دليل مدينة االسماعيلية
( خدمات عامة – مستشفيات – بنوك – شركات سياحة – فنادق – مطاعم – دور سينما )
المطاعم
اســـــــــــم املطعـــــــم

رمق التليفـــــــــــــون

بيتزاىت

3915420

كنتاكى

3916490

الجندول

3923251

كباب حلمى

3917707

ابو على للمأكوالت البحرية

3923574

نفرتيتى

3910494

اورينتال

3349567

الرودى

3363078

فش الند

3343432

بيتزا ايطاليا

3348808

مشويات ابو على

3378260

ميلوديز

3312456

رضا حلمى

3320409

سبكترا

19491

مندى حضرموت االسماعيلية

01273704950

ابو سندس للمأكوالت البحرية

0127 5883666

مطعم الصالة علي النبي

0643919983-01223901998

مطعم االسطول باالسماعيلية

01014757598

مطعم ىيرفى شيف

064-3321790

الحلقة للمأكوالت البحرية

0122

الرودى لالسماك

0643915078

مطعم ابو رشا للمؤكالت البحرية

01094643623

ماكدونالدز

19991

تبولة

0643916444-01113944430

مطعم تشيكن

01222299276-01222299276

مطعم طبلية

0128933 5354

مطعم الدمشقى السورى

0643228569-01206427777

مطعم بوابة الدمشقى

01279492764_01004090341

فيلمز

0 112400 6000

دور سينما

اسم السينما

رقم التليفون

سينما دنيا

3910366

سينما الحرية

3910274

المستشفيات

اسم المستشفى

مكان تواجدىا وعناونيا
برج قرطبة  - -الدور  ,5 ,4امام مجمع

قرطبة للعيون وجراحات الفمتوليزر

رقم التليفون
0643226570 - 01000348601

المحاكم و الموقف الجديد ,الشيخ زايد,
االسماعيلية

اإلسماعيلية  - ,الشيخ زايد
المرحلة الخامسة ,امام مساكن الجاىز,
مركز العيون الدولى  -اى اى سى

الشيخ زايد ,االسماعيلية

اإلسماعيلية ,الشيخ زايد

ش التجارى ,الشيخ زايد ,االسماعيلية
مستشفى االمل

مراكز النحراوى للعيون

0643239186

اإلسماعيلية ,الشيخ زايد

ش البحرى ,الشيخ زايد ,االسماعيلية
مجمع عالء الدين الطبى

0643207373

0643354830

اإلسماعيلية ,الشيخ زايد

برج قرطبة  - -الدور  ,5 ,4امام مجمع

0643224569 - 01000348601

المحاكم ,الشيخ زايد ,االسماعيلية
اإلسماعيلية ,الشيخ زايد

مركز كليوباترا الطبى

برج الصفوة  -ش شبين الكوم ,بجوار

نادى المعلمين ,الشيخ زايد ,االسماعيلية

 0643227200 - 06432297000643207200 - 01223118369

اإلسماعيلية  - ,الشيخ زايد
مستشفى االسماعيلية العام

ش صبرى مجدى ,امام مجمع التأمين

0643213901 - 0643213902

الصحى ,الطريق الدائرى ,االسماعيلية
اإلسماعيلية ,الطريق الدائرى

مستشفيات جامعة قناة السويس

كم  ,- 5 4داخل جامعة قناة السويس,

0643208760 - 0643215299

الطريق الدائرى ,االسماعيلية

اإلسماعيلية ,الطريق الدائرى

مركز اليداية الطبى

امتداد ش المدارس  -حى الطائف,

0643329076

بجوار مدرسة التجارة المتقدمة ,عرايشية
مصر ,االسماعيلية

المركز االق ليمى لنق ل الدم
باالسماعيلية

مركز ابو بكر الطبى

ميدان المطافى  -حى االسماعيلية

0643359306 - 0643370374

الثانى ,عرايشية مصر ,االسماعيلية
اإلسماعيلية  - ,عرايشة مصر

ش التحرير ميدان شامبليون ,بجوار

0643923252

البنك االىلى المصرى ,حى االفرنج,
االسماعيلية

اإلسماعيلية  - ,حى االفرنج
مستشفى القدس

ش العشرينى ,حى االفرنج ,االسماعيلية

مستشفى الزىور التخصصى

المرحلة الخامسة ,حى الزىور ,االسماعيلية

0643344442

اإلسماعيلية ,حى االفرنج

 0643239105 - 064323910601223119657

اإلسماعيلية ,حى الزىور
المركز الدولى للعالج الطبيعى

ش التحرير متفرع من ش الثالثينى84 ,

01221170234

بجوار مطعم زينة ,حى السالم ,االسماعيلية
اإلسماعيلية ,حى السالم

مركز زمزم الطبى

ش الصالحين ,خلف الصندوق االجتماعى

0643352261

للتنمية ,حى السالم ,االسماعيلية
اإلسماعيلية  - ,حى السالم

مستشفى دار الشف اء التخصصى

ش طنطا تق اطع ش العشرين ,امام

0643368831

كنيسة المالك ميخائيل ,حى السالم,
االسماعيلية

اإلسماعيلية ,حى السالم
مركز عمر بن الخطاب الطبى

ميدان عمر بن الخطاب ,حى ثالث,

0643203124

االسماعيلية
مركز ابن سينا

ش الثالثينى ,الثالثينى ,االسماعيلية

مركز ابو بكر الطبى

ش التحرير ميدان شامبليون ,بجوار

0643918487

اإلسماعيلية ,الثالثينى

0643923252

البنك االىلى المصرى ,حى االفرنج,
االسماعيلية

اإلسماعيلية  - ,حى االفرنج

مركز عمر بن الخطاب الطبى

ش مكتب بريد الخامسة ,حى ثالث21 ,

0643222084

االسماعيلية

اإلسماعيلية  - ,حى ثالث
مركز كليوباترا الطبى

برج الصفوة  -ش شبين الكوم ,بجوار

نادى المعلمين ,الشيخ زايد ,االسماعيلية

 0643227200 - 06432297000643207200 - 01223118369

اإلسماعيلية  - ,الشيخ زايد
مستشفى الزىراء

امام الجامعو القديمة حى البالح

3911385

مسشتشفيات الضواحى

اسم المستشفى
مستشفى التل الكبير المركزى

مكان تواجدىا
منطقة الحمادة ,التل الكبير,

رقم التليفون
0643961636

االسماعيلية

اإلسماعيلية ,التل الكبير
منتجع الياسمين الطبى  -دار نق اىة
واستشف اء

كم  - 55طريق الق اىرة االسماعيلية
الصحراوى  -وادى المالك ,بجوار
المطعم اللبنانى ,التل الكبير,

 0649201282 0100000961101009801655

االسماعيلية

مستشفى القصاصين المركزى

ش االسعاف ,قريب من صيدلية د
حاتم ,القصاصين الجديدة,

0643440021

االسماعيلية

اإلسماعيلية ,القصاصين الجديدة
مستشفى القنطرة شرق المركزى

امام مسجد المدينة ,قنطرة شرق,

0643750424 - 0643750315

االسماعيلية

اإلسماعيلية ,القنطرة شرق
مستشفى القنطرة غرب المركزى

ش مجلس المدينة ,خلف مركز شرطة
القنطرة غرب ,قنطرة غرب,
االسماعيلية

اإلسماعيلية ,القنطرة غرب

0643561498

البنوك

اسم البنك

العنوان

رقم التليفون

بنك مصر

تق اطع ش التحرير ,وسط البلد

3361515

البنك االىلى

شارعى التحرير وخالد بن الوليد,

-3914001

بنك االسكندرية
بنك الق اىرة

الق اىرة

55ش خالد بن الوليد

3917652

رقم  7شارع الشييد فريد ندا حى

3325927

االفرنج

بنك قناة السويس

 757شارع الترعة

3912088

CIB

ش السلطان حسين ,حى االفرنج 34

064 3924710

بنك فيصل االسالمي المصري

شارع الجيش

064 3915015

بنك مصر االسالمى

شارع عمرو بن العاص

البنك العق ارى المصرى

حسين حجازي

064 3370149

Emirates NBD

العشرين

064 3212712

البنك األىلي المصري فرع حي

ميدان السالم  -حي السالم بجوار

0643215180

Credit Agricole Egypt

,برج قرطبة  -امتداد ش العشرينى

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

785شارع سعد زغلول

Arab African

شارع التحرير وفريد ندا

السالم

International Bank

طيبة

064-3222784

حى السالم

064 3355739

- Western Union

بنك االتحاد الوطني

759شارع سعد زغلول و عرابى

26863

االىلي  QNBبنك

برج بانوراما االسماعيليو – وحده رقو

29711

 – 7ش الموقف الجديد – ركن ش
عشرين و ش شبين الكوم – امام
محاكم مركز

بنك بيريوس مصر

برج الجوىرة  -ش شبين الكوم,
وسط البلد

29433

البنك الزراعى

5ميدان المنصورة

064-3314519

الخدمات العامة

اسم الخدمة

رقم التليفون

االسعاف

123

النجدة

233

المطافى

281

شرطة السياحة

3916910

الييئة االق ليمية لتنشيط السياحة

3380182

االستعالمات السياحية بنفيشة

3253451

استعالمات السكة الحديد

3924113

استعالمات االتوبيسات

33321513

جريدة القناة

3922468

التليفزيون

3356934

االذاعة

3363941

شركات السياحة
االسم

رقم التليفون

العنوان

الغمرى

577ش الحرية

3912567

المامون

محمد صبري مبدي

064 3215619

مصر للسياحة

ميدان عرابى بجوار كنتاكى وبنك

3917699

بلوسكاى

فرع وسط البلد  78ش عدلى ميدان

مصر للطيران

) اول طريق عمارة السياحى ( البالجات

3914000-3914040

ميديترينيان

ش الجمرك 14

3917507-3923866

ايجيشان ستار للسياحة

ش التحرير 121

3924500

ىاير للسياحة

ش التحرير امام نفق جمال عبد 200

3920057-3920058

االسكندرية برج مصر للتامين

0643911754- 0643921045

عرابى وسط البلد

الناصر
تاوين تورز

برج الجوىرة الدور الثالث امتداد ش

مراسى

مكتب بالدور االرضى علوى عق ار رقم

جراند سكاى

شقو  7عق ار  9عمارات التعمير حى

العراقى للسياحة

شارع شبين الكوم

جولدن فيرو

ش سعد زغلول 155

ترافيل جولف

مساكن عثماثون الشيخ زايد

العشرين امام المواقف الجديدة

 55ش شبين امام نادى المعلمين
التمليك

3350456

الشواطئ والنوادى

النادى

المكان

الحالة

رقم التليفون

بو شالييات وغرف

شاطئ الفيروز

طريق عمارة (البالجات)

نادى الواحة

طريق عمارة (البالجات)

نادى المالحة

طريق عمارة (البالجات)

الشبان المسلمين

طريق عمارة

3361941

قرية النورس

طريق عمارة (البالجات)

3917359

شالييات وغرف للمصايف

قرية الجندول

طريق عمارة (البالجات)

3917207

شالييات وغرف للمصايف

نادى الفرنساوى

طريق عمارة (البالجات)

3398736

قرية  55يناير

طريق عمارة (البالجات)

كامب البومب

طريق عمارة (البالجات)

شالييات وغرف للمصايف

نادى عثماثون

طريق عمارة (البالجات)

شاطئ

القرية االلومبية

طريق عمارة (البالجات)

شالييات وغرف للمصايف

قرية سبورت سبروت

طريق عمارة (البالجات)

شالييات وغرف للمصايف

نادى التعاون

طريق عمارة (البالجات)

ناى الدنف اه

طريق نمره6

نادى الجيش

طريق نمره6

3922620 – 3924788

للمصايف
 3357224 – 3915224شالييات وغرف للمصايف

3363363

شالييات وغرف للمصايف

نوادى شواطئ فايد

اسم النادى

العنوان

رقم التيفون

شموسة

ف ايد

3661525

الزىور

ف ايد

3664417

ف ايد الجديد

ف ايد

3661819

اللوتس

ف ايد

3400432

الفنار

ف ايد

3661436

النزىة

ف ايد

3665370

رييام

ف ايد

3661502

الصف ا

ف ايد

3661659

الفردوس

ف ايد

3600691

قرية بوريف اج

ابو سلطان

قرية المرجان

ف ايد

سكس كورنرز ريزورت

ابو سلطان

قرية الجوىرة القوات المسلحة

ف ايد

نادى  6اكتوبر

ف ايد

قرية مارينا

كسفريت

0643900400

الفنادق

العنوان

اسم الفندق

التليفون

فندق التمساح

شارع السلطان حسين ,حى االفرنج

0643912555

فندق بالما أبو سلطان

طريق القناة ,أبو سلطان

0643400423

فندق المرجان

كم  ,54طريق اإلسماعيلية السويس,

0643900400

سيكس كورنرز ريزورت

كم  ,55طريق القنال  -ابو سلطان

0643400849

فندق ميركيور اإلسماعيلية فرسان

شارع محمد على ,جزيرة الفرسان

01001601362

فندق نيو باالس

ميدان عرابى ,حى االفرنج

0643916327

فندق توليب

طريق نمره6

0643360555

آيالند

ف ايد

