
الفاكسالهاتفالعنىان المحافظةاسم الجهة 

230586 \ 23249602 \ 02جولة المعهد الصحً -    خور مكسر مستوصف الكرامة 

342733 \ 35449202 \ 02المنصورة مستوصف رٌدان

395353 \ 39339902 \ 02القاهرة بجانب مطابع الكتاب المدرسًموقف مؤقتا- مستشفى الوالً 

348766 \ 35222202 \ 02جولة كلتكس مستشفى البرٌهً

303703 \ 30949402 \ 02     دار سعد (موقوف من قبل االدارة)مستشفى درة الدار  

386413 \ 38641302 \ 02السلفً/ الشٌخ عثمان شمستشفى الحصٌنً الطبً

290774- 263382 263380 \ 02كرٌتر مستشفى بابل 

714360360-733275290امام مدرسة رٌدان -ابراج سام / المعالء شمركز طٌبة لالسنان 

733233552-02/354385المنصورة - عدن موقف- صٌدلٌة الحمٌقانً  

350251-35736002-02السنافر المركزالطبً الحدٌث للمخ واالعصاب 

256683_77277250402-256682 \ 02جوار جامع أبان- كرٌتر

326074-77522212102-02/345143شارع أنٌس_المنصورة

773942597شارع السفٌنةمهــٌــب عوض لالنف والحنجرة/ مركز د

739373444الفردوس/ السنافر ش-عدن النور سكان للتشخٌص الطبً  مركز 

733801794 -371833 \ 02البرٌقةمركز مرٌومة الطبً

25644502/256445 /02كرٌتر المٌدان صٌدلٌة الرعدي

02/262444أمام كاك بنك_شارع أروى-كرٌترالمركز الدولً للبصرٌات والسمعٌات

02/353665 -73836610المنصورة - عدن  للنظارات -مركز المغربً 

02/35015702/340504رٌمً-  المنصورة صٌدلٌة صالح 

733828013مقابل مستوصف رٌدان - خً عبدالعزٌز مركز الهدى لطب االسنان 

773386021-730328587المنصورة صٌدلٌة الحٌاة فارما

295096-733002138خلف الخلٌج مول-كرٌترمركز دار الشفاء الطبً

358115--736508137خلٌفة-المنصورةمركز خلٌفة الطبً الحدٌث

386762_733753290_715647918الشٌخ عثمان السٌلةمستشفى السعٌدي 

02/327475المنصورة جوار مستشفى الكوبً

02/242002المعال جوار فندق المعالبالزا

735424515خلف الساعة - المنصورة مركز مهند الخامري 

02/344429عدن المنصورة مستوصف النهضة التخصصً 

777413951جوار مستشفى الوالًصٌدلٌة االمتٌاز

777413951مقابل مستشفى النقٌبصٌدلٌة الدهناء

777413951شارع السنافر جانب مستشفى النورصٌدلٌة رٌم

777413951جوار مستشفى البرٌهًصٌدلٌة كالتكس

771250140 -350140شارع السجنالمركز الحدٌث الطبً لطب الفم و االسنان

770208992شارع التسعٌن- المنصورة مختبرات العولقً 

713577187كرٌتر شارع أروى-عدنمركز األبداع لطب االسنان

260264-77222172702_02/260264مقابل فندق العامر_المٌدان-المركز الرئٌسً كرٌتر

77222173102/257487_02/257487أسفل فندق الجزٌرة_كرٌتر

77222173402/260260_02/260260تقاطع شارع الزعفران مع شارع المتحف_سافٌلو سنتر

77222173602/388101_02/388101الشٌخ عثمان شارع الهاشمً

77222173302/353262_02/353262أمام مجمع العٌادات26شارع أنٌس بلوك-المنصورة

77222420502/234417_02/234417جولة البجعة جوتر مكتب الثقافة-خور مكسر

733206097حً عبد العزٌز بجانب مستوصف رٌدانصٌدلٌة الصباح

02/350140-771250140المنصورة شارع السجنالمركز الحدٌث لطب االسنان

777202899 -777212280 -02/359770المنصورةعلً علوي للعٌون/مستوصف د

771503135-77749329امام البنك الٌمنً-الشٌخ عثمان صٌدلٌة الٌسر

735520683 -02/389389المنصورة كابوتا خط الستٌن خلف مختبرات العولقًعلً حطروم مسالك بولٌة  / مستوصف د

      الشبكه الطبيت خبرج صنعبء
       محافظة عدن ومناطقها 

عذن

المركز األوروبً للنظارات والسمعات

شبكة ابن الهٌثم للبصرٌات والسمعٌات

صٌدلٌة عالم الصٌدلة
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02/43131302/431616الشارع العاممستشفى التضامن

770845118الشارع العاماستشاري اطفال-عبدالجلٌل علً رضوان /د

777839530الشارع العامماجد عفٌف لطب االسنان/د

02/230181777610572الشارع العاماروى مثنى استشارٌة نساء ووالدة/د

02/433768774655425الشارع العاممختبرات المدٌنة الطبٌة

02/435929774777746الشارع العامصٌدلٌة الحٌاة 

737364449-777177288-02/432797شارع المستشفى امام الصمود الرٌاضًمستوصف الفتح للخدمات الطبٌة

02/430111735120747الشارع العامصٌدلٌة الحسام 

02/574085الحبٌلٌن لحج صٌدلٌة القاسم الطبٌة 

02/512241770471984مفرق الوهط مقابل جامع السعٌد- تبن مستوصف طور سٌناء

773315783الحوطةالصٌدلٌة النمودجٌة

737458784لحج مركز بن مجور الطبً

770681712الحوطةصٌدلٌة التٌسٌر

513000بجانب بقالة أبو فارس-أمام مسجد عائشة-خط الوهطمركز الحٌاة الطبً

775182986الشارع العام-جعارمستشفى  دار الشفاء

775599491الشارع العام-جعارصٌدلٌة القدس

الفاكسالهاتفالعنىان المحافظةاسم الجهة 

05/40408405/445582سٌئون  الشارع العام- حضرموت مستشفى بن زٌلع

          05/356830         05/359675غٌل باوزٌرمستوصف غٌل باوزٌر

354912-35312205-05المكالمستوصف المدٌنة التخصصً

77222065605/317212_05/317212الشارع العام أمام الكورنٌش_المكالشبكة ابن الهٌثم للبصرٌات والسمعٌات

771153397المكالصٌدلٌة بن قٌدون

05/40155205/405221سٌئونمجمع الوادي الطبً

77034034 /05/333671الشحر حضرموتمجمع تٌسٌر الطبً

774605612الدٌس الشرقٌةمركز المدٌنة الطبً التخصصً

77158477705/418881بجانب قصر عشة- ترٌم مركز ٌعقوب الطبً

770967026الشحر- حضرموت مركز الماسة للنظارات

770025294-05/311914الشارع الخامس- الشرجموقف-صٌدلٌة األعتماد

05/46076705/461137المحٌضرة- ترٌم مركز الرضاء الطبً

ش عمارة فلعوم مقابل -سٌئون  -حضرموت الوادي الضٌاء لطب وجراحة االسنان

الحدٌقة
770868030

05/445777-777353508جوار شارع الصٌدلٌات- ساحة المستشفىالمركز التركً للبصرٌات

05/408993-05/441177شارع الجزائر بجانب المعرض العربً العمارة الخضراءرؤٌة لطب وجراحة العٌون والشبكٌة

445454 -777819186بجانب مختبرات خباة- شمال مستشفى سٌئون العام / شمركز نون لطب وجراحة العٌون

30856505/303501-05/304011حً اكتوبر-الدٌس -المكال املكالمستشفى حضرموت

05/202010/05/201573حنٌش جوار مستشفى عتق/ش- عتق - شبوة مستشفى الشفاء التخصصً

05/20197405/201974عتق- شبوة مركز ازال الطبً

77332390305/660535سقطرىسقطرىمركز الشنقبً

MTN05\61088105/612365الغٌظة بجانب شركة املهرةمركز البلسم 

سيئون

محافظة حضرمىت ومناطقها 

الضبلع

حلج

حضرموث

شبوة

ابني
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الفاكسالهاتفالعنىان المحافظةاسم الجهة 

400050- 422288 \ 04امام مستشفى الثورةمستشفى البرج التخصصً

455204\-8804-455477 \04بجانب مستشفى األمٌــــــــنمستشفى النور

777707266القاعدةمستشفى الشفاء التخصصً

04/406301منطقة السبل– شارع  العدٌن مستشفى األمٌن
04/415596-

401243
 امام بوابة 2 شارع تعز جوار مجمع السعٌد التربوي  األفة 1الرأفة 

طورئ مستشفى الثورة العام
774090101- 04/403055

جوار المبنى الجدٌد -نهاٌة سور الجامعة -اب الدائري 

لبنك التضامن
04/403055-774090102

77277250204/416107_416107-04أمام عالم الصٌدلة-شارع العدٌنالمركز االوروبً للنظارات والسمعٌات

77222420704/419444_04/419444شارع العدٌن_جولة العدٌنمستشفى شبكة ابن الهٌثم لطب وجراحة العٌون

771771953جولة العدٌنمجموعة الهاشمً للبصرٌات والسمعٌات

772900421-04/409739شارع العدٌنصٌدلٌة عالم الصٌدلة

أمام البنك الٌمنً لألنشاءو التعمٌر-شارع تعزموقف-مملكة الدواء لألدوٌة والمستلزمات 
773506207-713506207-

04/404902

770599476اب السدة امام سوق القات امام عمارة الغزالًمركز الغزالً الطبً النموذجً

771696797القاعدةموقف-مستوصف الخالد

770955595_04/501752ٌرٌم الشارع العام فرزة دمت  بداٌة مدخل جامع معاذالمركز األستشاري الطبً

77211108404/419555_04/419555شارع العدٌن- جولة العدٌن شبكة ابن الهٌثم

777560885-453412شارع العدٌنموقف-صٌدلٌة السكري

425444-425333بالقرب من جامع البر-شارع العدٌنمختبرات الرواد

772900421-04/409739شارع العدٌنصٌدلٌة عالم الصٌدلة

04/41396704/419251جنوب سور جامعة أب– حراثة السفلى مستشفى المنارالتخصصً

04/440055منطقة جبلهمستشفى جبله

شارع العدٌن جوار ادارة المروراب سكان لالشعة

426942 \ 4222206 \ 06ذمارمستشفى الهالل

06/50696906/507474الدائري القدٌم(موقف مؤقتا  )- مستشفى المصلً 

77070041006/509888_508777-06جوار النجم للصرافة-شارع صنعاء تعزالمركز االوروبً للنظارات والسمعٌات

506878-06/50044906بداٌة الدائريمستشفى دار الشفاء الحدٌث

778000025-778000027الدائري الجنوبًفواز عمران-مستشفى د

06/51241506/512416الشارع الرئٌسً بنك التضامن سابقاّ شبكة أبن الهٌثم

06/51200306/512003الشارع العام امام سبافونشبكة ابن الهٌثم للنظارات

06/421400فرزة ٌرٌم سابقا- الشارع العام صٌدلٌة األٌمان

778000027شارع الدائري الجنوبً جوار م فواز عمرانصٌدلٌة بٌت الصحة

06/52222206/520793عزه أمام ملعب الشبابمستشفً القٌسً

06/538233عزةمستشفى الزهراء النمودجً

6-06/533455_771185999الشارع الثقافًمستشفى الحٌاة التخصصً

534856_534855_777448358الشارع العام- عزة مستوصف النخبة الطبً االستشاري

06/53392706/533927الثوره/الشارع العام امام ممستوصف االهلً

04/50401904/504019الدائري الغربًمستشفى السالمه

50305004/503050-04ٌرٌم- الشارع العام مستوصف ساري الطبً

550883-55088206-06الشارع العام  رداعمستشفى السالم النموذجً

554820 \ 2206 -554821 \ 06الشارع العام  رداعالمستشفى االستشاري
رداع

إة

رمبر

 مركز ومجموعة مختبرات الرأفة

البيضبء

يريم

المحافظات الىسطـــــى
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06/30343306/303433جمال. د/ سبأ/  شمستوصف الحٌاة النموذجً

772221748شارع القصر أمام المستشفى الهٌئة

77222175506/300918_06/300918شارع سباء

77222171306/300308_06/300308تقاطع شارع صنعاء26ركن شارع 

717000435_303287-06شارع القصر أمام هٌئة المستشفى العامالمركز االوروبً للنظارات والسمعٌات

الفاكسالهاتفالعنىان المحافظةاسم الجهة 

04/241672المدٌنهمستشفى تعز النموذجً

04/323100دمنة خدٌرمستشفى الطوارىء الدولً

04/290130مفرق ماوٌةمفرق ماوٌه- مستشفى الرفاعً

04/291203الحوبان جوار سوق المستهلكمستشفى الخلٌج الدولً

04/241525بٌر باشا جوار الورشه الفنٌةمستشفى البرٌهً النموذجً

04/240911جمال/ شموقف-مستشفى الحكمة

30309704/303097\04التربة الشارع العاممسٌوصف الصحة النموذجً

04/20357604/204419الحوبانالحوبان- مستشفى الرفاعً

733549580الحوبانمستشفى ابن سٌناء

771597236 -775330974التربةفاروق االكحلً/ مركز ونطارات د

733064285المدٌنة-تعزمستشفى الصفوة

04/323301خدٌر- دمنة مركز البرٌهً الطبً

772988443الشارع العام مجمع العٌادات الطبً_ التربة أخصائً باطنٌة-صالح الدٌن سٌف الجبري/د

أخصائً جراحة -عبدالرحمن شمسان المطلس/د

ومسالك بولٌة
733519809_770039696شارع جمال عبد الناصر جوار فندق دي لوكس

733520252_777727078الشارع العام مجمع العٌادات الطبً_ التربة أخصائٌة نساء ووالدة-أمل أحمد الشطفة/د

775502228_773056006التـــــربـة_ تـعــز مختبر تقة للتحالٌل الطبٌة

أخصائً قلب -دكتور عبدالكرٌم سلطان الحمادي 

أمراض مزمنه
770630811الشارع العام-تعز 

04/262625امام مستشفى الحكمةخالد القدسً استشاري طب االطفال وباطنٌة/د

771182403-733552737جمال/شجلد-حنان محمد عبدالعزٌزالمجاهد/عٌادة د

777601221جمال/شاسنان-هشام ٌحً عبدالعزٌز المجاهد/عٌادة د

سكروغددصماء          -فارس عبدالغنً/ عٌادة د

(موقف مؤقتا )
777077745موقف حالٌاّ_ شارع جمال -تعز

772119987تعزعٌون-عبدهللا المخالفً استشاري/ عٌادة د

04/262625امام مستشفى الحكمةلمٌاء االصبحً استشارٌة النساء والوالده/ عٌادة د

770641764جولة المسبحموقف- اسنان-نهى  المقطري/ عٌادة د

73485089جوار نادي تعزاسنان-محمد عبدالقوي المحمودي/عٌادة د

777109234-04/236955جوار فندق تاج شمسان26نساء ووالدة-منال الذبحانً/عٌادة د

771222619جوار الٌمنٌه-حوض االشرافعبدالقوي ابراهٌم المحمودي/مركز د

777007711امام البرٌد- الحوبانصٌدلٌة العواضً

04/291446772739669الحوبانمخزن الٌمنٌة مٌدكال

77277250304/253233_253233-04جوار البنك الٌمنً لالنشاء والتعمٌر-شارع جمال

77185006604/262800_262800-04شارع جمال أمام شركة واي

77277250304/264034_264034-04امام فندق أسٌا_األسفل-التحرٌر

77222174004/281071_04/281071جولة فندق االخوة-المركز الرئٌسً العقبة

04/22152004/221520شارع جمال العقبة جولة االخوة

04/23009104/230091شارع جمال جولة حوض األشراف

77222174204/259480_04/259480شارع جمال جولة المسبح

04/20598جولة القصر

772221745سوق بٌر باشا

772221744الحوبان

772111081الدمنه

772221720القاعدة مركز الدكتور العمرانً

770750650مستشفى الرفاعً

شبكة ابن الهٌثم للبصرٌات والسمعٌات

محافظة تعز و مناطقها

مبرة

حعز

شبكة ابن الهٌثم للبصرٌات والسمعٌات

المركز االوروبً للنظارات
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04/25124904/254943شارع جمالصٌدلٌة احد

التربةصٌدلٌة مخزن المجمع الطبً لألدوٌة

733251198-04/251198جولة المسبحصٌدلٌة البلبل

04/351113- 771231777الشارع العام- هجدةمستوصف الرازي

770686736الشارع العام- هجدةلقمان عبدالرحٌم الخلٌدي/ عٌادة د

04/351421الشارع العام- هجدةعالم الدواء

771048934-777750353التربة الشارع العامخلٌل درهم/عٌادة طب االسنان د

777553001التربةمركز صحة الفم واالسنان

04/352424الهجدة(موقف مؤقتا  )- مركز الفارووق 

361099 \ 04المخاموقف- انٌس/ مستوصف د

737640817الحوبانموقف-صٌدلٌة بغداد

771811536الحوبانمختبرات الجوهرة

733339050سبتمبر26عقبة منصور ثابت طه/عٌادة د

04/252966_777796899شارع جمال جولة العواضًاسنان-مشتاق عبد اللطٌف سالم/ عٌادة د

عبد القوي ناجً سعٌد باطنٌة كبد /عٌادة د

ومناظٌر جهاز هضمً
778245138_739633849برج األطباء_التجدٌد االسفل

 771775594الحوبان بجوار البحثخلٌل جازم اخصائً انف اذن حنجرة/ عٌدة د

777767078جولة األخوةحمزة سلطان اخصائً باطنٌة وقلب/عٌادة د

رٌاض العرٌقً أخصائً /عٌادة طب األسنان د

جراحة الفم واألسنان
04/285635_777792850بجانب معسكر النجدة-الحوبان 

777723410شارع جمال أمام مؤسسة النفطجمال الدٌن أخصائً أطفال وباطنٌة/ عٌادة د

777523005دٌلوكس-المركزي مختبرات تعز الدولٌة

730052152_773474714الحوبانصٌدلٌة ســـــــام

733252787جولة العواضً بجوار مخبز اللؤلؤةمركز أشعة بانوراما

351421هجدةصٌدلٌة عالم الدواء

771222619جوارمكتب الٌمنٌه-حوض االشرافمركز المحمودي

الفاكسالهاتفالعنىانالمحافظةاسم الجهة

772774014-07/242052-07/242053الشارع العام- شفر المستىصف االلماني الحديث

07/22246607/222966الشارع العرضًمستوصف حجة األهلً

772586883 -73533039عبس جوار محطة الدوة-حجة مركز تهامة الطبً الحدٌث

22205007/222594 \07امام المستشفى الجمهوري- مدٌنة حجة - حجة(موقف مؤقتا  )- مستوصف ابن سٌناء 

07/22221907/221332امام ادارة االمنمركز و صٌدلٌة الفجر الجدٌد

777701066شارع حجهمستشفى الماخذي

777707769الشارع العامأخصائً عٌون-علً ٌحٌى القهالً/عٌادة

777727088_770904743خــــمــــرمستشفى األحسان التخصصً

771665196شارع الدائريهٌفاء ٌحٌى القدٌمً لألمومة الألمنة/مركز الدكتورة

771200255الشارع العامالعٌادة التخصصٌة لألمراض الباطنٌة

771772342أسامة عبده الشرعبً/عٌادة الدكتور

777268426الشارع الرئٌسًالمستشفى الوطنً االستشاري

07/40229907/402920الهالل/ ش -المحوٌت مستوصف الشٌبانً الطبً

777538810شارع المجمع الحكومًمستوصف الشفاء الطبً

07/51664607/516646امام المؤسسه االقتصادٌه العسكرٌهعلً معوض/ مستوصف الدكتور

 770034361  -07/878087  شارع العند- صعده المركزالطبً الحدٌث

مناطق خارج محافظة صنعاء

عمران

احملويج

صعذة

حجت
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الفاكسالهاتفالعنوان المحافظةاسم الجهة 

 -235520-03/23551803أمام سابحة– صنعاء / شمستشفى األمل التخصصً

235517
264742\ 03 الحدٌدةمستشفى الحدٌدة التخصصً

233212-03/24757603صنعاء/ شمستشفى االقصى

774090104 - 03/246786امام بوابة هٌئة مستشفلى الثورة العام مركز ومجموعة مختبرات الرأفة

03/23132303/231321صنعاء امام عمارة القاضً/شمستوصف إبن سٌناء الطبً

03/203805جوار مجوهرات المسنً-مدخل المطراقرواد شمسان_عٌادة النهضة لطب الفم و االسنان

العٌادة التخصصٌة ألمراض النساء 

بدرٌة باوزٌر_والتولٌد
777207508شارع صنعاءامام مفروشات الدبعً

03/560429560076القناوص الشارع العاممستشفى القناوص التخصصً

- باطنٌة وقلب -محمد علً ٌوسف /الدكتور

موقف
2فوق صٌدلٌة جمجوم -صنعاء/ ش

733891558الحدٌدة بٌت الفقٌةعٌادة الوفاء لطب االسنان

770324062جوار مستشفى الحدٌدة-صمعاء / شصٌدلٌة الرحاب

733364631- 772049322شارع صنعاءباطنٌة واطفال-عبدالرحمن ثابت الصلوي/د

770481864جوار المستشفى العسكرينبٌل مقبل طب االطفال/ د

772808003شارع صنعاءعظام-زاهر كمال/ مركز الدكتور

03/21819303/218193صنعاء فوق صٌدلٌة الحسٌن/شالعٌاده التخصصٌه المراض النساءوالوالدة

200922 \ 03 200922 \ 03 شارع صنعاءمراكز ابصار للبصرٌات والسمعٌات

200922 \ 20092203_209898 \ 03 صنعاء جولة المواصالت أمام فندق الحدٌدة/شالمركز الدولً للبصرٌات والسمعٌات

248180 \ 03شارع جمالشبكة ابن الهٌثم

1514414\ 24668803 \ 03شارع جمالالمركز االروبً للنظارات

03/209211جوار مدرسة خالد ابن الولٌد- القصر / ش اسماعٌل/العٌادة التخصصٌة لطب العٌون د

03/20922003/220046جمٌع الفروعمجموعة صٌدلٌات جمجوم

03/209277أمام المستشفى العسكري(موقف مؤقتا ) 6صٌدلٌة الٌمن السعٌد

734423136جوار مستشفى العلفًصٌدلٌة الكوٌت

03/503686-504633 \03 باجلمستشفى االسراء التخصصً

03/503820 -777345864باجلمستوصف العزٌز التخصصً

03/500110خلف محطة أرض الجنتٌن_الشارع العام_ باجل مستشفى المختار لجراحة الكلى والمسالك البولٌة

733775307مدخل المطراقغسان النقٌب أخصائً وجراحة العٌون/ عٌادة د

03/500530باجلصٌدلٌة الخطٌب

777264464شارع المطار باجل-امام معسكر المجدمستوصف الحوبانً التخصصً

773769852المراوعةمستوصف الدكتور محمد عمر جمالً

739002502بٌت الفقٌةمركز الحسن للبصرٌات

                     733559177- 334445 \03         بٌت الفقٌهمستوصف المنصور النموذجً

332016-33206903-03الشارع العام- بٌت الفقٌهمستشفى تهامة

77277261830/246699_246688-03أمام معهد نٌٌوٌك

77277261903/253340_253344-03شارع صنعاء أمام وكالة  الحسٌنً للسٌارات

342265-777346719الجراحًمستشفى الشاذلً التخصصً

212219-212218شارع شمسان بالقرب من فندق تاج الملوك

    بالقرب من مستشفى الثورة- شارع جمال 

263643-03_777221928أمام مستشفى السلخانةصٌدلٌة رندة المركزٌة

773340010منطقة السلخانةمستشفى السلخانة

شارع صنعاء أمام الجزٌرة لصرافةعٌادة الصالحً
739878270_711492244_771064

552
باجلعالم الدواء

776245354المخــــــــــأاملخبمستوصف الحٌاة

احلذيذة

المركز االوروبً للنظارات

مختبرات الرواد

محافظة الحدٌدة و مناطقها
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