
الشبكة الطبية داخل صنعاء
الفاكساهلاتفالعنىاىاسن املستشفى

426721-418000418116حدة جوله المصباحً/ شمستشفى الٌمنً األلمانً

4212006-212005المحروقات/ ش- عصر مستشفى سٌبالس للتجمٌل

385559385785عمران منطقة جدر- شارعمستشفى الٌمنً المصري

636819636893شارع تعز- شمٌلة مستشفى النخبة 

321947323664-323742-323760المطار/ شمستشفى المؤٌد

433334420888المدٌنة السكنٌة- حده مستشفى الموشكً

303786308209المدٌنة السكنٌة- سعوانمستشفى الحرمٌن 

627065- 775570002601889تعز- شمستشفى ناصر

630555631530بٌنون- شالمستشفى الٌمنً األردنً

217601217605نفق ابن سٌناء- عصر مستشفى إبن سٌناء 

226157226155الحصبه جوار االداره المحلٌهمستشفى الصحاب 

305307305311المدٌنة السكنٌة- سعوانالمستشفى التخصصً لالمومه االمنه

01/50000001/536244الستٌن جولة مذبحمستشفى جامعة العلوم والتكنلوجٌا

01/21328301/213284شارع بغدادمستشفى الرساله لالمراض النفسٌه والعصبٌه

200007/8474700شارع الستٌنالمستشفى االستشاري الٌمنً 

444939-444485/4442452شارع الستٌن الجنوبًمستشفى االهلً الحدٌث 

411700 - 421700 اكتوبر14شارع  مستشفى لبنان لجراحة امراض القلب 

533105533106 -01/533104شارع هاٌل تقاطع الرباطمستشفى الرباط 

215222-01/215111شارع حدة تقاطع الزبٌريمستشفى الوسام الدولً 

429366429377شارع صفر-حده  مستشفى إسراء 

لجراحة الشبكٌة وطب العٌون_المستشفى األقلٌمً
الخمسٌن جوار الجامعة اللبنانٌة أمام سد /بٌت بوس ش

كمران
01/67868501/678613

267763243603-268163مدرسة التضامن- الصافٌةمستشفى االم التخصصً

265913502300شارع خوالنمستشفى الزبٌدي التخصصً

576576216666 -770576576الزبٌري جوار وزارة الشباب والرٌاضةمستشفى العلٌاء الدولً 

01/222230تونس جوار معهد اللغات العسكرٌة/ شمستشفى تونس الحدٌث

01/600000-711622222تعز/ شمستشفى االلمانً الحدٌث

18210021-17-210016_210020الزبٌري قرب جولة كنتاكً/شمستشفى ومراكز مغربً 

01/683612شارع الخمسٌن فوق عالم الصٌدلةمستشفى ومراكز مغربً فرع الخمسٌن 

01/577777الستٌن الغربً/ ش-صنعاءمستشفى االوروبً الحدٌث

01/200000جسر مذبح-شارع الستٌن-صنعاءمستشفى ازال

01/354490 01/354460جولة الجمنةٌونً ماكس الدولً 

01/24224101/240783الزبٌري امام البنك العربً/شمستشفى إبن الهٌثم الدولً

680551بٌت بوس/شارع الخمسٌن - حدةمستشفى الخمسٌن

400003-771911484امام سونً لاللكترونٌات- حدة / شالمستشفى الٌمنً الفرنسً

406030نواكشط/ شمستشفى المودة

773633433 -536953/4مدخل السنٌنة- الستٌن الغربٌة مستشفى عز الدٌن الشٌبانً

684999-773815448امام صاله الخٌول-  ماٌو 22/ شمستشفى الٌحٌري

342394-777559929دارس- خط المطارمستشفى المجد

شارع شمالن جوار مصنع شمالن للمٌاة المعدنٌةمستشفى شمالن التخصصً 
777410070- 771145102- 

771145101

693333 -777456872حزٌزمستشفى ٌمن هٌلث الدولً 
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الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاىاملختربات
532397532398-532396برج االطباء/الزبٌري-ش

268696\01مجمع حده-امام التوفٌرهاٌبر-ش حده 

629910\01ش تعز امام وكالة بازرعه للسٌارات

673877،674431\01بداٌة شارع المقالح- حً االصبحً 

202645211233الجمهوري/ شارع الزبٌري امام  م

628394شارع تعز

291812شارع الكوٌت

202645شارع حدة

211702473882الجمهوري/ امام م- الزبٌري /ش

209999امام بٌت عبدربه هادي- الستٌن 

699993امام سٌتً ماكس- شارع الخمسٌن 

561111جولة سباء بعد مطعم الشالل- القٌادة 

674580امام محطه االصبحً- سوق المقالح 
777710071 - 572315(الصافٌة  )شارع ابو ظبً مختبرات ٌمن الب 
777763814حدة عمارة القطرٌة/ شمختبرات باٌو الب 

0775466660-773731080الستٌن الشمالً برج الٌمن الطبً/ شمختبرات ون الب 

777807804ازال الجدٌد. شارع الستٌن جوار م- برج الٌمن الطبًمختبرات آٌالب الطبٌة

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاىx-rayهراكز اشعة 
532366532367برج االطباء/الزبٌري -شمركز ٌمن اسكان

777136220شارع حدة المجمع الحكومً بجوار صندوق صٌانة الطرقمركز سمارت سكان التشخٌصً

01/50392901/503929حدة عمارة القطرٌة/شمركز الولٌد لألشعة الرقمٌة

حدة جوار عمارة القطرٌةمركز العرب لالشعة 

200999577888الزبٌري مبنى مختبرات العولقً/ شسام سكان لالشعه 

532346532346برج االطباء/الزبٌري -شرشاءالغراسً/مركز رنٌن اسكان د

409074409074شارع الزبٌريمركز صنعاء لالشعه

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاى هركز العالج الطبيعي
774007110404027هائل تقاطع الرباطمركز الرحمه للعالج الطبٌعً

681599681599االصبحً شارع الحربًمركز كوبا للعالج الطبٌعً

01/20120101/201201عصر امام محطة سباءمركز سٌبالس للعالج الطبٌعً

01/68470801/686973الخمٌس مبنى عالم الصٌدله/شمركز باٌوموف

01/683505الحربً/تعز تقاطع ش/شمركز قدرات للعالج الطبٌعً

01/325792المطار جوار االكادٌمٌه العسكرٌه/شمركز قدرات للعالج الطبٌعً

536012536013برج النعمان- هاٌل /شمركز القاهرةالدولً للعالج الطبٌعً

772772501-510272كلٌة الشرطة حً مدرسة اروى/شمركز القاسم للنطق والتربٌة الخاصة 

 الموازي لشارع بعد جولة عشرٌن بالقرب من 16صنعاء شارع مركز لمسة شفاء للعالج الطبٌعً واعادة التأهٌل

مدرسة صالح الدٌن

734116084-775591666-

775581666
7706773319شارع الزبٌري جولة كنتاكً برج القدٌمًخطوة عزم للعالج الطبٌعً

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاى الصيذليات
532556215235أمام مستشفى الجمهوري-شارع الزبٌري-المركز الرئٌسً 

537293537292أمام مستشفى الجمهوري-شارع الزبٌري  (1) فرع 

516100269493جولة تـعز  (2) فرع 

495056495057(سابقا)أمام سٌنما بلقٌس-التحرٌر (3) فرع 

534488474343أمام بنك الٌمن الدولً-شارع الزبٌري (4) فرع 

415146415147جولة حدة المدٌنة باتجاه الفندق (5) فرع 

414630433097شاع صفر جوار قاعة السكران-حدة المدٌنة (6) فرع 

616717616718شارع تعز جوار مستشفى ناصر (7) فرع 

537566539327أمام مستشفى المتوكل-شارع بغداد (8) فرع 

536086536087أمام برج األطباء-شارع الزبٌري (9) فرع 

679719679723أمام مدارس الطالئع-شارع الحربً-األصبحً (10) فرع 

أمام بوابة طؤارئ مستشفى -شارع خوالن(11) فرع 

الثورة
514199514209

387788380305بجانب مستشفى أزال-شارع الستٌن (12) فرع 

486077486078أمام مستشفى الكوٌت-شارع الكوٌت(13) فرع 

أمام محطة األمل -جوار مستشفى النخبة-شارع تعز(14) فرع 

النموذجٌة
633807633683

خمتربات امليذالب التخصصيه

املختربات الذولية احلذيثه

خمتربات العىلقي

صيذليات أبي حياى
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الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاىالصيذليات
28583001/485396-770880285تقاطع شارع وزارة األوقاف-شارع القٌادة- المركز الرئٌسً 

270774285725جوار فندق مدٌنة سام- شارع القٌادة  (1) فرع 

604005601243أمامالمستشفى األلمانً الحدٌث- شارع تعز  (2)  فرع 

جوار مركز العزانً بالقرب من -شارع حدة (3)  فرع 

فندق شمر
434301428280

بالقربمن بهارات -شارع الحربً-األصبحً (4)  فرع 

ٌاسٌن
675326675327

681973681973امام مستشفى الخمسٌن-شارع الخمسٌن (5)  فرع 

512889512902_512901تقاطع شارع كلٌة الشرطة-المركز الرئٌسً شارع مجاهد

جوار الهٌئة العامة للطٌران -شارع الزبٌري (1)الفرع

المدنً واالرصاد
272565-777718234293622

273331287943أمام مكتب البرٌد-التحرٌر (2)الفرع

أمام المستشفى األلمانً -شارع تـــــعـــــــــــــز (3)الفرع

الحدٌث
636788610972

مقابل مستشفى ابن -عصر-شارع الزبٌري (4)الفرع

سٌناء
218816218817

244422245310جوار مركز الزهراةي الطبً-شارع تعز (5)الفرع

أمام المؤسسة العامة _شارع المطار-الجراف (7)الفرع

لألتصاالت
321577321588

605039602935جولة شمٌلة-شارع تـعــز (8)الفرع

219774219775أمام المستشفى الجمهوري_شارع الزبٌري (9)الفرع

01/305308-777735552التخصصً لالمومة االمنة/ سعوان م- صنعاء محمد المحفدي - صٌدلٌة  الدكتور 

354067خط المطار دارسصٌدلٌة ثمار الصحة

206140-771992284شارع الزبٌري جوار المستشفى الجمهوريصٌدلٌة أوسان فارما

01/43513001/435130حدة جولة المصباحً/ شصٌدلٌة الزٌتونة

504011امام مستشفى الفرنسً-جولة الروٌشانصٌدلٌة جمجوم

205775-778885627شارع هائل مدخل المرٌسً للصرافةصٌدلٌة دواكم الحدٌثة 

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاىالسوع+ البصريات 
514414_77350001901-574415أمام البنك العربً الرئٌسً-شارع الزبٌري

577725_77277250901-409292مستشفى مــــــغـــــــــربً

444872_77277262101_444871حدة أمام مطاعم الخظراء_ش

625644_77577588301-625640جوار فندق ومطعم الشام-تقاطع شارع سقطرة

772221702494094_504906شارع الزبٌري مقابل البنك العربً

772221712473863_473863شارع الزبٌري أسفل مستشفى مغربً

772221725440824_440824 أمام السفارة البرٌطانٌة45شارع حدة جولة 

772111082214202_214202شارع هائل

777133991_771771958جولة المرور أمام مدرسة تدرٌب أفراد الشرطة_شارع تعز

صيذليات هذينة سام

(هىقف هؤقتا)صيذليات اليوي السعيذ     

املركز األوروبي

شبكة ابي اهليثن
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777133991_771771958جولة المرور أمام مدرسة تدرٌب أفراد الشرطة_شارع تعز

جولة الستٌن_فرع شارع تعز
01/635532_77763990

3
777639903الزهراوي_سبتمبر26شارع تــعــــز حدٌقة

جوار فندق الشام_ شمٌلة 
01/607555_77763990

3
01/635646نظارات النور فً مركز النور لطب وجراحة العٌون

عمارة ال إله األ هللا_جولة كنتاكً_الزبٌري
771771953_01/20311

1_203777
771771953جوار بهارات ٌاسٌن_ شارع المقالح 

777639903امام مستشفى ابن الهٌثم_شارع الزبٌري

771771953أمام مدرسة خدٌجة الكبرى_حزٌز
494096504906الزبٌري/ الفرع ش-سٌف بن ذي ٌزن / ش السلطان للنظارات 

01/494950-772277724امام الهدى-شارع الزبٌري - صنعاء مركز رؤٌة استار للنظارات والسمعٌات 

485569 -272217بجانب مكتب الرئاسة-شارع سٌف مركز الشطفة للسمعٌات والبصرٌات 

01/261653_777383364حدة جولة المصباحً عمارة النزٌلًمركز أطوار للعناٌة بالسمع

248600248622امام البنك العربً/الزبٌري/شالمركز الدولً للبصرٌات والسمعٌات

mtn775322699جولة حدة أماممركز مٌالنو للنظارات العالمٌة

532200532200مغربً/الزبٌري البوابه الخلفٌه م/شمراكز ابصار للبصرٌات والسمعٌات

234889234889خط المطار امام الجوبً(الفرع الرئٌسئ)الملك للنظارات 

 512812 - 777185800الزبٌري- ش المركز االٌطالً للبصرٌات والسمعٌات  

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاى أسناى
734100744734100744حده امام الكمٌم/ شالوجه والفكٌن /صالح الرداعً .د

229989 -771157733الحصبة شارع مازداعٌادة االرتقاء لطب وجراحة الفم واالسنان

245756245756تعز جهه باب الٌمن مخرطه ناصر/ شالدكتور ابراهٌم السري-مركز الرأفة لطب األسنان

773326008674106بٌت بوسفٌصل دبوان/ د- عالم طب االسنان 

208606734100511الجزائر امام المركز اللٌبً/شمركز ابتسامة المشاهٌر لطب االسنان

01/68407101/684071بٌت بوس شارع الخمسٌن امام عالم الصٌدلةبشار منصور لطب االسنان. د.م

01/289475-776005193القاع بالقرب من أمانة العاصمة

01/428585-770088585الخمسٌن برج النهدٌن جوار الجامعة اللبنانٌة

447766شارع عمان-الستٌنمحمد سلطان األكحلً/مجمع د

هائل جوار مركز الفؤادعٌادة ثناٌا دنت

01/435692جوار الجامعة اللبنانٌةابتسامة لبنان/ عٌادة 

01/32534501/325345الجراف خلف المؤسسة العامة لألتصاالتمركز بن رشد لطب وجراحة الفم واالسنان

01/27095601/272173الزبٌري جوار البنك العربً/ شفؤاد الخوالنً لطب االسنان /مركز د

429211حدة المدٌنة السكنٌة شارع صفر جوارقاعة لٌلتًمركز مجمع عبد الوهاب الخوالنً

01/200132200132بداٌة شارع هاٌل(اسنان)ابوبكر احمد عوض / مركز د

01/404113_16778466660جولة-هائل جوار عمائر هاٌلعٌادة لؤلؤة طب األسنان

303788سعوان المدٌنة السكنٌةمركز الماس لطب االسنان

777203996532364الزبٌري برج االطباء(اسنان)لٌلى الحماطً /مركز برودنتا د

416436-771150791شارع بٌروت حدة المدٌنة السكنٌةعٌادة عٌادتً لطب األسنان

01/43456301/434563حدة جوار الجندول/شعٌادة االبتسامه البٌضاء لالسنان

411999-413650شارع حدة  جوار مفروشات هاي كالسعٌادة مجمع الدكتور نبٌل حجر

340645340645خط المطار دارسمركززٌن لطب االسنان

240262240262حده تقاطع ش مجاهدمركز راما لطب االسنان

عٌادة مهندسو اإلبتسامة

جموىعة اهلامشي للبصريات 
بــفروعـهــا_والسوعيات
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473110-773605000شارع الرباط تقاطع هاٌلمحمد لطف الصاٌدي لطف االسنان / مركز الدكتور 

771727909-772891971شارع الخمسٌن-بٌت بوس مركز لول للعناٌة باألسنان

775005533جوار جسردارس-خط المطارزٌنب عشٌش/مركزالدكتورة

01/50389401/503892حدة عمارة الكرٌمً للصرافة/شالمركز العربً لطب أألسنان 

777265274القاهرة امام فتحة مرور محافظة صنعاء/ شٌاسر العرٌفً لطب االسنان/ عٌادة د

208955-774885885فوق البنك التجاري الٌمنً-الرقاص تقاطع شارع هاٌل/ شعٌادة العائلة لطب األسنان

777656662شارع الرباط بجانب مركز العطاء الطبً جوار بنك الٌمن والكوٌتبشٌر محمد حسٌن رضوان لطب االسنان/عٌادة د

777888975شبرع انستٍُ ثرج انًٍُ انطجٍ لرة يستشفً أزال انجذَذاحمد طاهر الحاج لطب االسنان/ عٌادة د

772949403الجمهوري. شارع الزبٌري برج االطباء امام مخلود عبدهللا الحمادي لطب االسنان / عٌادة د

شارع حده جوار مطعم الخضراءمركز اٌالن لطب االسنان
778377778- 

778377778 -510105

777774755شارع الستٌن برج الجامعة الطبً مقابل كلٌة الطب جامعة صنعاءاحًذ ػجذهللا االشىل جراحخ انفى وانىجه وانفكٍُ.  د

777890600امام مكتب النائب العام-مذبح ػجذانرلُت انحُذرٌ نطُت االسُبٌ.يجًغ د/ػُبدح 

الفـــــاكساهلــــاتفالعنىاىهراكز واطباء 
استشاري عٌون-  محمد حسن الجبل .د

استشاري  نساء ووالدة-حنان محمد حسن .د

استشاري اذن وانف وحنجرة-حنان المرٌش .د

اخصائً أمراض جلدٌة وتناسلٌة- أحمد نشوان .د

استشاري جراحة عامة- ٌاسر عبد ربه ثابت  / د

استشاري جراحة اوعٌة دموٌة- محمد علً الشجاع / د

سماح السماوي برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي/  د

استشاري القلب والقسطره-صالح الشوكً . د.ا

استشاري القلب والباطنة-عبد الواسع العجل 

اخصائً عظام-عبد التواب علً جازم/د

استشاري مخ واعصاب وعمود فقري-عدنان العواضً.د

استشاري كلى ومسالك بولٌة-خالد محمد شنان.د.ا

774640949استشارٌة امراض صدرٌة-أروى أحمد جندب .د

734003253استشاري كبد وجهاز هضمً- جمٌلة الربٌعً.د

استشاري جلدٌة- بشرى العاضً .د

جراحه عامه وبواسٌر- وهٌب القباطً . د

استشاري القلب والباطنة- نجٌب شمس الدٌن.د

استشاري مسالك البولٌة-احمد الحداد.د

247058نساء ووالدة- إبتسام الوصابً. د

استشاري امراض باطنٌة- عبد الكافً عباد. د

استشاري اطفال وحدٌثً والدة- كمال السروري. د

استشاري امراض مفاصل وعظام- عصام النجاشً. د

استشاري عالج اورام وعالج اشعاعً- عبدهللا ثوابة . د

استشاري امراض نساء ووالدة- امال العسولً .د

استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمً- محمد الظفري. د

نساء وتولٌد وعقم- امل الشاللً . د

247058252782مجاهد/ شمركز الدكتور احمد بن سلمان 

252784260111شارع جامعة الدول العربٌة- الحصبة مركز األمٌن التخصصً

772600000-500055عمارة بنك قطر- الزبٌري مركز نور الٌمن لطب وجراحة العٌون

01/690467حزٌز مقابل محطة حاتممركز نور الرحمة

246391 -773234142تقاطع جولة الثالثٌن- تعز / شمركز العالمٌة الطبً التشخٌصً 

440127خلف شمٌلة هاري- حدة عبدالرحمن اسحاق-مركز سام الطبً لطب االطفال 

772111510401673مجمع حدة- جولة رٌماسزٌد احمد عاطف / د -مركز سام الطبً 

01471821510956-772233222الرقاص جوار المركز الطبً األٌرانً أمام الحزم للصرافةمركز القرم الطبً

402005  -712770000الزبٌري جوار مأرب للتأمٌناالستشارٌون لطب العٌون  

51096001/370669جولة شارع تعزمركز نور العٌون لطب وجراحة العٌون

 -777710071 -01/572314هركز ميي الب للتحاليل الطبية

774980449

249854

هركز ابي سيناء الطبي

هركز املأهىى الطبي

615220/13

503392 - 247774

الصافٌة شارع ابوظبً 

فوق بنك الكرٌمً
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01/370838ازال.الستٌن جوار متوفٌق المخالفً.د/مركز الجراحة الحدٌث

مركز صنعاء التخصصً لجراحة االنف واالذن والحنجرة           

عبد السالم عثمان/ د
01/445497260111شارع بغداد

 774331812- 470366تقاطع شارع الجزائر مع عمان-صنعاءعظام      -المركز االستشاري المجري السلوفاكً 

-507070-1770054601شارع حدة جولة رٌماس المبنى رقم مركز المتحدون للعٌون
772600000613377-500055الزبٌري بنك قطرمركز نور الٌمن االستشاري لطب وجراحة العٌون

777655557المقالح امام العمالق/شمركز البتول الطبً

440851-770408662شارع الستٌن امام فج عطان جوار المستشفى االهلًمركز اطباء الرٌادة

773653505المتفرع من شارع تعز/شارع بٌنون مركز النجري التخصصً الطبً

626333-771411150 ماٌو22/شمركز ماٌوكلٌنك

الفاكساهلاتفالعنىاىعيادات وأطباء
734870798مركز ابن سٌناءامراض باطنٌه والسكري- عبدالقوي الجعمً /د

01/513729777741267جولة المصباحً جوار برج الصاٌدينساء ووالدة- نجاة الملس.د.مركز

733737771-532346برج االطباء الزبٌرياستشارٌة القلب والباطنٌة-  رشاء العراسً. د

777766274323402شارع الستٌن جوار مستشفى ازال برج االندلسباطنٌة وقلب-استشاري القلب والقسطرة-نشوان المالكً / د

323402777275074المطار جوار البرٌد/شنساء ووالدة-لٌلى الخربً.د

777275074208890الزبٌري امام الجمهورينساء ووالدة- هدى الكوري.د

208890الدائري الجامعه القدٌمه جولة الضبٌبًباطنٌه مخ واعصاب- الدكتور محمد سالم

770772029711966739جوار جسر دارس-المطار / شاستشاري نساء ووالدة-حنان محمد عمر/عٌادة د 

532365402150الزبٌري برج االطباء/شاستشاري اطفال وقلب-هالة الخرباش/د

771525202711141226الزبٌري/ شباطنٌة وقلب- عبد الواسع المجاهد . د

71114122601/426111الجمهوري/الزبٌري جوار م/ شجلدٌة وتناسلٌة- عبدالرحمن الوادعً. د 

771701065الزبٌري برج االطباء/ شاستشاري الجلدٌة- عادل النجار / د

01/433137حدة شارع بٌروتانف اذن حنجرة- محمد مشرع 

775920565771155065الزبٌري برج االطباء/ شكبد وجهاز هضمً-منٌر عبدالرحٌم شاهر. د

532351الزبٌري برج االطباء/ شكبد وجهاز هضمً- د عبدالسالم المقداد

777166588مجمع حدة- حدةاخصائٌة نساء ووالدة-منى غشٌم . د

أمل احمد الزوعــري امراض نساء وتولٌد وعقم. د
صُؼبء شبرع انستٍُ تمبطغ ػشرٍَ يجًُ يختجـراد انؼىنمٍ 

انتخصصُخ فرع انستٍُ
770171240- 770787851

أمٌن محمد عبد الرب استشاري امرض باطنٌة/ د.أ
صُؼبء شبرع انستُـٍ تمبطغ ػشرٍَ يجًُ يختجراد انؼىنمٍ 

711829740انتخصصُخ فرع انستٍُ

ػس انذٍَ احًذ انسرورٌ نأليراض انجهذَخ وانتُبسهُخ .   د

شبرع انستٍُ انشًبنٍ ثرج انًٍُ انطجٍ لرة يستشفً أزال انجذَذوانحسبسُخ وانؼالج ثبنهُسر
01/374757 -733904008

711475745-777489564شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذ احمد فتٌنً ابو هادي استشاري انف واذن وحنجرة

711658026شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذاكرم امٌن السقاف كلى ومسالك بولٌة.  د

771514066شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذعٌسى خالد القدسً امراض باطنٌة عامة وغدد وسكري. د

716440047 -774255017شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذفهٌم عبدهللا مصلح امراض الجهاز الهضمً والكبد. د

774277880 -775213249شبرع انستٍُ ثرج انًٍُ انطجٍ جىار يستشفً أزال انجذَذسحر احمد عبدهللا مقبل اخصائٌةاطفال وحدٌثً الوالدة. د

777330843برج االطباء - الجمهوري . الزبيري امام م/ شامانً صالح بن حفٌظ اخصائٌة باطنٌة عامة. د

777162990-733763276شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذفارس عبدالباقً غرسان طب عام وجراحة. د

731468885 -734863306شبرع انستٍُ ثرج انًٍُ انطجٍ جىار يستشفً أزال انجذَذدارس الوصابً استشاري امراض باطنٌة. د

772707097شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذفتحٌة علً بازال امراض وجراحة النساء والتولٌد. د

777162990شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذنبٌلة الوهابً طب عام وجراحة امراض نساء وتولٌد. د

775705050شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذعلً محمد صالح مفرح امراض الكلى والمسالك البولٌة. د

777306094شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذاحمد عبد الملك شرف الدٌن مخ واعصاب وعمود فقري.د

777778180شبرع انستٍُ ثرج انجبيؼخ انطجٍ جىار كهُخ انطت جبيؼخ صُؼبءاحًذ يحًذ ػجذانكرَى انخراسبٍَ طت اطفبل وحذَثٍ انىالدح. د

712713733شبرع انستٍُ ثرج االَذنس انطجٍ جىار يستشفً ازالسهىي ػهٍ انسُبغٍ استشبرٌ ايراض ثبطُُخ وايراض انذو. د

774844744شبرع انستٍُ ثرج االَذنس جىار يستشفً أزال انجذَذيحًذ انؼذاشٍ استشبرٌ يخ واػصبة وػًىد فمرٌ. د
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777164964تمطغ انسثُرٌ حذح جىار يختجراد انؼىنمٍ ػُبدح انُفس انًطًئُخ

شهبة انمجبطٍ جراحخ ػبيخ وجراحخ انًُبظُر وانجىاسُروانشك . د

انشرجٍ وانًستمُى ثبنهُسر وانتذثُس انجراحٍ وانًُبظُر
777198066-773346676ازال الجدٌد. شارع الستٌن جوار م- برج الٌمن الطبً

773397882شبرع انستٍُ ثرج االَذنس انطجٍ جىار يستشفً ازالصادق محمد بشر استشاري المخ واالعصاب. د

770704477شارع الستٌن برج الجامعة الطبً جوار محطة عبدالرحٌماحالو يحًذ نطف انؼطبة استشبرَخ َسبء وتىنُذ وػمى. د

خبنذ يحًذ االدَت.انؼُبدح االستشبرَخ اليراض انمهت وانمسطرح د
775451115شبرع انستٍُ ثرج انستٍُ انطجٍ لجم يستشفً أزال انجذَذ

736533103شبرع انستٍُ ثرج االَذنس انطجٍ جىار يستشفً ازالنٌفٌن نجٌب المٌسري استشارٌة امراض جلدٌة وتجمٌل. د

يُُرح يحًذ يمجم انُجهبٍَ ايراض االَف واالرٌ وانحُجرح. د
صُؼبء شبرع انستٍُ تمبطغ ػشرٍَ يجًُ يختجراد انؼىنمٍ ايبو 

يُسل ػجذرثه يُصىر
773767670

772030765شبرع انسثُرٌ جىنخ كُتبكٍ ثرج انمذًٍَ انؼظبو وانًفبصم انصُبػُخسًُر شًسٍ استشبرٌ. د

772220228شبرع انسثُرٌ جىنخ كُتبكٍ ثرج انمذًٍَانطبف ػجذانرزاق انمًُش استشبرٌ ايراض ثبطُُخ. د

711912020 -771204022شبرع انستٍُ ثرج انجبيؼخ انطجٍ جىار يستشفً ازالاًَبٌ ػجذانمبدر لحطبٌ جراحخ اَف ارٌ حُجرح. د

772546684 -770255432شبرع انستٍُ ثرج االَذنس انطجٍ جىار يستشفً ازاليحًذ ػهٍ انشهبة اخصبئٍ اول طت اطفبل. د

775203407شبرع انستٍُ ثرج انجبيؼخ جىار يستشفً ازالػبدل يحًذ طبهر اخصبئٍ طت اطفبل. د

770777249 -779393700شبرع انستٍُ ثرج انجبيؼخ انطجٍ جىار يستشفً ازالشرف شىلٍ انمهبنٍ نجراحخ انؼظبو.ػُبدح انؼظبو  د
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