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ي, مديرية الصحة, شارع بغدادمدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-  مشفى الباسل 
ى
مشفى- 374717 374713041 374716 375682 041تجمع المشاف

ي,  آذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-  مشفى المركزي  مشفى- 494479 478291041 - 478269 041قرب بن العلب 

يمدينة- الالذقية الالذقية مشفى الطابيات الجراحي شارع احمد عرب  مشفى- 362936 363000041 041 363651 041ِ 

 األهلي الجديد 
كانمدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-    مشفى مشفى451278 479631041 - 479628 041شارع االخطل, االمير

مشفى - 478828 - 478817 - 450366 041جانب بناء االوقاف-  اتذار  8شارع مدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-  مشفى االسد الجامعي  

مشفى- 212527 041 - 211112 238403041 041 238402 041مقابل المرصف الصناعيشارع بغدادمدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-  مشفى الرازي الجراحي الحديث 

وع الصليبيةمدينة- الالذقية الالذقية   مشفى بحرو الجراحي ى  مشر مشفى362987 361379041 - 361604 041مقابل جامع الحسير

وع األوقافمدينة- الالذقية الالذقيةيوسف علي.    مشفى د مشفى444901 436075041 556127 417471 041مشر

ي   مركز الشفاء الطب 
ي)   مشفى

ى
ي  شارع بغدادمدينة- الالذقية الالذقية(الصوف

مشفى- 477825 457550041 357440 041مقابل المشفى الوطبى

ين الجامعي  ينمدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية-  مشفى تشر مشفى440093 - 558126 600255041 - 600254 - 558126 041جانب المدخل الرئيسي لجامعة تشر

مشفى804135 832222041 041شارع العمارةجبلةالالذقية  مشفى األسعد الجراحي

مشفى- 827422 807936041 - 807937 041النقعةجبلةالالذقية(جبلة)   مشفى الحكمة 

طة- الفرقان مدينة- حلب حلب مشفى الفرقان مشفى - 212633612خلف دوار الشر

مشفى828 -830 - 810 - 2280820 021الرازيمدينة- حلب حلب مشفى الرسالة

 االمير
مشفى- 2665565 2667056021 - 2631891 - 2665551 021شارع القاهرة, المحافظةمدينة- حلب حلب مشفى

مشفى- 2660322 2660330021 021 - 2660331 021  حي األندلسمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى األندلس 

مشفى- 2689676 3021 - 2 - 1 - 2639970 021مقابل الباب الشمالي لمعهد حلب  تجميل الفرقانمدينة- حلب حلب   مشفى العريان

مشفى- 2119006 2122351021 - 2119044 021قسطاكي حمصي, العزيزيةمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى العزيزية 

مشفى- 4646201 800021 - 700 - 4601600 012مقابل المدرسة التجارية للبناتالسليمانيةمدينة- حلب حلب مشفى الفاعور

مشفى5050 - 2666062 - 2666032 021سامي عاصي سابقا. مببى مشفى دالشهباء الجديدةمدينة- حلب حلب مشفى فرح العاصي

مشفى2646839 2664843021 - 2661924 021حي األندلس, الشهباء القديمةمدينة- حلب حلبحلب-    مشفى الحكمة 

مشفى - 214441896ساحة المكاتب شارع الرياض سنير شويحنة- الجابرية مدينة- حلب حلب مشفى الجابرية

ي 
يمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى المارتيبى

مشفى- 22891172 2264082021 - 2263705 - 2263456 021المارتيبى

ي 
مشفى - 212264010طريق الفرقان- الكرة االرضية مدينة- حلب حلبمشفى نحاس-  مركز النور العيبى

مشفى5223642 1021 - 5223640 021قرب جامع شيخ عمرطريق الشام, دوار الموتمدينة- حلب حلب   مشفى الرجاء

ى, المحافظةمدينة- حلب حلبمحمد ضبيط.    مشفى د مشفى2671773 2671770021 021شارع نقابة المهندسير

كيةشارع القاهرة,   المحافظةمدينة- حلب حلبسامح جبل.    مشفى د مشفى2664532 2664800021 021خلف القنصلية الير

مشفى- 2666065 2621894021 021مقابل كلية الميكانيك-الشهباء الجديدةمدينة- حلب حلبمشفى فرح- مركز العيون التخصصي

مشفى - 2211230 021شارع الرازي- شارع فيصل - السبيل مدينة- حلب حلب مشفى جبه جيان

مشفى- 4601222 30021 - 4644820 - 8 - 4641877 021شارع السليمانية, العروبةمدينة- حلب حلب مشفى سلوم

مشفى2439403 2439402033 - 2439401 033مقابل المتحف الجديدطريق حلبالمدينة- حماة حماةحماة-  مشفى العموري 

اذار8شارع المدينة- حماة حماة مشفى األصفر التخصصي
ّ
مشفى2226888 2225253033 033 ِّ

مشفى- 24114872430964 - 2416286 - 2412719 033جانب فرع المرور  طريق حلبالمدينة- حماة حماة مشفى البدر التخصصي

مشفى- 2751207 2751200033 033شارع الحكمة, المحافظةالمدينة- حماة حماةحماة-  مشفى الحكمة 

ي
مشفى - 332220213المساكن- طريق حمص المدينة- حماة حماة مشفى حماه الوطبى

مشفى226699555 2668505 2668503033 2668502 2668501 033خلف السجن المركزي- قصور المدينة- حماة حماة مشفى العيون و الجراحة التجميلية

 (  جمعية الي  
ي, سوق الخضارسلميةحماةالسلمية)مشفى

مشفى- 8837600 8839900033 8817387 033شارع الطاب 

مشفى8830055 8825444033 - 8826888 033جانب كازية القطريب, شارع السعدسلميةحماة مشفى السلمية التخصصي

يمحردةحماةحماه- مشفى األكرم الجراحي  مشفى- 4733981  7498890 4733179033 033 الشارع الرئيسي الحي الجنوب 

مشفى- 4742750 4742950033 033 4738231 033 4731230 033وسط المدينة- كراج االنطالق القديممحردةحماةحماة-  مشفى الحياة 
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مشفى - 4730747 033كراج االنطالقمحردةحماةهشام شيخ الشباب.  مشفى د

ي الخاص
ي الجيش مصيافحماة مشفى السلموبى ي-   غرب 

شارع مشفى السلموبى
033 7700937 7700938 7704937 

7704378
مشفى- 7700936 033

مشفى- 7439405 7439403031 7439402 7439401 031الشارع الرئيسيالحواشحمصحمص-   مشفى الحصن 

مشفى- 7430375 3099031 031الشارع الرئيسيالمزينةحمصحمص-  مشفى المزينة 

ي السوري  الهالل األحمر العرب 
مشفى- 2233059 2487385031  5033 031الغوطةريف- حمص حمصحمص- مشفى

مشفى- 2771300 2786700031 2786900 031شارع األهرام,  وادي الذهبمدينة- حمص حمصحمص-   مشفى األهرام التخصصي 

ي   المركز العرب 
مشفى2486203 2486203031 2486202 2486201 031طريق طرابلسمدينة- حمص حمصحمص-   مشفى

مشفى- 2765535 2771613031 2765533 2765534 031شارع اإلهرام,  عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمصحمص-   مشفى المالك 

ي - الدبالن مدينة- حمص حمص مشفى فركوح التخصصي  العمالي- شارع اسماعيل صي 
مشفى- 2233351 2233351031 031جانب المشفى

مشفى312750680312782333شارع االهرام- وادي الذهب مدينة- حمص حمص مشفى جمعية النهضة العربية

ي الجراحي الزعيم  الطب 
مشفى- 2771912 031 2757302 2757302031 031 2757301 031 2012 031خلف فندق حمص الكبير- طريق الشام مدينة- حمص حمص المشفى

ق  مشفى- 223365 234458 233316015 224259 015طريق خربة غزالة, الكاشف مدينة- درعا درعادرعا-   مشفى الشر

مشفى- 2120332 2126500011 011بناء جامعة دمشق نيسان17شارع ,كفرسوسة دمشقدمشق(لحاالت القبول فقط)  مشفى األسد الجامعي 

ي ي مول, مزةدمشقدمشق  مركز الشام الطب 
مشفى6630165 6616995011 - 6665800 011جانب بنك الدم و السيبر

مشفى2235191 2233678011 2230307 2242626  011شارع ابن عساكردمشقدمشق  مشفى الرشيد

 ( مشفى3336441 011-3342017 3335306011 011شارع المحكمة, الروضةدمشقدمشقالروضة)مشفى الشام 

ى الكرش,  أيار29منطقة دمشقدمشق دار العيون والجراحة التجميلية شارع عير
011 2327281 2327282 2327283 

2327284
مشفى- 2327280 011

مشفى - 115141894ضمن مجمع ابن النفيس- ركن الدين دمشقدمشق مشفى الكلية الجراحي ضمن مجمع ابن النفيس

القصاعدمشقدمشقالفرنسي-  مشفى القديس لويس 
011 4450705 - 4440460 - 4438460 - 

4440461
مشفى4410284 011

ي- مساكن برزة دمشقدمشقضمن مجمع ابن النفيس-  مشفى العيون الجراحي  مشفى - 5145778 011مجمع ابن النفيس الطب 

ي الجراحي  ي الطب 
مشفى- 6928566 6927090011 011 692708 011 6927070 011شارع المستوصفالكسوةريف دمشقالكسوة-  مشفى االمابى

مشفى6816406 6811970011 011 الشارع الرئيسيجديدة عرطوزريف دمشق   مشفى الكمال

ي التخصصي
مشفى56399380 5611200011 011 5625000 011حي التالليح- مدخل الجناين  , ساحة السيوفجرماناريف دمشق   مشفى الراصى

مشفى- 78750000 7875002011 011 78350000 011ضمن حرم جامعة القلمونالشارع العامدير عطيةريف دمشق مشفى المدينة الطبية الجامعية التعليمية الخاصة

مشفى- 5953190 5953192011 011 5953191  011 الشارع الرئيسيصيدناياريف دمشق مشفى السيدة التخصصي

ي  المجتب  الخير
اد صافيتا,  المندرة صافيتاطرطوس مشفى مشفى- 525819 527820043 043 525820 043أوتوسير

ي الشاياصافيتاطرطوس مشفى صافيتا المركزي مشفى- 535302 043526800043 535301 043 535300  043الشارع الرئيسي قرب مؤسسة المياه غرب 

طرطوسالقدموس- مشفى الحياة 
- طرطوس 

مدينة
مشفى- 655390 656704043 655727 655953 043شارع مشفى الحياة- حي القصور, قدموس

ق طرطوس مشفى المشر
- طرطوس 

مدينة
وع السادس  مشفى - 43233612 اذار8شارع - المشر

طرطوسطرطوس-    مشفى المبى 
- طرطوس 

مدينة
مشفى321979 220012043 228013 228012 043قرب الملعب البلديشارع الكرامة

  ( طرطوسطرطوس )مشفى الرازي 
- طرطوس 

مدينة
مشفى- 327270 327356043 043 223930 043 الحمرات

طرطوسطرطوس-  مشفى الحكمة 
- طرطوس 

مدينة
ى, المشبكة العليا مشفى- 319800 319806043 043 319192 043 319193 043جانب شاهير

طرطوس مشفى جوريه
- طرطوس 

مدينة
ي 
ر
ف مشفى- 319645043211925 043 319109 043الفاخورة- الكورنيش الشر

ي الحديث  المركز الطب 
طرطوسطرطوس/  مشفى

- طرطوس 

يمدينة
ر
ف مشفى- 314433 043314122043 316319 043 317319 043الكورنيش الشر

وع الزراعةمدينة- الالذقية الالذقية مشفى الدراج الخاص مشفى- 421808 041 555566 421911041 041شارع المينة الجامعية, مشر
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مشفى- 238231 245980041 041 245900 041 245990 041شارع غسان حرفوشمدينة- الالذقية الالذقية مشفى الندى الخاص

ينمدينة- الالذقية الالذقيةسهيل. مشفى عثمان الجراحي د مشفى- 426000 418000041 -556444 - 556333 - 412000 041ضاحية تشر

  ( ى جبلةالالذقيةجبلة)مشفى النور التخصصي  اد الالذقية طرطوس,  بيسير مشفى- 838306 0415010041 -  04-03-06-838308 - 5010 041اوتوسير

مشفى5228300 4021 - 3 - 2 - 5224300 021الشارع الرئيسي, حلب الجديدةمدينة- حلب حلب مشفى الشهباء

مشفى- 5232200 5233033021 - 9220 021حلب الجديدةمدينة- حلب حلب مشفى السوري التخصصي حلب

ي
مشفى- 2513050 4033 - 3 - 2 - 2513101 - 2525252 033شارع كراج البولمانالمدينة- حماة حماة مشفى الحورابى

ي   المركز الطب 
  مقابل القرص العدليالمدينة- حماة حماةحماة-  مشفى

033 2515801 033 2524602 033 

2524600 033 2513311 033 2517748
مشفى- 2517845 033

 ( مشفى7773904 03031-7773902 - 7773901 031طريق عام حمص مصياف, الغور الغربية ريف- حمص حمصحمص)مشفى العناية الصحية 

 األهلي التخصصي
مشفى- 26332000312631030  031ش عدنان المالكي, الزهراءمدينة- حمص حمص  مشفى

ى التخصصي  األمير
االنشاءاتمدينة- حمص حمص  مشفى

031 2144101 2144102 2144103 

2144104
مشفى- 2135158 031

مشفى- 2161110 21661402031  2161400 031مقابل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش- االنشاءات مدينة- حمص حمصحمص-   مشفى النور 

 العمالي
مشفى- 2222900 2484620031 2221224 031شارع حافظ ابراهيم- نهاية شارع الدبالن من الغرب مدينة- حمص حمص  مشفى

مشفى2213007 2213066031 - 2213077 - 2213088 031 الكورنيشمدينة- حمص حمصحمص-   مشفى الكندي 

مشفى- 8826302 8819593011 - 9593 011خلف جامع زين العابدين- الميدان دمشقدمشق مشفى الفيحاء

84مقسم تنظيم, كفرسوسةدمشقدمشقدمشق-   مشفى األندلس 
011 9974 - 2146070 - 2146071/ 

2146088 / 2146099
مشفى- 2114635 011

ي كورنيش التجارة دمشقدمشقدمشق-  مشفى المدينة 
ر
ف مواجه حديقة الروس- شر

011 4446200 - 4445044 - 4447544 / 

011 9560
مشفى- 4449119 011

مشفىOWN011 4465340011 4465378العدويدمشقدمشق مشفى دار الشفاء الجديد

 اإليطالي
مشفى33500481 3329404011 - 3326030 011الجش األبيضدمشقدمشق المشفى

ي , المالكيدمشقدمشقشامي. د-   مشفى العناية الخاص  ين, البارك الغرب  مشفى- 3734994 3734960011 011مقابل حديقة تشر

 ( ي الحديث  مشفى2761782 2773966011 011 2241640 011 3310600 011شارع برنية, ركن الدين دمشقدمشقسنان)المركز الطب 

اد درعا صحناياريف دمشق مشفى السالم التخصصي صحنايا مشفى- 6857020 6150716011 011 615715 011 9936 011بعد التاون سنير- أول أوتوسير

ىمدينة- الحسكة الحسكة مشفى النجمة مشفىOWN052 223107052 314985شارع فلسطير

ىمدينة- الحسكة الحسكة  مشفى شابو مشفى321823 311172052 - 311170 - 4-311171  052 شارع فلسطير

مشفى314003 002052 - 314001 052شارع ابراهيم هنانومدينة- الحسكة الحسكةالحسكة-   مشفى دار الشفاء 

مشفى430688420760 - 434587/6 - 435844 052حي الوسىط- شارع الوحدةالقامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكلمة 

ي تغلب القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى األمل الخاص 
مشفى434534 - 426698 052بناء سينما الشهباءحي الزهراء- شارع ببى

القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكندي 
مشفى420039435540 - 421381 - 434096 052 شارع مرصى

شارع الرئيسالقامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الرازي 
052 425661 - 440278 - 444211 - 429885 

- 427303
مشفى4425955

مشفى432141-432141 - 445999 052شارع الوحدةالقامشليالحسكة(القامشلي)  مشفى السالم 

مشفى441250 425847052 052شارع الوحدة- حي ربيع عقارة - القامشلي القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى دار الشفاء 

مشفى424560 - 431432 - 431433 052شارع تغلب- حي الوسىط القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى نافذ 

مشفى750578 - 751250 052مقابل  البلدية-  شارع المشوار المالكيةالحسكة  مشفى السليم الجراحي

ىالمالكيةالحسكةمالكية-   مشفى سليمان صالح  مشفى750295 - 750720 052 شارع فلسطير

مشفى- 224078 252333016 016 252332 016 252331  016شمال دار المحافظة- شيخ عثمان مدينة- السويداء السويداءالسويداء-  مشفى العناية الخاص 

مشفى- 311109 311112016 016 311111 016شارع القنواتمدينة- السويداء السويداءسويداء-  مشفى المزرعة الجراحي 

مشفى- 323004 311006016 016 311007 2016مقابل كازية بالن طريق الكراجمدينة- السويداء السويداءسويداء-  مشفى السالم الخاص 
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مشفى478644 486084041 486083 041 اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية مشفى الدكتور هارون

 ( مشفى461429 457949041 - 236171 041شارع يوسف العظمة, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية)المشفى السوري

ي
ي-موغمبومدينة- حلب حلب مشفى االجابر

مشفى3-2-1-2632700 021خلف باتسر

مشفى- 44617340214649490 021السليمانية- شارع الفيالت مدينة- حلب حلبحلب-    مشفى مظلوميان 

مشفى- OWN021 22640410/ 4020 /4030 - 5099021 2274473ساحة الكرة األرضيةمدينة- حلب حلب مشفى نحاس لألطفال و النسائية

اد العام السقيلبيةحماةحماه-  مشفى الكندي  ي- االتوسير مشفى- 6772268 0336772924033 6772923 033 6771846 033المدخل الغرب 

ى,  جب رملةالريف- حماة حماة مشفى جب رملة االهلي شارع فلسطير
033 73597100 033 7353952 033 

7353653
مشفى- 7355117 033

ي الفداء الجراحي  أب 
ي الفداءالمدينة- حماة حماة مشفى مشفى - 2221528 033 2525632 033باشورة, شارع أب 

مشفى- 2530914 2530910033 2530912 033شارع المرابطالمدينة- حماة حماة مشفى الرحمة حماه

ي بحماه
يدساحة العاصيالمدينة- حماة حماة مشفى الشقفر مشفى- 2216981 2224633033 033مقابل مكتب الي 

ار بن األزور  الحاضى الصغيرالمدينة- حماة حماة مشفى الطيار الجراحي مشفى- 514141 2515146033  2515147 2515138 033قرب مدرسة ضى

مشفى2767367 2033 1 2758160 033جنوب الثكنةالمحطةالمدينة- حماة حماةحماه- مشفى دار الشفاء الخاص 

ي الجراحي  المركز الطب 
مشفى- 828808 8813707033 8812999 033الحي القبلي, شارع حمصسلميةحماة مشفى

مشفى- 473804 4736804033  4730804 033شارع المحبة, الحي الشماليمحردةحماة مشفى المحبة

ي مصيافحماةحماة-  مشفى العناية الطبية  مشفى- 7718515 7714204033 033 7718515 033شارع المحكمة القديمة, البلدية- الحي الجنوب 

ين16شارع مصيافحماة مشفى مصياف الجراحي مشفى7716664 7711946033 033 7716664 033 تشر

  ( مشفى- 2477160 2477150031 031شارع ابن الرومي,الرمالن مدينة- حمص حمصحمص)مشفى الجشي 

موك الخاص   الير
مشفى- 323931 212017015 221887 324931 325931 015حي السحاري بجانب الجامعمدينة- درعا درعادرعا-   مشفى

ي الحديث 
ائب- المزرعة دمشقدمشقدمشق-  مشفى االمابى مشفى - 4459685 / 4454351 / 4451167 011خلف الهيئة العامة للروسم و الرصى

 األهلي التخصصي 
مشفى- 4465061 011 4465053 4465062011 011 4465058 011جانب جامع الحمزة و العباسشارع فارس الخوري, كراجات حلبدمشقدمشقدمشق-  مشفى

ي الجديد د  العرب 
ى الكرشدمشقدمشقمروان الصيدلي. مشفى شارع بغداد, عير

011 2319960 011 2319608 011 

2319611 011 2319612
مشفى- 2322135 011

مشفى2320389 2310530011 011شارع بغداددمشقدمشق(دمشق)  مشفى الضياء 

مشفى- 4424280 4445043011-4451571 -  4455322 011عدويدمشقدمشق(دمشق)  مشفى الحياة 

ي الحديث
مشفى8838172 8833347011 - 88333721 - 8833441 011مصطبة-  ميدان دمشقدمشق مشفى المهايبى

اددمشقدمشقدمشق-  مشفى الرازي   مشفى- 6134749 9518011 011 6119569 011 6118445 011مزة أوتوسير

مشفى- 3324877 3310620011 011,أبو رمانة, روضةدمشقدمشق  مشفى بديع حمودة الجراحي

ي الجراحي   الطب 
ى كرش, شارع بغداددمشقدمشقدمشق-   مشفى ىعير جانب مجلس الفنانير

011 4428206 - 2316737 - 4410380 - 

4453286 - 4451755

011 442225002-

11/2316737
مشفى

اعم   الي 
مشفى- 5613686 5613601011 5613600 011شارع البلدية القديمةجرماناريف دمشقجرمانا-  مشفى

 (  الي  و الخدمات 
مشفى- 717289 716153043 - 710825 043شارع الرضوان- راس النبع بانياسطرطوسبانياس)مشفى

مشفى- 714492 710639043 712058 043شارع القصوربانياسطرطوسبانياس- مشفى المرام 

مشفى- 723876 717861043 712876 043الشارع العام- القصوربانياسطرطوس(طرطوس)   مشفى السالم 
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يمدينة- ادلب ادلب صيدلية ميس ماجد مرضعة
ى
صيدلية235402 023شارع المركز الثقاف

صيدلية230202 - 271510 023جانب جامع بالل, الضبيطمدينة- ادلب ادلب صيدلية عمر حمشدو

صيدلية230608 023 - 255207 023حفشجة-* حارم مدينة- ادلب ادلب صيدلية رنيم اسود

صيدلية235424 023جانب مشفى الهالل االحمر مقابل الصيدلية العمالية- البازار مدينة- ادلب ادلب  صيدلية سمير اقدح

ين قره محمد صيدلية262564 023شارع الجالءمدينة- ادلب ادلب صيدلية شير

ىحارمادلب صيدلية عبد االله صيدلية757901 023السوق الرئيسي, سلقير

صيدليةOWN023 548910الشارع الرئيسيكفرنبلادلب  صيدلية لقاء

صيدلية711824 052الدرباسيةريف- الحسكة الحسكة صيدلية اياد الذيب

صيدلية320537 580052بناء  مركز المدينةمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عبد الرحمن
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ي
صيدلية220105 - 231084 052الشارع العاممدينة- الحسكة الحسكة صيدلية البلحى

يد القديم- سوق الهال مدينة- الحسكة الحسكةحال طوشان-  صيدلية الكلمة  صيدلية231082 052مقابل الي 

صيدلية364115 052الطريق العام- جانب محالت الزهراوي - النشوة الغربية مدينة- الحسكة الحسكةاسماء رياض العلوش-  صيدلية الفرات 

ىمدينة- الحسكة الحسكة صيدلية الحسكة صيدلية321605-052شارع فلسطير

انيكيان-  صيدلية العناية  ى انير ى مدينة- الحسكة الحسكةمرال فاسكير صيدلية228154 052جانب مخي  النجمة- شارع فلسطير

صيدلية226884 052شارع القامشليمدينة- الحسكة الحسكة صيدلية الجزيرة

ي مدينة- الحسكة الحسكةتغلب سلمان الحنيف-  صيدلية الرحمن  ي- غويران غرب  صيدلية310663 052شارع مدرسة نعيم اللح 

يتل- شارع هنانو مدينة- الحسكة الحسكةسامي دباغ-  صيدلية الشفاء  صيدلية224676 052جانب سير

صيدلية226350 313574052 052شارع الجامع الكبيرمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عامر الزبيدي

صيدلية227259 052شارع الكرمليمدينة- الحسكة الحسكةاقبال احمد الصالح-  صيدلية بشارة 

صيدليةALHASSAKEH SECOND/245052 321426  شارع الخابورمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية فادي الياس

ي ح  صيدلية363066 310500052 - 363161 - 227111 052بناء البلدية شارع جمال عبد الناضمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية هدى منير

ىمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية مكرم صيدلية320682 - 227719 052 شارع فلسطير

ي
صيدلية7197730 052 أذار8 شارع مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية نجاة محمد شيحى

صيدلية374499 364541052 052 حي الناضةمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية نور ايلو

صيدلية220777 052قرب سينما القاهرة شارع ميسلونمدينة- الحسكة الحسكة صيدلية راغدة الداوي

ى.قرب عيادة د شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية تركوم صيدلية319102 052هايل ياسير

القامشليالحسكة  صيدلية عبد الرحمن حمي
صيدليةMOUDAR STREET052 434118 شارع مرصى

ى صيدلية433679 052مقابل مدرسة القادسية- شارع الوحدة القامشليالحسكة  صيدلية الير

ي
صيدلية420700 052بجانب كنيسة مار يعقوب- شارع كنيسة الشيان القامشليالحسكة صيدلية فطمة يمابى

صيدليةOWN052 758241 شارع باسل األسدالمالكيةالحسكة  صيدلية عبد المسيح

صيدليةTHE PRESIDENT SQR052 751420 شارع الرئيسالمالكيةالحسكة  صيدلية انس عبد الكريم

ازي صيدليةALKHAJWAN022 245057  - 2022 263161  شارع الباسلمدينة- الرقة الرقة   صيدلية الي 

صيدليةABO TAHR ALGAHFARI BLDG022 260474 - 0  شارع تل أبيضمدينة- الرقة الرقة   صيدلية لما المصطفى

صيدلية269111 016طريق نطران- المزرعة ريف- السويداء السويداءريم فؤاد الرجمة-  صيدلية ريم 

مدينة- السويداء السويداءالسويداء-  صيدلية الشمس 
برج , مقابل مكتب طوارئ الكهرباء , جنوب الهالل االحمر , شمال ساحة الفرسان 

ى الياسمير
صيدلية16237727

ي - حي النهضة مدينة- السويداء السويداء صيدلية برج الريم  السويداء
ر
ف صيدلية321833 016مجمع برج الريم- الكورنيش الشر

صيدلية251179 - 251179 016بناء اللحام شارع االتحادمدينة- السويداء السويداء  صيدلية حمد
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  ( صيدلية211344 245254016 016قبل مفرق سهوة بالطة, الشارع العام ,  رساس مدينة- السويداء السويداءالسويداء)صيدلية صفا 

صيدلية2122449 014حي الحرصىخان أرنبةالقنيطرة صيدلية باسل هادي

يد القديمالقرداحةالالذقية صيدلية نشين سالم علي صيدلية841505 041جانب الي 

صيدلية562011 041قرب مستوصف كلماخو- ناحية كلماخو - القرداحة القرداحةالالذقية صيدلية شذى يوسف

ه - بوقا ريف- الالذقية الالذقية صيدلية ديانا محمد حسن ى صيدلية0441126 041جانب مركز صيانة السيارات الحديثة- مقابل معهد الغابات - حي المنير

صيدلية782358 041بلدة كرساناريف- الالذقية الالذقية صيدلية خلود صبيح

صيدلية883535-041قرب الناحية- الساحة - الدالية مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية احمد سليمان

كان مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ألبير الياس ى,   حي االمير صيدلية466027 041مقابل نقابة المعلمير

صيدلية556430 041شارع الثورةمدينة- الالذقية الالذقيةالصيدالنية سماهر مرتصى-  صيدلية الدوار 

صيدلية460469 041مقابل صالة الكرامة- الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية علي االسد

ه, ساحة الحماممدينة- الالذقية الالذقية صيدلية علي كحيلة ى صيدليةOWN041 435162شارع المنير

وع الصليبة مدينة- الالذقية الالذقيةسماح نصور-  صيدلية النور  صيدلية465910 041شارع جمال ابو السويس- مشر

صيدلية361448 236192041 041جانب جامع عمر بن الخطاب  شارع أنطاكيةمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية دارين خوري

صيدلية326900 041شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية ديمة علي بدور

صيدلية333520 041حارة بيت سعود- طريق المزار -دعتور بسنادا مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية ايهاب كروم

صيدلية467024 041جانب مؤسسة التمويل الصغير االول, شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية اياد علي

صيدليةOWN445518شارع الثورةمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية فداء داؤد

وتمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية فراس كوسا ا  شارع بير صيدلية217682 217682041 041قرب فندق الريفير

وع األوقاف مدينة- الالذقية الالذقية  صيدلية غادة حسن منصور ياتيل,  مشر صيدلية424267 041سعيد حاتمبجانب سير

صيدلية417832 041شارع االوقافمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية غراسيا شحود

ع السابع مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية هالة الشمالت يمقابل حديقة اسكندرون, مشر
ر
ف صيدلية446297 041القسم الشر

صيدلية486789 041عبارة باريس- سوق التجار - شارع القدس مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية حنا جبور

وت  شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية حسن كمال سلمان صيدلية211178 041 طريق بير

ساحة الزين, خلف كازية حيدرة ,  شارع الجمهورية مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية حسام بركات
ALRAMEL 

ALSHAMALI,ALZEIN PROJE
صيدلية456989 041

صيدليةOWN041 537200الساحة الرئيسية- باكسا مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية جميل خليفة

ي مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية جهان الشغري صيدلية368076 041مقابل المصور منير- حي القدس - الرمل الجنوب 

مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية خازم رجب
مقابل حلويات السقا قبل - جامع جعفر الصادق - الرمل الشمالي -شارع غسان حرفوش 

حلويات الرائد
صيدلية458352 041

مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية لؤي حميدي
وع الزراعة  ي - مشر ي ومدرسة سلمان العح  ى باب السكن الجامعي الغرب  جانب مطعم - بير

ن ى الفور سير
صيدلية557600 041
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صيدلية455321 041مفرق كراجات الفاروس مقابل حلويات مرعش- شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية لببى فاضل

صيدلية582682 041بعد مفرق الجوهرة- الشارع الرئيسي - القنجرة مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية مجد عباس حمدان

ى ام ابراهيم مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية مارية محمد صيدلية231203 041شارع المرور- عير

يمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية ماوية رزوق صيدليةOWN041 214592مقابل التأمينات االجتماعية, شارع المغرب العرب 

صيدلية240441 240441041 041بناء زوربا  شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية مفيد علو

صيدلية423186 041  ضاحية يوفامدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية نضال ابراهيم

فةمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية نهاد مشقوق صيدلية664243 041 المشير

صيدليةOWN041  468584 - 0477268مقابل بنك بيمو,  شارع القدس مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية نور مرعي

ينمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية رنا ديوب صيدلية437798 041  ضاحية تشر

وع السابع- الزراعة مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية رانيا اسعد نيقوال صيدلية553120 041المشر

صيدلية322785 041طريق المزار, الدعتورمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية رشا قاسم

صيدليةOWN041 323287حي المزار, دعتور بسنادامدينة- الالذقية الالذقية صيدلية رزان مرتصى

وع البعث مدينة- الالذقية الالذقية  صيدلية رهام الكنج صيدليةOWN041 552508خلف مشفى الدراج, مشر

يمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ريم خرصى
صيدليةOWN041 366006  جانب المشفى الوطبى

صيدليةOWN041 329293شارع الجمهورية,  علي جمال مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية صفوان سالمة

كانمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية سمر أبو رحمة صيدلية465673 041  شارع األمير

ي
يفر صيدلية469655 041 آذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  صيدلية سمر الشر

صيدليةOWN041 476979041 469261 أذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية سامي دكر

وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ساميا ضاهر صيدلية436120 041شعبة التجنيد  مشر

كان مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ساميا عيس ي, حي االمير
صيدلية474396 986041بناء قرب سناك جيمبى

ي مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية شادي عابدين صيدلية232939 239501041 041بجانب المالية, شارع المغرب العرب 

صيدلية386691 041جانب مدرسة علي حسن بدور- قرية الهنادي مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية شذا طربوش

صيدليةOWN041 457306457302شارع زكي أرسوزي,  الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية صبا بيلونة

ا ى صيدلية462201 041شارع االمريكانمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية سير

صيدلية041556805 - 041425132جانب المستوصف- الزقزقانية مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية سميا احمد الوسوف
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صيدلية238145 041شارع بغدادمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية تغريد حاج حسن

صيدلية783423 041مقابل المستوصفكرسانامدينة- الالذقية الالذقية صيدلية طارق ديوب

صيدليةOWN041 428101شارع الشاط  االزرقمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية وفاء احمد قنجراوي

صيدلية232182 041بعد حمام السوق قبل جامع عبادة بن الصامت- حي القلعة - شارع بالمثبى بن حارثة مدينة- الالذقية الالذقية صيدلية وفيقة كعدان

وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية صيدلية ياش سليمان صيدلية441589 041المشر

صيدلية316210 041مفرق أمورة,  دعتور مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ياش محمد

ى صيدليةOWN041 863844جانب سوبر ماركت بسام محفوضبيت ياشوطالالذقية صيدلية محمد شاهير

صيدليةALOUMARA STREET041  829000 - 832313العماره صيدلية احمد مهنا سابقاجبلةالالذقية صيدلية أيمن مهنا

ي ب , بنجاروجبلةالالذقية صيدلية علي خير بك
صيدليةOWN041 747572م100غرب خط الري الثابى

صيدلية833414 041جانب البسة كتاكيت-العمارة جبلةالالذقية صيدلية ايهم صبيح

ي بشار عيس
صيدليةOWN041 834763قرب حلويات السلطان, الكراجات القديمة جبلةالالذقية  الصيدالبى

صيدليةOWN041 826190مقابل روضة شب الحمام,  العمارة جبلةالالذقية  صيدلية فاتن عبدهللا

صيدلية846829 041 اذار8شارع جبلةالالذقية صيدلية جمال اسماعيل

صيدليةOWN041 831155مقابل معمل الغزلجبلةالالذقية صيدلية لينا يوسف

صيدليةOWN041 824751شارع صالح علي,  العمارة جبلةالالذقية   صيدلية رامي خير بك

صيدليةOWN041 831372مقابل جامع زين العابدين بن علي, حميميمجبلةالالذقية صيدلية وجدة

صيدليةOWN041 775684جانب الفرنمشقيتاالالذقية صيدلية حسام بالل

ي
صيدلية2264834 021امام سوق االنتاج- حي المحافظة مدينة- حلب حلب صيدلية عبد القادر مارتيبى

صيدلية5729690 021مفرق لمفرزة, اكرميةمدينة- حلب حلب   صيدلية أدهم

ي- حي االذاعة - سيف الدولة مدينة- حلب حلب صيدلية احمد امير اغيورلي صيدلية2257853 021مفرق مدرسة توفيق العلب 

صيدلية2228533 021نزلة الفيضمدينة- حلب حلبمهند عبد الحميد داخل-  صيدلية العباس

ي خالد درويش-  صيدلية الدرويش 
صيدلية5723701 021الحي الرابع جانب مخي  الحمدانية للتحاليل الطبية- الحمدانية مدينة- حلب حلبالصيدالبى

صيدلية2667791 041المحافظةمدينة- حلب حلب صيدلية الروضة

صيدلية2257541 021جش الرازيمدينة- حلب حلببهجت.م. د-  صيدلية الرازي

ي. صيدلية االعظمية د
اد المدينة الرياضية قرب المستودعات-االعظمية مدينة- حلب حلبديما محمد نور قبابى صيدلية5710295 021اوتسير

مدينة- حلب حلبحلب-   صيدلية االمان 
وع - الحمدانية  جانب عيادة الدكتور - جانب مدرسة أديب زكور -  شقة 3000مشر

115محرصى - محمد حاج حمادي 
صيدلية5113040 021

ي صيدلية26488555 021الشهباء الجديدةمدينة- حلب حلب صيدلية العرب 

يد يد, الجميليةمدينة- حلب حلب   صيدلية الي  صيدلية2288522 2288522021 021بناء األوقافمقابل مكتب الي 

صيدلية2620971 021مقابل جامع الرحمن- السبيل مدينة- حلب حلب صيدلية حلب الشهباء الحديثة

صيدلية212643890مقابل القنصليه العراقيه- نزله جامع الغزالي - الشهباء الجديدة مدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الغزالي 

صيدلية2280272 021 - 2230440 021عند االشارات الضوئية- فرنسيسكان مدينة- حلب حلب صيدلية الهالل الجديدة

صيدليةNASHED021 2110610  عزيزيةمدينة- حلب حلب   صيدلية اإلتحاد

صيدلية2620324 021شارع جامع عبد هللا بن العباس- الفرقان مدينة- حلب حلب   صيدلية الكور

ي ي- صيدلية المكتب  صيدلية2211266 021امام جش االنشاءاتالمريديانمدينة- حلب حلبمحمود مكتب 

صيدلية4641640 021جانب جامع التوحيد, السليمانيةمدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الرعاية 

ي 
ر
ي.د-  صيدلية الصاف

ى
صيدلية212645392الموكامبو, شارع الوكاالتمدينة- حلب حلبمحمد صاف

ى- باتجاه دوار المحافظة - دوار ابو ريشة - المحافظة مدينة- حلب حلب صيدلية اسعد ناشف صيدلية2662257 021جانب مطعم صحتير

ي, السليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية بابيك
صيدلية4449727 021خلف كنيسة الفرحالتلفون الهواب 

صيدلية4664123 021االطفائية القديمة, شارع التللمدينة- حلب حلب  صيدلية بغده صار

ي, السليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية بقاليان
صيدلية4659655 021دوار الكابري, التلفون الهواب 

ي -حلب الجديدةمدينة- حلب حلب صيدلية اياد ى- منيان - جنوب  صيدلية5225575 021جمعية الحرفيير

ي - سيف الدولة مدينة- حلب حلب صيدلية فراس دالل
صيدلية2210901 021 - 55170720 021امام البان الربيع- جانب مدرسة عامر شميبى

صيدلية2288959 2277559021 021مجمع الصحراءمقابل فرع الحزب, الجميليةمدينة- حلب حلب   صيدلية الحديقة

صيدلية2677073 021جمعية االنشأت العسكرية خلف اشارات الصحة-شارع النيلمدينة- حلب حلب صيدلية هّبو
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ى صيدلية2273056 021شارع الملك العادل- الشيان الجديدة مدينة- حلب حلب صيدلية حطير

طة, الفرقانمدينة- حلب حلبعماد درعوزي.د-  صيدلية عماد  صيدلية2683186 021جانب مشفى الفرقان, دوار الشر

صيدلية2126689 2126699021 021بناء الوقفساحة الباصات, المنشية القديمةمدينة- حلب حلب   صيدلية اسكيف

صيدلية5216234 021جانب جامع الرحمة- حلب الجديدة مدينة- حلب حلب صيدلية عصام درغام

ي - حلب الجديدة مدينة- حلب حلبنور جشي. صيدلية جشي د صيدلية5210049 159021جمعية التموين بناء - جانب دوار نيوتاون - جنوب 

صيدليةOWN021 4657585نزلة السلمانيةمدينة- حلب حلب صيدلية كارين ارسالنيان

صيدلية2276624 021بناء غارو جيهانالشيان القديمةمدينة- حلب حلب   صيدلية كسبو

ي
صيدلية2119267 4444249021 021جانب مشفى السلوم, شارع العروبةمدينة- حلب حلب   صيدلية كبر

صيدلية2120382 021شارع ابن الرومي, العزيزيةمدينة- حلب حلب   صيدلية لينا

نا عبود ديانمدينة- حلب حلب صيدلية مير صيدلية2267274 021اخر نزلة جامع  االنوار  مير

ي    ح يمدينة- حلب حلب صيدلية مسير
صيدلية4449562 021شارع القدس, تلفون هواب 

صيدلية2257100 021أمام مطعم الفوال أبو حسن- الجميلية مدينة- حلب حلبحلب-    الصيدلية الحديثة 

صيدلية2683763 021المكامبو- شارع اسمهان - خلف جامع جامع الروضة مدينة- حلب حلب   صيدلية محمد جهاد داخل

صيدلية5115298 19/1021محرصى -  الكبير 606دوار - الحمدانية مدينة- حلب حلب صيدلية محمد رحيل

صيدلية5213076 237021محرصى - مقابل الحرش - منطقة توسع المدينة - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب صيدلية أسامة عفاص

صيدلية4462850 021خلف مشفى الهالل االحمر لالطفالالعزيزيةمدينة- حلب حلب   صيدلية فوزي صقال

س- الفرقان مدينة- حلب حلب صيدلية شادي الرشيد صيدلية5712694 021شارع االكسي 

ي ألياسشارع فيالت,  السليمانيةمدينة- حلب حلب  صيدلية شوشيك
صيدلية4619691 021خلف كنيسة الببى

صيدلية2622625 021دوار البولمان- المحافظة مدينة- حلب حلب صيدلية سوزان سمان

ي
صيدلية5726127 021جانب جامع نفيسة- امام السوق المحلي - حي الشهداء - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب صيدلية ترمانيبى
ى صيدلية4465637 021مقابل محطة تتانالسليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية فيكير

صيدلية7550714 7550714033 033جانب مرصف التوفير تل سلحبالسقيلبيةحماة  صيدلية عبدو

يس حي سهم البيدرالسقيلبيةحماة صيدلية سامر أبو زيد صيدلية6786783 033مقابل االكسي 

صيدليةOWN033 6770697شارع البلديةالسقيلبيةحماة صيدلية سامي مويس

صيدلية6611573 033جانب خزان المياهالرصيفالغابحماة  صيدلية علي ديبو

صيدلية6602665 033مفرق صلنفة, جورينالغابحماة صيدلية راشد خضور
ى صيدلية4743189 033الشارع العاماللطامنةحماة صيدلية اكرام الشاهير

ي- صيدلية اإلحسان
صيدلية2750398 1027033عقار رقم - الضاهرية -طريق حلبالريف- حماة حماةعلي الشيخوبى

ي
صيدلية2227288 033مقابل مدرسة مصطفى كامل- قرب جامع الفالح - صابونية الريف- حماة حماة صيدلية مامون البوشر

ى. شالمدينة- حماة حماة صيدلية الصديق صيدلية223613 033مقابل جامع المحبة- العلمير

صيدلية362022 2530526033 033بناء المحبةخلف جامع المحبة, ساحة العاصيالمدينة- حماة حماةالجماهير-  صيدلية هال خلوف 

صيدلية2517277 033دوار قيطاز- المحطة المدينة- حماة حماةحماة-  صيدلية الكيال 

صيدلية2520929 2531633033 033جانب الصيدلية العمالية أذار8  شارع المدينة- حماة حماة صيدلية محمد غزوان السمان

ي طريق حمصالمدينة- حماة حماةرنا الكردي. د- الصيدلية الوطنية 
صيدلية2325544 033مقابل المشفى الوطبى

صيدلية2525601 2539215033 033قرب سينما األمير  ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة صيدلية يشى اسكندر

صيدلية2671331 033مقابل مدرسة عمر السفاف- قصور المدينة- حماة حماة صيدلية حسان سوتل

ى العثمان صيدلية2766477 033حي البعثالمدينة- حماة حماة صيدلية حسير

صيدلية2764515 033جانب البلدية الشيحةالمدينة- حماة حماة صيدلية خرصى ابراهيم

ي ي- شارع المحطة المدينة- حماة حماة صيدلية نشين حلب 
ى
صيدلية2762589 033حماه التعاونية مقابل مدرسة محمودنيصاف

ي الفداءالمدينة- حماة حماة صيدلية ريما الحافظ صيدلية2511261 033مقابل سوبر ماركت الواحةمقابل سوبرماركت الواحة,  شارع أب 

ي
يالمدينة- حماة حماة صيدلية طلة الملفر

صيدلية2533366 033كرم الحورابى

بيك صيدلية7551656 033حي الزورسلحبحماة صيدلية ايهاب خير

صيدليةOWN033 7552653الساحة العامةسلحبحماة صيدلية فاطر مسعود

صيدليةOWN033 7550599الشارع الرئيسيسلحبحماة صيدلية جنان حداد

يسلميةحماة صيدلية اكرم وردة
صيدليةOWN033 8814632السلمية- شارع المشفى الوطبى

ة اسطنبولي.د-  صيدلية الحكمة صيدلية8813160 033شارع السعنسلميةحماةسمير

وز احمد ديوب-  صيدلية اليمان  قيةسلميةحماةنير صيدلية8843886 033سلمية شر

ي
صيدلية8228796 033الساحة العامة- تلدرة سلميةحماة صيدلية امابى

صيدلية8839166 033مجمع الزهراء  طريق حماةسلميةحماة صيدلية خلدون عسلية

صيدليةOWN033 82206256289190  قرية الكافاتسلميةحماة صيدلية فراس شحود
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صيدليةOWN033 8826429دخلة سوق الخضار, شارع الثورةسلميةحماة صيدلية هالة القصير

صيدلية8829767 033  ساحة سوق الخضارسلميةحماة صيدلية اسماعيل الصغير

ةسلميةحماة صيدلية خلود حيدر صيدلية8817299 033سوق الخرصى

صيدليةOWN033 82289070 - 71جانب المستوسف, شارع العام, قرية تل درةسلميةحماة صيدلية نغم المبيض

ي
صيدلية8846467 033غرب مؤسسة الكهرباء- شمالية سلميةحماة صيدلية عال شعرابى

صيدليةOWN033 8831797   خلف جامع االمام اسماعيلسلميةحماة صيدلية ريما محفوض

صيدلية8220660 033الساحة العامة- الكافات سلميةحماةحماة-   صيدلية سماح 

يسلميةحماةسهام محمود مير علي-  صيدلية سهام 
ى
صيدلية88462100 033جنوب المركز الثقاف

ي سلميةحماة صيدلية صوفيا عيس
ر
ف صيدلية8667150 033الشارع الريئسي مقابل الكازية- بري الشر

توح صيدلية8220223 033تلدرةسلميةحماة صيدلية تمانية شر

صيدليةOWN033 2441015الشارع الرئيسيطيبة االمامحماة صيدلية انس االسود

ي-  صيدلية بطرس 
صيدلية4226206 033شارع المشواركفرب  همحماةبطرس نبيل الحوشر

صيدلية4226892 033مقابل الحديقة  الشارع الرئيسيكفرب  همحماة صيدلية مبى بولص

ي شارع الحريةمحردةحماة صيدلية ابراهيم اسكاف
ى
ق المركز الثقاف صيدلية4732602 033شر

صيدلية4737010 033مقابل كازية شيحانالشارع الرئيسيمحردةحماة صيدلية مها غنوم

صيدلية4733144 033بجانب المالية,  الشارع العاممحردةحماةساري سلوم. د-  صيدلية محردة 

صيدلية4740167 033دوار كراج االنطالقمحردةحماة صيدلية رم

صيدلية710783 7710873033 033جانب مخي  االحبة, السوق الرئيسيمصيافحماةحماه-  صيدلية صفاء 
صيدلية8844697 033الشمالية- السلمية مصيافحماة صيدلية سلم المصطفى

صيدلية317438856الطريق العامالحواشحمص صيدلية هناء نعمة

صيدلية7443643 031مقابل كنيسة مار الياسالحواشحمصرامي قصير-  صيدلية قصير

صيدلية314569009جانب البلدية- الدمينة القصيرحمص صيدلية بسام البيطار

صيدلية4660448 031جانب كنيسة مار الياس, ربلة القصيرحمص  صيدلية خير هللا خير

فةحمص  صيدلية فادي الصخر صيدلية8547907 031شمال الجامع, الشارع الرئيسيالمشر

صيدلية4710000 4717900031 031بناء لؤي المولالشارع الرئيسيتلكلخحمص  صيدلية فاديا عباس

صيدلية4754647 031الخنساءتلكلخحمص صيدلية فادية اسعد

صيدلية7437767 031المزينة جانب المستوصفتلكلخحمص صيدلية غدير كرم

صيدلية7735993 031كفرا- طريق عام الناضة تلكلخحمص صيدلية اورسوال

ي الشامي
صيدلية7733833 031الساحة العامة, المشتاية ريف- حمص حمص صيدلية دابى

صيدلية4867510 031قرية شنشارريف- حمص حمص صيدلية جهيدة شحود النجم

صيدلية4303013 031الغسانيةريف- حمص حمص صيدلية محمود قنطار

صيدلية312615533ساحة الشهداء- زيدل ريف- حمص حمص صيدلية نعيم عبد العزيز

ي فرح
فة ريف- حمص حمص صيدلية رابى فيس الحارة الغربية, المشر صيدلية5473054 5473054031 031مفرق السير

صيدلية7675999 031كفرامريف- حمص حمص صيدلية ريتا شحود

صيدلية7577109 031قرية تارينريف- حمص حمص صيدلية ردينة عيس ردجب

صيدلية2649110 031جانب المستوصف, الطريق العام, زيدل ريف- حمص حمص صيدلية شادي الفزع

ف صيدلية933242762منطقة الدبالن جانب مشفى الجشيمدينة- حمص حمص  صيدلية األشر

طة , وادي الدهب مدينة- حمص حمص  صيدلية الحياة صيدلية2710464 031شارع لبيبة الهاشم, مساكن الشر

ازيل - انشاءات مدينة- حمص حمص صيدلية باسم الحمصي صيدلية312112582مقابل الفرن اآللي- شارع الي 

ي ريمون-  صيدلية الزهراء 
صيدلية2633398 031شارع فاطمة الزهراء مقابل الدكتور عدنان خضورمدينة- حمص حمصالصيدالبى

صيدلية312780100(شارع ام سلم)تفرع شارع الحضارة- عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص صيدلية عمار السيد

صيدلية2750676 031بناء مشفى النهضة, شارع األهرام , وادي الدهبمدينة- حمص حمص  صيدلية أنيسة عربش

ى مشفى المالك و مشفى النهضة- شارع األهرام - عكرمة مدينة- حمص حمص صيدلية عاطف نبيه سعد صيدلية2757511 031بير

صيدلية312612719شارع الكنيسة- السبيل مدينة- حمص حمص صيدلية الياس عيس اسحق

صيدلية2163657 031مقابل بنك بيمو, شارع الحضارة مدينة- حمص حمص صيدلية فادي عبود

ي مدينة- حمص حمص صيدلية غاندي العالف صيدلية2612040 031شارع يوحنا, االرمن الجنوب 

صيدلية2163630 031بجانب سنير المحطة, ميدان مدينة- حمص حمص صيدلية كارال شما

صيدلية2626668 031مقابل االسكان العسكري, ألرمنمدينة- حمص حمص صيدلية مها مقصود

ي األندلسي, عكرمة القديمة مدينة- حمص حمص صيدلية ماري ويدات
صيدلية2144327 031شارع ابن هابى

صيدلية2787502 031شارع االهرام,  وادي الذهب مدينة- حمص حمص صيدلية مازن خليل

ي مستوصف الباسل,  الزهراءمدينة- حمص حمص صيدلية مازن محمد صيدلية2610900 031غرب 
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نا رباحية صيدلية2485518 031شارع المأمون,  حميدية مدينة- حمص حمص صيدلية مير
ي مدينة- حمص حمص صيدلية منتجب المصطفى صيدلية2644567 031شارع وضاح اليمن,  األرمن الجنوب 

هة, شارع الجالء , عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص صيدلية ندى حرفوش ى صيدلية2112224 2132895031 031دوار اليى

صيدلية2752898 2752898031 031مقابل مشفى االهرام, شارع األهرام, حي وادي الذهبمدينة- حمص حمص صيدلية ناديا عودة

ى, شارع الحمرامدينة- حمص حمص صيدلية ناهد المنجد صيدلية2456569 031مقابل مدرسة ام البنير

صيدلية27692783 031شارع األهرام,   وادي الذهب مدينة- حمص حمص صيدلية نجال رمضان

ي, مقابل مجمع الباسل الصحي, كرم اللوزمدينة- حمص حمص صيدلية نجمة خير صيدلية2768503 2768503031 031شارع محمد الخرصى

صيدلية2750933 18031شارع رقم , شارع بيت الطويل , وادي الدهب مدينة- حمص حمص صيدلية رزان الصالح

ى,  شارع الملعب البلديمدينة- حمص حمص صيدلية ريم رحيمة صيدلية2488113 031بناء سمارت مول, جانب المخي 

كة كهرباء حمص- طريق طرابلس مدينة- حمص حمص صيدلية روال خماسمية صيدلية2136717 031حمص المحطة مقابل شر

ي, كرم اللوزمدينة- حمص حمص صيدلية رويدا علي يوسف صيدلية2761334 031شارع محمد الخرصى

صيدلية2466444 033جانب ثانوية جول جمال, قرية كشة مدينة- حمص حمص صيدلية ساندي الحلو

صيدلية2623399 2623399031 031شارع عبد القادر بدران, عباسية مدينة- حمص حمص صيدلية شادي سليمان

يفة كاسوحة ي الجراحي, عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص  صيدلية شر  الزعيم الطب 
صيدلية2760927 031ضمن مشفى

صيدلية312236008جانب مشفى فركوح- الدبالن مدينة- حمص حمص صيدلية سعاد عبود

هة مدينة- حمص حمص صيدلية ثائر الحمد ى ي أن لالتصاالت, شارع اليى
كة  أم بر صيدلية2763833- 2128116 031خلف شر

صيدلية2211614 031 طريق طرابلس قرب مشفى الحياةمدينة- حمص حمص  صيدلية وجيهة مقصود

صيدلية312756161شارع ابن اللبان- عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص صيدلية وئام ديبان

صيدلية2783070 20031شارع بيت الطويل تقاطع , وادي الدهبمدينة- حمص حمصحمص- صيدلية يوسف حسن

ىحمصحمص-  صيدلية الحسن يشير صيدلية7753383 031الحي الغرب 

ىحمص صيدلية قصي موش صيدلية7752215 031مقابل شعبة الكهرباء, لشارع الرئيسيشير

ىحمص صيدلية سماهر القاسم صيدلية7754525 031 ساحة القادسيةشير

وزةحمصحمص-  صيدلية اري    ج  صيدلية2655461937924366 031شارع الكازيةفير

ي يقطيناحمص صيدلية حال هالل وهب 
ر
ف صيدلية4408120 031الحي الشر

ي صيدلية4406395 031جانب مركز الكهرباء,  الشارع الرئيسيقطيناحمص صيدلية سعيد وهب 

صيدلية7734870 031الشارع العاممرمريتاحمصمرمريتا-  صيدلية المجد 

صيدلية7734499 031مقابل الدكتور باسل ديب, الساحة العامة مرمريتاحمص صيدلية رنا الالطي

ىدرعا صيدلية امال فلوح صيدلية0955900366 - 0944655484مقابل بناء علوش- شارع السوق الصنمير

ىدرعا(ابتسام ناض.د) صيدلية حوران  صيدلية857833 015بجانب مببى المحكمة, شارع المحكمة الصنمير

ي ىدرعا صيدلية ميش الزعب  يالصنمير صيدلية857818 015 مجمع النور الطب 

صيدلية227304 227303015 015شارع المنظفات- اتحاد العمال درعا - حي المحطة مدينة- درعا درعادرعا-  صيدلية العمالية 

ى, حي السبيل, المحطةمدينة- درعا درعاادهم ابازيد. د-  صيدلية البحار  صيدلية239294 015جنوب مدرسة النتفوقير

ي 
ى التجارية- القصور مدينة- درعا درعادرعا-  صيدلية امابى صيدلية224028 015مقابل ثانوية البنير

صيدلية211133 015األمومة/ جنوب مركز الرعاية الصحية األول - الكاشف - المجمع . شمدينة- درعا درعادكتورة اروى مأمون غزالن-  صيدلية أروى 

ق العيادات الشاملة- حي الكاشف - المحطة مدينة- درعا درعا صيدلية اسيل صيدلية211902 015شر

صيدلية224526 015غرب معهد الحاسوب- السبيل - القصور مدينة- درعا درعا صيدلية عماد

صيدلية223674 015غرب العيادات الشاملة- شارع العيادات الشاملة - الكاشف - المحطة مدينة- درعا درعاهدى سليمان الجماز-  صيدلية الهدى 

ان شمال الخطمدينة- درعا درعا صيدلية ابتسام الشماس ان خليل جي  صيدلية243987 015  شارع جي 

موك - المحطة مدينة- درعا درعا صيدلية رابعة كركر صيدلية229008 015الضاحيه- حي الير

صيدلية227477 015جانب مشفى الرحمة- حي المطار - المحطة مدينة- درعا درعارجاء عبد المعىطي السويدان-  صيدلية رجاء 

صيدلية221795 015بناء السلطان محطةمدينة- درعا درعا صيدلية روال عساف

صيدليةخلف الصم و البكم- الكاشفمدينة- درعا درعا صيدلية يانا

صيدلية2227006 3311433011 011الجمعية الطبية السوريةجانب بنك الشام, ساحة النجمةدمشقدمشق(أحمد زرزور.د) A TO Z   صيدلية 

صيدلية4472617 011خلف وزارة التعليمشهبندر, مزرعةدمشقدمشق صيدلية عبير الطيان

صيدلية3326391 011دخلة القنصلية الليتوانية مقابل ثانوية بور سعيد-الجش األبيضدمشقدمشق صيدلية الجغصي

ي , مقابل دخلة مدرسة الوروددمشقدمشق(روال شاكر.د)   صيدلية القصاع 
صيدلية5440022 011بناء شاكرقصاع ,  برج الروس , شارع بطرس البستابى

صيدلية8821446 011امتداد شارع االشمر- الزاهرة القديمة دمشقدمشق صيدلية كوثر الحنبلي

صيدلية3717379 011الشارع العام قبل طلعه عاطف- سكه دمشقدمشق صيدلية المهاجرين

صيدلية2130686 2130686011 011جامعة دمشقبجانب كلية الحقوق, برامكة دمشقدمشق(ألفت الخالدي.د)   صيدلية العمالية 

اميك, موقف المعرض,   شارع مرشد خاطردمشقدمشق(ناريمان الحموي.د) صيدلية الرحاب  صيدلية4431765 011مقابل الصالة الذهبية للسير

صيدلية6612151 011مقابل الفرن االلي, الشيخ سعد, المزةدمشقدمشق صيدلية االء خباز سمكري
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صيدلية5141280 011خلف بناء بلدية مساكن برزة, مساكن برزة دمشقدمشقعالء التيناوي/  صيدلية آالء 

ى درغام ابراهيم-  صيدلية العبير  صيدلية6663012 011خلف المعهد العسكري للغات/ - 86/مزة- المزة دمشقدمشقلوجير

ى- مقابل كلية الهندسة المدنية - برامكة دمشقدمشقمحمد هشام العاقل-  صيدلية العاقل  صيدلية2141011 011جانب مطعم شونير

صيدلية4442998 011شارع مرشد خاطردمشقدمشق(فرح حمزة.د)   صيدلية األزبكية 

ي 
وبى قية دمشقدمشقناتالي نديم ابراهيم.  صيدلية البير ى - مزة شر صيدلية6110758 011مقابل دار البعث- خلف نقابة المعلمير

ي ي. د- صيدلية الفاراب 
صيدلية4421169 011جامع األيمانشارع أسامة بن زيد,  مزرعة دمشقدمشقعفاف الكنفابى

ودي-  صيدلية فواز  صيدلية6621182 011جانب الجامع المحمدي- مزة فبالت غربية دمشقدمشقالصيدالنية وفاء جير

صيدلية112742230خلف مجمع النابلسي- الجبة - شيخ محي الدين دمشقدمشق صيدلية الجبة

صيدلية8131601 011مقابل المختار, شارع الدحاديل ,  ميدان دمشقدمشق(هدى المرصي.د)  صيدلية الهدى 

ى  قية - المزة دمشقدمشقسندس محمد علي الحريري-  صيدلية اللجير صيدلية6113789 011خلف اتحاد كتاب العرب- فيالت شر

صيدلية4453883 011ساحة جورج خوري,  قصاع دمشقدمشق(ثناء بيطار.د)   صيدلية المعونة 

يف-  الصيدلية المركزية  ي- إمتداد شارع خالد ابن الوليد - خالد بن الوليد . شدمشقدمشقغسان حلمي شر صيدلية2219519 011جانب مستوصف النقل الي 

ي مول- فيالت - مزة دمشقدمشقمحمد قالجو-  الصيدلية المركزية النوعية
صيدلية6660111 011ضمن بناء السيبر

صيدلية4436040 011دخلة بنك سورية والمهجر- شارع الملك العادل - المزرعة دمشقدمشق صيدلية المنترص

صيدلية5434180 011قرب جامع المصطفىساحة البستان,  المنطقة الصناعية دمشقدمشق(سهير محسن.د)   صيدلية المحسن 

ي الروشي بناء البيطار داخل السوق التجاري-  أيار 29شارع دمشقدمشقرغد كامل. د-  صيدلية المصطفى 
ى
صيدلية2330523 011جانب المركز الثقاف

ي نهاوي.د)   صيدلية النحوي 
صيدلية4459283 011بناء القبيطريشارع شالل, مزرعة دمشقدمشق(رابى

صيدلية3127213 011مقابل السوق التجاري, حي الورود , دمر الغربيةدمشقدمشق صيدلية النجاح

ي
ى
صيدلية4722904 011قبل مفرق ابو عطاف- بجانب بقالية االسعد - دويلعة دمشقدمشق صيدلية النور الشاف

ي.د)   صيدلية الرحمة 
صيدلية4447970 011خلف مشفى دار الشفاء عدويدمشقدمشق(روان نشوابر

وع دمردمشقدمشقروضة شهاب الدين-  صيدلية الروضة  اسات, مشر طريق الير
ضمن السوق , 8كتلة , 15جزيرة 

التجاري
صيدلية3148977 011

صيدلية6615958 011مقابل فرن الشيخ سعد, شارع الشيخ سعد , مزة دمشقدمشق صيدلية التمر

يد المركزي-  الحجاز دمشقدمشقغفران الحافظ.  صيدلية التوفيق د صيدلية2229732 011خلف الي 

صيدلية5414304 011بجانب مطعم النارنج, طالع الفضة ,  دمشق القديمة دمشقدمشق(ثناء الدرعاوي.د)   صيدلية الثناء 

صيدلية2711144 011جش النحاس- ركن الدين دمشقدمشق(سوزان العلي.د)   صيدلية الوالء 

ى  صيدلية6664702 - 0116615614مقابل كوين سنير- خلف القرص العدلي الجديد - المزة دمشقدمشقالصيدالنية نادين-  صيدلية الياسمير

صيدلية6623269 011بناء االسكانمقابل جامع الزهراء, طلعة االسكان, مزةدمشقدمشق(احمد الطحان.د)  صيدلية الزهراء الحديثة 

صيدلية4733997 011جانب معرض الطيور- دويلعة دمشقدمشق صيدلية ارليت باريش

صيدلية3328879 011قرب جامع بدرشارع خليل مردم بيك,  مالكيدمشقدمشق صيدلية بنان شور مالح

امكة الحديثة ي و طباعمقابل الكازية العسكرية, طريق الجمارك,سوق التجاري ,برامكة دمشقدمشق صيدلية الي 
صيدلية2123285 011بناء ياغسر

ي
ي ركن الديندمشقدمشق صيدلية باسمة مارديبى

ر
ف ىشر صيدلية2722432 011بناء الرياضيير

صيدلية2311071 011خلف كازية عوض- بغداد . شدمشقدمشقشذى نبيل العرقاوي-  صيدليه دمشق 

صيدلية3146242 011الحارة الجديدة- دمر الغربية دمشقدمشقرنا الشيخ-  صيدلية دمر الغربية 

ي مقابل جامع عبدهللا بن رواحة- باب مصل دمشقدمشق  صيدلية ابتهال
صيدلية112216697ساحة باب مصل جانب األمن الجناب 

ي عبد العزيز-  صيدلية اسكندرون 
صيدلية6341259 011جانب كازية شموط- شارع الثورة -تضامندمشقدمشقالصيدالبى

ي,  دويلعة دمشقدمشق(عصمت نفوج.د)  صيدلية عصمت  صيدليةOWN011 4726926المحلق الجنوب 

ىدمشقدمشق   صيدلية فادي عبد النور صيدلية4423242 011 ساحة العباسيير

ي
ي ركن الدين جانب حديقة شكو مقابل بناء النخبةدمشقدمشق صيدلية فاتن المرادبى

ر
ف صيدلية2777325 011شر

قية دمشقدمشق صيدلية فراس بارودي اد - مزة شر صيدلية6115552 011مقابل معهد التخطيط و االحصاء- مقابل دار البعث عل االوتوسير

صيدلية5773227 011شارع الباسل,  مخيم الوافدين دمشقدمشق  صيدلية جورج صوايا

وع دمر دمشقدمشقأميمة عدنان كاسوحة. صيدلية الغزالي د اسات, 14جزيرة , مشر صيدلية3133244 011جانب جامع االبراج, شارع الير

صيدلية2115208 011شارع الجمالة, كفرسوسةدمشقدمشق  صيدلية حيدر شياح

صيدلية4463195 011بعد فرن الشهبندر, ساحة الشبندردمشقدمشق  صيدلية هال

صيدلية6669681 011مقابل الكنيسة- مزة جبل دمشقدمشق صيدلية هناء البيطار

صيدلية5122395 91/1011بناء رقم , جانب جامع الرحمة مصبق الصنع-برزةدمشقدمشقحنان عباس- صيدلية حنان

اء, دويلعة  دمشقدمشق   صيدلية حسان ديروان صيدلية4723130 011الشارع العام مقابل جامع الي 
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صيدلية4722211 011حارة بن كولمبوس, دويلعة دمشقدمشق   صيدلية هيام ابراهيم

صيدلية4465151 011كورنيش التجارةدمشقدمشق صيدلية هدى نعمان

صيدلية4723126 011مقابل ملبوسات مهند وهنادي, دويلعة دمشقدمشق  صيدلية حسام خنيفس

ي ركن الديندمشقدمشق صيدلية ابن زهر
ر
ف صيدلية2715849 011جانب جامع طارق بن زياد, شر

ى مشفى المجتهد وباب مصل, المجتهددمشقدمشق صيدلية ابن زيدون صيدلية8882264 011بير

صيدلية6662213 011ساحة عروس الجبل - 86مزة دمشقدمشق صيدلية ايمان دوبا

وع دمر جزيرة دمشقدمشق صيدلية ايمان حاج علي بك صيدلية3 - 3125794 011بناء السوق أ10 مشر

ي, الميدان دمشقدمشق صيدلية اسماعيل بسام ابو نبوت
صيدلية8834131 011جانب كازية مهايبى

صيدلية2216034 011مواجه دخلة الحديقة- اول باب الجابية - مقابل دخلة الدرويشية دمشقدمشق صيدلية اسماعيل خرصى

ى دمشقدمشق صيدلية جينا فصيحة صيدلية4443616 30011بناء البحري رقم - شارع فارس الخوري - العباسيير

ي, القصوردمشقدمشق   صيدلية جولييت رحال
ى ب , شارع أبو خليل القبابى صيدلية4426215 4426215011 011م100بعد جامع الحسير

ي السوق التجاريةدخلة السوق, ساحة ,  كفرسوسةدمشقدمشق(محمد رضوان الفيومي.د)   صيدلية كفرسوسة 
ى
صيدلية2113032 011ف

صيدلية5143856 5117706011 011مقابل بناء السوق التجاري, خلف الفرن اآللي , مساكن برزة دمشقدمشقكفاح حسن.   صيدلية كفاح د

صيدلية4715161 2000011جانب صالون الشارع العريض, الطبالةدمشقدمشق صيدلية لينا دحدل

صيدلية4444302 011جادة الخطيب السادسة قصوردمشقدمشق   صيدلية لينا سابا

صيدلية5412891 011بجانب نادي النضال, شارع القاهرة ,  المنطقة الصناعية دمشقدمشق   صيدلية محمد ياش القاري

اعم,  الشارع العام , دويلعة دمشقدمشق   صيدلية منار المهنا صيدلية4734770 011دخلة الي 

وع دمردمشقدمشق صيدلية مارال صيدلية3115205 011سوق الشام المركزي, مشر

صيدلية6613314 011بجانب الفرن اآللي,  مدرسة 86مزة دمشقدمشق   صيدلية ميادة شمدين

صيدلية6115577 6011 - 6115858 011خلف مشفى يافا مزةدمشقدمشق   صيدلية مفيد الكردي

صيدلية2238941 2231087011 011بناء غادةشارع خالد بن الوليددمشقدمشق صيدلية محمد دوامنة

صيدلية5123453 011بناء البنك المركزيموقف هيئة تخطيط الدولة, مقابل مشفى ابن النفيس ,  برزةدمشقدمشق   صيدلية محمد قدور

ي اب 
وع دمر دمشقدمشق صيدلية محمد الشر صيدلية3145739 011جانب سوبر ماركت تاال- نزلة االسكان  - 3الجزيرة - مشر

ى,خلف مشفى األطفال , المزةدمشقدمشق صيدلية مبى الصواف صيدلية6665006 011جانب العربية للتأمير

صيدلية6119049 - 6123074 011جانب جامع االكرم- مزة دمشقدمشقسىه كزبري. صيدلية الشام الجديدة د

ىدمشقدمشق   صيدلية نشين السقا ن,  تجهير ى يمقابل فندق فور سير
صيدلية3316410 011بناء اخنس و عجالبى

صيدلية6644353 011الدخلة مقابل مدرسة حافظ ابراهيم , 86مزة دمشقدمشق  صيدلية نشين محمود جريعة

صيدلية4411022 011جانب حديقة التجارةدمشقدمشق(بسام نونة.د)   صيدلية نونة 

صيدلية2142150 011بناء العمريبجانب جامع علي الدقر,  كفرسوسة دمشقدمشق   صيدلية عال سواح

ي
صيدلية6622005 011موقف السوق, مزة جبل دمشقدمشق صيدلية عال القاصى

صيدلية6623485 011قبل مشفى االسدي, مزة دمشقدمشق الصيدالنية رغدة السهلي

وت, دمر دمشقدمشق صيدلية رنا الشعالن صيدلية3122526 011قرب حديقة المنشيةطريق بير

ي التجارة دمشقدمشق صيدلية رندة شحان
ر
ف صيدلية4457163 011جانب جامع ابو عبيدة ابن الجراح, شر

صيدلية6300450 011زاهرة قديمة مقابل جامع الماجددمشقدمشق صيدلية ريم الخليلي

صيدلية6614572 011 طريق الخزان86مزة جبل دمشقدمشق صيدلية ريم ونوس

صيدلية4458996 011خلف جامع الفردوس, شارح حلب ,  جناين الورددمشقدمشق صيدلية روال فارس

صيدلية4464884 011ساحة جورج خوري, قصاع دمشقدمشق صيدلية روزيت خليل حزي

ي , قصور دمشقدمشق صيدلية رويدة درغام
صيدلية4443390 011مقابل مطعم النوازيت, غسابى

وع دمر دمشقدمشق صيدلية رب  خليل كة الفرات للنفط - مشر صيدلية3125333 011جانب المرصف العقاري- شر

صيدلية3322254 011مقابل بلدية المهاجرينشارع نسيب البكري,  جش األبيض دمشقدمشق صيدلية روضة دياب

صيدلية5420678 011قرب حلويات الديروانبرج الروس,  قصاع دمشقدمشق صيدلية روال عسكر

صيدلية4434390 011بناء رال التاليمقابل مدرسة بسام حمشو,  شارع المكتبات ,  قصور دمشقدمشق صيدلية روال التلي
ى صيدلية5428789 011مقابل مدرسة المحبة الخاصة, دخلة العازرية, باب توما دمشقدمشق   صيدلية روال شاهير

اددمشقدمشق صيدلية سمر دعبول صيدلية6627097 6618797011 011مقابل مشفى الرازي, مزة أوتوسير

ي التجارة بناء التامينات جانب بناء الروس- تجارة دمشقدمشق صيدلية سامية خياطه
ر
ف صيدلية114420013شر

صيدلية4411927 4418246011 35011بناء  شارع حلبدمشقدمشق   صيدلية ساندرا كحال

اد الفيحاءدمشقدمشق(شاب داندي.د)   صيدلية شاب  صيدلية2725035 011 أوتوسير

ى دمشقدمشق   صيدلية سارة عيس صيدلية46210764621076 011بناء صيدلية سارة عيسخلف الملعب,  عباسيير

صيدلية2144630 011المعرصة, كفرسوسةدمشقدمشق صيدلية شذى غنيمة

صيدلية4457062 011جانب مطعم السنابل, شارع الكندي ,  قصوردمشقدمشق   صيدلية شذا نقوال



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

صيدلية4466616 011شارع حلبدمشقدمشق صيدلية سىه الفرزلي

صيدلية4462039 011خلف كنيسة السيدة, القصور دمشقدمشق صيدلية سهيل حزي

صيدلية2246146 011خلف موقف شويكة, شارع خالد بن الوليد دمشقدمشقميادة فتاحي.  صيدلية سلطان د

صيدلية4417017 011جانب الصيدلية المركزية- مقابل البنك المركزي - ساحة السبع بحرات دمشقدمشقدمشق-  صيدلية سورية 

صيدلية0994887711 - 6347347 011نهاية خط الميكرو, مسبق الصنع , تضامن دمشقدمشق(طارق حميد.د)   صيدلية طارق 

صيدلية3340507 011مقابل الركن الفرنسي,  جش األبيض  دمشقدمشق   صيدلية طارق شوكت

ي  ي.د)   صيدلية تنبكح  صيدلية2255321 011بجانب بللور الحموي, امتداد شارع المجتهد ,   ميدان دمشقدمشق(مها تنبكح 

ي, تجارة دمشقدمشق صيدلية وفاء جرادة
ر
ف صيدلية4471275 4473097011 011مقابل باب الحديقة الشر

يدمشقدمشق صيدلية وسيم عبد لكي
ر
ف صيدلية4731043 011باب شر

ى دمشقدمشق   صيدلية يوسف نونة ى, خلف الملعب , عباسيير  العباسيير
يمقابل مشفى صيدلية4625007 011بناء خواح 

صيدلية44176414424520 011دخلة مخفر عرنوس, أول شارع البكستان, عرنوس دمشقدمشق   صيدلية زابيل

ي 
يدمشقدمشقأمال فلوح.د-  صيدلية الزبلطابى

ي,  زبلطابى
صيدلية5440050 011بناء كشكولشارع بطرس بستابى

صيدلية4416420 - 4416426 011تحت مطعم اهل اشام, مقابل نفق عرنوس, عرنوسدمشقدمشق(رحاب المرصي.د)   صيدلية الزعيم 

ي دمشقدمشق(نشين الزين.د)  صيدلية زين 
ر
ف صيدلية5446934 011برج الحريةدوار البيطرة,  باب شر

صيدلية6451283 011الشارع الرئيسيالبيطاريةريف دمشقاكسم علي. د-  صيدلية البيطارية 

صيدلية5917636 011نزلة الجامع- قرية حلبون التلريف دمشق صيدلية امل السكاف

صيدلية5918710 011الشارع الرئيسيالتلريف دمشقالتل-  صيدلية ايمن 

صيدلية3917211 011السوق التجاريالسوق التجاري,الشارع الرئيسي  ,14جزيرة, قرى األسد الديماسريف دمشق   صيدلية كنانة ديوب

صيدلية3913298 011الشارع الرئيسيالديماسريف دمشقالديماس-  صيدلية يوسف 

يريف دمشق صيدلية وفاء غصن
ي الزبدابى

صيدلية7186078 011جانب الجامع- الطريق العام -روضة الزبدابى

صيدلية5623982 011جانب الفرن, بناء المرصي  الشارع الرئيسيالغزالنيةريف دمشق  صيدلية فواز الدرة

صيدلية6915221 6915221011 011مقابل معرض الزهنان, شارع المستوصف الكسوةريف دمشق   صيدلية غباش

صيدلية7851222 011بناء حبيب شورالشارع الرئيسي, قارة النبكريف دمشق   صيدلية عنود شور

صيدلية6451315 011طريق المطار مقابل مقسم الهاتفالهيجانةريف دمشق   صيدلية محمد الحيفاوي

ى صيدلية7160385 011 امام كنيسة مارجريوسبلودانريف دمشق   صيدلية بلودان الكي 

صيدلية6941440 011جانب المدرسة االبتدائية, جب الصفا جب الصفاريف دمشق   صيدلية جب الصفا

صيدلية6584491 011الشارع العامجديدة الخاصريف دمشق صيدلية مريم رمضان
صيدلية6548490 011الشارع الرئيسيجديدة الخاصريف دمشق  صيدلية محمد الخرصى

صيدلية116807079شارع االندلس- جديدة عرطوز الفضل جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية احمد النادر

ي بكر الصديق- الشارع العام جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية دانة غازي صيدلية6848474 011مقابل جامع أب 

صيدلية6813971 011جانب موقف قطنا- عرطوز جديدة عرطوزريف دمشقسامي محمد فؤاد يعقوب-  صيدلية دار الدواء 

صيدلية6809484 011شارع مشفى الكمالجديدة عرطوزريف دمشق صيدلية حسام الزنك

ي
يجديدة عرطوزريف دمشق صيدلية محمد جهاد الجليالبر

صيدلية6818980 011شارع مارديبى

ي جديدة عرطوزريف دمشقنادين مرهج المحفوض-  صيدلية نادين 
صيدلية6868828 011مقابل تصوير ليندا- شارع المارديبى

صيدلية6805173 011مقابل المؤسسة االجتماعية العسكرية, ضاحية يوسف العظمةجديدة عرطوزريف دمشق   صيدلية يعقوب عيس

صيدلية5631780 011جانب مدرسة االسية الخاصة,  القريات جرماناريف دمشق صيدلية اكرم العيد

صيدلية5624142 011مقابل الكالس مول- شارع القوس جرماناريف دمشق صيدلية النهار

ي,  شارع كورنيش الجناينجرماناريف دمشق صيدلية اليانا صيدلية5628171 011جانب مطعم الرواب 

ي- جانب معمل الزيوت سابقا جرماناريف دمشق صيدلية امل قسيس صيدلية4716430 011المتحلق الجنوب 

صيدلية5627284 011مفرق القريات, الشارع العام جرماناريف دمشق  صيدلية انس المسي 

صيدلية5611873 011شارع دير ابراهيم الخليلجرماناريف دمشق صيدلية باسمة دحدل

ي,  كورنيش الجناين جرماناريف دمشق   صيدلية باسلة حلو
صيدلية5634636 011مقابل دخلة مشفى الراصى

ى الداود صيدلية5612732 5627220011 011مقابل مطعم النبيل, ساحة الروضة , الروضة جرماناريف دمشق   صيدلية دنير

ي- التالليح -الجناين جرماناريف دمشق صيدلية غسان حاجوج
صيدلية5638507 011دخلة مشفى الراصى

صيدلية5649950 011جانب معهد ادونيس- حي البيدر جرماناريف دمشق   صيدلية هادي مبر

ي, ساحة السيوف جرماناريف دمشق   صيدلية هويدا الياس
صيدلية5611143 011جانب مشفى الراصى

يجرماناريف دمشق  صيدلية هدى العشاوي
صيدلية5621657 011بناء الوقف خلف مشفى الراصى

ىجرماناريف دمشق   صيدلية لم شارستان , الجنانير صيدلية5610320 011الشارع الرئيسي , مقابل الهاتف االلي

صيدلية5619601 5619601011 011بناء عباس داهوكشارع الجمعيات مقابل دخلة الفرن االليجرماناريف دمشق   صيدلية ماهر حمزة

صيدلية5623614 011بناء كتيبة م100قبل مشفى المعونة ب , كورنيش شمالي جرماناريف دمشق   صيدلية منال الحالق



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

صيدلية5619638 011عند الساحة,  شارع الوحدة جرماناريف دمشقنجاة الفريجات. صيدلية نجاة د

صيدلية5613144 011شارع المزرعةجرماناريف دمشق صيدلية نسيم سيف

صيدلية5640256 011مقابل بناء المدرسة,  الوحدة جرماناريف دمشق  صيدلية نشين طحومي

ي,  تالليحجرماناريف دمشق  صيدلية رانيا مرداش
صيدلية5633897 5621824011 011السوق التجاريقرب مشفى الراصى

صيدلية5627557 011شارع المدارسكرم حديد,  ساحة السيوف جرماناريف دمشق  صيدلية ريما عبدو

صيدلية5629969 5629969011 011بعد مطعم ريحانة, شارع باسل جرماناريف دمشق صيدلية سارة

صيدلية56394414 011عند دوار الروضة, شارع الروضة جرماناريف دمشق  صيدلية سنان سالمة المسي 

صيدلية4470808 011 شارع السيلحرستاريف دمشق   صيدلية حبيب صقر

قيةريف دمشق صيدلية إسالم أبو حسن صيدلية5941022 011جانب مكتب النرصحرنة الشر

صيدليةOWN011 7835000011 7875000الشارع الرئيسيدير عطيةريف دمشق صيدلية مشفى المدينة الطبية

صيدلية3813236 011جانب جامع العباس, الشارع العام دير قانونريف دمشق  صيدلية ليالس محنايه

يصحناياريف دمشقمحمد عوض صباح-  صيدلية المودة 
صيدلية6732753 011شارع االزروبى

يصحناياريف دمشقصيحنايا-  صيدلية جوري 
صيدلية6733570 011ساحة االزروبى

ي صحناياريف دمشق  صيدلية أيمان نايف كايد
صيدلية6721421 011أول شارع الروضة- ساحة األزروبى

صيدلية6730649 011شارع هناديصحناياريف دمشق صيدلية طارق خالد خليل

صيدلية5956518 011الشارع العامصيدناياريف دمشق صيدلية نهلة الزاهر

ريف دمشقفردوس غسان حمد-  صيدلية الفردوس 
- ضاحية األسد 

حرستا
B صيدلية5352256 011جانب المركز الصحي- جزيرة  1

ريف دمشق   صيدلية محمد األحمد
- ضاحية األسد 

حرستا
صيدلية5357099 011سوق التجاري-جزيرة س 

ريف دمشق صيدلية ريم القائد
- ضاحية األسد 

حرستا
صيدلية55356080 - 5356080 011 أ10 البناء 5الجزيرة شي , ضاحية حرستا 

ريف دمشق صيدلية رب  مطر
- ضاحية األسد 

حرستا
صيدلية5352055 011 نيسان17جانب مدرسة 

طة العسكريةعرطوزريف دمشق   صيدلية الهدى , مقابل الشر صيدلية6814213 011 الشارع الرئيسي

صيدلية6804542 011الشارع الرئيسيعرطوزريف دمشق صيدلية هناء محمد شكر

ي
صيدلية3211795 011تحت جامع حمزة, الجادة الثالثةالبلد- قدسيا ريف دمشق   صيدلية جمانة نعبى

ى جي  صيدلية3234704 011شارع المعهدالبلد- قدسيا ريف دمشق صيدلية لجير

صيدلية3220067 011آخر موقف الشفيس, جمعية الزراعةالبلد- قدسيا ريف دمشق صيدلية ناهد سلوم

ي
صيدلية3446135 20011برج  - f3جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية آله رشر

صيدلية113450907 شارع الوزارةb1ضاحية قدسيا جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية لمياء حمادة

ى الناض صيدلية3444631 011سوق المحطة- امتداد جامع االحمد - e2جزيرة - ضاحية قدسيا ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية نور حسير

صيدلية113451056جامع عبد هللا بن ناض - D1جزيرة - ضاحية قدسيا ضاحية- قدسيا ريف دمشقمنال المرصي-  صيدلية نورا 

صيدليةE1011 3440485011 3245861بناء خلف مطعم الزعيم- دوار تروي  - 1جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية رنا الخليفة

صيدلية6820117 011جانب المحكمة, الشارع العام قطناريف دمشق   صيدلية سليم حداد

ريف دمشق صيدلية أحمد حبقة
معضمية 

القلمون
صيدلية7235550 011بناء زكي االرسوزي الشارع العام

ريف دمشق   صيدلية سمية أحمد كحيل
معضمية 

القلمون
صيدلية7235630 011موقف الجش, خلف ثانوية الباسل,  الشارع العام

ودريف دمشق   صيدلية بثينة حمدان صيدلية7810294 011  لشارع الرئيسييي 

ودريف دمشق   صيدلية حسيبة حداد صيدلية7813953 011الشايا القديمة,    لشارع الرئيسي يي 

ودريف دمشق   صيدلية هيام عربش صيدلية7812342 011ساحة عردة,  شارع األرسوزي يي 

ودريف دمشق صيدلية خديجة حيدر صيدلية7813689 011شارع الحديقة- حي الصالحية يي 

ودريف دمشق   صيدلية مكية اسماعيل عبده صيدلية7291040 011الطريق العام- الحي الشمالي - راس المعرة يي 

صيدلية736148 043الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس  صيدلية أنعام يوسف

صيدلية773068 043القلوع- القصور بانياسطرطوس صيدلية عفراء محمود
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ي - القصور بانياسطرطوسيارا عدنان حبيب-  صيدلية الحياة 
ى)قريه جليبر صيدلية774404 043(تالير

صيدلية772992 041حريصون, جانب الجشبانياسطرطوس صيدلية عمار عيس

صيدليةOWN043 722720712673 شارع القوتليبانياسطرطوس   صيدلية باسل

صيدلية797220 043م200بعد فرن القدموس ب , القدموس, الصليببانياسطرطوس صيدلية ديما حسن

صيدليةOWN043 711981  شارع القوتليبانياسطرطوس   صيدلية غسان سليمان

ي  ي عيس عويجان-  صيدلية جورح  صيدلية614236 043(الفيحاء)قرية الروضة - بلدية ضهر صفرا - القصور بانياسطرطوسجورح 

ي, شارع القوتلي بانياسطرطوس  صيدلية معن ميهوب صيدلية712638 043غرب مرصف التسليف الشعب 

كة موريس التجارية, السوق, لشارع الرئيسيبانياسطرطوس   صيدلية مجد محمد جانب عيادة الطبيب عبد الحليم , قرب شر

أحمد
OWN043 715884صيدلية

صيدلية771990 043حريصونبانياسطرطوس صيدلية نور ابراهيم

صيدليةOWN043 771381حريصونبانياسطرطوس صيدلية عقبة قاسم

صيدلية846039 043 خربة الفرسبملكةطرطوس  صيدلية زهير سعيد

صيدلية561300 043بناء دريكيش التجاري  شارع عبد المنعم رياضدريكيشطرطوسدريكيش)صيدلية الحكمة )  

صيدلية56186543569750 043بناء زهير عزالدينشارع شيخ صالح العلي-  المقلع دريكيشطرطوس صيدلية حسان عبد الرحمن

ين كامل يوسف صيدليةOWN043 551566بمحرصدريكيشطرطوس صيدلية سير

صيدلية533813 043الشارع الرئيسي بالقرب من روضة العالء- بيت الشيخ يونس صافيتاطرطوس صيدلية احمد توفيق يونس

بل  بل فؤاد عبد هللا-  صيدلية شر صيدلية863093 043قرية العديدةصافيتاطرطوسشر

صيدليةOWN043 803150  رأس الخشوفةصافيتاطرطوس   صيدلية فاتن مرهج محمود
ى صيدلية625880 043جانب مديرية الناحية- خربة المعزة صافيتاطرطوس صيدلية هشام حسير

يصافيتاطرطوس صيدلية عال حيدر صيدلية539437 043الكورنيش الجنوب 

صيدليةOWN043 629129مفرق زرقاتصافيتاطرطوس صيدلية رنا عيس

صيدليةOWN043 630337جانب الرمال الذهبيةريف- طرطوس طرطوس صيدلية جورج سلوم

صيدلية741321 043قرية البطحانية- الشيخ بدر ريف- طرطوس طرطوس صيدلية رجاء احمد

ريف- طرطوس طرطوس صيدلية روفيال سلمان
قية - شارع الكرامة  ى - الغمقة الشر ق مدرسة عقبة بن نافع جنوب مستوصف الحسير شر

جنوب شارع الكرامة
صيدلية366595 043

طرطوس   صيدلية عبير الخير
- طرطوس 

مدينة
صيدليةOWN043 361588 شارع الثورة

طرطوس صيدلية عبير ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
صيدلية369101 043شارع الثورة- اخر العريض تماما ثم غربا باتجاه البحر-   الغمقة الغربية 

طرطوس   صيدلية أحالم ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
صيدلية213370 043بناء الزحاويمقابل فرع المرور,  شارع المحكمة 

طرطوس صيدلية احمد غانم
- طرطوس 

مدينة
ق مدرسة الكرامة, المشبكة صيدلية221344 043شمال شر

طرطوسميسان اسماعيل نده. د-  صيدلية السالمة 
- طرطوس 

مدينة
صيدلية651012 043برمانة المشايخ

طرطوس صيدلية عالء مصطفى
- طرطوس 

مدينة
صيدلية396541 043مقابل كازية المختارطريق عام طرطوس صافيتا مفرق النقيب

طرطوس   صيدلية أري    ج يوسف
- طرطوس 

مدينة
ى الرضوان- جنوب حديقة الباسل - المشبكة  صيدلية321111 043قرب مخي 

طرطوس   صيدلية بارة
- طرطوس 

مدينة
صيدليةOWN043 213457 برانية

طرطوس صيدلية داليدا نديم حمود
- طرطوس 

مدينة
صيدلية353184 043شارع الثورة, حي الحمرات 

طرطوس صيدلية فرح عدال
- طرطوس 

مدينة
صيدلية313330 043الجمعية السكنية

طرطوسعامر حسن حيدر- صيدلية حيدر 
- طرطوس 

مدينة
صيدلية328083 3184111043 043  برانية

طرطوس صيدلية هبة سليمان
- طرطوس 

مدينة
ق سكة القطار ب- شارع الثورة  صيدلية351658 043مير100الرادار شر
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طرطوس   صيدلية حسام الدين شيخو
- طرطوس 

مدينة
صيدليةOWN043 359889بجانب نقليات االهلية, شارع الثورة 

طرطوس  صيدلية لميس علي خزامة
- طرطوس 

مدينة
ي, الشيخ بدر صيدلية734886 043شارع الرواب 

ا داوود ى طرطوس   صيدلية لير
- طرطوس 

مدينة
ي شارع الطالئع

صيدلية370422 043حلويات الحورابى

طرطوس صيدلية مها نايف عصفورا
- طرطوس 

مدينة

وع السادس - المشبكة العليا  جانب نادي جودت خير - شمال الصالة الرياضية - المشر

بك
صيدلية228021 043

طرطوس صيدلية ميساء ريشة
- طرطوس 

مدينة
صيدلية323113 043شارع الثورة

طرطوس صيدلية مجيد انطانيوس  عرنوق
- طرطوس 

مدينة
صيدليةOWN043 318609321330/225091جنوب دوار الساعة, شارع الثورة , مشبكة 

طرطوس صيدلية منار شاش
- طرطوس 

مدينة
صيدلية213600 213573043 043مقابل فرع الطالئع, شمال الصالة الرياضية , شارع بدر شاكر السياب 

طرطوس صيدلية نافع حسن
- طرطوس 

مدينة
صيدلية358114 043مقابل ضيافة العنازةشارع العريضة, الغمقة الغربية

طرطوس صيدلية نجوى عيس
- طرطوس 

مدينة
صيدلية216996 043قرب مفروشات مخاطرقرب دوار الساعة, مشبكة 

طرطوس  صيدلية علية غجرية
- طرطوس 

مدينة
صيدلية730066 043شارع زكي األرسوزياألندروسة,  الشيخ بدر 

طرطوس صيدلية رامز دكروج
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, شارع الثورة ي دوار الشر

ر
ف صيدلية606047 043مقتبل الدوارجانب المطرانية المارونية, شر

طرطوس   صيدلية رنا مصطفى
- طرطوس 

مدينة
ق أمن الدولة, حي الغدير  صيدلية370713 043جنوب تكسي الغديرجنوب شر

طرطوس صيدلية رشا عبود
- طرطوس 

مدينة
صيدلية787220 043الشارع العام- حمام واصل -القدموس

طرطوس  صيدلية روال الجنيدي
- طرطوس 

مدينة
صيدلية360724 043 شارع الثورة

طرطوس   صيدلية شادي عيس
- طرطوس 

مدينة

طة العسكرية جانب مركز الدكتور نزيه ابراهيم -تفرع شارع الثورة-جنوب غرب دوار الشر

لالخصاب
صيدلية325232 2043بناء 

طرطوس صيدلية سومر
- طرطوس 

مدينة
صيدلية234671 043شارع مار الياس

طرطوس صيدلية سمية جي  حسن
- طرطوس 

مدينة
صيدلية218170 043مدخل مشفى التوليد- شارع المينا - المنشية 

طرطوس   صيدلية وائل اسماعيل
- طرطوس 

مدينة
صيدلية353588 043دوار امن الدولة-   شارع الثورة 

طرطوس صيدلية يارا صقر
- طرطوس 

مدينة
ادوس-  شارع الثورة  صيدلية322331 043غرب فندق انير

صيدلية653176 043غرب الثانويةقدموسطرطوس صيدلية غانيا ونوس

ىمدينة- ادلب ادلبادلب-  صيدلية الهدى  صيدلية235414 235414023 023شارع المهندسير

صيدليةOWN041 322977دعتور دمشخومدينة- الالذقية الالذقية صيدلية ماهر داؤد

ي وع السابع مدينة- الالذقية الالذقية   صيدلية ريا زغيب  صيدلية418472 041بجانب مدرسة انيس عباس, المشر

صيدلية2111070 031طريق الشام جانب دوار السيد الرئيس- حمص الجديدة مدينة- حمص حمص صيدلية ميس فرح

صيدلية834691 834691015 015شارع باسل االسد, حي الغسانيةازرعدرعا صيدلية وسام

يشارع الحمصيجرماناريف دمشق صيدلية رانيا شلهوب
صيدلية5624861 011بناء العريصى

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX
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ي  ي  شارع فندق الكارلتونمدينة- ادلب ادلبادلب-  المجمع التخصصي الطب  عيادة225364 225850023 1023ط, بناء  مركز النقابة الطب 



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX
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عيادة317210 052 مشفى الجزيرةمدينة- الحسكة الحسكة  مركز تفتيت الحصيات الحديث

عيادة9500 021حي السبيلمدينة- حلب حلبحلب-  مركز تفتيت الحصيات بمشفى الكلمة 

ي  المركز الطب 
مقابل القرص العدليالمدينة- حماة حماة مركز تفتيت الحصيات ضمن مشفى

033 2515801- 2- 3 / 2524602/ 

2524600/ 2513311/2517748
عيادة2517845 033

ي لطب العيون
عيادة6617213 6617212011 011طلعة مشفى العسكريشيخ سعد,  مزة دمشقدمشق مركز الوفاب 

ي ساحة الميساتدمشقدمشق مركز الزهراء لطب العيون
عيادة4471220 4471220011 011خلف جامع الكويبر

ي عيادة6122920 6122830011 011 - 6122831 011مقابل جامع الهدى, مزة فيالت دمشقدمشق المركز الحضاري الطب 

ي وع دمر دمشقدمشق مركز دمر الطب  ة - مشر عيادة3112209 9790011 011الحديقة اليابانية- الجزيرة العاشر

دخلة معجنات التوفيق- باب شيجة - شارع خالد بن الوليد دمشقدمشق مركز الرعاية الصحية
011 2225697 2211692  2222488 

2220900
عيادة2252903 011

ك الدولي
ى الير

عيادة4476132 4476132011 011 - 4476130 011شارع زكي األرسوزي,  مزرعةدمشقدمشق مركز اإلنير

عيادة3325707 3325707011 011 3317166 011بناء شحرور, بجانب صيدلية الروضة شارع نسيب البكري-  الجش األبيض دمشقدمشق مركز الجش التخصصي

ي. د-  مركز تفتيت الحصيات  اد المزةدمشقدمشقمفلح الزعب  عيادةEXT : 148011 6134749 9518 -6119569 - 6118445 011مشفى الرازياتسير

اد الفيحاء, برزةدمشقدمشق مركز المنار لتفتيت الحصيات  المنار الدولياسير
عيادة5149009115149009 011بناء مشفى

مزي, ابو رمانةدمشقدمشق عيادة الشام عيادة3062 3062011 5011بناء رقم شارع الير
ى عيادة4460405 4460405011 011 - 4460405 011موقف السادات شارع بغداددمشقدمشق مركز نقابة المعلمير

عيادة5651130 5651130011 011مقابل مشفى جرمانا الجراحي- شارع القصور - حي البلدية جرماناريف دمشق مركز جرمانا لتفتيت الحصيات البولية

ي فية صحنايا صحناياريف دمشق مركز الحنان الطب  عيادة6712125  6714376 011بناء جمعية الحنان- اشر

ي ي- مقابل سوق ايبال  - 2الجزيرة إي ضاحية- قدسيا ريف دمشق مركز ضاحية قدسيا الطب 
عيادة3453417 3453417011 - 3450460 011جانب النادي الرياصى

ي الحديث  ي المركز الطب 
ى
-  العيادة العينية ف

طرطوس
طرطوس

- طرطوس 

مدينة
ي 
ر
ف ي الحديث- شارع الكرامة -الكورنيش الشر  المركز الطب 

عيادة327338 043مشفى

ي التخصصي
طرطوس مركز طرطوس العيبى

- طرطوس 

مدينة
عيادة312633 043دوار امن الدولة- شارع الثورة 

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE
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عيادة برصية226364 052شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة مركز برصيات أدم

ىمدينة- الحسكة الحسكة مركز برصيات كميل عيادة برصية224661 052شارع فلسطير

عيادة برصية222254 016مقابل سينما شايا- شارع المالية - شكيب أرسالن . شمدينة- السويداء السويداء برصيات امل

عيادة برصية235935 221143016 016  شارع أميةمدينة- السويداء السويداء مركز برصيات فيصل

عيادة برصية211371 016  غرب سينما الشايامدينة- السويداء السويداء مركز برصيات مجد

عيادة برصية464818 239126041 041خلف صيدلية العمالمقابل بناء األوقاف,  اذار 8شارع ,  شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية   برصيات زرقاء اليمامة

ي 
عيادة برصية464523 464523041 041مقابل البنك الفرنسي- شارع القدس مدينة- الالذقية الالذقيةالسيد خالد دعبول - 2  مركز برصيات لطفى

عيادة برصية460723 041مقابل المديرية العامة لالتصاالت- - الكاملية مدينة- الالذقية الالذقية فؤاد للبرصيات

ي 
عيادة برصية477854 477853041 041سوق الصاغة  شارع المالكيمدينة- الالذقية الالذقيةالسيد عهد دعبول - 1 مركز برصيات لطفى

ي
يشارع ابن الرومي,   عزيزيةمدينة- حلب حلب   مركز برصيات لطفى عيادة برصية2111670 2121363021 021بناء قليونح 
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عيادة برصية2222572 021امام كراج االزبكية- شارع مديرية الصحة - الجميلية مدينة- حلب حلب المركز الرئيسي للبرصيات

ى بارسوميان عيادة برصية4649043 021مقابل كنيسة الفرح- الميدان مدينة- حلب حلب برصيات زافير

ي-  نظارات ايبال 
ى
عيادة برصية4463947 021جانب مشفى سلومشارع سليمانيةمدينة- حلب حلبراف

عيادة برصية4443265 021جانب بوظة االخرس- الجابرية مدينة- حلب حلب نظارات عبد القادر مسدي

عيادة برصية6774678 033مجمع النرص- شارع البلدية السقيلبيةحماة نظارات فرحة

عيادة برصية2671783 033 2514252 033نقابة أطباء حماة- ساحة العاصي المدينة- حماة حماة برصيات نقابة األطباء

عيادة برصية2531720 033تحت جامع المدفن- ساحة العاصي المدينة- حماة حماةاحمد رياض الموش-  نظارات رياض 

عيادة برصية2224460 033مقابل الحزب القديم جانب سلورة للحلويات ساحة  العاصيالمدينة- حماة حماة نظارات ماهر المللي

عيادة برصية8812568 033مقابل مجمع الزهراءطريق حماةسلميةحماة مركز برصيات ميس

عيادة برصية4734153 033مجمع طنوس التجاريالشارع الرئيسيمحردةحماة مركز برصيات المقدشي

عيادة برصيةMAIN STREET033 4732064  الشارع الرئيسيمحردةحماة مركز برصيات شموط

عيادة برصية7703455 033مقابل مطعم كافيه مون- شارع المساكن مصيافحماة2 مركز برصيات سوال 

عيادة برصية7714894 033جانب جامع الرحمةشارع السوق الرئيسيمصيافحماة نظارات تيسير

عيادة برصية7716602 033البيضةمصيافحماةلؤي رامز جروج-  نظارات غزل 

عيادة برصية2754956312754956 031عكرمة الجديدة شارع العشاقمدينة- حمص حمص مركز برصيات  غنوم

عيادة برصية2215500 031مقابل السالم مول- شارع الحمرا الرئيسي - طريق طرابلس مدينة- حمص حمص نظارات االكرم

يا غوستو- شارع العشاق - عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمصعماد محمد طوقان-  نظارات حمص  عيادة برصية2710621 031مقابل كافتير

ي
عيادة برصية2312175 011شارع الثورةدمشقدمشق  مركز برصيات رجاب 

عيادة برصية2219016 011دخلة ثانوية دمشق الوطنية- شارع خالد ابن الوليد دمشقدمشق برصيات ابن الوليد

ي- قصور دمشقدمشق برصيات القصور عيادة برصية4456878 011شارع عبد الكريم الخطاب 

عيادة برصية2211225 011 بور سعيد73شارع دوار المحافظةدمشقدمشق برصيات عيطة

عيادة برصية6617380 011جانب بن حسيب مزة شيخ سعددمشقدمشق برصيات فرح

عيادة برصية2218157 011جانب االذاعة القديمة- النرص . شدمشقدمشق برصيات ماركو بولو

ى ساحة عرنوسدمشقدمشق2000 مركز برصيات  عيادة برصية3335523 011بناء المهندسير

ي,  شارع العابد دمشقدمشق اوبتيكا3 مركز برصيات  عيادة برصية4421641 011جادة البحير
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عيادة برصية2726331 011مقابل األفران, شارع ابن العميد ,  ركن الديندمشقدمشق مركز برصيات ابن العميد

ق ي,  شارع العابد دمشقدمشق مركز برصيات الشر عيادة برصية2324534 011جادة البحير

عيادة برصية4447102 011 قصور ساحةدمشقدمشق مركز برصيات النبالء

ون ى ادا مول- بناء ماسا مول - بناء دامسكينو مول دمشقدمشق مركز برصيات اوبتير عيادة برصية4419065 3328930011 - 3715545 - 2141422 011بناء المير

ي, عرنوس دمشقدمشق مركز برصيات بسام
عيادة برصية3336832 011مقابل مشفى الطليابى

عيادة برصية4475668 011جانب مطعم البوابةدخلة مطعم الريان, شارع العابد دمشقدمشق مركز برصيات جورج

عيادة برصية6618324 2218309011 011بناء ديابمقابل مجلس الشعب,   صالحية دمشقدمشق مركز برصيات جوزيف

عيادة برصية6613592 011شيخ سعد, مزةدمشقدمشق مركز برصيات حواء

عيادة برصية2323165 2323165011 011جانب  مطعم الكمال أيار29 شارع دمشقدمشق مركز برصيات عبيد

عيادة برصية2315522 2323237011 011دوار المحافظة أيار29 شارع دمشقدمشق مركز برصيات قحف و عبيد

عيادة برصية3313213 3312280011 011جانب مرآب المواصالت,  شارع الحمراء دمشقدمشق مركز برصيات مسمار

عيادة برصية2324863 011مقابل فرن ابو محجوب,  شارع العابد دمشقدمشق مركز برصيات هاكوب

عيادة برصية4424333 4422663011 011بناء الباديجناين الورد,  قصاع دمشقدمشق مركز برصيات هديل

عيادة برصية4720267 - 4728280 - 4722167 011مقابل كنيسة مار الياس- مفرق الدويلعة - الدويلعة دمشقدمشق مركز تظارات األناقة

عيادة برصية7231850 011بناء االوقافالنبكريف دمشق مركز برصيات رجب

ي جديدة عرطوزريف دمشق مركز برصيات ساكو
عيادة برصية6813088 011غرب الهاتف االلي, شارع الثورة , سكن ثابى

عيادة برصية5613482 011موقف السبيل- الشارع العام -   موقف السالم جرماناريف دمشق  مركز برصيات أري    ج

عيادة برصية5613570 011مقابل مطعم النبيل- الروضة جرماناريف دمشق1 مركز برصيات سوال 

عيادة برصية6825762 011شارع يوسف العظمةقطناريف دمشق  مركز برصيات فاديا

  دخلة الفردوسصافيتاطرطوس   مركز نظارات العمار
NEAR ALNOUMAN 

PHARMACY
عيادة برصية536900 043

طرطوس  مازن نرصي للنظارات
- طرطوس 

مدينة
كة- شارع طرطوس  عيادة برصية230310 043بنك الي 

طرطوس  مركز قؤاد لحدو للبرصيات
- طرطوس 

مدينة
عيادة برصية318533 318533043 043بناء الشعير شارع الواحدي

محمد كمال + محمود علي بدور -  المركز البرصي

محمود الغميان
طرطوس

- طرطوس 

مدينة
ي- المشبكة  عيادة برصية235310 043بناء البنك العرب 

ي للبرصيات
طرطوس المركز التقبى

- طرطوس 

مدينة
عيادة برصية213023 043مقابل مختي  كرستينا للتصوير جانب احذية حمادة عبارة الكنار- شارع هنانو 

طرطوس مركز نظارات نرصي
- طرطوس 

مدينة
عيادة برصية230511 043محمد الحاج صالح.بناء مشفى د- شارع الثورة 
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طرطوس نظارات ابناء نور الدين
- طرطوس 

مدينة
ى ابو عبيد- المشبكة  عيادة برصية228557 043بناء الدكتور امير

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

ى مدينة- الحسكة الحسكةعبد القادر العبدو. د- كبك- مخي  العبدو  مختي 310303 052فوق موالح سمير- شارع فلسطير

ىمدينة- الحسكة الحسكةالحسكة-  مخي  الرازي للتحاليل الطبية  مختي 224955 052مقابل صيدلية كرممقابل الجامع الكبير, شارع فلسطير

مختي OWN052 221774شارع النهضةمدينة- الحسكة الحسكة مخي  عطاهللا

مختي 321055 052شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكةسليمان احمد-  مركز التشخيص الشعاعي 

مختي 222848 052شارع سينما القاهرةمدينة- الحسكة الحسكةآمد خلف. مخي  د

ي ىمدينة- الحسكة الحسكة  مخي  لولو الطب  مختي 228278 228278052 052فؤاد كور.بناء د شارع فلسطير

مركز أشعة319662  221820052 052جانب كراج النجمة شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكةممدوح شيخو الشعاعي.   مركز د

ىمدينة- الحسكة الحسكةهزاع.   مركز األشعة الحديث د مركز أشعة316866 052مراد منصور. جانب د شارع فلسطير

مركز أشعة426623 052جانب مشفى نافذشارع ربيعةالقامشليالحسكة  مركز عدنان الياس للتصوير الشعاعي

ي تمام, القامشلي القامشليالحسكة  مخي  العاكوب للتحاليل الطبية شارع اب 
ى مختي 422630 422630052 052جانب بروستد األمير

مختي 427709 427709052 052جنوب مشفى نافذشارع تغلبالقامشليالحسكة(القامشلي)  مخي  الرازي للتحاليل الطبية 

مختي 435117 052هارو شارع كنيسة االرمنالقامشليالحسكةفريد للتحاليل الطبية.   مخي  د

القامشليالحسكة  مخي  ابن سينا للتحاليل الطبية
ى مختي OWN052 426490052 426490شارع فلسطير

مختي OWN052 421014شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  مخي  مروان

القامشليالحسكةمحمد الشيخ للتحاليل الطبية.   مخي  د
مختي 420825 420825052 052بناء عبد هللا بركات شارع مرصى

مركز أشعةOWN052 426931شارع تغلبالقامشليالحسكةرياض كوكي الشعاعي.   مركز د

يشارع ربيعةالقامشليالحسكة  مخي  سعدو للتحاليل الطبية
مختي 437835 437835052 052الطابق األرصى

مختي 446083 446083052 052شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  مخي  شويش للتحاليل الطبية

 شارع تغلبالقامشليالحسكةطارق المخلف للتحاليل الطبية.   مخي  د
MAHMOUD TAWFIK HALABI 

BLDG
مختي 425077 052

ي ط  سوق القمحمدينة- السويداء السويداءكميل ابو العال.د-    مخي  أبو العال   مختي 234442 1016بناء جان ب 

ي. مخي  د مختي 233062 233062016 016بناء بدران األطرششارع شكيب أرسالنمدينة- السويداء السويداءأيمن الحلب 

يجانب مجمع المزرعة,   شارع الجمهورية مدينة- السويداء السويداءأكرم ابو عمر.    مخي  د
مختي 25234016227637 016بناء جرمابى

ي.  مخي  د
مختي 226815 016 شمال قرص المحافظمدينة- السويداء السويداءتيسير الببى

يمدينة- السويداء السويداءفيصل أبو الفضل.    مخي  د
مختي 234882 234832016 016بناء ابو فاضل  شارع الشعرابى

مركز أشعة230489 016بناء فوزات االطرش,   شمال الفرن اآللي  مدينة- السويداء السويداء حسام حمد أبو حال للتصوير الشعاعي

مختي 240038 016  جانب مكتب الهاتفمدينة- السويداء السويداءمالك الفقيه للتحاليل الطبية.    مخي  د

ي حديفة
ر
مختي 23626916226880 016مقابل المؤسسة العسكريةمدينة- السويداء السويداء مخي  شوف

مختي 236459 016بناء الوقف- الشارع العام القرياالسويداء مخي  أنور فرحات

مختي 715614 715614016 016الشارع العام مدخل سوق النعمانشهباالسويداءوسام فريد سلوم.   مخي  د

ي بيةخان أرنبةالقنيطرة مخي  الحح  مختي 2235049 014مقابل مديرية الير
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ي. مخي  د
مختي OWN041 732225041 732225قيل كازية عكرمةالحفةالالذقيةأحمد نوار لطفى

ى الطريق العام بعد مفرق سنجوان ب ريف- الالذقية الالذقية مخي  الهام ديبة مختي 662760 041 مير50سقوبير

خلدون مسعود للتحاليل الطبية  ى-  مخي  ىريف- الالذقية الالذقيةسقوبير مختي 551417 041سقوبير

مختي 474085 041بناء جعفر  شارع انطاكيةمدينة- الالذقية الالذقية   مخي  عبير أبو كانون

مختي 41436660مقابل البيطرة- طريق البوقا مدينة- الالذقية الالذقيةعبير غانم.  مخي  د

د مختي VETALY AUNAH041 451303  شارع حنانومدينة- الالذقية الالذقيةعبير حنينو.    مخي 

مختي 460504960509 041الطابق االول  شارع أنطاكيامدينة- الالذقية الالذقية   مخي  الدكتور أحمد فوزي

مختي 486142 486142041 041مقابل مشفى الصوفان, شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية مخي  أحمد اسماعيل

مختي 440678 423210041 041  ساحة هارونمدينة- الالذقية الالذقيةأيمن الفروي للتحاليل.    مخي  د

مختي 479242 479242041 041شارع األخطل الصغيرمدينة- الالذقية الالذقية مخي  الحكمة للتحاليل الطبية

مختي 350986 041شارع بغدادمدينة- الالذقية الالذقية مخي  الشفاء

مختي 475548 041ساحة القدسمدينة- الالذقية الالذقية مخي  التوفيق للتحاليل الطبية

وع الزراعةمدينة- الالذقية الالذقيةالدكتورة مها-  مخي  الزهراوي  مختي 431610 041مشر

مختي 474032 474032041 041  شارع شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية مخي  األهلي

يمدينة- الالذقية الالذقية مخي  الخير مختي 211384 211384041 041شارع المغرب العرب 

مختي 486425 041شارع عبد القادر الجزائري, الصليبةمدينة- الالذقية الالذقية مخي  عروية انوس

مختي 466667 478754041 041بناء عوض و عابدين آذار بجانب غرفة التجارة8شارع مدينة- الالذقية الالذقية مخي  عوض وعابدين

مختي 211954 041شارع انطاكيامدينة- الالذقية الالذقية مخي  بسام سعد الدين

مختي OWN041 465141471320نزلة جامع العجان مقابل المختار, الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   مخي  بديوي و درويش للتحاليل

ي
مختي 465470 477411041 - 465470 041مقابل صيدلية العمال اذار8شارع ,  سعد زغلول مدينة- الالذقية الالذقية   مخي  داالبر

مركز أشعة236661 451484041 041شارع شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقيةرياض اليقة. دار الحسن للتشخيص الشعاعي د

يتحشارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقيةمحمد اسامة يونسو.  مركز األشعة الرقمي د مركز أشعة475535 475535041 041بناء قرص شر

مختي 451411 041مقابل كازية حيدرةالرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقيةمعروف الخير. مخي  د

مختي 452212 041نزلة نقليات القدموس-  آذار 8  شارع مدينة- الالذقية الالذقيةندى الباشا.    مخي  د

مختي 476449 041 - 479181 041جانب صيدلية العمال- الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقيةفداء غانم. مخي  د

مختي 468921 041مقابل فرن اشبسوق الصفن, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقيةابراهيم جبور.   مخي  د
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ي فراسمدينة- الالذقية الالذقيةعماد الخرصى. مخي  د مختي 245323 041بناء المازشارع اب 

يمدينة- الالذقية الالذقيةمازن داود.   مخي  د مختي 241444 241444041 8/696041بناء رقم الشيخ ضاهر شارع العناب 

مركز أشعة455334 041مقابل مخي  عوض وعابدين آذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقيةرامي موش لألشعة. د

مختي 452545 452545041 041قبل المخفر,  شارع رمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقيةرندى هالل سلوم.  مخي  د

مختي 457616 041مقابل صيدلية العمال-   آذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقيةطالل حبيب.  مخي  د

مختي 330738 041شارع الجمهورية, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية مخي  ابتسام عابدين

مركز أشعة463036 041مقابل مركز الباسل آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقيةفواز بدور الشعاعي.    مركز د

ي سخطة.  مخي  د
مختي 479488 041نزلة جامع العجان- الشيخ ضاهر - شارع جامع العجان مدينة- الالذقية الالذقيةهابى

مختي 210152 210152041 041بناء اشبشارع القوتلي قرب صيدلية االستقامةمدينة- الالذقية الالذقية  مخي  هارون

مختي 461380963/41461380 041بناء التجارة آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقيةحسان بشور.    مخي  د

مختي 210600 464640041 041بناء عزيز مطر آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقيةالالذقية)   مخي  ابن سينا  

مركز أشعة466138 461367041 041ساحة االوقاف دخلة المشفى المركزيمدينة- الالذقية الالذقية  مركز الالذقية للتصوير الشعاعي

مختي 218756230200 041بناء بالوششيخ ضاهر قرب بناء المحافظة الجديدةمدينة- الالذقية الالذقية   مخي  كندة جبور

ى باشا آغا.    مخي  د يمدينة- الالذقية الالذقيةمادلير مختي 233944468182 041  شارع المغرب العرب 

مختي 466932 466932041 041بناء شيخ ضاهر اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   مخي  الدكتور محمود بدر

ي مختي 461047 041خلف سينما دمشقمقابل كنيسة مارميخائيلمدينة- الالذقية الالذقية مخي  مانجيان الطب 

مختي 462646 041بلوم بنك آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقيةميساء عزيز شحود.    مخي  د

مركز أشعةOWN041 2470311041 471799 آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   مركز األشعة الحديثة

وع السابع مدينة- الالذقية الالذقية مخي  محمد سلمان مختي 41426514مقابل صيدلية يارا خوام- مفرق حوا - المشر

ى لالشعة مركز أشعة493432 041 اذار8شارع  مدينة- الالذقية الالذقية مركز ناديجدا يوسف شاهير

كان - شارع األمريكان مدينة- الالذقية الالذقيةنضال عبدهللا.  مخي  د بيه- حي األمير مختي 475247 041خلف مستشفى األسد الجامعي جانب ملحق الير

وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية مخي  نعمة عيس نعمان للتحاليل الطبية مختي 420120 041المشر

مركز أشعة475870 475870041 041بناء الفروشي آذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   المركز التخصصي لألشعة وااليكو

وع األوقاف مدينة- الالذقية الالذقيةرنيم اسماعيل للتحاليل الطبية.  مخي  د اد الزراعة - مشر مختي 554020 041قرب حديقة االماكن- اسير

مختي 469725 041شارع زكي االرسوزيمدينة- الالذقية الالذقية مخي  سعاد علي رجب
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ي مقابل مطعم ستيشنمدينة- الالذقية الالذقية المخي  التخصصي مختي 486699 465629041 041بناء الحايكشارع المتنب 

يتلشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية مركز األشعة التخصصي مركز أشعة461211 041  - 477733 041بناء سير

مختي 464558 041شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية مخي  الطايع التحاليل الطبية

ي الشعاعي مركز أشعةOWN041 475955  شارع زكي االرسوزيمدينة- الالذقية الالذقيةوضاح.د-    المركز التكنولوح 

مختي OWN041 460606460606 أذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية   مخي  زريق

مختي 890893 041خلف شارع التضامن, العمارةجبلةالالذقيةخلود. د-  مخي  الساحل 

طة العسكرية الشارع الرئيسيجبلةالالذقية   مركز النيل لألشعة مركز أشعة832555 835686041 041جانب الشر

يجبلةالالذقيةرجاء محمد صقر.   مخي  د مختي 837752824055 041 شارع الملعب الجنوب 

مركز أشعة806603 041مقابل صيدلية بهجت نصورشارع العمارة الرئيسيجبلةالالذقيةايمان حمود لألشعة.  مركز د

مختي 832375 832375041 041بناء نور هللاالكراج القديم-  جبلة جبلةالالذقية مخي  خديجة صبوح

ي الشعاعي د العمارةجبلةالالذقيةقيس. المركز الطب 
شارع تكسي المدينة مقابل صيدلية 

ابتسام
مركز أشعة803361 803361041 041

مختي 827107 823772041 041العمارة مقابل البلديةجبلةالالذقية   مخي  يونس

مختي 5733072 021الحمدانية الحي الرابع امام السوق التجاري جانب صيداية الدرويشريف- حلب حلب مخي  الحمدانية للتحاليل الطبيبة

مختي 2688938 021جانب مخزن مطر-جانب جامع عبد هللا بن عباس- تجميل الفرقان مدينة- حلب حلبعبد المجيد ناشد.  مخي  د

ي عبد العزيز البيك
مختي 5711144 021مخي  الرازي سابقا- جانب فروج الحمدانية - الحي الثالث - الحمدانية مدينة- حلب حلب مخي  الصيدالبى

مختي 5217163 021جانب جامع االيمان- حلب الجديدة مدينة- حلب حلباسامة فالحة. مخي  ابن الهيثم د

مختي 2112116 021الروم الكاثوليكبعد بناء المرايا, العزيزيةمدينة- حلب حلب   مخي  المجد

مختي 2624141 021قرب جامع السعد- دوار الصخرة - الفرقان مدينة- حلب حلب مخي  عالء الدين حاج احمد

مركز أشعة5721423 021شارع المالعب الرئيسي قبل تقاطع المستودعات- األعظمية مدينة- حلب حلب مركز األعظمية لألشعة

يالعزيزيةمدينة- حلب حلب   مخي  العزيزية
ى
مختي 2113511 2113411021 021خلف المركز الثقاف

ىمدينة- حلب حلب المخي  العلمي للتحاليل الطبية مختي 4664337 4664337021 4021ط, الرياناالطفائية القديمة, شارع الغسانيير

ات الحكيم للتحاليل الطبية مختي 2666689 2633863021 2633853 021عبارة سينما حلبشارع القوتليمدينة- حلب حلب مختي 

ينزلة مشفى التوليد, الميدانمدينة- حلب حلب   مخي  الحكمة
مختي 4652355 4644586021 021فوق أخشاب العسابى

مختي 22901770 2286225021 021جانب جامع الصديقمقابل حلويات سلورة, الجميليةمدينة- حلب حلبحلب-    مخي  الجميلية 

مركز أشعةOWN021 4642486  شارع النيالمدينة- حلب حلب   مركز النيال الشعاعي

ي- شارع النيل مدينة- حلب حلب مخي  النيل لتحاليل الطبية مختي 212679058مقابل بن العلب 

مختي 4460159 4655559021 021مببى النيال  شارع النيالمدينة- حلب حلب   مخي  الصائغ

مختي 2643471 021شارع المختار- الفرقان مدينة- حلب حلب مخي  الصالح

مختي 215268366مقابل فول نكمة- الشارع الرئيسي-االكرمية - الحمدانية مدينة- حلب حلب مخي  أمل عبدان للتحاليل الطبية

مختي 5216612 021حلب الجديدة- مقابل مشفى الشهباء التخصصي الشارع الرئيسيمدينة- حلب حلبعمار الشاذلي.   مخي  د

مركز أشعة2210817 021حي الجميلة, شارع اسكندرونمدينة- حلب حلبعمار كركوكلي لالشعة. مركز د

ي ي لالشعة& مركز عمرو قباقبح  مركز أشعة2216476 021  2216475 021مقابل الجش  شارع مشفى الرازيمدينة- حلب حلبابراهيم كعكه ح 

مختي 2217364 021فريشو)شارع زكي باشا حانب مشفى القديس لويس- منطقة الجميلية مدينة- حلب حلب مخي  بريمو

مختي 2632002 021دوار بولمان الشهباءمدينة- حلب حلبهدى وتار.  مخي  د

مختي 2111958 021قرب صيديلة الجامعةساحة الباصات,   منشية القديمةمدينة- حلب حلبرضا عبد الهادي.    مخي  د

مركز أشعة2280830 30021- 20 -2280810 021مشفى الرسالةالرازيمدينة- حلب حلبضح الفرا الشعاعية. عيادة د

ي - سيف الدولة مدينة- حلب حلبغالية عتال للتحاليل الطبية.  مخي  د
مختي 2631830 021جانب صيدلية شاج الدين- شارع رودكو - جانب الخزان األرصى

مركز أشعة2624141 021جانب جامع السعد- الفرقان مدينة- حلب حلبحسن علي مكية.  مركز د

مختي 2227730 2241013021 021شارع جش الرازيمدينة- حلب حلب(حلب)   مخي  ابن سينا  

ات كبه وار مختي 2255548 021نزار الباص سابقا. عيادة د- سوق اإلنتاج .شمدينة- حلب حلب مختي 

ات كبه وار ى- المحافظة مدينة- حلب حلبالمحافظة/  مختي  مختي 2667909 021طلعة نقابة المهندسير

مركز أشعة9875 021جانب مشفى الرسالة- شارع الرازي - جش الرازي مدينة- حلب حلب العيادة الشعاعية الشاملة محمد عماد عطبه

مختي OWN021 2252907أمام جامع زكي باشا, االسماعيليةمدينة- حلب حلب مخي  محمد نسيمي
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ي
مختي 215716477جانب دوار الشفاء- الشارع الرئيسي - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب مخي  مؤنس حيابى

مختي 2122330 2122330021 021بناء خضيرجانب فرع شبيبة الثورة, شارع هدى شعراوي, العزيزيةمدينة- حلب حلب   مخي  ناض

مختي 2217659 2124562021 021بناء نجار  المنشية القديمةمدينة- حلب حلب   مخي  رفيع

مختي 5721499 021جانب كاتو كان- اشارات عويجة - قرص الضيافة - االكرمية - األعظمية مدينة- حلب حلبرهف دبابو.  مخي  د

مركز أشعة2632002 021جانب صيدلية هيادوار فندق البولمان, المحافظةمدينة- حلب حلبرانيا حماش الشعاعي.    مركز د

ات الريحاوي مختي 2280204 2280204021 021بناء رضوان  شارع الرازيمدينة- حلب حلب   مختي 

مركز أشعة2621420 021شارع الفرقانمدينة- حلب حلب مركز الدكتورة روال عليكاج

مختي 2644613 2642448021 021جانب صالة كيا للسيارات, الفرقانمدينة- حلب حلب مخي  سلوى ابراهيم

مختي 922032274088 021بناء زكاءضمن المشفى السوري التخصصي- حلب الجديدةمدينة- حلب حلبسوسن عبد الحنان.    مخي  د

ي يالعزيزيةمدينة- حلب حلب   مخي  طراقح 
ى
مختي 2124156 2126052021 021خلف المركز الثقاف

مختي 2633624 021امام سنير نور- اول شارع النيل - شارع النيل مدينة- حلب حلبوفاء ناشد.  مخي  د

مختي 7870112 23021عفرين شارع المنشية -عفرينعفرينحلبنيازي عمر.  مختي  د

ي  حي السوقالسقيلبيةحماةأديب النسب لألشعة.    مركز د
مركز أشعة6771692 033طابق ارصى

مختي 6611598 - 6482554 033الشارع الرئيسي, شطحةالسقيلبيةحماة مخي  خلود الحرك

ى لألشعة مركز أشعة6770685 033 الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة   مركز رفعت شاهير

ي
ى الكرومالريف- حماة حماة   مخي  جعفر الفى مختي 6992479 033جش المسيل, عير

مركز أشعة4245227334229101 033طريق عقرب, الحي الشمالي, كفربوالريف- حماة حماةنزار نصار لألشعة.  مركز د

ي ق  دباغةالمدينة- حماة حماة   مركز اشعة الدكتورعدنان الحلب  مركز أشعة2530036 033مقابل سينما الشر

مختي 233822 2530320033 033بناء الحافظ  شارع القوتليالمدينة- حماة حماةمروان الحافظ.د-    مخي  الحافظ  

ى - قرب الساحة العامة المدينة- حماة حماة مخي  علي هيثم الدرويش مختي 8828428 237033العقار رقم - عمارة المهندسير

ي  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة   مخي  أمجد الشواف
مختي 2515975 033بناء زهير المدبى

ي   ي.د-    مخي  عرب  مختي OWN033 2411333033 411333  شارع سعيد العسالمدينة- حماة حماةميساء عراب 

ات غندور  مختي 2221712228712 033بناء غندور أذار8 شارع المدينة- حماة حماةمصباح غندور.د-    مختي 

مركز أشعة2535604 033جانب مؤسسة الخضار اذار8  شارع المدينة- حماة حماةهيثم طقم لألشعة.   مركز د

ى المغناطيسي مركز أشعة22481561 2226914033 033مقابل المببى الجديد للحزب- ساحة العاصي -   شارع الطليطلة المدينة- حماة حماة مركز حماه الحديث للرنير

ي.د-    مخي  حماه الحديث  
شيبى مختي 2359993 2538016033 15033بناء رقم   شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماةريما الي 

ى - شارع صالح الدين المدينة- حماة حماة مخي  حازم اليوسف مختي 2215592 18033مكتب - طابق أول - بناء المهندسير

مختي 213368 2539613033 033مقابل كلية االداب  المرابطالمدينة- حماة حماةعمار كوجان.د-    مخي  كوجان  

مختي 2539993 033 اذار8شارع المدينة- حماة حماة مخي  محمد حسام اليوسف

ي المحوري.    مركز د
مركز أشعة22488401 22488400033 033مقابل الملجأ, مرابطالمدينة- حماة حماةمروان الجاجة للطبفر

ي عدي
مختي 2241476 033الشارع الرئيسي, الدباغةالمدينة- حماة حماة مخي  محمد راصى

مركز أشعة2522112 2240791033 033بناء علوش  ساحة العاصيالمدينة- حماة حماةمحمد سامر علوش للتصوير الشعاعي.    مركز د

مختي 215255 2523351033 033مقابل الروادي أبو سعيد-  شارع صالح الدين المدينة- حماة حماة   مخي  العبيسي

ى -شارع صالح الدين - حماةالمدينة- حماة حماة مركز صالح الدين للتصوير الشعاعي مركز أشعة22187200 20033الطابق االول المكتب رقم - بناء المهندسير

ي الفداءالمدينة- حماة حماةفوزي سالمة.د- حماه -    مخي  سالمة  ي الفداء بجانب مجمع اب  مختي 2532621 033شارع اب 

ي مختي 2535497 26033جانب استوديو  دباغةالمدينة- حماة حماة   مخي  شهامة الحافظ الطب 

كة اعمار المدينة اذار8شارع المدينة- حماة حماة مختي  الشهدا للتحاليل الطبية مختي 217576 2535364033 033بناء شر

ى شاكر.د-    مخي  شاكر  مختي 2511234 033 آذار مقابل المؤسسة العسكرية8شارع المدينة- حماة حماةمحمد معير

ي
ى
مركز أشعة22470248 22470247033 033خلف جامع السلطانساحة البازار, شارع ابن رشدالمدينة- حماة حماة مركز تركاوي لالشعة وااليكو غراف

مختي 756756 7556756033 033 الشارع العامسلحبحماةلمق عفيفة.د- حماه -    مخي  سلحب 

مختي 8815909 8815003033 033شارع اخوان صفاسلميةحماة   مخي  الرازي

ىسلميةحماةبشار الجندي.    مركز د مركز أشعة8839770 8830220033 033شارع الثورة جانب صيدلية الحسير

مختي 8831261 033بناء الزهراء الشارع العامسلميةحماةلينا المير حسن.    مخي  د

يطريق حماهسلميةحماة مخي  ميساء الدرزي للتحاليل الطبية
مختي 8830344 033جانب المشفى الوطبى

ى المغناطيسي.  مركز د ق مدرسة القادسية- الكورنيش الشمالي سلميةحماةمحمد عودة للرنير مركز أشعة8842424 033شر

مختي OWN033 8811697033 839440  شارع الثورة جانب الحمام االثريسلميةحماةغسان فوزي الدبيات.   مخي  سلمية د

مختي 814999 8815948033 033شارع اخوان الصفاسلميةحماةشفيق أسعد مبى.    مخي  د

مختي 8841941 033ساحة سوق الخضارسلميةحماةواقد عيشة.  مخي  د

مختي 8829944 033مقابل صيدلية احمد حمادة- شارع الثورة سلميةحماة مخي  وئام محمد حسن

يكفرب  همحماةفادي شموط.  مخي  د مختي OWN033 4245720شارع المشوار, الحي الجنوب 
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مركز أشعة4739770 033كراج االنطالق القديم كجكع بيجومحردةحماةحبيب الحج الشعاعي.    مركز د

ى المغناطيسي يد الشارع الرئيسيمحردةحماة  مركز محردة للرنير مركز أشعة47497491 4740749033 033قرب مركز الي 

مختي 4738873 4738872033 033بناء مسكن الشارع الرئيسيمحردةحماةيوسف أصبح.    مخي  د

ي, الشارع الرئيسيمحردةحماةيوسف سليم شيخ الشباب- .   مخي  يوسف 
مختي 4733033 4733033033 033بناء طنوسجانب نادي محردة الرياصى

مركز أشعة7717620 033شارع المحكمة القديمةمصيافحماة مركز عبد الرزاق علي محمد لألشعة

مختي 7716195 033شارع الوراقةمصيافحماة  مخي  الشفاء

مختي 7714148 033 جانب بناء المالية الجديدمصيافحماةعلي كلثوم.د-   مخي  الحسن 

مختي 7718400 033خلف الشايا القديمة الشارع الرئيسيمصيافحماةاحمد الدرزي.د-    مخي  الحياة  

يمصيافحماةرزان أحمد عباس لألشعة. د يد ب, الحي الجنوب  مركز أشعة7702060 033بناء الوراقة م شارع الوراقة100جنوب الي 

ي مختي 7710830 033 الشارع الرئيسيمصيافحماة  مخي  ابن سينا العلمبر

ي, شارع البلديةمصيافحماة   مخي  مؤيد أسعد مختي OWN033 7718041033 7889908جانب الجيش الشعب 

مختي 7443900 7443900031 031جانب مفروشات الوادي- الطريق العام الحواشحمصبديع ابراهيم الحداد.د-    مخي  الحواش 

مختي الطريق العام- وادي النصارى الحواشحمصهناء السليمان.    مخي  د

مختي 2232015-7437455033 031 الشارع الرئيسيالحواشحمصهزار الخوري للتحاليل.    مخي  د

مختي 7443085 031 الشارع الرئيسيالحواشحمص   مخي  ايمان عبدوش

مختي 4407333 031 ربلة قرب دير مارالياسريف- حمص حمص مخي  عالء رزق

ي مركز أشعة2750416 2014031 031خلف مدرسة عيس سلهب- ضاحية الوليد ريف- حمص حمص مجمع الشهيد الطب 

مختي 2211580 2626414031 031ساحة الشهداء, زيدل ريف- حمص حمصشادي رباحية.د-  مخي  التحاليل الطبية 

فةالشارع الرئيسي, عيون الواديريف- حمص حمص   مخي  منذر عادل العويل مختي 588718 588718043 043جانب مطعم الشر

مختي 7177780 - 7174045 031شارع العام, رباح ريف- حمص حمص مخي  ريم االسعد

مختي 27543022754302 031بناء مارون عبودالحضارة,   شارع عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص   مخي  عكرمة

مختي 2147207 031خلف جريدة العروبة- ساحة الحاج عاطف - المحطة مدينة- حمص حمصمعن الجمالي.د - (حمص)   مخي  النور  

يمدينة- حمص حمص   مخي  ألفا
مختي 2625901 2625901031 031 الزهراء شارع عبد الرحمن الداخل مقابل مدرسة نظير نشيوابر

مختي 2143031 031دوار النخلة- االنشاءات مدينة- حمص حمصعبد الغفار سكاف.د-    مخي  السالم  

مختي 2225469 031جانب فندق الميماس, شارع الملعب البلديمدينة- حمص حمصمخلص طرابلسي.د-   مخي  الطرابلسي  

مختي 26818077 2618440031 031  شارع عدنان المالكيمدينة- حمص حمصلم المحمود.د-    مخي  الزهراوي  

مختي 312788038جنوب دوار المساكن- شارع االهرام مدينة- حمص حمص مخي  الدكتورة افتخار الخالد

هةمدينة- حمص حمصاياد الشلدي.    مخي  د ى مختي 2115487 031خلف بنك عودةشارع اليى

مختي 2625210 2625210031 031شارع عبد الرحمن الداخل-   الزهراء مدينة- حمص حمص   مخي  فاتن الداوود

مختي 27785200 27785200031 031  شارع احمد محرممدينة- حمص حمصفريال أحمد زيود.    مخي  د

كة الكهرباءمدينة- حمص حمص   مخي  هال صباغ مختي 2136964 1031بناء طرابلسي وحويش طمقابل شر

يا شمسمدينة- حمص حمصحنان خليل كنوزي.    مخي  د مختي 2645014 031االرمن الشمالي الشارع الرئيسي مقابل كافتير

ي
ى
مختي 2124783 031مقابل مشفى النور- إنشاءات مدينة- حمص حمص مخي  هدى صاف

ي- الدبالن مدينة- حمص حمص   مخي  ابن سينا مختي 2224393 031شارع عبد الحميد الدروب 

مختي 2629218 031بناء الرحمان, شارع الزهراء الرئيسيمدينة- حمص حمص مخي  عيس سعيد

ياتل مقابل المرصف التجاري السوري– شارع الحمرا الرئيسي مدينة- حمص حمصعصام بريجاوي لألشعة.   مركز د مركز أشعة2485753 2142141031 031جانب سير

ي يبجانب المسبح البلدي, الحمرامدينة- حمص حمص   مخي  مازن كسيب  مختي 2221103 031مجمع الحمرا الطب 

مختي 2630618 031الشارع الرئيسي مقابل خزان الماء, الزهراء مدينة- حمص حمصمحمود الخضور.د-    مخي  التحاليل الطبية 

مختي 2755379 031كرم اللوز شارع الجالء قرب دير المخلصمدينة- حمص حمص   مخي  ميشيل عبدهلل

مختي 2114456 031شارع الحضارة, عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمصمهند خضور.    مخي  د

مختي 2631833 031مقابل جامع فاطمة الزهراءالزهراءمدينة- حمص حمصنبيهة بركات.   مخي  د

هة مقابل مفرق العيادات الشاملة بناء النيلمدينة- حمص حمصنضال محفوض.   مخي  د ى ق دوار اليى هة او كرم اللوز شارع الجالء شر ى مختي 2148304 031 اليى

هةمدينة- حمص حمصأسامة ابراهيم لألشعة.    مركز د ى مركز أشعة2162788 - 2112788 031الطابق االولشارع الجالء,   دوار اليى

مختي 2486252 031مقابل صيدلية الزهراء, شارع فاطمة الزهراء , حي الدرزية مدينة- حمص حمص مخي  وفاء األبير

ىحمصاسامة عصورة.د-    مخي  عصفورة   طةشير مختي 7754669 031جانب مخفر الشر

ون عبود ىحمص   مخي  الدكتور نير مختي 7754244 031الساحة العامةشير

ي.د-    مخي  قطينة 
مختي 44068844406884 031 الشارع الرئيسيقطيناحمصغادة زيبى

مختي 7732114 031بجانب كنيسة القديس بنداليمون, الشارع الرئيسيمرمريتاحمصباسل بيطار.  مختي  د

مركز أشعة7733433 031الحارة الغربية شارع البلديةمرمريتاحمص مركز مرمريتا للتصوير الشعاعي

ىدرعاعصام قلوش.    مخي  د مختي 857658 015 الشارع الرئيسيالصنمير
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ىدرعا   مخي  الدكتورة لينا نجيب المهنا مختي 861166 015 الشارع الرئيسيالصنمير

ي الشعاعي د مركز أشعة224422 224422015 015السبيل موش بن نصيرمدينة- درعا درعافريد االصفر.  مركز األمل الطب 

ي  شارع ابراهيم هنانومدينة- درعا درعاغازي الحريري.د-    مخي  الحريري  
مختي 228732 221732015 015بناء الراصى

مختي 229020 229020015 015فوق سوبرماركت النعمان- حي السبيل-  غرب الكراج مدينة- درعا درعارنا النابلسي.    مخي  د

مركز أشعة3313435 011منتصف شارع الحمرا- خلف الفرن السكري - شعالن دمشقدمشق مركز الدكتور عبد هللا حتاحت لالشعة

مختي 4451539 011بناء الحفار-  جانب حلويات الوسام - شارع حلب دمشقدمشق مخي  عبسي

يا تيل, جانب الركن الفرنسي ,  الجش األبيض دمشقدمشقأدهم الساسة.  مركز أشعة د مركز أشعة3317420 3317534011 011مقابل سير

مركز أشعة4454161 4454161011 011بناء البقاعي شارع جول جمالدمشقدمشقايهم اديب.د-  مركز األديب الشعاعي 

ي عدي للتحاليل الطبية مختي 3318606 011الجش االبيض اول طلعة المهاجرين فوق بن الحموي- مهاجرين دمشقدمشق مخي  أحمد عراب 

ي مختي 3338748 3320062011 011الروضةدمشقدمشق مركز العجمي للتصوير الطب 

اء مختي 6622984 011جانب صيدلية السهليطلعة األسدي, مزة جبلدمشقدمشق مخي  الي 

مختي 4723756 4723756011 011جانب مستوصف دويلعة, شارع كباس , الدويلعة دمشقدمشقنجاة نعمة. د-    مخي  الفايز  

ي,  صالحية دمشقدمشقغيث عناية.د-    مخي  العناية الحديث  
مختي 3324532113323222 011طليابى

مختي 2778325 011بناء النابلسيشيخ محي الديندمشقدمشق مخي  النابلسي للتحاليل الطبية

مختي 7728691 4428691011 40011بناء  شارع بغداددمشقدمشقربيع الرستم.د-    مخي  الرستم  

ي 
ي.د-    مخي  اليوسفى

مختي 2773641 011جانب صيدلية احمد ماهرابن العميد, ركن الديندمشقدمشقطالل اليوسفى

مختي 5641961 4718584011 011جانب دير ابراهيم الخليل شارع كشكولدمشقدمشقعليا االسعد.د-   مخي  العلياء 

مختي 6621178 6621178011 011بناء المعلم86طلعة الشيخ سعد جانب الكازية طريق , مزة دمشقدمشقلؤي اسدي.د-    مخي  األسدي 

مختي 6663404 6611434011 011د/33 موقف االسكان مدخل 14بناء  مزةدمشقدمشقعلي البابا.د-    مخي  البابا  

مختي 6668437 6617575011 601011موقف شيخ سعد, مزةدمشقدمشقبسام زيود.د-    مخي  ألفا  

مختي 4418287 011جانب صيدلية الرحاب. موقف المعرض - شارع مرشد خاطر ,شارع بغداد دمشقدمشق  مخي  الفرح للتحاليل الطبية

ي 
ي-  مخي  الجباصيبى

مختي 3310237 - 3317485 011مخي  نسيب البكري- الجش االبيض دمشقدمشقأحمد الجباصيبى

مختي 5126162 5137005011 227011بناء رقم الشارع الرئيسي, مساكن برزةدمشقدمشقهيثم حمدان.د-    مخي  الهيثم  

مختي 3310705 3310704011 011مقابل فندق بلو تور,  حمرا دمشقدمشقعليا الشاج.    مخي  د

مختي 5123442 011جانب جامع الخليلالشارع الرئيسي, مساكن برزةدمشقدمشق مخي  الخليل للتحاليل الطبية

مختي 4417883 4462648011 011مقابل اسعاف مشفى الهالل االحمر, شارع مرشد خاطر , شارع بغداد دمشقدمشقعدنان الخطيب.د-    مخي  الخطيب  

يالشيخ سعد, المزةدمشقدمشق مخي  المزة للتحاليل الطبية
مختي 6621574 011جانب صيدلية الحنفى

مختي 8831716 8816777011 011القبومقابل صيدلية زباد-خلف كازية الوفاء,  كورنيش الميدان دمشقدمشقنبال المتوالي.د-    مخي  المتوالي  

يتل, موقف النرص, الشارع العام, مساكن برزةدمشقدمشقرياض المدور.د-    مخي  المدور   مختي 5122310 5122310011 13011بناء التأمينات رقم بجانب سير

طة بناء النجار ط- خالد بن الوليد . شدمشقدمشق مخي  القنوات الرئيسي للتحاليل الطبية مختي 2233592 1011مقابل قيادة الشر

ي.د-    مخي  الرازي   
مختي 2743016 2777890011 011جانب صيدلية ابن النفيس,  شارع ابن النفيسدمشقدمشقحكمت طهرابى

مختي 44539684419540 4011بناء رقم  شارع الباكستاندمشقدمشقمحمد علي كعدان.د-    مخي  السبع بحرات 

ة , كشكول , الدويلعة دمشقدمشق مخي  الصفا للتحاليل الطبية مختي 4731686 4721686011 011بجانب مطعم زهرة القلمون, شارع الخرصى

مختي 3319480 011جادة حافظ ابراهيم-الشعالندمشقدمشق مخي  الشعالن

يا , ميدان دمشقدمشقسلم ابراهيم الشياح.د-   مخي  الشياح   مختي 8833929 011مقابل كراجات نهر عيشة, الير

ان و د.د-     مخي  الشام   مختي 4412848 4455003011 011شارع جابر ابن حيان,  تجارةدمشقدمشقرب  فرح.رنا جي 

بية, شارع الشهبندر دمشقدمشق مركز الشنان الشعاعي مركز أشعة3333406 4417567011 011مقابل وزارة الير

مختي 44698999 4450982011 011شارع الملك العادل, ساحة عرنوس دمشقدمشق مخي  التيناوي

مختي 4420595 011مقابل المالية,  ساحة السبع بحرات دمشقدمشقمازن وحيدي.د-    مخي  الواحدي  

مختي 2257567 011مقابل جريدة الثورة, دوار كفرسوسةدمشقدمشق مخي  ملص للتحاليل الطبية

مختي 44486014423336 011بناء عازار شارع العابددمشقدمشقسمير عازر.د-   مخي  عازر   

مختي 23164892317013 011بناء فندق اسيا شارع بور سعيددمشقدمشقبهاء وتار.د- بهاء وتار  .    مخي  د

مختي 8881464 8884941011 011بناء بندقنهر عيشة, الميداندمشقدمشقريما بندق.د-    مخي  بندق   

ي ميشيل سابا. د-    مخي  بيوسنير   ي, الجش االبيضدمشقدمشقناح 
مختي 4436897 4436895011 - 4436896 011شارع عمر المختار, الطليابى

ى المغناطيسي مركز أشعة4455929114410649 011 شارع الخطيبدمشقدمشق مركز النجمة الشعاعي للرنير

مختي 44151644415164 011 دوار القصوردمشقدمشقرجاء شاغوري.د-    مخي  الشاغوري  

  ( ي.د)دار األشعة  مركز أشعة2248281 2224736011 011بناء النجار شارع خالد بن الوليددمشقدمشقعبد الفتاح الحلب 

يدخلة مطعم الريان- شارع العابد دمشقدمشقبسام الحافظ.  دار األشعة  د
مركز أشعة4464346 4464342011 011بناء الميدابى

ى دوارة.د-    مخي  دوارة   مختي 2315180 2311733011 31011البناء رقم خلف موقف االزبكية,  شارع بغداددمشقدمشقياسير

مختي 27223052716212 011جش النحاس ركن الديندمشقدمشقبسام باكرلي.د-    مخي  دياربكرلي  
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مختي 4452275 4452275011 5011رقم قبل عصير رامز, شارع بغداددمشقدمشقأكثم اسكندر.    مخي  د

ي الشعاعي.   مركز د ىدمشقدمشقمأمون الطب  مركز أشعة5442736 5410743011 011بناء شالحشارع االمير

مركز أشعة6628111 1011طابق - بناء الصفدي  - 14بنايات ال - مزة دمشقدمشقرنا الضللي للتصوير الشعاعي.  مركز د

مختي 4735338 011مقابل دخلة المدارس, الشارع الرئيسي , دويلعةدمشقدمشقالياس داغر. مخي  د

ي للتصوير الشعاعي. مركز د
مركز أشعة4432430 011بناء درويش, جادة النحالويشارع بغداددمشقدمشقعيس صهيوبى

وع دمردمشقدمشقسندس الحاج. مخي  د مختي 3148605 3137387011 011وادي المشاري    ع الشارع الرئيسي, مشر

مختي 6628169 6628127011 011مقابل صيدلية التمر, الشيخ سعد , مزةدمشقدمشقظالل السعيدي. مخي  د

مختي 44297044474028 011شارع فارس خوريدمشقدمشقابراهيم فضول. د-    مخي  فضول  

مركز أشعة4411716 011مقابل باب اسعاف مشفى الهالل االحمر, شارع بغداد دمشقدمشقفراس قريط.د-    مركز فراس قريط لألشعة 

وع دمردمشقدمشقسوسن بوري. د-    مخي  المستقبل   مختي 3129211 3117416011 011 ب 10جزيرة  مشر

مختي 4411162 011دخلة البنك الدولي للتجارة و التمويل شارع الباكستاندمشقدمشقعزيز محمد الغباش.د-    مخي  غباش  

مختي 3317922 011شارع نسيب البكري, الجش االبيضدمشقدمشق مخي  الدكتور غسان منصور للتحاليل الطبية

مختي 22960290 011مجمع فكتوريا التجاريالقوتليدمشقدمشقمحمد سعيد حبش.د-  مخي  حبش  

ى الشعاعي.    مركز د مركز أشعة2726584 011الشارع الرئيسي ركن الديندمشقدمشقهاشم طالب ياسير

ي, صالحية دمشقدمشق  المخي  الصحي
يجانب مشفى الطليابى

مختي 6440305 3326082011 - 332601 011بناء شويكابى

مختي 4461313 011مببى اذاعة ارابيسك- جادة الفضيل بن عياض - مزرعة دمشقدمشقهدى عبد الرحمن الجمال-  مخي  الهدى 

يمساكن برزةدمشقدمشق مخي  قداح للتحاليل الطبية مختي 5136186 5134948011 011جانب مطعم الرواب 

مختي 54407615435376 011 باب توما منطقة األشلةدمشقدمشقجورج كناكري.د-    مخي  كناكري  

مختي 4413191 4462943011 011مقابل مشفى الزهراوي,  قصاع دمشقدمشقشبل الخوري.د-    مخي  القصاع  

ي   ي.د-  مخي  قطرنح  مختي 3319101 3311540011 011شارع عبد الملك بن مروان, ابو رمانة دمشقدمشقنزار قطرنح 

مختي 3341539 433011 - 3313440 011مقابل السفارة الهولندية, ابو رمانة دمشقدمشقخالد الحمصي.  مخي  د

مختي 4721068 011جانب صيدلية المجد, ابو عطاف, دويلعةدمشقدمشق مخي  خليل جميل البديوي

ى دمشقدمشقخليل راشد.   مخي  د مختي 5428359 5428359011 011جانب صيدلية النيلجادة القوتلي,  شارع األمير

مختي 2322492 2311813011 011بناء الوتارجانب فندق الماجد- ايار خلف سينما السفرا 29شارع دمشقدمشقسمير خواجكية.د-    مخي  الخواجكية  

ي دمشقدمشقاسماعيل. مخي  لبابيدي ود
ي, الطليابى

مختي 3315380 3330370011 011مقابل مشفى الطليابى

ي
مختي 4465977 4465988011 011مقابل صيدلية المزرعة,  شارع الشهبندر دمشقدمشق  مخي  مي مهايبى

مختي 2724061 2724060011 011مقابل افران ابن العميد, الشارع الرئيسي , ركن الديندمشقدمشقسليم مرصي.د- دمشق -    مخي  مرصي 

ي  يدمشقدمشقهنادي مطيط. د-    مخي  مطيط الطب 
مختي 22465472257206 011جانب مشفى المجتهد موازيبى

ي  بية دمشقدمشقزكي شيخ.د - (دمشق)   مركز التصوير الطب  يأول الجش االبيض, دوار الير مركز أشعة33198921 3335191011 011بناء مرصف التسليف الشعب 

مختي 6668180 011طريق المشفى العسكري- الشيخ سعد- المزةدمشقدمشق مخي  مهند خليل

ي مول, طابق فيالت غربية,  مزة دمشقدمشقعصام مرادي.د-    مخي  المرادي  
مختي 6665452 666305411 1011سيبر

ى دمشقدمشق مخي  مبى الخطيب مختي 5416941 011مقابل جادة االصالح, شارع االمير

وع دمر دمشقدمشق مخي  الطراف مختي 113145312مقابل صيدلية مازن عباس-حي الورود- مشر

مختي 2131094 2131092011 011مقابل مشفى المجتهد, المجتهد دمشقدمشقنجيب احمد.د-    مخي  النجيب  

مختي 5427586 5444335011 011برج الروس دخلة كنيسة الصليبدمشقدمشقانطوان ناصيف.د-  مخي  ناصيف  

ي و بزرة مختي 44654714447495 011بناء نهالوي شارع بغداددمشقدمشق مخي  علب 

ي  ,  الجش االبيض دمشقدمشق   مخي  عمر حبش
مختي 3326319-3348664011 011عزار جيكو. مقابل د, نزلة الطليابى

ي دمشقدمشق مركز المرنان المفتوح
ي- نزلة الطليابى

مختي 3347789 011خلف مشفى الطليابى

مركز أشعة6641144 6641144011 011مزة شيخ سعد مقابل المدرسة الفرنسيةدمشقدمشق مركز الدكتور محمد كريم لالشعة

مختي 3140145 011جادة الورودحي الورود-مساكن الحرس -شارع العام, دمر الغربية دمشقدمشقردينة علي جبيلي.    مخي  د

مختي 5128453 2773837011 1011بناء شمدين, ط ساحة شمديندمشقدمشق   مخي  ركن الدين

ي مختي 2214974 - 2221773 1011بناء وزراة االسكان والمرافق طساحة المحافظة, الصالحيةدمشقدمشق   مخي  سابا و نقيب الطب 

يمقابل كازية الجد,  شارع انور العطاردمشقدمشقسامي سابا.د-    مخي  سابا  
مختي 444886311/4427065 011بناء الكويبر

ى القدماء,  الروضةدمشقدمشقهدى سبح.د-    مخي  سبح   مختي 3321643 011مقابل المحاربير

مختي 6625854 6664994011 011جانب فالفل عل كيفكفيالت متصلة,  مزة جبل دمشقدمشقسامر محمود.   مخي  سامر  د

ي.د-    مخي  الشهبندر  
ي5بنار قم -المزرعة شارع عمر المختار دمشقدمشقماهر القطيبى مختي 3324938 011بناء الطيب 

ى و عبيد للتحاليل مختي 2311255 2324512011 - 2324511 011بعد فرع بنك بيموساحة السبع بحرات,  ايار29 شارع دمشقدمشق   مخي  شاهير

مختي 22560592226629 011بناء الزيبق للمفاتيح شارع خالد ابن الوليددمشقدمشقحسام شحرور.د-   مخي  شحرور  

مختي 4453295 011جانب مدرسة المعونةمقابل المشفى الفرنسي, القصاعدمشقدمشقرياض شلهوب.د-    مخي  شلهوب  

مركز أشعة4716824 - 4731992 011اول مفرق الدويلعة دويلعةدمشقدمشقشحادة حنون.    مركز د
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از اسماعيل الجارودي مختي 5135371 011طريق مساكن برزة, مقابل مشفى ابن النفيس دمشقدمشق مخي  شير

ى المغنطيسي بيةدمشقدمشق مركز سيغما للرنير مركز أشعة3342766 3334535011 011فوج االطفاء, ساحة الير

يا سكان ي سير مركز أشعة8833880 8822882011 - 8833883 011مقابل مشفى المجتهد, المجتهد دمشقدمشق العيادة السورية للتصوير الطب 

ي, الشارع الرئيسي, الطبالةدمشقدمشقيوسف عبدو.د-    مخي  الطبالة  
يموقف ابو هابى

مختي 4723268 011فوق بقالية ابو هابى

ي   ي.د-   مخي  تسابحح 
كسية, العفيف دمشقدمشقهدى مدبى مختي 3320365 011شارع الشر

ي  مركز أشعة3334537 3338877011 011جانب جامع الجش, اول طلعة العفيف , الجش االبيض دمشقدمشقغسان قصير.د-  مؤسسة التصوير الطب 

ي الشعاعي مركز أشعة4471533 44662500011 011 - 4466500 011شارع الملك العادل ساحة الشهبندردمشقدمشقياش علي. د-    المركز الطب 

ي, كورنيش الميداندمشقدمشقوفيقة زرزور. مخي  زرزور د مختي 8824424 8824124011 011بناء زرزورموقف الكواكب 

مختي 5947100 011مقابل المالية, شارع النرص التلريف دمشقجهاد أحمد سكر.    مخي  د

مختي 7751327 011جانب المحكمة شارع الرئيس حافظ االسدالقطيفةريف دمشق  مخي  عمر دلة

مختي 69123916912391 011شارع المدارس,  كسوة بلدالكسوةريف دمشقعبدهللا الحسامي.د-    مخي  الحسامي  

مختي 5448034 011الشارع الرئيسيبلودانريف دمشقتريز فرح. مخي  د

اء مختي 6815163 011 الشارع الرئيسيجديدة عرطوزريف دمشق   مخي  الي 

مختي 6812348 011مقابل مقسم الهاتف- امتداد شارع المخفر جديدة عرطوزريف دمشق مخي  هبة شيخ عثمان

مختي 6814033 011مقابل شارع الوزير,  الشارع الرئيسي جديدة عرطوزريف دمشقجهاد حربالي.   مخي  ايبال للتحاليل د

مختي 5638891 011فوق مطعم زرزور, ساحة الرئيس جرماناريف دمشقنائل نعمة. مخي  د

مختي 5627743 5616085011 011جانب صيدلية جرمانا, شارع السبيل جرماناريف دمشق مخي  غانم

ي أبو شاش الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق مركز جرمانا الشعاعي
مركز أشعة5619399 5628897011 011بناء هابى

ي
ياتيل- ساحة الرئيس جرماناريف دمشق مخي  لبابة الخطيب الكسوابى كة سير مختي 5640353 011مقابل شر

مركز أشعة5635393 5635393011 011شارع البلديةجرماناريف دمشقيوالند سكاف.  عيادة األشعة الحديثة د

مختي 5627473 5627473011 011مقابل مطعم النجوم,  شارع موقف البلدية جرماناريف دمشق  مخي  رنا قاموع

ي
مختي 5638666 011بناء جي  و صقرمقابل مطعم النوافير, الشارع العامجرماناريف دمشق  مخي  سمير حمابر

مختي 5642308 011بناء الخطيبجانب مول جرمانا, شارع ابراهيم الخليلجرماناريف دمشقسناء غالي.    مخي  د

  ساحة الرئيسجرماناريف دمشقصياح ابراهيم.    مخي  د
جانب حلويات نفيسة, قبو بناء بنك 

االردن
مختي 5637111 011

ي- مقابل حلويات نفيسة - ساحة الرئيس جرماناريف دمشقجرمانا-  العيادة الشعاعية التخصصية  مركز أشعة5632790 011بناء الحلب 

مركز أشعة5613757 011 ساحة السيوفجرماناريف دمشق  عيادة يوسف برو الشعاعية

مختي 5610282 5610282011 011موقف الروضة, الشارع العام جرماناريف دمشق مخي  زكية الحارث للتحاليل الطبية

د مختي 5642138 5634141011 011طابق قبومقابل دخلة البيدر,  الشارع الرئيسي جرماناريف دمشقزهير ابراهيم.    مخي 

ى- الشارع الرئيسي - ضاحية االسد حرستاريف دمشق مخي  علي سعيد ى سوبر ماركت الش و نيفير مختي 5354966 011بير

ي,  شارع المحطةالبلد- دمر ريف دمشق   مخي  حيدر دمر
ر
مختي 31122753112275 1011بناء رقم مقابل المعهد الفندف

مركز أشعة6719962 011جانب موقف خزان المياهشارع جمال عبد الناضصحناياريف دمشقسامر. مركز النور لألشعة د

ةصحناياريف دمشق مختي  الشامي مختي 6718820 6718820011 011الشارع الرئيسي قبل الكنيسة مباشر

فية صحنايا صحناياريف دمشقصحنايا-  مخي  الوليد للتحاليل الطبية  مختي 6722885 011موقف الخزان- اشر

فية صحناياصحناياريف دمشقمتوج مصطفى.    مخي  د ي آذار جانب جش المشاة8ضاحية , الشارع الرئيسي, أشر
مختي 8225999 011بناء الكويبر

مختي 6733473 011مقابل بنك بيموصحناياريف دمشقسناء زين الدين.  مخي  د

ي   ي.د-  مخي  صارح  مختي 6714958 011  ساحة الكنيسةصحناياريف دمشقناح 

ريف دمشق مخي  غياث ريا
- ضاحية األسد 

حرستا
مختي 16115353196بناء  - 4جزيرة س- ضاحية االسد 

ريف دمشق   مخي  هدى طموق
- ضاحية األسد 

حرستا
مختي 53525605354660 126011بجانب الرصاف االلي للمرصف العقاري, 2الجزيرة , الشارع العام

ريف دمشقالدكتور باسم خير بيك-  مخي  خير بيك 
- ضاحية األسد 

حرستا
مختي 5351188 5357777011 20011محرصى جانب دوار البلدية, 2الجزيرة 

ىريف دمشق   مخي  زكريا شمس الدين ى منير يLGمقابل وكالة ,  الشارع العامعير
مختي 5846555 5844555011 011طابق ارصى

مختي 5773093 011الشارع الرئيسي قرب الجامعمخيم الوافدينريف دمشق مخي  لم حداد

ى  مختي 5772767 011مخيم الوافدين الشارع الرئيسي جانب موقف الشفيسمخيم الوافدينريف دمشقالوافدين-  مخي  شاهير

ريف دمشقايمن محمود ناض.  مخي  د
معضمية 

القلمون
مختي 7236825 011 الشارع العام

ود)   مخي  النجاة   ودريف دمشق(يي  ي  لشارع الرئيسييي 
مختي 7812580 7810616011 011بناء حصوابى

مختي 751417 043خلف صيدلية الحسامالشيخ سعدطرطوس مخي  ايمن شعبان

مختي OWN043 71113443718160شارع جول جمال فوق الصيدلية العماليةبانياسطرطوسبسام حمزة.    مخي  د
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مختي OWN043 710425043 710425  شارع القوتليبانياسطرطوسحسان علي اسماعيل.    مخي  د

فة الطريق القديم بجانب مفرق الروضةبانياسطرطوس  مخي  هند الحايك مختي OWN043 611002043 611002الشر

ي.    مخي  د  للتحاليل الطب 
ى يشارع جول جمالبانياسطرطوسمحمد ياسير

مختي 714025 712025043 043بناء المالية, طابق ثابى

يبانياسطرطوس مخي  نبيلة فارس للتحاليل الطبية مختي OWN043 720986  شارع الجابري قرب مرصف التسليف الشعب 

ج, ط  الشارع جول جمالبانياسطرطوسنجوى الخوري.    مخي  د مختي 713286 1043بناء الي 

يبانياسطرطوس مخي  رامز اسماعيل علي مختي 718991 043حي القصور الجنوب 

مختي 768810 4043بناء- طريق القدموس - القصور بانياسطرطوسوليد علي الخطيب للتحاليل الطبية.  مخي  د

ي-  بناء المالية شارع الكورنيشدريكيشطرطوسعلي علي.    مخي  د
مختي 563353 563353043 043طابق أرصى

مركز أشعةOWN043 565980شارع عبد المنعم رياض مقابل نقليات االقدموسدريكيشطرطوس ابراهيم مرهج لألشعة

مختي OWN043 567207شارع مقالعدريكيشطرطوس المخي  السوري الحديث

مختي OWN043 535514043 531483 ساحة دريكيشصافيتاطرطوس   مخي  النور

مختي 535644 531644043 043مقابل مؤسسة الكهربا   الشايا القديمةصافيتاطرطوس   مخي  ألفا

مختي 537900 537333043 043بناء السالمالشارع الرئيسيصافيتاطرطوس(صافيتا )   مخي  الرازي  

يصافيتاطرطوس   مخي  الوزان
ر
ف مختي 525370 535045043 1043مقابل عيادة الدكتورأكرم جبور, ط  الحي الشر

قية صافيتاطرطوسنغم جرجس العم.  مخي  د ى الجرن- الساحة الشر مختي 814262 043عير

قية صافيتاطرطوس مخي  سامر كمال بريدي مختي 541407 043بناء ابراهيم حسون- الكراج - الساحة الشر

قيةصافيتاطرطوسشى محمد للتحاليل الطبية.  مخي  د مختي 532357 532357043 043الساحة الشر

  ( ي
ى
قية,  الشارع العام صافيتاطرطوسصافيتا)مركز األشعة و االيكوغرف مركز أشعة534039 043الساحة الشر

طرطوسعلي عيس لألشعة.   مركز د
- طرطوس 

مدينة
شارع الثورة,   مشبكة 

NEAR TO ALKARAMEH 

SCHOOL
مركز أشعة318166 318133043 043

طرطوس مخي  علي محمد عثمان
- طرطوس 

مدينة
ي, حي الحمرات مختي 315068 043شارع الخليج العرب 

طرطوس   مخي  المعال
- طرطوس 

مدينة
ي- شارع الثورة  مختي OWN043 217204مقابل البنك العرب 

طرطوسعلي عصفورة. مخي  الرازي للتحاليل الطبية د
- طرطوس 

مدينة
مختي 222252 222252043 043بناء محمود ناضبناء محمد ناض- شارع اللحودية

طرطوس مخي  الصفصافة للتحاليل الطبية
- طرطوس 

مدينة
مختي 606306 043مقابل البلديةالصفصافة

طرطوسطرطوس-    مخي  اليوسف 
- طرطوس 

مدينة
مختي 324199 043بناء بنك بيمو  شارع الثورة

ي المركزي
طرطوس مخي  التقبى

- طرطوس 

مدينة
يالمشبكة مختي 323452 043بناء البنك العرب 

طرطوس  مركز التشخيص الشعاعي
- طرطوس 

مدينة
مركز أشعة212852 328598043 043بناء خبازشارع التحرير

ى للتحاليل.  مخي  د طرطوسديمة كمال ياسير
- طرطوس 

مدينة
يالمشبكة ق البنك العرب 

مختي 329455 325035043 043شر

طرطوس مخي  فايزة أحمد منصور
- طرطوس 

مدينة
طة مختي 232351 043دوار الشر

طرطوسسمعان الضيعة لألشعة.    مركز  د
- طرطوس 

مدينة
مركز أشعة326991 229911043 14043رقم شارع هانو

طرطوسسناء ليال.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
جمانجنوب مدرسة الكرامة, المشبكة مختي 322415 322415043 043فوق محل الير

طرطوسسىه محسن.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية- شارع الثورة  مختي OWN043 214624043 214624دوار الشر

طرطوسمحمد حمدان. مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 227332 227332043 043بناء مازن الشيخشارع اللحودية

طرطوس  مركز الدكتور منذر جابر للتشخيص الشعاعي
- طرطوس 

مدينة
مركز أشعة212155 212155043 043بناء الحربوكيشارع صالح العلي, الرمل

طرطوسأميمة نعمة.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي OWN043 225915 - 321121جانب المتحف,   حي القيرصية 
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طرطوسصفاء حنا. مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 370084 043مقابل االهلية للنقلشارع الثورة

طرطوسشفيق خليل. مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 312740 312740043 043بناء سخيةشارع التحرير

طرطوس مخي  فيحاء فاضل ديوب
- طرطوس 

مدينة
مختي 323977 043سوق النسوان, المشبكة

طرطوس  مخي  جورج الياس
- طرطوس 

مدينة
مختي 216332 043بناء مقديسي شارع همامو

ي طرطوس مخي  حسان رستم الطب 
- طرطوس 

مدينة
ى- سوق النسوان - شارع المشبكة العليا  مختي OWN043 322482222007فوق صيدلية كمال ياسير

طرطوسحسان شور.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 229165229165 043بناء بنك بيمو  شارع الثورة

طرطوس مخي  هيالنه محمد
- طرطوس 

مدينة
مختي 330002 043مجمع داوود التجاري

طرطوسسليمان غانم. د-  مخي  ابن حيان 
- طرطوس 

مدينة
طة, المشبكة العليا مختي 314293 043دوار الشر

طرطوسعماد عرنوق.   مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 221316 221316043 043بناء سخيةالمشبكة,  شارع الزهور

ح د  ى ح.   مخي  قنير ى طرطوسنيقوال ايليا قنير
- طرطوس 

مدينة
مختي 213913 221921043 1043ط,بناء كراز  المنشية شارع عدنان المالكي مقابل تكسي ناض

طرطوس مخي  لميس هوال للتحاليل الطبية
- طرطوس 

مدينة
ق- شارع الكرامة  مختي 371920 043بناء برج الشر

طرطوس  مخي  منصور
- طرطوس 

مختي 32784032781 043بناء عرنوق شارع عدنان المالكيمدينة

طرطوسمريم وجيه عدرا.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 325161325161 043بناء سخيةمقابل مجمع الحذاء االحمر, المشبكة

ى طرطوس   مخي  مظهر شاهير
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية بناء مشفى الحاج صالح مختي 322990 322990043 043بناء الحاج صالحشارع الثورة دوار الشر

ي طرطوس المركز الحديث للتصوير الطب 
- طرطوس 

مدينة
ي - شارع الثورة - المشبكة  مختي 326444 043جانب محالت عروس- مقابل البنك العرب 

طرطوسمحمد علي للتحاليل الطب. مبى  و د.  مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 227442 315388043 2043طشارع الزهور فوق مجمع آفاق التجاري

طرطوس مخي  نجاح محمد ميهوب
- طرطوس 

مدينة
مختي 328510 043شارع الثورة, المشبكة

طرطوس مخي  نزيه عيس جرجس
- طرطوس 

مدينة
مختي 235144 2043شارع هنانو فوق حلويات لطش طابق 

طرطوسسمر محمود شوكه علي.  مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 210750 043خلف سينما العباسية, المشبكة

طرطوس   مخي  سىه ميهوب
- طرطوس 

مدينة
ق بنك عودة,   شارع الثورة مختي 225612 225615043 043بناء النرصشر

ى المغناطيسي طرطوس مركز طرطوس للرنير
- طرطوس 

مدينة
مركز أشعة224100 2392393043 043بناء حجار  شارع الثورة

طرطوسنهيد كمال بشور.  مخي  طرطوس د 
- طرطوس 

مدينة
مختي 313337 222229043 043ابراهيم ابراهيمشارع عدنان المالكي جانب التجاري السوري

طرطوسقيس سليمان.  مركز طرطوس لألشعة د
- طرطوس 

مدينة
مركز أشعة234400 043بناء حميدوجانب الصيدلية العمالية, اللحودية

ي.    مخي  د طرطوسوعد المحمد للتحاليل الطب 
- طرطوس 

مدينة
مختي 223767 316580043 043الملعب البلدي  جانب البلدية

طرطوسوفاء سلمان.    مخي  د
- طرطوس 

مدينة
مختي 330021321628 043 مقابل طالل يوسف للنظاراتشارع الوحدة, المشبكة
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طرطوسزياد نسيم عرنوق.    مركز د
- طرطوس 

مدينة
يشارع الثورة, المشبكة مركز أشعة221316 327427043 043 - 327431 043جانب البنك العرب 

ى الزرقاطرطوسعبير سليمان. مخي  د مختي 731962 043جانب المقامالشارع الرئيسيعير

مختي 657358 043مجمع األطباء- المقص قدموسطرطوسوسيم شعبان لالشعة.   مركز د
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جلديةطبيب712560 023ساحة البازار الشارع الرئيسيأريحةادلب أحمد عبدو رحيم

جراحة عامةطبيبOWN023 414035 - 416960مدخل السوق, قرية الفوعةريف- ادلب ادلب حسن مصطفى السعيد

عظميةطبيب240337 023قرب صيدلية األمامشارع البازارمدينة- ادلب ادلب ايمن جاسم السياد

جراحة عامةطبيب239783 023خلف جامع الحمصي  شارع الحورةمدينة- ادلب ادلب بوريس اإلسكندر فرولوف

عظميةطبيب261112 023جانب جامع الحمصي شارع المطاعممدينة- ادلب ادلب حسن مصطفى جبارة

جراحة عامةطبيب232874 023ساحة البازارمدينة- ادلب ادلب زياد عبد العزيز

جراحة عامةطبيب257099 023مقابل مجوهرات سكسوكسوق الصاغةمدينة- ادلب ادلب سَمار هشام سيفو

جراحة عامةطبيب547797 023فوق صيدلية مالكسارحة البازار, كفر نبل, معرةمدينة- ادلب ادلب طارق مصطفى السلوم

أذن أنف حنجرةطبيب261150 023قرب صكوك  ساحة الصاغةمدينة- ادلب ادلب مجاهد محمد علي كردي

يمدينة- ادلب ادلب محمد أديب مصطفى زكور يطبيب236210 236210023 023مقابل صيدلية انس  شارع المتنب 
ي    ح مرصى تشر

طبيب262124 023فوق مركز نصير بركاتغرب الساعةمدينة- ادلب ادلب محمد السيد علي
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيبOWN023 238789سوق الصاغةمدينة- ادلب ادلبزكريا عصفور. محمد م

ي
نسائية و توليدطبيب3238596 - 238585 023ضمن مشفى مطلقمدينة- ادلب ادلب مرام عبد اللطيف القاصى

صدريةطبيب238051 023فوق الصدلية العمالية  شارع البازارمدينة- ادلب ادلب مها عبد اللطيف عالء الدين

أذن أنف حنجرةطبيب233858 023شارع الكنيسةشارع المأمون,   ساحة البازار مدينة- ادلب ادلب ميشيل جورج مرجانة
ى جراحة عامةطبيب624625 023 اذار8شارع جش الشغورادلب فراس جاسم الحسير

ىادلب جمعة عبد الرحمن أبوراس جراحة عامةطبيب245415 023 الشارع الرئيسيشمير

ىادلب صفوة زيدو زيدو طب عامطبيب752686 023مقابل جامع الروضةالشارع الرئيسيسلقير

ىادلب وئام معن الخطيب طب عامطبيب755555 023جانب جامع السوقسلقير

يكفرنبلادلب عبد االله محمد خير االسماعيل جراحة عامةطبيب546876 023الحي الجنوب 

أطفالطبيب520410 1023ط, بناء ناض يوسف الشارع الرئيسيمعرة النعمانادلب حامد سليم شيخ طه

جراحة عامةطبيب521077 1023ط , شارع ابو العالء الشارع الرئيسيمعرة النعمانادلب حسان محمد جميل النداف

غدد صم وسكريطبيب511548 023مقابل صيدلية المعرة الشارع الرئيسيمعرة النعمانادلب عبد الحميد الرضا

ي ريف- الحسكة الحسكة  مبى داوود الجفال
ر
ف أذن أنف حنجرةطبيب320522 052خلف الحديقة الحمرا- غويران شر

ىمدينة- الحسكة الحسكة  أحمد غديف مشوح قلبيةطبيب222066 1052ط  شارع فلسطير

قلبيةطبيب224885 052شارع النهضةمدينة- الحسكة الحسكة  أحمد محمد سلطان العلي

عينيةطبيب313321 052عبارة حاجو, ساحة الرئيسمدينة- الحسكة الحسكة  جوان علي عبد الكريم

ى سلمان الحنيف ىمدينة- الحسكة الحسكة  حسير أطفالطبيب361773 223968052 052قرب صيدلية النوري شارع فلسطير

ى األوسكان جراحة عامةطبيب318755371995 1052ط, بناء أدمو  شارع الخابورمدينة- الحسكة الحسكة  دورسن حسير

عظميةطبيب318900 1052ط , بناء شويش شارع شكري القوتليمدينة- الحسكة الحسكة  راشد سعيد يوسف

هضميةطبيبOWN052 229424 صالحيةمدينة- الحسكة الحسكة  رياض محمد مهدي العثمان

أذن أنف حنجرةطبيب321395 321395052 052مقابل مدرسة الغسانية شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة  سعيد جميل كوركيس

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عامر صالح بشار طبيب317835 052جانب صيدلية النجاح, شارع فلسطير
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيبOWN مدينةمدينة- الحسكة الحسكة  عبد الحكيم برحو العزاوي



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عبد الناض مال محمد داخليةطبيب226178 1052ط , بناء جاويش شارع فلسطير

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عماد اسكندر فيلو جراحة عامةطبيب220025 052جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطير

ى مقابل مشفى شابومدينة- الحسكة الحسكة  فؤاد خلف السيد طبيب314656 052شارع فلسطير
جراحة بولية و 

تناسلية

ىمدينة- الحسكة الحسكة  كرم جوزيف مسعودي جراحة عصبيةطبيب316860 052جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطير

نسائية و توليدطبيب318998 052ساحة السيد الرئيس شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة  محمد خرصى كراش

ىمدينة- الحسكة الحسكة  مروان رزقو ايليا ي شارع فلسطير
قلبيةطبيب317722 2052ط , بناء رشدابى

عصبيةطبيبOWN052 311616 شارع سينما القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة  ياش محمد عثمان

طبيبOWN052 311407 شارع يسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة أفرام يوسف كورية
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

طبيب228873 052بناء مرشو- مقابل الساعة - شارع الجامع الكبير مدينة- الحسكة الحسكة اسديم تركي الناض
جراحة بولية و 

تناسلية

قلبيةطبيب229225 051شارع النهضة, مقابل صيدلية الحياةمدينة- الحسكة الحسكة اكرم رشيد رستم

نسائية و توليدطبيب311841 052شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة امال ثابت احمد

ىمدينة- الحسكة الحسكة جاك عبد المسيح كورية طبيبOWN052 316088310197شارع فلسطير
جراحة بولية و 

تناسلية

ائيل قريو ىمدينة- الحسكة الحسكة جوزيف جي  أذن أنف حنجرةطبيبOWN052 319954052 312916 شارع فلسطير

ىمدينة- الحسكة الحسكة جوهرة عبيد الحنش نسائية و توليدطبيب311400 052هزاع. جانب مركز اشعة د, شارع فلسطير

قلبيةطبيب377654 052الشارع العام حي الناضةمدينة- الحسكة الحسكة حبيب حنا ايشوع

ى حمود الناض أذن أنف حنجرةطبيب222227 2052طابق  شارع القوتليمدينة- الحسكة الحسكة حسير

ي طبيب229810 052بناء سمعان زكي خلف الجامع الكبيرمدينة- الحسكة الحسكة خالد خلف اللح 
جراحة بولية و 

تناسلية

ي راغب ىمدينة- الحسكة الحسكة رامي ناح  جراحة عصبيةطبيب312431 1052ط, بناء راغب شارع فلسطير

ى بناء دكتور فؤاد دكور مدينة- الحسكة الحسكة رندا ملكي الفارس نسائية و توليدطبيب313182-052دانب مخي  لولو- شارع فلسطير

جراحة عامةطبيب220022 052 شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة زهير يوسف جورج

نسائية و توليدطبيب228538 052شارع كراج النجمةمدينة- الحسكة الحسكة ساكن محمد الراوي

ى مدينة- الحسكة الحسكة ساالر فرحان نجار هضميةطبيب44726 052بناية عطاهلل- شارع فلسطير

ىمدينة- الحسكة الحسكة سعيد عمر علي داخليةطبيب313799 052شارع فلسطير

ي ح  عظميةطبيبOWN052 317723 شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة سمير باخوس منير

ي باص- الكالسة - الناضة مدينة- الحسكة الحسكة طلحة محمد يوسف
طب عامطبيب376043 052عند موقف سيبر
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جراحة صدريةطبيب227877 052مقابل صيدلية الصالحشارع ثانوية الموحدةمدينة- الحسكة الحسكة عبد الباسط الخنافر

ى قلبيةطبيب318973 052جانب صيدلية كريم, شارع القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة عبد الرحمن ابراهيم أمير

عصبيةطبيب220607 052الشارع الرئيسيمدينة- الحسكة الحسكة علي خرصى بكر

داخليةطبيب228799 052شارع الخابورمدينة- الحسكة الحسكة عيس سليمان خلف

جراحة عامةطبيبOWN052 313182 شارع نهدامدينة- الحسكة الحسكة فؤاد الياس كور

ىمدينة- الحسكة الحسكة فارس يوسف حمو عصبيةطبيب220388 2052ط , علي.بناء  شارع فلسطير

قلبيةطبيب315415 052شارع يوسف العظمة- شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة قاسم محمد العلي

صدريةطبيبOWN052 220071شارع الكرمليمدينة- الحسكة الحسكة كميل عبد المسيح كورية

طبيب372913 052جانب الكنيسة االشوريةمدينة- الحسكة الحسكة محمد جميل حمي
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيب350025 052جانب صيدلية بدروس- شارع الجامع الكبير  - مدينة- الحسكة الحسكة محمد حسن جمعة

طب عامطبيبOWN052 316324 شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة محمد ذيب مشهور

عينيةطبيب314645 052شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة محمد سليمان خلف

داخليةطبيب312899 052شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة محمد علي مال موش

ي داخليةطبيب320089 - 228227 052دوار الصاحيةمدينة- الحسكة الحسكة محمود محمد حاح 

جراحة عامةطبيب313100 052مقابل مخي  آمد خلف- شارع سينما القاهرة مدينة- الحسكة الحسكة مروان صالح الحمود

ى مدينة- الحسكة الحسكة مالك عمر علو نسائية و توليدطبيب369446 052سوق التجارية- شارع فلسطير

طب عامطبيب376070 052مساكن الشهداءمدينة- الحسكة الحسكة مناضل محمد بكرو

صدريةطبيبOWN052 224877شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة موريس عبد المسيح موري

ىمدينة- الحسكة الحسكة موش حميد عبدهللا طبيب228735 052شارع فلسطير
جراحة بولية و 

تناسلية

ي ىمدينة- الحسكة الحسكة نوح مدحت دريب  هضميةطبيب315317 1052ط , حجو شارع فلسطير

جراحة عامةطبيب320184 228880052 052شارع القاهرة-  مركز المدينة مدينة- الحسكة الحسكة هاشم عواد حمينة

ىمدينة- الحسكة الحسكة همرين صالح الدين شيخ ظاهر نسائية و توليدطبيب52229939شارع فلسطير

نسائية و توليدطبيب221578 052شارع سينما القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة وسام عبد المصطفى

ى ى قدور حسير نسائية و توليدطبيب319500 - 321570 052ساحة الرئيس شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة ياسير

جراحة عامةطبيب231926 052مشاكن مرشومدينة- الحسكة الحسكة يوسف اسماعيل رستم

صدريةطبيب424358 052مقابل صيدلية الحايكشارع الوحدةالقامشليالحسكة  اميل هابيل عبدو
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صدريةطبيب423400 1052طشارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  جون شير رامي الفرحة

جراحة عامةطبيب425519 052شارع كنسية الشيانالقامشليالحسكة  حسن شيخ عمر مشايخ

ي عثمان أحمد
أطفالطبيب432071 052شارع تغلبالقامشليالحسكة  حسبى

القامشليالحسكة  حكيمة سليم شمسي
نسائية و توليدطبيب437424 052مقابل صيدلية كيمشارع مرصى

طبيب438249 052شارع تغلبالقامشليالحسكة  حميد سعيد سعدون
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب430259 430259052 052مقابل صيدلية رموشارع مشفى نافذ, حي الوسىطالقامشليالحسكة  رضوان سعيد محمد

داخليةطبيب426942 052جانب صيدلية عمارشارع نعمان,وسىطالقامشليالحسكة  رمضان عبد الرزاق المجيد

كةL G القامشليالحسكة  شبست مجيد موش ي تمام مقابل شر قلبيةطبيبOWN052 445545شارع اب 
ى ي الحسير

القامشليالحسكة  سميح حسبى
جراحة عامةطبيبOWN052 445371شارع مرصى

6بناء رقم , شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  سوسن الياس لولو
ALSERIAN CHURCH 

STREET,NO6
جلديةطبيب447069 052

نسائية و توليدطبيب52445824 سبع بحراتالقامشليالحسكة  صادقة حسن اسماعيل

ى سليمان ي أمير
صدريةطبيبOWN052 424968 شارع ربيعةالقامشليالحسكة  عبدالغبى

جراحة عامةطبيب439515 052شارع الحمهوية, مركز المدينةالقامشليالحسكة  عثمان محمود كرو

قلبيةطبيب444565 052شارع تغلبالقامشليالحسكة  علي تاج الدين علي

عصبيةطبيبALOMALIYA PHARAMCY052 434225الصيدلية العماليةالقامشليالحسكة  عيس مجيد محمد

ي تمامالقامشليالحسكة  غيفارا رامي الفرحة جراحة عصبيةطبيبOWN052 427262427262شارع أب 

داخليةطبيبNEAR ALSIRIAN CHURCH052 446299قرب كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  فادي الياس لحدو

جراحة عامةطبيبFIRST FLOOR052 426335 قامشليالقامشليالحسكة  فراتم مقدشي  الياس

ي- القامشلي القامشليالحسكة  ماروكي لحدو ملكي أذن أنف حنجرةطبيب424884 052بناء سعيد يعقوبحي الوسىط- شارع المتنب 

ى  مال عيس عظميةطبيب427885 052جانب الصيدلية العمالية, شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  محمد أمير

يالقامشليالحسكة  محمد مخلف داخليةطبيب428659 052شارع المتنب 

جراحة عامةطبيب445804 052فوق صيدلية االستقامة, شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  محمد مدحت شاكوش

داخليةطبيب420288 052شارع الكرامة جانب مشفى النور- ربيعة . شالقامشليالحسكة  محمد نور موصللي

غدد صم وسكريطبيبOWN052 434268شارع ربيعةالقامشليالحسكة أحمد محمد جويد

نسائية و توليدطبيب433162 052شارع الوحدة مقابل كنيسة الكلدانالقامشليالحسكة أنزيل ليفون كسبار

عينيةطبيبOWN052 430336شارع السيد الرئيسالقامشليالحسكة ابراهيم سفر يوسف

أذن أنف حنجرةطبيب443360 052مدخل مخي  الجزيرة للتحاليل الطبية- مرصى . شالقامشليالحسكة ابراهيم عبد هللا محمود

داخليةطبيب439033 052جنوب مشفى نافذشارع تغلب, حي الوسىطالقامشليالحسكة احمد ذياب العلي

داخليةطبيب439850 052قامشليالقامشليالحسكة احمد محمود الفاضل

القامشليالحسكة افريم مالكي مالكي
ى طبيب433681 052خلف مشفى الرحمة, شارع فلسطير

جراحة بولية و 

تناسلية

عينيةطبيب446335 052شارع الكنيسةالقامشليالحسكة الياس أديب جيو

جراحة عامةطبيب431264 052شارع الوحدةالقامشليالحسكة برنابا موش كورية

جلديةطبيبOWN052 420028شارع تغلبالقامشليالحسكة توما اسحق يعقوب

نسائية و توليدطبيب446876 052مقابل مشفى نافذشارع تغلب,  حي الوسىطالقامشليالحسكة جميلة محمد اوشي

ي, 6بناء رقم القامشليالحسكة جورج شمعون يوحانن
أطفالطبيبBLDG NO 6, GROUND FLOOR052 427069طابق ارصى

جلديةطبيبAZIZ AHE BLDG, 2ND FLOOR052 431283 شارع تغلبالقامشليالحسكة جورج كورية لحدو

ى ي تمامالقامشليالحسكة جيالن محمد ياسير جراحة عامةطبيب421486 052جانب مخي  عمر, شارع أب 

طبيب428846 052جانب مشفى نافذ, شارع تغلبالقامشليالحسكة زوراب ملكون اوهان
جراحة بولية و 

تناسلية

يالقامشليالحسكة عبد الرحمن شيمو طبيب436344 052جانب فندق القامشلي, شارع المتنب 
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب431807 052مقابل دار الشفاءشارع الوحدةالقامشليالحسكة غالب صطيف الحاج علي

نسائية و توليدطبيب445409 052شارع الكنيسةالقامشليالحسكة غزالة جميل شويش

عظميةطبيب440435 052فوق مخي  عمر- شارع النعمان - النعمان القامشليالحسكة غيفارا معصوم حمو

ي عينيةطبيب427980 052مقابل مشفى نافذشارع تغلبالقامشليالحسكة فائز فهيم تنورح 



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

مقابل البنك التجاري السوري- الشارع العام القامشليالحسكة فرمز علي حسن
MOUTEH KINJOU BLDG, 2ND 

FLOOR
جراحة عامةطبيب446456 432570052 052

ي حوج
جلديةطبيب438212 052مقابل ديادورا, شارع الجزيرةالقامشليالحسكة كشى حسبى

عينيةطبيبNEAR ALRAHMEH HOSPITAL052 446975قرب مشفى الرحمةالقامشليالحسكة ليليوس رزقو يعقوب

طبيب431406 052شارع تغلبالقامشليالحسكة مبر كابريل زيتون
جراحة بولية و 

تناسلية

ى الحبيب أذن أنف حنجرةطبيب1ST FLOOR052 434121فوق مكتب هافال للسفريات, شارع الوحدة , حي الوسىط القامشليالحسكة محمد حسير

جراحة عامةطبيب428382 052مركز المدينةالقامشليالحسكة مراد كوركيس المراد

ي تمامالقامشليالحسكة ملكي كورية صومي نسائية و توليدطبيب42730152427301 052تقاطع شارع نعمان واب 

طبيبARSAN , 1ST FLOOR052 425056052 420760 قامشلي و الوسىط و شارع الوحدةالقامشليالحسكة نجيب عبود الحايك
جراحة بولية و 

تناسلية

ي تمامالقامشليالحسكة نرجس عيس حصاف أذن أنف حنجرةطبيبLG052 435606مقابل وكالة شارع أب 

ى النهاب مقابل مشفى دار الشفاءالقامشليالحسكة نهاب حسير
FACING DAR ALSHIFAA 

HOSPITAL
طبيب427552 052

جراحة بولية و 

تناسلية

القامشليالحسكة نور الدين قاسم خليل
داخليةطبيبحي الوسىط شارع مرصى

هضميةطبيب1ST FLOOR052 429054شارع ربيعة, منطقة الوسىط القامشليالحسكة نوري محمد كالي

عصبيةطبيب433511 052فوق مخي  عمرشارع النعمانالقامشليالحسكة وسيم حسان عثمان

بةالمالكيةالحسكة  جورج سليم عبد االحد داخليةطبيبNEAR ALTARBEH052 750019قرب الير

مقابل مزارع الحكومةالمالكيةالحسكة  عبد العزيز أحمد حسو
FACINF THE COVERNMENT 

FARMS
طب عامطبيب750513 052

نسائية و توليدطبيب750578 052مقابل البلدية- الشارع العامالمالكيةالحسكة  يعقوب سليم عبد األحد

ي ىتل تمرالحسكة  شهناز محمود صي  طب عامطبيب322895 052جانب صيدلية رندة, شارع فلسطير

يدة طحيطح داخليةطبيبMAIN STREET 052 481116الشارع العامتل حميسالحسكة عبد شر

جلديةطبيب222268 016قرية مفعلة- شارع القنوات ريف- السويداء السويداء رزان توفيق غانم

ى خطيب غدد صم وسكريطبيب231803 016جانب ساحة المزرعة, شارع شكيب ارسالن مدينة- السويداء السويداء أحمد حسير

ة, غرب المؤسسة العسكريةمدينة- السويداء السويداء أدهم فوزات ظريفة عظميةطبيب210862 016مقابل صيدلية امير

ي
جراحة عامةطبيبNOURTH OF MTN CENTER016 222290جش الرئيس- الحوري . شمدينة- السويداء السويداء أسامة فايز أشبر

ي
جراحة عامةطبيب242778 016  شمال الفرن األليمدينة- السويداء السويداء أكرم علي ممسابى

ي مدينة- السويداء السويداء أكرم محمد عماد
يبجانب شوز سنير, منتصف شارع الشعرابى

جراحة عامةطبيب240383 016بناء الصفدي طابق ثابى

عينيةطبيب210110 - 714089  016فوق بنك بيمو, الشارع المحوري مدينة- السويداء السويداء أمية شبلي جنود

نسائية و توليدطبيب231273 016-ساحة سلطان األطرشمدينة- السويداء السويداء أيمن العربيد

ى نرص طبيب227840 016مقابل مديرية األتصاالت بناء أطرش و بدران طابق أول-شكيب أرسالن. شمدينة- السويداء السويداء أيمن حسير
جراحة بولية و 

تناسلية

ي مدينة- السويداء السويداء أيمن سليمان خير الدين
طبيب228499228499 016ضمن مجمع نرص التجاري,  شارع شعرابى

جراحة بولية و 

تناسلية

ق الشايا-   مدينة مدينة- السويداء السويداء أيمن علي عدوان أذن أنف حنجرةطبيب242530 016فوق صيدلية الحياةشر

قلبيةطبيب241219 016  ساحة األسدمدينة- السويداء السويداء أيمن عمر

ي المؤسسة العسكرية مدينة- السويداء السويداء أيمن مزيد رسالن طبيب252093 016مقابل صيدلية عائدة, غرب 
جراحة بولية و 

تناسلية
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طبيب42475 0162جنوب ساحة الطرشان-ساحة سلطان األطرشمدينة- السويداء السويداء احسان محسن سليم
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي مدينة- السويداء السويداء اسكندر توفيق الغانم
أطفالطبيب211798 2016مجمع نرص التجاري ط, شارع شعرابى

جلديةطبيب252433 016مقابل حلويات قنوات, طريق البلدية مدينة- السويداء السويداء اميل مجيد ديب حنيدي

غدد صم وسكريطبيب16210320جش الشيخ عثمانمدينة- السويداء السويداء انجيال سلمان ابو فياض

ي- شارع الشيخ عثمان مدينة- السويداء السويداء ايمان شبلي جنود طب وجراحة عيونطبيب213390 016مجمع آنح 

عظميةطبيب220505 016الطابق االولغرب الغرفة التجارية, ساحة الطرشان مدينة- السويداء السويداء باسم جميل حاتم

نسائية و توليدطبيب732355 016مقابل مدرسة سلمان منذر-شارع السعادةمدينة- السويداء السويداء باهرة مسعود قرموش

أذن أنف حنجرةطبيب224490 016بناء سعيد كرباج  ساحة الفخارمدينة- السويداء السويداء توفيق معذى فرحات

ي
داخليةطبيب230776 016  ساحة سلطان األطرشمدينة- السويداء السويداء جدعان فواز شعرابى

نسائية و توليدطبيب252334 231459016 016ضمن مشفى العنايةمدينة- السويداء السويداء جمال سلمان مسعود

جراحة عامةطبيب237488 016بناء مشفى العناية,  شارع مشفى العناية مدينة- السويداء السويداء جمال معذى فرحات

ينمدينة- السويداء السويداء جميل سالم زين الدين نسائية و توليدطبيب223733 016بناء الخيامساحة تشر

يدمدينة- السويداء السويداء جهاد سليمان الحناوي جراحة عامةطبيب228399 016 بناء ناضمقابل الهاتف اآللي, شارع الي 

ي  شارع الشهدامدينة- السويداء السويداء حمزة يوسف بالن
ي , الطابق الثابى

أذن أنف حنجرةطبيب225275 016بناء شبر

جراحة عامةطبيب220270 016طابق اول  السوق المركزيمدينة- السويداء السويداء خلدون غسان أبو حمدان

عصبيةطبيب252636 016فوق صيدلية السماحساحة الفخار فوق صيدلية السماحمدينة- السويداء السويداء خلدون فائز أبو حمدان

يمدينة- السويداء السويداء داليدا صالح صالحة
نسائية و توليدطبيب250955 016جنوب مجمع المزرعة بناء الجرمابى

ىمقابل قرص المحافظمدينة- السويداء السويداء ريم ذوقان ابو فخر بير
نسائية و توليدطبيب252079 251098016 016بناء المغير

ى غانم داخليةطبيب266031 016غرب الفرن االلي, طريق نجران , ناحية المزرعةمدينة- السويداء السويداء زياد حسير

عظميةطبيب240922 016  ساحة األسدمدينة- السويداء السويداء سامر حسان أبو حسن

جراحة عامةطبيب232440 016فوق حلويات القنوات  غرب ثانوية الفتاةمدينة- السويداء السويداء سامر سلمان نعيم

ي
نسائية و توليدطبيب238320 236675016 016  ساحة المزرعةمدينة- السويداء السويداء سامر علي الشعرابى

ي الجامع , فوق حلويات قنواتمدينة- السويداء السويداء سعد أحمد الصفدي أذن أنف حنجرةطبيب236164 016غرب 

هضميةطبيب225248 016قرب صيدلية الرازي  شارع اميةمدينة- السويداء السويداء سعيد نجيب سلوم

جراحة عامةطبيب222406 016فوق مطعم بربر, مقابل بنك بيمو, الطريق المحوريمدينة- السويداء السويداء سالم مهدي أتمت
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ق ساحة الفخارمدينة- السويداء السويداء سليم صقر شاي الدين هضميةطبيب241524 016  شر

بيةمدينة- السويداء السويداء سميح علي فلحوط عظميةطبيب237211 016  مقابل مشح الير

يمدينة- السويداء السويداء سناء جميل عقل
نسائية و توليدطبيب228499 225399016 2016ط , بناء حسن ناض شارع شعرابى

ي
ف الدين- السوق المركزي-  شمال الفرن اآلليمدينة- السويداء السويداء صعب علي  الممسابى أذن أنف حنجرةطبيب242365 016بناء شر

غدد صم وسكريطبيب242855 016جنوب الهاتف االلي,  السوق المركزية مدينة- السويداء السويداء صالح سليم منذر

ين مدينة- السويداء السويداء طارق ابراهيم خير ياس- مقابل الفندق السياحي - ساحة تشر ى طبيب16235514ديونير
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

جراحة عامةطبيب227669 016مقابل صيدلية ماهر غرب الفرن األليمدينة- السويداء السويداء طارق فهد الجمال

قلبيةطبيب221037  016فوق صيدلية الشفاءساحة المزرعةمدينة- السويداء السويداء عاصم حسن ابو سعد

جراحة عامةطبيب223725 016سوق القمحمدينة- السويداء السويداء عاطف مزيد مالك

قلبيةطبيب224078 223348016 016بناء الخليلمقابل المؤسسة العسكريةمدينة- السويداء السويداء عبد هللا فارس حميدان

ي سينما شايا- شارع الشهيد يوسف جربوع مدينة- السويداء السويداء عدنان عبد صالحة
ر
ف مطبيب228876 016شر ى داخلية ورماتير

أذن أنف حنجرةطبيب242690 016الشارع الرئيسيمدينة- السويداء السويداء عصمت محمود المحيثاوي

ى ق بنك بيمو,  مجمع سابق التجاري مدينة- السويداء السويداء غسان تركي الحسير أطفالطبيب250878 016شر

طب عامطبيب221752 016جنوب ساحة الفخار-ساحة الفخارمدينة- السويداء السويداء غسان سلمان الصفدي

أذن أنف حنجرةطبيب242460 016جانب المؤسسة العسكرية, مركز السويداءمدينة- السويداء السويداء لميس حكمت السعدي

طبيب242460 016  مركز السويداءمدينة- السويداء السويداء مؤنس منصور أبو منصور
أمراض الدم و 

معالجة األورام

ة,   مزرعة مدينة- السويداء السويداء مازن نواف الشاطر نسائية و توليدطبيب237075 016الطير

ق السوقمدينة- السويداء السويداء ماهر حسن بدر عينيةطبيب250388 016  شر

طبيب250279 016مركز الوئاممدينة- السويداء السويداء مروان يوسف رزوق
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

جلديةطبيب230620 3016بناء جانبيه ط, سوق القمحمدينة- السويداء السويداء معضاد محمد العماطوري

يطبيب237042 3016بناء عباس طابق ساحة الرئيسمدينة- السويداء السويداء مها فارس قطرب
ي    ح مرصى تشر

ق- شارع االتحاد مدينة- السويداء السويداء ميساء هايل أبو زيد أذن أنف حنجرةطبيب16225360مقابل مشفى العناية الخاص من الشر

ينا,   شارع المحوري مدينة- السويداء السويداء نجاة محمود أبو زور طبيب227637 016مقابل صيدلية سير
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

يمدينة- السويداء السويداء نزار فواز المهنا
أذن أنف حنجرةطبيب236890 016بناء ابو عسلي  شعرابى

قلبيةطبيب238222 1016ط-بناء جمعية االيتام - شارع البلدية مدينة- السويداء السويداء نشأت ذوقان أبو فخر
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نسائية و توليدطبيب227654 016  غرب شارع الطرشانمدينة- السويداء السويداء نشأت ريدان الخطيب

يمدينة- السويداء السويداء نواف توفيق حمزة
جلديةطبيب211611 211611016 - 236150 016بناء ناض التجاري المركزي  شارع الشعوابى

ف أبو فخر يمدينة- السويداء السويداء هاشم مشر هضميةطبيب250820 016طريق الشام الغرب 

يجنوب مجمع المزرعة االستهالكيمدينة- السويداء السويداء هشام خطيب أبو فخر
ي , الطابق الثابى

طبيب211956 016بناء توفيق جرمابى
جراحة بولية و 

تناسلية

عينيةطبيب241583 016بناء خشيفة , الطابق الثالث  جنوب سينما سارةمدينة- السويداء السويداء هشام فارس عبد الدين

قلبيةطبيب227779 016مقابل مشفى العناية الخاص- شارع شيخ عثمان مدينة- السويداء السويداء هشام هندي حسون

ي سينما شايا, جنوب الهاتف االلي , مركز المدينة مدينة- السويداء السويداء وليد نواف حمزة
ر
ف أطفالطبيب231256 016شر

طبيب211344 241540016 1016بناء جانبيه طسوق القمحمدينة- السويداء السويداء ياش حمد أبو عمر
جراحة بولية و 

تناسلية

ينمدينة- السويداء السويداء يمن يحبر الحمد ين فوق صيدلية تشر جلديةطبيب241085  016ساحة تشر

ي المؤسسة العسكرية مدينة- السويداء السويداء يوسف محمود األشقر
ر
ف نسائية و توليدطبيب236612 016غرب الفرن االلي, شر

طب عامطبيب16730999الشارع الرئيسيالقرياالسويداء حمود حسن قطيش
ى طب عامطبيب710635 016الساحة العامةشهباالسويداء نزيه عامر شلغير

أذن أنف حنجرةطبيب715311 016الشارع الرئيسيشهباالسويداء نزيه عبد صالحة

ي
يالشارع الرئيسيصلخدالسويداء رمزي حسن حاصبابى

نسائية و توليدطبيب754044 016بناء الريشابى

ي
ى
يشارع السيد الرئيسصلخدالسويداء رمزي سلمان شوف

جراحة عامةطبيب750511 016بناء سلوم , الطابق الثابى

ي
ى
عينيةطبيب753510 016بناء سلوم- الشارع الرئيسي صلخدالسويداء صفوان جميل الشوف

ي طب عامطبيب750771 016 شارع السيد الرئيسصلخدالسويداء وليد فضل هللا الحلب 

ل شارع المطلحرصىالقنيطرة بشار سامي حالوة ى جراحة عامةطبيب2235001 - 2128214 30014رقم الميى

داخليةطبيب2122267 014جانب خزان المياه, الشارع العام حرصىالقنيطرة سلمان فريد حسون

أذن أنف حنجرةطبيب944336986بناء السكاويخان أرنبةالقنيطرة احمد ابو رباح

قلبيةطبيب2221137 014 مقابل المؤسسة إلجتماعية عسكريةخان أرنبةالقنيطرة خرصى محمد الوادي

طبيبضمن عيادة الشهيد ممدوح اباظةخان أرنبةالقنيطرة شادي ابراهيم
جراحة بولية و 

تناسلية

يخان أرنبةالقنيطرة نور الدين درويش داخليةطبيب142235590مقابل االمجمع الطب 

جراحة عامةطبيب848533 041فوق صيدلية فراسفوق مطعم فرايد ماسهر- الشارع الرئيسي القرداحةالالذقية أيمن علي غصنة

جراحة عامةطبيب878961 041اسطامو الشيخ ري    ح- القرداحة القرداحةالالذقية احمد جامل ناض

عظميةطبيبOUGARET SQR041 461722مقابل سينما اوغاريت, ساحة اوغاريت القرداحةالالذقية جميل مصطفى تعتاع

يد القديمالقرداحةالالذقية رانيا سامي محمد نسائية و توليدطبيبOWN041 842140جانب الي 

يد القديمالقرداحةالالذقية رويدة عارف حلوم نسائية و توليدطبيب845375 041فوق صيدلية عزام أصالنجانب الي 

أطفالطبيب840412 041مفرق النواضةالقرداحةالالذقية سهيل أحمد مخلوف

داخليةطبيب842685 041فوق كامل بيطارالشارع العامالقرداحةالالذقية طارق بديع جزعة

طب األشةطبيب851697 041اللدينة- الفاخورة - القرداحة القرداحةالالذقية عصام عدنان صقر

يد القديمالقرداحةالالذقية عمار توفيق يوسف نسائية و توليدطبيب845575 041فوق صيدلية عزام أصالنجانب الي 

جراحة عامةطبيب844224 041جانب محطة احمد حسن للمحروقات, شارع السوقالقرداحةالالذقية عمار وجيه جديد

يد القديمالقرداحةالالذقية لؤي المزيد سلمان داخليةطبيب844097 041جانب الي 

ف وع القرداخة- شلرع السوق القرداحةالالذقية منذر ابراهيم الرصى جراحة عامةطبيب945900648مشر

داخليةطبيب843600 041الشارع الرئيسيالقرداحةالالذقية منعم احمد اسماعيل

داخليةطبيب380230 041جانب المدرسة,  البصة ريف- الالذقية الالذقية  تميم صالح قدار

طب عامطبيبOWN041 655333زغرين,  طرق البسيط ريف- الالذقية الالذقية ابراهيم يونس سلمة

صحة عامةطبيب871902 041قرية روضوريف- الالذقية الالذقية احمد داؤد حويجة

ي- بوقا ريف- الالذقية الالذقية بهجت احمد شعبو طب عامطبيب558058 041معهد الغابات العرب 
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طب طوارئطبيب786628 041جانب الجامع- البهلولية ريف- الالذقية الالذقية سناء يونس سليمان

أذن أنف حنجرةطبيب480761 041بكساريف- الالذقية الالذقية سونيا مالك غانم

طب عامطبيب871711 041الجندريةريف- الالذقية الالذقية عدنان كامل حمود

 بن عليدمشخوريف- الالذقية الالذقية لبيب حيدر أحمد
ى داخليةطبيب324693 041جانب جامع الحسير

طب عامطبيب955374566الشارع العام- المزيرعة ريف- الالذقية الالذقية مسلم خرصى الحسن

قلبيةطبيب440809 041جانب مطعم الشام- ساحة حمام بوقا - طريق بوقا مدينة- الالذقية الالذقية   أحمد عبد الكريم ديوب

نسائية و توليدطبيب467997 041شارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   أحمد محمد الصالح

جراحة عامةطبيب215545 041مقابل الجش الجديد رمضان14  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   أحمد محمود صبيحة

ي مدينة- الالذقية الالذقية   أحمد نجيب علي نسائية و توليدطبيب210882 041مقابل مؤسسة التأمينات االجتماعية- شارع المغرب العرب 

ي مدينة- الالذقية الالذقية   أسامة حسن خضور وع الريح  جلديةطبيب458235 041قبل المقىه الملكي, مشر

يبا أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 465172041 465172قرب كازية حيدرة, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية   أكثم نديم شر

ي,   شارع ميسلونمدينة- الالذقية الالذقية   أمل محمد صالحة نسائية و توليدطبيب232995 041ساحة المغرب 

نسائية و توليدطبيب461261461261 041جانب مخي  عوض و عابدين أذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية   أنور صالح درويش

ي مدينة- الالذقية الالذقية   باسل محمد محمد
ي فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيبOWN041 241344قرب صيدلية عائدة االحمد- شارع اب 

طب عامطبيبOWN041 245021  العوينةمدينة- الالذقية الالذقية   توفيق درويش أحمد

عينيةطبيب451144 041فوق مخي  عوض و عابدين اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   تيم رفيق درويش

ي, الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية   جمال محي الدين خدام
احمد جوبى جلديةطبيب233433 041بناء شيتلمقابل مخي 

و الخصي عينيةطبيب469363 1041ط, بناء األشب  شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية   جورجيت اسبير

قلبيةطبيب466889 041شارع عمر بن الخطاب مقابل وكالة الوتار, الصليبة مدينة- الالذقية الالذقية   حسام عدنان بلة

نسائية و توليدطبيب474290 461400041 2041ط , بناء رافيل سوق الصفن- شاره هنانو مدينة- الالذقية الالذقية   حسن عبد اللطيف صالح

ة طب عامطبيب465441 041مقابل الصحة المدرسية  انطاكيةمدينة- الالذقية الالذقية   خالد جميل قمير

نسائية و توليدطبيبOWN041 468198 الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   خلود سعيد أسعد

يمدينة- الالذقية الالذقية   دالل سليم خير بك صدريةطبيب212476 1041ط, بناء الشاج   شارع المغرب العرب 

عينيةطبيبOWN041 462042041 462042  سوق الصاغة الجديدمدينة- الالذقية الالذقية   رامز أحمد دليلة

يطبيبOWN041 457002457002نزلة جامع العجان, الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   رباب محمد سلوم
ي    ح مرصى تشر

ي مدينة- الالذقية الالذقية   رضا محمود صالح أذن أنف حنجرةطبيب212476 1041ط, بناء الشاج جانب مجمع افاميا االستهالكي, شارع المغرب العرب 

ى ميكائيل وع الزراعة مدينة- الالذقية الالذقية   رغدا أمير و - مشر نسائية و توليدطبيب440970 041جانب صيدلية رحاب قداحة- موقف سبير

جلديةطبيب650016 041الشارع الجديد- مشقيتا مدينة- الالذقية الالذقية   رنا شعبان زريق
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نسائية و توليدطبيب472003 041شارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   ريم أنيس زغيبة

ي
ي القديمةمدينة- الالذقية الالذقية   ريم محمد الهوشر جلديةطبيبOWN041 240105الريح 

عظميةطبيبOWN041 457791 اذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية   سامر علي أحمد

مطبيب468844 2041ط ,ABCبناء سوق الصفن, شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية   سوسن محمد سعد ى داخلية ورماتير

عينيةطبيب364393 468145041 041بناء غرفة التجارة اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   صبا محمد توفيق هارون

ي
يمدينة- الالذقية الالذقية   عادل حسيب صهيوبى أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 219035مقابل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية, شارع المغرب العرب 

ى جلديةطبيبOWN041 478758478758مقابل صيدلية مريم نصور,  سوق الصفن مدينة- الالذقية الالذقية   عامر محمد سليطير

ي دمياطي
هضميةطبيب733034 240402041 041  شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية   عبد اللطيف محمد هابى

ة  غمير
جراحة عامةطبيب240160 1041ط, بناء اشب بجانب جامع الصوفان, شارع القوتلي مدينة- الالذقية الالذقية   عصام مصطفى

جراحة عامةطبيب470124 041شيخ ضاهر, نزلة جامع العجان , جانب حلويات مرعشمدينة- الالذقية الالذقية   عماد محمد أيوب

عظميةطبيب217942 041جانب مخي  عوض وعابدين أذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية   غياث اسماعيل حلوم

يتلالشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   فادي بشير شيخ حسن نسائية و توليدطبيب452444 041جانب سير

يطبيب450381 041مقابل حديقة مارتقالخلف القرص البلدي, حي مارتقال مدينة- الالذقية الالذقية   فادي عبد الرحمن أبو سيف
ي    ح مرصى تشر

ي, شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية   فاطمة محمد بسيتون
عينيةطبيب468477 472628041 041مقابل مخي  احمد جوبى

جراحة عامةطبيب241300 041 شارع القوتلي فوق صيدلية االستقامةمدينة- الالذقية الالذقية   فراس عبد الحليم طيبة

جلديةطبيب475082 475082041 2041ط مقابل حلويات سمعان,  شارع الصفن مدينة- الالذقية الالذقية   فوز جميل حسن

بيك وتمدينة- الالذقية الالذقية   قصي وفيق خير طة العسكرية  شارع بير أطفالطبيب212012 041مقابل الشر

ي
طب األشةطبيب460077 041موقف الباص , غرب كازية حيدرة, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية   ليل سالم الشابى

نسائية و توليدطبيبOWN041 466251مقابل الوزان,  شارع هنانو مدينة- الالذقية الالذقية   لينا سلمان رمضان

ي- الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية   مالك محمود حسن
نسائية و توليدطبيب215102 041فوق جرارات الصهيوبى

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 456380 أذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية   محمد اسكندر عبد الرحمن

غدد صم وسكريطبيب474440 041طابق اول اذار , مقابل مخي  عوض وعابدين8شارع مدينة- الالذقية الالذقية   محمد حبيب حرفوش

ي اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية   محمد زهير رائف ططري صدريةطبيب318194 466244041 041بناء علب 

طة- شارع بغداد مدينة- الالذقية الالذقية   معن يعقوب كريمة أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 468863قرب قيادة الشر

أذن أنف حنجرةطبيب833331 041الشارع العام, العمارة,  جبلةمدينة- الالذقية الالذقية   منذر حسان كاسو
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غدد صم وسكريطبيب469075 041صيدلية البلوششيخ ضاهر , آخر نزلة جامع العجانمدينة- الالذقية الالذقية   مبى زين العابدين ليال

غدد صم وسكريطبيب478955 041بناء جعفرمقابل غرفة التجارة,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية   منيف محسن المرعي

يتل  شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   ميساء عزيز شحادة أذن أنف حنجرةطبيب452292 4041ط, بناء سير

غدد صم وسكريطبيب456226 041سوق الصفنمدينة- الالذقية الالذقية   ناظم نظير القوزي

جراحة عامةطبيب41437026خلف البنك العقاري شارع الصفنمدينة- الالذقية الالذقية   نزار محمد يوسف

ي
داخليةطبيب464525 041مقابل صيدلية مريم نصورسوق الصفن,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   نهيل عدنان طريفى

نسائية و توليدطبيب234346 1041نزلة المرصف التجاري رقم - مشفى األسد مدينة- الالذقية الالذقية   هاال نرص يونس

ي حمدي عليو
أذن أنف حنجرةطبيب211112 478116041 2041ط, بناء طباعمقابل مديرية األوقاف-  آذار 8ساحة مدينة- الالذقية الالذقية   هابى

يتلجادة الزهور, الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية   هدى حسن دوبا صدريةطبيب463456475391 041جانب سير

جلديةطبيب240531 041مقابل كازية الراعيمقابل المحافظة الجديدة,  شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية   هدى خليل داغر

أطفالطبيب830649830649 041بناء االطباء  ساحة العمارةمدينة- الالذقية الالذقية   هيثم محمد أسعد

مطبيب467749 041بعد أديداس,  شارع بغداد مدينة- الالذقية الالذقية   هيفاء سليمان محمد ى داخلية ورماتير

داخليةطبيب469488 041بناء عبدهللا انطار  شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية   هيالنة ابراهيم داوود

وع الثامنمدينة- الالذقية الالذقية   وفاء عبد الكريم أحمد أطفالطبيب440566 041جانب النفوس الجديدة المشر

ي مدينة- الالذقية الالذقية  أري    ج علي بوبو داخليةطبيبOWN041 215416مقابل مديرية الزراعة واالصالح الزراعي,  شارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيب213002 041خلف مجمع أفاميا- شارع الريجة القديمة مدينة- الالذقية الالذقية  أيمن شعبان شيخ ابراهيم

طبيبOWN041 461733041 442666مقابل مدخل غرفة التجارة,   شارع يوسف العظمة مدينة- الالذقية الالذقية  ابراهيم علي سليمان
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

طبيب467391 041جانب  صيدلية بالوش آذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  اسحاق جوزيف مهنا
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب464449 041بناء حماميجانب غرفة التجارة,  آذار 8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  بدرية عدنان محرز

ييل مهنا جراحة عامةطبيب468900 041بناء غرفة التجارة آذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  جي 

ه ى نسائية و توليدطبيب450488 041مقابل فروج تومه- الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية  حسان ابراهيم الير

يمدينة- الالذقية الالذقية  عبد اللطيف ابراهيم يوسف جراحة عامةطبيب456901 041بناء حمادة شارع العناب 

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 475428 آذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  عبدهللا محمد حسن

يمدينة- الالذقية الالذقية  فاطمة علي أصالن غدد صم وسكريطبيبALKATTOUR BLD041 214858 شارع المغرب العرب 

طب عامطبيب860466 041بجانب مدرسة الحصنان االول,  بيت ياشوط مدينة- الالذقية الالذقية  فايز عيس عباس
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نسائية و توليدطبيب460715 041 اذار قرب الصيدلية العمالية8شارع مدينة- الالذقية الالذقية  محمد ذياد أحمد دهان

عظميةطبيبOWN041 460554 اذار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  محمود حسان عساف

ي الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية  ميسون عزيز ديوب نسائية و توليدطبيب239710 041بناء العناب 

غدد صم وسكريطبيبOWN041 472204 آذار , مقابل مخي  عوض وعابدين8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية  نبيل شعبان حيدر

ى8شارع , شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية  نهاد محمد خليفة غدد صم وسكريطبيب460757 2041ط, بناء حمامي  اذار , مقابل حلويات ابو اللي 

عصبيةطبيب458609 041حي السجن مقابل فرن الدولةمدينة- الالذقية الالذقية  وائل حافظ تجور

عظميةطبيب467196 468169041 041مقابل مشفى االسد الجامعي, جانب الخطوط الجوية السورية مدينة- الالذقية الالذقية  وسام انطوان الحاج

وع السابع مدينة- الالذقية الالذقية آمنة ابراهيم رجوب داخليةطبيب418854 041جانب مقىه الملكي, المشر

يمدينة- الالذقية الالذقية أحمد توفيق يوسف ي مقابل فندق السمان-شارع المغرب العرب 
نسائية و توليدطبيب238648 041بناء الشاج الطابق الثابى

يطبيبOWN041 460745مقابل مدخل غرفة التجارة والصناعة,  اذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقية أحمد علي عبود
ي    ح مرصى تشر

ي
ى
يمدينة- الالذقية الالذقية أحمد مظهر الصوف

ى
أطفالطبيب357550 - 357440 041ضمن مشفى الصوف

طةالرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية أديب ابراهيم حلوم داخليةطبيب454621 041قرب مخفر الشر

طبيب471178 041سوق العنابة, شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية أديب علي خليل
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب473001 041بناء غرفة التجارة, مقابل بن الفوال,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية أسامه األحمد هارون

طبيب474933 041بناء ابو زيدمقابل جامع العجان, شارع يوسف العظمة , شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية أكثم ابراهيم الخير
جراحة بولية و 

تناسلية

ىمقابل الكنيسة, شارع مارتقال مدينة- الالذقية الالذقية أليك بسام الحلو عينيةطبيب211914 - 451298 041فوق حلويات ابو اللي 

ة حسان الغانم نسائية و توليدطبيب476140 041شارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية أمير

ى محمد كحيلة جراحة عصبيةطبيب733034 467452041 041امام المشفى المركزي,  اذار 8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية أمير

جراحة عامةطبيب486276 041شارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية أيمن سليمان مرتصى

طب األشةطبيب420868 041قرب مدرسة ابتدائية, بسنادامدينة- الالذقية الالذقية ابتسام صالح أحمد

ي ,  الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية ابراهيم سليم محمود جراحة عامةطبيب469643 041شارع غسان حرفوششارع الجمهورية- مقابل بن العلب 

يساحة الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية احمد زكريا السيد احمد
عينيةطبيب240606 041خلف كازية صهيوبى

ي جراحة قلبطبيب476565 041مقابل بوظة جعارة-شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية احمد مصطفى غالونح 

طب عامطبيبOWN041 552923شارع االدخارمدينة- الالذقية الالذقية اسامة صالح صبوح

يمدينة- الالذقية الالذقية اسامة عبد الكريم علي ي القديمة مالصق لمجمع أفاميا التجاري-شارع المغرب العرب  عينيةطبيب41217158اول طريق الريح 
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خلف بناء المحافظة الجديد- المنطقة الصناعية القديمة مدينة- الالذقية الالذقية الهام يوسف جراد
EHIND ALMOHAFZA NEW 

BLDG
نسائية و توليدطبيب233368 041

هضميةطبيب479401 463041الالذقية  اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية الياس سليم جبور

يمدينة- الالذقية الالذقية انتصار حسن نزهة
نسائية و توليدطبيب216100 041شارع ابو فراس الحمدابى

جلديةطبيب455623 041شارع الجمهورية , فوق معهد دار المعرفةمدينة- الالذقية الالذقية انعام محمد بركات

ى أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 238671فوق صيدلية ابن سينا,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية اياد اسماعيل شاهير

ىعبارة باريس,  سوق التجارمدينة- الالذقية الالذقية اياد عبد الملك تطري نسائية و توليدطبيب470080 479306041 041بناء األطباء المتفاعديير

, طشارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية ايمان حبيب يوسف ي جلديةطبيب330145 1041مكاتب العلب 

نسائية و توليدطبيب450491 450491041 041بناء ابو زيدشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية ايهاب وجيه محمد

وع الزين قرب مدرسة الشهيد سليم عمران-شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية ايوب جميل سلهب أذن أنف حنجرةطبيب41457570مشر

عظميةطبيب553608 2041-بناية العجيل ط - مقابل المختار جعفر -  الشيخ ضاهر نزلة جامع العجان مدينة- الالذقية الالذقية باسل الياس مرجانة

قلبيةطبيب552246 041شارع خالد بن الوليدمدينة- الالذقية الالذقية باسم حسن معروف

ي مدينة- الالذقية الالذقية باسم سليم صالح عظميةطبيب233133 041مقابل امن الدولةمقابل التأمينات االجتماعية,شارع المغرب العرب 

داخليةطبيبOWN041 452988نزلة مارتقال,  آذار 8اخر شارع مدينة- الالذقية الالذقية بسام احمد الصارم

هضميةطبيب458655 041شارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية بسام سليم ضاهر

ي
وتمدينة- الالذقية الالذقية بسام علي زيبى ى الجديد-شارع بير نسائية و توليدطبيب244200 041مقابل اتحاد الفالحير

ي جانب جامع عمر بن الخطاب مدينة- الالذقية الالذقية بشار نور الدين زيزفون ي-   المغربالعرب  جراحة عامةطبيب1ST FLOOR041 243155243155بناء كيخيارب 

ى ى اسعد شمسير و- الجامعة مدينة- الالذقية الالذقية بشر طب األشةطبيب444457 041موقف اسبير

جلديةطبيب468617468617 1041ط , بناء بلوش شارع الصفا , جانب نظارات صبيحمدينة- الالذقية الالذقية تمام الكنج ديبة

وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية تمام علي حبيب نسائية و توليدطبيب2411347 041  المشر

جلديةطبيب418472 459799041 041قرب بنك سوريا و المهجر اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية تمام علي يوسف

يمدينة- الالذقية الالذقية جابر سليمان زهرة صدريةطبيب211542 041بناء الشموطشارع المغرب العرب 

جراحة عامةطبيبOWN041 457978مقابل صيدلية الساحل, شارع سعد زغلول,شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية جمال سليمان

مطبيبOWN041 330814الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية جمال علي منصور ى داخلية ورماتير

ين مدينة- الالذقية الالذقية جمال يونس رنجوس أذن أنف حنجرةطبيب445889-041بجانب مشفى العثمان- ضاحية تشر

داخليةطبيب242878 041فوق فندق الظهرانشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية جمانة صالح ابراهيم
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كة جود, شارع القوتلي, شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية جميل فؤاد جود عظميةطبيب46860841468608 - 478846 1041ط , 13بناء رقم مقابل شر

أذن أنف حنجرةطبيب837718 041كراج قديم-جبلةمدينة- الالذقية الالذقية جميل نوح العسلي

أطفالطبيب454486 464022041 041خلف سينما الدنيا  شارع عدنان المالكيمدينة- الالذقية الالذقية جهاد فيكتور خوري

ى البيضا مدينة- الالذقية الالذقية جهاد نديم نصور طب عامطبيب774149 041جانب البلدية, عير

نسائية و توليدطبيبفوق اعشاب الوزان- شارع هنانو مدينة- الالذقية الالذقية جهان عدنان فاخوري

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 551065ساحة الحماممدينة- الالذقية الالذقية حسام عبد هللا كندسلي

هضميةطبيب457867 041شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية حسان عابد اسماعيل

قلبيةطبيبOWN041 451399دخلة حلويات الفوال-نزلة جامع العجان-الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية حسن نمر

ي, المنطقة الصناعية القديمةمدينة- الالذقية الالذقية حسن يوسف راعي
هضميةطبيب218826 041قرب بناء المحاوة الجديدفوق صيدلية غادة مهنا, شارع ابو فراس الحمدابى

ى شعبان حجل نسائية و توليدطبيبدعتور- الطريق العاممدينة- الالذقية الالذقية حسير

ي مدينة- الالذقية الالذقية حكمت عقيل دغمان داخليةطبيب214877 041جانب مديرية مالية الالذقية-  شارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيب411170 041ساحة الحمام مقابل البيطرة, طريق بوقا مدينة- الالذقية الالذقية حمزة يونس مياسة

ى,اخر شارع غسان حرفوش ,الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية حنان محمد علي فوق المعرض , قرب مدرسة طالل ياسير

ي
الصيبى

عينيةطبيب330338 041

عظميةطبيبOWN041 330340شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية حيدر سهيل متوج

كة جود,  شارع القوتلي مدينة- الالذقية الالذقية خالد محمود زربا أطفالطبيب245533 041بجانب شر

هضميةطبيبOWN041 460162آذار و شارع القدس8تقاطع شارع مدينة- الالذقية الالذقية دعد جميل دغمان

ق ىمدينة- الالذقية الالذقية راغب البير داخليةطبيب446935 041الطريق العام, سقوبير

غدد صم وسكريطبيبOWN041 553613شارع خالد بن الوليد, الريجة مدينة- الالذقية الالذقية ربا محمد سلمان

هضميةطبيب458105 041 اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية ربا محمد صالح

يمدينة- الالذقية الالذقية رباب محمد غانم
ي الحمدابى نسائية و توليدطبيب219847 041قرب الريجة القديمة, شارع اب 

وع الزين- الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية رب  جودت ازمرد طب األشةطبيب474461 041مشر

ونيات سكيف- سوق الصفن مدينة- الالذقية الالذقية رشيد داوود مشة جراحة عصبيةطبيب474649 041مقابل الكير

قيةمدينة- الالذقية الالذقية رضوان اسماعيل ربيب ى الشر طب عامطبيب862331 041عير

ي بجانب المحكمة المدينةمدينة- الالذقية الالذقية رغداء احمد صقر نسائية و توليدطبيبOWN041 242251شارع المغرب العرب 

جلديةطبيب2OWN41493655بناية العجيل ط- مقابل المختار - نزلة جامع العجان - الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية رفاه مرجانة
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داخليةطبيب474303 1041ط , سوق عنابةشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية رمزة عارف حلوم

ي نسائية و توليدطبيب416057 450740041 2041ط , ABCبناء , ساحة الصفن  شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية رياض عارف دوه ح 

جراحة عامةطبيب319271 041دعتور, جانب صيدلية غادة حسنمدينة- الالذقية الالذقية رياض محمد الصاوي

عينيةطبيب410938 041مقابل النفوسمدينة- الالذقية الالذقية ريم احسان

جلديةطبيب473673 041مقابل كازية حيدرة, الرمل الشمالمدينة- الالذقية الالذقية ريم محمد حاتم

جلديةطبيب470380 041 اذار, مقابل صيدلية ابن سينا8شارع مدينة- الالذقية الالذقية ريم محمد عزت عبد هللا

غدد صم وسكريطبيب467338 041 اذار, مقابل صيدلية هشام فاتح8شارع سعد زغلول, مدخل مدينة- الالذقية الالذقية زهير بهاء فضة

يمدينة- الالذقية الالذقية زهير محمد محمد نسائية و توليدطبيب216820 041مقابل مدرسة جعفر الصادقمقابل مديرية الزراعة-شارع المغرب 

يتح, 3مقابل المرصف التجاري فرع, شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية سامر أحمد الداود عظميةطبيب478575 041بناء شر

أذن أنف حنجرةطبيب465934 041بناء عجيل اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية سامر توفيق الداود

طبيب471920 041قرب حلويات عبدالعال, مدخل سوق العنابة, شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية سحر محمد سعد
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

جراحة عامةطبيبOWN041 557447مقابل صيدلية لميس, مفرق بسنادامدينة- الالذقية الالذقية شي    ع عدنان شبيب

ي
جراحة عامةطبيب477925 477925041 041مقابل مشفى القدشي, طابق اول اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية سليم برهان تركمابى

طبيب486135 041 اذار, فوق صيدلية عبير معروف8شارع مدينة- الالذقية الالذقية سليمان محمود علي
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

نسائية و توليدطبيب330795 041شارع الجمهورية- الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية سماهر محمد رجب

جراحة عامةطبيبOWN041 413098زاوية حوا, الريجة مدينة- الالذقية الالذقية سمية ابراهيم دنيا

وع السابع مدينة- الالذقية الالذقية سميحة صديق اشب ى الريحان- المشر طب عامطبيب552919 041جانب جامع بساتير

ي
جراحة عامةطبيب461196 3041مقابل المرصف التجاري فرع , شارع عمر بن الخطاب, صليبةمدينة- الالذقية الالذقية سمير محمد حسن جوبى

جلديةطبيبOWN041 475130مقابل صيدلية المؤذن,  آذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقية سمير وديع منصور

يمدينة- الالذقية الالذقية سناء محمود صقر جلديةطبيب219215 041مقابل مديرية الماليةشارع المغر ب العرب 

جراحة عامةطبيب476228 041فوق صيدلية صبا بيلونة- مقابل محفر الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية سهير سليم جبيلي

طب طوارئطبيب955155965قرب مشفى  العثمانمدينة- الالذقية الالذقية سوزان نرص مريم

عينيةطبيب468477 041دخلة صيدلية الصحة, شارع هنانو, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية سومر نبيل غزال

وع األوقاف مدينة- الالذقية الالذقية شعبان محمود مهنا ي- مشر
نسائية و توليدطبيب41420143شارع اليمن جانب نادي الباسل الرياصى

ق طب صناعيطبيب315178 041قرب صيدلية غادة حسندعتور بسنادمدينة- الالذقية الالذقية صادق ابارهيم البير
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نسائية و توليدطبيب473995 041بناء ابو زيد, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية صديق حسن أبو زيد

يمدينة- الالذقية الالذقية صفاء كمال سلمان
نسائية و توليدطبيب213047 - 213618 041خلف مجمع أفامياشارع ابو فراس الحمدابى

ي, الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية صفوان ضيا رعوان
ي, مقابل الكراج الضابفر

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 242491041 242909شارع ابو فراس الحمدابى

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 463736خلف مشفى األسد الجامعي,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية صالح يوسف فارس

ي نسائية و توليدطبيب461962 041مقابل  صيدلية المنذر-خلف كازية حيدرة,  الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية ضح يوسف دوه ح 

يمدينة- الالذقية الالذقية طالل ابراهيم عبود
ي القديمةشارع ابو فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيب244376 041مقابل الريح 

هضميةطبيب462094 041فوق صيدلية جورجيت الياسسوق العنابةمدينة- الالذقية الالذقية عادل عبدهللا القصير

مطبيب460728 041مقابل باب غرفة التجارة,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية عبد الرزاق محمد حسن ى داخلية ورماتير

جراحة عامةطبيب458235 041فوق مخي  عوض وعابدين اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية عبد الكريم اصف الغانم

ى نسائية و توليدطبيب436119 041مقابل مركز البحوث الزراعيةشارع الحمام, بوقامدينة- الالذقية الالذقية عبير أحمد ياسير

ي- اشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية عبير بالل حسن
ي فراس الحمدابى غدد صم وسكريطبيب243473 041شارع اب 

أطفالطبيب471920 041قرب حلويات عبدالعالمدخل سوق العنابة, شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية عدنان حسن ديوب

هضميةطبيب41495171جانب كازية حيدرة- الرمل الشمالي - شارع الجمهورية مدينة- الالذقية الالذقية عدنان خليل هرمز

ى,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية عزيز شعبان زاهر أطفالطبيب477510 041فوق حلويات ابو اللي 

نسائية و توليدطبيب558942 041الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية عصام جميل حسن

أطفالطبيب477720 041آذار 8مدينة- الالذقية الالذقية عصام نديم درويش

وع السابع- مفرق حوا مدينة- الالذقية الالذقية عالء علي ابراهيم طبيب552468 041مشر
جراحة بولية و 

تناسلية

وع العاشرمدينة- الالذقية الالذقية علي أحمد عبدهللا طب عامطبيبOWN041 331926المشر

ى كفى  آذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية علي أمير
فوق محالت -  فوق مطعم قمريا  

داسيا
جراحة عامةطبيب468207 041

كة صقالمدينة- الالذقية الالذقية علي حسن صالح داخليةطبيب321285 041شارع الجمهورية, مقابل شر

يتح مدينة- الالذقية الالذقية علي راغب علي وع شر جراحة عامةطبيب422822 041قرب مقىه الملكي- مشر

قلبيةطبيب477228 041مقابل صيدلية مريم نصور- سوق الصفن -  آذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقية علي سليمان رمضان

طة, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية علي عزيز حيدر نسائية و توليدطبيب454977 041جانب مخفر الشر

يمدينة- الالذقية الالذقية علي محمد حسن طبيب211818 041مقابل التأمينات االجتماعية, شارع المغرب العرب 
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب556145 041ساحة الحمام جانب معهد العالء- طريق بوقةمدينة- الالذقية الالذقية علي محمد سليمان
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جراحة عامةطبيب457002 041 اذار, قرب مختار الشيخ الضاهر8شيخ ضاهر, شارع مدينة- الالذقية الالذقية علي محمد علوش

ي, شارع العمارة الرئيسيمدينة- الالذقية الالذقية علي محمود يوسف ي1ط, بناء االخاء العرب 
عظميةطبيب809936 041 فبى

ى محمد طبيب236362 1041ط , بناء الشاج  الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية علي ياسير
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

أذن أنف حنجرةطبيب456729 2041ط , بناء جعارة  شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية عماد غابرييل جبور

عصبيةطبيبOWN041 468928مقابل فروج توما- شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية عمار اسماعيل جبور

تل-العمارةمدينة- الالذقية الالذقية عمار فؤاد اسمندر طب طوارئطبيب890231 041مقابل سير

نسائية و توليدطبيبOWN041 454466فوق الفرن-  اذار8شارع ,  سوق الصفن مدينة- الالذقية الالذقية عمار هواش صوا

يمدينة- الالذقية الالذقية عمر فوزي نجاري أطفالطبيبOWN041 218740مقابل المالية, شارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيبOWN041 213735الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية عنان محمد عجيب

داخليةطبيب479724 3041ط , غرفة التجارة اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية عيس ابراهيم بدر

جلديةطبيبOWN041 459921شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية غادة ابراهيم ميخائيل

طبيب466068 041شيخضاهر خلف جول جمالمدينة- الالذقية الالذقية غانم علي أحمد
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

جراحة عامةطبيب451162 041 أذار مقابل بروستد توما8شارع مدينة- الالذقية الالذقية غفار سليم دالي

ومدينة- الالذقية الالذقية غياث ابراهيم معروف أذن أنف حنجرةطبيب595906 041جانب صيدلية سامر هارونموقف اسبير

نسائية و توليدطبيب239144 041جامع العجان- الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية غياث رزق هللا زازا

وع الصليبة مدينة- الالذقية الالذقية فاتن عبد القادر سعد نسائية و توليدطبيب41219932فوق مكتبة الجامعة- مشر

نسائية و توليدطبيب463561 041شارع يوسف العظمة, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية فادي فؤاد راعي

طبيب455910 041نزلة جامع العجانشارع يوسف العظمة,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية فادي يونس محمد
جراحة بولية و 

تناسلية

ي- مقابل كازية حيدرة فوق مطبعة الكون -  الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية فدوى الشيخ علي
أذن أنف حنجرةطبيب330329 041طابق ثابى

جراحة عامةطبيب233323 041الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية فضل سليمان مهنا

أمراض دمطبيب476140 041نزلة جامع العجانقرب شاورما الشام, شارع يوسف العظمة , الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية فواز فؤاد عبد اللطيف

وع التاسعمدينة- الالذقية الالذقية فواز محمد حيدر صحة عامةطبيب436182 041جانب صيدلية ميس حيدر-المشر

ى نسائية و توليدطبيب330831 041جانب كازية حيدرة-الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية فواز مهنا شاهير

نسائية و توليدطبيب312993 041فوق صيدلية ماهر حيدرشارع حسن الخراطمدينة- الالذقية الالذقية فيصل نجيب رضوان

ي أذن أنف حنجرةطبيب479179 041مقابل مكتبة عارفقرب فالفل مشوار- شارع هنانو مدينة- الالذقية الالذقية فيليب عبد المسيح جرح 
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ونيات سكيف- سوق الصفن مدينة- الالذقية الالذقية قتيبة عبداللة شيخ احمد هضميةطبيب453897 041فوق الكير

طب عامطبيب3330201 041شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية قصي منصور

مطبيب468344 041شارع سعد زغلول, شيخ الضاهر جانب فروج تومامدينة- الالذقية الالذقية كاش احمد الدو ى داخلية ورماتير

يمدينة- الالذقية الالذقية كامل ابراهيم حللوم
ي فراس حمدابى ي القديمةاب  مطبيب215080 041مقابل الريح  ى داخلية ورماتير

مطبيب218650 041مدخل فندق الحياة, جانب كازية الراعي ,  رمضان 14شارع , شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية كمال ناض حايك ى داخلية ورماتير

جراحة عامةطبيب476125 041الشيخ الضاهر, بعد فروج توما مقابل صيدلية هشام فاتحمدينة- الالذقية الالذقية كميل سليم حداد

ي
وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية كنان علي رعوابى عظميةطبيب558378 041المشر

وع االوقافمدينة- الالذقية الالذقية كوثر يونس عجميه يتل,مشر نسائية و توليدطبيب439739 041مقابل سير

قلبيةطبيب230608 041شارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية لؤي أحمد خليلو

يمدينة- الالذقية الالذقية لببى عزيز شحود نسائية و توليدطبيب218885 041  شارع المغرب العرب 

أطفالطبيب464172 041مقابل البنك التجاريمقابل غرفة التجارة,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية مأمون محمد مختار حكيم

جراحة عامةطبيب218229 041خلف بناء المحافظة  شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية مازن خليل حداد

داخليةطبيب456889 041بناء معهد الغريبالرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية مازن صالح ديوب

كة جودشارع القوتليمدينة- الالذقية الالذقية مالك مصطفى حجازية صدريةطبيب471278 041جانب شر

داخليةطبيبOWN041 244111مقابل ثكنة صالح الدين, شارع الشيخضاهرمدينة- الالذقية الالذقية ماهر محمد شيخ ابراهيم

أذن أنف حنجرةطبيب232424 2041ط   شارع الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية محمد ابراهيم شعبان

وع مدينة- الالذقية الالذقية محمد ثروة صبحي باكير أذن أنف حنجرةطبيب552919-041بستان الريحان - 7المشر

نسائية و توليدطبيبOWN041 217367شارع ابن بطوطةمدينة- الالذقية الالذقية محمد علي عبده

ى سوق الصاغة والعنابةمدينة- الالذقية الالذقية محمد علي عبيد داخليةطبيب452001 041الشارع الواصل بير

يمدينة- الالذقية الالذقية محمد علي فويتة ى و المعاش شارع المغرب العرب  جراحة عامةطبيب211020 041بناء التأمير

طبيب466089 041مقابل الصحة المدرسية, شارع انطاكيا مدينة- الالذقية الالذقية محمد محمود جراد
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب464449 041بناء الحمامي أيار8 شارع مدينة- الالذقية الالذقية محمد منصور

أذن أنف حنجرةطبيب244588 041بناء دباليس  شارع ابن تماممدينة- الالذقية الالذقية محمود صالح شويش

داخليةطبيب41456536مقابل صيدلية عبد الحفيظ ناض- شارع غسان حرفوش مدينة- الالذقية الالذقية مدحت محمد سعيد

أذن أنف حنجرةطبيب469542 041بنا حسن ابو زيدشارع يوسف العظمةمدينة- الالذقية الالذقية مصطفى حمزة ابراهيم
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جلديةطبيبقرب كازية حيدرة- الرمل الشمالي - شارع الجمهورية مدينة- الالذقية الالذقية معالي عيس عبود

وتمدينة- الالذقية الالذقية معروف يوسف صبح طة العسكرية, مقابل بناء المحافظة الجديدة, شارع بير عظميةطبيب219481219057 041جانب الشر

عظميةطبيبOWN041 454690الشيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية معن محمد سعد

جراحة عصبيةطبيب2ND FLOOR041 474369 اذار8شارع ,   شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية مفيد أحمد محفوض

وع الثامنمدينة- الالذقية الالذقية مناضل  منير خليل أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 410938شارع النفوس, المشر

ى مهنا يمدينة- الالذقية الالذقية منذر امير عصبيةطبيب322229 041السكن الشباب 

ىمدينة- الالذقية الالذقية منذر علي خليل كان جانب نقابة المعلمير ياألمير لح  ى نسائية و توليدطبيب462299 460793041 1041ط , ميى

يطبيب478980 041دخلة حلويات الغول- نزلة العجان - الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية منذر يونس صالح
ي    ح مرصى تشر

ي
عينيةطبيب  شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية مبى جورج قطيبى

 علي خليل
هضميةطبيب468629 041شارع جامع العجانمدينة- الالذقية الالذقية مبى

يمدينة- الالذقية الالذقية مبى منير جامع وع الريح  صدريةطبيب414695 041جانب حلويات األماشيموقف حوا, مشر

غدد صم وسكريطبيب476796 041قرب صيدلية ابن سينا آذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية مبى يحبر بركات

ة طب عامطبيب785200 041دوار الشهداء-البهلوليةمدينة- الالذقية الالذقية منير صالح خرصى

أمراض دمطبيب453116 041مقابل كازية حيدرة, شارع زكي االرسوزي, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية مها اسماعيل بوبو

يمدينة- الالذقية الالذقية مها محمود صقر نسائية و توليدطبيب219381 041مقابل فندق السمانشارع المغرب العرب 

أذن أنف حنجرةطبيب471247 041 اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية مهند محمد سالمه

ي
يمدينة- الالذقية الالذقية مي محمود زريفر جلديةطبيب215767 041مقابل الماليةشارع المغرب العرب 

نا جورج جرجس عينيةطبيب474112 041مقابل شارع هنانو- ساحة الشيخ ضاهر - الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية مير

نسائية و توليدطبيب240281 041ساحة حلوممدينة- الالذقية الالذقية ميس علي حسن

نسائية و توليدطبيب332208 041جانب كازية حيدرة فوق مطبعة الكون- الرمل الشمالي - شارع الجمهورية  مدينة- الالذقية الالذقية ميس منيف حايك

جلديةطبيب210527 041مقابل مخي  عوض وعابدين اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية ميسون علي عمران

أطفالطبيب218177 041شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية ميشيل حنا مطر

يقة وتمدينة- الالذقية الالذقية ميكائيل علي شر قلبيةطبيب235482 041شارع بير

هضميةطبيب466645 466645041 041بناء بنك سوريا و المهجرفوق بنك سوريا والمهجر,  آذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية ميالد مرشد أنطونيوس

ى باليان ي تماممدينة- الالذقية الالذقية ميناس ارتير ي مقابل الحديقة, اب 
ي تمامشارع الغاففر هضميةطبيب243888 240466041 041مقابل حديقة اب 
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عينيةطبيب458972 041شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية نادر محمود يونس

عظميةطبيب462722 041فوق نظارات هدبةمقابل الوزان, شارع هنانو  مدينة- الالذقية الالذقية نادر مرشد حمدان

أطفالطبيب471142 041مقابل بنك بيمو اذار8  شارع مدينة- الالذقية الالذقية نازك حنا عبود

ىشارع بغداد,   مركز المدينةمدينة- الالذقية الالذقية ندى فاروق شيخ يوسف غدد صم وسكريطبيب468868421776 2041ط , بناء المهندسيير

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 219842041 219842 رمضان14شارع مدينة- الالذقية الالذقية نديم عثمان خير بيك

نسائية و توليدطبيب231872 041مفرق سوق الذهب, قرب جامع صوفان, سوق القزازينمدينة- الالذقية الالذقية نديمة مصطفى شومان

جراحة عامةطبيبOWN041 473022شارع هنانومدينة- الالذقية الالذقية نزار صالح مسعود

عظميةطبيبOWN041 459796مقابل الصحة المدرسية, شارع انطاكية مدينة- الالذقية الالذقية نضال حسن يوسف

نسائية و توليدطبيب243305 041مقابل حلويات زكور- جانب سينما الكندي -  اذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقية نهاد دياب سللوم

نسائية و توليدطبيب455873 041جنب حلويات الطاووس- شارع الجمهورية مدينة- الالذقية الالذقية نهلة ناض

جلديةطبيب213028 041خلف مشفى الندى  ساحة السجنمدينة- الالذقية الالذقية نىه عيس جلود

اد الجامعةمدينة- الالذقية الالذقية هدى أحمد محمد و, اتسير نسائية و توليدطبيب557633 041موقف اسير

نسائية و توليدطبيب330187 2041طابق - بناء ابراهيم هيفابالقرب من موقف الباص- مقابل كازية حيدرة- الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية هدى ابراهيم نجار

عينيةطبيبOWN041 450008جانب جامع االمام جعفر الصادق, الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية هزار سهيل يونس

ي
أطفالطبيب451373 2041ط, بناء بنك بيمو,اذار  8مدينة- الالذقية الالذقية هال يعقوب يبى

داخليةطبيب457307 011مببى معهد دار المعرفة, شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية هناء يوسف الخطيب

يف - قرب موقف الجامعة - شيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقية هيثم ابراهيم حسن نسائية و توليدطبيب233788 2041ط- فوق بن الشر

وع الريجةمدينة- الالذقية الالذقية وائل محمود محرز طب األشةطبيبOWN041 444606مشر

وع السابعمدينة- الالذقية الالذقية واثق محمد صالح عينيةطبيب552673 011فوق حلويات األماشيالمشر

نسائية و توليدطبيب318814 041 - 232248 041مقابل استديو النسيم- مفرق أمورة - مدخل جامع الخلفاء الراشدين - حي الدعتور مدينة- الالذقية الالذقية وجدي محمد علي عبده

ى جلديةطبيب479035 041دخلة سوق االطفال, شارع هنانو, شيخ الضاهرمدينة- الالذقية الالذقية وديع سليم يمير

أذن أنف حنجرةطبيب330139 041جانب معهد الغريبمقابل كازية حيدرة, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية وسام رامز صالح

يمقابل البيطرية, طريق البوقامدينة- الالذقية الالذقية وعد صالح كبيبو
جراحة عامةطبيب424534 041الطابق الثابى

نسائية و توليدطبيب411876 041شارع الزراعةمدينة- الالذقية الالذقية وفاء حاتم سلمان

ى المغناطيسي د8-  اذار 8شارع مدينة- الالذقية الالذقية وليد محمد عرب آغا داخليةطبيب455979-041فيصل ناض.  آذار قرب مركز الرنير
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جراحة عامةطبيبOWN041 470556شارع عمر بن الخطاب, مقابل جامع صوفانمدينة- الالذقية الالذقية وليد محمد عكرمة

ي, الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية يارا علي حسن أذن أنف حنجرةطبيب333898 041فوق بن العلب 

وع الزراعة مدينة- الالذقية الالذقية ياش حامد حسن ي, مشر ياتلمقابل مدرسة سليمان العح  عظميةطبيب556552 041بجانب مركز سير

مك اع مدينة- الالذقية الالذقية ياش محمود شر ى المغناطيسي د,  اذار8شر عظميةطبيبOWN041 454361041 454361فيصل ناض. قرب مركز الرنير

داخليةطبيب563051 041 - 540657 041كلماخوالشارع الرئيسي- القرداحةمدينة- الالذقية الالذقية يحبر شهل

ه مدينة- الالذقية الالذقية يحبر علي الحايك ى داخليةطبيب415153 041قرب فرن عكاشة- حي المنير

نسائية و توليدطبيب330565 041قرب كازية حيدرة  الرمل الشماليمدينة- الالذقية الالذقية يعرب محمد المنصور

ي صيدلية العمال بعد , شارع سعد زغلول, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية يوسف مبارك غانم
ر
ف مطبيب472192 041 م50شر ى داخلية ورماتير

جراحة عامةطبيب452631 041 بناية حسن ابو زيدنزلة العجان,  اذار8شارع مدينة- الالذقية الالذقية يونس طالب عيس

هضميةطبيب823921421808 1041ط, بناء بجبج  الشارع الرئيسيجبلةالالذقية   أكرم نديم علي

طبيب803397 041جانب صيدلية العنبتاوي, دوار العمارة جبلةالالذقية   بسام محمد بسيتون
جراحة بولية و 

تناسلية

ى الحمويجبلةالالذقية   جهاد كامل رحمون عظميةطبيبOWN041 809192قبل العمارة-  مقابل الفرع الرئيسي لي 

ى محمد درويش يساحة البلديةجبلةالالذقية   حسير هضميةطبيب822711 041فوق بن العلب 

ة أحمد غدير عصبيةطبيب805771 041شارع العمارة جانب تكسي المدينةجبلةالالذقية   سفير

ى محمد عميش ق ثانوية محمد سعيد يونس, لشارع الرئيسي جبلةالالذقية   عبد المعير عينيةطبيب822732 041ساحة بغدادشر

مطبيبOWN041 835645 - 414364فوق صيدلية سناء سكيف,  الكراج القديم جبلةالالذقية   فاتن نظير عطاف ى داخلية ورماتير

جراحة عامةطبيب833139 801281041 - 833139 041الكراجات القديمةفوق حلويات السلطان,  الشارع الرئيسي جبلةالالذقية   فايز نظير عطاف

طب عامطبيبOWN041 803032803032شارع ابن سينا ,جانب المؤسسة االستهالكيةجبلةالالذقية   منير جميل جردي

نسائية و توليدطبيب835496 041فوق صيدلية ثناء سكيف- الكراج القديم - جبلة جبلةالالذقية   ميثاق محمد موش

نسائية و توليدطبيبaddidas041 835694مقابل - ساحة العمارة -  جبلة جبلةالالذقية   ميساء يوسف حمدان

عظميةطبيبOWN041 824443041 824443 شارع العمارةجبلةالالذقية  جابر حبيب الورعة

أذن أنف حنجرةطبيب0962479485 - 0958266850ساحة شباط- دوار العمارة جبلةالالذقية  طالل صالح حيو

عظميةطبيب826599 041بناء ناض, بجانب السينما -  العمارة جبلةالالذقية  محمود عبدالهادي بكري

ىجبلةالالذقية آسيا يوسف الرحية طب عامطبيب771808-041رأس العير

طب عامطبيب809263 041جنوب دوار الكراجالكراج الجديدجبلةالالذقية أحمد ابراهيم عمار

يمنطقة الكراجات القديمةجبلةالالذقية أحمد عبدالكريم علي
نسائية و توليدطبيب827422 837505041 041فوق صيدلية طريفى

ياتل, العمارة جبلةالالذقية أروى األحمد محمد نسائية و توليدطبيب833331 041الشارع الرئيسي مقابل سير

عظميةطبيب807405 041فوق صيدلية رامي خير بيك, شمال دوار العمارة , الشارع الرئيسي جبلةالالذقية أكثم انيس خضور

عظميةطبيب838530 041جبلة شمال دوار العمارةجبلةالالذقية اصف نديم احمد

ى أحمد أحمد نسائية و توليدطبيب825879 041بناء ديوب, شارع الملعب, الكراج القديمجبلةالالذقية ايفيلير

نسائية و توليدطبيب802020 041العمارة, الشارع العامجبلةالالذقية ايمن احمد يونس

ي
قية الجنوبية, شارع الملعب  ,  العمارة جبلةالالذقية باسل يوسف القاصى عظميةطبيبOWN041 838660زاوية الملعب الشر

قلبيةطبيب825588 825588041 041ساحة شباط بجانب تكسي المدينة,   العمارة جبلةالالذقية بسام حسن غانم

ي جبلةالالذقية بشار فاروق محمد عظميةطبيب424342 041فوق صيدلية سماح حيدر- شارع الملعب الجنوب 

أذن أنف حنجرةطبيب804855 041الكراجات القديمةجبلةالالذقية بشار محسن داوود

طب عامطبيبOWN041 803850قرب صيدلية خير بيك, شارع الملعب , حي العمارةجبلةالالذقية ثائر رفيق ديبة

نسائية و توليدطبيب807309 041جانب بن الحموي, شارع العمارةجبلةالالذقية ثائر منير مخلوف

طب عامطبيب041863808- 041803233ساحة العيدجبلةالالذقية ثناء ابراهيم منصورة

يا تيل, شارع العمارة جبلةالالذقية ثناء سليم فاضل كة سير نسائية و توليدطبيب890231 041مقابل شر

غدد صم وسكريطبيبOWN041 828628041 828628دوار العمارة, الشارع العامجبلةالالذقية جمانة سيف الدين عبدالكريم

يجبلةالالذقية حسن علي ابراهيم
طب عامطبيب801784 041فوق صيدلية احمد طريفى
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نسائية و توليدطبيب800589 041مبنة االطباء, العمارةجبلةالالذقية حنان وفيق سلطان

ي , العمارة جبلةالالذقية خالد مصطفى معتوق ق دوار العلب 
أذن أنف حنجرةطبيب823021 041شمال بناء العمارةفوق مخي  يونس,شر

طب عامطبيب74595541744977 041قرب صيدلية ابتسامالقتيلبيةجبلةالالذقية خرصى عيس علي

طبيب808848 041شمال دوار العمارة, العمارةجبلةالالذقية خلدون محمود شحادة
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب824996 041شارع الملعب, العمارةجبلةالالذقية رضا سهيل ميا

ي شحادة
ى
نسائية و توليدطبيب745043 041جانب المرصف الزراعيجبلةالالذقية ريم صاف

يتل, الشارع الرئيسي, العمارةجبلةالالذقية سامر علي عيس ي مقابل سير أطفالطبيب802459 1041ط, بناء األخاء العرب 

يتلجبلةالالذقية سامر محمود عبد هللا نسائية و توليدطبيب838373 041انشاء العمارة-المحطة - فوق مركز سير

يجبلةالالذقية سليمان أحمد صارم طب عامطبيب801342 041مقابل صيدلية ابتسام داود, شمال تكسي المدينة, شارع الملعب الجنوب 

يشارع العمارة, ساحة البلديةجبلةالالذقية سمير محمد محمود
نسائية و توليدطبيب825868 041وراء بناء الراصى

أذن أنف حنجرةطبيب820233 041الكراجات القديمة جنوب الملعب البلديجبلةالالذقية سهيل سليمان نوفل

أذن أنف حنجرةطبيب833032 041قرب صيدلية أحمد مهنا- العمارة - جبلة جبلةالالذقية سهيل علي ربيب

غدد صم وسكريطبيبOWN041 832408مقابل باب الملعب الرئيسي, كراج القديمجبلةالالذقية طاهر يوسف محمد

نسائية و توليدطبيبOWN041 829530شارع العمارة-   مقابل صيدلية بهجت نصورجبلةالالذقية طالل علي مهنا

ان , دوار العمارة, ول شارع الفوارجبلةالالذقية عبير ابراهيم جي  صدريةطبيب828822 041الشارع الرئيسي

هضميةطبيب835650 041 - 832655 041بناء الرصىالعمارةجبلةالالذقية عدنان علي زرزر

عظميةطبيب826663 041خلف صيدلية العماليةمنطقة الكراجات القديمةجبلةالالذقية عصام ابراهيم اسماعيل
ى ي حسير ي-الدالية جبلةالالذقية عفيفة حاح 

ر
ف طب عامطبيب881604 041الحي الشر

عصبيةطبيب805227 805227041 041الشارع الرئيسي- العمارة  جبلةالالذقية عالء عباس سلمان

يالشارع الرئيسي- حي العمارةجبلةالالذقية علي أحمد ابراهيم نسائية و توليدطبيب821166 2041ط , بناء اإلخاء العرب 

جبلةالالذقية علي أحمد مسعود
خلف المكتبة المركزية جانب صيدلية ضح مغربل اومن جهة الملعب - الكراج القديمة 

جانب صيدلية سماح حيدر
طبيب891110 041

جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب880928 041جانب الثانوية- وادي القلع جبلةالالذقية علي سليمان صالح

ي
نسائية و توليدطبيبOWN041 800958شمال تكسي المدينة-  شارع العمارة جبلةالالذقية غيثاء يحبر فابر

نسائية و توليدطبيب829054 041بناء عكو- الكراجات القديمة جبلةالالذقية فاطمة اسكندر اسماعيل

ي
يا تيل- شارع العمارة جبلةالالذقية فايز يوسف العلوبى أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 833704مقابل سير

نسائية و توليدطبيب832222 041مشفى األسعدمشفى األسعد, الشارع الرئيسيجبلةالالذقية فواز أحمد أسعد

جراحة عامةطبيب863868 041 - 863390 041دوار العمارةجبلةالالذقية قصي ابراهيم محفوض

ي مدرسة محمد سعيد يونسجبلةالالذقية قصي محمد عبود
ر
ف , الكراج القديم, شر صدريةطبيب804929 1041ط , بناء عكوالشارع الرئيسي

ي- فوق نظارات بنت جبيل - بناية عكو - الكراجات القديمة جبلةالالذقية قيس زكي اسد
طب عامطبيب830802 041طابق أول فبى

ى-الشارع العام - -العمارةجبلةالالذقية كريم محمود عيس جراحة عامةطبيبOWN041 833437جانب حلويات ابو اللي 

جراحة عامةطبيب803440 1041ط مقابل اديدس,  دوارالعمارةجبلةالالذقية كمال ماجد زلف

ى محمود عصبيةطبيب831690 041قرب تاكسي المدينة الشارع الرئيسيجبلةالالذقية لؤي حسير

عينيةطبيب745570 807040041 041بناء األديبشارع العمارة الرئيسيجبلةالالذقية لمياء عيدهللا الراهب

غدد صم وسكريطبيببناء االخاءألعمارةجبلةالالذقية محمد أحمد داؤد

ى الخليل داخليةطبيبOWN041 825007فوق صيدلية رامي خير بيك, ساحة شباطجبلةالالذقية محمد قصي حسير

نسائية و توليدطبيب823975 041دوار العمارة فوق مفروشات الطاحونجبلةالالذقية منذر محمد عبود

عينيةطبيب803397 041 دوار عمارة جانب صيدلية العنبتاويجبلةالالذقية مها اسماعيل محمد

ي شاورما البستان - بستان الباشا جبلةالالذقية ميديا عزيز جبيلي
ر
ف أذن أنف حنجرةطبيب575402 041 مير150شر

ق ساحة البلدية- البلدية جبلةالالذقية نبيل احمد اساعيل صدريةطبيب835134 041شر

ي, العمارةجبلةالالذقية نبيه مصطفى عيس
ر
ف طب عامطبيب803850 830160041 041زاوية الملعب جنوب شر

صدريةطبيبOWN041 877061قرب المدرسة- -صنوبر جبلةالالذقية نزار توفيق يونس

قلبيةطبيب838054 041دوار العمارةجبلةالالذقية نسيم ابراهيم حسن

ق البنك العقاري حوالي - الجبيبات جبلةالالذقية ياش اديب مهنا
طب عامطبيب830739 041 مير100شر

داخليةطبيب650016 041شارع الجديدمشقيتاالالذقية   علي محمد نعيسه

ى محمد نجار طب عامطبيب6521014 021الساحة العامة, نبلريف- حلب حلب   حسير

ي
ى آالبر أذن أنف حنجرةطبيب2125945 021ورا جامع العبارة- المنشية القديمة مدينة- حلب حلب   أحمد امير

ي داخليةطبيبOWN021 4616216شارع زيد بن ثابت, الميدانمدينة- حلب حلب   أحمد ضياء الدين  ب 

انالمشفى االستشاري الحديثمدينة- حلب حلب   أحمد عبد المجيد بغدادي أذن أنف حنجرةطبيب5726000 021 - 2265256 021فوق مكتب السورية للطير

داخليةطبيب4657800 021فوق صيدلية ارتينيان- الجابريةمدينة- حلب حلب   أنطوان فؤاد صايغ
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ي, المنشية القديمة, العزيزيةمدينة- حلب حلب   الهام حبيب مستكاوي
ى
داخليةطبيبOWN021 2110759مقابل المركز الثقاف

جراحة عصبيةطبيب2636101 021جانب مركز المعالجة باالوزون- دوار البولمان - المحافظة مدينة- حلب حلب   بسام يوسف خياط نقو

ي
جراحة عامةطبيب3215100 021حلوانيةشارع طارق بن زيادمدينة- حلب حلب   جمال محمدعيد حسابى

ي  المنشيةمدينة- حلب حلب   جورج انطون برغوث
ى
عينيةطبيب2124215 2110747021 2021ط , مقابل المركز الثقاف

جراحة عامةطبيب4651761 021امام مشفى سلومالسليمانيةمدينة- حلب حلب   جورج عبد العزيز بيطار

أطفالطبيب2119049 021 - 4442898 021 جانب مشفى سلومالسليمانيةمدينة- حلب حلب   رندة نديم حداد

أطفالطبيب4465445 021جانب بنك سورية والمهجرالسليمانيةمدينة- حلب حلب   زلفا نديم سبع

بيةمقابل جامع الصديق, الجميليةمدينة- حلب حلب   شكري عدنان دويدري أذن أنف حنجرةطبيب2116455 021خلف مديرية الير

طب عامطبيب3669606 021قرب صيدلية شاج الدين- اخر نزلة المستودعات - األعظمية مدينة- حلب حلب   عبد الحميد محمد صفو

جراحة عامةطبيب2228262 021جانب فطائر الموقد  الجميلية,  شارع أسكندرونمدينة- حلب حلب   عبد الفتاح ابراهيم بلالر

ائيل دالل مدينة- حلب حلب   عبد المسيح ابراهيم مرجانة ي, شارع جي  ي العرب 
ى
يجانب المركز الثقاف

ى
هضميةطبيب2110611 021بالقرب من المركز الثقاف

يطبيب2122051 021طابق اول,البيك  عزيزيةمدينة- حلب حلب   فادي صقال
ي    ح مرصى تشر

 االمير شارع بارونمدينة- حلب حلب   فراس عبد الخالق سلطان
عصبيةطبيب2112669 1021ط-مدخل مشفى

ان بهجت شيخ داوود ق االوسط, مقابلموقع قيادة حلب, الجميليةمدينة- حلب حلب   كامير داخليةطبيب212237332جانب فرن الشر

جلديةطبيب5716477 021جانب دوار شفامدينة- حلب حلبربيع ابراهيم قتاع.   م

داخليةطبيب2633853 021جانب جامع الروضة, الموغامبومدينة- حلب حلب   مازن محمد حاج رحمون

قلبيةطبيب2113109 021بناء الطحانشارع سينما اوغاريت, العزيزيةمدينة- حلب حلب   محمد رضا عرب

ي الحي الثالث - الحمدانية مدينة- حلب حلبسعيد درويش.   محمد م
ر
ف جراحة عامةطبيب5724755 021خلف صيدلية الحمدانية- مقابل مدرسة ابن البيطار- شر

داخليةطبيب2271604 2021خلف سوق االنتاج بناء عمار بن ياش ط- المحافظة مدينة- حلب حلب   محمد محمد كالهو

ي, العزيزيةمدينة- حلب حلب   معن صالح حفار
ى
يجانب المركز الثقاف صدريةطبيب2115148 2021طابق , بناء سبساب 

يمفرق الصخرة,   شارع النيلمدينة- حلب حلبعدنان دبا.   معن م جراحة اطفالطبيب2645426 - 2645310 021بناء قلعح 

طبيب2228665 021فوق فطائر السندبادشارع اإلسكندرون,   جميلية مدينة- حلب حلب   مفيد األحمد علي اغا
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي يال الياس حلب  داخليةطبيب4468722 021مقابل صيدلية الجابرشارع المطران سابا, الجابريةمدينة- حلب حلب   مير

أطفالطبيب2113534 021 الطفاءية القديمة  التللمدينة- حلب حلب   هديل جان مالو

نسائية و توليدطبيب2621420 021مقابل مركز الفنالالفرقانمدينة- حلب حلب   وجدان عبد الحميد سقا

طبيب0-2660331 021مشفى االندلسشارع النيلمدينة- حلب حلب   وليد مصطفى ابو رادان
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب4660180 021فوق اقمشة الحاج متولي النيالمدينة- حلب حلب  اسماعيل احمد قصار

ي, بناء بليونة  عزيزيةمدينة- حلب حلب  رامز جورج مرجانة
نسائية و توليدطبيب2125563 2125560021 021طابق أرصى

نسائية و توليدطبيب2225134 021 - 2117512 021جانب فندق الحديقةمدينة- حلب حلب  ريم ايمانويل خرموش

ي ياندم جراحة عامةطبيب2227444 1021دوارة الشيان الجديدة شارع الزهور بناء رقم - الشيان الجديدة مدينة- حلب حلب  سامي جرح 

جلديةطبيبعيادات هيا- دوار البولمان - حلب المحافظة مدينة- حلب حلب  غسان وجيه خضور

ائيل مقصو ي, العزيزية مدينة- حلب حلب  كارال جي 
ى
نسائية و توليدطبيبOWN021 2110373خلف المركز الثقاف

عينيةطبيب2125152 021مقابل الفندق السياحيشارع العظمة, مركز المدينة مدينة- حلب حلبأكرم محمد خوجة.  م

ي)مفرق معاطف الحريري-شارع النيلمدينة- حلب حلب  محمد حسان  سواس
قلبيةطبيب2634338 021جانب معاطف الحريري(نزلة باتسر

عظميةطبيب2210483 021قرب الجش- شارع مشفى الرازي مدينة- حلب حلب  محمد سعيد سامي حمزة

ي ى جانب عطورات باريس- شارع النيل مدينة- حلب حلب  محمد عبدالكريم خفاح  أذن أنف حنجرةطبيب2665592 021أول مفرق عل اليمير

ي محمود عينيةطبيب944404544الجميليةمدينة- حلب حلب أحمد حاح 

ي- مفرق كلية العلوم - سيف الدولة مدينة- حلب حلب أحمد خميس العيس
داخليةطبيب2662222 021مقابل مدرسة عامر شميبى

طب عامطبيب2260282 021المرديان مقابل سكة القطارمدينة- حلب حلب أحمد صبحي الرزوق

عظميةطبيب5716477 021ثالث بناء عل اليسار- دوار شفا - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب أحمد صفوان حمدو الشحادة

عظميةطبيب2211442 021جانب نادي االتحادشارع االسكندرون, جميليةمدينة- حلب حلب أحمد محمد كردي

أطفالطبيب2687457 021خلف مخي  الكمالشارع مشفى حلب, الفرقانمدينة- حلب حلب أحمد مصطفى نساج

أذن أنف حنجرةطبيب2632002 021جانب دوار البولمان- ضمن مركز هيا مدينة- حلب حلب أدهم محمود حسن

ف سعيد الشيخ علي
عظميةطبيب2621420 021شارع الفرقانمدينة- حلب حلب أشر

طبيب2115112 021مقابل سينما اوغاريتالعزيزيةمدينة- حلب حلب أكرم غنوم غنوم
جراحة بولية و 

تناسلية

ى مدينة- حلب حلب أنس محمود شيى
طة , الفرقان ى قبل دوار الشر يس اخر مفرق عاليمير جانب الصيدلية -نزلة االكسي 

.التخصصية
يف داخليةطبيب2684720 021جانب صيدلية الشر
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ي جبور يالعزيزيةمدينة- حلب حلب أنطوان جرح 
ى
أذن أنف حنجرةطبيب2110863 021قرب المركز الثقاف

عظميةطبيب4442727 021جانب كنيسة االشيان االرثوذوكسالسليمانيةمدينة- حلب حلب أنطوان جورج دبس

عظميةطبيب4651761 021مقابل مشفى سلومالسليمانيةمدينة- حلب حلب أنطون ميخائيل توما

ة , الملعب البلدي مدينة- حلب حلب ابراهيم محمدنجيب نجم ي, بناء الهناء الفيض جانب صيدلية كرمان- سوق الخرصى
عظميةطبيب2289479 021طابق أرصى

D3محرصى - مساكن البحوث العلمية - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب الهام رستمو

HALAB ALJADEDEH - 

MASAKEN ALBOHOTH 

ALELMEYEH

داخليةطبيب215210819

جلديةطبيب4602217 021امام جامع شبارقالميدانمدينة- حلب حلب الياس جورج حجار

ى صالح قبنض نسائية و توليدطبيب2123880 021بناية االرمن بروتستانت- امام بنك االردن - خلف الفندق السياحي - القوتلي . شمدينة- حلب حلب امير

داخليةطبيب4641112 1021طلعة مشفى السلوم قرب كنيسة الصليب ط - السليمانية مدينة- حلب حلب انستاس خاجيك خجادوريان

قلبيةطبيب2119313 021ضمن مشفى الطونيانمدينة- حلب حلب اوزفالد خجادوريان

ي أذن أنف حنجرةطبيب2222618 021مقابل فالفيلو- شارع اسكندرون - الجميلية مدينة- حلب حلب ايمن عبد الرزاق زعالن الحح 

ي
عظميةطبيب2620328 021مقابل معهد االخوة- المحافظة مدينة- حلب حلب بكري صالح دبلوبى

طة مدينة- حلب حلب بيان عبد القادر صوان نسائية و توليدطبيب212633612ضمن مشفى الفرقان- دوار الشر

نسائية و توليدطبيب2250267 021مفرق بن الموعد- شارع االسماعيلية مدينة- حلب حلب ثناء أحمد العاصي

ي داخليةطبيب2660678 021جانب البسة زينة  شارع النيلمدينة- حلب حلب جميل كمال طرقح 

عظميةطبيب2689655 021مفرق المختار, قرب مشفى حلب , الفرقان مدينة- حلب حلب جهاد احمد صقال

هضميةطبيب2120416 021بناء النورفوق مجوهرات بكري حنيفة, مقابل عبارة الصحاف, شارع زنوبيا, التللمدينة- حلب حلب جورج انطون كيلو

جراحة عامةطبيبgalaxy212667907جانب – شارع الماركات - المحافظة - الهلك  مدينة- حلب حلب حازم قواص

عظميةطبيب5730622 021جانب مدرسة ابن البيطار, الحمدانيةمدينة- حلب حلب حسام هنو

عظميةطبيب2635502 021مقابل جامع عمارين ياش- شارع النيل مدينة- حلب حلب حميد عادل كنو

ي- الحمدانية مدينة- حلب حلب خالد عبد الحميد علوان
عظميةطبيب5717715 021بجوار دوار االطفائية-االحي الثابى

ى تفاحة طبيب2632002 021الجامعة- جانب صيدلية هيا-دوار البولمانمدينة- حلب حلب راغب معير
جراحة بولية و 

تناسلية

ي.   شارع النيلمدينة- حلب حلب ربوع عبد هللا نشار
يطابق ارصى نسائية و توليدطبيب2676264 021قرب مقىه العلب 

نسائية و توليدطبيب2225528 021اعدادية اسكندرون, حي الزهور جانبمدينة- حلب حلب رياض افرم آدم

جلديةطبيب2277708 021نزلة ادونيس عل الطريق العاممدينة- حلب حلب ريم ابراهيم الكراف

ى غزال طب األشةطبيب5114509 021جانب صيدلية ندى-مقابل معهد سوار العلمي-606المنطقة-الحمدانيةمدينة- حلب حلب ريما حسير

ي غدد صم وسكريطبيب2211440 021دوار الكرة االرضية- امام معهد حلب العلمي - ضمن مركز الهدى مدينة- حلب حلب زاهر نهاد االمير

عام  جميليةمدينة- حلب حلب سامر بشير عجم داخليةطبيب2259358 1021ط, نهاية خط الير

نسائية و توليدطبيب2671773 2671770021 021مشفى ضبيطجانب مشفى ضبيط, محافظةمدينة- حلب حلب سامي محمد ضبيط

يشارع زنوبيا, المنشية القديمةمدينة- حلب حلب سعاد وديع حنا ي العرب 
ى
داخليةطبيب2117988 - 2110582 021خلف المركز الثقاف

جراحة عامةطبيب2277910 021بجانب صيدلية إيمان محافظةمدينة- حلب حلب سعد هللا اسماعيل كيالي

ي أمام صيدلية حنيفة جانب مدرسة خالد أزرقمدينة- حلب حلب سليم محمد عبد العزيز جبان
ي بناء األسكان طابق أرصى

طب عامطبيب2250086 021شارع المارتيبى

ى داخليةطبيب212289375فوق الشماع للبياضات- امام المحكمة العسكرية - الجميلية مدينة- حلب حلب سمر محمد عادل شيى

جراحة عامةطبيب4604966 021طابق اول, جانب صيدلية اسيا  النيالمدينة- حلب حلب سمير حبيب اسكاف

عينيةطبيب2228523 021جانب صالة معاوية-الجميليةمدينة- حلب حلب سوسن شعبان ابراهيم

أطفالطبيب2632002 021ضمن عيادات هيامدينة- حلب حلب شذى فاروق فتال

جلديةطبيب2643471 021مفرق المختار, طريق حلب الجديدة, الفرقانمدينة- حلب حلب صائن فهر كاشور

طة - حي الفرقان مدينة- حلب حلب صادق محمد خير شامي عينيةطبيب2623636 021خلف جامع اهل بدر الكرام- دوار الشر

ي عينيةطبيب2684233 021مقابل جامع الرحمن, شارع فيصلمدينة- حلب حلب صقر سعيد الحلب 

عظميةطبيب2260030 2260030021 021شارع مشفى فريشو, الجميليةمدينة- حلب حلب طالب مصطفى حميدة

داخليةطبيب2243901 021مقابل معهد حلب للموسيفرالشارع الرئيسي- الجميليةمدينة- حلب حلب عائشة صديق

داخليةطبيب5114243 021جانب مخي  الزاهد- قرب العيادات الشاملة  - 606دوار - الحمدانية مدينة- حلب حلب عباده وليد معمار

جراحة عامةطبيب2210483 021جانب مشفى الرازيمدينة- حلب حلب عبد الجبار العبد
ى ي - مفرق العلوم مدينة- حلب حلب عبد الكريم محمد الحسير

ي/ امام مدرسة عامر شميبى داخليةطبيب2247346 021المركز الطب 

ي صباغ
بابر عينيةطبيب2632002 021جانب صيدلية هيا-دوار البولمان- المحافظه- الجامعة مدينة- حلب حلب عدنان زكي شر
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فيةمدينة- حلب حلب عزيز جوزيف صباغ طبيب2323330 2021ط , بناء المحبةبدوي, اشر
جراحة بولية و 

تناسلية

طب وجراحة عيونطبيب2683510 021جانب ثانوية نابلس للبنات- خلف فندق بولمان الشهباء مدينة- حلب حلب علي طلعت كوسه

نسائية و توليدطبيب2237914 021خلف مشفى بدرخان- اإلسماعيلية مدينة- حلب حلب علية محمود دباغ

ي  المنشيةمدينة- حلب حلب عماد اميل الظريف
ى
طبيب2110628 021خلف المركز الثقاف

جراحة بولية و 

تناسلية

ي
داخليةطبيب4641220 021جانب صيدلية المارعيحي الشيخ ابو بكر, المنشية القديمةمدينة- حلب حلب عمار فاخر ملفر

عينيةطبيب4654233 021بناء مشفى الحكمةالموغامبومدينة- حلب حلب عمار محمدهاشم كيالي

جراحة عصبيةطبيب5230901 021دوار الشفا- حلب الجديدة مدينة- حلب حلب عمر حمود محمد العمر

داخليةطبيب2261150 021فوق حلويات ابو العبد  محطة بغدادمدينة- حلب حلب غادة رستم سليم

داخليةطبيبOWN021 2241500021 4611907شارع القوتلي,   جميليةمدينة- حلب حلب غازي أحمد نيازي

نسائية و توليدطبيب5216048 8021رقم دوار شفا باتجاه دوار الموت, حلب الجديدةمدينة- حلب حلب غالية أحمد مهنا

عينيةطبيب4653887 021طابق الرابع, بناء شبارقاالطفائية القديمة, شارع النيالمدينة- حلب حلب غسان الياس يوركي

أذن أنف حنجرةطبيب4646262 021بناء الشيان األورثوذكس  سليمانيةمدينة- حلب حلب فؤاد عيس عصفورة
نسائية و توليدطبيب5213847 021دوار الشفاء-حلب الجديدةمدينة- حلب حلب فتحية عبد المجيد مصطفى

أطفالطبيب2684233 021شارع السبيلمدينة- حلب حلب فرح عيس الرحيل

ي أمام مشح األسد رقم - شيخ طه مدينة- حلب حلب فريال فرحان عبدهللا طب األشةطبيب4445157 4021 ط56بناية هند أدلب 

فية مدينة- حلب حلب فريال مصطفى بكور داخليةطبيب2314515 021مفرق فروج الفرسان مقابل الخزان-  اشر

أطفالطبيب4653604 021السليمانية, شارع محالت الكوكتيلمدينة- حلب حلب فيفيان انطوان فقس

طب وجراحة عيونطبيب2211230 021الجميلية-فوق حلويات مهروسة مدينة- حلب حلب قصي أحمد حلوم

يديان مدينة- حلب حلب قصي محمد عادل حمدان عصبيةطبيب2244199 021امام صيدلية االفندي- نزلة ادونيس - المير

طب عامطبيب2237413 021جانب مطعم الحاج عبدو- النيال مدينة- حلب حلب كفاح محمد جمعة عللو

يطبيب2227657 021خلف بنك األدرنشارع الفيصلمدينة- حلب حلب كنان أديب رحمة
ي    ح مرصى تشر

جلديةطبيب2111723 021عبارة سينما حمراالمنشيةمدينة- حلب حلبعادل قطاية.هشام م. م

ي بناء وقف االرمن طابق اول- العزيزية مدينة- حلب حلب مانويل بادريك لئون ورجيديان ي العرب 
ى
ائيل دالل امام المركز الثقاف غدد صم وسكريطبيب2110962 021شارع جي 

ى الدري نسائية و توليدطبيب4446303 021مقابل صيدلية النيال- شارع النيال مدينة- حلب حلب مجيدة ايميلير

داخليةطبيب2233171 021خلف مديرية الماليةالجميليةمدينة- حلب حلب محسن مزيك

أطفالطبيب2631379 021جانب مسجد عمار بن ياش شارع النيلمدينة- حلب حلب محمد أنس يحبر بكداش

عظميةطبيب2632002 - 2677393 021عيادات هيا- دوار البولمان - المحافظة مدينة- حلب حلب محمد ابراهيم مبيض

أطفالطبيب2110127 021ضمن مركز هيا التخصصيمدينة- حلب حلب محمد احمد فاعور

ي
هضميةطبيب2669618 021شارع النيل- جانب صيدلية الشب - مفرق ازياء الحريري مدينة- حلب حلب محمد احمد قبابى

داخليةطبيبمقابل جامع المهدي- نزلة المستودعات - منطقة االعظمية مدينة- حلب حلب محمد جمال بليد

جراحة عامةطبيب933309293مجمع الخدمات- حلب الجديدة مدينة- حلب حلب محمد جمعة الحماده

أذن أنف حنجرةطبيب2239431 2242598021 021فرانسيسكانمدينة- حلب حلب محمد حكمت ضاشوالي

مطبيبOWN021 2214234جانب معهد حلب للموسيفر, الجميليةمدينة- حلب حلب محمد خالد صباغ ى داخلية ورماتير

ي
ى
ف نسائية و توليدطبيبOWN021 5224280حلب الجديدةمدينة- حلب حلب محمد خلدون صير

فية بعد المول فوق مكتبة روميو و جولييت طمدينة- حلب حلب محمد سعيد طاووس جراحة عامةطبيب1212339624اول طلعة االشر

داخليةطبيب2275336 021دوار السبيل جانب سالف امام نادي السبيلمدينة- حلب حلب محمد صابر بشير بودقه

عظميةطبيب2621288 021شارع حلب العلمي مقابل بنك بيمو- الفرقان مدينة- حلب حلب محمد عبد الباسط محمد توفيق بدله

ي داخليةطبيب2632002 021جانب صيدلية هيا-دوار البولمان- المحافظه-الجامعةمدينة- حلب حلب محمد فائز محمد ايوب 

يس -مقابل بريد الجميلية-ساحة سعد هللا الجابريمدينة- حلب حلب محمد مصباح تسقية عينيةطبيب2235577 021طابق اول- أمام شحن االكسي 

طب عامطبيب2240511 021 - 5750166 1021جانب صيدلية زينو ط- شارع مشفى فريشو مدينة- حلب حلب محمد مصطفى شعبان

طة - الفرقان مدينة- حلب حلب محمد منير ظافر اخرس داخليةطبيب2621420 021 مقابل مفروشات الفتال- دوار الشر

جراحة عامةطبيب2641089 3021طابق  - 88جمعية الصحة بناية - الشهباء الجديدة مدينة- حلب حلب محمد هيثم الويسي

كة النقل الداخلي- الجميلية مدينة- حلب حلب محمد وليد عادل عويرة
أذن أنف حنجرةطبيب2270349-021بجانب شر

قلبيةطبيب2621552 021مقابل السكن الجامعي, الفرقانمدينة- حلب حلب محمد ياش  الحامد

ي عينيةطبيب2117075 4021ط , بناء اوغاريتشارع سينما اوغاريت, العزيزيةمدينة- حلب حلب محمود عبداللطيف تفنكح 

ان- اشارات مرقاب المالية -الجميليةمدينة- حلب حلب محمود محمد تيسير الطبال ى عظميةطبيب2221401 2021-فوق صيدلية البشير ط-بناء حير

عظميةطبيب2624141 021 - 5752201 021جانب جامع السعد-مفرق سما-دوار الصخرة-   سيف الدولة مدينة- حلب حلب محمود محمود نحاس
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نسائية و توليدطبيب2689676 2639970021 021بناء مشفى العريانالفرقانمدينة- حلب حلب محمود مصطفى العريان

ي عينيةطبيب2683302 021شارع االكاسيا- الشهباء الجديدة مدينة- حلب حلب مروان محمد سعيد سبسب 

ق-  حلب الجديدة مدينة- حلب حلب مصطفى محمد شويحنة طب عامطبيب5225355-021امام مطعم سحر الشر

ي
ي- جانب مشفى السوري التخصصي مدينة- حلب حلب مصطفى محمود شميبى داخليةطبيب5222755 021مقابل صيدلية كتانح 

طبيب2230456 021امام مركز الجماركالشيان القديمةمدينة- حلب حلب مظهر منير شعيا
جراحة بولية و 

تناسلية

ي, العزيزيةمدينة- حلب حلب ملكون جورج قاليجيان
نسائية و توليدطبيب4641205 1021ط- بناء مزين هاكزوب مقابل صيدلية كبر

ي شكور داخليةطبيب4655647 021قرب سينما غرناطةحميديةمدينة- حلب حلب منذر وهب 

عظميةطبيب2632002 021عيادات هيا الطبية- دوار البولمان - الجامعة مدينة- حلب حلب منهل أحمد بركات

داخليةطبيب5716477 021جانب دوار الشفاء الشارع الرئيسيمدينة- حلب حلب نائل عبد القادر بازركان

جراحة عامةطبيب2685942 021خلف جامع اهل بدر الكرام- الفرقان مدينة- حلب حلب نائل عدنان شيط

جلديةطبيب2116644 021العزيزية, شارع زنوبيامدينة- حلب حلب نشأت عطية خوري

ىشارع اإلسكندرون,   جميلية مدينة- حلب حلب نضال نجيب شعار أذن أنف حنجرةطبيب2268238 021قرب نادي فلسطير

مدينة- حلب حلب نور الدين عبد القادر خطيب
ي مركز - الشعار اول طريق الباب امام مشفى البيان -الحمدانية

ى
ي الحمدانية ف

ى
يداوم ف

ي
المستقبل العيبى

OWN021 4779100عينيةطبيب

نسائية و توليدطبيب4647742 021مقابل مشفى الصليبشارع مشفى سلوم, حي العروبة, السليمانيةمدينة- حلب حلب هاروتيون ايلي نظاريان
ى غدد صم وسكريطبيب2632002 021جانب صيدلية هيا-دوار البولمان-المحافظه-الجامعةمدينة- حلب حلب هاشم محمد الحسير

ي محمد صالح علوش
يمدينة- حلب حلب هابى عظميةطبيب2632002 021مركز هيا الطب 

يتل, السليمانيةمدينة- حلب حلب هناء موش جلديةطبيب4600445 021جانب مركز سير

أذن أنف حنجرةطبيب2212420 021شارع الفيصل- جانب جامع الرحمنمدينة- حلب حلب هند عدنان عبد الحميد

ي-  هويدة دباس 
ي    ح مرصى يطبيب2252907 021االسماعيليةمدينة- حلب حلبتشر

ي    ح مرصى تشر

ي نسائية و توليدطبيب22377266 021خلف مشفى الضبيط, حي السبيلمدينة- حلب حلب هيفاء أحمد حمدي جباقح 

يطبيب2226971 2214319021 021نزلة سوق االنتاج, المحافظةمدينة- حلب حلب وريف المرعي
ي    ح مرصى تشر

عظميةطبيب2289417 021خلف جامع الصديق, الجميلية مدينة- حلب حلب وليد توفيق قباوة

ي جاش ى محمد راح  جراحة صدريةطبيب2251255 2021بناية السالم ط- شارع اسكندرون امام صالة معاوية - الجميلية مدينة- حلب حلب ياسير

طب عامطبيبOWN021 6410061 الشارع الرئيسيدارة عزةحلب   أحمد محمد دولة

داخليةطبيبOWN031 8830185شارع المالية-المخرمعفرينحلب شعبان علي درويش

نسائية و توليدطبيبOWN033 4847854 الشارع الرئيسيالربيعةحماة حيدر علي رستم

أذن أنف حنجرةطبيب6603045 033جورينالسقيلبيةحماة  مسعد محمد ابراهيم

طب عامطبيبOWN033 6898836مفرق ثانوية الفريكة, قرية الفريكة, شطحةالسقيلبيةحماة أنور كاش علي

طب عامطبيبOWN033 6770624دوار الكراج, شارع عبد المنعم رياضالسقيلبيةحماة ادوار ميخائيل وردة

طب عامطبيبown033 6787847مقابل الكراجالسقيلبيةحماة الياس عيس حنينو

طب طوارئطبيب6771454-033شمال المحكمةالسقيلبيةحماة انس بهجت اسعد

طبيب6775845 033حي السوق, نزلة البلدية , حي السوق السقيلبيةحماة انور نادر
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب6770021 033مقابل مدرسة سهيلالشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة باسم الياس قرمش

يمقابل الكراجالسقيلبيةحماة باسم وحيد شحادة
ى
جراحة عصبيةطبيب6775300 033جانب المركز الثقاف

طبيبOWN033 6772320السوقالسقيلبيةحماة بطرس يوسف كاترين
جراحة بولية و 

تناسلية

ي الكنيسةالسقيلبيةحماة تمام بطرس حنا
ر
ف نسائية و توليدطبيب6775252 2033ط, بلدية شر

داخليةطبيب6771594 033بجانب الكراجمقابل الكراج,  الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة جورج الياس الوكيل

ي-  مقابل الكراج ,   الشارع الرئيسي السقيلبيةحماة حنان ضاهر
نسائية و توليدطبيب6786212967728112 033طريق المشفى الوطبى

طب عامطبيب6668782 033الشارع العام- قرية الرصيف , الغابالسقيلبيةحماة خلدون محمد جمال بطرش

عظميةطبيب6771052 033سهم البيدرالسقيلبيةحماة رامي الياس تركيه

عينيةطبيب6771542 033جانب صيدلية غصونحي السوقالسقيلبيةحماة رفيق ابراهيم دعبول

جلديةطبيب6772073 033شارع قسطون, السوق الرئيسيالسقيلبيةحماة سمر بطرس نسب

طب عامطبيب6787739 033حي الباردالسقيلبيةحماة سمير برهوم االبراهيم

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 6770077 - 6772282بجانب مشفى الكندي, حي سهم البيدرالسقيلبيةحماة سمير عيس ضاهر

ة الكنج, شمال المحكمةالسقيلبيةحماة سومر ياش يوسف عظميةطبيب6788177 033مقابل منشر

ي, مشفى الكندي  الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة طعمه أديب شحادة
جراحة عامةطبيب6771150 033طابق أرصى

قلبيةطبيب6775609 1033ط, بجانب صيدلية رنا  الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة طلعت جرجس كاترين
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داخليةطبيبOWN033 6770784مقابل مديرية المنطقة, الشارع العامالسقيلبيةحماة عايد عارف نصار

عظميةطبيب6774811 1033ط, مشفى الكندي منطقة سهم البيدرالسقيلبيةحماة غزوان النادر

هضميةطبيبOWN033 6775929بناء الفارس, حي السوقالسقيلبيةحماة فريد ميخائيل الجرجس

نسائية و توليدطبيب6770627 033مشفى الكندينزلة البلدية, الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة فريز فهد اسعد

عصبيةطبيب6770563 033مقابل دوار الكراجالسقيلبيةحماة فواز ميخائيل جرجس

ي, مشفى الكندي  الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة ليل فهد درة
عينيةطبيب6771150 - 6775450 033طابق أرصى

السقيلبيةحماة متيلدا شكري سنكري
ي دوار الكهرباء مقابل مدرسة سهيل مقدشي مجمع النادر  اد العام غرب 

 الطابق 1االوتسير

ي
االول فبى

نسائية و توليدطبيب6788834 033

طبيب6787950 6787950033 033بناء مشفى الكنديسهم البيدرالسقيلبيةحماة مجد فهد درة
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيبOWN033 6591195 الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة محمد محمود الدريوشي

طب عامطبيب6773569 1033ط, بناء أشقر الطريق العام جنوب المحكمةالسقيلبيةحماة مرهج نجيب فرحة

يالسقيلبيةحماة منيف الياس أبو حامضة جراحة عامةطبيب6772268 6772261033 033بناء مشفى الكنديالمدخل الغرب 

مطبيب6772432 033نهاية شارع المشوار, سهم البيدرالسقيلبيةحماة مهند فريد ابو كرشة ى داخلية ورماتير

عظميةطبيب7559558-033حي السوق- سلحب السقيلبيةحماة ميثم علي الصالح

ى الكروم, جانب الكازيةالغابحماة  برهان علوش مسعود جراحة عامةطبيبGF033 6992031عير

عظميةطبيب6770262948326823 033مقابل الكراجالغابحماة  ميخائيل بولص بولص

داخليةطبيبOWN033 6563044طريق سقيلبية قلعة المضيق, مركز المدينةالغابحماة أحمد يوسف حسينو

داخليةطبيب6611770 033 مير500غرب كازية شطحة ب  الغابحماة حمزه عبدو مسعود

أذن أنف حنجرةطبيب6602124 033جورينالغابحماة رغداء اندهوق صقر

قلبيةطبيب6898747 033الفريكة, شطحةالغابحماة غسان احمد عبود
ى الكرومالغابحماة فهد بربر زعير طب عامطبيبown033 6993505عير

داخليةطبيبOWN033 6483502 - 6484299033 6483502الطريق العام, شطحة الغابحماة هائل علي أسعد

طب عامطبيب7366656 033  7366276 033الشارع الرئيسيبعرينحماة حسن سليمان منصور

عينيةطبيب4609203 033الشارع العامحلفاياحماة حسن سيفالدين الصيادي

داخليةطبيب46069010 033مقابل مكتبة المستقبلالشارع الرئيسيحلفاياحماة خالد محمد الحكيم

أذن أنف حنجرةطبيب4609460 033 جانب صيدلية راماحلفاياحماة طالل محمد سواد

جراحة عامةطبيب4605577 033الطريق العامحلفاياحماة مرصى صالح الدين صيادي

ىالريف- حماة حماة أكرم عيس موش جراحة عامةطبيب4157264 033تومير

ي, معردسالريف- حماة حماة أنس عبدالرحمن العمر طب األشةطبيب4140420 033الحي الجنوب 

جراحة عصبيةطبيبOWN033 7716205الجميليةالريف- حماة حماة حازم موفق حيدر

ىالريف- حماة حماة رافع ابراهيم الحسن داخليةطبيب7274101 033قرية بيصير

داخليةطبيب951415952مقابل صيدلية ابن النفيس- شارع الزاعة - صابونية الريف- حماة حماة رنا علوش

طب طوارئطبيب2240113 033جانب مدرسة سعود الريس- صابونية الريف- حماة حماة زياد حافظ الخطيب

ي - شارع المناخ الريف- حماة حماة طله عبد الرزاق جواش
نسائية و توليدطبيب2432889 033الحاضى- فوق صيدلية الخابى

ىالريف- حماة حماة عمار ميشيل لباد أذن أنف حنجرةطبيب7626124 033قرية برشير

نسائية و توليدطبيب4856977 033جانب جامع ابو بكر الصديقالحارة الغربية, قمحانةالريف- حماة حماة فاطمة محمد دبس

داخليةطبيبNEAR ALNFOOS033 2210902بجانب فرع الحزب, شارع الباروديةالريف- حماة حماة محمد سعيد فران

ي طب طوارئطبيب2530187 033موقف الزراعة- الصابونيه الريف- حماة حماة محمد عبد الرحمن الزعب 

هضميةطبيب4141341 033شارع سكة القطار القديمة- الحي الشمالي - معردس - قصور الريف- حماة حماة ملهم عبد الرزاق الحسن

طبيبOWN033 2416000موقف الشمالية, شارع سعيد العاص, الحاضىالمدينة- حماة حماة  جهاد أحمد العقب 
جراحة بولية و 

تناسلية

يه - الحاضى المدينة- حماة حماة  حازم زايد الويس ي- نزله االمير
طبيب933650824مجمع الخابى

أمراض الدم و 

معالجة األورام

عينيةطبيب2512912 033مقابل جامع السلطان, دباغةالمدينة- حماة حماة  مجد خالد الزيتاوي

عينيةطبيب2220545 1033ط, بناء النورجانب سوق الصاغة, مرابط المدينة- حماة حماة  منترص توفيق بغدادي البارزي

عينيةطبيب2511857 1033ط, مجمع االمير ساحة العاصي, دباغةالمدينة- حماة حماة أحمد خالد النبهان

نسائية و توليدطبيبOWN033 2524726033 2538891مقابل قيادة الموقع, دباغة المدينة- حماة حماة أحمد محمد ارحيم

ي, حي البعثالمدينة- حماة حماة أحمد محمود عقاد طب عامطبيب2751321 033دوار سعيد الجاب 

نسائية و توليدطبيب2481300 033مقابل حلويات الروادي- اول طلعة الجالء -باب طرابلس المدينة- حماة حماة أحمد مصطفى الحاج خليل

ي جراحة عامةطبيب2417395 033جانب مؤسسة الخضارالحاضىالمدينة- حماة حماة أسامه خالد عرب 
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يالمدينة- حماة حماة أسعد بشير جنباز
ي الفداء ضمن مشفى الشقفر نسائية و توليدطبيبSHAKAKI HOSPITAL033 2224633شارع اب 

ى راشد عدي عظميةطبيب2531925 033,مقابل المؤسسة العسكرية2ط ,  اذار 8  شارع المدينة- حماة حماة أمير

هضميةطبيب2530618 033 أذار8  شارع المدينة- حماة حماة أنس زكية

ي  الحلب 
ار بن االزور, الحاضى الصغيرالمدينة- حماة حماة أنس مصطفى عظميةطبيب2532312 033مقابل مدرسة ضى

أذن أنف حنجرةطبيب2752297 033قرب حديقة االندلس- شارع االندلس - شارع المحطة المدينة- حماة حماة أيمن جمال حيدر

طبيب2531826 033مقابل مؤسسة العسكرية-  آذار 8شارع المدينة- حماة حماة أيمن عدي
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب2222364 25033بناء رقم شارع سعيد العاص, الحاضىالمدينة- حماة حماة أيمن علي النبهان
جراحة بولية و 

تناسلية

عينيةطبيب2432833 - 2442594 033مقابل مكتب الهرم, شارع عبد المطلب,  الحاضى الكبيرالمدينة- حماة حماة أيمن محمود قسوم

طبيب2536344 033جانب ملجأ االيتام,  الحاضى الصغيرالمدينة- حماة حماة أيمن مرصى شيخ غنامة
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيب2413184 033فوق فهوة جالال  الحاضى الكبيرالمدينة- حماة حماة ابراهيم غالب البكور

كة الهرم, شارع سعيد العاصالمدينة- حماة حماة احمد يوسف خرصين داخليةطبيب2412912 033مقابل صيدلية ابن سينامقابل شر

جلديةطبيب2243140 033مقابل كلية األداب- المرابط . شالمدينة- حماة حماة اسماعيل محمد خشاب

يدالمدينة- حماة حماة اياد محمود صقور أذن أنف حنجرةطبيب7716832 033فوق مرصف توفير الي 

عينيةطبيب2535851 26033جانب ستوديو 26جانب ستديو , دباغةالمدينة- حماة حماة ايهاب عبد الحليم الخطيب

نسائية و توليدطبيب4452711 30033شارع , القصورالمدينة- حماة حماة بثينة محمد المحمود

صدريةطبيب2240490 033مجمع االمير ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة تمام نادر عبد الرزاق

جلديةطبيب2515670 033مقابل ملجا االيتام  مرابطالمدينة- حماة حماة ثائر حسن دوري

مرابطالمدينة- حماة حماة جمال سعد الدين سكاف
ى

عظميةطبيب2537383 033مقابل سوق الصاع

عظميةطبيب2539211 033مقابل المؤسسة العسكرية اذار8  شارع المدينة- حماة حماة حسام الدين محمد دمير

طبيب7702935 033شارع الوراقةالمدينة- حماة حماة حسام الدين منصور بن ابراهيم
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

رالمدينة- حماة حماة حيان عبد هللا طبولي ى نسائية و توليدطبيبOWN033 2216686شارع ابن رشد بناء مجمع شير

ىشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة حيان عبد الوهاب شيخ يوسف جراحة عامةطبيب2219415 033بناء المهندسير

طب عامطبيب332227058جانب مدرسة عبد العزيز عدي- شارع الجالء المدينة- حماة حماة خالد مصطفى القري    ع

يالمدينة- حماة حماة خليل حسن رمضان ي, شارع الثورة, الحي الجنوب  جراحة عامةطبيب7714400 033مقابل الجيش الشعب 

ي نديم زحلوق
طبيب2536611-033شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة دابى

أمراض الدم و 

معالجة األورام

جلديةطبيب2510557 033شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة درويش حموبرازي

داخليةطبيب2240019 033قرب مدرسة عبدالعزيز عدي- شارع الجالء المدينة- حماة حماة رائد عبد الرزاق جواش

تو جراد أطفالطبيب4743304 033الشارع العام مقابل المطرانية-  محردة المدينة- حماة حماة رشا البير

ي شهدا
جلديةطبيبOWN033 2518088 آذار, مقابل مشفى المواساة8شارع المدينة- حماة حماة روجينا حسبى

نسائية و توليدطبيب033 22226512539470 1033ط, خلف جامع السلطان   شارع ابن رشدالمدينة- حماة حماة روعة حسن سلطان

ىشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة رول فيصل الحبال أذن أنف حنجرةطبيب2511127 033بناء المهندسير

ي الفداءالمدينة- حماة حماة رياض جنيد نسائية و توليدطبيب2534276 033مفرق المتحفشارع أب 

ي
جراحة عامةطبيب4250263 033خطابالمدينة- حماة حماة رياض ظافر طواشر

قلبيةطبيب518445 2531787033 033 أذار8  شارع المدينة- حماة حماة زاهر فؤاد غنم

عظميةطبيب2226609 033مقابل فرع الحزب  ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة زهير اليان دغوم

طبيب2521981 033دوار باب طرابلس- شارع صالح الدين المدينة- حماة حماةموش االبراهيم. سامر م
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

أذن أنف حنجرةطبيب8825253 033شارع العروية, غربية, سلميةالمدينة- حماة حماة شاب مسعود

جراحة عامةطبيب2538781 033فوق حلويات الرواديشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة سليم أحمد خلوف

ي جراحة عامةطبيبOWN033 2221043  مرابط مدخل مشفى الرحمةالمدينة- حماة حماة سمير محمد سعيد قندقح 

عصبيةطبيب2227591 033البارودية,   شارع أفاميا المدينة- حماة حماة سناء علي النقري

نسائية و توليدطبيب2520639 033فوق حلويات قيطازشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة سوسن األندلس جلعوط

ه نسائية و توليدطبيب2533408 033فوق مديرية االحصاء- ساحة العاصي المدينة- حماة حماة شذى شعير

طبيب2539721 2033ط, بناء شاكر مقابل المؤسسة العسكرية,  أذار8شارع المدينة- حماة حماة صفوان عبد الرزاق العجوري
جراحة بولية و 

تناسلية
ى عينيةطبيب2214705 033بجانب صيدلية سعد  المرابطالمدينة- حماة حماة صفوان محمد الحاج حسير
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داخليةطبيب2524976 033مقابل حلويات الهندينزلة الجزدان, مركز المدينةالمدينة- حماة حماة طريف ميشيل عواد

جراحة عامةطبيب2539010 1033ط جانب المطبعة االهلية, شارع ابن رشد, دباغةالمدينة- حماة حماة عادل محمود محسن

ازية المدينة- حماة حماة عبد الرحمن محمد نسائية و توليدطبيبOWN, 1ST FLOOR033 2521444شارع صالح الدين, الي 

أذن أنف حنجرةطبيب423769 2423769033 2033ط , بناء سمير السمانشارع سيد العاص,   الحاضى المدينة- حماة حماة عبد الرحيم محمد عيد حلفاوي

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 2222200دباغة,   شارع أبن راشد المدينة- حماة حماة عبد الرزاق محسن

أذن أنف حنجرةطبيب2210476 033مقابل فرع الحزب  حي الزنبقالمدينة- حماة حماة عبد الستار عبد القادر فران

ي
قلبيةطبيب2211591 033مقابل صيدلية فرح, شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عبد العزيز الكيالبى

ى - صالح الدين . شالمدينة- حماة حماة عبد العزيز عوض الحاج عمر خليل قلبيةطبيب2222344 1033ط- فوق حلويات قيطاز - مقابل بناء المهندسير

ابية,  اذار8شارع المدينة- حماة حماة عبد هللا عبد العزيز األصفر عينيةطبيب226888 2513371033 033مقابل جامع الزاوية الشر

ى دبس أذن أنف حنجرةطبيب2227628 033فوق مركز كمبيوتر صالح الدين  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عبد هللا ياسير

ى ناض عظميةطبيب2419796 033مقابل جامع التكيةمقابل جامع التكية, التكيةالمدينة- حماة حماة عبد المعير

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 8817491517488سوق الصاغة,   مرابط المدينة- حماة حماة عزام محمد الجيجكلي

جلديةطبيب2518988 033مقابل حلويات الوادي,  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عال فيصل الحبال

جلديةطبيب2511742 033شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عالء الدين حمدو مرصي

أذن أنف حنجرةطبيب2531297 033فوق مكتب الهرم- شارع سعيد العاص - الحاضى المدينة- حماة حماة عالء عدنان البحاح

ي
طبيب933687979شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عالء عسر

جراحة عامة وجراحة 

أوعية

ي
ي, قرب مشفى العناية, شارع المحكمةالمدينة- حماة حماة عماد كامل ماروبى

طبيب7711770 033مصيافمقابل مستوصف المدبى
جراحة بولية و 

تناسلية

قلبيةطبيب2530242 2530242033 1033بناء غندور ط آذار8شارع المدينة- حماة حماةعارف غندور. عمر م

طبيب2524764 1033ط , فوق حلويات الروادي  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عميد فواز دياب
جراحة بولية و 

تناسلية

ق, حي الدباغةالمدينة- حماة حماة عناء أحمد الشيخ خالد داخليةطبيب2536119 2033ط, رياض زينو  .بجانب عيادة دطلعة سينما الشر

ي
شيبى نسائية و توليدطبيب517492 2517492033 1033ط-جانب حلويات الروادي, شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة غادة الي 

ى , ساحة العاصي المدينة- حماة حماة غزوان مروان المرعي عينيةطبيبFACING Physicians Syndicate033 2418044 - 2219040033 2219020مقابل نقابة االطباء, شارع العلمير

غدد صم وسكريطبيب933598160فوق حلويات عيد الروادة- شارع صالح الدين المدينة- حماة حماة فاضل سلوم السلوم

جراحة عامةطبيبOWN033 2229911 أذار8  شارع المدينة- حماة حماة فراس ابراهيم الملكي

, مقابل جامع المحبةالمدينة- حماة حماة فريد جاسم الهنو ىساحة العاصي جراحة عصبيةطبيب2511442 033بناء األمير

جراحة عامةطبيب2514333 1033ط , 15بناء رقم   شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة فيصل محمد جرجنازي

عصبيةطبيبOWN033 2212223-2522057شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة كمال محمد اشقر

ي الحاج زين
ي الفداءالمدينة- حماة حماة كمال هابى ي الفداء, شارع أب   أب 

أطفالطبيب2537833 033جانب مشفى

نسائية و توليدطبيب2514141 2221833033 033شارع امن الدولةالحاضى الصغير بناء مشفى الطيارالمدينة- حماة حماة لينا أحمد الطيار

طبيب2240791 30033شارع , القصورالمدينة- حماة حماةأحمد خليل العمر. م
جراحة بولية و 

تناسلية

بية طبيب2243469 033جانب سجاد صيدا, شارع صالح الدبنالمدينة- حماة حماة مأمون فريد النير
جراحة بولية و 

تناسلية

ي أطفالطبيب2534224 033منطقة الدبابة, جانب قيادة الموقع, شارع أبراهيم هنانوالمدينة- حماة حماة ماجد الحلب 

ي
عينيةطبيب2229071 033دوار باب طرابلس. جانب الكراج,  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة ماهر ابراهيم العسر

ى ان, شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة ماهر عبد الكريم ياسير كة الطير أطفالطبيب2241815 033مقابل شر

جلديةطبيب2515538 033فوق حلويات ابو سعيد الروادي  شارع صالح الدبنالمدينة- حماة حماة مجد حسن دقاق

عظميةطبيب26OWN033 2535851بجانب أستوديو ,   دباغة المدينة- حماة حماة مجد سليط

طب عامطبيب2757996 033جانب جامع صالح النعمان, حي النرصالمدينة- حماة حماة محسن الزبدي

جراحة عامةطبيبطريق السلمية, ضاحية الباسلالمدينة- حماة حماة محمد أنور أحمد غازي الشيخ علي

ي أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 2229021229100  شارع المرابطالمدينة- حماة حماة محمد أيمن محمد طه حلب 

عظميةطبيب2535202 033بجانب مشفى الرحمة  شارع المرابطالمدينة- حماة حماة محمد بشار يحبر الجاجة

جراحة عامةطبيبOWN033 2211773514141ملجأ االيتام,   مرابط المدينة- حماة حماة محمد جهاد زهير عدي

داخليةطبيب2520840 2525801033 033جانب الصيدلية العمالية اذار8  شارع المدينة- حماة حماة محمد حسان مظهر بارودي

ي
عينيةطبيب2514721 033فوق حلويات قيطازشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة محمد حكم احمد ملفر

عظميةطبيبOWN033 2537349قرب مستودع التل,  تل الدباغةالمدينة- حماة حماة محمد سامر اسماعيل فاخوري

أذن أنف حنجرةطبيب2532727 033طابق االولفوق صيدلية الحكمة,  اذار8شارع المدينة- حماة حماة محمد عبد الرحمن العوير
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نسائية و توليدطبيب933325223جانب الدكتور حيان طبولي- شارع ابن رشد المدينة- حماة حماة محمد محمد صالح الشب

عظميةطبيبOWN033 2515115جانب مكتبة االبناء,  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة محمد مرهف أحمد العقب 

ناوي الشاملة- السوق التجاري - حي البعث - شارع المحطة المدينة- حماة حماة محمد مصطفى األحدب طب عامطبيب2766648 033مقابل صيدلية الي 

عظميةطبيبOWN033 2533470033-000  شارع ابن رشدالمدينة- حماة حماة محمد هايل نزار شيخ غنامة

جراحة عامةطبيبOWN033 2211122شارع صالح الدين, السوقالمدينة- حماة حماة محمود أحمد درويش

قلبيةطبيبOWN033 2218888  ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة محمود نجيب السويد

نسائية و توليدطبيب2513100 033مقابل مدرسة محمد سعود الريسالصابونيةالمدينة- حماة حماة مرح حسن مرقا

جراحة عامةطبيبOWN033 2226777  شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة مروان محفوض الرحال

ى  صفوان عبدالرزاق عينيةطبيب2539610 2033ط , مقابل بناء االوقاف  دباغةالمدينة- حماة حماة معير

طب عامطبيب2533018 26033استديو- الدباغة المدينة- حماة حماة ملك فؤاد عواد

ي
ازيالحاضى الصغير, ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة مهند سليم تفر أذن أنف حنجرةطبيب2531804 033مقابل جامع الشير

ية, الحاضىالمدينة- حماة حماة ميادة برهان المرعي عينيةطبيب2417775 033مقابل صيدلية ابو طوقاالمير

نسائية و توليدطبيب2536521 033بناء نقابة االطباء أذار8  شارع المدينة- حماة حماة ميسون رضوان المدلوش

ى باشوري نسائية و توليدطبيبOWN033 2524726033 2538891مقابل الموقع,   دباغة المدينة- حماة حماة ناهد ياسير

طبيب2518316520447 033بجانب مشفى الرحمة  شارع المرابطالمدينة- حماة حماة نبيل محمد مظهر العبيسي
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب1ST FLOOR033 2229071مقابل صيدلية أحمد مراداغة, قرب دوار باب طرابلس, شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة نجاح بهيج باخوس

أذن أنف حنجرةطبيب2533218 033بجانب فرع الشبيبة  المغيلةالمدينة- حماة حماة نجم ايليا مهنا

جراحة عامةطبيبOWN033 2222548شارع سعيد العاص,   الحاضى المدينة- حماة حماة نجوى سامي كفري

نسائية و توليدطبيب2241901 033  اذار8شارع المدينة- حماة حماة نجيب عمر العمر

نسائية و توليدطبيب2538757 1033ط , مقابل سينما األمير  ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة ندى محمد سعيد السقا

طبيب2216667 033مقابل حلويات الرواديشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة نذير بشير ربيع
جراحة بولية و 

تناسلية

ى عوض ي الفداءالمدينة- حماة حماة نضال ياسير ي الفداء, شارع أب   أب 
طبيبOWN033 2534000جانب مشفى

جراحة بولية و 

تناسلية

داخليةطبيب2217611 033مقابل المؤسسة العسكرية أذار8  شارع المدينة- حماة حماة هدى زكريا األورفلي

طبيب2225677 033شارع المرابطالمدينة- حماة حماة هشام محمد نور كزكز
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب2423473 033مقابل صيدلية الحاض, 1مجمع البارودي ط, شارع سعيد العاص, الحاضىالمدينة- حماة حماة هيثم محمد األشقر

طب عامطبيبOWN033 7550942مقابل صيدلية سلحبسلحبحماة  عبد الكريم يونس حمود

يسلحبحماة أحمد سليم الخير
ى
قلبيةطبيبOWN033 7558386مقابل المركز الثقاف

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 7557757 الشارع الرئيسيسلحبحماة أكسم ابراهيم عبد هللا

طب عامطبيب7552160 033الساحة العامةسلحبحماة اياد علي زينة

طب عامطبيب7557390 033غرب المشتلالسوقسلحبحماة حسن ابراهيم حميدوش

هضميةطبيب7551821 033غرب مدرسة محسن حيدر, الشارع الرئيسيسلحبحماة سلمان احمد عبد هللا

يسلحبحماة صفوان محمود خميس يد, السوق الغرب  طبيب7552307 033بناء البلديةجانب مركز توفير الي 
جراحة بولية و 

تناسلية

داخليةطبيبOWN033 7551290 - 7550326شارع المشتلسلحبحماة عبد العزيز بشالوي

نسائية و توليدطبيب7556342 033جانب صيدلية جورج, الشارع العامسلحبحماة عصام محمد هوشة

داخليةطبيب7558444 - 7552187 033نزلة السوقسلحبحماة محمد جميل ضاهر

جراحة عامةطبيب2OWN033 7558600ط, بناء البلدية الجديد, سلحب, ريف الغابسلحبحماة محمد عبدالرحيم فندي

يسلحبحماة مصعب جميل جنيد نسائية و توليدطبيب7550640 - 7550640 033الحي الغرب 

طب عامطبيب7601661 033 نهر الباردسلحبحماة معن توفيق سليمان
ى جراحة عامةطبيبOWN033 8842440 الشارع العامسلميةحماة أحمد علي أمير

توح طب عامطبيبOWN033 8220970 - 8220000جانب المؤسسة االستهالكية,  قرية تل الدرةسلميةحماة أمجد جميل شر

 اسي 
نسائية و توليدطبيب8832008 033فوق مركز بار الجندي لالشعة- شارع الثورة سلميةحماة أنس مصطفى

يطبيب8815611 033بناء اسماعيل عيد3بناء فندق السالم ط, شارع السعنسلميةحماة أيمن ناض شتيان
ي    ح مرصى تشر

نسائية و توليدطبيب8828955 8828955033 1033ط, بناء اسماعيل قدور شارع حماةسلميةحماة اكرم حسام الدين كردية

قية سلميةحماة المهدي بديع الحاج طب األشةطبيب8830365 033شارع البرصة- جانب مدرسة الهاشمية - حارة شر

ي
قلبيةطبيبشارع الثورةسلميةحماة بسام محمد عبسر
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نسائية و توليدطبيب8845817 1033بناء فندق السالم طابق - شارع السعن - الحي الشمالي سلميةحماة جابر كنعان

يف الحموي يسلميةحماة جالل شر
ى
قلبيةطبيبOWN033 8817750  غرب المركز الثقاف

عظميةطبيب8817586 033فوق صيدلية عدوان, شارع الثورةسلميةحماة حجاج حسن الشلدي

عينيةطبيبOWN033 8829883شارع الثورةسلميةحماة حسن غازي فرج

عظميةطبيب8831590 033بناء الزهراءشارع حماةسلميةحماة حكم اسماعيل سفر

طبيب8831347 033خلف البلدية, الساحة الرئيسيةسلميةحماة حكمت فاتح سليمان
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب8228130 - 8817425 033بناء الشعار- شارع الثورة سلميةحماة خرصى يوسف الجرف
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

أطفالطبيب8837965 033سوق الخضارسلميةحماة خلود تاج الدين ضعون

قلبيةطبيب8845101 033شارع السعنسلميةحماة رائد علي الحركي

ي    ح ي فراسسلميةحماة رباح نظمي شر ين, شارع أب  جراحة عامةطبيب8810378 033جانب مجمع تشر

يسلميةحماة رحاب ابراهيم الشعار
ر
ف ي طريق تل جديد, قرية بري الشر طب األشةطبيب8667384 033غرب 

جلديةطبيبOWN033 8810463شارع الثورة, مقابل صيدلية اللحامسلميةحماة زويا مصطفى السيد

أطفالطبيب8831233 033بناء الزهراء شارع حماةسلميةحماة سامر ابراهيم ديوب

ي
نسائية و توليدطبيب8825810 033سوق الخضارسلميةحماة سماح اسماعيل الشعرابى

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 8830929شارع الثورةسلميةحماة شادي فؤاد الجندي

أطفالطبيب8831075 033خلف الشايامقابل المرصف الزراعيسلميةحماة شهم محمد محفوض

طب عامطبيب8832041 033السلمية الغربية اول الكورنيش الشماليسلميةحماة عبد الرحمن محمود حبوش

جراحة عامةطبيب8840998 033مقابل صيدلية ريماخلف جامع االمام اسماعيلسلميةحماة عبدالعزيز رفعت غيبور

داخليةطبيبOWN033 8833077بجانب صيدلية سعد الدين الوضيحي, شارع السعنسلميةحماة علي صادق عابدين

ي, شارع السعنسلميةحماة علي فرزات ديوب
قلبيةطبيب8834234 033جانب فندق السالم ط أرصى

أطفالطبيب8809020 033شارع الثورةسلميةحماة علي نايف المولي

جراحة عامةطبيب8826370 033جانب صيدلية سها الخطيب, شارع الثورة, الشارع العامسلميةحماة عماد الدين حسن الحواط

نسائية و توليدطبيب8811287 033جانب صيدلية اللحام- شارع الثورة سلميةحماة عماد الدين هشام شحود

عينيةطبيب8816092 1033بناء طالب طشارع اخوان صفاسلميةحماة عمار فاضل وردة

ي مجمع التجزأة- شارع الثورة سلميةحماة عمار محمد زيدان طب طوارئطبيب8840533 033جنوب 

جراحة عامةطبيبOWN033 8816051جانب صيدلية الحكمة, شارع السعنسلميةحماة غسان أحمد سليم

نسائية و توليدطبيب8818809 033جانب صيدلية عدوان, شارع الثورةسلميةحماة غيداء محمد الحاج

جراحة عامةطبيب2OWN033 8810244ط, اسماعيل خضور.بناء د, الشارع حماةسلميةحماة فاتح سليمان األمير أحمد

طب طوارئطبيب8828878 033شارع الثورةسلميةحماة فادي سليمان الدبيات

نسائية و توليدطبيب8841424 033سوق الخضار, الشارع العامسلميةحماة فاضل سيف الدين الياس

طب عامطبيب8814839 033شارع الثورة , جانب الحمام األثريسلميةحماة فريد حسن سيفو

ق الحمام االثريسلميةحماة قتيبة أحمد القدموشي عصبيةطبيبOWN033 8833533شارع الثورة, شر

جراحة عامةطبيب8815050 033جانب صيدلية فادية غاليشارع الثورةسلميةحماة كريم شالش خلف

أذن أنف حنجرةطبيب8839685 033شارع الثورةسلميةحماة ماهر حرب عزو

نسائية و توليدطبيب8845772 033طريق حماةسلميةحماة محمد علي طنجور

طبيبOWN033 8810327مقابل صيدلية اللحام, شارع الثورةسلميةحماة محمد فرج رزوق
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب840850 1033ط- بناء خولة الساحة العامةسلميةحماة محمد نزهت شهاب

قلبيةطبيب8832596 033غرب المجمعشارع الثورةسلميةحماة مروان أحمد الحواط

أذن أنف حنجرةطبيب8817499 033بناء اسماعيل عيد شارع أبو أخوان الصفاسلميةحماة مصطفى خرصى الدبيات

أطفالطبيبOWN033 8814924مقابل صيدلية  خلودسلميةحماة مصعب صادق الحموي

داخليةطبيب8816911 - 8813164 033فوق صيدلية اللحامشارع الثورةسلميةحماة مبى اسماعيل فخور

داخليةطبيب8832884 033فوق صيدلية القصيرشارع الثورةسلميةحماة منير أحمد زيد

جلديةطبيبOWN033 8817875 الشارع العامسلميةحماة مها يوسف الدبيات

طبيب8815881 033مقابل السينماشارع حمصسلميةحماة ناصح ابراهيم عيس
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 8814120شارع الثورةسلميةحماة ناض محي الدين ملوحي

ي- غربية سلميةحماة نهلة احمد فطوم
ى
نسائية و توليدطبيب8844747 033جانب المركز الثقاف

ي مجمع الحكومةسلميةحماة نوفل أحمد سفر
ر
ف ة, شر جراحة عامةطبيبOWN033 8817424033 8830622سوق الخرصى
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طبيب8835691 033مقابل صيدلية الراشارع السعنسلميةحماة هاشم اسماعيل سعيد
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيبOWN033 8816233مدخل سوق الخضار, شارع الثورة سلميةحماة هالة تاج الدين داوود

قية سلميةحماة وائل نرص عبود نسائية و توليدطبيب8826218 033شارع الثورة, شر

نسائية و توليدطبيب8839439 033شارع حماهسلميةحماة وسيم ابراهيم ديوب

جراحة قلبطبيب884322 033بناء الحرصيشارع الثورةسلميةحماة وليد خالد ديوب

ىصورانحماة خالد أحمد الشيخ نسائية و توليدطبيبOWN033 2426084بجانب جامع االربعير

ي
عينيةطبيبOWN033 4427818 الشارع العامصورانحماة زياد محمد علي حسابى

عظميةطبيبOWN033 4426979 الشارع العامصورانحماة عبد الحكيم أحمد الحسن

جراحة عامةطبيب2427980 033حي الثورةصورانحماة عبد الرحمن عمر المحمد

يدصورانحماة عبدالسالم ابراهيم لطوف طب عامطبيب4427550 033جانب الي 
قلبيةطبيب4453067 033فوق حلويات العمرطيبة االمامحماة أحمد مصطفى العير

عظميةطبيب4450587 033فوق مكتبة العيس,  الشارع الرئيسي طيبة االمامحماة عبد هللا أحمد العبد هللا

عينيةطبيبOWN033 4444209 الشارع العامطيبة االمامحماة عبد هللا محمود الكيال

أذن أنف حنجرةطبيب4451803 033جانب مشفى الجواش,  الشارع الرئيسي طيبة االمامحماة محمود عبد هللا

يطيبة االمامحماة هشام محمود كيال طب عامطبيب4450167 033الحي الجنوب 

يطيبة االمامحماة واقد محمد العير
طبيب4450385 033شمال النادي الرياصى

جراحة بولية و 

تناسلية

عينيةطبيبOWN033 7849209  طريق حمصعقربحماة ناريمان جهاد منصور

داخليةطبيب4226126 033طريق حمصكفرب  همحماة الياس جورج بشيش

ى جرجس اسي  ي- كفر بهم كفرب  همحماة بنيامير عظميةطبيبOWN033 4225200033 425272مجمع شهدا الطب 

نسائية و توليدطبيب4246091 033مجمع اجيالكفرب  همحماة حسام الياس المقدشي

داخليةطبيبOWN033 2446620طريق عقربكفرب  همحماة عبد هللا درويش السعد

قلبيةطبيبOWN033 2446011أول طريق حماه- كفرب  هم كفرب  همحماة ماريوس يوسف جرجس

نسائية و توليدطبيبOWN033 4225783فوق صيدلية حبيب, طريق عقربكفرب  همحماة مخلص دياب الياس

طب عامطبيب4739601 4739601033 - 4733372 033خلف المحالجمحردةحماة أسي  حنا سلوم

صدريةطبيب4741751 033مركز المدينةمحردةحماة أسعد مازن جليل

ى منصور كموش طب عامطبيب4741849 033جانب الكراج,  الشارع العاممحردةحماة أمير

جراحة عامةطبيبOWN033 4738234 الشارع العاممحردةحماة أيمن نديم الديوب

أذن أنف حنجرةطبيب4735722 033جانب مشفى الحياةمحردةحماة ابراهيم مروان اليوسف

ي - حلفايا محردةحماة اعتماد رشاد القاسم جلديةطبيب4605002 033جانب مركز الهاتف- الحي الجنوب 

ي محردةحماة الياس حبيب حاصود عصبيةطبيبOWN033 4735726غرب شعبة التجنيد. الحي الغرب 

طب عامطبيبOWN033 4733501 جانب شعبة الحزب الجديدةمحردةحماة الياس زحلوق

يمحردةحماة الياس محفوض جمعة
طبيبOWN033 4739100ساحة النادي الرياصى

جراحة بولية و 

تناسلية

ىمحردةحماة الياس محفوض ناض غدد صم وسكريطبيب4735250 033 شارع اسامة بن معير

يمحردةحماة باسل خليل الياس الضاهر صدريةطبيبOWN033 4734875الحي الجنوب 

يمحردةحماة بسام جميل سواد
ر
ف جراحة عامةطبيب4735873 033جانب الكنيسة, الحي الشر

جراحة عامةطبيب4733708 033شارع اسامة بن منقذ, الحي الشماليمحردةحماة بسام ناض عشمة

نسائية و توليدطبيب4739885 033جانب المحكمةمحردةحماة جميل أبرش

داخليةطبيبOWN033 4731325شارع المحالجمحردةحماة جميل فهد فرنسيس

ي, ضمن مجمع ضاهر السياحيمحردةحماة حازم جميل البيطار
عينيةطبيبOWN033 4731400جانب نادي محردة الرياصى

جراحة عامةطبيبOWN033 4735734ضمن مجمع طنوس التجاري,  الشارع العاممحردةحماة حبيب محفوض فالحة

مطبيب4742502 033غرب المحالج- الشارع العام محردةحماة حال ابراهيم الصدير ى داخلية ورماتير

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 4734166 الشارع العاممحردةحماة رافد جمعة

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 4732044 الشارع الرئيسيمحردةحماة رامي عطية مقدشي

عينيةطبيبOWN033 4734694 الشارع العاممحردةحماة رامي عوكان

يمحردةحماة رامي فهد شموط يد, الحي الجنوب  عظميةطبيب740433 4740433033 033مقابل صندوق توفير الي 

ي محردةحماة رامي كمال حاصود يجانب المحلجة, الحي الغرب 
داخليةطبيب4732566 033طابق أرصى

رمحردةحماة رامي محفوض بيطار ى جراحة عامةطبيبOWN033 4732103الشارع الرئيسي, شير

ي حبيب نجار
جراحة عصبيةطبيب731452 033جانب سكن مهندشي محطة محردة, الحي الشمالي محردةحماة روبى
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يمحردةحماة سالم شحود الرحال
عظميةطبيب4732572 033 بحانب نادي محردة الراياصى

يمحردةحماة سلوى حنا السلوم
ر
ف عينيةطبيب738263 4736025033 033 الحي الشر

ر محردةحماة سناء يحبر المشعل ى نسائية و توليدطبيب4739669 033الطريق العام-شير

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 4733168 الشارع العاممحردةحماة سهيل يوسف فتوح البيطار

داخليةطبيب4732622 033مقابل العقاراتالشارع العاممحردةحماة سيمون محفوض نعموش

يطبيبOWN033 4740637033 4740636الشارع الرئيسيمحردةحماة سيمون يوسف
ي    ح مرصى تشر

نسائية و توليدطبيب4737715 033أول طريق حماهمحردةحماة عامر ابراهيم سلوم

طب عامطبيبOWN033 4730977 الشارع العاممحردةحماة عزيز أيوب عزوز

ي
طب عامطبيبOWN033 4741044 الشارع العاممحردةحماة عماد توفيق برشيبى

طب عامطبيب4741444 033الحي الشماليمحردةحماة فادي حنا االبراهيم

طب عامطبيبOWN033 4730878بجانب الماليةمحردةحماة فارس درغام شموط

غدد صم وسكريطبيب4731424 033مقابل بنك سوريا والمهجرمحردةحماة فاضل سلوم السلوم

أذن أنف حنجرةطبيب4735113 033مجمع طنوس الشارع العاممحردةحماة كمال بديع سللوم

نسائية و توليدطبيب4735657 033غرب الكراجات القديمة, مجمع طنوس التجاريمحردةحماة لينا شكيس القاروط

طبيب4738985 033 شمالي دوار مشفى هشامكراج االنطالق الجديدمحردةحماة مازن جربوع
جراحة بولية و 

تناسلية

يجانب المحالجمحردةحماة مجدي وليد نجار جلديةطبيب4738715 033الحي الغرب 

عصبيةطبيب4730120 033جانب صيدلية محردة- الشارع العام محردةحماة محفوض عطية مقدشي

يمحردةحماة محفوض كريم حاصود جراحة عامةطبيب4732878 033غرب ثانوية الوحدة العربية-الحي الغرب 

أطفالطبيب4734898 - 4731898 033 الشارع العاممحردةحماة مرعي عزيز اللوش

يمحردةحماة ميخائيل زحلوق
ى
ق المركز الثقاف عينيةطبيب334735417شر

جراحة عامةطبيب4737652 2033 مجمع طنوس التجاري طالشارع الرئيسيمحردةحماة ميخائيل محفوض زحلوق

داخليةطبيبOWN033 4737001بجانب السجل العقاري, الشارع العاممحردةحماة ميالد كريم فراشة

عينيةطبيب4732060 033جانب المحالجالشارع الرئيسيمحردةحماة ميالد منصور سموع

ي
طب عامطبيب6780458 033بناء خالد جرادكرنازمحردةحماة نجيب محمد شقفر

طبيب4731139 2033ط, بناء كنوس  الشارع العاممحردةحماة نعيم ناض عشمة
جراحة بولية و 

تناسلية

ي محردةحماة نلي سليمان راحيل
ى ريحابى طب األشةطبيب737710 4737710033 033بناء غنوم, شارع أمير

طب عامطبيبOWN033 4741044 الشارع العاممحردةحماة هناء محفوض حمش

ى نجيب صندوق نسائية و توليدطبيب4730045 2033ط, بناء طنوس  الشارع العاممحردةحماة ياسمير

قلبيةطبيبOWN033 4738263033 738036 الشارع العاممحردةحماة يوسف حنا السلوم

هضميةطبيب4742590 033الشارع العام جانب صيدلية محردةمحردةحماة يوسف درغام جراد

ة يونس عيس نسائية و توليدطبيب7888015 033قرية المحروسةمصيافحماة أمير

طة العسكرية, شارع الوراقة مصيافحماة أيمن محمود عيس طبيب7712157 033مقابل الهاتف غرب الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

ي
داخليةطبيبOWN033 7714689مقابل المالية الجديدة, شارع المحكمةمصيافحماة ابراهيم حسن كفروبى

ى األحمد ي الشيا القديمةمصيافحماة ابراهيم حسير داخليةطبيبOWN033 7711418غرب 

عينيةطبيب7716606 033جانب مديرية النفوسمصيافحماة ابراهيم علي ونوس

ي ي مون- طريق المساكن مصيافحماة احمد بسام قهوح 
ى
جراحة عامةطبيب7704144 033مقابل الكاف

عظميةطبيبOWN033 7717577مقابل وزارة الماليةمصيافحماة احمد محمد زيد

قلبيةطبيبOWN033 7121169033 7121169فوق صيدلية جابر,  وادي العيونمصيافحماة بسام محمد علي

غدد صم وسكريطبيب7703977 033فوق صيدلية داوودمصيافحماة ثائر عارف مخلوف

جشارع الوراقة, الباب القبليمصيافحماة جهينة بدر حرفوش نسائية و توليدطبيب7716145 7712215033 033بناء الي 

ي
 علي الزنابر

ى عينيةطبيبOWN033 7717680 الشارع الرئيسيمصيافحماة حسير

ى عيس ابراهيم عظميةطبيب7719810 033جانب المشفى العسكريمصيافحماة حسير

ق الهاتف االلي, جانب شعبة التجنيد,  الشارع الرئيسيمصيافحماة خديجة سليم الحمدان داخليةطبيبOWN033 7714457شر

جراحة عامةطبيب7703456 2033مقابل مطعم األس و طالباب القبلي, شارع الوراقة ,  مصياف مصيافحماة خلدون أحمد منيف

جراحة عامةطبيب700936 7712950033 033مقابل بناء الماية الجديدشارع الثورةمصيافحماة رفيق محمود رسوق

صدريةطبيبOWN033 7700883 - 7710219شارع الوراقةمصيافحماة روال احمد حمود

جلديةطبيب7716641 033الباب القبلي, شارع الوراقةمصيافحماة زهور كامل وسوف

جراحة عامةطبيب7121858 033جانب البلدية- وادي العيون مصيافحماة سامر محمد اسماعيل
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جراحة عامةطبيب7703166 033بجانب مشفى العناية الشارع الرئيسيمصيافحماة سامر محمد سالمة
يد, شارع الوراقةمصيافحماة سالم حبيب الخرصى أطفالطبيب7711027 033مقابل الي 

ى الشحادة أطفالطبيب7711014 033مقابل مغسل االعتماد اكتوبر6شارع مصيافحماة سمية حسير

نسائية و توليدطبيب7705177 033مقابل المستوصفساحة البلديةمصيافحماة سوزان حكمت سعود

داخليةطبيب7713276 033شارع الوراقةمصيافحماة سيف الدين عيس حسن

جالباب القبلي, شارع الوراقةمصيافحماة صالح محمد زينة هضميةطبيب7703702 033الي 

يمصيافحماة طالب وسوف علي
ق مشفى السلموبى داخليةطبيب7702271 033مقابل سوبر ماركت العائلةشر

داخليةطبيب7705614 033شارع الوراقهمصيافحماة طاهر محمد العلي

طب طوارئطبيب7666451 033أصيلةمصيافحماة عبد الكريم محمود علي

طب عامطبيبOWN033 7710624الشايامصيافحماة عدنان علي عبيد

نسائية و توليدطبيب7714118 033مقابل جامع الرضوانمصيافحماة علي محمد محفوري

ي
عصبيةطبيب7702833 033مقابل الهاتف االلي, شارع الوراقة مصيافحماة علي نايف حيلوبى

ى عيس قلبيةطبيب7716220 033بناء مرصف التوفيرشارع الوراقةمصيافحماة عيس ياسير

طب عامطبيب7666224-033أصيلةمصيافحماة فايز ضاهر الشنتير

, مقابل مديرية الماليةمصيافحماة فراس ابراهيم مطر أطفالطبيبOWN033 7716161الشارع الرئيسي

يمصيافحماة فيصل محمد الحيدر
ق مشفى السلموبى داخليةطبيب7704800 033شر

أذن أنف حنجرةطبيب7703442 033جانب مشفى العنايةشارع البلديةمصيافحماة كنانة يوسف العمر

نسائية و توليدطبيب7701868 033شارع الوراقةمصيافحماة لينا سليمان عبدو

نسائية و توليدطبيبOWN033 7718817 - 7716089990162088شارع الوراقةمصيافحماة محمد رمضان مخلوف

جراحة عصبيةطبيبOWN033 7717688جانب مشفى العنايةمصيافحماة محمد عزيز محمد

جراحة عامةطبيب7716641 033الباب القبلي- شارع الوراقة مصيافحماة محمد علي ابراهيم

داخليةطبيبOWN033 2449360الشارع الرئيسي, كفر كمرهمصيافحماة محمد علي خليفة

أذن أنف حنجرةطبيب7704110 033شارع مشفى العنايةمصيافحماة محمد منير ابراهيم

داخليةطبيبOWN033 7702220الشارع الرئيسي مقابل المالية مصيافمصيافحماة منصور عباس خطيب

يوك نسائية و توليدطبيب7711090 033الباب القبلي, الشارع الرئيسي, شارع الوراقة مصيافحماة ناتاليا بافل دمير

داخليةطبيب7711122 033شمال الهاتف االليمصيافحماة نبهان محمد عيس

يدمصيافحماة نبيل بركات أطفالطبيب7714753 033شارع الوراقة مقابل الي 

طبيب7701868 033شارع الوراقةمصيافحماة نبيل عبدهللا العلي
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيبOWN033 7714776السوق الرئيسي بناء البلديةمصيافحماة نزار سليمان الملحم

يالسوق الرئيسيمصيافحماة نزار نديم ابو الجدايل  العرب 
عينيةطبيب7714706 033جانب المشفى

جراحة عصبيةطبيبOWN033 7700449 الشارع الرئيسيمصيافحماة نضال محمد اسعد

نسائية و توليدطبيبOWN033 7714250مقابل جامع الرضوان, شارع المحكمة,  الشارع الرئيسيمصيافحماة هدى سليمان علي

عصبيةطبيب7717917 033جانب مشفى العناية الطبية الشارع الرئيسيمصيافحماة هيام توفيق نرصة

نسائية و توليدطبيبOWN033 7711104جانب نقليات القدموس,  الشارع الرئيسيمصيافحماة هيام علي العبد هللا

ى مصيافحماة وائل كمال محمد طب األشةطبيب7627927 033الشارع الرئيسي, قرية بشنير

جشارع الوراقةمصيافحماة وسيم فايز سلوم أذن أنف حنجرةطبيب7702422 033بناء الي 

يدمصيافحماة ياش محمد غنوم طب عامطبيبOWN033 7716435شارع الوراقة, جانب صندوق توفير الي 

صدريةطبيبOWN033 2424600  الحي األوسطموروكحماة عزام محمد عثمان

هضميةطبيب2143232 - 7448703 031الطريق العامالحواشحمص الياس برهان بيطار

داخليةطبيب7438635 031جانب القوس,  الطريق العام الحواشحمص بسام ميخائيل تالوي

أذن أنف حنجرةطبيب7443119 031جانب بنك بيمو, مفرق المزينة الحواشحمص زخور شاكر خال

طبيب312616037االرمن االوسط مقابل صيدليه منتجبالحواشحمص عالء فؤاد سليمان
جراحة بولية و 

تناسلية

قلبيةطبيب7437278 031 مفرق المزينة الشمال جانب بنك بيموالحواشحمص غسان ابراهيم سلوم

جلديةطبيب7443120 031قرب بنك بيموالحواشحمص فاديا رجاء األحمر

جراحة عامةطبيب7736394 031 وادي النصارى, قرية كفرة, مقابل مطعم فيالجيوالحواشحمص مروان ميخائيل سلوم

ي
قلبيةطبيب7443137 031مقابل كنيسة الكاثوليك,  الطريق العام الحواشحمص مبى عبد هللا متبى

غدد صم وسكريطبيب7448908 031جانب قوس الحواشالحواشحمص هالة الياس جقليص

ى العبدهللا ىحمص محمد حسير طب طوارئطبيب5891877 031 الشارع الرئيسيالقريتير

قيةالقصيرحمص بسام موش بشارة داخليةطبيب4567020-031الدمينة الشر
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قيةالقصيرحمص بشار فايز رايز طب عامطبيب4569678 031الدمينة الشر

نسائية و توليدطبيب2789980 031مقابل كنيسة القيامة, الشارع العريض , عكرمة الجديدةالقصيرحمص عصمت نعيم كاسوحة

عظميةطبيب4660566 031الشارع العام- ربلة القصيرحمص مطانس كاسوحة

يحمص أحمد نرص الخليل
نسائية و توليدطبيبOWN031 8839890  الشارع الرئيسيالمخرم الفوقابى

يحمص باسل عادل فندة
نسائية و توليدطبيب8831720 031الشارع العام,   قرية سنكري المخرم الفوقابى

يحمص سلمان محمد صبح
ي حمص , جب الجراح المخرم الفوقابى

ر
ف طب عامطبيب8533576 031مقابل الحديقة, شر

يحمص عالء حبيب ديب
طبيب8834166 031بناء المنارةبناية المنارة- الشارع الرئيسي المخرم الفوقابى

جراحة بولية و 

تناسلية

يحمص منهل عبد هللا الخليل
قلبيةطبيب8835087 031مقابل الكراجالمخرم الفوقابى

فةحمص احمد يونس بللول داخليةطبيب8547524 031شارع المثبىالمشر

فةحمص ايلي لويس سمعان جراحة عامةطبيب318548936 مركز المدينةالمشر

و نوري الديب فةحمص بيير ي العيادات الشاملة , مقابل مؤسسة االعالف والدوارالمشر , غرب  جراحة عامةطبيب8547914 031الشارع الرئيسي

ي
فةحمص جرجس عيس حورابى قلبيةطبيب5473320 031طلعة العيادات الشاملة, جانب صيدلية سهيرالمشر

فةحمص خالد أحمد الطحان طب عامطبيب8546488 031شارع رابعة العدويةالمشر

فةحمص طاهر كمال سليمان عظميةطبيب8546044 031الشارع العامالمشر

فةحمص لينا جورج غزول عينيةطبيبمقابل االرشادية الزراعية, الشارع العام المشر

ى فةحمص منصور ابراهيم حسير طبيب4746220 031الشارع الرئيسيالمشر
جراحة بولية و 

تناسلية

فةحمص مهند حسن العلي فة- الجابريةالمشر داخليةطبيب8548515 031المشر

فةحمص نبيه يوسف مخلوف عظميةطبيب8546253 8546253031 031جانب البلديةالمشر

طب عامطبيب5916572 5914949031 031 شارع الجمهوريةتدمرحمص ماهر صالح سبع

نسائية و توليدطبيب4755455 031بناء البلدية- منطقة حديدة تلكلخحمص آمال خضور

طب عامطبيب71198010 031تلحوشتلكلخحمص شعيب بدر الرضوان

وز عيس شامية ى تلكلخحمص فير نسائية و توليدطبيب7388744 031جانب جامع الزهراء-الصويري- شير

ين حي حديدة جانب صيدلية يامن سعيد16ناحية حديدة شارع تلكلخحمص محمد سليمان الحلو داخليةطبيب4756113 - 4753113 031 تشر

يريف- حمص حمص أنور مطانيوس نادر طب عامطبيب7177780 031قرية رباح , الحي الغرب 

نسائية و توليدطبيب2467570 031مقابل شعبة التجنيد- البغطاسية ريف- حمص حمص احمد عبد القادر عبدو

جراحة عامةطبيب2648224 031االطريق العام, زيدل ريف- حمص حمص ايلي فاروق عازار

طب عامطبيب2771519 031مسكنه-صددريف- حمص حمص جورج اليان غانم

ىريف- حمص حمص حسام فخري محمد ين, الشارع الرئيسي, مريمير أذن أنف حنجرةطبيب7471555 033جانب صيدلية شير

ى , مقابل مدرسة سليمان ابو عيدريف- حمص حمص درغام أحمد فندي جراحة عامةطبيب7555161 031خربة التير

جراحة عامةطبيب7186333 031شارع اسكندرونة, القبو ,  تل دو ريف- حمص حمص دمر منصور منصور

طب عامطبيبالشارع العام, ربلهريف- حمص حمص رضوان ميخائيل صليبة

يطبيب7546830 031أول طريق تنورين, حب نمرة ريف- حمص حمص ريم رياض شبشول
ي    ح مرصى تشر

أذن أنف حنجرةطبيب5300430 031  تل زبيدةريف- حمص حمص سامر هالل جحا

عظميةطبيب5553452 031الرقامةريف- حمص حمص سعد طالب بدور

ي
داخليةطبيب2610436 031الشارع الرئيسي, زيدلريف- حمص حمص شعالن نديم قزبى

ى غطاس قلبيةطبيب2611334 031خلف صيدلية مرشةساحة الشهداء, زيدلريف- حمص حمص ضياء ثمير

ي حنا الالطي
نسائية و توليدطبيب2635927 031ساحة الشهداء, زيدل ريف- حمص حمص طوبى

ى قليشة أذن أنف حنجرةطبيب4713300 031شارع الميدان, نعرةريف- حمص حمص علي حسير

داخليةطبيب7374690 031فاحل, وسط القريةريف- حمص حمص علي كامل سايس

نسائية و توليدطبيب7675169 031شارع راشد حموي, كفرامريف- حمص حمص عماد ميشيل حموي

طب عامطبيب7555827 031الربوةريف- حمص حمص فيصل نظير قاسم

جراحة عامةطبيب7187299 031شارع طارق بن زياد,  القبو ريف- حمص حمص كيان يوسف طراف

داخليةطبيب7186934 7185001031 031الشارع الرئيسي, القبوريف- حمص حمص محمد سليم سليم

طب عامطبيب2611601 031جانب كنيسة سيدة النجاة.  قرية زيدل ريف- حمص حمص موش بركات

عظميةطبيب7185035 031الشارع الرئيسي, ناحية القبوريف- حمص حمص وديع منصور منصور
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داخليةطبيب7187686 031طريق فاحل, ناحية القبوريف- حمص حمص يعرب محمد صقر

بك أذن أنف حنجرةطبيب2234699 031حي الملعب شارع الشباب قرب مدرسة هاشم أتاشيمدينة- حمص حمص  محمد فواز شر

هة مدينة- حمص حمص أحالم مطانس سلوم ى طب عامطبيب2112317 031شارع محمد صالح مجدي- حي اليى

جراحة عامةطبيب2753733 031شارع الحضارة, حي عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص أحمد علي طراف

نسائية و توليدطبيب2140355 031مجمع االطباء- شارع الحضارة - عكرمة مدينة- حمص حمص أروى جوزيف بنا

 علي
ى هضميةطبيبOWN031 2625828الساحة,   الزهراءمدينة- حمص حمص أزدشير حسير

ي,عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص أسامة عبد المجيد سليمان  الزعيم الطب 
عظميةطبيب2788856 031بناء شبيبمقابل مشفى

جراحة عامةطبيب2774903 031شارع اإلهرام.   وادي الذهبمدينة- حمص حمص أصف خرصى رسالن
جلديةطبيب2617372 031الطابق االولشارع عدنان المالكي, الزهراءمدينة- حمص حمص أمل علي خرصى

نسائية و توليدطبيب2618188 031قرب جواهر المبيضالشارع العام,   زهراءمدينة- حمص حمص أمل محمد العبد هللا

نسائية و توليدطبيب2766866 031مقابل مشفى الزعيم, عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص أيمن ابراهيم غريب

عظميةطبيب2635240 031الطابق االولشارع عبد الرحمن الداخل,زهراءمدينة- حمص حمص أيمن ديب

داخليةطبيب2139625 2139625031 031جانب الرداء الحديث, شارع الحضارة , عكرمةمدينة- حمص حمص أيمن سعد هللا النقري

طبيب2459606 - 2468653 031مقابل صالة العرائس, الشارع العام , الزهراء مدينة- حمص حمص ابراهيم خليل ضاهر
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب2116657 031فوق صيدلية ندى, شارع الجالء ,   نزهةمدينة- حمص حمص اتحاد محمد الحمد

نسائية و توليدطبيب7186488 031المجمع التجاري- شارع الرئيس - القبو مدينة- حمص حمص احمد خرصى ضاهر

ي- حمص الجديدة مدينة- حمص حمص احمد عبد الرحيم الزهوري أذن أنف حنجرةطبيب312140083السكن الشباب 

داخليةطبيب2625745 031الشارع الرئيسي مقابل مدرسة سناء محيدلي- الزهراء مدينة- حمص حمص اسامة احمد زيود

هة مدينة- حمص حمص اسماعيل عبد الكريم اسماعيل ى جراحة عامةطبيب2139670 031شارع الحضارة, حي اليى

نسائية و توليدطبيب2623911 031ضمن مشفى االهراممدينة- حمص حمص الياس انطوان يعقوب

ي
هة مدينة- حمص حمص امتثال عبد العزيز فابر ى نسائية و توليدطبيب2763664 031شارع االهرام- دوار اليى

جراحة عامةطبيب2625111 031مقابل صيدلية االبتسامة2شارع طي رقم ,  األرمن مدينة- حمص حمص ايلي أليان ثلجة

طبيب2622676 031مقابل صيدلية اوديت- الشارع الرئيسي- االرمنمدينة- حمص حمص برهان خليل كنوزي
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2166916 031شارع الجزيرة- العدوية مدينة- حمص حمص بسام بشارة نعمة

طبيب2221161 031جانب المسبح البلدي, منطقة الحمرا مدينة- حمص حمص بشار حسن الجندلي
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

طب عامطبيب2115050 031كرم الشامي, مقابل مستوصف الصحيمدينة- حمص حمص بشار نجيب المصطفى
ى نسائية و توليدطبيب2641267 031ساحة الزهراءالزهراءمدينة- حمص حمص بشار وجيه ياسير

طبيب2464925 031 الزهراءمدينة- حمص حمص تيسير ديب نجم
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي هة مدينة- حمص حمص ثابت ميخائيل العح  ى عظميةطبيب2784299 031مقابل مخي  الدكتور نضال محفوظ, مفرق العيادات الشاملة , دوار اليى

هةمدينة- حمص حمص جمانة أحمد زيود ى ي,  دوار اليى
نسائية و توليدطبيب2146229 031بناء النيل, خط الكورنسر

هضميةطبيب2485259 031شارع عبد الرحمن الداخل, الزهراءمدينة- حمص حمص جميل عيس ميالد

جراحة عامةطبيب2113131 031فوق مطعم فالفل عل كيفك, شارع الحضارة مدينة- حمص حمص جهاد شبوع

نسائية و توليدطبيب2622601 031شارع مهيار الديلمي, الزهراء مدينة- حمص حمص جهاد محمد المحمد

طبيب2482704 5031ط, بناء قرص الحمراء  طريق حماهمدينة- حمص حمص جودت أحمد الهمة
جراحة بولية و 

تناسلية

طب طوارئطبيب2122219 031شارع عبسي- باب سباع مدينة- حمص حمص جودت جرجس طعمة

طبيب937966521 كرم اللوز جانب مكتبة حسانمدينة- حمص حمص جورج كليم سلوم
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

عينيةطبيب2642735 031بناء الرحمنشارع عبد الرحمن الداخل, حي الزهراءمدينة- حمص حمص جوزيف جرجس السكت

نسائية و توليدطبيب2650222 031مقابل مدرسة فواز شعبان االحمد, االرمن مدينة- حمص حمص جيوكابد محمود الدياب

أذن أنف حنجرةطبيب2226934 031خلف مطعم األمراء, منتصف شارع الغوطة الرئيسي  مدينة- حمص حمص حازم عبد الوهاب طليمات

هة, شارع االهرام جانب مشفى المالكمدينة- حمص حمص حبيب نقري ى جراحة عامةطبيب2762888 031عكرمة, دوار اليى

صدريةطبيب2459169 031ساحة البلدة, عيون الواديمدينة- حمص حمص حسام موش رزوق

طة, وادي الدهب مدينة- حمص حمص حسام ميخائيل الطرشة نسائية و توليدطبيب2710490 1031بناء عودة ط دوار مساكن الشر

ي
أذن أنف حنجرةطبيب2710141 031شارع الحضارةمدينة- حمص حمص حسان رفيق حورابى

هةمدينة- حمص حمص حسان يوسف ديبه ى أذن أنف حنجرةطبيب2144176 031بجانب صيدلية الوادي  اليى
داخليةطبيب2116657 031فوق صيدلية ندى حرفوش, شارع الجالء, نزهةمدينة- حمص حمص حسن سعيد خرصى
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ي للبلدية, حديدةمدينة- حمص حمص حسن سليمان ديب داخليةطبيبضمن المجمع الطب 

طبيب27788038 031شارع االهرام- وادي الدهب مدينة- حمص حمص حسن علي سليم
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2753759 031شارع الحضارة,  عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص حسن معال طراف

ى محمود أذن أنف حنجرةطبيب2133840 031شارع الحضارة,  عكرمة مدينة- حمص حمص حيدر ياسير

هضميةطبيبMTN031 2141982خلف , شارع الحضارةمدينة- حمص حمص خليل حسن عيد

ي مدينة- حمص حمص دارين الياس عبدوش أذن أنف حنجرةطبيب2620596 031مقابل صيدلية تريز جانب مخي  هناء-الشارع الرئيسي - االرمن الجنوب 

نسائية و توليدطبيب2646033 031بجانب مجوهرات ميهوب- الزاهرة  مدينة- حمص حمص دالل سليمان الحمدان

نسائية و توليدطبيب2776373 031مقابل صيدلية لؤيضاحية الوليدمدينة- حمص حمص رابية محمود رابعة

أطفالطبيب992142958مقابل صيدلية ردينة- المهاجرين مدينة- حمص حمص راما كمال الخضور

طب طوارئطبيب2160556 031شارع الفنون- العدوية مدينة- حمص حمص رامي جرجس ضومط

ي مدينة- حمص حمص ربيع سالم عطا هللا داخليةطبيب2617992 031جانب صيدلية طارق- االرمن الجنوب 

نسائية و توليدطبيب2750414 031شارع االهرام, وادي الدهبمدينة- حمص حمص رغداء ابراهيم عيس

نسائية و توليدطبيب2635242 031جانب حلويات السعادة, شارع عبد الرحمن الداخل, حي الزهراءمدينة- حمص حمص ريم ابراهيم كوسا

نسائية و توليدطبيب2618190 031مقابل صيدلية شذى محمد, الشارع الرئيسي , حي الزهراء مدينة- حمص حمص ريما محمود وسوف

عينيةطبيب2127763 031مقابل جامع صادقشارع المهجر,  نزهة مدينة- حمص حمص زهير محمد أسعد

يمدينة- حمص حمص سائر عبدالكريم اسماعيل هة شارع محمد الخرصى ى أذن أنف حنجرةطبيب2764401 031اليى

كة كهرباء حمص , حي المحطة مدينة- حمص حمص سامي توفيق شكيس قلبيةطبيب2136603 2031بناء طرابلسي ط 2بناء طرابلسي ط , مقابل شر

طة, وادي الدهب , شارع االهرام مدينة- حمص حمص سامي عبد اللطيف محمود عينيةطبيب2754968 031دوار مساكن الشر

ي الجندي
ى
صدريةطبيب2147207 031قرب ساحة الحاج عاصف, شارع المحطة مدينة- حمص حمص سحبان عبد الكاف

طب طوارئطبيب2624384 031شارع سيف بن وي يزن- حي االرمن مدينة- حمص حمص سعاد نبيه عساف

, جانب المؤسسة االستهالكيةمدينة- حمص حمص سعد هللا جرجس مسوح هة, شارع الرئيسي ى جراحة عامةطبيب2136893 031اليى

أذن أنف حنجرةطبيب2755663 031مقابل العيادات الشاملة, كرم اللوز مدينة- حمص حمص سعد هللا عزيز الدنيا
هضميةطبيب اذار8شارع , زهراءمدينة- حمص حمص سعد هللا فيصل الخرصى

طب وجراحة عيونطبيب2622236 031جانب صيدلية منتجب- الشارع العريض مدينة- حمص حمص سعيد رياض بركات

 االهلي التخصصيشارع عبد الرحمن الداخل, زهراء مدينة- حمص حمص سعيد محسن عيس
نسائية و توليدطبيب2645045 2644044031 031خلف مشفى

طب عامطبيب2773338 031وادي الدهب , شارع االهرام , جنوب مشفى النهضةمدينة- حمص حمص سالمة سليمان سالمة

هة مدينة- حمص حمص سليم محمد ناصيف ى عصبيةطبيب2123665 031شارع جهينة و الجزيرة- شارع الحضارة - اليى

هة مدينة- حمص حمص سليمان محمد اسماعيل الخليل ى ي, اليى طب عامطبيب2762897 031شارع محمد الخرصى

قلبيةطبيب2757302 2487880031 031طابق اول  شارع عبد الرحمن الداخلمدينة- حمص حمص سليمان محمد األحمد

نسائية و توليدطبيب2770077 031  شارع الحضارةمدينة- حمص حمص سمر نرص عودة

بك نسائية و توليدطبيب2161400 031مشفى النورمدينة- حمص حمص سميح عبد المؤمن شر

هة, عكرمةمدينة- حمص حمص سمير شحود عاقلة ى أذن أنف حنجرةطبيب2788876 031مقابل صيدلية ميساء, دوار اليى

ى طبيب2132850 031مقابل بنك بيمو, شارع الحضارة مدينة- حمص حمص سمير علي حسير
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

هضميةطبيب2119578 031مقابل بنك بيمو  شارع الحضارةمدينة- حمص حمص سهام عبد الكريم وقاف

ى عيس هة مقابل حلويات البدرمدينة- حمص حمص سهير حسير ى داخليةطبيب2763373 031اليى

يطبيب2646147 031فوق حلويات صبا, ساحة الزهراء مدينة- حمص حمص شادي جهاد دلة
ي    ح مرصى تشر

ي جانب استوديو مونديال- وادي الذهب مدينة- حمص حمص شذى جوزيف سعد جلديةطبيب2711287 031شارع الخرصى

يفة حسن قنص ي,   الزهراء مدينة- حمص حمص شر
نسائية و توليدطبيب2628091 031الحكم الدمشفر

جراحة عامةطبيب2644537 031جانب قلعة العروس الزهراءمدينة- حمص حمص صالح احمد القاسم

طبيب2787051 / 2774756 031شمال مشفى المالك, شارع االهرام, دوار نزهةمدينة- حمص حمص صالح عزيز الحسن
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب2757994 031جانب جقليص, شارع الحضارة مدينة- حمص حمص صباح شحود شنو

طب طوارئطبيب2127691 031جانب صيدلية نجوى, شارع الرابطة , مقابل جامع االخيار , طريق الشام مدينة- حمص حمص صبحي رئيف طباع

عينيةطبيب2137338 031شارع الحضارة عند االشارة جانب صيدلية فؤادمدينة- حمص حمص صفوان نزيه النقري

غام ابراهيم حداد هة مدينة- حمص حمص ضى ى يطبيب2755379 031شارع الجالء- مفرق العيادات الشاملة - اليى
ي    ح مرصى تشر

ي التخصصيجانب المسبح البلدي, شارع زكي االرسوزي, الحمراءمدينة- حمص حمص طالل مصطفى رياض حبوش عينيةطبيب2221103 031مركز الحمرا الطب 

ي ميخائيل الشماس
صدريةطبيب2624615 031جانب كنيسة السيدة العذراء- طريق زيدل - االرمن مدينة- حمص حمص طوبى

أطفالطبيب2759453 031شارع االهرام , قرب مشفى النهضة, وادي الدهب مدينة- حمص حمص عبد اللطيف شعبان طهماز
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مدينة- حمص حمص عبد اللطيف محمد خير خربطلي
ي - دوار الملعب البلدي - الحمرا - حمص - عبد الحميد الزهراوي  مركز الحمرا الطب 

التخصصي
قلبيةطبيب2221103 031

ى مصطفى حسن مطبيب2780602 031مقابل مدرسة ممدروح عدوان, وادي الذهبمدينة- حمص حمص عبد المعير ى داخلية ورماتير

جراحة عامةطبيب2710313 19031زاوية شارع , شارع بيت الطويل ,وادي الدهب مدينة- حمص حمص عبد المنعم علي العلي

هةمدينة- حمص حمص عبدو ابراهيم ى نسائية و توليدطبيب2167674 031شارع الجالء, اليى

ازيلمدينة- حمص حمص عبدو سعيد عثمان يطبيب2163109 031االنشاءات, شارع الي 
ي    ح مرصى تشر

نسائية و توليدطبيب2773307 031مقابل مشفى االهرام, وادي الدهبمدينة- حمص حمص عبير محمد محفوض

طب عامطبيب2614400 031مقابل صيدلية البلسم, طريق زيدلمدينة- حمص حمص عدنان حسن عمور

هة مدينة- حمص حمص عدنان سعيد مخول ى طبيب2112138 031مقابل دير المخلص- شارع الجالء - اليى
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب2617353 031مقابل صيدلية رضاشارع عبد الرحمن الداخل, حي الزهراء مدينة- حمص حمص عدنان غانم يوسف

ى, االرمن الشارع الرئيسي مدينة- حمص حمص عدنان مالك عساف قلبيةطبيب2618077 2627711031 031جانب صيدلية مارلير

عظميةطبيب2780504 031شارع الحضارةمدينة- حمص حمص عدنان محمد محمود

داخليةطبيب2124783 031مقابل مشفى النور- االنشاءات مدينة- حمص حمص عدنان نجم الدين تنورة

ي- الدرزية -الزهراءمدينة- حمص حمص عدنان يوسف خضور
داخليةطبيب2628534 031شارع ابن الساعابر

نسائية و توليدطبيب7185845 031شارع الحمرا,  القبو مدينة- حمص حمص عدي عيس قاسم

جراحة عامةطبيب2232317 031شارع ابراهيم الموصلي- الغوطة مدينة- حمص حمص عرفان رياض بالي

طب عامطبيب2451046 031شارع غرناطة- الحمرا مدينة- حمص حمص عزام عبد الباسط حسون النجار

ي داخليةطبيب2617720 031مقابل روضة الرشا, شارع طي , حي االرمن مدينة- حمص حمص عزيز جرجس صليب 

ي عظميةطبيب2140888 031كرم الشاميمدينة- حمص حمص عالء الدين ابراهيم الشعب 

جراحة عصبيةطبيب2783094 - 2759890 031شمالي مشفى المالكشارع األهرام,  عكرمة مدينة- حمص حمص علي بشير حالوة

جراحة عامةطبيب2637362 031قرب استديو النخيل- الشارع الرئيسي - حي السبيل - الزهراء مدينة- حمص حمص علي جميل الحسن

طب عامطبيب2646266 031شارع المهاجرين الرئيسي جانب صيدلية ردينة- الزهراء مدينة- حمص حمص علي جودت زهرة

عصبيةطبيب2620430 1031ط, بناء نجمشارع عبد الرحمن الداخل,   زهراءمدينة- حمص حمص علي سليمان المرعي

هةمدينة- حمص حمص علي عيس الكحيل ى عظميةطبيب2135556 031خلف بنك عودة  دوار اليى

عظميةطبيب2618073 031شارع عبد الرحمن الداخل, حي الزهراء مدينة- حمص حمص علي موش جي 

جراحة عامةطبيب27786888 2762000031 031جنوب مشفى جمعية النهضة, شارع اإلهرام,  وادي الذهب مدينة- حمص حمص علي يوسف األحمد

طب األشةطبيب2641036 031مقابل صيدلية تغريد, الشارع العام ,  األرمن مدينة- حمص حمص عليا تميم العيس

طبيب2618288 36031بناء رقم شارع عبد الحمن الداخل,   زهراءمدينة- حمص حمص عماد الدين محمد شيخ علي
أطفال و قلبية عند 

األطفال

كة- شارع اإلهرام ,   نزهةمدينة- حمص حمص عمار علي االبراهيم نسائية و توليدطبيب2770206 031جانب افران الي 

طبيب2625966 031جانب مطعم حبوس, الشارع العام, االرمنمدينة- حمص حمص عيس انطونيوس نعمه
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب2124783 031انشاءات مقابل مشفى النورمدينة- حمص حمص غادة شاكر مخزوم

هةمدينة- حمص حمص غانية محمد شفيق جديد ى طة, اليى صدريةطبيب2781877 1031بناء عودة طدوار مساكن الشر

غدد صم وسكريطبيب2221103 3031ط, بناء المهنا مركز الحمرا, منطقة الملعبمدينة- حمص حمص غزل مصطفى زكريا

ي مدينة- حمص حمص غياث حسن الجردي ي ,  أذار 8شارع ,  االرمن الجنوب  طب عامطبيب2633232 2622436031 031مقابل أبنية األسكان العسكريامتدار شارع الجزار, األرمن الجنوب 

عصبيةطبيب2775473 031جانب جمعية النهضة, وادي الذهبمدينة- حمص حمص غياث محمد الونوس

أطفالطبيبجانب كنيسة مارافرام, شارع الشهداء , حي العدوية مدينة- حمص حمص فادي ميشيل الطرشة

طب طوارئطبيب4302277 031الشارع الرئيسي, الغسانية مدينة- حمص حمص فارس مطانس الليوس

ىمدينة- حمص حمص فاطمة عبد الكريم قومقلي  االمير
طب عامطبيب2144101 031االنشاءات , بناء مشفى

هةمدينة- حمص حمص فراس محمد زريقا ى قلبيةطبيب2760665 031دورا اليى

ى ديب عينيةطبيب2770145 1031ط , 22بناء رقم شارع العشاق,  عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص فراس ياسير

ي
يمدينة- حمص حمص فرحان عبد المجيد معرصابى صدريةطبيب2221103 031الملعب البلدي ضمن مركز الحمرا الطب 

نسائية و توليدطبيب2162156 031شارع الحضارة,  عكرمة مدينة- حمص حمص فيحاء بدر غانم

وز سامي عواد طبيب2640744 031زهراء, مقابل مدرسة سناء محيدليمدينة- حمص حمص فير
أمراض الدم و 

معالجة األورام
أطفالطبيب2637000 031الشارع العام, حي السبيلمدينة- حمص حمص كاظم عبد الكريم مصطفى

داخليةطبيب2626665 031طريق زيدل, االرمنمدينة- حمص حمص كامل جرجس لطيفة

داخليةطبيب13312757768-شارع االهرام -ضاحية الوليد مدينة- حمص حمص كمال يونس يوسف

قلية الطريق العام جانب سوبرماركت حازممدينة- حمص حمص كنان عيس محمد نسائية و توليدطبيب7711110 031الشر
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طب عامطبيب4867510 031قرية شنشارمدينة- حمص حمص كنعان احمد زكريا

أطفالطبيب2138383 031صيدلية ميساء- شارع  عمر الشماع- العدوية مدينة- حمص حمص كولدة جرجس سعادة

جراحة عامةطبيب2124383 031مقابل بنك بيموشارع الحضارةمدينة- حمص حمص لؤي رمضان الخضور

هةمدينة- حمص حمص لؤي محمد اسماعيل ى عصبيةطبيب2122665 031مقابل صيدلية شاءشارع جهينة, اليى

طة, وادي الدهبمدينة- حمص حمص لينا رشيد علي نسائية و توليدطبيب2769140 031دوار مساكن الشر
ى نسائية و توليدطبيب21214591 031شارع راغب الجمالي,   انشاءاتمدينة- حمص حمص لينا عبد الجواد شاهير

كة , شارع الحضارة , عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص مازن دياب يوسف غدد صم وسكريطبيبMTN031 2119777بجانب شر

نسائية و توليدطبيب2765535 9939031 031بناء مشفى المالكشارع األهرام, عكرمةمدينة- حمص حمص مالك سليمان المحمد

جلديةطبيب2636654 031مقابل مطعم حبوس- الشارع الرئيسي - االرمن مدينة- حمص حمص مانيا سمير سلوم

طةمدينة- حمص حمص محسن ابراهيم رسالن جراحة عامةطبيب2788370 031وادي الدهب , شارع االهرام , مقابل دوار مساكن الشر

هةمدينة- حمص حمص محسن خرصى طراف ى طبيب2764164 031اليى
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب2632733 031 بناء الرحمان1شارع الزهراء الرئيسي جانب مطعم القمة مقابل صيدلية دالل ط مدينة- حمص حمص محسن سليمان الديوب

ي, حي زهراءمدينة- حمص حمص محسن علي السليمان
ر
ف عظميةطبيب2632233 031جنوب دوار المواصالت القديمة, الكورنيش الشر

أذن أنف حنجرةطبيب214402 031مجمع الشفاء- كرم الشامي مدينة- حمص حمص محمد أحمد جمعة

ي اد االهرام , وادي الدهب مدينة- حمص حمص محمد أحمد وهب  طة, اوسير عظميةطبيب2769140 031دوار مساكن الشر

هة مدينة- حمص حمص محمد سليمان العلي ى نسائية و توليدطبيب2166399 031شارع الجزيرة بجانب روضة طالئع البعث, اليى

ين, شارع االهرام , عكرمة مدينة- حمص حمص محمد صالح الونوس يمقابل مسبح تشر
عصبيةطبيب2774260 031طابق ارصى

داخليةطبيب7555881 031قرية الربوة- طريق طرابلس مدينة- حمص حمص محمد عباس يونس

طبيب2233424 2474100031 031 جورة الشياحمدينة- حمص حمص محمد عبد الحميد أبو الخير
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي, كرم اللوزمدينة- حمص حمص محمد عبدو يوسف أذن أنف حنجرةطبيب2762668 031مقابل حلويات البدر, شارع محمد الخرصى

طبيب2221103 031مركز الحمراء منطقة الملعب البلديمدينة- حمص حمص محمد عدنان تركي ناض
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب2774418 031دخلة الضيافة, شارع العشاق, عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص محمد علي زيفة

هضميةطبيب2771805 031شارع الحضارة,  عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص محمد فايز نقري
عظميةطبيب2456120 031شارع عبد الرحمن الداخل, الزهراء مدينة- حمص حمص محمد محمد الخرصى

ي, كرم اللوزمدينة- حمص حمص محمد نرص ابراهيم هضميةطبيب2757111 031مقابل مدرسة البحير

جلديةطبيب2768773 031جادة الشبلي, جنوب المقسم , وادي الدهب مدينة- حمص حمص محمد يوسف أحمد

نسائية و توليدطبيب2136955 031دوار الرئيس, طريق الشاممدينة- حمص حمص محمد يوسف السلمان

طةشارع اإلهرام,   وادي الذهبمدينة- حمص حمص محمد يوسف سليمان ي, جنوب دورار مساكن شر
داخليةطبيب2768729 2754101031 031ط ارصى

أذن أنف حنجرةطبيب2615539 031جانب صيدلية لميس, شارع قص بن سعدة, زهراء مدينة- حمص حمص محمد يونس قرفول

ي, وادي الذهبمدينة- حمص حمص محمود أحمد عباس جراحة عامةطبيب2769534 031شارع محمود الخرصى

أذن أنف حنجرةطبيب2770077 - 2766939 - 2770005 031شارع الحضارة,   نزهةمدينة- حمص حمص محمود توفيق نقري

أذن أنف حنجرةطبيب2626588 031شارع اسكندرون- الزهراء مدينة- حمص حمص محمود سليمان الرستم

ي أذن أنف حنجرةطبيب2617372 1031ط, 2بناء رقم شارع عدنان المالكي, الزهراءمدينة- حمص حمص محمود علي عح 

جراحة عامةطبيب2771550 031عكرمة , شارع حضارة , قرب صيدلية هزيممدينة- حمص حمص محمود علي محمد

يمدينة- حمص حمص محمود محمد العلي طب عامطبيب2633665 031شارع حنا بن ماسويه األرمن الجنوب 

فةمدينة- حمص حمص مدين عيس سلهب داخليةطبيب5473698 031 قرب خزان المياه, المشر

طبيب2149117 031مقابل صيدلية كارال, ميدان , المحطة مدينة- حمص حمص مرهف ميشيل خزام
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي
هة مدينة- حمص حمص مروان اديب الحورابى ى اس - اليى نسائية و توليدطبيب312128696مقابل صيدلية فؤاد- شارع الني 

داخليةطبيب2233735 031الغوطة مقابل مدرسة غرناطةمدينة- حمص حمص مروان بدر الدين عرنوس

طب عامطبيب766332 031شارع ابن اللبان- عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص معن يوسف الخطيب

جلديةطبيب2783996 031شارع العشاق- عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص مفيدة ديوب

أذن أنف حنجرةطبيب2755276 011مساكن ضاحية الوليد- وادي الذهب مدينة- حمص حمص ممدوح ابراهيم امون

ي ط مدينة- حمص حمص منال راغب الخانكان
نسائية و توليدطبيب2111809 1031شارع قرطبة حي الغوطة جانب نقابة اطباء االسنان بناء الحسابى

ي  حميديةمدينة- حمص حمص منال محمود حميد
هضميةطبيب2478211 2031ط , بناء حلوابى

 االهلي, الشارع الرئيسيمدينة- حمص حمص مبى عبد كريم شدود
صدريةطبيب2642042 031خلف المشفى
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هةمدينة- حمص حمص مهند محمد زريقا ى عظميةطبيب2774448 031دوار اليى

نا ظهران طعمة اسمدينة- حمص حمص مير نسائية و توليدطبيب2144176 031العدوية شارع الني 

 االهلي, الزهراءمدينة- حمص حمص ميساء حيدر محمود
نسائية و توليدطبيب2619268 031خلف مشفى

هةمدينة- حمص حمص ميساء كامل الناض ى طب األشةطبيب2774448 031دوار اليى

عظميةطبيب2753500 031مقابل مدرسة عكرمة مخزوميعكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص ميش محمد شعبان

يز ضاحي, شارع عماد الكاتب,  األرمنمدينة- حمص حمص ميالد موش فرح جراحة عامةطبيب26223702622370 031جانب صيدلية تير

طة فوق مطعم سلوم, شارع األهرام, وادي الذهبمدينة- حمص حمص نادر محمد األسعد طبيب2788370 031دوار مساكن الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب2471014 031قرب برج الكاردينيا- شارع الحمراء مدينة- حمص حمص ناديا منير الطيارة

جراحة عامةطبيب2646147 2633362031 031شارع عبد الرحمن الداخل,  زهراءمدينة- حمص حمص ناض ابراهيم ناض

ي,خلف مشفى مالكأهرام,  عكرمة الجديدةمدينة- حمص حمص ناض سعيد ادريس
جراحة عامةطبيب2758000 031ط أرصى

جراحة عامةطبيب2133977 031بناء الدوار(الدوار   )طريق الشام دوار السيد الرئيس بناء السلقينة مدينة- حمص حمص ناض محمد عبد هللا

قلبيةطبيب2636654 031مقابل مطعم حبوس- الشارع الرئيسي - االرمن مدينة- حمص حمص نبيه فهد االخرس

نسائية و توليدطبيب2758675 031العيادات الشاملة  كرم اللوزمدينة- حمص حمص نرجس سلمان خليل

طة, شارع االهراممدينة- حمص حمص نزار فيصل رستم جراحة عامةطبيب2759150 2031بناء الجودة, طابق دوار مساكن الشر

أذن أنف حنجرةطبيب2237579 2031ط, بناء شمسي باشا ,طريق طريز , عيون الوادي مدينة- حمص حمص نزيه عيس الديب

ي , 11بناء رقم شارع المهجر,   نزهةمدينة- حمص حمص نرص محمد السقر
أطفالطبيب2137815 031طابق ارصى

وز محمد علي يمدينة- حمص حمص نير ي, االرمن الغرب 
ر
ف عينيةطبيب2632233 031جنوب ساحة المواصالتالكورنيش الشر

هة مدينة- حمص حمص هاله وهيب توما ى جلديةطبيب2142429 031شارع الشهداء- اليى

ي حليم عيس
ى اشارة العشاق والملجأ- عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص هابى نسائية و توليدطبيب2773125 031بير

نسائية و توليدطبيب2757999 031جانب كلية الهندسة, عكرمة الجديدة , طريق الشام مدينة- حمص حمص هناء حنا قزعور

نسائية و توليدطبيب2629774 031شارع عبد الرحمن الداخل, األرمن مدينة- حمص حمص هيام صالح عفيفه

هةمدينة- حمص حمص هيثم سليمان ابراهيم ى هة, شارع الحضارة, دوار اليى ى طب طوارئطبيب2786826 031اليى

هةمدينة- حمص حمص هيثم محمود حسن ى قلبيةطبيب2135556 031خلف بنك عودة  ساحة اليى

طبيب2149604 031مشفى النور التخصصي- االنشاءات مدينة- حمص حمص وائل اسامات عبد الصمد
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

نسائية و توليدطبيب2617825 031مقابل جامع فاطمة الزهراءالزهراءمدينة- حمص حمص وجيهة بركات بركات

طة, وادي الدهب مدينة- حمص حمص وسيم معال طراف قلبيةطبيب2762970 031دوار مساكن الشر

نسائية و توليدطبيب2751559 031قرب مدرسة جميل شحان, شارع االهرام , وادي الدهب مدينة- حمص حمص وفاء معال ابراهيم

ي, كرم اللوز مدينة- حمص حمص ياش أحمد عباس غدد صم وسكريطبيب2788878 031جانب حلويات البدر. مقابل مدرسة البحير

نسائية و توليدطبيب2131983 031خلف االطفائيةشارع بن عساكر,  عكرمةمدينة- حمص حمص يحبر علي أحمد

ي- وادي الدهب مدينة- حمص حمص يحبر مسعود نسائية و توليدطبيب2711083 031شارع الخرصى

طب عامطبيب2780507 031شارع بيت الطويل- وادي الذهب مدينة- حمص حمص يوسف حسن الجردي

هةمدينة- حمص حمص يوسف محمد الحمادة ى طبيب2129943 031جانب صيدلية ندى حرفوش,  دوار اليى
جراحة بولية و 

تناسلية

هةمدينة- حمص حمص يوسف منير ابراهيم ى طبيب2137776 031نضال محفوض. فوق مخي  د, ساحة اليى
جراحة بولية و 

تناسلية

ىحمص  جمال عبدو ناض ىشير داخليةطبيب7485579 031محارتير

ىحمص أيمن عز الدين حسن طب عامطبيب7750199 031  ساحة النجمةشير

ىحمص ابراهيم ميكائيل السيد جراحة عامةطبيب7750676 031جانب الصحة المدرسية, الشارع الرئيسيشير

ى محمد موش ىحمص حسير ي دوار الكهرباءشير
ر
ف يشر

طبيب7751246 031طابق ارصى
جراحة بولية و 

تناسلية

ىحمص صدوح محمد محمود طب طوارئطبيب7750330 031شارع الحكمةشير

ىحمص عدنان حبيب قاسم جراحة عامةطبيب317753542الشارع العامشير

ىحمص عز الدين محمود شمالي داخليةطبيب7751500 031 الشارع الرئيسيشير

ىحمص علي محمود حسن ة,  الشارع الرئيسيشير عظميةطبيب7750489 031جانب كازية العير

ىحمص محمد سلمان حسن نسائية و توليدطبيب7752003 031الساحة العامة شارع االطباءشير

ى ابراهيم ىحمص محمد ياسير طب عامطبيب7750247 031شارع االندلسشير
ى ىحمص موش عزالدين حسير طب طوارئطبيب7750842 031ساحة النجمةشير

يصددحمص بشير مطانس دنهش طب عامطبيب5541740 031 الحي الغرب 

صدريةطبيب5543447 031بجانب كنيسة مار ميخائيل, حي السوقصددحمص سمير مطانس السبعة
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طبيب5301669 031قرية الفحيلية- الطريق العام صددحمص نضال جودت حنون
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

وزةحمص ناض جودت فضول وزة الحارة الشمالية-بستان الديوانفير داخليةطبيب2655730 031فير

ى ميشيل صباغ داخليةطبيب4406601 031الحي المتوسطقطيناحمص أمير

ي شليل ى جرح  عظميةطبيب4408030 031الشارع العامقطيناحمص ستالير

نسائية و توليدطبيب4406793 031مقابل صيدلية نضال, الشارع الرئيسي قطيناحمص سالم نرصي الياس

داخليةطبيب4409088 031الشارع العامقطيناحمص ضيف هللا جرجس الطرشة

جراحة عامةطبيب4408434 031الشارع الرئيسي , جانب محطة القطارقطيناحمص عادل غسان مرعي

ي داخليةطبيب4406435 031مقابل صيدلية نضال, الشارع الرئيسيقطيناحمص نبيل مطانس وهب 

هضميةطبيب4407355 031جانب صيدلية نضالقطيناحمص نبيل مطانيوس مثال

ي قيةقطيناحمص هالل بهيج وهب  طبيب4407833 031الحارة الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

ي سعد قية, الشارع العام قطيناحمص ياش جرح  عظميةطبيب4406694 031الحارة الشر

عينيةطبيب7734739 031مقابل المرصف التجاري, الشارع العام مرمريتاحمص أكرم مطانيوس طنوس

ى الكسندر االسعد هضميةطبيب7545807 031طريق عام كفرا مرمريتا فوق معطم فيالجيومرمريتاحمص ثمير

نسائية و توليدطبيب7732387 031شارع الدبلةمرمريتاحمص سامي جودت سيف

ي
داخليةطبيب7732688 031جانب ثانوية جول جمال, قرية كفريةمرمريتاحمص نبيل كامل حلوابى

صحة عامةطبيب015930430 - 837088 015الساحة العامةازرعدرعا اديب قاسم الحريري

صحة عامةطبيب837930 - 834333 015الطريق العامازرعدرعا ياش هشام النصير

ىدرعا أدهم فهد المهنا عظميةطبيب860530 015شارع االطباء,  الشارع الرئيسيالصنمير

ىدرعا بتول علي الشحادة نسائية و توليدطبيبOWN015 858383 الشارع الرئيسيالصنمير

م عواد قبالن ىدرعا بير نسائية و توليدطبيب861141 015جانب الصيدلية المركزية, شارع االطباء الصنمير

يفة ىدرعا سمير رسمي الشر أذن أنف حنجرةطبيب850732 015حي المشفى الشارع الرئيسيالصنمير

ىدرعا عامر جميل جمعات أذن أنف حنجرةطبيب850810 015شارع االطباءالصنمير

ىدرعا عدنان فؤاد سالمة داخليةطبيب858399 015مجمع النور- الطريق العام الصنمير

ىدرعا فاخر اسماعيل العتمة جلديةطبيب857415 015اشارع االطباءالصنمير

يف ي, شارع المالكي داعلدرعا طالل فواز الشر طب عامطبيب712910 015الحي الغرب 

طب طوارئطبيب947024596جانب المقسم- جباب ريف- درعا درعا بسام الوادي

ة ريف- درعا درعا فضل هللا قاسم عبد الهادي ى طبيب373249 015الحي األوسط- غصم - الجير
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب992611700جانب الجامع القديم- قرفا ريف- درعا درعا مريم عودة الغزالي

نسائية و توليدطبيب242865 015جانب مدرسة المتفوقون- حي السبيل مدينة- درعا درعا أسامة الفاضل المحاميد

هضميةطبيب3BLDG NO 15, 3RD FLOOR015 240788ط , 15 بناء رقم مدينة- درعا درعا أنور الحمادي عمري

ف برمو طب طوارئطبيب229020 015حي السبيلمدينة- درعا درعا اشر

 علي
ى عظميةطبيب224600 015أول شارع العيادات- الكاشف مدينة- درعا درعا انيس حسير

داخليةطبيب225574 015بناء عللوهجنوب جامع موش بن نصير- حي السبيل مدينة- درعا درعا بسام أحمد الحريري

ة ى طي  طب عامطبيب224930 015 شمال الخط جانب الكنيسةمدينة- درعا درعا بسام حسير

هضميةطبيب220299220299 015بناء الهيثم محطةمدينة- درعا درعا بسام هالل السويدان

نسائية و توليدطبيب229698 015طريق العيادات الشاملة- الكاشفمدينة- درعا درعا بهاء عبد هللا الدويك

ي الصارم
ر
نسائية و توليدطبيب224600 015أول شارع العيادات- الكاشف مدينة- درعا درعا ثناء عبد الباف

ق- حي الكاشف مدينة- درعا درعا جمال العبد هللا الرفاعي طب عامطبيب221728 015غرب مشفى الشر

ى -الصحاري مدينة- درعا درعا حسن محمد المسالمة جراحة عامةطبيب222028 015شارع الجواهري- جانب مدرسة حطير

طب عامطبيب15232904حي السبيل مقابل مصبغة ميالنو- قصور مدينة- درعا درعا زياد رشيد ابو زرد

داخليةطبيب222642 015جانب جامع مصعب بن عمير- حي الكاشف مدينة- درعا درعا سهير شفيق المبحوح

ي مدرسة األموية, حي السبيل مدينة- درعا درعا عبد الجليل نهار الزامل أذن أنف حنجرةطبيب229041 015غرب 

ي  مدينة- درعا درعا عبد الحميد جابر الجنادي
ر
ف ق- شارع العيادات الشاملة - الكاشف -الكراج الشر جلديةطبيب212898 015جانب صيدلية الشر

جراحة عصبيةطبيب955200610حي السبيلمدينة- درعا درعا عبد الغفار شحادة كيوان

عينيةطبيب221912 015بناء اتحاد العمالمدينة- درعا درعا عبد الودود خلف الحمصي

جراحة عامةطبيب234018 015جانب روضة الزهور- مقابل مدرسة الرازي - حي السبيل مدينة- درعا درعا عماد الدين محمد مرصي

جلديةطبيب222455 015الكاشفمدينة- درعا درعا عمار محمد أسعد
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طبيب940536301الكاشفمدينة- درعا درعا عمر محمد الخطيب
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

أذن أنف حنجرةطبيب232925 015جنوب جامع موش بن نصير- حي القصور - المحطة مدينة- درعا درعا فيصل عبد المجيد ابا زيد

عينيةطبيب241410 015بناء محاميدشارع هنانومدينة- درعا درعا قاسم محمد كيوان

طب عامطبيب220052 015جانب الجامع- الضاحية - المحطة مدينة- درعا درعا محمد أحمد هزاع

طبيب245540 015شارع المطارمدينة- درعا درعا محمد محمود نابلسي
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب232363 015مجمع النور محطةمدينة- درعا درعا مفيد عيس حريقص
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب229239 015جانب الحديقة البيئية, حي السبيلمدينة- درعا درعا منال فائز المقداد

صحة عامةطبيب227605 015 - 226034 015المحطة- المستوصف العمالي- شارع المنظمات مدينة- درعا درعا منصور عبد النعيم ابازيد

جلديةطبيب227902 015مقابل مدارس الرازي- حي السبيل مدينة- درعا درعا موش محمد أسعد

ي محمود غزالي جراحة عامةطبيب221383 015جانب جامع موش بن نصير- القصور مدينة- درعا درعا ناح 

ي طب عامطبيب222450 015شارع العيادات- الكاشف مدينة- درعا درعا نايل عمر الزعب 

ى- حي المطار - المحطة مدينة- درعا درعا نور اسماعيل الحريري ي لنقابة المعلمير نسائية و توليدطبيب222736 015المركز الطب 

ى- حي المطار ميسلون مدينة- درعا درعا هدى ماجد سللوم نسائية و توليدطبيب240784 015جانب نقابة المعلمير

عظميةطبيب242736 015حي ميسلون- المطار مدينة- درعا درعا وليد فرحان الشنور

طبيب3148480 011حي الزهور, مساكن الحرس دمشقدمشق   أحمد ديب الناض
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب3327322 - 3325128 011مقابل بلو تاور, بناء النحاس, الحمرادمشقدمشق   ايسال حسن حسن

عظميةطبيبNEAR ALASAD011 2218165 - 2245950مقابل جامع زيد بن ثابت, جامع خالد ابن الوليددمشقدمشق   حسان حبيب عيس

نسائية و توليدطبيب6127103 93011بناء رقم بجانب مدرسة حسن طراف, السومريةدمشقدمشق   سناء عارف دوبا

كةموقف المدارس, مساكن برزة دمشقدمشق   سوسن معال أبراهيم عينيةطبيب4536920 - 5131616 011جانب مخي  الي 

بار , رقم دمشقدمشق   عباس محمد علي الي  ي
طب عامطبيب5416992 3011 القيمرية, تلة القاصى

أطفالطبيب3715716 011موقف الباشكاتب, سكن, المهاجريندمشقدمشق   عبد الساتر حسان قاسم

نسائية و توليدطبيب4713341 011كشكول جانب صيدلية غيداءدمشقدمشق   غفار جرجس حجار

قلبيةطبيب8820200 011ميدان , كورنيش الميدان ,  مقابل بنك عودة , جانب برصيات افاقدمشقدمشقصالح الحموي.أيمن م.   م

أذن أنف حنجرةطبيب2260059 - 2215943 011جانب صيدلية ميساءشارع المجتهددمشقدمشق   مازن حسن حكمت يوسف

داخليةطبيب5411550 011جانب مخي  االء, السوق, مقابل  كراجات السيدة زينب, بستان الدور, المنطقة الصناعيةدمشقدمشق   محمد عبد الرحمن شلحة

عظميةطبيب3133052 011مساكن الحرس الجمهوري حي الورودساحة الشفيسدمشقدمشق   مزيد سليم محال

قلبيةطبيب3324187 011طابق نصاصي- بناء الشحرور - الساحة - الجش األبيض دمشقدمشق   هشام عبد الرحمن القاسم

ة , الشعالندمشقدمشق  توفيق مرعي مهجع ي للعرائس , سوق الخرصى
ي, جانب الرضاب  أذن أنف حنجرةطبيب3319301 011مركز الشعالن الطب 

ة- ابو عطاف دمشقدمشق  راغب عيد عبود الحميد داخليةطبيب4717803 011حارة حلوة وصغير

ي دخلة الديروان,برج الروس ,  قصاع دمشقدمشق  سيمون ميشيل بريمو
طب عامطبيب5428755 1011ط,  بناء الحرصوبى

صدريةطبيب4465988 011مركز الشهبندر للعيادات الطبية- ساحة الشهبندر دمشقدمشق  طه عبد هللا حاج

ي للعرائس , سوق الخضار , الشعالن دمشقدمشق  عمر محمد عبد المحسن
ي, جانب الرضاب  جراحة عصبيةطبيب3319301 011مركز الشعالن الطب 

بندي ىالجش االبيض شارع نسيب بكري مقابل حلويات الركن الفرنسيدمشقدمشق  قصي محمد صالح الي  نسائية و توليدطبيب3313324 011بناء الست وشاهير

يدمشقدمشق  ماهر محمد عمر الفاروق كنعان
داخليةطبيب6661664 6619880011 011 مزة شيخ سعد جادة المقام مقابل صيدلية الحنفى

جلديةطبيب4441468 011قرب المشفى الفرنسيجانب باب اسعاف المشفى الفرنسي,  قصاع دمشقدمشق  مايا جورج لكح

ى- السويقة دمشقدمشق  محمد خلف حاج زيد عظميةطبيب2245575 011جادة االربعير

وع دمردمشقدمشق آالء محمد علي  اسكان4الجزيرة , مشر
 بناء السوق التجاري, جانب صيدلية 

باسل دياب
أطفالطبيب3118408 3142030011 011

نسائية و توليدطبيب3117185 011اخر طريق النهر- دمر الغربية دمشقدمشق آالء نورالدين حابس

أورامطبيب6632325 011بجانب الكازية- مزة شيخ سعد دمشقدمشق أحالم كامل زمزم

أطفالطبيب8885200 - 8814289 011مقابل باب نادي المجد مدخل مدرسة احالم الطفولة, دوار باب مصل الزاهرة القديمة دمشقدمشق أحمد أحمد فارس السحار

صدريةطبيب5120191 1011ط, فوق مركز الشام الشعاعي الشارع الرئيسي,  مساكن برزة دمشقدمشق أحمد اسماعيل عباس

ي
جراحة قلبطبيب944484404ضمن مشفى االندلسدمشقدمشق أحمد بدر الدين التكريبر

ي - الشعالندمشقدمشق أحمد بسام الشيخ عطية ي لاللبسة العرائس- مركز الشعالن الطب 
صدريةطبيب3319301 011مقابل الرضاب 

ي طب عامطبيب3319388 011شارع خالد ابن الوليددمشقدمشق أحمد تاح 
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قلبيةطبيب4429660 011قرب بناء الوزارة القديمشارع الشهبندر مقابل رئاسة مجلس الوزراء القديم, ساحة  السبع بحرات دمشقدمشق أحمد جالء الدين نابلسي

جراحة عامةطبيب1113327245ط-فوق ستديو تصوير سامر- مقابل السفارة الفرنسية - العفيف دمشقدمشق أحمد سعيد الحاج

ي نهاية الطريقطلعة فالفل عل كيفك, مزة جبل دمشقدمشق أحمد صالح ونوس
ى
نسائية و توليدطبيب6625807 011ف

ي, شيخ سعد ,  مزةدمشقدمشق أحمد صالح الدرويش
يطبيب6668010 6668010011 011مقابل صيدلية الحنفى

ي    ح مرصى تشر

جراحة عامةطبيب6663994 011اول شارع المدرسة86 مزة دمشقدمشق أحمد علي منصور

أذن أنف حنجرةطبيب3347130 011قرب البلديةشارع نسيب بكري,  جش االبيضدمشقدمشق أحمد محمد الرحيه
اد اول -مساكن برزةدمشقدمشق أحمد محمد مصطفى طة -اسير عظميةطبيب5121947 011مقابل الهرم للرصافة-غرب تقاطع كلية الشر

ي
ة ميس, موقف نورا ,  ابو رمانةدمشقدمشق أحمد مالذ توفيق برهابى يمقابل حلويات سمير

داخليةطبيب3337520 011بناء برهابى

ىالسبع بحرات, شارع الباكستاندمشقدمشق أحمد هيثم محمد بشير نرصي صدريةطبيب4451682 011بناء نقابة المهندسيير

ى أبو عبسة صدريةطبيب118838684جانب الصيدلية الحديثة- زاهرة قديمة - الميدان دمشقدمشق أحمد ياسير

عظميةطبيب3344631 3349251011 011بناء الكويت, شارع القوتلي ,  الحمرادمشقدمشق أديب رياض مالك

ى واألذن شارع بغداددمشقدمشق أزهر خالد النايف  العير
عينيةطبيب44220314425020 011خلف مشفى

طبيب3311661 3311660011 011فوق محل البان الشعالنالشعالندمشقدمشق أسامة نيازي دمشقية
جراحة بولية و 

تناسلية
ى  الحسير

جراحة عصبيةطبيب2764325 011ركن الدين, جانب جامع صالح الدين , سوق الصاغةدمشقدمشق أسلم مصطفى

عصبية- أطفال طبيب6630380 011شيخ سعد,  مزة دمشقدمشق أصف حمدان صقر

نسائية و توليدطبيب4445040 011شارع حلب, قصاع دمشقدمشق أكرم ادوارد أحمر

أذن أنف حنجرةطبيب2317788 - 2317415 011جانب سينما السفراء أيار29 شارع دمشقدمشق أكرم حمدي حجار

طبيب2460247 2239810011 011مقابل بناء جريدة الثورة, دوار كفرسوسة دمشقدمشق أكرم عبد الكريم عيس
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب2244163 - 2235224 011مقابل مشفى الكندي, شارع خالد بن الوليد , فحامة دمشقدمشق أكرم نزير العقاد
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب5435488 011بناء زياد اقالمقرب مدخل إسعاف مشفى الفرنسي,  قصاع دمشقدمشق ألفريد عبدو قردوح

جلديةطبيب33242353323221 011جادة كرد علي, شارع الزهراوي ,  الروضة دمشقدمشق أمان موفق دعبول

ي
ي    ح المرصى يطبيب4412323 4410615011 - 4412323 011شارع زبير ابن عوان, مزرعة دمشقدمشق أمانة للتشر

ي    ح مرصى تشر

وع دمردمشقدمشق أمل يوسف حرفوش غدد صم وسكريطبيب3161282 011جانب صيدلية وائل, االسكان, مشر

ة عيس طنوس عينيةطبيب4723853 011أول شارع الكباس, مفرق محل ابو عطاف, دويلعةدمشقدمشق أمير

أذن أنف حنجرةطبيب5122155 011مساكن برزة مفرق مساكن برزة القابون جانب صيدلية أالء خلف البلديةدمشقدمشق أميمة مصطفى قاسم

ي
عينيةطبيب3344765 3345989011 - 3345988 4011بناء رقم حي الكويت, شارع الحمرادمشقدمشق أنس أحمد الحسوابى

نسائية و توليدطبيب2722210 2742700011 011شارع صالح الدين,  ركن الديندمشقدمشق أنس أحمد مشوح

غدد صم وسكريطبيب6624110 011طابق أولجانب محمصة الشيخ سعد,شيخ سعد, مزةدمشقدمشق أنس السيد أحمد

عصبيةطبيب8831005 011مقابل الباب الرئيسي للمشفى, مجتهد  ,  باب مصل دمشقدمشق أنس محمد جوهر

جراحة عصبيةطبيب2312200 011بناء البدين, فوق مرطبات الشامشارع اإلتحاد,  بحصةدمشقدمشق أنطوان اسعد جمال

جراحة عامةطبيب4410100 - 4464739 011جانب المجلس األعل ساحة التحريردمشقدمشق أنطون منير حالق

جراحة عامةطبيب4726082 1011ط , بناء شديددخلة بن كولومبس جانب صيدلية هيام ابراهيم, دويلعة دمشقدمشق أنور سعيد عيد

ي
طب األشةطبيب2262930 011جانب مشفى المجتهدشارع المجتهددمشقدمشق أويس محمد قصيبابر

ىدمشقدمشق أيش ثابت فرهود ا, شارع االمير امقابل مدرسة االنوروا, دوار الخرصى هضميةطبيب5430689 5434299011 011دوار الخرصى

جراحة عامةطبيب2250688 011فوق عيادة الصفوري- باب مصل دمشقدمشق أيش نوري السليمان

داخليةطبيب4446892 923011بداية شارع الملك فيصل, برج الروس,  باب تومادمشقدمشق أيمن محمد باكر فواز

ي
أطفالطبيب3319653 011مقابل الركن الفرنسي,  الجش األبيض دمشقدمشق أيمن نعيم العجلوبى

طة50بعد جامع ابراهيم الخليل ب, الشارع العام , مساكن برزة دمشقدمشق إياد العاص جلديةطبيبم بأتجاه كلية الشر

جراحة عصبيةطبيب2318547 011قرب فندق فينيسياجانب فندق فينيسيا, بحصةدمشقدمشق ابراهيم علي محمود

بيةقرب صيدلية الوفاء,  جش األبيضدمشقدمشق ابراهيم مرعي اللطيف عصبيةطبيب3340666 011دوار وزارة الير

ي, بناء الحي قصور ساحة, جانب فروج العبددمشقدمشق ابراهيم ميخائيل ابو زخم
جلديةطبيب4414442 011طابق ارصى

ي
يا سكانمجتهددمشقدمشق احسان عبدالوهاب تكريبر داخليةطبيب6662210 2249199011 - 8880655 011خلف سير

وع دمر دمشقدمشق احسان محمد محسن عينيةطبيب3135391 011 جانب جامع خالد بن الوليد3الجزيره -مشر

ي- مقابل جامع ابراهيم الخليل - الشارع الرئيسي - مساكن برزة دمشقدمشق احمد ديب حسن جلديةطبيب5115827 011خلف مطعم الرواب 

وع دمر دمشقدمشق احمد رامي عيس طب عامطبيب3129913 011جانب مكتب جعفر العقارياول حي الورود, مشر

قلبيةطبيب2244898 011 مير50بعد مشفى المجتهد ب - شارع المجتهد دمشقدمشق احمد سعيد مصطفى أدهمي
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نسائية و توليدطبيب6618861 011مقابل حديقة الوحدة- بناء االسكان  - 33مزة مساكن شعبية بناء رقم دمشقدمشق احمد عدنان طيفور

دمشقدمشق اسامة خليل صالح
ى - بناء صباغ - جادة يزبك جالل البخاري - عرنوس  يا - جانب بناء المهندسير قرب كافتير

يامرحبا
أذن أنف حنجرةطبيب113330083

ك وع دمر دمشقدمشق اسامة مصطفى الير عظميةطبيب3123325 3011ط, بناء اإلسكان3بناء ت  , 4جزيرة , مشر

ي- العابد . شدمشقدمشق اسامة موش ابو نرص
نسائية و توليدطبيب4457339 011جادة العابى

طبيب6664749 011جانب صيدلية التمر- مزة شيخ سعد دمشقدمشق اسد يوسف ابراهيم
أطفال وغدد صم 

لألطفال

فيسدمشقدمشق اسكندر سمعان شمشيخ أطفالطبيب958966317مخيم الوافدين الشارع الرئسي جانب موقف السير

ي, باب تومادمشقدمشق اسكندر سمير سعيد
ى
يقرب جامع الثقاف

ى
نسائية و توليدطبيب5422915 011قرب جامع الثقاف

يدمشقدمشق اسماعيل جمال الدين علي  جمعية الموساة الخير
أذن أنف حنجرةطبيب6632060 011المزة الشيخ سعد مشفى

عينيةطبيب4450572 011مقابل حديقة عمر المختار, منتصف ساحة عرنوس وساحة الشهبندردمشقدمشقسعيد صالحي. اسماعيل م

ي, قصاعدمشقدمشق الياس سمعان خوام
داخليةطبيب4458344 4421176011 011مقابل سوق الهال الجديدكورنيش زبلطابى

طبيب5418991 011مقابل النادي العائلي, القصاع دمشقدمشق الياس ميخائيل شماس
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

طة-  باب توما دمشقدمشق الياس وديع الجمل نسائية و توليدطبيب5440005 011جانب قسم الشر

هضميةطبيب4449260 4420934011 011جانب كازية الجد, ساحة التحريردمشقدمشق اليان الياس مسعد

نسائية و توليدطبيبOWN011 6660234مقابل المدرسة الفرنسية, الشيخ سعد, المزةدمشقدمشق امتثال محفوض محمد

نسائية و توليدطبيب112725916قبو- شارع ركن الدين الرئيسي موقف باص جش النحاس بناء المرصي دمشقدمشق امل محمود سمير

ى محمد زينب عصبيةطبيب2322093 011خلف كازية عوضشارع بغداددمشقدمشق امير

نسائية و توليدطبيب2220790 011ادارة الخدمات الطبية- وزارة الداخلية - ساحة المرجه دمشقدمشق اوراس صالح احمد

أذن أنف حنجرةطبيب2140611 011مقابل فرن الصباح- موقف الساحة - كفر سوسة دمشقدمشق اياد علي نجيبة

نسائية و توليدطبيب6628787 1011شيخ سعد جانب مخابز الزهراء بناء دقو طدمشقدمشق ايمان سليمان مير أحمد

ي
طب األشةطبيب8887325 011حارة جامع القيشي- نهر عائشة دمشقدمشق ايمان غازي الجهمابى

قلبيةطبيب2717396 011جش النحاس بناء مديرية الحج,  ركن الدين دمشقدمشق ايهاب ماجد الزراد

نسائية و توليدطبيب5425519 1011 , 10بناء المرصف التجاري رقم برج الروس,  قصاع دمشقدمشق ايهاب يوسف بركات

داخليةطبيب5653967 011ركن الدين- جانب كهربائيات بشير حواصلي - موقف الكيكية - الشارع العام دمشقدمشق ايهم حكمت المال علي

قلبيةطبيب4726670 011مقابل كنيسة مار الياس- الدويلعة دمشقدمشق باسل جرجورة مريش

جراحة عامةطبيب2726549 011ركن الدين ,  موقف آدمدمشقدمشق باسل قوطرش

داخليةطبيب4448566 011بناء الزحالوي, جانب مدرسة المعونة , مقابل اسعاف مشفى الفرنسي, قصاعدمشقدمشق باسم محسن الخليل

صدريةطبيب6641050 011مركز عيادات المزة التخصصي- نزلة الفرن - المزة دمشقدمشق باسم نايف الطالب الحريري

نسائية و توليدطبيب3341349 011بجانب مكتب الجش العقاري, ساحة الجش,  الروضة دمشقدمشق باسمة ابرهيم الصالحي

رة, ساحة القصور دمشقدمشق بثينة ابراهيم حج ابراهيم ى يجانب صيدلية الي 
داخليةطبيب4452294 011بناء بلوق طابق ارصى

ي أن لالتصاالت, ساحة الشهبندر دمشقدمشق بثينة عادل كزبر
كة أم بر  الموصلليمقابل شر

عينيةطبيب4460023 011مببى

عصبيةطبيب2310095 011خلف سينما السفراء أيار29شارع دمشقدمشق بدر أحمد بدور

اد الزاهرة المنطقة الصناعيةدمشقدمشق بدر الدين علي محسن أذن أنف حنجرةطبيب5416000 1011ط , اوتسير

قلبيةطبيب6625808 011شارع الشيخ سعد, المزةدمشقدمشق بدر علي سلوم

ى بكري عظميةطبيب3314821 011شارع نسيب البكري,  جش أبيض دمشقدمشق بديع حسير
ى ي, مقاومة, ركن الديندمشقدمشق بركات أحمد شاهير داخليةطبيب2711348 011سوق الصاغة, بجانب جامع صالح الدين االيوب 

أطفالطبيب4440185 011القبو, 12بناء رقم حي الكندي,  قصوردمشقدمشق برنار سيد خازم

صحة عامةطبيب5425056 011 طابق اول40بناء رقم - مسبق الصنع - مساكن الزاهرة الجديدة دمشقدمشق بسام أبو الذهب

أذن أنف حنجرةطبيب8838000 011مقابل مشفى المجتهد, جانب مدرسة ابن زيدون , المجتهد دمشقدمشق بسام ابراهيم شياح

عصبيةطبيب4411117 011جادة حزم, مقابل مجلس الوزراء, المزرعةدمشقدمشق بسام الياس شحان

نسائية و توليدطبيب4722166 011بجانب دير ماربولس, اول طريق جرمانادمشقدمشق بسام جورج لفلوف

عظميةطبيب2247523 15011بناء رقم , مقابل الملجأ, شارع المجتهددمشقدمشق بسام محفوظ استنبولي

عينيةطبيب4428416 4464317011 011مقابل وزارة المالية, سبع بحراتدمشقدمشق بسام محمد العبيد

نسائية و توليدطبيب5118931 36011بناء رقم طلعة مشفى حاميش جانب جامع الخنساء, مساكن برزة مسبقة الصنعدمشقدمشق بسام نيازي الياس

جلديةطبيب6627250 1011بناء البواب ط, مقابل مدرسة بنات الشهداء  ,  14بناء, االسكان  ,   مزة دمشقدمشق بسيم صبحي صيقار

ي,  شارع المجتهد دمشقدمشق بشار الحاج علي
أطفالطبيب2240741 011مقابل سوبر ماركت الدرةالموازيبى

نسائية و توليدطبيب4412390114470478 011بناء خرابيطموقف السادات,  شارع بغداددمشقدمشق بشار انطون جناوي

ان شكر عينيةطبيب5427517 011قرب حلويات كميلساحة برج الروس,  قصاعدمشقدمشق بشار جي 
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أطفالطبيب2230709 011جانب جامع عبد الرحمن بن عون شارع خالد ابن الوليددمشقدمشق بشار عبد هللا شيخ الحارة

طبيب5139201 011جانب صيدلية المجتهدالشارع العام,  مساكن برزة دمشقدمشق بشار علي ظريفة
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب5430150 5426569011 011مقابل ازياء العالم الجديد قصاعدمشقدمشق بشار ميشيل الحوش

يشارع الروضة,  صالحيةدمشقدمشق بشر موفق دعبول ي, بناء الحلب 
هضميةطبيب3312429 3332360011 011طابق ارصى

جلديةطبيب2216118 011قرب صيدلية ميساءمقابل الملجا,  مجتهددمشقدمشق بشير عبد الحميد صباغ

ي
ى
طبيب3340338 011سوق المعرضشهدا, صالحية دمشقدمشق بشير محمد أبو سعود الياف

كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

جراحة عامةطبيب113319187جانب صيدلية طارق-  مقابل الركن الفرنسي- الجش األبيض  دمشقدمشق بيان محمود السيد

داخليةطبيب6625681 6625681011 1011ط , بناء محفوضفوق صيدلية التمر, مزة شيخ سعددمشقدمشق تغريد سليمان حمود

اد حاميش,  برزة دمشقدمشق تمام محمد رزوق جراحة عصبيةطبيب5144431 011مقابل مشفى حاميشأوتوسير

ي محمد الصوان
نسائية و توليدطبيب4462836 011جانب شعبة التجنيد القديمة- شارع مرشد خاطر دمشقدمشق تهابى

نسائية و توليدطبيب5419228 011بناء مسكمنطقة القشلة,  باب تومادمشقدمشق توفيق اسعد جمال
ى ق جامع ابراهيم خليل مساكن برزةدمشقدمشق تيسير صالح حسير يطبيب5134863 5134863011 011شمال شر

ي    ح مرصى تشر

ى,  مساكن برزة دمشقدمشق جابر أحمد رمضان كةجامع حسنير ى الي  عظميةطبيب5143429 011قبل مخي 

أطفالطبيب3919104 011ساحة العيادات مساكن الديماسدمشقدمشق جابر محمد محمود

يف ي فيال - كفر سوسة دمشقدمشق جالل مروان الشر نسائية و توليدطبيب2131501 25011دخلة الجمالة مقابل صيدلية هدى شايح 

نسائية و توليدطبيب4717139 011الشارع العام, كشكول,  دويلعةدمشقدمشق جالل موش دهام

ي يونس
هضميةطبيب4423933 011مقابل كازية عوض شارع بغداددمشقدمشق جالل وصفى

ى نسائية و توليدطبيبضمن مشفى الرشيددمشقدمشق جمال أحمد حسير

اءكشكول,  دويلعة دمشقدمشق جمال حسن فوازة صحة عامةطبيب4728726 011جانب جامع الي 

ي ى قلعح  نسائية و توليدطبيب6660102 6617804011 1011ط , 574بناء رقم نزلة الفرن االلي, شيخ سعد,  مزةدمشقدمشق جمال محمد تحسير

جراحة عامةطبيب8818544 011بناء الحمصيأول كورنيش الميدان- مجتهد دمشقدمشق جمال محمد خير بيطار

ي
عظميةطبيب6126262 6011ط, برج تالةدمشقدمشق جهاد عدنان داغستابى

نسائية و توليدطبيب2718052 011جانب صيدلية الحكمة, كيكية, الشارع العام, ركن الديندمشقدمشق جهاد مصطفى مسلم

طبيب2245245 011بناء القادري المرجةدمشقدمشق جورج اسكندر السحوم
جراحة بولية و 

تناسلية

ي عينيةطبيب2323295 2011ط , فوق صيدلية اسيافوق مطعم الكمال,  ايار 29شارع دمشقدمشق جورج الياس العربح 

ي -شارع حلبدمشقدمشق جورج الياس شوح  أطفالطبيب4449419 1011بناء رقم -  جانب جامع الفردوس 

داخليةطبيب5624473 011قرب كنيسة ابراهيم الخليلكشكول,  دويلعةدمشقدمشق جورج فرحان عساف

ي دمشقدمشق جوزيف حنا سلوم
عينيةطبيب4452495 35011البناء شارع الناضة, زبلطابى

 االيطاليدمشقدمشق جوزيف سعد هللا الفارس
جراحة عامةطبيب3326030 011ضمن مشفى

طبيب5119804 5141349011 011جانب مديرية المخي  المركزي مساكن برزةدمشقدمشق حاتم عزيز ديوب
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

ية بناء السكري طابق - دمر البلد دمشقدمشق حازم محمد الثالج داخليةطبيب1933655369جانب جمعية الشاب الخير

أورامطبيب6632325 011جانب الكازية- شيخ سعد - مزة دمشقدمشق حازم محمد الحبيب

عصبيةطبيب5414902 10011قرب البنك التجاري رقم برج الروس دخلة المرصف التجاري, قصاع دمشقدمشق حافظ موش مطر

طبيب4446538 144011بناء رقم دخلة أزهار حدائق الشام, ساحة القصور دمشقدمشق حبيب عدنان بشور
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب5416135 011بجانب حلويات ديروان- قصاع دمشقدمشق حدو كمال الشحود

يشارع حاميش,  برزةدمشقدمشق حسام بركات حديد أذن أنف حنجرةطبيب5123880 011بناء مركز صلخدي الطب 

داخليةطبيب4718170 011جانب صيدلية غيداء عازار, كشكول , دويلعة دمشقدمشق حسام بشارة دحروج

جراحة عصبيةطبيب2333805944402852 011شارع بغداد, مقابل معهد الالييكدمشقدمشق حسام محمد اسماعيل

غدد صم وسكريطبيب5113854 011مقابل مشفى حاميش- مساكن برزة دمشقدمشق حسان محمد الرهبان

اد , الزاهرة الجديدة دمشقدمشق حسان محمود شنان ي, اوتوسير
ى
طب عامطبيب6314848 011موقف المطاف

قلبيةطبيب6315063 011شارع النور- حي الزهور - الزاهرة الجديدة دمشقدمشق حسن احمد هنداوي

طبيب4426913 011خلف جامع الفاروق شارع بغداددمشقدمشق حسن صالح العلي
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

ي ق-  أيار 29شارع دمشقدمشق حسن عمر الجبه ح  داخليةطبيب2323881 011دخلة مشفى الشر

قلبيةطبيب124 - 2242626 011ضمن مشفى الرشيد, باب مصل دمشقدمشق حسن عيس االبراهيم
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اوات,  ركن الديندمشقدمشق حسن محمد غباش ى أذن أنف حنجرةطبيب2720220 011خلف جامع صالح الدينشارع الجير

ى أحمد قجمي جراحة عامةطبيب2717132 011جادة الكيكية جامع النرص- شارع أسد الدين - ركن الدين دمشقدمشق حسير

عظميةطبيب2764695 011قبو, بناء شاكو مقابل مفرق الجامع, ركن الدين دمشقدمشق حكمت محمد جمعة

جراحة عامةطبيب2324676 011 ايار , دخلة المطعم الصحي29شارع دمشقدمشق حمدي عبدو مشمش

جراحة عامةطبيب2253370 011شارع مشفى المجتهدقرب صيدلية ميساء,  باب مصلدمشقدمشق حمود مزيد نرص

يطبيب44209714463350 011حانب باب االسعاف لمشفى الفرنسي قصاعدمشقدمشق حنان أنطون عقل
ي    ح مرصى تشر

ة أطفالطبيب2247704 011 مير من باب مشفى المجتهد50بعد - المجتهد دمشقدمشق حنان شوشر

جلديةطبيب6123660 011حارة الهبج- الشيخ سعد - المزة دمشقدمشق حنان علي محرز
ى نسائية و توليدطبيب4723688 011مقابل مخي  البشارة, ركن ابو عطاف , دويلعة دمشقدمشق حياة الياس شاهير

طبيب2719030 011مقابل افران ابن العيد, الشارع الرئيسي, ركن الديندمشقدمشق حيان محمد شبانه
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2213781 011مقابل محل بينيتونسوق بطاريات السيارات- خلف جامع زيد بن ثابت االنصاري -  فحامة دمشقدمشق خالد أكرم بغدادي

عينيةطبيب3330484 011بناء المنتنة , طابق اولمقابل محمصة الداية, دخلة شارع الرئيس ,  جش األبيض دمشقدمشق خالد سليمان خالد

هضميةطبيب4451799 4451773011 25011بناء رقم شارع القصور الرئيسي مقابل الكنيسة األنجيليةدمشقدمشق خالد فؤاد صيداوي

داخليةطبيب4447720 1011ط , بناء صباغشارع العابد, صالحية دمشقدمشق خالد محمد الخياط

عظميةطبيب2330888 011بناء موصليسنجقدار, شارع الثورة دمشقدمشق خالد محمود الحنش

ي, تاميانخلف ملعب الجالء, طريق الفيالت, مزةدمشقدمشق خليل ابراهيم خليل
نسائية و توليدطبيب665737 6625736011 011المدخل الثابى

ي ىدمشقدمشق خليل وهبة يازح  أذن أنف حنجرةطبيب4615716 22011بناء رقم جنوب ملعب العباسيير

أذن أنف حنجرةطبيب3349251 4011بناء رقم حي شعالن,  شارع الحمرادمشقدمشق دارين رياض مالك

ي الملكي- مزرعة شارع الملك العادل دمشقدمشق دانيه بشير الجارح جلديةطبيب4433286 011ضمن المركز الطب 

نسائية و توليدطبيب4455047 4436670011 011بناء جابا و قبيطريغرب الحديقة,  تجارةدمشقدمشق دالل اغابيوس عيس

ي-  الجش االبيض دمشقدمشق دنيا محمد علي حانكان أطفالطبيب3320554 011جانب مدرسة معهد العرب 

نسائية و توليدطبيب4476212 011مقابل موقف باصات حرستاالعدويدمشقدمشق ديمة سليمان عدوان

أطفالطبيب4725567 011جانب صيدلية هيام ابراهيمالشارع العام, دويلعةدمشقدمشق رئيف برصوم حنحون

نسائية و توليدطبيب6633062 011مقابل مدرسة حافظ ابراهيمشارع المدرسة, 86مزة دمشقدمشق رائد كاش عبد هللا

عظميةطبيب4716229 011جانب حلويات بدوية, الشارع الرئيسي, كشكولدمشقدمشق رائد منذر الخوري

نسائية و توليدطبيب2724940 011مقابل الفرن- شارع ابن العميد - ركن الدين دمشقدمشق رائدة مللي

أذن أنف حنجرةطبيب6660889 011الشيخ سعد مدخل صيدلية التمر طابق أولدمشقدمشق رامي فؤاد عودة

ي اسماعيل
يجانب عالم االندرويد,  مدرسة 86مزة دمشقدمشق رامي هابى

أذن أنف حنجرةطبيب6644225 011بناء عمران ط أرصى

ي, شارع حلب, القصوردمشقدمشق راميا حبيب كبابة
جلديةطبيب4457042 4465193011 011مقابل مطعم الالنوازيت, بناء زيات الغسابى

ادعي ي-برزةدمشقدمشق ربا مرعي الي  اد حاميش بناء مركز الصلخدي الطب  داخليةطبيب5123880 011مساكن برزة اسير

ى دمشقدمشق رب  هيثم الشمعة جلديةطبيب3313836 011القبو, أول بناء عل اليسار , أول طلعة شورا,  مهاجريير

ق,  ايار29شارعدمشقدمشق ربيع أحمد دعبول عظميةطبيب2323525 17011بناء رقم خلف مشفى الشر

ى باب مصل ومشفى المجتهد شارع المجتهددمشقدمشق ربيعة محسن مهنا أذن أنف حنجرةطبيب2211443 011بير

ادأول- مساكن برزةدمشقدمشق رجاء أحمد حمودة غدد صم وسكريطبيب5121354 011جانب أقمشة حاج متولي- موقف المجتهد- اوتسير

وع دمر, مدخل حي الوروددمشقدمشق رجب محمد مقصود غدد صم وسكريطبيب3129913 011جانب فالفل الشعلةمشر

ى العبادي ي - ساحة الشهبندر دمشقدمشق رزان تحسير غدد صم وسكريطبيب4465988 011مقابل صيدلية المزرعة- مركز الشهبندر الطب 

ى - أول طلعة شورا - مهاجرين دمشقدمشق رزان محمد الوتار نسائية و توليدطبيب3327527 011القبو- رابع مدخل  - أول بناء عل اليمير

 ايار29 شارع دمشقدمشق رزق هللا يوسف
أمام حديقة , خلف سينما السفراء 

الورد
عظميةطبيب2322059 - 2313515 011

نسائية و توليدطبيب4433286 - 4433285 011جانب بنك سورية و المهجر- شارع الملك العادل - المزرعة دمشقدمشق رضوان جمعة الساعي

أذن أنف حنجرةطبيب5118213 011مقابل مابكومساكن برزةدمشقدمشق رضوان عبد الرحيم عبد الرحيم

ي ين, دوار كفرسوسة ,  برامكة دمشقدمشق رغداء عهد الزعب  دخلة ملعب تشر
ين   27بناء رقم -مقابل فندق تشر

1طابق
داخليةطبيب2126166 011

داخليةطبيب2222413 - 2236225 011مجمع فكتوريا التجاري جش فيكتوريادمشقدمشق رغدة حبيب كبابة

جراحة عامةطبيب2260488 011مقابل موقف الشويكة, شارع خالد بن الوليددمشقدمشق رفاه محمد وليد الشيخ ويس

جمان ة محمد نزار الير ى أطفالطبيب4447611 011جانب صيدلية وفاء خرسة, شارع عبد الرحمن بن ربيعة , ساحة الشهبندر , مزرعةدمشقدمشق رمير

ي,  جش ابيضدمشقدمشق رنا محمد أبو حرب
يحي الطليابى

نسائية و توليدطبيب3333363 011مقابل محل الكسوابى
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ي,شارع الرئيسي ,مزة شيخ سعددمشقدمشق رنا محمد سعيد عمران
عينيةطبيب6619580 011جانب صيدلية الحنفى

أطفالطبيب4718894 011دويلعة, كشكول , جانب صيدلية غساندمشقدمشق رندا خليل عكة

ىموقف كيكية, شارع ابن النفيس , ركن الدين دمشقدمشق رندا محمد السمان ي, بناء االتير
أطفالطبيب2726100 011طابق ارصى

نسائية و توليدطبيب6630601 011مقابل ملحمة البتول - 86مزة دمشقدمشق رنيم عبد الكريم اسعد

ى يوسف عينيةطبيب2333805 011مقابل معهد باسل األسد-شارع بغداددمشقدمشق روز أمير

عينيةطبيبOWN011 4411294ساحة جورج خوري, قصاعدمشقدمشق رياض توفيق بطرس

أذن أنف حنجرةطبيب4720890 011بجانب صيدلية غسان دويلعةدمشقدمشق رياض سالمة زكيمي

داخليةطبيب4449155 011مقابل مشفى الفرنسيدخلة مدرسة المعونة,  قصاعدمشقدمشق رياض علي عجوز

غدد صم وسكريطبيب4713341 011كشكول الشارع العام جانب صيدلية غيداء عازردمشقدمشق ريتا غسان  أسعد

نسائية و توليدطبيب2776698 011جانب صيدلية السالمة, ركن الدين موقف أدم دمشقدمشق ريد اسعاف قدورة

ي, صالحيةدمشقدمشق ريم حسان منجد
 االيطالي, طليابى

نسائية و توليدطبيب6440305 3326011011 011جانب المشفى

ىدمشقدمشق ريم سليمان الخوري أذن أنف حنجرةطبيب4426771 4/10011بناء رقم , كورنيش التجارة عباسيير

يشيخ سعد,  مزةدمشقدمشق ريم محمد سعيد عمران
جلديةطبيب6619580 011قرب صيدلية الحنفى

عينيةطبيب5149977 011غرب المدينة الجامعية- مساكن برزة دمشقدمشق ريم مصطفى

ى شارع فارس الخوريدمشقدمشق ريم موش سعد  األهلي عباسيير
جلديةطبيب4475611 4413611011 011قرب مشفى

قلبيةطبيب2131246-011دوار كفر سوسة مقابل جامع الرفاعي فوق فروج الزيندمشقدمشق ريمة سليم بسو

طبيب3346456 3312921011 3011ط , 13بناء رقم  شارع الحمرادمشقدمشق زاهرة عبد الرحمن فهد
أمراض الدم و 

معالجة األورام

فيس- حي الورود دمشقدمشق زاهي نرص ملحم طب األشةطبيب3127380 011ساحة السير

ق,  ايار29شارع دمشقدمشق زبيدة عبد هللا عبد هللا قمقابل مشفى الشر هضميةطبيب2324118 011مقابل مشفى الشر

ي داخليةطبيب2250537 011جانب صيدلية ميساء مجتهددمشقدمشق زهير محمد شاقب 

ي قلبيةطبيب4411885 011موقف السادات مواجه حلويات السلطان- بغداد . شدمشقدمشق زهير مهنا دوه ح 

عينيةطبيب3316911 3327017011 011جادة كرد علي, جش األبيض دمشقدمشق زياد انور باغ

صدريةطبيب3312922 3329441011 011شارع الحمراءدمشقدمشق زياد حسان قلم

قدار ى بير جراحة عامةطبيب2249319 011فوق تصوير منالشارع المجتهد, ساحة باب مصل دمشقدمشق زياد حسير

طبيب4414589 011مقابل مجلس الوزراء القديمشارع عبدالرحمن, سبع بحراتدمشقدمشق زياد عبدالسالم عياش
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب4457762 011تجاه السفارة البلغارية- ساحة عرنوس دمشقدمشق زيد احمد هشام عناية

وع دمردمشقدمشق سائر محمد شدود طبيب3148820 011مساكن الحرس, أول حي الورود - مشر
جراحة بولية و 

تناسلية

ي جراحة عصبيةطبيب3315153 011بناء مرصي و عصاصة3/21جادة  ,  شارع الحمرا دمشقدمشق سامر أيوب 

كة- طريق مزة جبل دمشقدمشق سامر احمد حسن طبيب6612145 011مقابل مدرسة بنات الشهداء جانب سوبر ماركت الي 
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

طب عامطبيب3336890 011مقابل المؤسسة العسكرية- جادة بي  التوتة - طلعة شورى - مهاجرين دمشقدمشق سامر حكمات موش

ي, بناء محروس عصفور , شارع الجديد , القصور دمشقدمشق سامر عساف عساف
جراحة عامةطبيب4428525 011ارصى

ي , دويلعة دمشقدمشق سامر فرحان اسحق
أذن أنف حنجرةطبيب4715677 011بعد مفرق ابو عطاف, خزان ثابى

يدمشقدمشق سامر نقوال ديب
جلديةطبيب4451371 011شارع حلب, نزلة الغسابى

طبيب4415995 011خلف جامع الفاروق, موقف قزازين , شارع بفداد دمشقدمشق سامي عبد هللا ساره
جراحة بولية و 

تناسلية

ى نجم الدين  كغدو عظميةطبيب5143791 5111591011 41011بناء, مقابل مشفى ابن النفيس, مساكن برزةدمشقدمشق ستالير

نسائية و توليدطبيب2764101 011ساحة شمدين,  ركن الديندمشقدمشق سحر فواز الجغامي

ي-شارع الديرباب توما,  قصاعدمشقدمشق سعاد ميخائيل داوود نسائية و توليدطبيب5411182 011مقابل معهد الفاراب 

طبيب2222607 011مقابل التأمينات االجتماعية, شارع ابو الفضل المرادي ,  الفردوس دمشقدمشق سعد جودت كيال
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيب3114413 011وادي المشاري    ع الطريق العام, دمر الغربيةدمشقدمشق سعد منذر فلوح

ى, مقابل جامع ابراهيم الخليل, مساكن برزةدمشقدمشق سفيان أحمد الجرادات أذن أنف حنجرةطبيبمدخل سوق الجييى

ىموقف القزازين, شارع بغداددمشقدمشق سالم مطانيوس بشور نسائية و توليدطبيب4459121 011موقف القزازيير

أطفالطبيب4731202 011مقابل عصير الرشيددخلة أزياء فاميلي, دويلعة دمشقدمشق سلطان منصور شدايدة

نسائية و توليدطبيب2716970 1011ط , بناء كيكة ركن الديندمشقدمشق سلوى أحمد الجي 

طبيب4728451 011مقابل صيدلية المجد, خزان أول ,دويلعة دمشقدمشق سليمان صبح صبح
جراحة بولية و 

تناسلية
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مي - الزاهرة الجديدة دمشقدمشق سليمان عبد الرحمن العمر ي- بناء حيدر - خلف معهد البجير
طب عامطبيب6302877 011طابق أول فبى

اء, دويلعة دمشقدمشق سليمان موش فضول جراحة عامةطبيب4724631 011مقابل محل نيوبويجانب صيدلية غسان, قبل جامع الي 

نسائية و توليدطبيب4443968 011مقابل شعبة التجنيدأزبكية,  شارع بغداددمشقدمشق سمر يحبر عيس

وع دمردمشقدمشق سمير أحمد رمضان نسائية و توليدطبيب3133607 - 3126607 011موقف الحرس مشر

ي , سوق الخضار , الشعالن دمشقدمشق سمير الخرصى الحنيدي
ي, جانب الرضاب  نسائية و توليدطبيب3319103 011مركز الشعالن الطب 

طبيب2314361 011بناء شبيب و مرصيخلف فندق فينيسا,  بحصة دمشقدمشق سمير جرجس تابت
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2310168 011تقاطع شارع بغداد شارع الثورةدمشقدمشق سمير جميل حجار

صدريةطبيبمقابل صيدلية المجد, موقف ابو عطاف , دويلعة دمشقدمشق سمير جودة الجابر

ي  شارع حلبدمشقدمشق سمير جورج معراوي
غدد صم وسكريطبيب4463344 011مقابل القهوة- موقف الغسابى

طبيب5137682 011بناء االسكانMTNبناء االسكان مقابل , مساكن برزة دمشقدمشق سمير عبد الرحمن ناصيف
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب5134497 011بجانب مركز الشام الشعاعيالشارع العام,  مساكن برزة دمشقدمشق سمير محفوض

عظميةطبيب5414846 011جانب تسجيالت المحطة,  ساحة باب توما دمشقدمشق سنحريب حبيب العرب

نسائية و توليدطبيب4442989 011ساحة الشهبندر جانب صيدلية السبع بحراتدمشقدمشق سهام عوض ديري

نسائية و توليدطبيب6641190 011 مير50بعد الفرن ب - مدرسة  - 86مزة دمشقدمشق سىه محمد أحمد

هضميةطبيب4726423 011فوق محالت المبيضالشارع الرئيسي, الدويلعةدمشقدمشق سهيل اسكندر ندروس

أطفالطبيب5425505 011مقابل مدخل اسعاف مشفى الفرنسي قصاعدمشقدمشق سهيل خليل جزارة

ي الخزان االول - الدويلعة دمشقدمشق سوزان جميل الشماس
ر
ف نسائية و توليدطبيب4724442 011جانب صيدلية غسان- شر

نسائية و توليدطبيب2762407 011قرب صيدلية طرياقاسد الدين, ركن الديندمشقدمشق سوزان نور الدين شمس الدين

ي, مساكن برزة دمشقدمشق سوسن خالد سليم
نسائية و توليدطبيب5135101 011خلف مدرسة رشاد قصيبابر

صدريةطبيب2256728 5428497011 011برج الروس مقابل مشفى الفرنسي, قصاعدمشقدمشق سوسن فالح فلوح

عينيةطبيب6630380 011جانب المدرسة الفرنسية, شيخ سعد طلعة المدرسة الفرنسية, المزةدمشقدمشق سوسن محمد احمد

داخليةطبيب3116863 011حي الورود مساكن الحرس الجمهوريدمشقدمشق سومر محمد جديد

طبيب5118213 011مقابل المدينة الجامعية- الشارع الرئيسي - مساكن برزة دمشقدمشق شادي ابراهيم
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4732330 011بجانب دار الرياضةبجانب دار الرياضة, دويلعةدمشقدمشق شادي شهدا حداد

نسائية و توليدطبيب4471476 4421975011 011مقابل مدرسة غسان حمشو تجارةدمشقدمشق شادي عزات خلوف

ي السالم
يف هابى يطبيب3314430 3313333011 2011ط , 2بناء رقم, جانب مراب المواصالت , شارع الحمرادمشقدمشق شر

ي    ح مرصى تشر

عينيةطبيب3329329 21011بناء رقم شارع الحمراءدمشقدمشق شهم علي الحوري
ين يخبر خرصى طب وجراحة عيونطبيب3312113 2011طابق -12بناء رقم-فوق ملبوسات الخولي-منتصف شارع الحمراءدمشقدمشق شير

قلبيةطبيب6615705 011قرب الكنيسةمزة شيخ سعددمشقدمشق صائب محمد ابو عبدهللا

ادعي ي-برزةدمشقدمشق صبا مرعي الي  اد حاميش بناء مركز الصلخدي الطب  عينيةطبيب5123880 011مساكن برزة اسير

هضميةطبيب5110118 011قرب مشفى حاميش,  مساكن برزة مسبة الصنع دمشقدمشق صبحي عمر عيون

ي
جراحة عصبيةطبيب6612145 011مقابل مدرسة بنات الشهداء- مزة جبل دمشقدمشق صبحي مصطفى قنوابر

جراحة عامةطبيب3320228 -3341644 - 3322125 1011ط, 17مدخل رقم  منتصف شارع الحمرادمشقدمشق صفوح خالد صباغ

وع دمر دمشقدمشق صالح غزاوي جراحة عامةطبيب4465977 - 4465988 011بناء المواساة - 24الجزيرة - مشر

جراحة عامةطبيبجانب مشفى شيخ االرض- مجتهد دمشقدمشق صالح قاسم اسماعيل

جراحة عامةطبيب6625681 011فوق صيدلية التمر- شيخ سعد - مزة دمشقدمشق طارق خضور

ى بدران نسائية و توليدطبيب3127697 011جانب صيدلية دمر الغربية- دمر الحارة الجديدة دمشقدمشق طريف حسير

جراحة عامةطبيب2315535112315544 3011ط , بناء نحاسبحصة, شارع بورسعيد, مقابل قهوة هافانادمشقدمشق طريف محمد قحطان العيطة

, بناء بيطار29شارع دمشقدمشق طالل جروج ي الروشي
ى
جراحة عامةطبيب2316156 011 ايار, جانب المركز الثقاف

جراحة عامةطبيب بناء مشفى الرازيدمشقدمشق طالل محمد عمر فاروق كنعان

طبيب2212812 011بناء شويكي8مقابل البنك التجاري , شارع بور سعيد , جش فكتوريادمشقدمشق طالل نقوال خوري
جراحة بولية و 

تناسلية

ى يوسف,طريق الخزان , ,86المزة دمشقدمشق طالل يوسف ونوس داخليةطبيب6667660 011بناء مركز العيادات التخصصية, فوق صيدلية معير

أطفالطبيب3317417 1011ط , بناء نسيبجانب موقف الجش, شارع نسيب البكري  ,  جش األبيض دمشقدمشق ظافر نقوال سالمي

نسائية و توليدطبيب8837343 011جانب صيدلية ماهر كبباول كورنيش الميدان, مجتهد دمشقدمشق عاطف سامي ابراهيم

داخليةطبيب3318606 011أول طلعة العفيف, الجش االبيضدمشقدمشق عامر عدي
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ي عينيةطبيب2246324 1011ط, مقابل صيدلية االخالص , شارع البختيار , دوار كفرسوسةدمشقدمشق عامر عمر حلب 

ي,  ميداندمشقدمشق عايشه المختار نوح
نسائية و توليدطبيب8810774 011خلف جامع منصور, طابق األرصى

ا ميس جش فيكتوريادمشقدمشق عبد الحميد القوتلي جراحة عامةطبيب22392693310557 011قرب فندق سمير

أذن أنف حنجرةطبيب4444284 011 شارع بغداد موقف القزازيندمشقدمشق عبد الرحمن محمد العوض

وان طبيب2235492 36011بناء رقم  شارع خالد ابن الوليددمشقدمشق عبد الرحمن محمود سير
جراحة بولية و 

تناسلية

ي
ق -  ايار 29 شارع دمشقدمشق عبد الرزاق اليوسفى أذن أنف حنجرةطبيب2324224 2324216011 011طابق اولمقابل بنك سورية والخليج- دخلة مشفى الشر

 االيطاليالصالحيةدمشقدمشق عبد الرزاق عالء الدين عابدين
عينيةطبيب3330728 011مقابل المشفى

داخليةطبيب3337111 011جانب جامع الروضة أبو رمانةدمشقدمشق عبد الرزاق محمد الخطيب

جراحة عصبيةطبيب6633364 011نزلة الفرن االلي- مزة شيخ سعد دمشقدمشق عبد الغفار شحادة كيوان

جراحة عامةطبيب4451483 4451483011 011بناء نحاس و ملصشارع الشهدا, صالحيةدمشقدمشق عبد القادر حمدي سمان

جلديةطبيب4465631 011 أزبكية , شارع مرشد خاطر,موقف االزبكيةدمشقدمشق عبد الكريم أحمد مكي

طب عامطبيب6348350 011قرب كازية شموط تضامندمشقدمشق عبد الكريم محمد الزعل

طبيب5421920 2011ط , 10قرب البنك التجاري فرع باب توما,  قصاعدمشقدمشق عبد هللا اسعد جمال
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

داخليةطبيب2456296 2212222011 011طريق مجتهد,   ميداندمشقدمشق عبد المنعم عبد الرحمن جعمور

ي التجارةدمشقدمشق عبد الناض عدنان مشلح
ر
ف اء الروس, شر أذن أنف حنجرةطبيب4424539 74011بناء الخماسية بناء خي 

عظميةطبيب2227833 011مقابل فروج الزين- شارع خالد بن الوليد دمشقدمشق عبدهللا علي السيد علي
ى غدد صم وسكريطبيب2325261 2314622011 011مقابل فندق فينيسيا شارع البحصةدمشقدمشق عبده ابراهيم قسطنطير

وط أذن أنف حنجرةطبيب2720069 1011ط موقف قدم, ابن العميد,  ركن الديندمشقدمشق عبدو محمد عير

ى عمران وع دمردمشقدمشق عبير ياسير نسائية و توليدطبيب3132847 011حي الورودمساكن الحرس,  مشر

أذن أنف حنجرةطبيب3317256 011فوق بن الحمويعفيف-جش االبيض دمشقدمشق عدنان صياح أبو حسون

صدريةطبيب2222413 011جش فيكتوريا, مجمع فكتوريا التجاريدمشقدمشق عزيز عيس الشيخ
ى أذن أنف حنجرةطبيب4418133 011شارع عبد الرحمن بن ربيعة, ساحة الشهبندر , مزرعةدمشقدمشق عصام زكريا األمير

ى باب مصل و مشفى المجتهدمقابل ملجأ,المجتهد الرئيسي .  شدمشقدمشق عصام سامي علي عظميةطبيب2211443 011بير

أطفالطبيب2724323 011مقابل جامع صالح الدين ركن الديندمشقدمشق عصام سامي محايري

ى ريف دمشقدمشقدمشق عصام محمد أنجق أطفالطبيب4441222 011شارع بغداد,جادة النجالوي,بناء نقابة المعلمير

داخليةطبيب944426294دخلة ملحمة شبيكة- الشيخ سعد - المزة دمشقدمشق عصام محمد مرصي

طب عامطبيب2741994 011جانب جامع النابلسي- شيخ محي الدين دمشقدمشق عصام محي الدين دبا

طب األشةطبيب955219772جانب بزورية السنابل- حي الورود - مساكن الحرس دمشقدمشق عال عزت حداد

اد جانب مشفى األسد الجامعي- المزة دمشقدمشق عالء منذر فخري قلبيةطبيب2111707 011اتسير

نسائية و توليدطبيب4717808 011ركن ابو عطافدويلعةدمشقدمشق عالء نبيل كوسا

يجانب صيدلية السبع بحرات, ساحة الشهبندر دمشقدمشق علي ابراهيم محمود
عظميةطبيب4431445 011بناء عبد الحمن الغاففر

أطفالطبيب3134360 011مساكن الحرس , حي الورود , الشارع الرئيسيدمشقدمشق علي توفيق ابراهيم

نسائية و توليدطبيب3119919 011مقابل صدلية الكردي, وادي المشاري    ع, دمر البلددمشقدمشق علي حافظ محسن

ي صباح , 86 مزة دمشقدمشق علي حميدوش حميدوش
داخليةطبيب6622717 011شارع حسبى

قلبيةطبيب6389883 011مقابل بللور البدر- جانب صيدلية المستقبل - شارع نشين - تضامن دمشقدمشق علي راكان خليفة

عظميةطبيب6612738 011مقابل معهد التنمية الفكرية, مزة شيخ سعد دمشقدمشق علي طالب طالب

نسائية و توليدطبيب5112087 011مقابل الكازيةمقابل الكازية, مساكن برزةدمشقدمشق علي فائز قصاب

ي خيمي
ق,  أيار 29 شارع دمشقدمشق علي محمد مدبى ف جانب مشفى الشر عظميةطبيب2324314 1011ط, بناء شر

صحة عامةطبيب5124066 011جانب مقابل نادي قاسيون- مساكن برزة دمشقدمشق علي نديم أسعد

ي - الزاهرة الجديدة دمشقدمشق عماد أحمد حمدان
ى
أذن أنف حنجرةطبيب8840795 011قبل الفرن االلي- موقف المطاف

أذن أنف حنجرةطبيب6347378 011مقابل صيدلية هادية االخرس,  موقف السوق 825محرصى ,   مساكن الزاهرة الجديدة دمشقدمشقسعيد خطبا. عماد الدين م

جراحة عامةطبيب2264447 011شارع خالد بن الوليد- الفحامة دمشقدمشق عماد الشباك

عظميةطبيب4472740 4472741011 011بناء نرصيشارع عمر المختار,  شهبندردمشقدمشق عمار زهير العوا

أطفالطبيب4418523 4440654011 011بناء قصارجادة حالج, شارع باكستان ,  ساحة عرنوسدمشقدمشق عمار كامل قصار

ي
ىمقابل حديقة شكو, خلف مشفى هشام سنان , شارع برنية دمشقدمشق عمار محمود وجيه الخابى عينيةطبيب2761044 011حي جامع ياسير

ي
ان  شارع الثورةدمشقدمشق عمار محي الدين نعسابى عينيةطبيب2311536 1011ط, بناء الطير

اء بن عازب,الدويلعةدمشقدمشق عمر حسن الخطيب ي جانب جامع الي 
طب عامطبيب4712641 011خزان ثابى

وع دمردمشقدمشق عمر فخري فهمي ة,  مشر ي, 3برج رقم الجزيرة العاشر
أطفالطبيب3137059 011طابق ارصى
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ة- مساكن برزة دمشقدمشق عمر محمد االحمد عظميةطبيب5132511 011مقابل صيدلية امير

أطفالطبيب5422143 6011الحرش رقم - المنطقة الصناعية دمشقدمشق عمر محمد الشعار

ىدمشقدمشق عيس يوسف خوري جراحة عامةطبيب4459672 011قصاع ,ساحة جورج خوري,جانب محل اوكسجير

نسائية و توليدطبيب6625681 011جانب صيدلية تمر- مزة شيخ سعد دمشقدمشق غادة مستو

مساكن الحرس,  دمردمشقدمشق غانا محمد صارم
حي الورود , جانب صيدلية نبيل 

ي
ى
الحاف

نسائية و توليدطبيب3137752 011

أطفالطبيب6664749 011.شارع الشيخ سعد, جانب صيدلية التمردمشقدمشق غروب محسن الخير

أمراض دمطبيبOWN011 2225232شارع المجتهددمشقدمشق غسان أسعد عزيز

,دمشقدمشق غسان بشير كعدان عظميةطبيب2314032 011مقابل صيدلية الفاروق, موقف القيادة, الشهبندر,المزرعة

ي للعرائس , سوق الخضار , شعالن دمشقدمشق غسان حسن الكضيب العبودي
ي, جانب الرضاب  جلديةطبيب3319301 011مركز الشعالن الطب 

قلبيةطبيب4727804 011مقابل صيدلية غسان دويلعةدمشقدمشق غسان سامي يوسف

أطفالطبيب2787066 011جانب جامع صالح الدين- ركن الدين دمشقدمشق غسان محمد علي الشاج

عينيةطبيب2133964 1011ط , الشارع العاممقابل معهد القبس, موقف الجمالة ,  كفرسوسةدمشقدمشق غسان محمد نش

ى دمشقدمشق غسان منصور الخوري ي, عباسير قلبيةطبيب4630344 011قبو , 23بناء رقم شارع فارس الخوري, مقابل مدرسة االدب العرب 

غدد صم وسكريطبيب4460014 011بجانب عيادة الدكتور أحمد قناية- مقابل كازية عوض  - شارع بغداد دمشقدمشق غصون محمد قناية

ىدمشقدمشق غياث ابرهيم جواد داخليةطبيب5434224 011دوار سوق الخضار,  شارع األمير

كة العامة للتجزئة وجريدة الثورة-  دوار كفرسوسة دمشقدمشق غياث محمد اغا قلبيةطبيب2252262 011مقابل الشر

أذن أنف حنجرةطبيب6625681 6625681011 011جانب معهد التنمية الفكريةشيخ سعد,  مزةدمشقدمشق غيث سلمان اليقة

ي سلم - الجش االبيض دمشقدمشق غيداء عبد االله يوسف نسائية و توليدطبيب3315330 011جانب صيدلية الرزاز- شارع النهر - شارع زهير ابن اب 

نسائية و توليدطبيب6660889 1011مدخل صيدلية التمر طابق- الشيخ سعد دمشقدمشق غيداء محمد حشمة

نسائية و توليدطبيب2720069 1011ط شارع ابن عميد, ركن الديندمشقدمشق فاتن أحمد عثمان

جلديةطبيب3319282 011شارع نسيب بكري , مقابل الركن الفرنسي, جش األبيض دمشقدمشق فاتن كمال حمامية

ة- شعالن دمشقدمشق فاخر عالوي الحميد جراحة عامةطبيب3319301 011سوق الخرصى

قلبيةطبيب4474028 4451849011 011قبو, بناء الزيات المشفى الفرنسي,  قصاع دمشقدمشق فادي التلي

ي, طبالةدمشقدمشق فادي الياس باصيل
أذن أنف حنجرةطبيب4717030 011مقابل حلويات الشاللموقف ابوهابى

ي ريشة
يشارع المجتهد,  باب مصلدمشقدمشق فادي حسن حسبى

أذن أنف حنجرةطبيب2245879 1011ط , بناء ياغوشر

أطفالطبيب4726136 011جانب صيدلية البلسمدويلعة , كشكول, بعد فرن اسحاقدمشقدمشق فادي عودة قسيس

يشارع مصعب ابن عمير,  برامكةدمشقدمشق فادي فاضل غازي
أذن أنف حنجرةطبيب2129050 011طابق ارصى

ي الجندلي
قلبيةطبيب6665265 1011ط , 14بناء رقم  مزةدمشقدمشق فاروق عبد الغبى

نسائية و توليدطبيب4426880 011-موقف القزازين - شارع بغداد دمشقدمشق فاطمة سكاف

هضميةطبيب4419358 4410294011 011بناء صندوقالقصوردمشقدمشق فايز محمد صبحي صندوق

أذن أنف حنجرةطبيب6615157 011بناء البواب14بنايات ال ,  مزة دمشقدمشق فتحي أحمد القوادري

أطفالطبيب6660889 011مقابل فرن حمدان- مزة شيخ سعد دمشقدمشق فتحي محمد حمادة

يشيخ سعد, مزةدمشقدمشق فداء عبد المجيد الكردي
أذن أنف حنجرةطبيب66645406628411 011طابق أرصى

نسائية و توليدطبيب6667100 011مقابل كوين سنيرمزة فيالتدمشقدمشق فراس علي سلمان

ي دمشقدمشق فراس محمد الشمالي
عينيةطبيب2248315 - 2258826 011مقابل ثانوية اسعد عبد هللا- حلبوبى

ى دمشقدمشق فراس نظمي فلوح ي-   عباسيير نسائية و توليدطبيب4651002 4651002011 011القبو, 19بناء رقم شارع فارس الخوري مقابل مدرسة االدب العرب 

عينيةطبيب2313717 - 2325658 1011بناء عرفة ط, مدخل سوق ساروجا ,شارع الثورة دمشقدمشق فريد جرجس ديب

ي - مساكن برزة دمشقدمشق فريد عبد الكريم النقري
اد تحتابى نسائية و توليدطبيب5133657 011مقابل حلويات نفيسة- اتسير

ي7جانب مركز  تجارة جانب مستوصف السابع من نيساندمشقدمشق فريد عبد هللا طعمة جلديةطبيب4432796 - 4451350 011 نيسان الطب 

هضميةطبيب2726556 011القبو, قرب الموقفجانب الموقف- مقابل افران ابن العميد - ركن الدين دمشقدمشق فهمي  المبيض

طبيب3346456 3346458011 011 مزة , مركز الشام لمعالجة الشطاندمشقدمشق فواز حسان ديروان
أمراض الدم و 

معالجة األورام

ي
نسائية و توليدطبيب6633194 011 مدرسة86مزة دمشقدمشق قحطان أحمد سبيفر

ة دمشقدمشق قحطان خلف المحمد ي- سوق الخرصى أطفالطبيب949937072ضمن مركز الشعالن الطب 

جلديةطبيب4463298 4461634011 011موقف السادات,  شارع بغداد دمشقدمشق كريكور باركو نعلبنديان
ى يادمشقدمشق كريم نيقوال شاهير أذن أنف حنجرةطبيب2211542 011بناء مردامشارع الجمهورية,  جش فيكير

ى القداما روضةدمشقدمشق كنعان ناصيف مكي أذن أنف حنجرةطبيب3316465 3316463011 011مقابل بناء المحاربير

طبيب4437122 011قرب نادي بردى, مزرعة دمشقدمشق لؤي حبيب عليا
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4412254 011مقابل جامع الشهداصالحيةدمشقدمشق لؤي رزق زودة
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ي مول - مزة غربية دمشقدمشق لؤي ظافر النحاس
كوين سنير- سيبر

ي مول - مزة غربية 
كوين  )بناء السيبر

Mطابق  (سنير 
أذن أنف حنجرةطبيب6666885 011

لمان , الصالحية دمشقدمشق لؤي عثمان نهاد ترزي طبيب2323822 2323822011 011بناء برج الصالحية, مقابل الي 
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

نسائية و توليدطبيب8887637 011جانب مستوصف االشمر- غواص - ميدان دمشقدمشق لطفية ملص

غدد صم وسكريطبيب4442099 011شارع بغداد ساحة التحريردمشقدمشق لما بركات حديد

فيس القديم-  مدرسة 86مزة  دمشقدمشق لمياء محمد العلي طب األشةطبيب6631344 011موقف السير

عينيةطبيب4422417 011مواجه مطعم مرايا, شارع الباكستان دمشقدمشق لهام اسماعيل الشاهد

ى يوسف, خزان  , 86مزة دمشقدمشق لونا فيصل بري عينيةطبيب6667660 011فوق صيدلية معير

نسائية و توليدطبيب6635890 011ساحة عروس الجبلدمشقدمشق ليال ادريس

نسائية و توليدطبيبMTN011 5137682مقابل بناء , 24بناء رقم  مساكن برزةدمشقدمشق ليفيا محي نصيف

طبيب4434423 011جانب مركز السابع من نيسان الصحي- أخر كورنيش التجارة دمشقدمشق ليل عطية سلوم
أمراض الدم و 

معالجة األورام

داخليةطبيب5114895 - 2264555 011دخلة فندوق بالل الكبير, الفردوس , الصاحية دمشقدمشق لينا ابراهيم الرفاعي

ي , الجش االبيض دمشقدمشق لينا ابراهيم ديب
طبيب3325713 011مقابل مركز اليطالي للبرصيات, نزلة الطليابى

كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

يطبيب8818544 8814675011 011  بناء الحمصيمقابل ازياء زيتونة,  شارع المجتهد دمشقدمشق لينا حفار
ي    ح مرصى تشر

أطفالطبيب6610863 11011بناء رقم موقف السوق,  مزة جبلدمشقدمشق لينا عبد الحميد الخوام

وع دمر دمشقدمشق لينا غازي اسماعيل نسائية و توليدطبيب3123275 7011مقابل سوق الجزيرة , طابق اول  , 1برج ب  , 10الجزيرة , مشر

وع دمر دمشقدمشق لينا مصطفى عمران عينيةطبيب3118560 816011الجزيرة , مشر

أطفالطبيب4422916 4011ط , بناء هيثم المأمونشارع عبدهللا ابن الزبير,  تجارةدمشقدمشق لينا موريس الخوري

يطبيب4431007 4432006011 011بإتجاه ساحة جامع اإليمانسبع بحرات,  مزرعة دمشقدمشق لينا وجيه أسعد
ي    ح مرصى تشر

عظميةطبيب5750849 2716438011 011جانب مدرسة ابن عمرمحي الديندمشقدمشقجهاد ابراهيم حاج ابراهيم. م

يدي. م يديروضةدمشقدمشقسامر محمود الي  أذن أنف حنجرةطبيب3324044 011بناء الي 

ى االمام. م يشارع جمال عبد الناضدمشقدمشقفريز حسير
قلبيةطبيب3327206 011مقابل مشفى الطليابى

ة. مأمون م ى عظميةطبيب932650541شارع كشكول- دويلعة دمشقدمشقعارف حير

أذن أنف حنجرةطبيب3312970 4443226011 1011ط, 17بناء رقم شارع الحمرادمشقدمشق مأمون محمد سعيد سمان

أذن أنف حنجرةطبيب2216780 011ضمن مركز ابن اللبودي, شارع خالد ابن الوليد دمشقدمشق مؤيد مصطفى زريق

نسائية و توليدطبيب5428497 11011بناء رقم 5جادة , برج الروس,  قصاع دمشقدمشق ماجد داود طرفة

أذن أنف حنجرةطبيب2324466 011بناء الشبيبةخلف فندق فينيسيا, البحصة دمشقدمشق ماجد عدنان بديري

مطبيب3316769/8 011خلف وزارة الصحة-شعالندمشقدمشق ماجد ميخائيل عبود ى داخلية ورماتير

ي, السبع بحرات دمشقدمشق ماري ميخائيل الجرش أطفالطبيب4462645 011شارع العابد جادة البحير

طبيب6664749 011بناء محفوضشارع الوليد بن عبد الملك,  مزةدمشقدمشق مازن اسماعيل علوش
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب933223788ضمن مشفى الفرنسيدمشقدمشق مازن جاد هللا حداد

يمقابل جش الثورة,  سنجقداردمشقدمشق مازن عدنان حيدر
طبيب2310508 011بناء موصللي و داالبر

جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب2742122 011قرب صيدلية الطحان جبةدمشقدمشق مازن محمد طاهر اسماعيل

ي
ي ركن الدين شارع الهجرة والجوازات جانب بن ابو سمرةدمشقدمشق مازن محمد طيب الببى

ر
ف جلديةطبيب2779878 011شر

ي
صدريةطبيب4447339 - 4420027 011جانب جامع الفاروق- شارع بغداد دمشقدمشق مازن محمد مظهر قصيبابر

عينيةطبيب4462663 011مدخل برصيات هديل, شارع مرسيل كرامة ,  قصاع دمشقدمشق ماهر سليم مبيض

هضميةطبيب4713131 011مقابل كنيسة مارالياسدويلعةدمشقدمشق ماهر سليمان حداد

ق-  ايار 29شارع دمشقدمشق مجد الياس عوض عينيةطبيب2320448 011خلف مشفى الشر

يف نسائية و توليدطبيب6125296 113011بناء مقابل مدرسة ناعسة, السومريةدمشقدمشق مجيد خليل شر

أطفالطبيب6638388 011جانب مطعم الحافظ- خزان 86- المزة دمشقدمشق محمد أحمد المحمد

أطفالطبيب8887567 1011ط . مقابل حديقة المرور باب مصلدمشقدمشق محمد أحمد نوح

كة, مزة جبل دمشقدمشق محمد أحمد يوسف عظميةطبيب6612145 011مقابل مدرسة بنات الشهداء جانب سوبرماركت الي 

عظميةطبيب8820314 011جانب مدرسة ابن زيدونشارع المجتهد, الميداندمشقدمشق محمد االكتع

ى االسعد أطفالطبيب4411671 - 3318777 011جانب صيدلية المزرعة- شارع الشهبندر دمشقدمشق محمد امير

ى سبيعي أطفالطبيب4462399 011بناء نحاس و ملصصالحية شهداء السوق الدوليدمشقدمشق محمد امير

جراحة عامةطبيب3335632 011سوق الجمعة جانب جامع الشيخ محي الديندمشقدمشق محمد ايمن عطار
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دمشقدمشق محمد بسام فتحي مصطفى
ى  مهاجرين شطا قرب صيدلية :2عنوان - باش كاتب جادة رابعة مقابل صيدلية السقا امير

ابو سعود
أطفالطبيب3731071 011

ي
جراحة عصبيةطبيب8819431 011قرب صيدلية خطابميدان أبو حبل مقابل حلويات رمضاندمشقدمشق محمد بشار عبدو قبابى

ي
أذن أنف حنجرةطبيب5139066 011جانب صيدلية بركات,  مساكن برزة دمشقدمشق محمد جابر الناشر

ي دوار باب مصل, ميداندمشقدمشق محمد جمال سعيد المرصي هضميةطبيب8886151 1011ط, مرصف تسليف الشعب 

جراحة عصبيةطبيب2320445 011جنوب المصالح العقاريهبناء فندق برج االء, جش الثورةدمشقدمشق محمد جهاد معروف اللحام

أذن أنف حنجرةطبيب5146712 011جانب الهرم للرصافة- مدخل مساكن بروة دمشقدمشق محمد راجح شقير

عينيةطبيب2233330 011جانب كازية المجذوبشارع خالد بن الوليد, المجتهددمشقدمشق محمد رسالن محمد حسن العجق

بية , الجش االبيض دمشقدمشق محمد رشدي محمد أديب عطار شارع نسيب البكري, ميسات دوار الير
ي طابق  بناء مرصف التسليف الشعب 

ي
ارصى

طبيب3335191112213954 011
جراحة بولية و 

تناسلية

وع دمر بجانب جامع المصطفى,  دمر الغربية دمشقدمشق محمد رشيد علوه أطفالطبيب3118805 - 3120444 2011ط امتداد مشر

يشارع البحصة, مدخل ساروجةدمشقدمشق محمد رياض عادل يوسف
ج الفصى طبيب2319628 011بناء الي 

جراحة بولية و 

تناسلية

وع دمر دمشقدمشق محمد زياد صبحي عيون عينيةطبيب3124849 011خلف سوق السابعة - 8برج  - 7الجزيرة - مشر

عظميةطبيب2257579 011ساحة باب مصلدمشقدمشق محمد سميح عيس

كة, حي الورد, دمردمشقدمشق محمد سمير بركات بركات صحة عامةطبيب3117117 011مقابل مخي  الي 

طبيب3324504 011شارع نسيب البكري, الجش االبيضدمشقدمشق محمد سمير بريغلة
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

ي طالب, نهر عيشةدمشقدمشق محمد صالح الحمصي طب عامطبيب6328214 011مركز القدم الدحاديل الصحي, جانب جامع علي بن اب 

جلديةطبيب2310375 011بناء بيطار ايار29 شارع دمشقدمشق محمد صالح وجيه القوادري

ي- الجش االبيض دمشقدمشق محمد عامر الشيخ يوسف أورامطبيب334805 011جانب مرصف التسليف الشعب 

جراحة عامةطبيب8832914 011القبو, بناء حنينة مقابل المجتهددمشقدمشق محمد عز الدين سمية

ي ط 13منتصف شارع الحمراء بناء دمشقدمشق محمد علي رياض محلي طبيب3345325 - 3327564 011 فوق البسة فاشن سنير2 الجاب 
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيبضمن مشفى الرشيد, باب مصل دمشقدمشق محمد علي عباس
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب6640088 011جنب مدرسة علم الحديث الخاصة-  مدرسة86المزة دمشقدمشق محمد علي قاسم

ي المرجة
صحة عامةطبيب2229552 1011ط, بناء مطبعة القمة  شارع خالد بن الوليد , موقف شويكةدمشقدمشق محمد علي محمد القصار ببى

ى زريق  الشامي,  شارع خالد بن الوليددمشقدمشق محمد عماد ياسير
أذن أنف حنجرةطبيب2228713 011مقابل جامع عبد الرحمنمشفى

ي الحالق
ىدمشقدمشق محمد عوبى أذن أنف حنجرةطبيب5411396 5425373011 011 شارع االمير

أذن أنف حنجرةطبيب2715313 011مقابل جامع صالح الدين نزلة المقاومة- ركن الدين دمشقدمشق محمد عيد أحمد عزت كوكة

أذن أنف حنجرةطبيب8840607 011خلف جامع المنصور- مجتهد دمشقدمشق محمد غسان محمد ديب فضلون

ى ملص طب عامطبيب2218165 011مقابل جامع زيد بن ثابت,  فحامة دمشقدمشق محمد فايز ياسير

وع دمر, الشام الجديدةدمشقدمشق محمد فراس موفق زيدان قلبيةطبيب3161282 9011بناء مقابل الحديقة,  اسكان4الجزيرة , مشر

هضميةطبيب2331539 011مقابل جامع محمود زنكيشارع عبد الرحمن بن عوف شارع بغداددمشقدمشق محمد كنان محمد زهري حبوس

داخليةطبيب8837070 011مقابل المشفى شارع المجتهددمشقدمشق محمد مازن اكرم الكنج العبسة

عينيةطبيب4428114 011دخلة البنك الدولي للتجارة شارع الباكستاندمشقدمشق محمد ماهر أحمد الزايد

داخليةطبيب3331821 011قرب صيدلية الرزاز ساحة الجش األبيضدمشقدمشق محمد ماهر عبد العزيز عبدربه

أذن أنف حنجرةطبيب4433286 4433285 011جانب بنك سوريا و المهجر- شارع الملك العادل - مزرعة دمشقدمشق محمد محمد بدر عواد

أذن أنف حنجرةطبيب930178677جانب مدرسة مصطفى جويد- مجتهد دمشقدمشق محمد محمد جمعة أبو محرم

ي ىدمشقدمشق محمد محمد رسالن الحلب  صحة عامةطبيب5413507 011بناء القوتلي شارع االمير

هضميةطبيب2230102 011فوق مطعم االصدقاءفيكتوريادمشقدمشق محمد محمود الشايب

اد حاميش , برزة مسبق الصنع دمشقدمشق محمد محمود الشحادة ي, اتسير
أطفالطبيب5145583 011جانب نادي قاسيون الرياصى

جراحة عصبيةطبيب4464337 011بناء الحمصيموقف المعرض, طلعة الديوانية ,شارع بغداد دمشقدمشق محمد محي الدين عوض

نسائية و توليدطبيب6363886 011جانب صيدلية النور, شارع النور , حي الزهوردمشقدمشق محمد مصطفى الخليل

ى عبد الستار عباس أذن أنف حنجرةطبيب3313059 3312113011 2011ط , 12بناء رقم  شارع الحمرادمشقدمشق محمد معير

ى نظمي الفرا ي, شعالن دمشقدمشق محمد معير
ي ثابى داخليةطبيب3336329 011حبوب 

ي
ي سقا اميبى يمقابل فندق فينيسيا, البحصة دمشقدمشق محمد ناح 

صدريةطبيب2310782 011الطابق الثابى

أذن أنف حنجرةطبيب2252221 011المركز التجاري جش فيكتوريادمشقدمشق محمد نبوغ عادل العوا

جلديةطبيب3339946 011 جش االبيضدمشقدمشق محمد نزار عبد الرحمن دقر

أذن أنف حنجرةطبيب6611451 011جانب صيدلية هدى البيات- شارع عمر الخيام - مزة جبل دمشقدمشق محمد نرص الزير
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عظميةطبيب6625681 011شارع العام, شيخ سعد ,  مزةدمشقدمشق محمد نرص درويش

ى- باب مصل دمشقدمشق محمد نضال رحمه أذن أنف حنجرةطبيب2247045 011بجانب جامع فاطمة العمرية-زقاق االربعير

صدريةطبيب2152088 011جانب مشفى المواساة, مزة  دمشقدمشق محمد هادي العقاد
وع دمر دمشقدمشق محمد هيثم محمد عز الدين نرصى ي8 برج 7جزيرة - مشر

عظميةطبيب3129388 011 طابق ارصى

يشيخ سعد,  مزةدمشقدمشق محمد وائل دغلي
أطفالطبيب6615455 011قرب صيديلة الحنفى

طبيب2239108 011فوق منال للتصويرشارع المجتهد, باب مصلدمشقدمشق محمد وسيم عبد الوهاب حداد
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب3718088 011جانب الجامع المحمديشورى, مهاجرين دمشقدمشق محمد وليد محمد عابدين
جراحة بولية و 

تناسلية

ى صالح أبوديل ى دمشقدمشق محمد ياسير أطفالطبيب5414166 011القبو, 1811/3بناء رقم جادة اول دخلة المستوصف,  شارع األمير

أذن أنف حنجرةطبيب5127400 5127400011 011صيدلية المجتهدالشارع الرئيسي,  مساكن برزة دمشقدمشق محمود أيوب مللي

ىدمشقدمشق محمود كريم صحة عامةطبيب5411147 011جانب مدرسة االليانسشارع االمير

طبيبext 180 2233678 011ضمن مشفى الرشيددمشقدمشق محمود محمد درويش
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

جراحة عامةطبيب4459811 011مقابل معهد االوائلالقزازين, شارع بغداددمشقدمشق محمود ناض الدين

جراحة عامةطبيب6301340 011جانب مدرسة عادل الجزائري- خلف الفرن األلي - تضامن دمشقدمشق مدحت تللو
جراحة عامةطبيب783153 0933ضمن مشفى الرشيددمشقدمشق مرهج جالل الدين مصطفى

قلبيةطبيب4441932 4441932011 011مقابل رئاسة مجلس الوزراء شارع الشهبندردمشقدمشق مروان اسعد نرصي

قلبيةطبيب4441957 011مقابل موقف الفردوسمقابل موقف الفردوس-اول شارع حلبدمشقدمشق مروان جوزيف دياب

أذن أنف حنجرةطبيب4710080 1011ط الشارع العام, كشكول,  دويلعةدمشقدمشق مروان سعدون خليل

ي الجبان
يشارع الشهبندر بجانب الهالل االحمر إتجاه مركز ادهم اسماعيلدمشقدمشق مروان لطفى

جراحة عامةطبيب4428299 011بناء داالبر

أطفالطبيب2139411 - 2139433 011شارع الجمارك- دوار كفر سوسة دمشقدمشق مشه محمد عثمان حمودة

ة , الشعالندمشقدمشق مصباح أحمد العلوان ي للعرائس , سوق الخرصى
ي, جانب الرضاب  داخليةطبيب3319301 011مركز الشعالن الطب 

قلبيةطبيب8831224-8831222011 011مقابل مدرسة محمد األشتاموقف السوق,  زاهرة القديمةدمشقدمشق مصطفى خالد الحمصي

وع دمردمشقدمشق مصون السعدي أطفالطبيب3125491 5011برج  مشر

ي - (بجانب مديرية الموارد المائية)بناء الخطيب - شارع الكندي - قصور دمشقدمشق مرصى سليمان شكور
جراحة عصبيةطبيب4458480 011طابق ارصى

داخليةطبيب2710745 011موقف جش النحاس- الشارع العام - ركن الدين دمشقدمشق معاذ زهير العبد الوهاب

ى مصطفى سعد الدين عينيةطبيب0944292525 - 6636632 011جانب صيدلية التمر, المزة الشيخ سعددمشقدمشق معير

داخليةطبيب6622757 14011بناء رقم شارع عمر الخيام,  مزة جبلدمشقدمشق معن ذوقان قرقوط

جراحة عامةطبيب2240749 011بناء جمعية الي  واالحسان- شويكة - شارع خالد ابن الوليد دمشقدمشق معن عدنان حيدر

أطفالطبيب2716268 011شارع ابن العميد,  ركن الدين دمشقدمشق منار أحمد كامل

ى الكروم, طريق المدرسة, 86مزة دمشقدمشق منال جودت عبدهللا أطفالطبيب6631782 011مقابل بقالية عير

اد اول, موقف المجتهد مساكن برزةدمشقدمشق منذر مرهج اليوسف أذن أنف حنجرةطبيب5121354 011اوتسير

ا- حارة القوس -جرمانادمشقدمشق منقذ شاج نسائية و توليدطبيب5617884 011مقابل صيدلية ماري جي 

نسائية و توليدطبيب3346311 011جانب مجيال, جانب تمثال السيد الرئيس, الشهداء , الصالحية دمشقدمشق مبى محمد سليمان

غدد صم وسكريطبيب4463713 011مقابل موقف السادات شارع بغداددمشقدمشق مبى موريس دكر

عينيةطبيب4728503 011جانب صيدلية المجد, دويلعة دمشقدمشق منير مبدى العطاهلل

أذن أنف حنجرةطبيب4434287 011جانب فروج الزين شارع مرشد خاطردمشقدمشق منير محمد نعيم خربوطلي

نسائية و توليدطبيب2262785 011مقابل كازية المجتهد- شارع خالد بن وليددمشقدمشق مها عطاهللا حسون

ي
طبيب4462918 011ضمن مشفى الفرنسيدمشقدمشق مها فرج هللا مناشر

أمراض الدم و 

معالجة األورام

ي. مها م
ي سنير,  شارع جامع االيمان دمشقدمشقخير مارديبى

أطفالطبيب4422398 011السوق التجاري بجانب اي اند بر

طب طوارئطبيب4251155 033مقابل الثانوية-الشارع العام-بلدة خطابدمشقدمشق مهند العمر

ي, شيخ سعد , مزةدمشقدمشق مهند زهير فيصل
عينيةطبيب6617461 1011ط فوق صيدلية الحنفى

ىدمشقدمشق مهند نزار الويس عينيةطبيب5428847 011شارع ابن عساكر, حي األمير

ىدمشقدمشق مي الياس غصن ي عباسيير يشارع فارس خوري,   مقابل مدرسة األدب العرب  نسائية و توليدطبيب4651002 19011بناء,مقابل مدرسةاألدب العرب 

عصبيةطبيب2257737 2257663011 011بناء األوقافمقابل مشفى الرشيد, باب مصل دمشقدمشق مي خليل خدام
جلديةطبيب4432216 1011ط, 12بناء رقم حي الكندي,  قصوردمشقدمشق مي فؤاد كويير
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طبيب932927692 - 5428718 011مقابل اسعاف مشفى الفرنسيقصاعدمشقدمشق ميخائيل حبيب حنا
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب5136614 011جانب ابراج مسبق الصنع- مسبق الصنع - مساكن برزة دمشقدمشق ميس ابراهيم سودان

نسائية و توليدطبيب4530440 011جانب صيدلية السعادة, شارع النهر, قابوندمشقدمشق ميس نبيل زرزر

ي, بعد مطعم ملك الطاووق  مزة شيخ سعد, الشارع المقابل لمعهد التنمية الفكريةدمشقدمشق ميساء بهجت بركات
جلديةطبيب666778922963770 011ط أرصى

ى بشارة نسائية و توليدطبيب4715622 011بعد دخلة المستوصف, دخلة معهد الرائد ,  دويلعةدمشقدمشق ميساء شاهير

عينيةطبيب4410647 011بناء كركرخلف المشفى الفرنسي, شارع مرسيل كرامة, قصاعدمشقدمشق ميسون سميح دغالوي

داخليةطبيب4456311 011تحت مختي  الشاغور قصوردمشقدمشق ميشيل جميل خوري

هضميةطبيب4462645 011حي النحالويشارع العابد,  سبع بحراتدمشقدمشق ميالد ميشيل حداد

ي الفرنسي, مقابل فندق فينيسيا, بحصةدمشقدمشق ناض اصف بركات
ى
هضميةطبيب2317737 2314830011 011مقابل بناء دمشق الدوليبجانب المركز الثقاف

ي دمشقدمشق ناض محمد خير المغرب 
ي الملكي - جانب صيدلية المزرعة - ساحة الشهبندر  ضمن المركز - ضمن المركز الطب 

ي ي القلب  التشخيص العالح 
قلبيةطبيب4433285 - 4411671 011

نسائية و توليدطبيب3126544 011مساكن الحرسحي الورود, مساكن الحرسدمشقدمشق ناض يعقوب الخير

جراحة عصبيةطبيب2310007 011مقابل مدرسة الالييك شارع بغداددمشقدمشق ناظم حجل
ى ي,  قصاعدمشقدمشق نايف حنا شاهير

صدريةطبيب5953369 4449525011 011غسابى

 االهلي التخصصيدمشقدمشق نبيل أمير لقطينة
, شارع فارس الخوري, بجانب مشفى ى جراحة عامةطبيب4475611 4413611011 011عباسيير

جراحة عامةطبيب4425117 011قبو, بناء عرفة حارة كعب بن زهير, ساحة القصور دمشقدمشق نبيل أيليا جبور

ي صالحيةدمشقدمشق نبيل حسان التيناوي
نسائية و توليدطبيب3327393 011بإتجاه مشفى الطليابى

صدريةطبيب4418999 011جانب صيدلية الهالل- مقابل مشفى الهالل - شارع مرشد خاطر دمشقدمشق نبيل راغب الحكيم

جلديةطبيب6614935 1011ط, بجانب صيدلية تمر شيخ سعد,  مزة دمشقدمشق نبيل فائز العرب

ف رقم دمشقدمشق نبيل كامل السالك عظميةطبيب2318247 1011دوار السبع بحرات بناء  شر

نسائية و توليدطبيب2764050 1011بناء حنا, ط جش نحاس,  ركن الديندمشقدمشق نبيل محمد القادري

جراحة عامةطبيب6370945 011جانب مستوصف الثورة, الزاهرة الجديدةدمشقدمشق نبيل محمود الصفدي

ي ومشفى الفرنسيدمشقدمشق نبيل ميشيل عطا هللا
ى دوار الزبلطابى قلبيةطبيب5427669 5427669011 1011ط- 35بناء رقم   قصاع , بير

عينيةطبيب3325488 011قرب جامع الجش جش األبيضدمشقدمشق نزار توفيق يوسف

قلبيةطبيب4724632 011دخلة نقليات القدموس- مقابل ركن أبو عطاف - الدويلعة دمشقدمشق نزار مزيد حجير

أطفالطبيب4450705 4462917011 011قرب عيادة عطيرمشفى الفرنسي,  قصاعدمشقدمشق نشين بديع ديوب

 الغزاليموقف القزازين, شارع بغداددمشقدمشق نرص خليل خازم
جراحة عصبيةطبيب4417008 011مقابل مشفى

قلبيةطبيب5425628 011مقابل النادي العائلي قصاعدمشقدمشق نضال شحادة الخوري

يسكة حارة جامع العدس, عفيفدمشقدمشق نعمان عبدو زيدان
هضميةطبيب3335473 011طابق ارصى

ق ايار29شارع دمشقدمشق نمير أحمد دعبول هضميةطبيب2323525 011خلف مشفى الشر

نسائية و توليدطبيب5120689 011شارع عش الورور, برزة البلد دمشقدمشق نهلة محمد جنيدي

ى, شارع بغداددمشقدمشق نور الهدى أبو الشامات  العير
نسائية و توليدطبيب2314961 011مقابل معهد باسل األسدمقابل مشفى

ي,  شارع حلبدمشقدمشق نور يوسف خياطة
أطفالطبيب4413873 011بناء ناصيفغسابى

طبيب4460201 011جانب جامع الفاروق شارع بغداددمشقدمشق نورس الياس الياس
جراحة بولية و 

تناسلية

ي- شارع العابد دمشقدمشق هالة طارق الخاير
فحي العابى أطفالطبيب4419850 011بناء شر

هضميةطبيب4716403 1011ط , خلف المركز الصحيشارع جامع الهدى, دويلعةدمشقدمشق هالة نديم دروج

ي رشيد غضب
جراحة عصبيةطبيب4433286 011المركز الملكي- شارع الملك العادل دمشقدمشق هابى

ي فواز المنياوي
بية, ساحة الشهبندر دمشقدمشق هابى جراحة عصبيةطبيب3314427 3314427011 011مقابل وزارة الير

طب األشةطبيب4430845 011مقابل جامع السادات- موقف السادات - شارع بغداد دمشقدمشق هتاف مناح االظن

ي أوبر عينيةطبيب4473042 1011 طابق 36بناء رقم جانب حلويات السلطان, السادات , شارع بغداد دمشقدمشق هدى جرح 

وع دمردمشقدمشق هدى ديب جاويش داخليةطبيب3124840 011طابق المكاتب . 22سوق الجزيرة السابعة,  مشر

ي, شيخ سعد,  مزة دمشقدمشق هدى سليمان درويش
يجانب صيدلية الحنفى

نسائية و توليدطبيب66268886626888 011صيدلية الحنفى

ىدمشقدمشق هدى فرج بارة و باولي, جنوب ملعب العباسيير
نسائية و توليدطبيب4625428 011دخلة بيير

ي, مساكن برزة دمشقدمشق هشام محمد الحمامي
اد ثابى نسائية و توليدطبيب5140022 011مقابل مشفى حاميش, أوتوسير

طب األشةطبيب4416265 011جانب بناء العموري, شارع بغداد , شارع مرشد خاطر دمشقدمشق هال محمود طه

ي, 14بنايات  مزة فيالتدمشقدمشق هناء محمد الغانم
ى
ف غدد صم وسكريطبيب6610155 011بناء الصير

أطفالطبيب4413681 011ساحة جورج الخوري,  قصاعدمشقدمشق هند مجلي قائد
ى أذن أنف حنجرةطبيب5443837 1011ط , مركز برج الروس قصاعدمشقدمشق هويدا مالك شاهير
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ق-  ايار 29شارع دمشقدمشق هيام علي سلمان نسائية و توليدطبيب2321399 011دخلة مشفى الشر

وع دمر دمشقدمشق هيام محمد الكردي ي الورود - مشر
عصبيةطبيب3112146 011جانب مطعم الشعلة- مساكن الحرس حى

يفة ي- شيخ سعد - مزة دمشقدمشق هيثم خليل شر
عصبيةطبيب6629981 011جانب صيدلية الحنفى

نسائية و توليدطبيب3916656 6011دوار الجزيرة , مساكن الديماسدمشقدمشق هيفاء عيس أسعد

داخليةطبيب5418032 12011بناء رقم شارع العزارية,  باب توما دمشقدمشق وائل الياس ابراهيم

طبيب5434943 011مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنسي- القصاع دمشقدمشق وائل الياس طنوس
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب5430308 011مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنسي- قصاع برج الروس دمشقدمشق وائل ايلي بغدان

ي فلوح نسائية و توليدطبيب4726589 011قرب مختي  نجاحقرب مخي  نجاح, ركن أبو عطاف, دويلعةدمشقدمشق وائل راح 
ى أذن أنف حنجرةطبيب6315063 011حي الزهور اول شارع النور- زاهرة جديدة دمشقدمشق وائل عبدهللا ياسير

ي-مجتهددمشقدمشق وجدان مناع الحمصي
نسائية و توليدطبيب2262930 011دخلة مخي  المطيط-موازيبى

ي ى كفرسوسة- موقف الساحة - كفرسوسة دمشقدمشق وداد صالح عاح  مطبيب2130370 011جانب مخي  ى داخلية ورماتير

ي - برج الروس - قصاع دمشقدمشق وديع الياس سعد
عينيةطبيب5442540 011مقابل مدرسة اللورد- نزلة الزبلطابى

داخليةطبيب0933364181 - 5440066 011مشفى الفرنسي- شارع القصاع دمشقدمشق وسام طالل دلول

وع دمر دمشقدمشق وسيم عبد هللا كنجو أذن أنف حنجرةطبيب31349373134937 011جانب صيدلية مازنحي الورود,  مشر

 االيطالي - الجش االبيض دمشقدمشق وفاء بهجت صالح
صدريةطبيب5113338 011مركز الموفق الدكتور حسان خالدي- مقابل مشفى

ى دمشقدمشق وفاء سليمان مندو غدد صم وسكريطبيب5450504 011بناء دار اإلحسانطالع الفضة, شارع االمير

مطبيب4444401 4413735011 011القبوخلف شعبة التجنيد, موقف االزبكية , شارع بغداد دمشقدمشق وفاء مرعي بطحة ى داخلية ورماتير

ي
أطفالطبيب3715716 011بناء الباشكاتبشارع ناظم باشا, مهاجرين دمشقدمشق وفاء موفق اوطه باشر

يشيخ سعد, المزةدمشقدمشق وفيق ابراهيم ديوب
هضميةطبيب6612220 6612674011 011مقابل صيدلية الحنفى

ي, بناء بشارةشارع العريض,  طبالةدمشقدمشق وليد جميل بشارة
نسائية و توليدطبيب4717338 011طابق ارصى

جراحة عامةطبيب8813923 011جانب جامع الدقاق- ميدان دمشقدمشق وليد محمد عودة

ى يوسف,  خزان86, المزةدمشقدمشق وليد نايف حمود نسائية و توليدطبيب6667660 011فوق صيدلية معير

جلديةطبيب5424441 011قرب الحزب ساحة الروسدمشقدمشق وهيبة وليم سليمان

عصبيةطبيب2325490 011القبو, بناء تصوير المنارقرب شلرع بغداد,  سبع بحراتدمشقدمشق ياش أحمد بدر

نسائية و توليدطبيب4410067 011 بناء الستشارع بغداد الراجع موقف المعرضدمشقدمشق ياش محمد حالق

 علي يونس
ى جراحة عامةطبيب6660889 6660889011 011مقابل المدرسة الفرنسية مزة شيخ سعددمشقدمشق ياسير

وع دمردمشقدمشق يشى أحمد عثمان نسائية و توليدطبيب3140891 011مقابل صيدلية رشا اسماعيلحي الورود,  مشر

هضميةطبيب5433003 011برج الروس, مقابل النادي العائليالقصاعدمشقدمشق يوسف بشارة زغبور

عظميةطبيب4429192 011موقف المعرضشارع بغداددمشقدمشق يوسف عدنان شاج

أذن أنف حنجرةطبيب6629849 011ساحة عروس الجبل- مزة جبل دمشقدمشق يوسف كاش خليل

جلديةطبيب220738 051فوق صيدلية المطلق شارع ستة إال رب  عمدينة- دير الزور دير الزور غادة سليمان حمور

ي  الحليب 
يالتلريف دمشق   ماهر مصطفى

داخليةطبيب5912547 011بناء عبيدشارع بيدر السلطابى

جراحة عامةطبيب5915153 011 جانب الجامع الكبيرالتلريف دمشق اسماعيل محمد مراد
جلديةطبيب5940529 011جانب البلدية بناء زريق, موقف الشاياالتلريف دمشق رؤوف محمد زعير

داخليةطبيبقرية حفير فوقاالتلريف دمشق علي عبدالمجيدد ليل

ي طعمة
داخليةطبيب6923448 011الشارع العام دخلة المركز اصحيالحرجلةريف دمشق   خالد عبد الغبى

نسائية و توليدطبيب3918833 10011الجزيرة مساكن الديماس العسكريةالديماسريف دمشق بشار محمد ديب

طب األشةطبيب3912177 011مساكن الديماسالديماسريف دمشق عدنان محمد اسعد

ةالديماسريف دمشق هالة علي ملحم نسائية و توليدطبيب3913609 8011بناء الجزيرة العاشر

طبيب5823527 011قرب صيدلية عائشة خطاب الشارع الرئيسيالضميرريف دمشق   محمد علي خطاب
جراحة بولية و 

تناسلية

يالضميرريف دمشق رضوان فريد غزال أطفالطبيب5820079 011الطريق العام الحي الغرب 

ي- مببى االوقاف - شارع العام القطيفةريف دمشق   بدر الدين علي غنيم
أذن أنف حنجرةطبيب7753457 011بناء الوقفطابق أول فبى

أذن أنف حنجرةطبيب7793380 011بناء عصام الضبيط- سوق السبت القطيفةريف دمشق   محمد خير عبد الرحمن لحلح

طب عامطبيب7751231 011 الشارع الرئيسي , مقابل البلديةالقطيفةريف دمشق   محمد مصطفى حوا العيس

جراحة عامةطبيب7757207 011مقابل المركز الصحيالقطيفةريف دمشق خالد قاسم موش

جراحة عامةطبيب7791678 24011البناء المساكن العسكريةالقطيفةريف دمشق رائد صالح الونوس

أطفالطبيب7751455 011 الشارع الرئيسيالقطيفةريف دمشق صالح الدين ابراهيم سليمان

جراحة عامةطبيب775227177595581 011قرب مؤسسة الكهرباء الشارع الرئيسيالقطيفةريف دمشق عمر محمد قري    ع



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

ي- شارع البلدية القطيفةريف دمشق محمد صالح خالد النعسان
طب عامطبيب7751265 011الدخلة مقابل المستوصف المدبى

هضميةطبيب6917456 011الشارع الرئيسي مقابل فاميلي سنيرالكسوةريف دمشق   حسام الدين علي الشيخ

يالكسوةريف دمشق   زاهر عبد الكريم الصياد
عينيةطبيب6913860 011دوار الكسوة قرب مشفى األمابى

أذن أنف حنجرةطبيب6916060 011الشارع الرئيسي بناء الفاميلي سنيرالكسوةريف دمشق محمود عدنان دولة

نسائية و توليدطبيب6914645 011موقف المؤسسة فوق مركز حجازي لالشعة,   كسوة بلد الكسوةريف دمشق ميساء محمد خير النجار

ي النبكريف دمشق   ابراهيم صالح علوش ي,  حي الغرب 
جراحة عامةطبيب7241242 011شارع ابو فراس حمدابى

طبيب7229901 011جانب صيدلية عامر طيفور ساحة المخرجالنبكريف دمشق   عبد الرحيم محمود حوري
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيبCHARITY UNIOUN BLDG011 7220947  شارع النهرالنبكريف دمشق محمد صالح الدين مسكة

ي
ي, شارع جابربلودانريف دمشق   بسام ابراهيم الكويفى

داخليةطبيب944266692محطة بناء الدكتور بسام كويفى

عينيةطبيب933508929الساحة العامةبلودانريف دمشق ميخائيل نكد نكد

داخليةطبيب934120690الشارع الرئيسيجديدة الخاصريف دمشق حسان رضوان العويد

طة, شارع البلديةجديدة عرطوزريف دمشق   رزان فريد لوقا نسائية و توليدطبيب6808928 1011ط, بناء البلديةخلف مخفر الشر

أطفالطبيب6811602 6811602011 011شارع اول, سكن أول جديدة عرطوزريف دمشق باسم مدحت لقطينة

ي
نسائية و توليدطبيب6810607 011شارع البلديهجديدة عرطوزريف دمشق جابر منوان زغتيبر

ى جريس بركات طب عامطبيب6817318 011بناء جريس بركات- شارع الوزير جديدة عرطوزريف دمشق جاكلير

داخليةطبيب6848322 011جانب البلديةجديدة عرطوزريف دمشق خالد عبد هللا عثمان

نسائية و توليدطبيب6815596 011بناء حنا  شارع المستوصفجديدة عرطوزريف دمشق رجا داوود ندور

نسائية و توليدطبيب6802829 6815467011 011بناء الخطيبشارع الجالءجديدة عرطوزريف دمشق صفية سليم رستم

داخليةطبيب6868611 011جانب المستوصف- جديدة الفضل جديدة عرطوزريف دمشق صالح موش عبيد

أذن أنف حنجرةطبيب6806352 011جانب المصتوصف-الشارع الرئيسي جديدة عرطوزريف دمشق عبد الرحمن نوح بدران

ي جديدة عرطوزريف دمشق عماد محمد الكضيب العبودي
طبيب6816377 011جانب معجنات عالء الدين- شارع المارديبى

كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

يد جديدة عرطوزريف دمشق فايزة نقوال نخلي ي, شارع غرب الي 
عينيةطبيب6816377 011مقابل محالت المارديبى

طب طوارئطبيب6819080 011حانب البلدية- جديدة عرطوز البلد جديدة عرطوزريف دمشق محمد علي شباط

غدد صم وسكريطبيب6816161 1011ط, بناء حنا  شارع المستوصفجديدة عرطوزريف دمشق وائل فارس حنا

أطفالطبيب5616733 011بناء نيو بوي, موقف البيدر, الشارع العام جرماناريف دمشق   ثائر توفيق فضول

نسائية و توليدطبيب5617863 011طابق ثالثساحة السيوف   جانب صيدلية ناديةجرماناريف دمشق   رالدا ميكائيل ديب

عظميةطبيب5631556 011بجانب مطعم النبيل  شارع الروضةجرماناريف دمشق   رامي جوزيف عيد

ي الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق   سحر توفيق العشاوي
نسائية و توليدطبيب5610906 011قرب مشفى الراصى

نسائية و توليدطبيب5613469 011, فوق محل بوذا وقرص1ط , ساحة الخرصىجرماناريف دمشق   سحر فضل هللا الداهوك

صدريةطبيب5617979 011موقف الوكالة جانب بوظة أميةجرماناريف دمشق   عامر نايف زهر الدين

أذن أنف حنجرةطبيب5613431 011ساحة السيوفجرماناريف دمشق   نبيل الياس كساب

عظميةطبيب5631131 011بجانب مطعم شارع النجوم  البلديةجرماناريف دمشق  عاطف توفيق بحصاص

ي, جانب مدرسة مسعود صفايا , حي التالليح جرماناريف دمشق  نور الدين سلمان عزام
جراحة عامةطبيب5625000 011ضمن مشفى الراصى

ى100قبل ساحة السيوف جرماناريف دمشق  هيثم علي كاتبة  عل اليمير
هضميةطبيبOWN011 5612267966642242 مير

داخليةطبيب5644453 011مقابل بنك االردن- ساحة السيد الرئيس جرماناريف دمشق أحمد حميظة الجاسم

يساحة السيوفجرماناريف دمشق أحمد فتحي عبيد
نسائية و توليدطبيبجانب صيدلية جباصيبى

ي جراحة عامةطبيب5638922 011سوريا- ساحة الرئيس مقابل بنك االردن جرماناريف دمشق أنس معن عح 

قلبيةطبيب5612481 011بناء المرصي الروضة , جانب المختار أبو حسنجرماناريف دمشق ابراهيم خليل ابو سعادة

ي د
ي    ح المرصى وسام .  العيادة التخصصية للتشر

اسعد
يطبيب5614405 011جانب صيدلية ناديا-  ساحة السيوف جرماناريف دمشق

ي    ح مرصى تشر

ي فلوح طب طوارئطبيب5650207 011شارع القنديل, ساحة السيوف جرماناريف دمشق باسم ناح 

عينيةطبيب5617597 5617597011 011فوق حلويات نبيل نفيسة-  ساحة الرئيس جرماناريف دمشق تمام سليمان سلوم

ي- كشكول جرماناريف دمشق تيسير ابراهيم ابراهيم
نسائية و توليدطبيب5653476 011الشارع العام بناء دبوس فوق نادي كولوساس الرياصى

جراحة أورامطبيب5625095 011فوق مطعم نوبارحي البيدر, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق ثائر الياس ديبة

أذن أنف حنجرةطبيب5630393 1011ط, بناء الوقف ساحة السيوفجرماناريف دمشق جميل علم الدين زيدان

جراحة عامةطبيب4728580 011 الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق جورج ميشيل خوري

هضميةطبيب5635627 011موقف الروضة الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق حليم عطية خليل

ي بديع فنيانس
عظميةطبيب5648488 011مقابل حلويات نبيل نفيسةالساحة العامةجرماناريف دمشق دابى

داخليةطبيب5641444 011بناء صقر اسحق- خلف المول جرماناريف دمشق داوود ابراهيم بشارة
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ي أذن أنف حنجرةطبيب5650207 011دخلة القنديل, ساحة السيوف جرماناريف دمشق دياال كسير

نسائية و توليدطبيبOWN011 5619029ساحة السيوف, الشارع العامجرماناريف دمشق دينا جميل الفقيه

ائيل توماس جراحة عامةطبيب5616888 011جانب صيدلية ناديا, ساحة السيوف جرماناريف دمشق ذيب جي 

ي صفدي أذن أنف حنجرةطبيب5631556 011ساحة الروضةجرماناريف دمشق رامي غاب 

ي مطانيوس نوفل
صدريةطبيب4725173 011بعد صيدلية غيداء عازر بدخلة- الشارع العام - كشكول -كشكول جرماناريف دمشق رابى

جلديةطبيب5634288 011بناء الوقف الجديد- جانب صيدلية الهدى - منطقة التالليح جرماناريف دمشق ربا رشيد زليع

غدد صم وسكريطبيب5635627 011دخلة معهد الحكمة, موقف الروضة , الشارع العام جرماناريف دمشق رنا هيثم اصطفان

يجرماناريف دمشق سامر نجيب عقل
قلبيةطبيب5645453 011قرب مشفى الراصى

أمراض دمطبيب5663369 011بناء دكاك- مفرق الفرن جرماناريف دمشق سليمان الياس سليمان

طبيب5614240 011جانب الملعبشارع البلديةجرماناريف دمشق سمير نجيب ابو حرب
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب5660064 011مقابل نبيل نفيسة,ساحة الرئيس جرماناريف دمشق طارق مطانيوس الحارث

نسائية و توليدطبيب5630405 011الشارع الرئيسي القوس جانب المولجرماناريف دمشق طارق نظمي فلوح

عينيةطبيب5641978 011القبو, بناء الوقف الجديدقرب ساحة الخرصى- الشارع العام جرماناريف دمشق عزات صايل حيدر

عينيةطبيب4730092 011مقابل دير ابراهيم الخليل- كشكول جرماناريف دمشق عماد ابو الفضل

ي,  الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق عمار فهد ثابت
جراحة اطفالطبيب5616123 011بناء الوقف الجديددخلة مشفى الراصى

جراحة عصبيةطبيبفوق بنك االردن- الشارع العام - ساحة الرئيس جرماناريف دمشق فادي الحارث

ى منير حالق نسائية و توليدطبيب115629695فوق حلويات مؤنسساحة السيوف, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق كرستير

يجرماناريف دمشق مجيد جميل شمس
أذن أنف حنجرةطبيب115656144جانب مشفى الراصى

طبيب5623756 011فوق مطعم النجومجرماناريف دمشق مصعب عبدو طحومي
جراحة بولية و 

تناسلية

عينيةطبيب5619634 - 5622915 011الشارع العامجرماناريف دمشق مطانيوس اليان فري    ج

نسائية و توليدطبيب5618600 011ساحة الرئيس,جانب حواالت تواصلجرماناريف دمشق مفيد نديم فلوح

ف الدين عينيةطبيب5613482 5613482011 011موقف السبيل- الشارع العام جرماناريف دمشق مهدي بشير شر

فت الزعل العزام أطفالطبيب5612481 011بناء مرصيمقابل فروج البيك, الروضة جرماناريف دمشق مير

ي جبارة أذن أنف حنجرةطبيب5627645 011ساحة الرئيس مقابل حلويات نبيل نفيسةجرماناريف دمشق ميالد جورح 

نسائية و توليدطبيب4734711 011دخلة مطعم الجرة- الشارع العام - دخلة جرمانا جرماناريف دمشق نادين ابراهيم عقل

عصبيةطبيب5644681 011جانب محل بن أبو سمرة-  ساحة الرئيس جرماناريف دمشق نبيل تامر بجور

طب عامطبيب5612466 011شارع سلطان باشا االطرشجرماناريف دمشق نذير نايف نرص الدين

جراحة عامةطبيب5624044 011قبل ساحة السيوف, الشارع العام جرماناريف دمشق نضال فهد ناقوال

داخليةطبيب5644737 011مقابل الموقف- ساحة السيوف جرماناريف دمشق نورس وجيه فلوح

ه اصيل جلديةطبيب5640981 011مقابل كالس مول, شارع القوس جرماناريف دمشق هدى جي 

نسائية و توليدطبيب5616888 011جانب صيدلية ناديا, ساحة السيوف جرماناريف دمشق هدى جوزيف غزي

ى مفرق الروضة ودخلة الحمام , الشارع العام جرماناريف دمشق وسيم عبدالمسيح مقصود طبيب966067739مقابل صيدلية عالء, بير
كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

ي- فوق حلويات نبيل نفيسة - ساحة السيد الرئيس جرماناريف دمشق يوسف توفيق بوزو المحمد
نسائية و توليدطبيب6644183 011طابق اول فبى

ودريف دمشق   محمد خالد الطالب طب عامطبيب7710098 011شارع ابو عبيدة الجراحجير

قيةريف دمشق   نزير محمد عبد الرحمن قلبيةطبيب944501125الشارع العامحرنة الشر

قيةريف دمشق  عبدالرؤوف عبداللطيف نرصة طب عامطبيب5945011 011الشارع العامحرنة الشر

نسائية و توليدطبيب3119149 011 م100بعد المستوصف ب ,   الشارع الرئيسي البلد- دمر ريف دمشق   زنوبيا نعيم نوري

عظميةطبيب3120422 011قرب المستوصفالبلد- دمر ريف دمشق عبد الكريم اليونس

ف داخليةطبيب7833711 011 الشارع الرئيسيدير عطيةريف دمشق   عبد الحليم محمد شر

طب طوارئطبيب3933251 3933250011 011ديرقانون طريق العام- وادي بردى دير قانونريف دمشق محمود محمد مراد

جراحة عامةطبيب6841006 011الساحة العامةسعسعريف دمشق اياد قاسم طيجن

أذن أنف حنجرةطبيب6842332 011الشارع الرئيسيسعسعريف دمشق محمد نايف كاملة

طب األشةطبيب6842533 011مقابل الفرن, قبل مفرق شورى, الشارع الرئيسيسعسعريف دمشق وسام قاسم الماوردي

ي
ي ,   الشارع الرئيسي صحناياريف دمشق   أسامة حنا مارديبى

داخليةطبيب6711064 011فوق سناك الزين, ساحة ازروبى

فية صحنايا جنوب موقف الخزان حديقة هناوي مقابل صيدلية طارقصحناياريف دمشق   أكرم ابراهيم سلوم طب عامطبيب6710655 011اشر

يصحناياريف دمشق   الياس جميل أبو طبيخ
جلديةطبيب6720493 011الياس ابو طبيخ. بناء دساحة االرزوبى

فية صحنايا صحناياريف دمشق   ثائر علي علي ي ضاحية , اشر
غدد صم وسكريطبيب6150706 011المجمع الحكومي أذار8الشارع الريسر

فية صحنايا صحناياريف دمشق   حسن محمد العير داخليةطبيب6714776 011جانب القرية الصينية- بداية المساكن - اشر
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, جانب صيدلية عبير حسونصحناياريف دمشق   هيفاء جميل أبو طبيخ ي
نسائية و توليدطبيب6711064 011ساحة األزروبى

أذن أنف حنجرةطبيب6710048 011تحت مخي  الفجر, موقف الساعة ,   الشارع الرئيسي صحناياريف دمشق   وحيد صقر مالك

ي ب صحناياريف دمشق  أسامة سليمان العالف
طبيب6732994 011 مير200تنظيم, شارع النجوم, بعد ساحة ازروبى

جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب6730430 011جانب بنك بيمو, الشارع العامصحناياريف دمشق  ابراهيم خليل شما

ي.  عماد م
ر
أذن أنف حنجرةطبيب6731708 011مقابل بنك بيمو, الشارع الرئيسي صحناياريف دمشقمهدي عبد الباف

ي طب عامطبيب6714376 011ضمن مستوصف دار الحنانصحناياريف دمشق أحمد تاح 

ي طب عامطبيب3315488 011ضمن مستوصف زن العابدينصحناياريف دمشق أحمد تاح 

صحة عامةطبيب6735396 011ساحة الرئيس- الشارع العام صحناياريف دمشق تيسير محمد قزحلي

ي -  الشارع الرئيسي صحناياريف دمشق حاتم انطون عرموش
عينيةطبيب6720315 011مقابل الجمعية االستهالكية- ساحة أزروبى

صحناياريف دمشق حسن علي علي
ي -طريق الكسوة القديم 

 200عل بعد - الشارع الرئيسي-طلعة البارده حارة بناية الكويبر

جانب عيادة طبيب االسنان يوسف نصار-مير 
داخليةطبيب8228676 011

نسائية و توليدطبيب6719816 011طريق الشفيس, خلف الناحيةصحناياريف دمشق دارين سيطان مطر

غدد صم وسكريطبيب6733010 011 قرب بنك بيموصحناياريف دمشق ريم عطاهللا سعد

ى زينصحناياريف دمشق زياد حمود خشيفة فية صحنايا موقف الطيارة جانب مدرسة الشهيد حسير نسائية و توليدطبيب6732131 011أشر

فية صحناياصحناياريف دمشق سلوى علي شعبان ي-المجمع التجاري -اذار 8ضاحية-اشر
نسائية و توليدطبيب8280372 011طابق ثابى

أطفالطبيب6722135 011قرب الكنيسة الشارع الرئيسيصحناياريف دمشق طارق نزيه رزق
ى أطفالطبيب6711809 011مقابل بنك بيمو الشارع الرئيسيصحناياريف دمشق غسان الياس شاهير

ي صحناياريف دمشق فؤاد شهاب عساف
نسائية و توليدطبيب6735996 011جانب صيدلية عبير حسون- ساحة االزروبى

جلديةطبيب6722135 011قرب الكنيسة الشارع الرئيسيصحناياريف دمشق ماري فهد حنا

ي صحناياريف دمشق مروان سليم شكور هضميةطبيب6735328 011مقابل صيدلية تنظيم صحنايا- مقابل مركز هشام الطب 

جراحة عامةطبيب6225594 011جانب بنك بيمو- الشارع العام صحناياريف دمشق ميالد شهير األمير

قلبيةطبيب5951994 011الطرق العامصيدناياريف دمشق فادي التلي
ى صدريةطبيب5950541 011جانب ابتدائية البناتصيدناياريف دمشق نايف حنا شاهير

ريف دمشق   هشام محمود علي
- ضاحية األسد 

حرستا
غدد صم وسكريطبيب5351005 011 سوق الخضار2جزيرة 

ريف دمشق احمد غيبور
- ضاحية األسد 

حرستا
قلبيةطبيب5341004 21011 محرصى 3الجزيرة ب 

ريف دمشق اديب محمد الخير
- ضاحية األسد 

حرستا
قلبيةطبيب5341516 4011 محرصى C5ضاحية األسد جزيرة 

ريف دمشق اسماء محمد المنصور
- ضاحية األسد 

حرستا
C3-نسائية و توليدطبيب115340240جزيرة

ريف دمشق حسان صبحي الخلف الخرابة
- ضاحية األسد 

حرستا
جراحة عامةطبيب5340283 011نزلة الظريف - B1 جزيرة 

ريف دمشق سندس جابر خرصى
- ضاحية األسد 

حرستا
أطفالطبيبOWN011 5358912قرب مركز الهاتف

ريف دمشق صالح محمد علي صادقة
- ضاحية األسد 

حرستا
أطفالطبيب5340565 011مقابل جامع المهدي - 33البناء  - 3الجزيرة 

ريف دمشق فاطمة محمد نعيسة
- ضاحية األسد 

حرستا
ي, 37محرصى 2جزيرة ب

نسائية و توليدطبيب5351625 011طابق ارصى

ريف دمشق معن رزق محمد
- ضاحية األسد 

حرستا
نسائية و توليدطبيب5340343 011جانب جامع المهدي

ريف دمشق نزار عاطف تميم
- ضاحية األسد 

حرستا
أذن أنف حنجرةطبيب5352168 27011محرصى , 1جزيرة ب

طبيب6815389 011  مفرق كوكبعرطوزريف دمشق حسن علي عرسان
جراحة بولية و 

تناسلية
ى عينيةطبيب6802190 011ضمن مركز دار العافية, مفرق كوكب عرطوزريف دمشق فريال سمير ياسير

يانا احمد البيضة ىريف دمشق مير ى منير صدريةطبيب5846868 - 5844579 011الشارع العامعير

ي ي كاتب  ان , مقابل صيدلية صفاء احمد, فوق فرن الخيمةالبلد- قدسيا ريف دمشق   سلم عز الدين عرب  طب عامطبيب3218165 011بناء حمودة الساحة الرئيسية , طلعة جمعية الطير

نسائية و توليدطبيب3231126 011آخر خط الشفيس مقابل بقالية الشعار-  نزلة األحداث البلد- قدسيا ريف دمشق أكرم محمد دياب
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ي طالب,  جمعيات البلد- قدسيا ريف دمشق حسن عبدالرزاق حمصي طب عامطبيب3230096 011بناء المرصيشارع علي بن اب 

ى ابراهيم الناض طب عامطبيب932529892مقابل ساحة العلمالبلد- قدسيا ريف دمشق حسير

جلديةطبيب3218515 1011ط, بناء غزال ساحة خلف جامع العمري جانب ملحمة األمل بناء الكحيل طابق أولالبلد- قدسيا ريف دمشق زهير اسماعيل الفرخ

أطفالطبيب3212052 011الطابق االول  سوق المعتصم التجاريالبلد- قدسيا ريف دمشق لميا محمد عادل البظنا
ى أطفالطبيب3226431 011شارع الثورة, فوق حلويات نفيسةالبلد- قدسيا ريف دمشق محي الدين يونس الحسير

ي
ر
أذن أنف حنجرةطبيب113451986جزيرة أ الكتلة الثالثةضاحية- قدسيا ريف دمشق  أحمد فؤاد شوف

ى ى الحسير ان, الشارع الرئيسي ضاحية- قدسيا ريف دمشق  بسام حسير أذن أنف حنجرةطبيب3237317 011شارع الطير

نسائية و توليدطبيب3447172 011فوق صيدلية الضاحية- السوق التجاري ضاحية- قدسيا ريف دمشق  كفا محمد حاج حمدو

أذن أنف حنجرةطبيب3421275 80011بناء  - 3جزيرة - ضاحية قدسيا ضاحية- قدسيا ريف دمشق  وسيم محمود عيبور

عينيةطبيب3440179 011طابق اول, A1جزيرة , السوق التجاري المركزضاحية- قدسيا ريف دمشق حسن محمد محفوظ

عينيةطبيب3443958 011مقابل السوق الخمري, السوق التجاريضاحية- قدسيا ريف دمشق رشا طارق األسود

طبيب3457681 011جانب صيدلية الحياة المركزية- مقابل السوق التجاري  - 1جزيرة ف ضاحية- قدسيا ريف دمشق سلطان طالب الخطاب
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب3441072 2/5011بناء 1جزيرة ب ضاحية- قدسيا ريف دمشق سمانة عبداللطيف العذبة

ين غسان سباعي ي, E2جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق سير عينيةطبيب3450460 011مركز الضاحية الطب 

جراحة عامةطبيب3452978 011مقابل سوق المحطة و صيدلية نور,امتداد كورنيش جامع االحمد ضاحية- قدسيا ريف دمشق عدنان محمود صنديد

قاوي أطفالطبيب3450717 011فوق الهرم سنير- السوق التجاري ضاحية- قدسيا ريف دمشق لم شر

طبيب3445288 011فوق صيدلية الضاحية,(المعتصم)السوق التجاري المركزي ضاحية- قدسيا ريف دمشق مزيد علي أحمد
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب3444578 11011البناء 5الجزيرة اف ضاحية- قدسيا ريف دمشق مرصى بالل بالل

أذن أنف حنجرةطبيب3320476 3446000011 3/2011البناء  قرب جامع القدشيC3جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق نهاد عمر مصطفى

ي
صحة عامةطبيب933422778جانب جامع الرحمن- دير مقرن قرى أخرىريف دمشق رشاد سعيد جديبى

أذن أنف حنجرةطبيب6823983 011مقابل نظارات فادياالشارع الرئيسيقطناريف دمشق   ايليا نمر عازر

أذن أنف حنجرةطبيب6824652 011قرب بناء السندسمقابل كنيسة الشيان- الشارع العام قطناريف دمشق   حسام عيد حداد

ي قطناريف دمشق رامي أديب ابو عسلي
عينيةطبيب6821478 011مقابل الطابو, ساحة الغاليبى

طبيب6823979 011ساحة الشيان شارع ابن رشدقطناريف دمشق سليم عيس زغت
جراحة بولية و 

تناسلية

ة قطناريف دمشق عبد الحميد أحمد عبد الحميد أذن أنف حنجرةطبيب6828061 011جانب الخزان- مساكن العاشر

نسائية و توليدطبيب6822068 011 م50بعد مفرق رخلة ب قطناريف دمشق مهند عيس نرص هللا

ى نرص طنوس ي ساحة سندس,  شارع الجالء قطناريف دمشق ميشلير
ي, بناء الشطربى

داخليةطبيب6825184 011طابق أرصى

هضميةطبيب6821810 011  الشارع العامقطناريف دمشق هيام عثمان رنكوشي

جراحة عامةطبيب3319375 011الشارع الرئيسيمخيم الوافدينريف دمشق ابراهيم عبد هللا العلي

نسائية و توليدطبيب5772335 011موقف الباصالشارع الرئيسيمخيم الوافدينريف دمشق رشا مصطفى عبدو

نسائية و توليدطبيب5772648 011موقف الباص  الشارع العاممخيم الوافدينريف دمشق نضال كامل الشمالي

ي كاترينا
داخليةطبيب5951809 011مقابل البلدية- الشارع الرئيسي معرة صيدناياريف دمشق هابى

ى دياب ودريف دمشق   دياال حسير نسائية و توليدطبيب7811930 011بجانب جامع الخرصى, السوق يي 

ودريف دمشق   ميشيل جورج حداد أذن أنف حنجرةطبيب7819151 011دوار السوق, الشارع الرئيسي يي 

ودريف دمشق الياس ميخائيل فرنسيس نسائية و توليدطبيب7816560 011قرب الكنيسة, ساحة السوققرب الكنيسة, ساحة السوق, لشارع الرئيسييي 

ودريف دمشق انطوان عطا جبلي داخليةطبيب7812574 011جانب الكنيسة-بناء الوقفيي 
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ودريف دمشق سامي يوسف حداد قلبيةطبيب7811436 011بناء حداد- شارع االرسوزي يي 

ودريف دمشق محمد ديب محمود منعم طبيب7810700 011الطابق األول- بناء رجب - الشارع العتيق يي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ودريف دمشق محمد عدنان أحمد الرفاعي أذن أنف حنجرةطبيب78198019 7811930011 011بناء مشفى األملالكورنيش الشمالييي 

ودريف دمشق نذير محمد ديب حمود داخليةطبيب7811068 011السوق الرئيسي شارع هنانو بناء كبور طابق أوليي 

ودريف دمشق وسيم سليم حداد طبيب7814776 011بناء الشايا القديم  الشارع الرئيسييي 
جراحة بولية و 

تناسلية

طب طوارئطبيب800315 1043ط, مقابل البلدية مقابل البلدية, القمصيةالشيخ بدرطرطوس   منيف علي قرنفلي
طب عامطبيبOWN043 764610 بغمليخالشيخ بدرطرطوس  حافظ محمود مصطفى

داخليةطبيبOWN043 800705السوق العام بجانب صيدلية مهند, القمصيةالشيخ بدرطرطوس  حسان صالح اسماعيل

ا محمد حسن نسائية و توليدطبيب730599 043جانب الجامعالشيخ بدرطرطوس  سمير

طب عامطبيبOWN043 734882الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس  شعيب محمد عيس

عظميةطبيب400OWN043 731908مقابل ملبوسات , مركز السوق بجانب المقامالشيخ بدرطرطوس  طارق عبد الكريم عمار

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 733630 الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس  عبد الكريم سليم عبد هللا

طب طوارئطبيب261664  043القحطانية- مفرق بيدر , طريق الوردية الشيخ بدرطرطوس  فراس عبدالحميد حسامو

عينيةطبيبOWN043 730825مقابل الخدمات الفنية, الشارع الرئيسي الشيخ بدرطرطوس  لميس علي عبد هللا

نسائية و توليدطبيبOWN043 734056 شارع الكراجالشيخ بدرطرطوس  لوريت شحادة وسوف

, فوق المحكمة العقاريةالشيخ بدرطرطوس  محمد ابراهيم حسن جلديةطبيبOWN043 733584لشارع الرئيسي

ىالشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس  محمد رئيف حمدان داخليةطبيب733180 043جانب نقابة المعلمير

طبيب400OWN043 733885 جانب محل الشيخ بدرطرطوس  محمد علي حمدان
جراحة بولية و 

تناسلية

داخليةطبيب651313 734187043 2043ط , مركز المدينةمقابل المقام, الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس أحمد محسن العمار

ي البلديةالشيخ بدرطرطوس اميمة علي وسوف
نسائية و توليدطبيبجابى

, فوق صيدلية اميمة عباسالشيخ بدرطرطوس حسان علي حسن أطفالطبيبOWN043 733430الشارع الرئيسي

جراحة عامةطبيب736402 043السوق, مقابل المقامالشيخ بدرطرطوس حسن محمد منصور

عينيةطبيب732832 043دوار ززادي العيونالشيخ بدرطرطوس رامي كامل سليمان

نسائية و توليدطبيب736558 043مدخل السوقالشيخ بدرطرطوس سهاد عدنان علي

ين سمير فريد نسائية و توليدطبيب7397990 - 734060 043مقابل صيدلية هدى, الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس سير

أذن أنف حنجرةطبيب735311 043مقابل مقام الشيخ البدرالشيخ بدرطرطوس ضح محمود عبد الحميد

نسائية و توليدطبيب732703 043 الشارع العامالشيخ بدرطرطوس علي محمد محمد

بوي, جانب مديرية المنطقةالشيخ بدرطرطوس محمد أحمد سليمان داخليةطبيبOWN043 733799مقابل المجمع الير

أطفالطبيب734060 043  الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس محمد محمود العمار

أذن أنف حنجرةطبيب815274 043الرقمةالشيخ بدرطرطوس محمد معال حسان

بوي, لشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس وجيه علي شعبان أطفالطبيب733680 043مقابل المجمع الير

نسائية و توليدطبيب733380 043مركز المدينةالشيخ سعدطرطوس رشا نجم الدين العلي

طب عامطبيب751166 043دريكيش- طريق طرطوس الشيخ سعدطرطوس عزام عادل احمد

نسائية و توليدطبيب751417 043جانب صيدلية الحسامالشيخ سعدطرطوس نجوى علي علي
عصبيةطبيبOWN043 725615  لشارع الرئيسيبانياسطرطوس   أحالم منير مصطفى

جراحة عامةطبيبOWN043 718022718022مقابل الراهبات, شارع القوتليبانياسطرطوس   اسكندر علي عمار

يا الوردة الحمراء, شارع جول جمالبانياسطرطوس   تمام عبد المجيد عيد جراحة عامةطبيبOWN043 712504فوق كافتير

أذن أنف حنجرةطبيب716602 043شارع القوتليبانياسطرطوس   رنا محيا سليمان

أذن أنف حنجرةطبيب720733 043مقابل البسة بيان جيدانبانياسطرطوس   عادل علي يونس

جراحة عامةطبيب718424 043 شارع جول جمالبانياسطرطوس   عبدو اسماعيل عبدو

طبيب719802 2043ط, مقابل بيان زيدان شارع القوتليبانياسطرطوس   عماد جودت نرصي
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب725049 1043ط,بناء كرخاميةشارع جول جمالبانياسطرطوس   غالب محمود علي
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 711455 شارع القوتليبانياسطرطوس   كمال محمود رحمون

صدريةطبيبOWN043 713472  لشارع الرئيسيبانياسطرطوس   محمد حسن ضوا

ى أحمد ابراهيم , طلعة بشوربانياسطرطوس   معير جراحة عامةطبيب722258 1043ط, جانب فرن الخباز  شارع القوتلي

يدبانياسطرطوس   ممدوح علي سويدان , مقابل صندوق توفير الي  جراحة عامةطبيبOWN043 712777شارع القوتلي
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داخليةطبيب717671 043جانب مرصف التوفير شارع القوتليبانياسطرطوس   مهنا سليمان يوسف

, مقابل بن عماش بجانب مرصف التوفيربانياسطرطوس   نضال علي ديوب جراحة عامةطبيبOWN043 719485شارع القوتلي

, طلعة شعبة التجنيدبانياسطرطوس   نور الدين علي نيوف أطفالطبيب712118712118 043شارع القوتلي

ى محمود سويدان داخليةطبيبOWN043 710444  لشارع الرئيسيبانياسطرطوس   ياسير

عصبيةطبيبOWN043 723761 شارع الجابريبانياسطرطوس   يوسف اسماعيل تلي

جلديةطبيب722610 043بناء مرصف التوفير شارع القوتليبانياسطرطوس  باديا صالح خضور

داخليةطبيبOWN043 717616جانب الثانوية التجارية, شارع القوتليبانياسطرطوس  عادل يحبر عمار

طب عامطبيب640200 043داخل الكراج الرئيسيعنازة, شارع الوحدةبانياسطرطوس  محمد جعفر عثمان

ج شارع القوتليبانياسطرطوس  هيفاء ميخائيل حنينو جلديةطبيب722422 043بناء الي 

عينيةطبيبOWN043 713665شارع جول جمالبانياسطرطوس أحمد اسماعيل جنود

يد شارع القوتليبانياسطرطوس أسامة منير أحمد أذن أنف حنجرةطبيب717769 043جانب مرصف توفير الي 

جراحة عامةطبيبOWN999616276جانب مركز انعاش الريف- التون الجرد - العنازة بانياسطرطوس أمجد علي عبد الحميد حسن

ي طب عامطبيبOWN043 610137الروضةبانياسطرطوس أياد توفيق دروب 

طبيبOWN043 722972بناء رخامية, فوق صيدلية الحكمة, شارع جول جمالبانياسطرطوس بسام منير سلوم
جراحة بولية و 

تناسلية

ي, مقابل صيدلية العمالية, شارع الجابريبانياسطرطوس جابر عيس سلمان داخليةطبيبOWN043 714477جانب مرصف التسليف الشعب 

عينيةطبيبOWN043 721509مقابل صيدلية الحياة, شارع القوتليبانياسطرطوس حافظ محمد حبيب

جراحة عامةطبيب644283 043بستان الحمامبانياسطرطوس حسان علي ديبو

ى محمد محمد جراحة عامةطبيب712144 043  شارع القوتليبانياسطرطوس حسير

جراحة عامةطبيبOWN043 717029شارع القوتليبانياسطرطوس رامي خالد الخالدي

يد, شارع القوتليبانياسطرطوس رشا علي ابراهيم نسائية و توليدطبيب725401 043مقابل مرصف توقير الي 

نسائية و توليدطبيبOWN043 721125شارع القوتليبانياسطرطوس ريم اسكندر العاتكي

طبيب713232 043مقابل مؤسسة المياه, القصوربانياسطرطوس زياد اسماعيل نزهة
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب710632 043قرب صيدلية الحياة, شارع القوتليبانياسطرطوس سامي محمد شدود

داخليةطبيب720930 043دوار امن الدولة, نزلة الكورنيششارع احمد بياشيبانياسطرطوس سمية يوسف عثمان

طب عامطبيب713374 043حي القصوربانياسطرطوس صباح سيف الدين حيدر

قلبيةطبيبOWN043 711888شارع جول جمالبانياسطرطوس علي اسماعيل محمد

نسائية و توليدطبيب718066 043 شارع جول جمالبانياسطرطوس غادة جورج جمل

جلديةطبيب717769 043 شارع القوتليبانياسطرطوس فاتن محمد بالل

عظميةطبيب769386 043 حي القصوربانياسطرطوس فداء العص

قلبيةطبيب767144 043مقابل مؤسسة المياهطريق القدموس, حي القصوربانياسطرطوس فراس يحبر ميهوب

عظميةطبيبOWN043 712913شارع الشايابانياسطرطوس قيس عبد الحميد وسوف

داخليةطبيب726090 043بناء رخاميةبناء رخامية, فوق صيدلية الحكمة, شارع جول جمالبانياسطرطوس لينا نبيل دادا

ى سمعان جراحة عامةطبيبOWN043 726110 شارع غزةبانياسطرطوس مازن معير

نسائية و توليدطبيب713854 043جانب مرصف التوفير, شارع القوتليبانياسطرطوس محمد جابر ميهوب

أذن أنف حنجرةطبيب716116 043قرب المحكمة, شارع جول جمال بانياسطرطوس معن محمد خليل

ى ميهوب صدريةطبيب991751385شارع جول جمال, مقابل الكنيسةبانياسطرطوس ملك معير

جراحة عامةطبيب717943 043مقابل مؤسسة المياهحي القصور, طريق القدموسبانياسطرطوس منذر محمد العباس

طب عامطبيبOWN043 714841شارع جول جمالبانياسطرطوس منيف أحمد أحمد

داخليةطبيب725904 043جانب شعبة الحزب- القصور بانياسطرطوس مياده محمد محمد

نسائية و توليدطبيب711966 043شارع جول جمالبانياسطرطوس هدى طه تجور

جراحة عامةطبيبOWN043 723453شارع القوتليبانياسطرطوس ياش شعبان محمد

جلديةطبيب722111 043جانب المرصف العقاريشارع الجابريبانياسطرطوس ياش محمد عكوش

ى محمد حبيب يبانياسطرطوس ياسير نسائية و توليدطبيب713209 043جانب مرصف التسليف الشعب 
ى هضميةطبيبOWN043 560512043 561885  لشارع الرئيسيدريكيشطرطوس   بسام ابراهيم حسير

طبيب561662 1043ط , بناء حورية  لشارع الرئيسيدريكيشطرطوس   محي الدين علي عيس
جراحة بولية و 

تناسلية

صدريةطبيب564177 043بناء المالية الجديد  لشارع الرئيسيدريكيشطرطوس   منصور أحمد حسن

داخليةطبيبOWN043 565425563353شارع المقلعدريكيشطرطوس  أيمن سلمان رمضان

ي مدخل الكراجدريكيشطرطوس  شادي محمد سليمان جراحة عامةطبيبOWN043 566722566722 المقلع, غرب 
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عينيةطبيبOWN043 564555 شارع أبو فارسدريكيشطرطوس  محمد كامل عبود

المقلعدريكيشطرطوس أديب أحمد طيارة
فوق صيدلية سامية - بناء حورية 

سليمان
جلديةطبيب567501 043

أذن أنف حنجرةطبيب564909 2043ط, بناء حوريةالشارع الرئيسي, المقلعدريكيشطرطوس اياد محمود العلي

أطفالطبيب565615 043مقابل الكراجفوق مختي  حيدر, مقابل مفرق الكراج, حي المقلعدريكيشطرطوس عبير محمد ابراهيم

عصبيةطبيب855291 043دوار البلديةدريكيشطرطوس عدنان محمد بالل

داخليةطبيب565615 043فوق مخي  الحيدرمقابل مفرق الكراج, حي المقلعدريكيشطرطوس فادي علي خضور

ي حمود
ى
طب طوارئطبيب660311 043دوير رسالندريكيشطرطوس محمد صاف

عظميةطبيب563353 566620043 043شارع المقلعدريكيشطرطوس نجم الدين سليمان عبد الكريم

طبيب349312 043الشيخ سعد جانب كازية الشيخ سعد فوق صيدلية زوات الشيخ ديب-دريكيشدريكيشطرطوس نعمان احمد اقرع
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيبOWN043 560270شارع عبد المنعم رياض, مقابل جامع جعفر الصادقدريكيشطرطوس نهلة أنور كمال

جراحة عامةطبيب944547840شارع الرئيسي- المقلع دريكيشطرطوس ياش حسن اسماعيل

ق مرصف التسليفصافيتاطرطوس   أكرم سليم جبور داخليةطبيبEAST OF ALTASLIF BANK043 524170مقابل مخي  الوزان, شر

هضميةطبيبOWN043 533080 ساحة دريكيشصافيتاطرطوس   أيمن أحمد بشالوي

أذن أنف حنجرةطبيب522491 043فوق صيدلية سحر, ساحة الدريكيش, صا فيتاصافيتاطرطوس   باسل مالك محمود

أطفالطبيب536799 043ساحة دريكيشصافيتاطرطوس   جميلة يونس سليمان

قية, صافيتاصافيتاطرطوس   حسان عيس شلهوب أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 525333المنطقة الشر

جراحة عامةطبيبOWN043 535441جانب نقليات القدموس, شارع جول جمالصافيتاطرطوس   حسن يوسف سقور

عينيةطبيبOWN043 535441جانب نقليات القدموس, شارع جول جمالصافيتاطرطوس   دميانا سليمان سعد الدين

عصبيةطبيبOWN043 524895 ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس   سالمي سليمان عباس
ى نسائية و توليدطبيبOWN043 530220043 530220ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس   سلم محمود حسير

قصافيتاطرطوس   سهيل جميل محمد جراحة عامةطبيبOWN043 525946ساحة دريكيش, مقابل صيدلية الشر

قيةصافيتاطرطوس   شاديا كامل حسامو نسائية و توليدطبيبEAST SQR043 521166 الساحة الشر

قلبيةطبيبOWN043 521251536229  ساحة دريكيشصافيتاطرطوس   صالح أحمد عمران

داخليةطبيبOWN043 524222  ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس   صالح حسن أحمد

ي سليمان الخوري
قية, الشارع الرئيسيصافيتاطرطوس   طوبى داخليةطبيب531930 043بجانب الكنيسة, الساحة الشر

ي ميخائيل سمعان
قيةصافيتاطرطوس   طوبى ج, الساحة الشر عينيةطبيبEASTERN SQR043 538535بناء مطبعة الي 

أذن أنف حنجرةطبيبNEAR THE SYRIAN FOR I.T.043 539053 بجانب السورية للمعلوماتيةصافيتاطرطوس   ظريف شاكر اشقر

ي, جانب بناء األرزصافيتاطرطوس   علي جميل ضاحي
ر
ف عظميةطبيبOWN043 539760الحي الشر

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 808644 مفرق زيتونةصافيتاطرطوس   عواطف ابراهيم صبح

هضميةطبيبOWN043 531955شارع جول جمالصافيتاطرطوس   غيث أحمد جمال

قيةصافيتاطرطوس   محسن محمود أحمد طبيب521500 043الساحة الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

قيةصافيتاطرطوس   مبى غانم غانم نسائية و توليدطبيبOWN043 533224 الساحة الشر

عينيةطبيبOWN043 538591 مقابل مدخل الكراجصافيتاطرطوس   منير عيس محمد

يصافيتاطرطوس   ميشيل عبد هللا سمعان
ر
ف ي نقليات القدموس, الحي الشر

ر
ف عظميةطبيب527090 043شر

عصبيةطبيب524524 043جانب صيدلية مارون البابا, مقابل مؤسسة سندس, ساحة دريكشصافيتاطرطوس   وهيب حامد ابراهيم

جراحة عامةطبيب533494533494 1043ط, بناء صايغ   لشارع الرئيسيصافيتاطرطوس   يونس صالح يونس

ي, جانب الجامع  بويضة سويقانصافيتاطرطوس  ايمان أسعد محمد
طب عامطبيب805648 043طابق أرصى

داخليةطبيبOWN043 510033قرب المستوصف, تركبصافيتاطرطوس  حسن أحمد منصور

ى حسن أحمد ي فوق صيدلية ماياصافيتاطرطوس  حسير ي مرصف التسليف الشعب 
ر
ف يشر ق المرصف الشعب  نسائية و توليدطبيب537600 043شر

نسائية و توليدطبيب535155 043 ساحة دريكيشصافيتاطرطوس  خالد علي شموس

قيةصافيتاطرطوس  سىه ابراهيم جرجس طب عامطبيبOWN043 523505مقابل صيدلية االمل, الساحة الشر

قيةصافيتاطرطوس  سهيل زكي دعكور نسائية و توليدطبيب43523744 043 الساحة الشر

ق مدخل الكراجات الجديدةصافيتاطرطوس  عبد الهادي ماجد خليل داخليةطبيبOWN043 534499شر

ى خلوف يصافيتاطرطوس  عزام معير
ر
ف نسائية و توليدطبيب537282 043فوق صيدلية االندلس,  الحي الشر

ق الكراجصافيتاطرطوس  علي عزيز محمد طب عامطبيبOWN043 538605 شر

ة, ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس  فؤاد أحمد بركات عينيةطبيبOWN043 525872مقابل المقي 

طب عامطبيبOWN043 510270 تركبصافيتاطرطوس  فواز محمد المقدم

قية, فوق صيدلية الهام بشورصافيتاطرطوس  مجد محمود صالح جراحة عامةطبيبOWN043 523394ساحة دريكيش, الساحة الشر
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قية, بجانب الكنيسةصافيتاطرطوس  محمد أحمد محمد جراحة عامةطبيبOWN043 531582 الساحة الشر

داخليةطبيبOWN043 530980فوق صيدلية رجاء الدايرى, طريق الكراجصافيتاطرطوس  محمد محمود يوسف

ي
قيةصافيتاطرطوس  نادر سليمان حورابى داخليةطبيب531086 043 الساحة الشر

طب طوارئطبيبOWN043 530114 ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس  وائل مالك محمود

قية صافيتاطرطوس أحمد كامل أحمد يد مقابل شيتل- الساحة الشر هضميةطبيب535214 043بناء صندوق توفير الي 

كة األدهم للرصافةصافيتاطرطوس ايهم جورج عبيد ح مقابل شر ى طبيب329574 043شارع الثورة بناء قنير
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

طبيب805577 - 540202 043الشارع العام, جانب ثاوية عفيف نرصةصافيتاطرطوس باسل حيدر الخدام
جراحة بولية و 

تناسلية

قيةصافيتاطرطوس توفيق طنوس طنوس جلديةطبيبEAST SQR043 532732043 532739 الساحة الشر

قية صافيتاطرطوس حنان يوسف الخطيب نسائية و توليدطبيب540858 043السوق- شارع الحرية - الساحة الشر

قيةصافيتاطرطوس خرصى العزيز محمد عظميةطبيبOWN043 532262الساحة الشر

أذن أنف حنجرةطبيب532026 043  لشارع الرئيسيصافيتاطرطوس خليل الفهد ديب

يصافيتاطرطوس رام عبدالمسيح ديب
ر
ف جراحة عامةطبيب526878 043فوق صيدلية انعام فراشةالحي الشر

جلديةطبيب535270 043  لشارع الرئيسيصافيتاطرطوس سمير محمود ابراهيم

طب طوارئطبيب528602 043مقابل دار األشعةصافيتاطرطوس شادي مطانيوس حواط

قية- الطابق االول - مقابل دار االشعة - بناء الحموي صافيتاطرطوس ظافر حنا صابرين طبيب528552 043الساحة الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

يصافيتاطرطوس عدنان احمد قريطم
ر
ف هضميةطبيب523244 043الحي الشر

قيةصافيتاطرطوس عدنان حسن حسن نسائية و توليدطبيب2EAST SQR, 2ND FLOOR043/523923طابق ,  الساحة الشر

ى احمد قيةصافيتاطرطوس علي ياسير طبيب513330 - 528887 043الساحة الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب2nd FLOOR043 523969مقابل الكنيسة, ساحة دريكيشصافيتاطرطوس غسان مخائيل ابو ديب

قيةصافيتاطرطوس فادي هاشم منصور ق مدخل الكراج, الساحة الشر طبيبOWN043 526727فوق حلويات الفردوس, شر
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب536607 043شارع بيت الشيخ يونسصافيتاطرطوس ماجد محمود حيدر

قية- ساحة الدريكيش صافيتاطرطوس ماهر محمد محمد أذن أنف حنجرةطبيب540919 043الساحة الشر

داخليةطبيبOWN043 539485شارع بيت عمران زينةصافيتاطرطوس محمد عدنان خليل

قيةصافيتاطرطوس محمد علي سلمان طب عامطبيب535953 043الساحة الشر

طب عامطبيبOWN043 806765طريق الزيتونةصافيتاطرطوس منذر حسن صقر

قية صافيتاطرطوس نادر عبده الحبيب طب عامطبيب43860676جانب الجش- العديدة - الساحة الشر

داخليةطبيب532713 043مقابل تكسي فاديجانب الكراجاتصافيتاطرطوس نزيه علي علي

داخليةطبيب838055 043حارة الدوار- قرية الجروية صافيتاطرطوس نضال محمود شعبان

ي
ي-حارة القريةصافيتاطرطوس ياش أحمد رقمابى

طب طوارئطبيب528477 043جانب فرن رقمابى

نسائية و توليدطبيب228260 043مقابل المدرسةصفصافةطرطوس   فادي وجيه شدود

طب عامطبيبOWN043 605245قرية ناحوتصفصافةطرطوس  غسان يوسف اسماعيل

طب طوارئطبيب530075 043بعمدةصفصافةطرطوس اباء احمد عيس

نسائية و توليدطبيبOWN043 605633دوار البلديةصفصافةطرطوس ابتسام عبدالحميد الكريم

عينيةطبيبجانب البلديةصفصافةطرطوس باسل مرشد اسكندر

أطفالطبيب605360 043مقابل المرصف الزراعي, الشارع العام صفصافةطرطوس علي بدر محمد

جراحة عامةطبيب609118 043مقابل البلدية, صفصافةصفصافةطرطوس علي خليل يوسف

طب األشةطبيب605531 043ناحوتصفصافةطرطوس منال ابراهيم فريرة

جلديةطبيب607411 043جانب محطة الساحلالصبوحيةصفصافةطرطوس نائلة محي الدين محي الدين

جلديةطبيبNEAR ALBAYEDAR CLINIC043 635910طريق الدقارة,   كرتو ريف- طرطوس طرطوس   أحمد محمد علي

طب األشةطبيبOWN043 845067مقابل المركز الصحي, خربة الفرسريف- طرطوس طرطوس   احسان محمد داوود

أطفالطبيب215877 1043ط, بناء طوفان دوار الفندارة, الرابية ريف- طرطوس طرطوس   لوريا  كامل العقدة

داخليةطبيبOWN043 607588خلف شعبة الحزب, دوار البلدية,  الصفصافةريف- طرطوس طرطوس   محمود علي سليمان
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ى ميهوب يوسف طب طوارئطبيب650235 043جانب المخفربرمانة المشايخريف- طرطوس طرطوس  حسير

طب عامطبيب625757 043مقابل صيدلية سكيف خربة المعزةريف- طرطوس طرطوس  علي محمد ابراهيم

طب عامطبيبOWN043 424403 خربة المعزة, الحارة الغربيةريف- طرطوس طرطوس  غسان أحمد علي

طب عامطبيب631053 043نهر ماركيةالرمال الذهبية, مرقيةريف- طرطوس طرطوس أياد جودت حبيب

أذن أنف حنجرةطبيب627456 043دير حباشريف- طرطوس طرطوس حازم نواف حسن

ى بركات طب عامطبيب815094 043الرقمةريف- طرطوس طرطوس حسن ياسير

ى منصور داخليةطبيب622287 043مقابل صيدلية وديع داغرضهر مطرريف- طرطوس طرطوس سحر يسير

طب عامطبيبحريصونريف- طرطوس طرطوس فراس حسن خليل

طب طوارئطبيبOWN043 686882تل سنون, كرتو ريف- طرطوس طرطوس ياش علي برية

طرطوس   أحمد محمود ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
صحة عامةطبيبOWN043 321247043 328831  جنوب حديقة الباسل

ى طرطوس   أدم أحمد حسير
- طرطوس 

مدينة
قية داخليةطبيب367180 043اخر شارع الكرامة, الغمقة الشر

طرطوس   أصف علي أحمد
- طرطوس 

مدينة
قلبيةطبيب210171 1043ط,مركز داوود  المشبكة

طرطوس   أكرم سليم حسن
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب655836 043مقابل سوبر ماركت سالمةشارع المقص,  قدموس

ى محمد أحمد طرطوس   أمير
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب315657 312683043 043مقابل مكتبة المثبىشارع انطاكيا, المشبكة العليا

طرطوس   أيمن ابراهيم هالل
- طرطوس 

مدينة
ادوسشمال الصيدلية العمالية, شارع الثورة, اللحودية جراحة عامةطبيب314031 043فندق انير

طرطوس   أيهم محمود حسن
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, مشبكة يشارع الشر طبيب218359 043مقابل بن العلب 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس   بثينة منير المحمد
- طرطوس 

مدينة
ونيكس أطفالطبيب322531 043الحمرات, جانب سير

ي
طرطوس   بدر يوسف درميبى

- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيبOWN043 221818شارع انطاكية, سوق النسوان, المشبكة العليا 

طرطوس   بسام محمد عبود
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 655518الشارع الرئيسي,   قدموس 

طرطوس   تغريد علي مصطفى
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 212155212155 الدوار العقاري

طرطوس   جمال الدين أحمد يوسف
- طرطوس 

مدينة
ي داخليةطبيبOWN043 225542جانب ثانوية الكرامة القديمة, شارع البعشير

طرطوس   جماليه محمود وقاف
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب225665 3043ط, بناء قدور شارع الثورة,  صالحية 

طرطوس   جمانة محمد علي
- طرطوس 

مدينة
ىمقابل  مكتبة عطية- سوق النسوان - المشبكة  نسائية و توليدطبيب215128 043فوق صيدلية الياسير

طرطوس   حاكم عزيز ديوب
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 840019 - 043 734954  شارع العمصة

طرطوس   حسام آصف سلمان
- طرطوس 

مدينة
يطبيب218991 218991043 5043ط , بناء داوودبجانب انجيل الفرع االول, المشبكة

ي    ح مرصى تشر



NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDE

R-TYPE

طرطوس   حسام كامل رية
- طرطوس 

مدينة
طبيبOWN043 312209مقابل فروج سكاف, شارع الزهور, المشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس   حنان ابراهيم زيدان
- طرطوس 

مدينة
ي, شارع الثورة, المشبكة  ي مقابل البنك العرب 

وبر جلديةطبيب325187230260 2043ط, بناء بير

ي مركز
ي    ح مرصى طرطوس   حيان الغانم تشر

- طرطوس 

مدينة
يطبيب316540 2043طابق , بناء علي جنوبشارع انطاكية,   مشبكة 

ي    ح مرصى تشر

طرطوس   خليل أنيس يوسف
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيب350411 043 رأس الشغري

طرطوس   خليل محمد ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 224232شارع الثورة

طرطوس   رامي بدر محمد
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 323605شارع هنانو,  مشبكة 

طرطوس   رباب أحمد عالن
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 327166جانب قيادة موقع طرطوس- اللحودية 

طرطوس   رحاب حيدر حيدر
- طرطوس 

مدينة
ادوس مفرق الصيدلية العمالية- شارع الثورة  نسائية و توليدطبيب229132 1043ط, فندق انير

طرطوس   رزق هللا عيس سابا
- طرطوس 

مدينة
ى- شارع يافا - الحمرات  نسائية و توليدطبيب229756 1043ط , 11بناء رقم نقابة المعلمير

طرطوس   رشا نديم نبهان
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب221850 043دوار فيندارة,   ربيعة

طرطوس   رفعت محفوض فسخة
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب225095 043شمال الصيدلية العمالية, اللحودية

طرطوس   رفيق عبد العزيز محسن
- طرطوس 

مدينة
قية داخليةطبيب367116 043بجانب دوار الغمقة, شارع الثورة, غمقة شر

طرطوس   رنا عدنان حربا
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 326752مقابل الكنيسة- الحمرات 

ي
طرطوس   ريان شهدا صدقبى

- طرطوس 

مدينة
عصبيةطبيب317992 043فوق بنك بيمو شارع الثورة

طرطوس   سلمان علي محمد
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب324483 043قرب الصيدلية العماليةللحودية, جنوب الصيدلية العمالية

طرطوس   سهيل محمود عباس
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب2OWN043 315361فوق انجيل فرع , شارع الثورة, المشبكة 

ين محمود حيدر طرطوس   شير
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب1OWN043 316525ط - مجمع سخية - المشبكة 

طرطوس   صالح ديب علي
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيبOWN043 230456  شارع الثورة

طرطوس   عبد الحميد عبد الكريم ميهوب
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيبOWN043 787035شارع الناحية, حمام واصل, قدموس

طرطوس   عبد الحميد محمد صبح
- طرطوس 

مدينة
انية هضميةطبيب220934 043جانب صيدلية حيدر  الي 

طرطوس   عبد هللا عثمان حمود
- طرطوس 

مدينة

ي - دوار الرابية  الفقاسة - ساحة الباسل 
فوق معرض - مجمع  البدر  التجاري السكبى

سيارات  المنار
طب األشةطبيب220751 2043ط, مركز البدر 

طرطوس   عبد الهادي محمد يونس
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب362827 043بجانب سوبرماركت عز الدين, شارع الثورة,دوار الغمقة

طرطوس   عزت علي أحمد
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيب657281 043ضمن مجمع النور, القدموس

طرطوس   علي ابراهيم عيس
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب226441 043اول سوق النسوان, مشبكة العليا

طرطوس   علي ابراهيم منصور
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب213555213555 2043ط,بناء عاصي  الشورة
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طرطوس   علي سلمان بوفرود
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيبOWN043 314940بجانب مابكو, المشبكة

طرطوس   علي ماجد محمد
- طرطوس 

مدينة
ق-شارع الوحدة ي بناء برج الشر

ر
ف قلبيةطبيب363855 043الكورنيش الشر

طرطوس   غسان محمد محمود
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيب210666 1043ط المشبكة, دوار الساعة

طرطوس   غنوة محمد منصور
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية , المشبكة  ي- عند دوار الشر ودوس فوق بن العلب  نسائية و توليدطبيب323365 2043ط, بجانب فندق انير

طرطوس   فادي ادوارد بيطار
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب319822 2043ط, بناء معماري شارع سوق النسوان, مشبكة

طرطوس   فاهي شمكيان
- طرطوس 

مدينة
ى- المشبكة العليا  نسائية و توليدطبيب216997 216997043 043جانب صيدلية الياسير

طرطوس   فداء جرجس حجار
- طرطوس 

مدينة
يطبيب215520 215520043 043طابق اولشارع اإلتحاد, جانب فندقر دانيال

ي    ح مرصى تشر

طرطوس   قصي عيس عثمان
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية- المشبكة  نسائية و توليدطبيب323365 043دوار الشر

طرطوس   كارمن محمود طيارة
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب222755 1043ط, غرب دوار الساعة المشبكة, غرب دوار الساعة

طرطوس   لؤي جرجس سارة
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب229220 043عند الصيدلية العمالية, الللحودية

طرطوس   مازن كمال عبد الكريم
- طرطوس 

مدينة
طبيب329621 043جنوب حديقة الباسل, المشبكة العليا

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس   محمد ابراهيم محفوض
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيب312568 2043ط, بناء عمريتصالحية, مجمع عمريت التجاري

ى طرطوس   محمد حبيب حسير
- طرطوس 

مدينة
طبيب312167 043جانب محالت العروسشارع الثورة, المشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس   محمد حسن ديوب
- طرطوس 

مدينة
ونيكس, المشبكة كة سير نسائية و توليدطبيب225488 043مقابل شر

طرطوس   محمد حيدر سالمة
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب228007 043مقابل حديقة الباسل, شارع الثورة, حي الصالحية

طرطوس   محمد زهير خالد يحبر
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب313622 043بيطار لألشعة.قرب د, شارع عدنان المالكي, برانية

طرطوس   محمد سلمان سالمة
- طرطوس 

مدينة
ا, شارع الثورة عظميةطبيب354544 043بناء يوسف, الدواممقابل فندق كليوبير

طرطوس   محمد سليمان ليل
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب329966 1043ط, بناء عدرا  شارع الثورة, بجانب بنك عودة

طرطوس   محمد علي خليل
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب223643 1043ط, جنوب حديقة الباسل القدس,   القصور 

طرطوس   محمد محمود علي
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيب318735 043جانب الصيدلية العمالية شارع الثورة

طرطوس   محمد هيثم محمد يوسف
- طرطوس 

مدينة
ي مدرسة الكرامة, مشبكة عظميةطبيبOWN043 224555غرب 

طرطوس   مبى صالح يونس
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب321559 04/2043بناء كهرباء أوغاريت خلف مشفى الرازي- شارع الثورة 

 العلي
ى طرطوس   ميادة حسير

- طرطوس 

مدينة
صدريةطبيبOWN043 222433شارع الثورة,  مشبكة 

طرطوس   ناظم محمود علي
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, شارع الثورة عظميةطبيبOWN043 229635دوار الشر

طرطوس   نافع محمد عبد الرحمن
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, بناء مشفى محمد الحاج صالح طبيبOWN043 216918شارع الثورة, بجانب الشر

أمراض الدم و 

معالجة األورام
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طرطوس   نبيل رزق هللا صفية
- طرطوس 

مدينة
انية  أذن أنف حنجرةطبيب223224 043غرب قرص المحافظشارع عدنان المالكي,   الي 

طرطوس   نديم الياس عطا هللا
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب214714 043شارع الزهور

طرطوس   نزار محمد عيس
- طرطوس 

مدينة
طبيب319890 1043ط, بناء أركان ناض شارع الثورة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس   نظام أبراهيم نظام
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب330073 4043ط, بناء زينب شارع القدس

ي
طرطوس   هايل عزيز بيشابى

- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيبOWN043 226592شارع التحرير,   المشبكة 

طرطوس   هزار عيس سابا
- طرطوس 

مدينة
ى, شارع يافا, مشبكة عليا  أطفالطبيب221548 043بجانب نقابة المعلمير

طرطوس   هيام محمد خرصى
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب313948311599 043مقابل قيادة موقع طرطوسمنطقة اللحودية

طرطوس   وداد يونس زلف
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب211657 043جنوب حديقة الباسل- المشبكة العليا 

طرطوس   وفاء محمود ديب
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيب43367044حي الغدير- شارع الثورة 

طرطوس   وفيق فايز رستم
- طرطوس 

مدينة
ى جراحة عامةطبيبOWN043 324992لمشبكة عليا, شارع الحالقير

طرطوس   ياش أحمد محمد
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب318882 1043ط, بناء نواف اسماعيلشارع الثورة,   لحودية

طرطوس   ياش علي جورية
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب325735224100 043جانب محالت العروس شارع الثورة

طرطوس   يحبر محمد ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيبOWN043 326197قرب المتحف,  المنشية

طرطوس   يوسف يونس مصطفى
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب315981 1043ط, بناء حاج صالح شارع الثورة

طرطوس  أمجد ميهوب محمود
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 311894شارع صالح العلي, حي الرمل

ة نعمان سوسة طرطوس  أمير
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب327644 043اللحودية قرب الصيدلية العمالية

طرطوس  أيمن علي الخطيب
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب606719 043جانب صيدلية الخطيبوادي الميس

طرطوس  أيمن محمود عبد هللا
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيبOWN043 354196ساحة الغمقة الغربية, شارع الثورة

طرطوس  ابراهيم سلمان بالل
- طرطوس 

مدينة
عصبيةطبيبOWN043 323962 اللحودية

طرطوس  باسل محمد نده
- طرطوس 

مدينة
ي المحكمة ب - دوار االنشاءات 

ر
ف نسائية و توليدطبيب229434 043 مير100شر

طرطوس  بسام سلمان حسن
- طرطوس 

مدينة
يد, القدموس داخليةطبيبOWN043 655733مقابل مكتب توفير الي 

ح ى طرطوس  بشار عبدهللا قنير
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب220578 043قرب بنك بيمو, شارع الثورة

طرطوس  تميم عزيز محمد
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيبOWN043 835276 شارع الجروية

طرطوس  توفيق ابراهيم اسماعيل
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب656585 043جانب الكراج القدموس

طرطوس  ثائر مهنا ونوس
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 313511جنوب مؤسسة المياه, شارع هنانو, حي الرمل
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ائيل أفتيموس صباغ طرطوس  جي 
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب319706 043مقابل فندق دانيال, شارع الوحدة

طرطوس  حسام عباس عطية
- طرطوس 

مدينة
طبيبOWN043 324480 المشبكة

جراحة عامة وجراحة 

أوعية

 محمود علي
ى طرطوس  حسير

- طرطوس 

مدينة
ى المشبكة جراحة عامةطبيب324862 043قرب من صيدلية ياسير

طرطوس  حفيظة داؤد سعد
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 656888657603مقالب الكراج- القدموس 

ي
طرطوس  حيدر محسن درميبى

- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 685436 صفصافة

طرطوس  خليل محمد ساحلية
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب315224 043شارع صالحية

طرطوس  رافع هاشم شعبان
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب370731 043فوق فروج ابو علي شارع الثورة

طرطوس  روز يعقوب شمعون
- طرطوس 

مدينة
ى أطفالطبيب219963 043المشبكة العليا, فوق صيدلية الياسير

طرطوس  رياض أسعد سليمان
- طرطوس 

مدينة
قلبيةطبيبOWN043 230920شارع الثورة,  المشبكة 

طرطوس  سحر محمد مصطفى
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب316916316916 043شارع الثورة,  لحودية 

طرطوس  سمير محمود سلوم
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 212079شارع الثورة,  المشبكة 

طرطوس  ظافر فؤاد حماد
- طرطوس 

مدينة
ي  شارع الثورة عظميةطبيب222884 3043ط, بناء علب 

ي
طرطوس  عبير أحمد رقمابى

- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب223124 1043ط, بناء علي بالل طريق عام دريكيش,  الفقاسة 

طرطوس  عصام لطف هللا معوض
- طرطوس 

مدينة
ى,   شارع هنانو  عصبيةطبيبOWN043 32173243227730جانب برج شاهير

طرطوس  علي حسن قدور
- طرطوس 

مدينة
طبيبOWN043 317656لحودية,  مشبكة 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس  عماد ابراهيم علي
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيبOWN043 223037شارع قدس,  مشبكة 

طرطوس  عمار محمود ديب
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيبOWN043 561546 دريكيش

طرطوس  غسان سيف الدين صالح
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيبOWN043 635818043 637488 كرتو

طرطوس  فاتن يوسف ساحلية
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيبOWN043 370731فوق مطعم فروج ابو علي, دوار امن الدولة , شارع الثورة 

طرطوس  فادي بولص سمعان
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 323502شارع الزهور, المشبكة 

طرطوس  فدوى محمود طوفان
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب369677 043مقابل مدرسة رجب صالح, شارع العريض

طرطوس  كمال علي مصطفى
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيبOWN043 657152مقابل صيدلية سمر, القدموس

طرطوس  كناز نديم لطوف
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيبOWN043 354196ساحة الغمقة الغربية,  شارع الثورة 

طرطوس  ليل عابد أحمد
- طرطوس 

مدينة
كة السعدي شارع طالئع عصبيةطبيب354568 043جانب شر

طرطوس  مجد منيف ونوس
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيبOWN043 656126بجانب مرصف التوفير, طريق الثانوية, القدموس 
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ي طرطوس  مجد ميشيل يازح 
- طرطوس 

مدينة
ى, شارع زكي أرسوزي ي برج شاهير

ر
ف أطفالطبيب322825 043شر

طرطوس  محمد أحمد داود
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب311464 043جانب صيدلية الحياة, شارع الثورة, المشبكة

طرطوس  محمد صالح علي
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب228531 043بجانب الساعة, المشبكة

طرطوس  محمود جميل علي
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب314612 043شارع المالكي, المنشية

طرطوس  محمود علي سالمة
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 228870 المشبكة

طرطوس  ممدوح ابراهيم حسن
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيبOWN043 213396حي اللحودية, شارع سليمان العيس جنوب الصيدلية العمالية

طرطوس  موش حنا خليفة
- طرطوس 

مدينة
ي مدرسة الكرامة, شارع هنانو هضميةطبيبOWN043 224619غرب 

طرطوس  نزار يوسف ميخائيل
- طرطوس 

مدينة
ى الجديدكونيش البحر-  مدينة - طرطوس  نسائية و توليدطبيب330060 043مقابل برج شاهير

طرطوس  هالة محمد ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 217384شارع تيب توب,  حمرات 

طرطوس  هيثم علي شاش
- طرطوس 

مدينة
ى مشبكة قلبيةطبيب219866 219866043 043غرب نقابة المعلمير

طرطوس  يوسف موش عطاهللا
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب224502 043شارع هنانو, غرب مدرسة الكرامة

طرطوس  يونس حسن علي
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيبOWN043 356614 شارع الثورة

طرطوس أحمد سلمان حسام الدين
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب323265 043قرب صيدلية العماليةاللحودية

طرطوس أحمد محمد حسن
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, شارع الثورة جراحة عامةطبيب314313 2043طابق , بناء الضبيطجانب مشفى الحاج صالح, مقابل الشر

طرطوس أحمد محمد شفيق جديد
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب313948 043بجانب قيادة موقع طرطوسمقابل قيادة موقع طرطوس, خلف الصيدلية العمالية, اللحودية

طرطوس أحمد محي الدين معال
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب222141 043بناء زطجنوب حديقة الباسل- المدينة ,    المشبكة 

طرطوس أحمد مرشد مارية
- طرطوس 

مدينة
ي1ط, جانب ثانوية القدموس, الشارع العام, قدموس

قلبيةطبيب656237 1043ط, بناء الهاشم فبى

طرطوس أحمد يونس ونوس
- طرطوس 

مدينة
ى, سوق النسوان, المشبكة العليا ة2ط, فوق صيدلية الياسير ى عينيةطبيب225163 2043ط , بناء كنير

طرطوس أديبة منصور طحومي
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب328229 043جنوب حديقة الباسلالمشبكة

طرطوس أكسم عزيز حفاف
- طرطوس 

ا فوق فروج ابو عليمدينة
جراحة عامةطبيب356055 043شارع الثورة فندق كليوبير

طرطوس أنور سليمان خرصى
- طرطوس 

مدينة
طبيب322846 2043ط , بناء استيفانفوق صيدلية عصام طباع, شارع الزهور, اللحودية

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس أيمن عبد الكريم عيس
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب319270 043أول دخلة شارع الثورة- سوق النسوان - المشبكة 

زا خرصى طرطوس أيمن مير
- طرطوس 

مدينة
طة العسكريةجانب بنك بيمو, شارع الثورة عينيةطبيب224132 043قرب مركز الشر

طرطوس احمد سليم درويش
- طرطوس 

مدينة
عصبيةطبيب311420 - 231141 043شمال الصالة الرياضية- شارع ميسلون - المشبكة 

طرطوس احمد علي يوسف
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب213555 043جانب فرنس بنك, شارع الثورة
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طرطوس اعتدال حسن بالل
- طرطوس 

مدينة
ى القديم, اللحودية صدريةطبيب323155 043مقابل فندق شاهير

ى شعبان طرطوس اقبال ياسير
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيبOWN043 222497خلف الصدلية العمالية, اللحودية

طرطوس اكثم جودت احمد
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب210627 043اول بناء غرب تجمع الثانوي, جنوب حيديقة الباسل, المشبكة

ائيل مخول طرطوس الحسن جي 
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب232908 043شارع الثورة

طرطوس انتصار سليمان درويش
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, شارع الثورة نسائية و توليدطبيب215488 043دوار الشر

طرطوس اياد علي هوال
- طرطوس 

مدينة
أطفالطبيب212777 043جنوب مشفى الحاج صالح  شارع الثورة

طرطوس اياس صالح غصه
- طرطوس 

مدينة
هضميةطبيب234880 234880043 043سوق النسوان, شارع الثورة

ى صالح مهنا طرطوس ايفير
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب324366 043 - 751417 043جانب صيدلية الحسام- الشيخ سعد 

طرطوس ايمان سليم مراد
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب354000 043مقابل محالت الطرابلسي, شارع العريض

طرطوس ايمان عدنان علي
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيبOWN043 325420شارع الزهور, المشبكة

طرطوس باسل يونس شدود
- طرطوس 

مدينة
اس, شارع الثورة عظميةطبيب235536 043مقابل انير

طرطوس باسم حسن يوسف
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 225721شارع المشبكة

ى طرطوس باسم محمود حسير
- طرطوس 

مدينة
ا أطفالطبيب350892 043شارع الثورة مقابل فندق كليوبير

طرطوس بسام محمود علي
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب319803 1043ط, قرب بنك عودة  شارع الثورة

طرطوس تمام احمد محرز
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب944963786المشبكة

طرطوس تمام علي خرصى
- طرطوس 

مدينة
ادوسشارع الثورة طبيب319342 043مقابل فندق االنير

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس تميم محمود كنعان
- طرطوس 

مدينة
ياتل القديم- الفاخورة - شارع الثورة  قلبيةطبيب326970 043مقابل سير

ي طرطوس جالل جورج اشح 
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب328559 043فوق مختي  كريستينا, شارع هنانو

طرطوس جمال محمد عباس
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب314281 043قرب بنك عودة  شارع الثورة

ي طرطوس جنان أحمد زغيب 
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب217211 043مقابل البنك المركزي  شارع عبد المنعم رياض

طرطوس جورج وليم دونا
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب220683 043غرب ثانوية الكرامة  مشبكة

طرطوس جوهان حبيب نهرا
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 315656مقابل ملبوسات ازارو, شارع هنانو

طرطوس حسام احمد حسن
- طرطوس 

مدينة
ى, شارع الغدير ى الزراعيير جراحة عامةطبيب328675 043جانب نقابة المهندسير

طرطوس حسام علي احمد
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية,  شارع الثورة ي ط, دوار الشر طبيب3فوق بن العلب 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس حسام محمد حسن
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب217552 2043ط, فندق أفاميا شارع الثورة,  صالحية 
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طرطوس حسان محمد غانم
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيب751417 043جانب صيدلية حسام أحمدشيخ سعد

طرطوس حسن شحادة معال
- طرطوس 

مدينة
ي, شارع الثورة, المشبكة داخليةطبيب325380 043جانب البنك العرب 

طرطوس حسن شعبان عموري
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبOWN043 637073قرية كفرفو, الشارع الرئيسي, الصفصافة

 علي اسماعيل
ى طرطوس حسير

- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب316296 043غرب الساعةالمشبكة

ى ميهوب سلمان طرطوس حسير
- طرطوس 

مدينة
صدريةطبيب315922315922 043جانب محمصة العنازي, شارع الثورة

طرطوس حمزة قاسم علي
- طرطوس 

مدينة
طبيب567299 043زاوية الكراج, دريكيش شارع حي المقلع

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس حيدر سلمان سالمي
- طرطوس 

مدينة
طبيب322833 043جنوب بنك بيمو-شارع الثورة 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس خلود مظهر هزيم
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب325435 043سوق النسوان, المشبكة

طرطوس خليل محمود سليمان
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, المشبكة  نسائية و توليدطبيب317018 043جنوب مشفى الحاج صالحشارع الثورة شمال دوار الشر

ى طرطوس ديما حسن حسير
- طرطوس 

مدينة
ي المشبكة نسائية و توليدطبيب329093 043جانب البنك العرب 

طرطوس ديمة محمد احمد
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيبOWN043 235181جنوب حديقة الباسل, المشبكة

طرطوس راشد فاتح اسكندر
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب314994 043بناء شكيس- شارع الثورة 

طرطوس رامي سميح الصائغ
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيب537361 043مقابل صيدلية اديب بشور

طرطوس رباب علي عمران
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية دخلة ىتيب توب فوق مخي  الدكتور علي عثمان هضميةطبيب319766 043دوار الشر

طرطوس رب  عبد الهادي اسماعيل
- طرطوس 

مدينة
ق مطبعة الزهراء, شارع الزهور عينيةطبيبOWN043 214214شر

طرطوس رداد علي احمد
- طرطوس 

مدينة
طبيب993233175بنمرة- الشيخ بدر 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس رويدا سليمان بشير
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب436119 043خلف الثانوية- الشيخ سعد - المشبكة 

طرطوس ريم سليمان علي
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب310104 310104043 1043ط , بناء الضبيط, الحمرات

طرطوس زكريا كميل حسن
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, الحمرات عظميةطبيب227447 1043بناء حسان حمزة ط, جانب مصبغة الحمرات, دوار الشر

طرطوس سامر عيس داود
- طرطوس 

مدينة
طة, شارع الثورة, اللحودية نسائية و توليدطبيب323398 043جنوب دوار الشر

طرطوس سامي خليل يوسف
- طرطوس 

مدينة
وع  أطفالطبيب232398 043قرب الصالة الرياضية - 6المشر

طرطوس سامي عبد الحميد الحمدان
- طرطوس 

مدينة
ى, مشبكة أذن أنف حنجرةطبيب226225 043قرب سينما العباسية, شارع الحالقير

طرطوس سعد هللا يوسف ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
عصبيةطبيبOWN043 318620  المشبكة

طرطوس سلسل حبيب وقاف
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيبOWN043 319515جانب ثانوية الكرامة, المشبكة

طرطوس سلمان محمد محمد
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب324483 324483043 043جنوب الصيدلية العمالية
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طرطوس سمير محمد مصطفى
- طرطوس 

مدينة
ق صيدلية العماليةشارع الثورة أذن أنف حنجرةطبيب319452 043شر

طرطوس سندس محيا علي
- طرطوس 

مدينة
يالمشبكة, شارع الثورة عينيةطبيب328992 043بناء البنك العرب 

طرطوس سىه علي محمد
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب328998 043المشبكة

طرطوس سوال رياض محمد
- طرطوس 

مدينة
يشارع الثورة,  مشبكة  عينيةطبيب314012 043مقابل البنك العرب 

طرطوس شادي عساف عساف
- طرطوس 

مدينة
طبيبOWN043 315736  مشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس شحادة علي سالمي
- طرطوس 

مدينة
ونكس, المشبكة العليا  ق سير قلبيةطبيبOWN043 224537شر

يف يوسف أحمد طرطوس شر
- طرطوس 

مدينة
ادوس  شارع الثورة قلبيةطبيب325600 043فندق انير

طرطوس شهاب الدين محي الدين محمد
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب325776 043بناء سمير قدورمقابل حديقة الباسل, صالحية

ي يونس محمود
ر
طرطوس شوف

- طرطوس 

مدينة
كة السعدي-شارع الثورة جراحة عامةطبيب370615 043جنوب دار شر

طرطوس صالح جي  حسن
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب329318 1043طابق , فوق احذية العروسشارع الثورة,   مشبكة

طرطوس صالح محمد حسن
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب313604 043  شارع الثورة

طرطوس ضياء حكمت البودي
- طرطوس 

مدينة
طبيب221850 043دوار فيندارا,   فقاسة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس عادل حامد برهوم
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب736233 043مدخل سوق النسوان, شارع الثورة, المشبكة

طرطوس عبد الحميد ابراهيم حسن
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب234874 043غرب خيام الهنادوار الفقاسة

طرطوس عبير كامل العقدة
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيبOWN043 - 222489جانب حديقة الباسل,المشبكة 

طرطوس عدنان محمود عبدهللا
- طرطوس 

مدينة
قلبيةطبيب313501 043قرب مديرية النقلالمشبكة

طرطوس عدنان يوسف سلمان
- طرطوس 

مدينة
طبيب356478 043جانب فروج ابو علي, شارع الثورة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس عزيز نقوال وسوف
- طرطوس 

مدينة
ادوس  شارع الثورة أذن أنف حنجرةطبيب211690 1043ط, فندق انير

طرطوس عصام عز الدين سلمان
- طرطوس 

مدينة
داخليةطبيبnew boy043 321320فوق وكالة , غرب حديق الباسل, مشبكة

طرطوس عصام علي ميهوب
- طرطوس 

مدينة
ي, مدخل المشبكة داخليةطبيبOWN043 319620جانب البتك العرب 

طرطوس عصام عيس سلمان
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيب324850 043  قصور

طرطوس عالء غسان شقوف
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيب310593 043فوق بن أبو زهير- شارع النسوان - المشبكة العليا 

طرطوس علي احمد حامد
- طرطوس 

مدينة
طبيبOWN043 325435قرب صيدلية الحياة, المشكبة مدخل سوق النسوان

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس علي صالح بالل
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب319640 043شارع هنانو,   مشبكة

طرطوس علي كامل خطيب
- طرطوس 

مدينة
أمراض دمطبيب327412 2043ط, خلف سينما العباسية  المشبكة العليا
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طرطوس علي محمد حبيب
- طرطوس 

مدينة
قلبيةطبيب313665 043الحمرات

طرطوس علي وجيه حمود
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب228201 3043مشبكة, جانب مجمع الحذاء االحمر, بناء مجمع داود التجاري ط

ى طرطوس علي يحبر حسير
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب831640 830240043-043 - 551396-043بناء نبيهدريكيش- الشارع العام, فجليت

طرطوس علي يوسف صالح
- طرطوس 

مدينة
صدريةطبيب235353 043شمال صيدلية العماليةشارع الزهور, اللحودية

طرطوس عماد شاكر حسن
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب655727 043شارع مشفى الحياة,   قدموس

طرطوس عماد عهد وسوف
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب329351 043خلف سينما العباسية, دوار الساعة, ساحة المشبكة

طرطوس عمار ديب محمد
- طرطوس 

مدينة
ق الهالل االحمر, االنشاءات طب األشةطبيب227071 043شر

طرطوس عمار سليمان علي
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية جلديةطبيب225756 043لحودية, شمال الشر

طرطوس عيس راشد داود
- طرطوس 

مدينة
ي, شارع الثورة, مشبكة داخليةطبيب323397 043جانب البنك العرب 

طرطوس غادة عبدو ناصيف
- طرطوس 

مدينة
ي نت تروي- مقابل تكسي حمودة - شارع الجالء -دريكيش

ى
نسائية و توليدطبيبOWN043 561374جانب كاف

طرطوس غدير خليل أبو دياب
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب219580 043الفاخورة جانب مشفى جورية- اللحودية 

طرطوس فاخر محمد زعزوع
- طرطوس 

مدينة
ى الرضوان المشبكة  عظميةطبيب324059 043غرب التجمع الثانوي- دخلة مخي 

طرطوس فاطمة بالل
- طرطوس 

مدينة
ق صيدلية االملالمشبكة, شارع هنانو صدريةطبيب319640 043شر

طرطوس فايز محمد موش
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية - اللحودية  ي- دوار الشر

ادوس طابق ثابى عظميةطبيب322711 043بناء فندق أنير

طرطوس فهيم هاشم محمود
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب43856160الدكيلة-الحميدية

طرطوس فواز كمال محمد
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب218501 043بناء الحذاء االحمر  مشبكة

طرطوس قاسم حسن يوسف
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب801005 043القمصية مقابل البلدية

طرطوس قصي محمود الخطيب
- طرطوس 

مدينة
طب عامطبيب651071 043شارع برمانة المشايخ

طرطوس قيس ابراهيم الشيخ
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيب324266 043مشبكة العليا, جنوب حديقة الباسل

طرطوس كفاح يوسف الضايع
- طرطوس 

مدينة
طبيب315475 043 - 328155 043جانب صيدلية مبى تفاحةشارع الثورة,   مشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس لببى اسماعيل أحمد
- طرطوس 

مدينة
طب األشةطبيب231141 043مجمع البدرشمال دوار الفقاسة

طرطوس لميس محسن ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب312919 043جانب كنيسة السيدة

طرطوس لينا محمد مخيي 
- طرطوس 

مدينة
ق الصيدلية العمالية, جانب بنك بيمو جلديةطبيب311919 043شارع الثورة , شر

طرطوس مازن محمود عثمان
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب712920 2043ط   شارع البنك

طرطوس ماهر اسيد بسطاطي
- طرطوس 

مدينة
وان,   الحمرات  يدشارع القير أذن أنف حنجرةطبيب216317 043خلف صندوق توفير الي 
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طرطوس ماهر محمد خرصى
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيب317339 043جانب مشفى الدكتور محمد الحاج صالح, شارع الثورة 

طرطوس محسن علي مهنا
- طرطوس 

مدينة
قلبيةطبيب314236 043جانب العقارية الجديدة- شارع ميسلون 

طرطوس محسن محمد يوسف
- طرطوس 

مدينة
ي, شارع الثورة

جراحة عامةطبيبOWN043 365473دوار الطالئع خلف حلويات الحورابى

طرطوس محمد ابراهيم ابراهيم
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب313082321292 1043ط, بناء ترجمان شارع الثورة,   المشبكة 

طرطوس محمد اسماعيل جنود
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب318015 1043ط , بناء وسوفشارع الثورة,   مشبكة

طرطوس محمد ديب محمد
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيب222119 043شمال المؤسسةاالنشاءات جانب الهالل الحمر

طرطوس محمد سنان محسن محمد
- طرطوس 

مدينة
ق قرص العدل  طبيب219449-043مقابل فرع المرور- شر

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس محمد علي زهيا
- طرطوس 

مدينة
طب األشةطبيبOWN043 750270شارع بسماقة

طرطوس محمد علي سليمان
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب324018 043فوق محل نور الدين, 3مجمع عمريت ط, غرب دوار الساعة, مشبكة

طرطوس محمد معال
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيبown043 213773شارع الزهور

طرطوس محمد هالل رستم
- طرطوس 

مدينة
غدد صم وسكريطبيب324925 043غرب مدرسة الكرامة

ى ديب طرطوس محمد ياسير
- طرطوس 

مدينة
طبيب222497 043شارع صالح العليخلف الصيدلية العمالية, اللحودية

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس محمد يوسف عبد هللا
- طرطوس 

مدينة
طبيب322244 043سوق النسوان, مشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس محمد يونس جماله
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب319090 043جانب محالت العروسالمشبكة

طرطوس محمود حبيب دلول
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب324489 043فوق دنيا األطفال  مشبكة

طرطوس محمود عبد الكريم العلي
- طرطوس 

مدينة
طبيبجانب محمصة الفنارة, شارع الثورة, المشبكة

كلية وارتفاع الضغط 

ي
يابى الشر

طرطوس مريم سليم درويش
- طرطوس 

مدينة
صحة عامةطبيب223891 235172043 043الجمعية السكنية, جانب حديقة المرور

ي
طرطوس مصطفى أحمد تركمابى

- طرطوس 

مدينة
ي, حي حديقة الباسل

ى
هضميةطبيبOWN043 222996شمال المركز الثقاف

طرطوس منار نعمان عيس
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية شارع الثورة جنوب الشر

ALTHAWRA STREET, 1ST 

FLOOR
نسائية و توليدطبيب325963 043

طرطوس منذر خرفان دغيم
- طرطوس 

مدينة
طة العسكرية, شارع الثورة  جراحة عامةطبيب229918 043دوار الشر

طرطوس منذر علي عبدهللا
- طرطوس 

مدينة
د, شارع الزهور, المشبكة  كامل علي.بناء مخي 

طبيب311901 043مبى
جراحة عامة وجراحة 

أوعية

طرطوس مبى ابراهيم المحمد
- طرطوس 

غدد صم وسكريطبيب222629 043بناء مخي  نهيب بشورمقابل الخطوط الجوية السورية, شارع عدنان المالكيمدينة

طرطوس مها محمود عيس
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيبOWN043 212566المشبكة

طرطوس ميسم نوروز حبيب
- طرطوس 

مدينة
كة االهلية, شارع الثورة عظميةطبيبOWNغرب شر

ى طرطوس نادر علي حسير
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيبOWN034 626849جانب الكازرية, خربة المعزة
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ي
طرطوس نبيل احمد سوريبر

- طرطوس 

مدينة
يالمنشية, المشبكة

طبيب324165 043مقابل مكتبة السوريبر
جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس نقوال ادوار حداد
- طرطوس 

مدينة
عظميةطبيب229560 1043ط , 7بناء رقم سوق الذهب, الوحدة

طرطوس نهاد انطانيوس منصور
- طرطوس 

مدينة
عينيةطبيب225700 2043ط, بناء منصور رفول شارع الثورة,  الللحودية 

طرطوس نهاد محمود سليمان
- طرطوس 

مدينة
طب طوارئطبيب355163-043مقابل كيلوباترا-- شارع الثورة- حي العزيز 

طرطوس نوار ميخائيل قسيس
- طرطوس 

مدينة
جراحة عصبيةطبيبOWN043 217409شارع الثورة

طرطوس نوال محمد غنام
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب318117 043المشبكة, سوق النسوان

طرطوس هالة دانيال داود
- طرطوس 

مدينة
ق مشفى جورية,   الفاخورية  نسائية و توليدطبيب216032 043شر

طرطوس هيثم توفيق عرنوق
- طرطوس 

مدينة
صدريةطبيبOWN043 316126مقابل فندق دانيال, شارع الوحدة

طرطوس هيثم محمود الغانم
- طرطوس 

مدينة
بارة, شارع الثورة, مشبكة طبيب323576 043بناء الي 

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس هيثم وجيه خضور
- طرطوس 

مدينة
طبيب218281 043شمال مشفى الحاج صالح, شارع الثورة

جراحة بولية و 

تناسلية

طرطوس وائل جودت طحموش
- طرطوس 

مدينة
ح ط ى جراحة عامةطبيب222222 043شارع الثورة - 2بناء قنير

طرطوس وائل علي تفاحة
- طرطوس 

مدينة
نسائية و توليدطبيب322944 318644043 2043فوق وكالة مابكو ط- مقابل ثانوية الكرامة - المشبكة 

طرطوس وائل محمد خليل
- طرطوس 

مدينة
شارع الثورة, المشبكة

ق  ونيكس, شر كة سير مقابل شر

المؤسسة االستهالكية
عظميةطبيب225721 043

طرطوس وسيم علي صالح
- طرطوس 

مدينة
 كامل علي. مقابل مخي  د- شارع الزهور - المشبكة 

عظميةطبيب527800 043مبى

طرطوس والء علي زهرة
- طرطوس 

مدينة
طة أذن أنف حنجرةطبيب938252678ميبى مشفى الحاج صالح, دوار الشر

طرطوس ياش محسن العلي
- طرطوس 

مدينة
جراحة عامةطبيبOWN043 437340 - 310255جانب دوار الساعة, مشبكة

ى أحمد سليمان طرطوس ياسير
- طرطوس 

مدينة
طبيب324896 3043ط , بناء داوودشارع الزهور,   مشبكة

جراحة بولية و 

تناسلية

ى أحمد صالح طرطوس ياسير
- طرطوس 

مدينة
جلديةطبيب210016 2043مشبكة, مركز الحذاء االحمر, طابق 

ى محمد يونس طرطوس ياسير
- طرطوس 

مدينة
ي, المشبكة العليا أطفالطبيب329093 043شمال البنك العرب 

طرطوس يامن سامي ونوس
- طرطوس 

مدينة
أذن أنف حنجرةطبيب328348 043المشبكة العليا , غرب تجمع الثانويات

طرطوس يوسف محمود حسن
- طرطوس 

مدينة
طبيب43329306طابق رابع- الجهة اليمبى - مدخل سوق النسوان - شارع الثورة - المشبكة 

جراحة عامة وجراحة 

أوعية

هضميةطبيب657255 043مقابل صيدلية سمرالمقصقدموسطرطوس   رامز سلمان عبود

نسائية و توليدطبيب656677 043مقابل مرصف التوفيرقدموسطرطوس   نجيبة محمود عيس

جراحة عامةطبيب656653 043شارع القصور,المقص, اول طريق الجردقدموسطرطوس   هيثم علي حيدر

أذن أنف حنجرةطبيب655117 043اول طريق الجرد, شارع المقصقدموسطرطوس  أسامة محمود يوسف

أطفالطبيبOWN043 655507بجانب مرصف التوفيرقدموسطرطوس  وائل بدور بدور

داخليةطبيب785567 043نعمو الغربية- القدموس قدموسطرطوس عال احمد حسن

أذن أنف حنجرةطبيب656646 043مقابل الكراجقدموسطرطوس محسن يوسف علي

نسائية و توليدطبيب826020 - 825341 043الشارع الرئيسيمشبر الحلوطرطوس عهد جميل ضاحي

جراحة عامةطبيب944359510شارع المطل االخرصىمشبر الحلوطرطوس نقوال غنوم غنوم
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314899 052شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة جمال عيد بالل
عيادات 

االسنان

310537 052مقابل صيدلية السعيد ساحة الرئيسمدينة- الحسكة الحسكة سليمان خرصى بكر
عيادات 

االسنان

226084 052بناء غرفة التجارة, شارع القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة صخر ادريس الحمود الزيدان
عيادات 

االسنان

376313 052الشارع العام- حي النشوة الغربية مدينة- الحسكة الحسكة نورس علي الطوقان
عيادات 

االسنان

213566 016برج آدم التجاريشارع الفرن االليمدينة- السويداء السويداء أمير يحبر خزعل
عيادات 

االسنان

ي
ى
237692 016الطابق الرابع- برج السويداء مول - شكيب أرسالن . شمدينة- السويداء السويداء حسام مصطفى الشوف

عيادات 

االسنان

مدينة- السويداء السويداء معن فضل هللا ثابت
ى بناء بدران األطرش - ساحة سلطان األطرش  شمال فرع المؤسسة العامة السورية للتأمير

طابق ثالث
016 228802

عيادات 

االسنان

213566 016جانب الفرن اآللي- برج ادم - شكيب أرسالن . شمدينة- السويداء السويداء يحبر جاد هللا خزعل
عيادات 

االسنان

ي
731058 016العفينةالقرياالسويداء نواف محسن قرموشر

عيادات 

االسنان

716882 016بناء الكنيسةشهباالسويداء سامي ثليج نوفل
عيادات 

االسنان

ى الغزي 2235200 014شارع عبد المنعم رياضخان أرنبةالقنيطرة سمر حسير
عيادات 

االسنان

ى الغزي 2235200 014شارع عبد المنعم  رياضخان أرنبةالقنيطرة سمر حسير
عيادات 

االسنان

848858 041الشارع العامالقرداحةالالذقية عادل سلمان شهله
عيادات 

االسنان

ى البيضا ريف- الالذقية الالذقية رامي يوسف صالحه 775544 041قرية الجوزيه- ناحية عير
عيادات 

االسنان

يمدينة- الالذقية الالذقية أيهم أحمد منصور وع الريح  414869 041جانب مقىه الملكيمشر
عيادات 

االسنان

441838 041شارع الثورةمدينة- الالذقية الالذقية اسامة خليل ابراهيم
عيادات 

االسنان

ى زريق وع الصليبة مدينة- الالذقية الالذقية تميم امير 465423 041فوق معجنات عواد مقابل مقىه الكرامه- قرب جامع غريب - مشر
عيادات 

االسنان

ي الي عازر
OWN041 245397جانب جامع عبادة ابن الصامت, العوينةمدينة- الالذقية الالذقية جوبى

عيادات 

االسنان

467960 041مقابل بنك بيموشارع القدسمدينة- الالذقية الالذقية حنا عبدهللا برب  هان
عيادات 

االسنان

كة ثقال وسكاف للسيارت, شارع الجمهويةمدينة- الالذقية الالذقية خليل حسن صالح 314906 041مقابل البانوراماجانب شر
عيادات 

االسنان

وع الزين - شارع الجمهورية مدينة- الالذقية الالذقية رزان رياض شحرور 493228 041مقابل مدرسة رفيق سكاف- مشر
عيادات 

االسنان

OWN041 468058مقابل مصطوصف الصحة المركزية, شارع انطاكية, شيخ ضاهرمدينة- الالذقية الالذقية سامر جورجس شكو
عيادات 

االسنان

988651569شارع الثورةمدينة- الالذقية الالذقية عبد هللا مصطفى القصعة
عيادات 

االسنان

وع الزين قرب مدرسة فارس معروف صبيح, شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية عدالء يونس عبود 451480 041خلف التوتة, مشر
عيادات 

االسنان
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465409 041مدخل العناية, شارع شيخضاهرمدينة- الالذقية الالذقية علي ناظر سقور
عيادات 

االسنان

472744-041جانب المخفر- الرمل الشمالي مدينة- الالذقية الالذقية غزوان احمد ديوب
عيادات 

االسنان

وت مدينة- الالذقية الالذقية فريال محمد تن 211011 041مقابل دائرة النفوس- شارع بير
عيادات 

االسنان

ي جاد شلفة 463761 041نهاية سوق الصفنمدينة- الالذقية الالذقية كاب 
عيادات 

االسنان

ين مدينة- الالذقية الالذقية مازن بدر زوان 414336 041قرب القيادة البحرية- ضاحية تشر
عيادات 

االسنان

454674 041بناء ريمون نرصة, قرب معهد دار المعرفة, شارع الجمهوريةمدينة- الالذقية الالذقية محمد حسان يونس عيدو
عيادات 

االسنان

بية)شارع سوريا - دوار هارونمدينة- الالذقية الالذقية مراد محمد سلوم اد الير 219885 041جانب أزهار فيتونيا (أوتسير
عيادات 

االسنان

ي الثانوية- دوير بعبدة جبلةالالذقية ايهم علي علي
ر
ف 816331 041شر

عيادات 

االسنان

OWN041 801010 العمارةجبلةالالذقية بهجت علي أسعد
عيادات 

االسنان

767116 - 827204 041بناء اإلخاء-شارع العمارةجبلةالالذقية فادي محمد صقر
عيادات 

االسنان

860466-041بيت ياشوطجبلةالالذقية نجاة حكمت عبد الحميد
عيادات 

االسنان

يتلالعمارةجبلةالالذقية يزن مالك كاسو 806190 041مقابل مركز سير
عيادات 

االسنان

2255704 021مببى عاصيشارع زكي باشا, الجميليةمدينة- حلب حلب   أحمد عمر السلطان
عيادات 

االسنان

2123193 021خلف سينما اوغاريت- عزيزية مدينة- حلب حلب   خالد اسماعيل الجوير
عيادات 

االسنان

4666611 4021ط, بناء حدادفوق ملبوسات رندير, مقابل مشفى سلوم,  السليمانيةمدينة- حلب حلب   رامي اسكندر جلو
عيادات 

االسنان

4644769 021مقابل كنيسة الشيان الكاثوليك  شارع النيالمدينة- حلب حلب   شكيس اسحاق اسكانيان
عيادات 

االسنان

ي
2277160 021مقابل مببى العطريالجميليةمدينة- حلب حلب  أنس محمود دملحى

عيادات 

االسنان

2118946 021بناء عجمي  عزيزية, شارع فارس الخوري, مقابل عنير مود لاللبسةمدينة- حلب حلب  برج كيفورك أطام
عيادات 

االسنان

4440105 021شارع عوجة الجب- السليمانية مدينة- حلب حلب انطوان جورج سباط
عيادات 

االسنان

ي 2214883 021حفارالشيان الجديدةمدينة- حلب حلب بيير كريم شباب 
عيادات 

االسنان

ي- محطة بغداد مدينة- حلب حلب جوزيف عبد الكريم حالق
ي الريحابى 2225408 021شارع اب 

عيادات 

االسنان

ين,   السبيلمدينة- حلب حلب حسام حسان امام طابق , جانب مشتل حلب األهليشارع تشر

ي
ارصى

021 2287538
عيادات 

االسنان

2211442 021شارع اسكندرون,   جميليةمدينة- حلب حلب رهف محمد كردي
عيادات 

االسنان

2632002 021عيادات هيا- دوار البولمان - المحافظة مدينة- حلب حلب روكان حاج عبدو
عيادات 

االسنان

5733054 021مقابل مدرسة الكمال- الحي الثالث - الحمدانية مدينة- حلب حلب زكريا احمد حموي
عيادات 

االسنان
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212949 021ساحة العزيزيةمدينة- حلب حلب سمعان جوزيف زيرية
عيادات 

االسنان

ى ام - الجميلية مدينة- حلب حلب عالم عباس شاهير اث- آخر خط الير 5210833 021جانب مكتبة دار الير
عيادات 

االسنان

ام - الجميلية مدينة- حلب حلب فادي بكري حيصو اث- آخر خط الير 2259996 021جانب مكتبة دار الير
عيادات 

االسنان

ابة يتل- عوجة الجب مدينة- حلب حلب فتحي منصور جوزيف شر 4667056 021خلف السير
عيادات 

االسنان

2236394 3021بناء القدس, طابق شارع اسكندرون,   جميليةمدينة- حلب حلب معتصم حسان دبابو
عيادات 

االسنان

2214883 021امام صوامع الحبوب- الشيان القديمة مدينة- حلب حلب نائله الياس نحاس
عيادات 

االسنان

4468619 021ن.ت.خلف بناء م,   سليمانيةمدينة- حلب حلب ناض ديب سمعان
عيادات 

االسنان

ى2الحي الثالث بناء رقم - الحمدانية مدينة- حلب حلب نور جمعة تتان 5717629 021 نزلة المختار اول مفرق عل اليمير
عيادات 

االسنان

ي بناية - الجميلية مدينة- حلب حلب هشام محمد خليل ين6شارع البحير 2270848 021 تشر
عيادات 

االسنان

اد الرئيسي مقابل مؤسسة الكهرباء عبارة النادر السقيلبيةحماة اسامة فريد نسب ي2االتوسير
6770776 033 طابق ثابى

عيادات 

االسنان

6773050 033شارع العامالسقيلبيةحماة سمير سالم وردة
عيادات 

االسنان

ي عزيز ابو حامضة
698082 6773707 033الشارع العامالسقيلبيةحماة طوبى

عيادات 

االسنان

6773649 033السوق الرئيسيالسقيلبيةحماة غياث عبد المسيح ضاهر
عيادات 

االسنان

932555426الصقيلبية- سوق الرئيسي السقيلبيةحماة فؤاد حنا اليوسف
عيادات 

االسنان

6360054 033الشارع العام- حوارات عمرين السقيلبيةحماة كاظم محمود الخطيب
عيادات 

االسنان

ى بطرس و بولص- السلطانية السقيلبيةحماة ليندا جميل الشامات 6774746 033جانب كنيسة القديسير
عيادات 

االسنان

0336774500 6775515 033الطريق العامالسقيلبيةحماة يطرس ضاهر الضاهر
عيادات 

االسنان

6484803 033شطجه- الغاب السقيلبيةحماة يوسف حسن سليمان
عيادات 

االسنان

ي حلفاياحماة عبد هللا احمد دناور 460998 033 - 4607019 033الشارع العام-  الحي الغرب 
عيادات 

االسنان

4857267 033قمانةالريف- حماة حماة باسل محمد ابراهيم
عيادات 

االسنان

ى يونس الجمال 4988241 033قرية الموعةالريف- حماة حماة حسير
عيادات 

االسنان

2228225 033الباروديةالريف- حماة حماة نرص عبد الرحمن عبد الرحمن
عيادات 

االسنان

2224981 033 - 2760144 033بناء النوري- مقابل مركز االيمن الدولي - باب طرابلس المدينة- حماة حماة باسم رياض جمال
عيادات 

االسنان

2215551 033فوق الصيدلية العمالية- الحاضى المدينة- حماة حماة بشار عبد الرزاق سعد الدين
عيادات 

االسنان

2422459 033قرب جامع الهدى- طريق حلب القديم المدينة- حماة حماة حسام هاشم خباز
عيادات 

االسنان
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2311305 033جانب فرن أبو حسون- جنوب الملعب - طريق حمص المدينة- حماة حماة رائد صالح الخضير
عيادات 

االسنان

يعة المدينة- حماة حماة ريما محمد مرهف سلطان 2516200 033مقابل مرآب أمن الدولة- الشر
عيادات 

االسنان

ي الفداء المدينة- حماة حماة سح  محمد الخطيب 2211850 033جانب جامع القان- الباشورة - شارع اب 
عيادات 

االسنان

2766650 033حي البعثالمدينة- حماة حماة عائشة محمود الكنج
عيادات 

االسنان

2243991 26033شارع استوديو - الدباغة المدينة- حماة حماة عالء وليد تعلوب
عيادات 

االسنان

2227131 033مقابل سوق الصاغة- المرابط المدينة- حماة حماة عماد الدين عبد العزيز الحلو الحالق
عيادات 

االسنان

2424125 - 2218620 033مقابل المحافظةالمدينة- حماة حماة عماد محمد خليل
عيادات 

االسنان

2242606 033مقابل صيدلية شاكر-  آذار 8ش المدينة- حماة حماة فراس بسام جمال
عيادات 

االسنان

2525783 033فوق صيدلية الجامعة- مقابل ملجأ األيتام - المرابط المدينة- حماة حماة فواز احمد رامز جابر
عيادات 

االسنان

يالمدينة- حماة حماة ماريو تامر العبد هللا 4228377 033الحي الجنوب 
عيادات 

االسنان

7551147 033 - 7557601 033السيوفاتالمدينة- حماة حماة مازن حسن دنيا
عيادات 

االسنان

ى اللوزة المدينة- حماة حماة محمد عالء الدين حسن المرصي 2316255 033مقابل الجب- دوار االسكان - عير
عيادات 

االسنان

2521856 033دوار المحطة خلف مطعم قيطازالمدينة- حماة حماة محمد محمود الناض
عيادات 

االسنان

2226900 033 - 2523004 033موقف بغدادالمدينة- حماة حماة هيفاء عبد الكريم الزعيم
عيادات 

االسنان

ي الفداء -طريق حمص  المدينة- حماة حماة وفاء محمد االبراهيم 2316390 033جانب مدرسة شحود بغدادي- الجزيرة الرابعة - ضاحية اب 
عيادات 

االسنان

7558707 033غرب الثانوية- الشارع العام سلحبحماة توفيق خير بك
عيادات 

االسنان

7552900 033الشارع العامسلحبحماة حيدر محمد حيدر
عيادات 

االسنان

7559185 033بناء البلديهسلحبحماة مرشد راكان مرشد
عيادات 

االسنان

8834404 033سوق القماش- شارع السعن سلميةحماة أمجد منجد عجمية
عيادات 

االسنان

8816583 033شارع الثورةسلميةحماة احمد اسماعيل عواد
عيادات 

االسنان

8812512 033شارع حماهسلميةحماة اسماعيل احمد خضور
عيادات 

االسنان

8841188 033شارع حماةسلميةحماة جوليا عبد هللا حيدر
عيادات 

االسنان

8222922 033طريق العاصي القديم- تلدرة سلميةحماة حسن حاتم فطوم
عيادات 

االسنان

ي
ي- بناء فندق السالم - شارع السعن سلميةحماة عبد الكريم اسماعيل الشعرابى

8846108 033طابق اول فبى
عيادات 

االسنان

8220800 033الساحة العامة- الكافات سلميةحماة عدنان ديوب ديوب
عيادات 

االسنان
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8817329 033شارع الثورةسلميةحماة غفران علي مسعود
عيادات 

االسنان

8843007 033جانب صيدلية الخطيبجانب صيدلية الخطيب- شارع الثورة سلميةحماة هشام احمد غالي
عيادات 

االسنان

8844745 033جانب الحمام االثريسلميةحماة هند محمد نور الحمصي
عيادات 

االسنان

4452014 033فوق مكتبة العيس- الشارع العام طيبة االمامحماة محمد احمد العبدهللا
عيادات 

االسنان

يمحردةحماة أيمن ابراهيم درويش
ى
اف 4731593 033شمالي المستوصف االشر

عيادات 

االسنان

ي جانب الكنيسةمحردةحماة ابراهيم حبيب السلوم
ر
ف 473008 033 الحي الشر

عيادات 

االسنان

ي المحالج- الشارع العام محردةحماة بشار ابراهيم جربوع 4742502 033غرب 
عيادات 

االسنان

يمحردةحماة حبيب شحادة زحلوق
NEAR THE SPORTS CENTER033 4735356 جانب المركز الرياصى

عيادات 

االسنان

4734887 033مقابل مكتب االهلية- الشارع العام محردةحماة زياد فهد بلحوس
عيادات 

االسنان

يمحردةحماة عازار الياس برهوم
ي نادي محردة الرياصى

ر
ف 4735241 033شر

عيادات 

االسنان

ي محردةحماة فادي محفوض عقاد
ر
ف 4735653 033الشارع العام-  الحي الشر

عيادات 

االسنان

ق الناي العائليمحردةحماة نزيه يوسف سموع
4730038 033شر

عيادات 

االسنان

7365570 033 - 7366068 033شمال الطريق العام- الحارة الوسىط غرب المستوصف - قرية بعرين مصيافحماة باسم حامد عبيدو
عيادات 

االسنان

6756687 033الساحة العامةمصيافحماة تمام احمد الراس
عيادات 

االسنان

يمصيافحماة تمام عدنان البيطار 7714737 - 7714736 - 7716448 033الشارع الغرب 
عيادات 

االسنان

OWN033 7714525جانب المؤسسة العسكريةمصيافحماة ريما محمد درزي
عيادات 

االسنان

7711470 033شارع الوراقةمصيافحماة علي رمضان مخلوف
عيادات 

االسنان

7677949 033جانب الطريق العام- البياضية مصيافحماة فراس نمر عيس
عيادات 

االسنان

754454 033السوق التجاري- جب رملة مصيافحماة محمد سليمان منيف
عيادات 

االسنان

7122117 033وادي العيونمصيافحماة مناف عزت محمد
عيادات 

االسنان

7225557 033دير مامامصيافحماة ندى عبد الساتر خضور
عيادات 

االسنان

7734768 031جانب حلويات الوادي- الشارع الرئيسي -كفرا - وادي النضارة - الحواش الحواشحمص بسيم عيس النداف
عيادات 

االسنان

7443115 031الساحة,  الحواش الحواشحمص عصام ميشيل حنا
عيادات 

االسنان

7730721 1031ط-الساحة العامة - كفرا تلكلخحمص كميل عادل دبورة
عيادات 

االسنان

ي- قرية قطينة ريف- حمص حمص بسام بدري شليل 4406944 031الحي الغرب 
عيادات 

االسنان
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2755997 031عكرمة الجديدة, شارع جي  ضومط, بجانب مشفى الزعيممدينة- حمص حمص  مازن حبيب ناض
عيادات 

االسنان

2616525 031مقابل قلعة العروس- الشارع الرئيسي - الزهراء مدينة- حمص حمص أياد نظمي بلول
عيادات 

االسنان

ي يوسف
7374999 031جانب المؤسسة االستهالكية- فاحل - القبو مدينة- حمص حمص ابراهيم بعيبر

عيادات 

االسنان

2769228-031جنوب مدرسة عكرمة المخزومي- عكرمة الجديدة مدينة- حمص حمص احمد سميح معروف
عيادات 

االسنان

2455050 031جانب مكتبة عباس- الكورنيش - البغطاسية - الدبالن مدينة- حمص حمص احمد صبحي محمد اكسم االتاشي
عيادات 

االسنان

ي الرئيسي - وادي الذهب مدينة- حمص حمص احمد معال السالمة 2773149 031جانب بن الباسل واستوديو مونديال- شارع محمد الخرصى
عيادات 

االسنان

2136601 031بناء احوش وطرابلسيالمحطةمدينة- حمص حمص اميل توفيق طرابلسي
عيادات 

االسنان

ك هة مدينة- حمص حمص جورج رفيق الير ى 2118194 031 - 2118191 64031شارع الشهداء بناء - اليى
عيادات 

االسنان

2631002 031الشارع الرئيسي- الزهراء مدينة- حمص حمص حسام محمد عودة
عيادات 

االسنان

ازيل,  االنشاءات مدينة- حمص حمص حسان راتب الفاخوري 2112020 031شارع الي 
عيادات 

االسنان

2637038 031مقابل صيدلية ميهوب- شارع محمد الفاضل - الزهراء مدينة- حمص حمص حيان ابراهيم الحسن
عيادات 

االسنان

2115344 031خلف مساكن المصفاه- كرم الشامي - القصور مدينة- حمص حمص راتب سعدهللا المنشف
عيادات 

االسنان

2616584 031شارع الجزار األرمنمدينة- حمص حمص زياد اسعد ابراهيم
عيادات 

االسنان

2751088 031شارع األهرام جانب مشفى النهضة- وادي الذهب مدينة- حمص حمص سامر علي ناض
عيادات 

االسنان

ي,  األرمنمدينة- حمص حمص سمير محمد علي
OWN031 2616656النبيغة الزبيبى

عيادات 

االسنان

هة مدينة- حمص حمص شاردي عبدهللا جروج ى ي- اليى
2133134 031شارع البستابى

عيادات 

االسنان

ي
ى
2752516 4031ش, شارع شكر هالل   ضاحية الوليدمدينة- حمص حمص صفاء محمود نيصاف

عيادات 

االسنان

312474525شارع الحميدية الرئيسيمدينة- حمص حمص طالل عفيف الزهر
عيادات 

االسنان

2136898 031قرب حديقة العدوية, شارع اللواء , العدويةمدينة- حمص حمص عادل خليل انطكلي
عيادات 

االسنان

ي
2615011 031شارع ط - االرمن مدينة- حمص حمص عصام يوسف عسر

عيادات 

االسنان

طة مدينة- حمص حمص عماد محمود الملحم 2757877 5031زاوية الشارع رقم - الشارع الرئيسي - ضاحية الوليد - مساكن الشر
عيادات 

االسنان

ي
ى
2759400 - 2766350 031شارع شكري هالل,  ضاحية الوليد مدينة- حمص حمص غبى محمود نيصاف

عيادات 

االسنان

2618707 031منتصف شارع الزهراء الرئيسيمدينة- حمص حمص قصي خرصى الحمود
عيادات 

االسنان

2636250 031(5)قرب المرصف التجاري شارع زيدلمدينة- حمص حمص كمال تركي السبعة
عيادات 

االسنان

ي - الزهراء مدينة- حمص حمص المع رجب الساحلي 2635919 031شارع وضاح اليمن- جانب مدرسة محسن عباس - االرمن الجنوب 
عيادات 

االسنان
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2625957 031مقابل مدرسة سناء حميدليالشارع الرئيسي,   الزهراء مدينة- حمص حمص مازن أحمد سليمان
عيادات 

االسنان

ي مدينة- حمص حمص مالك رفعت االسعد بية- غرب مشفى الحياة - الكورنيش الغرب  2471346 031قرب مديرية الير
عيادات 

االسنان

2120954 031شارع حسان بن ثابت- المحطة - ساحة الحاج ثابت مدينة- حمص حمص محمد بشير محمد صالح الجندلي
عيادات 

االسنان

ي
ي بالقرب من محالت االيهم- وادي الذهب مدينة- حمص حمص محمود انور الجورابى 2760600 031شارع الخرصى

عيادات 

االسنان

7185762 031الشارع الرئيسي- القبو مدينة- حمص حمص محمود سليم سليم
عيادات 

االسنان

ي ي, مقابل المسبح البلدي , جانب الملعب البلدي مدينة- حمص حمص مروان ظهير الدروب  2221161 - 2221103 031مركز الحمراء الطب 
عيادات 

االسنان

يال خوري 2620191 031الشارع الرئيسي- حي االرمن - شارع األرمن مدينة- حمص حمص نجاح كي 
عيادات 

االسنان

هة مدينة- حمص حمص نورما شي بالن ى 2137767 031شارع سحبان- اليى
عيادات 

االسنان

2461864 2031بناء برج الديك ط- الشارع الرئيسي - الدبالن - البغطاسية مدينة- حمص حمص هيثم فؤاد غرير
عيادات 

االسنان

ىحمص احمد حبيب حمدان 7751334 031شارع األطباءشير
عيادات 

االسنان

ل رقم - شارع الرئيس حافظ األسد - الحي الشمالي صددحمص سيمون موش حنون ى 5543269 54031ميى
عيادات 

االسنان

4408601 031قرب الكراج الرئيسيقطيناحمص جورج ميشيل صباغ
عيادات 

االسنان

7734521-031الشارع العاممرمريتاحمص شادي عيس المنصور
عيادات 

االسنان

837106 015الحي الشمالي- قرفا ريف- درعا درعا عامر محمد الغزالي
عيادات 

االسنان

221257 015مقابل حلويات العروسة-  حي السبيل - المحطة مدينة- درعا درعا امل محمد الصبيح المحايد
عيادات 

االسنان

221961 015جانب الكراجات- الكاشف الشمالي - المحطة مدينة- درعا درعا رزق موفق ابازيد
عيادات 

االسنان

5421775 011مقابل النادي العائلي– قصاع – باب توما دمشقدمشق   حبيب مثلج السلوم
عيادات 

االسنان

5122918 011شارع فالفل عل كيفك, مقابل السكن الجامعي, مساكن برزةدمشقدمشق   سعيد محمد محرصى
عيادات 

االسنان

ي
ABO AREF BLDG , 1ST FLOOR011 3741985جانب قسم الصالحية, شارع ناظم باشا, مصطبة, مهاجريندمشقدمشق  بشار عادل مسوبر

عيادات 

االسنان

2316030 2011ط, بناء الهالل األحمر ساحة يوسف العظمة, الصالحية دمشقدمشق  صفوان فؤاد جابر
عيادات 

االسنان

ى 2742495 011ساحة شمدين الشيخ خالد ركن الديندمشقدمشق أحمد عبد هللا شاهير
عيادات 

االسنان

2726882 011جانب ادارة الحج ركن الدين بكاريدمشقدمشق أحمد ناظم طلس
عيادات 

االسنان

4475512 011القبو (70)بناء الخماسية مقابل مدرسة الواقدي, التجارةدمشقدمشق أنجال جورج الخوري
عيادات 

االسنان

4457924 011جانب حلويات السلطانشارع بغداددمشقدمشقسليم الفقير. أنس م
عيادات 

االسنان

3311225 011جادة ابن المقدم خلف جامع الجشالجش االبيضدمشقدمشق أوس فوزي دنان
عيادات 

االسنان
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وع دمر دمشقدمشق ابراهيم عازر البشارة 3164946 26011سوق  - 7جزيرة - مشر
عيادات 

االسنان

4463326 011بناء مطعم العاللي ساحة عرنوسدمشقدمشق احمد صالح الدين اللولو
عيادات 

االسنان

ى بكداش ة- شارع حافظ ابراهيم - الشعالن دمشقدمشق احمد محمد معير 3313940-3311721 011سوق الخرصى
عيادات 

االسنان

ى-  خزان 86مزة جبل دمشقدمشق احمد يوسف محمد 6633084 011جانب صيدلية مجدولير
عيادات 

االسنان

ي 
ي التقبى

44676776 011المزرعة, شارع الشهبندردمشقدمشقمنصور رفاعي العاصي-  المركز السبى
عيادات 

االسنان

يدمشقدمشق الياس أبو داوود
3332880 011شارع الزاهرة,  طليابى

عيادات 

االسنان

ى الشاوي 5421233 6011الجادة قصاع, برج الروس , مقابل بينتوندمشقدمشق الياس حنير
عيادات 

االسنان

6633389 011مقابل صيدلية غفار حيدر-آخر خط الشفيس-مساكن الحرسدمشقدمشق اياد عبد الرزاق الونوس
عيادات 

االسنان

يدمشقدمشق اياد كمال المهنا
4617775 011القيو , 12بناء رقم شارع الناضة, كورنيش, زبلطابى

عيادات 

االسنان

انشارع الثورةدمشقدمشق ايمان فريد عازر 2324444 011بناء الطير
عيادات 

االسنان

ي 4444500 011مقابل مشفى الزهراوي قصاعدمشقدمشق بسام شكيس دروب 
عيادات 

االسنان

ي ,الزاهرة القديمةدمشقدمشق بسام منير العسة ففوق مطعم طارق, تقاطع الزاهرة مع المتحلق الجنوب  8889555 011مببى شر
عيادات 

االسنان

ي
ى
6616085 011جانب بن الهبج- الشارع العام - مزة جبل دمشقدمشق تمام سهيل النوف

عيادات 

االسنان

5434332 011جانب مخي  ناصيفبرج الروس, قصاع دمشقدمشق جهاد فريد الخوري
عيادات 

االسنان

دان ى السالم ساحة باب مصلدمشقدمشق جهاد محمد بشير الي  8818435 011فوق مخي 
عيادات 

االسنان

4475217 011بناء الحدادشارع مارسيل كرامة, قصاعدمشقدمشق جورج غسان الحداد
عيادات 

االسنان

3716511 1011ط, بناء مرصي جانب جامع مرابط, شارع ناظم باشا , مهاجرين دمشقدمشق حسناء عبد الرحمن قلع
عيادات 

االسنان

ي
ي , شارع العابد دمشقدمشق حمدو عبد الكريم القاصى 4449444 011مقابل مطعم بارون, جادة البحير

عيادات 

االسنان

949955888مقابل مطعم ست الشام- خلق فندق الداما روز - ابو رمانة دمشقدمشقعيادة النشاوي السنية-  دانة عدنان مسلم 
عيادات 

االسنان

ي فواز شلش
ى
 اول دويلعةدمشقدمشق راف

مقابل دخلة , مقابل ازياء المليونير 

المدارس
011 4729607 - 4731898

عيادات 

االسنان

وع دمر - 4جانب صيدلية حي الورود- الكازية - حي الورود دمشقدمشق رجاء علي أحمد 3129225 011مشر
عيادات 

االسنان

ي
6625166 011موقف السوق-  مزة جبل دمشقدمشق رنوة صديق صدقبى

عيادات 

االسنان

3131556 011مقابل مكتب المختار منطقة الورددمشقدمشق سائر محمود حسن
عيادات 

االسنان

يشارع حلب, قصاع دمشقدمشق سامر يوسف خياطة
4421312 011نزلة الغسابى

عيادات 

االسنان

ي- جادة الكويت - الصالحية دمشقدمشق سامي جوزيف فتوح
3312777 011جانب مراب الحمرا الطابفر

عيادات 

االسنان
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4470557 011القصور شارع مطعم السنابلدمشقدمشق سامية الشاعر
عيادات 

االسنان

ىدمشقدمشق سعيد سمير عواد 2240938 011بناء كردوس طابق اولفوق مكتبة ابن سينا, تجهير
عيادات 

االسنان

6667585 011خلف بن ابو سمرة- شيخ سعد - مزة دمشقدمشق سليمان خرصى سليمان
عيادات 

االسنان

2252262 011مقابل جريدة الثورةدوار كفرسوسةدمشقدمشق سهير محمد السكاف
عيادات 

االسنان

ين عدنان الخطيب وع دمر دمشقدمشق سير ي- الحارة الجديدة - مشر
3116514 011مقابل صيدلية عال القاصى

عيادات 

االسنان

5126955 011جانب برصيات النايا, بعد جامع ابراهيم الخليل, شارع العام ,  مساكن برزةدمشقدمشق شحادة محمود سليمان
عيادات 

االسنان

يف محمد سليم بركات 3327875 011بناء عبد الصمدعفيف,  جش أبيض دمشقدمشق شر
عيادات 

االسنان

ي وع دمردمشقدمشق صفوان محمد قرب  3130400 7011بناء رقم 11جزيرة , مشر
عيادات 

االسنان

اد حاميش, مساكن برزةدمشقدمشق عامر حسن منصور 5124066 011مقابل الكازيةاوتسير
عيادات 

االسنان

5443335 011مقابل مطعم شادوز- شارع الدير - باب توما دمشقدمشق عبد هللا جورج حداد
عيادات 

االسنان

ي,  ابو رمانةدمشقدمشق عبد الهادي محمد الزين
3332167 011مقابل مطعم الفاندومشارع نزار قبابى

عيادات 

االسنان

وع دمردمشقدمشق عمار عبد الوهاب القصص 3120842 011خلف سوق السابعة , 8برج  , 7جزيرة , مشر
عيادات 

االسنان

ى, برامكةدمشقدمشق عمار علي حامضة 2124763 011بناء القدشي, شارع معن بن زائدة, مقابل القيادة القومية, جانب مجمع االمويير
عيادات 

االسنان

يدمشقدمشق عمر زهير غزال
3320198 011شارع زهراء,  طليابى

عيادات 

االسنان

ي ديب
6111150 011بناء االخاء, مفرق برج تالة شارع المطار,  مزة فيالت دمشقدمشق غيالن هابى

عيادات 

االسنان

ي
2321222 011برج الصالحية شارع العابددمشقدمشق فؤاد صالح الدين مهايبى

عيادات 

االسنان

6625515 011 مدرسة آخر خط الشفيس جانب بقالية فادي86مزة دمشقدمشق قيس محمود علي
عيادات 

االسنان

2251451 011مقابل صيدلية االخالص دوار كفوسوسةدمشقدمشقحسان ابو العالء الزين. م
عيادات 

االسنان

ى دمشقدمشق مازن مطانيوس جبلي ى-  عباسيير  عباسيير
4437402 011ضمن مشفى

عيادات 

االسنان

ا ى دمشقدمشق مالك عطا جي  4446869 33011بناء رقم شارع قصاع,  ساحة العباسيير
عيادات 

االسنان

5424424 011بناء حتحوتجانب تسجيالت المحطة, ساحة باب توما دمشقدمشق ماهر سمعان حداد
عيادات 

االسنان

6315231 011جانب مدرسة االسكندرون, التضامندمشقدمشق محسنة حمود الدعبل
عيادات 

االسنان

يا- الميدان دمشقدمشق محمد اسامة محمد صالح أبو جيب 8835936 011جانب كراجات نهر عيشة- جانب جامع الير
عيادات 

االسنان

ى دمشقدمشق محمد باسم محمد دعبول ي ساحة سوق الخضار,  شارع األمير 5441236 1011ط, بناء قهوح 
عيادات 

االسنان

ى بية بناء رقم ,  الجش األبيض دمشقدمشق محمد جميل أحمد ياسير 3322579 1011, الطابق 28رقم 28دوار وزارة الير
عيادات 

االسنان
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ى ابن العميد رقم مقابل افران ابن العميد,  ركن الدين دمشقدمشق محمد خالد مصطفى الحامد 2720009 4011مخي 
عيادات 

االسنان

4423525 011بجانب أدارة التجنيد العامة شارع مرشد خاطردمشقدمشق محمد سامر وليد شحرور
عيادات 

االسنان

6626886 011مقابل المدرسة-شارع المدرسة-86مزة جبل دمشقدمشق محمد صالح حميدان
عيادات 

االسنان

ي ي كاتب  4458092 011القبو, تحت مديرية الصحة,   ساحة الشهبندر دمشقدمشق محمد عز الدين عرب 
عيادات 

االسنان

3716306 43011بناء شارع منصور,  مهاجرين دمشقدمشق محمد علي حمادة
عيادات 

االسنان

اد دمشقدمشق محمد فاتح زاهر عنبتاوي 6615681 011حلف مشفى الرازي- مزة اوتوسير
عيادات 

االسنان

4444598 011بناء صيادلة الريفشارع بغداددمشقدمشق محمد فادي نظمي ديروان
عيادات 

االسنان

5141593 011جانب جامع الرحمة- نادي قاسيون - مساكن برزة دمشقدمشق محمد فراس انور قاسم
عيادات 

االسنان

4423629 011بعد حلويات نفيسةشارع عمر المختار,  ساحة عرنوسدمشقدمشق محمد لؤي محمد زهير اسطنبولي
عيادات 

االسنان

 ساحة الشهبندردمشقدمشق محمد مازن زهير حواصلي
رئاسة مجلس الوزراء , مقابل مركز 

أدهم اسماعيل
011 4420134

عيادات 

االسنان

2757235 011ساحة الجبة الميساتدمشقدمشق محمد مروان القدشي
عيادات 

االسنان

ي, شعالن دمشقدمشقنهاد حموي. محمد منير م 3345965 011شارع حبوب 
عيادات 

االسنان

2238012 011مقابل موقف الشويكي- شارع خالد بن الوليد دمشقدمشق محمد هيثم بشير البلبيسي
عيادات 

االسنان

ي مقابل جامع زيد, شارع خالد بن الوليد , الفحامة دمشقدمشق محمود محمد عموري 2216927 1011ط,  مجمع ملص الطب 
عيادات 

االسنان

ى زكريا بركات وع دمر دمشقدمشق معير 3135391 011بناء االنشاءات العسكرية- جانب جانب جامع خالد بن الوليد  - 3جزيرة - مشر
عيادات 

االسنان

ى الفاعور 3349644 011فوق صيدلية ابن سينا, شهدا , صالحية دمشقدمشق ملهم ياسير
عيادات 

االسنان

يشارع الملك فيصل,  برج الروسدمشقدمشق ميشيل انطوان فراية
4429347 011بناء طبابى

عيادات 

االسنان

ي
ي ببى 5428906 011امتداد شارع بغداد , مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنسيدمشقدمشق ميشيل جورح 

عيادات 

االسنان

ة ى مساكن برزةدمشقدمشق ميشيل عطا جي   الحسنير
5127374 011مقابل مشفى

عيادات 

االسنان

ي , برج الروس , قصاع دمشقدمشق ميشيل نيقوال زعرورة
5427366 011مقابل صيدلية القصاع, شارع بطرس بستابى

عيادات 

االسنان

4440689 011بناء حزب الشيوعي السوري, شارع عمر المختار, ساحة الشهبندر, المزرعةدمشقدمشق نظريت بوياجيان
عيادات 

االسنان

يا,  ميداندمشقدمشق نور الدين زباد 8889399 011مقابل صيدلية بهاءجانب صيدلية الير
عيادات 

االسنان

5442742 2011ط, فوق محل النظارات مقابل معجنات القشلة, الشارع العام ,  باب توما دمشقدمشق وسيم نزيه العيد
عيادات 

االسنان

يدمشقدمشق وليد محمد صالح الدين الخربوطلي
3331879 011خلف جامع الجش األبيض جادة السهم بناء العجان طابق أرصى

عيادات 

االسنان

4428055 011مقابل السفارة البلغارية ساحة عرنوسدمشقدمشق وهب محمد زيود
عيادات 

االسنان
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8129159 011جانب صيدلية كلثوم- جانب جامع خديجة - ميدان دمشقدمشق يوسف حسن العر
عيادات 

االسنان

ي طالبالصبورةريف دمشق محمد خير خرصى بالن 3910143 011مقابل جامع علي بن اب 
عيادات 

االسنان

6800075 - 68099100 011مقابل صيدلية رهففوق سوبرماركت حمودة, مقابل فروج عبد الحميد ,  شارع الجالء جديدة عرطوزريف دمشق   حسام الدين غصوب غصوب
عيادات 

االسنان

5621467 011بناء كحولشارع الروضة جانب روضة طالئع جراماناجرماناريف دمشق   أمل بطرس نسب
عيادات 

االسنان

5610070 011فوق مفروشات السلطان- مقابل موقف الروضة -  الشارع الرئيسي جرماناريف دمشق   جواد نديم حداد
عيادات 

االسنان

5645935 011 شارع مطعم النوافيرجرماناريف دمشق   عزيز مطانيوس مواس
عيادات 

االسنان

5624754 011بناء الدكاكحي الوحدة , شارع سلطان االطرش , دخلة عصير هاوايجرماناريف دمشق  فادي عيس أبو سمرة
عيادات 

االسنان

5616758 011دخلة محالت فالحة, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق رامي سليم األحمر
عيادات 

االسنان

5631556 011مقابل مطعم النبيلشارع الروضةجرماناريف دمشق سامي جوزيف عيد
عيادات 

االسنان

944780520دخلة الحمام- منطقة الروضة جرماناريف دمشق عبد هللا محمد راشد
عيادات 

االسنان

5658439 011جانب الكازيةجرماناريف دمشق غادي عبد المسيح قرقور
عيادات 

االسنان

5654464 011فوق عصير النوافير- القوس جرماناريف دمشق فارس ميشيل سعيد
عيادات 

االسنان

5641857 011جانب البلدية القديمة, فوق مطعم النجوم, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق فهد أنطون ساحلي
عيادات 

االسنان

5635294 011مقابل عيادة يوسف برو الشعاعيةساحة السيوفجرماناريف دمشق مراد سعيد المشة
عيادات 

االسنان

5643078 011مقابل مفرق القريات- الشارع العام جرماناريف دمشق وسيم فوزي عساف
عيادات 

االسنان

ي- مقابل حلويات نبيل نفيسة - ساحة الرئيس جرماناريف دمشق وهيب مطانيوس خرما 5615967 011بناء المختار الحلب 
عيادات 

االسنان

947542055فوق محمصة ملك الموالح- ساحة الرئيس جرماناريف دمشق يمان الحداد
عيادات 

االسنان

ف فايز سالمة 6733614 011موقف الفرنصحناياريف دمشق أشر
عيادات 

االسنان

ريف دمشق عادل جوزيف عبد الكريم خيمي
- ضاحية األسد 

حرستا
أ , 3جزيرة , ضاحية األسد ي, 10محرصى

ي , 10 أ3بناء رقم بطابق أرصى
5350362 011طابق أرصى

عيادات 

االسنان

3445523 011 دوار تروي1جزيرة اي ضاحية- قدسيا ريف دمشق غالب طالب العبيد
عيادات 

االسنان

6880686 011جانب المدرسة االبتدائية- الشارع الرئيسي - دربل قرى أخرىريف دمشق محمد نور علي دحبور
عيادات 

االسنان

6824736 011مقابل الطابو, الشارع العام قطناريف دمشق   سامر نعمان أبو عسلي
عيادات 

االسنان

ي معضمية الشامريف دمشق عالء بهجت محسن
ر
ف وع بعد صيدلية رنا شورى- الحي الشر 6249844 011شارع المشر

عيادات 

االسنان

وعمعضمية الشامريف دمشق نرص علي احمد 6250566 011شارع المشر
عيادات 

االسنان

ريف دمشق كناز دياب دياب
معضمية 

القلمون
117234994مقابل صيدلية مروان- شارع المدرسة 

عيادات 

االسنان
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ودريف دمشق   عماد نقوال سالمة 7810301 1011ط, بناء كبور   ساحة السوقيي 
عيادات 

االسنان

OWN043 733880دوار وادي العيون, مركز المدينةالشيخ بدرطرطوس   بسام سعيد شعبان
عيادات 

االسنان

731397 043جانب الصيدلية العماليةالشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس   فايز ابراهيم حسن
عيادات 

االسنان

734918 043مقابل الخدمات الفنية- الشيخ بدر الشيخ بدرطرطوس أيمن محمد حسن
عيادات 

االسنان

يدالشيخ بدرطرطوس فاتن صالح حيدر 733740 043طريق الي 
عيادات 

االسنان

ي, بناء الياس حبيب2بناء الياس حبيب ط, شارع جول جمال, بانياسبانياسطرطوس امجد مدحت عطية
726226 043الطابق الثابى

عيادات 

االسنان

يبانياسطرطوس بشار عقل سلمان
716280 043مقابل المشفى الوطبى

عيادات 

االسنان

يا الوردة الحمراء, شارع جول جمالبانياسطرطوس حسان محي الدين شيحا OWN043 718690فوق كافتير
عيادات 

االسنان

يصافيتاطرطوس   حسن سعيد عباس ي الحي الغرب 
ى الرياصى 536200 043جانب نادي شاهير

عيادات 

االسنان

OWN043 532591الكراجاتصافيتاطرطوس مازن جرجس عبود
عيادات 

االسنان

طرطوس   بسام محمد الشاعر
- طرطوس 

مدينة
OWN043 322122شارع الزهور,  مركز المدينة 

عيادات 

االسنان

طرطوس بشار طربيه محفوض
- طرطوس 

مدينة
ى, اللحودية OWN043 316216مقابل فندق شاهير

عيادات 

االسنان

طرطوس ساندا بسام الموعي
- طرطوس 

مدينة
223907 043غرب مؤسسة المياه- شارع الوكاالت - اللحودية 

عيادات 

االسنان

طرطوس عماد الشيخ
- طرطوس 

مدينة
210506 043جنوب الصيدلية العمالية, اللحودية

عيادات 

االسنان

طرطوس وسيم نورالدين عسكور
- طرطوس 

مدينة
OWN043 313566جانب الصيدلية العمالية, شارع الثورة

عيادات 

االسنان

يس, شارع المطل االخرصى مشبر الحلوطرطوس حسام عادل العويل فوق مكتب الكسي 
عيادات 

االسنان
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313109 052 المسجد الكبيرمدينة- الحسكة الحسكةيونس صالح.  مركز د
معالجة 

يائية ى فير

991262871دخلة حلويات الفوال- شارع جامع العجان - الشيخ ضاهر مدينة- الالذقية الالذقيةعائده زيدان.  مركز د
معالجة 

يائية ى فير

يائية ى 466629 230651041 041بناء ابة شامة- قرب جامع حورية -شارع قتيبة بن مسلم الباهلي - حي الصليبة مدينة- الالذقية الالذقية   دار أمل الشفاء للمعالجة الفير
معالجة 

يائية ى فير

يائية.  مركز د ى 439300 041مقابل مدرسة نديم رسالن, شارع الثورةمدينة- الالذقية الالذقيةعبير كنجو للمعالجة الفير
معالجة 

يائية ى فير

يائية ى 467374 467374041 041بناء زيدانمقابل الصحة المدرسية, شارع انطاكيا مدينة- الالذقية الالذقية   مركز مازن قرقماز للمعالجة الفير
معالجة 

يائية ى فير

يائية ى وتمدينة- الالذقية الالذقية  مركز زنوبيا للمعالجة الفير اشارع بير 213805 213805041 041فرب فندق الريفيير
معالجة 

يائية ى فير

ائية ى ى- الشارع الرئيسي - العمارة جبلةالالذقية مركز الرحمة للمعالجة الفير 824300 801025041 - 824300 041دخلة غرب حلويات ابو اللي 
معالجة 

يائية ى فير

ي. مركز د
ياب  ى ة للطب الفير كة الهرمشارع سعيد العاص,   الحاضىالمدينة- حماة حماةأمجد هي  2439611 1033ط,مقابل شر

معالجة 

يائية ى فير
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ي.  مركز الحياة, د 2784299 031جانب العيادات- كرم اللوز مدينة- حمص حمصسامر عح 
معالجة 

يائية ى فير

هةمدينة- حمص حمص مركز رنيم شحرور ى 2162547 2162547031 031مقابل صيدلية هزيمشارع الحضارة- حي اليى
معالجة 

يائية ى فير

932138182الزهراء جانب األسطورة للعرائسمدينة- حمص حمص مركز الدكتورة نشين طراف
معالجة 

يائية ى فير

ي
ياب  ى 5113933 011مقابل مركز الشام لالشعة- مساكن برزة دمشقدمشق مركز رأفت عدي للعالج الفير

معالجة 

يائية ى فير

4460632 4444824011 9011بناء رقم  شارع حلبدمشقدمشقبشار خير.  مركز د
معالجة 

يائية ى فير

يائية ى 3334828 011جانب اتحاد شبيبة الثورةالجش االبيض,  شارع نوري باشا دمشقدمشق مركز هشام طيان للمعالجة الفير
معالجة 

يائية ى فير

ي
ياب  ى ي للعالج الفير

دمشقدمشق مركز اناس الحسيبى
اد أول - مساكن برزة  ي )اسير

ة  - (شارع السوق - تحتابى كة - موقف صيدلي أمير مقابل شر

الهرم للرصافة
011 5141555

معالجة 

يائية ى فير

ى الكرش,  شارع بغداددمشقدمشق مركز جمانة سعد ومحمد حمصي 2325172 2315885011 011مقابل صيدلية الوردعير
معالجة 

يائية ى فير

ي
اددمشقدمشق مركز لؤي الحسيبى 6664263 011جانب فندق الجالء مزة أوتوسير

معالجة 

يائية ى فير

ي
ياب  ى ي الصحي للعالج الفير

5637333 011جانب مخي  الدكتور صياح ابراهيم, جانب حلويات نبيل نفيسة , ساحة السيد الرئيس جرماناريف دمشق المركز الرياصى
معالجة 

يائية ى فير

طرطوس  مركز فتاة
- طرطوس 

مدينة
370597 357033043 8043بناء رقم شارع الروضة,   الحمراء

معالجة 

يائية ى فير


