
 بيان بفروع بنك مصر المحيطة بجامعة القاهرة

 عنوان الفرع  اسم الفرع المنطقة م

 الدقى -تقاطع مصدق  -شارع محى الدين ابو العز 29 الدقي شمال الجيزة 1

 إمبابة -ميدان الكيت كات  -بجوار وزارة الثقافة  -محمد رشدي شارع 1 امبابة شمال الجيزة 2

 المهندسين -شارع أحمد عرابي 13 االعالم شمال الجيزة 3

 بجوار شارع عبدالمنعم رياض -وراق الحضر  -شارع كورنيش النيل  الوراق شمال الجيزة 4

 المهندسين -شارع النيل األبيض 17  المهندسين شمال الجيزة 5

 المهندسين -شارع السودان 243 شارع السودان ال الجيزةشم 6

 مركز الخدمات -داخل الحرم الجامعي لجامعه القاهره  جامعة القاهرة شمال الجيزة 7

 برج األورمان -أمام مجلس الدوله  -شارع الجيزه 48 االورمان شمال الجيزة 8

 المهندسين -برج أبوالفتوح  -جامعة الدول العربية أ شارع 56 محمد حافظ شمال الجيزة 9

 الدقي -ميدان المساحه  -شارع رشدي 17 المساحة شمال الجيزة 10

 المهندسين -شارع وادي النيل 15 وادى النيل شمال الجيزة 11

 المهندسين -سور نادى الزمالك  نادى الزمالك شمال الجيزة 12

 المهندسين -سوريا  شارع56 شارع سوريا شمال الجيزة 13

 عمارات االوقاف  -منشأة القناطر  -أرض السوق  13بلوك  -المساكن الشعبيه  منشأة القناطر شمال الجيزة 14

 حي العجوزة -16ش نوال شارع نوال شمال الجيزة 15

 ميدان الدقي -عمارة األوقاف  -شارع التحرير 109 الدقي اإلسالمي شمال الجيزة 16

 ميدان الجيزة -عمارة النصر  الجيزة الجيزةجنوب  17

 الجيزة  -ربيع الجيزي سابقاً  -شارع صالح سالم 27 أم المصريين جنوب الجيزة 18

 الهرم -محطة مدكور بجوار مستشفي الجيزة الدولي  -شارع الهرم  -شارع الظافر 1 الهرم جنوب الجيزة 19

 ميدان الجيزه -مصر للتأمين  عمارة515 سعد زغلول اإلسالمي جنوب الجيزة 20

 محطة محمد حسن -شارع أسامه أبوعميره من شارع الملك فيصل 2 شارع الملك فيصل جنوب الجيزة 21

 مدينة سما المريوطيه -برج الرحاب  -شارع المريوطيه الشرقي 5 المريوطية جنوب الجيزة 22

 العمرانيه -خاتم المرسلين  خلف مسجد -أبراج بنك مصر  1برج  العمرانية جنوب الجيزة 23

 مبنى البنك المصري لتنمية الصادرات -ب شارع الملك فيصل 43 فيصل الجديد جنوب الجيزة 24

 منيل شيحة -طريق مصر اسيوط السريع  منيل شيحة جنوب الجيزة 25

 وسط البلد -شارع طلعت حرب 7 طلعت حرب غرب القاهرة 26

 أوسيم -طلعت حرب بجوار مكتب المطافي شارع  أوسيم أكتوبر 27

 جاردن سيتي -شارع أحمد راغب 2 جاردن سيتي غرب القاهرة 28

 وسط البلد -شارع القصر العيني 106 القصر العيني غرب القاهرة 29

 باب اللوق -ميدان الفلكـــى 6 باب اللوق غرب القاهرة 30

 وسط البلد -برج إيفرجرين  -طلعت حرب شارع 10 محمد رشدي غرب القاهرة 31

 الزمالك -شارع أبوالفدا 27 أبو الفدا غرب القاهرة 32

 مركز الندي التجاري -حي الندي  مدينة الشيخ زايد أكتوبر 33

 Mega Banks Complexمشروع  كونكورد بالزا أكتوبر 34

 14 - 13اكتوبر الحى المتميز المجاوره الثانية عماره  6مدينة  غرب سوميد أكتوبر 35

 أكتوبر 6مدينة  -الحى المتميز  -المجاورة الثانية شارع طلعت حرب  14-13عمارة  أكتوبر االسالمي 6 أكتوبر 36

 أكتوبر 6 -ميدان الحصري  -خلف مسجد الحصري  -أبراج برعي بالزا 6 الحصري أكتوبر 37

 14 - 13المجاوره الثانية عماره  -اكتوبر الحى المتميز  6مدينة  توبرأك 6مدينة  أكتوبر 38

 الشيخ زايد -أ ستريب مول  4قطعة  بيفرلي هيلز أكتوبر 39

 


