : اوال 

 ش الجالء رمسٌسٖٖ: العنوان 

 88ٗ9ٕٕٕٓ: تلفون 



العٌادات 

 المضٌئه

 االسنان

 الصٌدلٌه

 الرمد

 عالج طبٌعى 

 معمل

 االشعه



 عٌاده الجمهورٌه الشامله: ثانٌا 

 ش الجمهورٌه9ٖ: العنوان 

 9ٓٔ8ٕٔ٘٘: تلفون 



 عٌاده الممطم الشامله: ثالثا

 ش مجرى العٌون ٔ:العنوان 

 8ٗ7ٖٕٓٙٙ:تلفون 



العٌادات 

 المضٌئه

 االسنان

 الصٌدلٌه

 الرمد

 عالج طبٌعى 

 معمل

 االشعه



 النصرالشاملهعٌاده : رابعا

 ش عمرو بن ٗٔ:العنوان 

 كورنٌش النٌل –عبد العزٌز 

 7ٖٕٔٓٗٓٓ:التلفون 



العٌادات 

 المضٌئه

 االسنان

 الصٌدلٌه

 الرمد

 عالج طبٌعى 

 معمل

 االشعه



 عٌاده اطفال مصر: خامسا

 مٌدان ابو الرٌشٔ:العنوان 

 السٌده زٌنب

 8ٖٕٔٔ٘٘ٙ:التلفون 



العٌادات 

 المضٌئه

 االسنان

 الصٌدلٌه

 الرمد

 عالج طبٌعى 

 معمل

 االشعه



 رابعا
 اللجان الطبٌه  



اللجان الطبٌه بفرع 

 الماهرة 

لجنه 

 رمسٌس

لجنه ابن 

 سندر
 لجنه حلوان  لجنه شبرا



 اللجنه الطبيه العامه برمسيس

 العنوان

 ش رمسٌس االسعاف ٕٓ

 التلفون

ٕ77ٖٕ٘ٙ8 



 بشبرااللجنه الطبيه العامه 

 العنوان

 ش الباشا شبرا ٔ

 التلفون

ٕٕٕٖٗٔ٘8 



 اللجنه الطبيه العامه بابن سندر

 العنوان

 ش ابن سندر المبة 8ٕ 

 التلفون 

 ٕٕ٘7ٗ879 
 



 اللجنه الطبيه العامه بحلوان 

 العنوان 

 العزٌزش عمر بن عبد  ٗٔ

 أمام الهٌئة العربٌة للتصنٌع  

 التلفون

ٕ7ٖٔٓٙ77 



 خامسا

 الصحه المدرسٌه 



 المنطمه االولى 

عياده النمراشى ادارة 

 الزيتون 

عياده االمام الغزالى 

 ادارة الزيتون
 وحده السعاده 

النور للمكفوفين ادارة 

 الزيتون 

عياده السالم ادارة 

 الزيتون

عياده المرج ادارة 

 المرج

عياده الزهراء ادارة 

 عين شمس

عياده المتفولين ادارة 

 عين شمس

عياده الدمحميه ادارة 

 المطريه

عياده السالم ادارة 

 السالم 



 المنطمه الثالثه

عٌاده المعادى 

 عالجٌه 
 عٌاده المنٌل  عٌاده الحسٌنٌه

عٌاده سراى 

 عابدٌن 
 عٌاده المنٌرة  عٌاده المنشٌه 



 المنطمه الرابعه

عٌاده طالب الزاوٌه 

 ادارة الزاوٌه 

عٌاده رمله بوالق 

 ادارة غرب 
ادارة  الشرابٌهعٌاده 

 الشرابٌه

عٌاده الساحل ادارة 

 الساحل 

عٌاده طالب مسرة 

 ادارة روض الفرج

عٌاده فكتورٌا 

 ادارة الساحل 

  الخلفاوىعٌاده 
عٌاده طالب الجسر 

 ادارة الساحل 
 عٌاده طلبه البعوث



 المنطمه الخامسه 

 العسكرٌه صالح الدٌن  عباس العماد

 السلحدار العالجٌه وحده ٌحٌى الرافعى
وحده اسماعٌل 

 فهمى 

 رفاعه الطهطاوى  وحده تجربٌه وحده فاطمه عنان

 طابا



 سادسا

 مراكز خدمه العمالء 

 فرع الماهرة 



 مراكز خدمه العمالء فرع الماهرة 



 مراكز خدمه العمالء

هرة ا م ل ا رع   ف

 فرع الماهرة عام دٌوان  

 

 الدمرداشمستشفى  

 

 المصر العٌنى مستشفى  

 

 معهد ناصر مستشفى  


