________________________________________________________

مستشفى مصطفى محمود  ،المهندسين القاهرة
( المرحلة األولى و الثانية)
مستشفى الهرم الدولي
مستشفى السالم الدولي – المعادى
مستشفى العجوزة العسكري
مستشفى دار الشفاء
مستشفى الشيخ زايد [ مدينة

أكتوبر ]

مستشفى المغربي للعيون
مستشفى عين شمس التخصيصي
مستشفى الجالء العسكري
مستشفى النزهة الدولي
مستشفى دمشق [ المهندسين]
مستشفى الجنزورى

________________________________________________________
مستشفى القاهرة التخصصي
مستشفى د /عادل صادق لألمراض النفسية والعصبية
مستشفى األمراض النفسية و العصبية  -اإلسكندرية
مستشفى دار الفؤ‘اد
مستشفى مصر الجديدة العسكري
مركز جنين للخصوبة  -المعادى
مستشفى الثغر  -اإلسكندرية
معهد بحوث أمراض العيون  -الجيزة
مستشفى الرمد  -روض الفرج
مستشفى الرمد  -كفر الشيخ
مستشفى الرمد -المحلة
عيادات جراحات اليوم الواحد –أسيوط
عيادات جراحات اليوم الواحد  -سوهاج
عيادات جراحات اليوم الواحد -قنا
عيادات جراحات اليوم الواحد -أمبابة

________________________________________________________
عيادات جراحات اليوم الواحد  -المينا
مركز الحروق  -كوم أمبو
مركز الحروق أدفو
مركز اإلصابات مستشفى مدينة السالم
المستشفى العسكري الدولي
مستشفى شبين الكوم [ التأمين الصحي ]
مستشفى المنيل الجامعي التخصصي
مستشفى القباري  ،اإلسكندرية
المركز الطبي للمخ و األعصاب  ،اإلسكندرية
مركز تدريب األطباء  ،العباسية
مركز الدعم الفني  ،اإلسكندرية
مركز الدعم الفني  ،سوهاج
مركز الدعم الفني  ،المنوفية
مستشفى كفر الشيخ
مستشفى إبراهيم بدارن  -المهندسيين

________________________________________________________
مستشفى األزهر الجامعي

مستشفى رشيد العام
مستشفى العريش العام
مستشفى األقصر العام
مستشفى القلب  -سوهاج
مستشفى جراحة الجهاز الهضى و القلب -قنا

مستشفى جراحة الجهاز الهضمي و القلب  ،دمياط
مستشفى األهلي ( اإلسكندرية )
مستشفى الجالء ( مركز األورام )
المستشفى التعليمى بجامعة اسيوط
مستشفى االسعاف النهرى و الطائر
مستشفى النيل بداروى
مستشفى اطفال الشطبى
قسم االطفال بمعهد االورام  -طنطا
مستشفى مبرة طنطا

________________________________________________________
جناح العمليات مستشفى جامعة االسكندرية التعليمى
مستشفى النساء والوالدة ( جامعة عين شمس)

مستشفى الدمرداش التعليمى
مستشفى الدكتور الزهيرى  -الروضة
مستشفى عزبة البرج – دمياط

مستشفى الصدر و الجهاز التنفسى – العباسية

مستشفى طب االطفال و الطوارئ – سموحة  -االسكندرية
مستشفى الدكتور عثمان بالمعادى
مستشفي الرحمة ( د.ثروت باسيلي )
المستشفي االيطالي بالعباسية

مركز اورام القوات المسلحة باالسماعيليه

مستشفى مركز الشبكية للعيون  ,مصر الجديدة .
تجديد مستشفى السالم الدولي – المعادى

________________________________________________________
مستشفى دار الفؤ‘اد الجديد مدينة نصر
مستشفى رفيدة  ,مدينة الشيخ زايد

مستشفى تبارك  ,التجمع الخامس

توسعة مستشفي دار الفؤاد –

اكتوبر

مستشفي شرق المدينة االسكندرية -ممرات وغرف خدمات
جناح العمليات

مركز سموحه الطبي -االسكندرية
المركز الطبي – حي االسمرات
مركز د .مجدي يعقوب للقلب -اسوان
مستشفي الدبلومسين
مستشفي القطامية الدولي – التجمع الخامس
المبني التخصصي -معهد دمنهور العام
تطوير كامل

________________________________________________________
مستشفي القوات الجوية – العباسية

مستشفي الراعي الصالح بسمالوط
مستشفي ابو الريش لالطفال

تطوير جناح الرعاية

مستشفي الدمرداش -جامعة عين شمس
مبني دار المسنين

مستشفي الحياة -الفيوم

مستشفي النقل البري -الفيوم
مستشفي الجالء العسكري -القاهرة
مستشفي

