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 مقدمـــــــة

 

 IP Phoneجميع ارقام ال لالقرار  و دعم  اتــركزية للمعلومـــــادر من االدارة المــالص ) لدليل االى بى فون ( الثالثونو ا الثالثاالصدار  هذا هو

 كما هم فى الجدول ........العيادات .... - المستشفيات – الفروع  – االدارات العامة - االدارة المركزية –لكل من رئاسة الهيئة  و تم وضع ارقام 

 

 

 عامة للشئون الفنيةرة الاإلدا                                                                                                                             

 اتـــاالت و الشبكـــتصإلإدارة ا                                                      
  

 

 

 

 

 االى بى فون

 الكــــــــود المـــوقـع

 (Head Quarter)  اللجان الطبية - الخدمات الطبية -رئاسة الهيئة

 
10XX 

 (CDIS) اإلدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

 
12XX 

 (BRANCHES) الفروع

 
2XXX  -3XXX 

 (HOSPITALS) المستشفيات

 
4XXX 

 5XXX-6XXX (CLINICSالعيادات)
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 1 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة محمد ضاحيد/  1000

 اإلدارة المركزية للشئون الطبية خالد موافيد/  1002

 ساء اإلدارات المركزية بالهيئةؤر

1 

 2 للشئون الماليةاإلدارة المركزية  د/وهبه محمد 1003

 3 اإلدارة المركزية للشئون اإلدارية ا/ طارق عبد الغفار 1004

 4 اإلدارة المركزية للشئون القانونية مجدى حامدأ/ 1005

 5 تابعة والتدريباإلدارة المركزية للتخطيط والم احمد جمالد/ 1006

 6 الصيدلياتوالطبي االدارة المركزية للتموين  امنيه علىد/  1007

 7 االدارة المركزية للمعلومات ودعم القرار  وائل عيد /ا  1008

 8 اإلدارة المركزية للجان الطبية د/ سوسن الدسوقى 1009

 9  عالجيةللمجلس األعلي للرعاية ال فنيةاألمانة ال خالد موافىد/  1010

 االدارة العامة للخدمات الطبية ريهام مدحتد/  1011

 اإلدارات العامة بالهيئة

1 

 2 صابات العملالاالدارة العامة  بكارد/سحر  1012

 3 ألسنانااإلدارة العامة  مدحت حنفيد/ 1013

 4 اإلدارة العامة للحسابات  ايمان عبد هللاأ/ 1014

 5 شئون العاملينلاإلدارة العامة  ا/ياسر راشد 1015

 6 للخدمات االداريةاإلدارة العامة  نادر فوزى /م 1016
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 العامة للقضايا اإلدارة محمد شاكرأ/  1017

 تابع اإلدارات العامة بالهيئة 

7 

 8 العامة للتحقيقات اإلدارة أ/ سمير عبد الصادق 1018

 9 االدارة العامة  للتفتيش المالى واالدارى  ا/ مدحت محي 1019

 10 العامة للتدريب والعالقات الثقافية اإلدارة عمارهفاتن د/  1020

 11 العامة للتخطيط والمتابعة  البحوث اإلدارة ا/هاجر عبد المنعم 1021

 12 العامة للمشروعات اإلدارة حسين محمدم /  1022

 13 دارة العامة للرقابة والمتابعةاإل د/نجوي علي 1023

 14 للصيدليات العامة اإلدارة نهي محمدد/  1024

 15 العامة للتموين الطبي اإلدارة حسناء احمدد/  1025

 16 الطبية مدير اإلدارة العامه بللجان عفاف عبد الفتاحد/  1026

 17 العامة لخدمة المواطنين اإلدارة محمد زينهم ا/ 1027

 18 االدارة العامة العالقات العامة ا/محمد فتحي 1028

 19 العامة للتنظيم واإلدارة اإلدارة فاروقرانيا أ/  1029

 20 االدارة العامة لالمن االمن 1030

 21 االدارة العامة للمخزون السلعى ا/اشرف ربيع 1031

 22 اإلدارة العامه لطب األطفال و طالب المدارس د/امل علي 1032

 23 حسابات التكاليفاإلدارة العامه ل  إدارة التكاليف 1034

 24 اإلدارة العامه للعقود و المشتريات ا/حسن مختار 1035

 25 االدرة العامه للموازنه والمراكز المالية ا/محمد السيد 1036

 26 اإلدارة العامة لألبحاث االكلينيه د/عال الخولي 1039

 27 اإلدارة العامه لمقدمي الخدمة نبيل د/ داليدا 1071

 28 ألجهزة الطبيهاإلدارة العامة  م/امل صبحي 1081
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 ادارة االيرادات مدير ا/طارق عبد الحميد 1033

 اإلدارات بالهيئة 

1 

 2 إدارة االستحقاقات والتامينات مدير ا/ حسين محمد 1037

 3 إدارة الترقيات و التقارير مدير ا/ مرفت احمد 1038

 4 الفنى لرئيس الهيئةمدير المكتب  د/ رمزى منير 1040

 5 اطباء اللجان الطبية اطباء اللجان الطبية 1041

 6 مدير إدارة الصديليات د/تيسير عمران 1042

 7 إدارة التموين الطبي د/ نهي 1043

 8 مدير إدارة االحصاءات المركزية ا/مصطفى ماضى 1044

 9 إدارة رعاية العاملين ا/عبير موسى 1045

 10 مدير ادارة شئون التوظف اسالم ياقوتا/  1046

 11 مدير ادارة  موازنة الوظائف امال عيسىا/  1047

 12 شئون المقر إدارة م/محمد عبد النبى 1048

 13 مدير ادارة الحسابات هويدا بيوميا/  1049

 14 المكتب الفنى الفنيالمكتب  1050

 15 مدير ادارة مكافحة العدوى  د/ عال احمد 1051

 16 مدير إدارة حسابات الفروع ا/محمدغرابه 1052

 17 المستشار القانونى للهيئة المستشار/ صالح الجروانى 1053

 18 مدير إدارة الجودة د/داليا السيد 1054

 19 مدير مكتب رئيس مجلس االدارة ا/ محمود فرج 1055

 20 إدارة المخزون السلعيمدير  ا/عبد الناصر 1056

 21 مدير ادارة  المخازن ا/ حسام يونس 1057

 22 سكرتاريه رئيس الهيئة ا/ عبد الفتاح اسماعيل 1058

  



Page 5 of 29 

 

 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 خدمات طبيه خدمات طبيه 1059

 و كذلك  بعض االدارات و  الوظائف و االقسام بالهيئة

 رئيس مجلسوظائف  تتبع 

 ةاالدارة  مباشر 

1 

 2 إدارة نظم معلومات رئاسة الهيئة ا/هاني عبد الجواد 1060

 3 المدير التنفيذى لمكتب رئيس الهيئة أ/ محمد متولى 1061

 4 مدير الطوارئ أشرف حامدد/  1062

 5 مدير ادارة العالج الطبيعى د/ نجوى شحاته 1063

 6 المركزية للشئون الطبيةاإلدارة  مدير مكتب حمد رجباا /  1064

 7 مكتب رئيس اإلدارة المركزيه للشئون الماليه ا/ مجدى جمعه 1065

 8 االدارة المركزية للشئون االدارية مدير مكتب ا/ محمد يحيى 1066

 9 رئيس قسم التعينات ا/ مصطفى محمد 1067

 10 المخازن المخازن 1069

 11 الشئون القانونية المحامين برئاسة الهيئة 1068

 12 المستشار الفني لرئيس الهيئة د/منال عرفه 1070

 13 اإلدارة العامه لشئون مقدمي الخدمة د/داليدا نبيل 1071

 14 مدير إدارة التحليل المالي ا/خالد همام 1072

 15 المكتب الفني ا/عبد المنعم 1073

 16 الحاسب االلي الحاسب االلي 1074

 17 الخدمات الطبية الخدمات الطبية 1075

 18 خدمة الموطنين خدمة المواطنين 1076

 19 مدير إدارة حسابات الفروع ا/صفاء يونس 1077

 20 إدارة العقود و المشتريات ا/عادل عبد الرحمن 1078

 21 سكرتاريه الشئون الطبيه ا/هاني السيد 1079

 22 المركزيه لقوائم االنتظارمدير الغرفه  د/ داليدا نبيل  1080

 23 برئاسة الهيئة مشرف لجان الكبد د/هبه سعيد 1082

 24 حسابات الفروع ا/محمود مسعود 1083
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 حسابات الفروع ا/احمد سعد 1084

 و كذلك  تابع بعض االدارات و  الوظائف و االقسام بالهيئة

 رئيس مجلسوظائف  تتبع 

 ةاالدارة  مباشر 

24 

 25 االدارة المالية ا/ ابراهيم جمعه 1085

 26 االدارة المالية ا/احمد لملوم 1086

 27 إدارة التخطيط ا/سيدة السمان 1087

 28 مكتب رئيس الهيئه د/علي محروس 1092

 29 رئيس الهيئة مكتب  د/ محمود مجاهد 1093

 30 قوائم االنتظارغرفه  غرفه قوائم االنتظار 1094

 31 مدير ادارة شئون التوظيف ا/اشجان عبد الحميد 1095

 32 مستشار رئيس الهيئة لالسنان د/ايمن صالح 1096

 33 مسئول التخاطبي و النفسي وزراعه القوقعه د/ مها شعالن 1097

 34 اإلدارة العامه لطب األطفال و طالب المدارس طالب المدارس 1098

 35 مسئول المعامل برئاسه الهيئه د/مروة بدر 1099

 36 إدارة المعامل ا/امينه 1074

 37 إدارة التخاطبي و النفسي وزراعه القوقعه ا/ مروه صبري 1091

 38 المخازن برئاسه الهيئة ا/عاطف حسان 1150

 39 المخازن برئاسه الهيئة ا/احمد عبد العزيز 1151

 40 المخازن برئاسه الهيئة ا/عصام طاحون 1152

 41 المخازن برئاسه الهيئة ا/مصطفي احمد 1153

 42 المخازن برئاسه الهيئة ا/ ممدوح محمد 1154

 43 المخازن برئاسه الهيئة ا/مصطفي أبو المجد 1155

 44 إدارة المشتريات و المخازن برئاسة الهيئة ا/احمد مصطفي 1156

 45 إدارة المشتريات و المخازن برئاسة الهيئة ا/احمد مدحت 1157

 46 إدارة المشتريات و المخازن برئاسة الهيئة ا/صبحي سيد 1158

 47 إدارة المشتريات و المخازن برئاسة الهيئة ا/ رباب حنفي 1159

 48 إدارة االعالوات برئاسة الهيئة العالوات 1160

 49 متابعه رئيس الهيئة متابعه 1161

 50 خدمات طبيه اسامه عبد المنعم 1162

 51 خدمات طبيه امل عبد المولي 1163

 52 إدارة الصدليات د/سميره مكرم 1164

 53 مكتب رئيس اإلدارة المركزيه للشئون الماليه ا/ترنيم امين 1165

 54 إدارة المعاشات ا/خالد فاضل 1166
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير ادارة المراجعة المركزية للتشغيل  واالستخدام لبيب د/نفين 1088
 ادارة  المراجعة المركزية للتشغيل واالستخدام

1 

 2 مدير المراجعة الفنية د/وفيق فؤاد 1089

 3 مدير المراجعة الفنية د/احمد الكيالني 1090

 مدير اإلدارة العامة للشئون الفنيه ا/ خالد شكرى 1200

 االدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

1 

 2 مدير اإلدارة العامة لنظم التطبيقات ا/هشام سمير 1201

 3 مدير اإلدارة العامة للتوثيق و االحصاء م/هاله صالح 1203

 4 مدير إدارة التشغيل ا/اشرف عبد الرازق 1202

 5 مدير ادارة دعم العمالء ا/ شريف عزمى 1206

 6 االتصاالت مدير إدارة  م/أشرف عيد 1205

 7 مدير إدارة دعم التطبيقات   ا/ رنين  عبد المؤمن 1207

 8 مدير  إدارة هندسة النظم   رشا فتحى /ا 1208

 9 مدير ا إدارة التغطيه التامينية ا/ هبه ابراهيم 1209

 10 إدارة المعلومات واإلحصاء  ا/انتصار الشامى 1210

 12 مدير إدارة النشر   كرم نيللى/ا 1222

 13 مدير ادارة المعلومات واالحصاء ا/ ايمان  عبد العزيز 1232

 14 التشغيل إدارة أ/عادل خليفة 1215

 15 التشغيل إدارة ا/ محمد توفيق 1221

 16 إدارة التشغيل ا/علي محمد 1257

 17 االتصاالت إدارة نهله المهدي أ/ 1218

 18 االتصاالت إدارة ا/ عبد العزيز سعد  1220

 19 دعم الفنى إدارة أ/عادل عطا 1219

 20 إدارة دعم التطبيقات   م/رشا عبد المنعم 1223

 21 إدارة دعم التطبيقات   ا/ هناء بدر 1247

 22 إدارة دعم التطبيقات   ا/ داليا يوسف 1249

 23 التامينيةإدارة التغطية  أ/صباح عبده 1227

 24 إدارة التغطية التامينية ا/راجية رحمى 1235

 25 إدارة دعم التطبيقات   ا/ اسراء طارق 1246
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 إدارة دعم التطبيقات   ا/ عال محمد 1253

 تابع االدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

25 

 26 إدارة المعلومات واالحصاء ا/ هاجر وهبه 1256

 27 إدارة المعلومات واالحصاء أ / محمود عبد الحفيظ 1228

 28 إدارة المعلومات واالحصاء ا/ ياسمين الكردى 1250

 29 إدارة المعلومات واالحصاء ا/ محمود منصور 1248

 30 إدارة المعلومات واالحصاء شيماء صالحالأ/ 1225

 31 إدارة  التوثيق و المكتبات االنصارىا/شادى  1237

 32 إدارة  التوثيق و المكتبات ا/ منى شعراوى 1241

 33 إدارة  التوثيق و المكتبات ا/وليد عزب 1252

 34 الشئون االدارية الشئون االداريه 1240

 35 الشئون االدارية ا/محمود عبد الوراث 1254

 38 سكرتارية ا/ ايمان امين 1242

 39 سكرتارية ا/ منار ماهر 1243

 40 األمن األمن 1245

 41 الشئون االداريه ا/رمضان 1255

 د/ليلي السيد 1298
 مستشار رئيس الهيئة للصيدليات

 1 مستشار رئيس الهيئة للصيدليات
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير فرع القاهرة  عطااحمد د/  2000  

القاهرةفرع   

 

 

1 

 2 للشئون الفنية نائب مدير الفرع نائب مدير الفرع 2001

 3 مدير امانه الفرع ا/محمد سعيد 2002

 4 التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى مدير إدارة  محمد مصطفىأ/  2003

 5 مدير إدارة الشئون الطبية ايمان صالحد/ 2004

 6 التموين الطبيمدير إدارة  صبريحسن د/ 2005

 7 الماليةاالدارة مدير  ميسون محمودأ/  2006

 8 المكتب الفني أالء عادلد/  2007

 9 سكرتارية مدير الفرع سكرتارية 2008

 10 فايزه محمد المغازي /ا مدير التفتيش 2009

 11 رئيس قسم االحصاء أ / خالد سالم 2010

 12 التشغيل ا/محمد علي 2011

 13 اإلحصاءمدير ادارة  فائقة الدمرداشأ/ 2012

 14 قسم اإلحصاء ا/ فاتن محى 2015

 15 دعم التطبيقات ا/نور الصباح عوض 2017
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير فرع الجيزة  د/ايناس شوقي 2050

 فرع الجيزة

1 

 2 فرع للشئون الفنيةالنائب  مدير نائب مدير الفرع 2051

 3 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى ا/ مصطفي أبو السعود 2052

 4 نائب مدير الفرع للشئون الماليه و االداريه محمد رجب /أ 2053

 5 مدير االدارة المالية  عاطف حمدان /أ 2054

 6 مدير الشئون الطبية امل عبد الغنيد/ 2055

 7 مدير الفرع  سكرتارية ا/ سيده سعد 2056

 8 المساعدة الفنيةرئيس قسم   محمد عزت /أ 2057

 9 مدير ادارة الشئون القانونية ا/ وحيد سرور 2058

 10 مسئول التطبيقات بالفرعرئيس قسم االستحقاقات و ا/ جيهان نبيل 2059

 11 التشغيلرئيس قسم  ا/ خالد امام 2060

 12 العمالءمركز خدمة  ا/ محمد ابراهيم 2062

 13 مدير امانه الفرع ا/ احمد يحيى 2061

 14 رئيس قسم التشغيل م/ محمود عبد العظيم 2063

 15 التموين الطبي ادارة مدير د/مها عبد الخالق 2064

 مدير فرع القليوبية  اسامه فودهد/  2100

 فرع القليوبية

1 

 2 للشئون الفنيه نائب مدير الفرع د/نوران سعود 2101

 3 نائب مدير الفرع لشئون المالية و االدارية ا/ ياسر راشد 2102

 4 مدير عام  الشئون الطبية  محمد مصطفىد/  2103

 5 الطبيالتموين مدير  هالة عبد المحسند/ 2104

 6 مدير أمانة الفرع محمد سالمه أ/ 2105
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 االدارة الماليةمدير  فوزيه مسعودا/  2106

 

7 

 8 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى عصام عبد هللاأ/ 2107

 9 سكرتارية مدير الفرع مكتب مدير الفرع /ا 2108

 10  مدير التفتيش المالي واإلداري  عبد الرحمن اسماعيل أ/  2109

 11  المجموعة الفنية بنظم المعلومات االلي الحاسب 2110

 دارة الشئون القانونيةإ ماجد عبد الحكم/أ 2111

 تابع فرع القليوبية

12 

 13 المجموعة الفنية ا/احمد فرج 2112

 14 مدير المكتب الفنى د/ ناير ناجى 2113

 15 إدارة االحصاء ا/ سمير هرمينا 2115

 16 مدير المنطقة الطبية بشبرا الخيمة د/ محمود زهره 2118

 17 رئيس قسم الخدمات الطبيه حمدىد/علي  2119

 18 مديره اللجنة الطبيه د/دينا شرف الدين 2120

 مدير فرع الشرقية  جمال سالمهد/  2200

 

 

 

 

 فرع الشرقية

 

1 

 2 للشئون المالية ادارةمدير  ا/ اميرة عبد العزيز 2201

 3 االلىالتوثيق و المعلومات و الحاسب  مدير إدارة  وائل نبيل أ/ 2202

 4 سكرتارية مدير عام الفرع ا/ اسامة السيد 2203

 5 التموين الطبيمدير  سحر احمد /د  2204

 6  مدير إدارة الشئون الطبية د/ عال عبد هللا 2205

 7  قسم المشتريات  المشتريات 2206

 8  ادارة الحاسب االلى ا/ هيثم شهوان 2207

 9  مدير ادارة المكتب الفنى د/ نرمين محمد 2208

   نائب مدير الفرع د/رضا الديب 2209
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير فرع الغربية د/ سيد جالل 2250

 فرع الغربية  )طنطا (

1 

 2 المكتب الفنى احمد شعيبد/ 2251

 3 نائب مدير الفرع د/محمد كامل 2252

 4 الفرعمدير أمانة  حجاج يوسف /أ 2253

 5 مدير االدارة المالية احمد مصطفىأ/ 2254

 6 التموين الطبيمدير ادارة  د/ عمرو فهمي 2255

 7 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى ا/سامح هالل 2256

 8 مدير الشئون الطبية د/ اشرف سمير 2257

 9 مدير مكتب مدير الفرع عارف عزامأ/  2258

 10 مدير االمن مرو الشاذليا/ع 2259

 11 مدير إدارة التفتيش المالي ا/مروة اسماعيل 2260

 12 رئيس قسم االحصاء ا/خالد الشناوى 2261

 13 مدير إدارة السالمه و الصحة المهنيه ابراهيم البهندسى /م 2262

 14 مدير إدارة الشئون القانونيه ا/إيهاب الزيني 2263

 15 مدير الخدمات الطبيه الزياتهبه د/  2264

 16 قسم الشبكات و االتصاالت م/رشا شتا 2265

 17 قاعه االجتماعات قاعه االجتماعات 2266

 مدير فرع المنصورة  د/ محمد عبد الخالق 2300

 فرع المنصورة

1 

 2 نائب مدير الفرع للشئون المالية  حسام عبد الحكيمأ/ 2301

 3 مدير الفرع للشئون الفنية نائب رشا مصلحد/ 2302

 4 الشئون الطبيةمدير  مارى سامىد/  2303

 5 مدير إدارة التموين الطبي د/زينب شكرى 2304

 6 مدير إدارة الموازنه ا/عزيزة الشرقاوى 2305
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 سكرتاريه سكرتاريه مدير الفرع 2306

 تابع فرع المنصورة

7 

 8 الخدمات الطبيه الخدمات الطبيه 2307

 9 خدمة المواطنين خدمة الواطنين 2308

 10 المعامل و قطاع الطالب د/ منى البنا 2309

 11 تفتيش مالى وادارى أ/محمد عطا 2310

 12 مدير إدارة الشئون القانونية اسامه أبو المجدا/ 2311

 13 قسم األسنان محمد عالءد / 2312

 14 مدير ادارة العيادات د/تغريد عبد الستار 2313

 15 المشتريات و المخازنقسم   على عبد العزيزأ/  2314

 16 مدير امانة الفرع محمد عوضأ /  2315

 17 لجنة الكبد اميند /  2316

 18 قسم  شئون  العاملين ا/ احمد عبد الوهاب 2317

 19 قسم االحصاء قسم االحصاء 2318

 20 و الدعم الفني إدارة الحاسب اآللى أ / محمد النجدى 2319

 21 اللجنة الطبية العامة ايمن الشربينىد/  2320

 22 مدير ادارة المكتب الفنى د/سوزى 2321

 23 قسم استخراج البطاقات د/جالل معوض 2322

 26 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى م/شيماء محمد 2325

 27 مسئول التطبيقات و الدعم الفنى الحاسب االلي  2326

 28 إدارة  السالمه و الصحة المهنية  ا/احمد عادل 2327

 29 نائب مدير الفرع للشئون الماليه و االداريه ا/الشربيني رخا 2328

 30 اللجان الطبيه مدير اللجان الطبيه 2329
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير فرع دمياط د/ احمد حسن 2450

 فرع دمياط

 

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات والحاسب االلى شيماء محمدأ/ 2452

 3 مدير الشئون المالية و اإلدارية أ/أحمد الخياط 2453

 4 قاعة الفيديو كونفرانس قاعة الفيديو كونفرانس 2455

 5 الفرع سكرتارية  مدير ا/شرين ابو النصر 2456

 مدير فرع االسكندرية أيمن كاملد/  2500

 فرع االسكندرية

1 

 2 نائب مدير الفرع نائب مدير فرع 2501

 3 التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى مدير إدارة  محمد عبد الرووفا/ 2502

 4 تموين طبيمديرال ايمان زريقد / 2503

 5 الفرعمدير أمانة  احمد عبد العزيزأ /  2504

 6 المالية االدارةمدير  احمد عزبأ /  2505

 7 مدير المكتب الفنى لدعم القرار و ضبط الجوده د /مارى حبيب 2506

 8 خدمات طبيةمدير   مرفت يوسفد /  2507

 9 المساندة الفنية ا/احمد الجبرى 2510

 10 التشغيل التشغيل 2511

 11 إدارة اإلحصاء إدارة االحصاء 2513

 12 الحسابات المركزي ا/عبد الحميد ابراهيم  2514

 13 الحاسب االلي الحاسب االلي 2515

 14 الحاسب االلي إدارة التوثيق 2516

 مدير فرع المنيا محمد عليد/  2650

 فرع المنيا

1 

 2 التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى مدير إدارة  محمد العشرىأ/ 2651

 3 مدير الشئون الطبية  خلفد/محمد  2652

 4 التموين الطبيمدير   ايزيس حليمد/  2653
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 5 تابع فرع المنيا لشئون الماليةامدير  الشئون الماليه 2654

 6 االدارية و الماليةمدير الشئون  احمد وجيهأ/ 2655

 7  القانونيهمدير إدارة الشئون  ا/محمد محمود 2656

 أسيوط فرعمدير  ايمن منصورد/  2700

 فرع أسيوط

 

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى أ/محمد مالك 2701

 3 نائب مدير الفرع للشئون الفنية صالح الديند/عالء  2702

 4 مدير أمانة الفرع فاطمه سميرأ/ 2703

 5 مدير الشئون المالية  ليلي ابراهيمأ/ 2704

 6 مدير مستشفى المبرة  خالد مهراند/ 2705

 7 مدير ادارة التموين الطبى د/منى عباس 2706

 8 مسئول قسم االحصاء على حسن 2707

 9 مسئول الشبكات و االتصاالت  عالء عليان 2708

 10 إدارة الشئون القانونيه ا/كمال محمد 2709

 11 التفتيش المالي و االدارىإدارة  ا/علي نصير 2710

 12 مدير المنطقه الطبيه  روماني وحيدد/ 2711

 مدير فرع سوهاج محمد حسند/ 2750

 فرع سوهاج

 

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى مصطفى خلفأ/  2751

 3 مدير الشئون الطبية د/ عماد محمد ضاحى 2752

 4 التموين الطبي شوقيشيرين د/ 2753

 5 سكرتارية مدير الفرع أ/محمد عبد الحميد 2754

 6 مدير الشئون المالية و االدارية ابراهيم محمدأ/ 2755

 7 رئيس قسم الحاسب االلى و التطبيقات الحاسب االلى  2756

 8 الشئون القانونيةمدير  هاني اغاأ/ 2757

 9 ادارة التكاليف ا/ حسام صالح 2758

 10 مدير شئون العاملين صبرى الهوارىأ/ 2759

 11 قاعة الفيديو كونفرانس قاعة الفيديو 2760
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير فرع جنوب الصعيد اشرف كمالد/ 2800

 

 فرع جنوب الصعيد  )قنا (

 

1 

 2 التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى مدير إدارة  ياسر علىأ/ 2801

 3 مدير الشئون الطبية ايمن خضاريد/  2802

 4 التموين الطبيمدير  د/ ساميه عبد المنعم 2803

 5 و االداريه مدير للشئون المالية احمد الطيبأ/ 2804

 6 شئون عاملين رئيس   حمديه محمدأ/  2805

 7 الحاسب اآللي الحاسب االلى 2806

 8 مدير الشئون القانونية  طه أ/شرقاوي 2807

 9 مدير التفتيش المالي و االداري ا/ رمضان محمود 2808

 10 نائب مدير الفرع د/نبيل مهران 2809

 11 مدير الشئون الماليه عبد هللا حسنا/  2810

 مدير فرع أسوان  محمد عليد/  2900

 فرع أسوان

 

1 

 3 االداريةمدير الشئون المالية و  احمد سالمأ/  2904  

 4 مدير ادارة المعلومات و االحصاء ا/ احمد عبد هللا 2905

 5 خدمه العمالء خدمه العمالء 2906

 6 الشئون القانونيةمديرادارة الشئون القانونيه 2907

 7 الشئون الماليه اسامه زكرياأ/ 2908

 9 التموين الطبى د/صفاء عمر 2910

 10 الطبيهالشئون  الشئون الطبيه 2911

 المنطقه الطبيةمدير  محمود عبد النبيد/  2950
 فرع السويس

1 

 2 المدير المالى بالمنطقة  إيهاب غريبأ/ 2951
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 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 الحاسب االلى بالمنطقة الحاسب االلى 2952

 تابع فرع السويس

3 

 4 مديرعيادة المجمع الطبى مدير العيادة المجمع 2953

 5 المعلومات  بالمجمع الطبى إدارة  الحاسب االلى 2954

 6 بالمجمع الطبى ىالتموين الطبمدير  هناء فكرىد/  2955

 7 الحاسب االلى الحاسب االلى 2956

 8 بالمجمع الطبيقسم الموازنة  ا/منى العربي 2957

 مدير الفرع د/سيف الدين عبد الشكور 3050

 فرع الفيوم

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى ا/وليد محمد 3051

 3 التموين الطبيمدير  د/ماجدة على 3052

 4 و االداريه يهمالمديرالشئون ال ا/عالء علي 3053

 5 مديرالشئون القانونية ا/عماد حسني 3054

 مدير الفرع د / وليد جمال 3100

 فرع البحر االحمر

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى الحاسب االلى 3101

 3 الشئون االدارية الشئون االدارية 3102

 مدير المنطقه الطبيه زينب احمدد/ 3150

 فرع الوادي الجديد

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى الحاسب االلي 3151

 3 و االداريه يهمالمديرالشئون ال سليمان سيف/ا 3152

 4 مركز استخراج البطاقات ا/وليد عبد المحسن 3153

 مدير الفرع تامر مدكورد/ 3200

 فرع كفر الشيخ

1 

 2 نائب مدير الفرع د/ السعيد عبد الملك 3201

 3 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى ا/ سيد العدوى 3202
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 مدير الفرع رفيقد/محمد  3300

 فرع البحيرة

1 

 2 مدير إدارة  التوثيق و المعلومات و الحاسب االلى ا/محمد الغرباوى 3301

 3 المكتب الفني المكتب الفني 3302

 مدير الفرع د/محمد يحيي 4550

 فرع بني سويف

1 

 2 التوثيق و المعلومات و الحاسب االلىمدير إدارة   ا/غادة عبد هللا 4551

 3 رئيس الشئون الماليه و االداريه ا/ محمد الدسوقي 4552
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 مدير مستشفى مدينة نصر محمد حواش د/  4000

 مستشفى مدينة نصر - 1

1 

 2 مدير الشئون المالية و االدارية محمد سعيدأ/ 4004

 3 مدير ادارة نظم المعلومات الحاسب االلى 4005

 4 مدير عام التمريض أ/بثينه يوسف 4006

 5 مركز التدريب مركز التدريب 4007

 6 طوارئ مدينة نصر طوارئ مدينة نصر 4008

 مستشفى شبرا مدير  عمرو  مصطفيد/  4025

 مستشفى شبرا - 2

1 

 2 االداريةمدير الشئون المالية و  المشدامين  ا/ 4026

 3 مدير ادارة نظم المعلومات ساره ساميا/ 4027

 مستشفى النصر حلوانمدير  احمد سعيد /د  4050

مستشفى النصر حلوان - 3  

1 

 2 رئيس الشئون المالية سعيد عبد الفتاحأ/ 4051

 3 مدير ادارة نظم المعلومات محمد عزأ/ 4052

 صيدناوىمستشفى مدير  الفرماوىد/ احمد  4075

مستشفى صيدناوى– 4  

 

1 

 3 واالدارى المديرالمالى ا/ امين المشد 4076

 4 مدير ادارة نظم المعلومات ا/اشرف قدوره 4077

  الحاسب االلي الحاسب االلي 4078

  التموين الطبي د/رانيا مدحت 4079

 مستشفى المقطممدير  دينا احمدد / 4100

مستشفى المقطم - 5  

1 

 2 الحاسب االلى ا/راجي منصور 4101

اشرف عبد الحميدأ /  4102 واالدارى المديرالمالى   3 
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 قسطرة القلب قسطرة القلب 4103

 تابع مستشفى المقطم

4 

 5 مدير مركز تدريب المقطم ا/ريم ابراهيم 4104

 6 المقطم مركز تدريب المقطم مركز تدريب 4105

 اكتوبر 6مستشفى مدير  محمد المعداوى/ د 4150

 اكتوبر 6مستشفى – 7

1 

 2 مدير الشئون العالجية طاهرمحمد د/ 4151

 3 مدير الشئون المالية علي عبد الحليما/  4152

 4 مدير ادارة نظم المعلومات ا/سماح شعبان 4153

 مستشفى النيلمدير  السيد عبد الستارد /  4175
النيلمستشفى  - 8  

1 

 2 المدير المالي و االدارى ا/بركات طنطاوى 4177

 بهتيم مستشفى– 9 مستشفى بهتيممدير  احمد مجدى د / 4200

 
1 

 مدير المستشفى مستشفي المنوفيه 4225

 بالمنوفية الهالل مستشفى–10

1 

 2 المدير المالي واإلداري ا/ سامح عابدين 4226

 3 نظم المعلوماتمدير ادارة  سوزان رضوان 4227

 4 قاعة الفيديو كوانفرانس قاعة الفيديو كوانفرانس 4228

 5 ادارة التدريب ادارة التدريب 4229

 مدير المستشفى د/احمد عبد الحفيظ 4250

 مستشفى مبره الزقازيق-11

1 

 2 المدير المالي واإلداري ا/وائل هندي 4251

 3 مدير الشئون الطبيه د/هناء رشيد 4252

مستشفى سندوب - 11 مدير المستشفى د/ رشا مصطفى 4300  

 

1 

 2 مكتب  مدير الفرع مكتب مدير الفرع 4301

 3 المدير المالي واإلداري ا/ السيد عبد المجيد 4302
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 مدير ادارة  نظم المعلومات  محمد اسماعيل /ا 4303

 تابع مستشفى سندوب

4 

 5 قسم التموين الطبى د/سمر ابراهيم 4304

 6 رئيس قسم الصيانة قسم الصيانه 4306

 ناصرمستشفى جمال عبد المدير   طارق محمدد /  4375

مستشفى جمال عبد الناصر -21  

1 

 2 مدير الخدمات الطبية احمد رزقد/  4376

 3 مدير ادارة الخدمات العامة احمد صبرهأ /  4377

 4 مدير الشئون االدارية  صبحيا/ ياسر  4378

 5 مدير ادارة  نظم المعلومات  الحاسب االلى 4379

 6 صيدلية  د/يمنى احمد  4380

 7 القلبلجنة  لجنة القلب  4381

 8 اإلحصاء اإلحصاء 4382

 9 غرفة الطوارئ غرفة الطوارئ 4383

 مستشفى كرموزمدير   د/ هاني فرج 4400

مستشفى كرموز -13  

1 

 2 المدير المالي واإلداري ايهاب الحلوأ /  4401

 3 مدير ادارة  نظم المعلومات  الحاسب االلى 4402

 4 مدير الخدمات الطبيه الخدمات الطبيه  4403

 5 الحاسب االلي الحاسب االلي 4404

 6 الحسابات حسابات  4405

 8 الصيدلية صيدلية  4407

 9 العمالءخدمة  د/ مها عمر 4408

مستشفى ابو قيرمدير   د/شاهيناز مصطفى 4425  

 بو قيرأ مستشفى– 14

 

1 

احمد نوارأ /  4426  2 المدير المالي واإلداري 

 3 مدير ادارة  نظم المعلومات  الحاسب اآللي 4427
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 مستشفى بنى سويفمدير  شهاب الدين صالحد /  4450

 مستشفى بنى سويف – 15

1 

 2 مدير ادارة  نظم المعلومات الفرع الحاسب االلي 4451

 3 المدير المالي واإلداري مصطفي الشاذليأ /  4452

 4 رئيس شئون عاملين قرنى مسعد /ا 4453

 5 مدير الخدمات الطبية احمد محمد ناجىد/ 4454

 مستشفى المنيامدير  عمرد/احمد  4475

 المنيامستشفى  - 16

1 

 2 مدير الشئون العالجية ياسر اسماعيلد/ 4476

 3 المدير المالي واإلداري ا/مصطفى سيد 4477

 4 مدير ادارة  نظم المعلومات  ا/ايمن فاروق 4478

 مستشفى الهالل بسوهاجمدير  د/ محمد عبد الرحيم 4500

 مستشفى الهالل بسوهاج - 17

1 

 2 مدير التموين الطبى د/ غادة حماده 4501

 3 الحاسب االلى الحاسب االلى 4502

 مستشفى أسوانمدير محمد سعيد / د 4525
 مستشفى أسوان - 18

1 

 2 المدير المالى و االدارى  ا/ محمد سعد 4526
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 عيادة االلف مسكنمدير  عيادة االلف مسكنمدير  5000

 عيادة االلف مسكن - 1

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 5001

 3 المدير المالى واالدارى ا/مجدى نبيه 5002

 مدير عيادة مصر الجديدة مدير عيادة مصر الجديدة 5025

 عيادة مصر الجديدة - 2

1 

 2 مدير الشئون المالية واإلدارية عليا زغلولا/  5026

 3 االليالحاسب  الحاسب االلي 5027

 مدينة نصر مدير عيادة مدينة نصر مدير عيادة 5050

 مدينة نصر عيادة - 3

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5051

 3 خدمة العمالء خدمة العمالء 5052

 4 لجنة القلب لجنة القلب 5053

 1 مركز االورام مدير مركز االورام محمد فؤادد/  5055

 عيادة مجمع شبرامدير  شبرامدير عيادة مجمع  5075

 عيادة مجمع شبرا - 4

1 

 2 مدير الشئون المالية واإلدارية أ/ عثمان ثابت 5076  

 3 الحاسب االلى الحاسب االلى 5077

 عيادة شبرا  المظالتمدير  عيادة شبرا المظالتمدير  5100
 المظالت عيادة شبرا - 5

 

1 

 2 خدمة العمالء شبرا المظالت 5101

 3 الفاكس الفاكس 5102

 1 مخازن شبرا - 6 مدير مخازن شبرا مدير مخازن شبرا 5125

 عيادة باب الشعريةمدير  عيادة باب الشعريةمدير  5150
 عيادة باب الشعرية - 7

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 5152
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 مدير العيادة مدير عيادة المطار 5175
 عيادة المطار – 8

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 5176

 عيادة القبة مدير مدير عيادة القبة 5200

 عيادة القبة - 9

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5201

 3 الشئون المالية واإلداريةمدير  ا/ محمد عبد الهادى 5202

 4 المعمل المعمل 5205

 عيادة االزهرمدير  االزهر مدير عيادة 5225
 عيادة االزهر – 10

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 5226

 مدير عيادة جامعة حلوان مدير عيادة جامعة حلوان 5250
 عيادة جامعة حلوان - 11

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 5251

 عيادة النصر بحلوانمدير مدير عيادة النصر بحلوان 5275

 بحلوانعيادة النصر  - 12

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلى بالنصر بحلوان 5276

 3 مدير المنطقة الثانية غادةد/  5277

 4 ادارة المنطقة  الثانية )شئون مالية( ادارة المنطقة   5278

 1 عيادة الجمهورية - 13 الحاسب االلي الحاسب االلى 5301

 2 المقطم عيادة - 14 الحاسب االلي الحاسب االلى 5325

 عيادة شبردمدير  مدير عيادة شبرد 5350
 شبرد ادةـــــعي – 15

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلى 5351

 1 مايو 15ادة ـــــعي -16 الحاسب االلي الحاسب االلى 5375

 1 اصرـــــــادة نــــعي – 17 الحاسب االلي الحاسب االلى 5401
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 مدير عيادة االنتاج الحربى مدير عيادة االنتاج الحربى 5425
 عيادة االنتاج الحربى - 18

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5426

 مدير عيادة المعادى مدير عيادة المعادى 5450
 ادةالمعادىــــــعي – 19

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5451

 1 ع التوفيقـــــــمجم – 20 عيادة مجمع التوفيقمدير  مدير مجمع التوفيق 5475

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5476

 1 ادة الهرمـــــــعي – 21 مديرعيادة الهرم مديرعيادة الهرم 5500

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5501

 مدير العيادة مدير عيادة الدقى 5525

 ادة الدقىــــــــعي – 22

1 

 2 الحاسب االلى االلىالحاسب  5526

 3 مدير الشئون المالية مدير الشئون المالية 5527

 1 عيادة قليوب الجديدة– 23 قليوب الجديدةمدير  مدير عيادة قليوب الجديدة 5550

 عيادة  بنها مدير  مدير عيادة بنها 5575
 ادة  بنهاــــعي – 24

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلى 5576

 عيادةالخانكةمدير  عيادة الخانكةمدير  5625
 ادة الخانكةــعي – 26

1 

 2 الحاسب االلي الحاسي االلى 5626

 1 ادة النيلــــــــعي – 27 مدير عيادة النيل مدير عيادة النيل 5650

 عيادة فاقوسمدير  مدير عيادة فاقوس 5675

 عيــــــادة فاقوس – 28

1 

 2 الطبيةمدير المنطقة  د/ امال عثمان 5677

 3 مدير مالى  و االدارى للمنطقة ا/ محمد عثمان 5678

 4 الحاسب االلي الحاسب االلي 5676
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 مدير عيادة العاشر من رمضان مدير عيادة العاشر من رمضان 5700
 عيادة العاشر من رمضان - 29

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5701

 مدير عيادة منيا القمح مدير عيادة منيا القمح 5725

 عيادة منيا القمح - 30

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5726

 عيادة  جديلةمدير  عيادة  جديلةمدير  5800

 عيادة  جديلة - 31

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5801

 3 المدير المالى و االدارى المدير المالى و االدارى 5802

 4 االولىالطبية  مدير المنطقة  د/محمد متولي 5803

 5 المدير المالى و االدارى المنطقة الطبية االولى اميل رؤوفا/  5804

 6 الحاسب االلي للمنطقة الطبيه االولي الحاسب االلي للمنطقة الطبيه االولي 5806

 عيادة ابن لقمانمدير  عيادة ابن لقمانمدير  5825

 عيادة ابن لقمان - 32

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5826

 3 المالية واالدارية مدير إدارة الشئون  مدير مالى و ادارى  5827

 عيادة الفردوسمدير  عيادة الفردوسمدير  5875

 عيادة الفردوس – 33

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 5876

المالى و االدارىالمدير  المدير المالى و االدارى 5877  3 

 4 االورام االوارم 5878

 مدير عيادة العباسى مدير عيادة العباسى 5900

 عيادةالعباسى - 34

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلي 5901

 3 المدير المالى و االدارى الدنشرى حنان/ا 5902

 1 عيادة كفر الدوار – 35 الحاسب االلي الحاسب االلي 5950
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 1 عيادة دمنهور - 36 الحاسب االلى الحاسب االلى 5975

 1 إيتاى البارود عيادة – 37 الحاسب االلى الحاسب االلى 6000

 مدير عيادة السيوف مدير عيادة السيوف 6050
 عيادة السيوف - 38

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6051

 مدير عيادة لوران مدير عيادة لوران 6075
 عيادة لوران - 39

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6076

 عيادة جليممدير مديرعيادةجليم 6100

 عيادة جليم  - 40

1 

 2 الحاسب االلي  الحاسب االلى 6101

 3 صيدلية  صيدلية  6102

 4 االرشيف االرشيف 6103

 مدير عيادة سموحة مدير عيادة سموحه 6150

 عيــــادة سموحة – 41

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6151

 3 مدير المنطقة الثانية د/طارق محمد 6152

 عيادة االسكندرية مدير  مدير عيادة االسكندرية 6175
 عيــادة االسكندرية – 42

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلى 6176

 المنطقة االولي استخراج الدفاتر 6200
 المنطقة االولي – 43

1 

 2 االستحقاقات االستحقاقات 6201

 منشامدير عيادة  مدير عيادة منشا 6225
 منشا ادةــــــــــعي– 44

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلى 6226

 مدير عيادة الظاهر  مدير عيادة الظاهر 6250
 عيـــــــــادة الظاهر  -45

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6251

 عيادة  االنقراشىمدير  مدير عيادة النقراشى 6300
 عيــــــــادةالنقراشى – 46

1 

 2 الحاسب اآللى الحاسب االلى 6301

 3 مديراللجان الطبية اللجان 6302
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 مدير عيادة الحرية مدير عيادة الحرية 6325
 عيـــــــــادة الحرية  - 47

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6326

 عيادة  الجمهورية ) االسكندرية( مدير  عيادة الجمهوريةمدير  6350
 عيادة الجمهورية )االسكندرية( -48

1 

 2 الحاسب االلي الحاسب االلي 6351

 مدير عيادة فيصل مدير عيادة فيصل 6375
 عيـــــــــادة فيصل  - 49

1 

 2 الحاسب االلى التشغيل 6376

 مدير عيادة المنتزة مدير عيادة المنتزة 6400
 عيادة المنتزة  - 50

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6401

 مدير عيادة الجهاد مدير عيادة الجهاد 6425
 عيادة الجهاد   - 51

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6426

 مدير عيادة منيا البصل مدير عيادة منيا البصل 6450

 عيادة منيا البصل - 52

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6451

 مدير عيادة العامرية مدير عيادة العامرية 6500

 عيادة العامرية  - 53

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6501

 مدير عيادة برج العرب مدير عيادة برج العرب 6525

عيادة برج العرب - 54  

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6526

 مدير عيادة مخازن السيوف مدير عيادة مخازن السيوف 6550
 عيادة مخازن السيوف - 55

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6551

 مدير عيادة مرسى مطروح مدير عيادة مرسى مطروح 6575
 عيادة مرسى مطروح - 56

1 

 2 الحاسب االلى الحاسب االلى 6577

 الهالل بالسويسمدير  الهالل بالسويسمدير  6600

 عيادة الهالل بالسويس– 57

1 

 2 مدير المالي واإلداري ايهاب غريب أ/ 6601
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رقام خدمة العمالء بالهيئة العامة للتأمين الصحيا  

 

 م الموقع الوظيفة االسم الرقم

 مدير المركز مدير مركز  7020
 مركز خدمة عمالء رئاسة الهيئة

1 

 2 العاملين باالدارة العاملين باالدارة 7022

 1 مركز خدمة عمالء القليوبية مدير المركز ا/ طارق عبد المنعم 7030

 مدير المركز مدير المركز 7040

 مركز خدمة عمالء الغربية

1 

 2 العاملين باالدارة العاملين باالدارة 7041

 مدير المركز مني الشافعيد/  7050

 المنصورةمركز خدمة عمالء 

1 

 2 نائب مدير مركز خدمة العمالء تامر الكرداوىد/  7051

 3 االدارة الفنية  ا/ يحيى ابو بكر 7052

 2 البحيرةمركز خدمة عمالء  العاملين باالدارة العاملين باالدارة 7061

 مدير المركز ا/اسالم الشيمي 7070

 مركز خدمة عمالء اإلسكندرية

1 

 2 العاملين بالمركز بالمركزالعاملين  7071

 3 االدارة الفنية د/امانى حسونه 7072

 


