
NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALITY

يمديرية الصحةشارع بغدادالالذقيةالالذقية-  مشفى الباسل 
ى
تجمع المشاف

041 375682 041 

374716 041 374713
مشفى- 374717 041

ي اذار8شارع الالذقيةالالذقية-  مشفى المركزي  يقرب بن العلب  مشفى- 494479 478291041 041 478269 041قرب بن العلب 

وع الصليبيةالالذقية مشفى الطابيات الجراحي يالطابياتمشر مشفى- 362936 363000041 041 363651 041شارع احمد عرب 

 األهلي الجديد 
مشفى451278 479631041 041 479628 041 شارع االخطلشارع االمريكان اذار8شارع الالذقيةالالذقية-    مشفى

جانب بناء االوقافجانب بناء االوقاف اذار8شارع الالذقيةالالذقية-  مشفى االسد الجامعي  
041 450366 041 

478817 014 478828
مشفى - 

238403 041 238402 041مقابل المرصف الصناعيمقابل المرصف الصناعيشارع بغدادالالذقيةالالذقية-  مشفى الرازي الجراحي الحديث 
041 211112  041 

212527 -
مشفى

وع الصليبيةالالذقية   مشفى بحرو الجراحي ىمشر ىمقابل جامع الحسي  مشفى362987 361379041 041 361604 041مقابل جامع الحسي 

وع األوقافالزراعةالالذقيةيوسف علي.    مشفى د مشر
041 417471 041 

556127 041 436075
مشفى444901 041

ي   مركز الشفاء الطب 
ي)   مشفى

ى
يشارع بغدادالالذقية(الصوف

يمقابل المشفى الوطبى
مشفى- 477825 457550041 041 357440 041مقابل المشفى الوطبى

ين الجامعي  ينالزراعةالالذقيةالالذقية-  مشفى تشر جانب المدخل الرئيسي لجامعة تشر
041 558126 041 

600254 041 600255

041 558126  041 

440093
مشفى

مشفى804135 832222041 041شارع العمارةجبلةالالذقية  مشفى األسعد الجراحي

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

طة- الفرقان مدينة- حلب حلب مشفى الفرقان مشفى - 2633612 021خلف دوار الشر

الرازيمدينة- حلب حلب مشفى الرسالة

021 2280820 021 

2280810 021 2280830 

021 2280828

مشفى

 االمي 
شارع القاهرة, المحافظةمدينة- حلب حلب مشفى

021 2665551 021 

2631891 021 2667056
مشفى- 2665565 021

  حي األندلسمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى األندلس 
021 2660331 021 

2660330
مشفى- 2660322 021

  تجميل الفرقانمدينة- حلب حلب   مشفى العريان
مقابل الباب الشمالي لمعهد 

حلب

021 2639970 021 

2639971 021 2639972 

021 2639973

مشفى- 2689676 021

قسطاكي حمصيالعزيزيةمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى العزيزية 
021 2119044 021 

2122351
مشفى- 2119006 021

السليمانيةمدينة- حلب حلب مشفى الفاعور
مقابل المدرسة التجارية 

للبنات

012 4601600 021 

4601700 021 4601800
مشفى- 4646201 021

الشهباء الجديدةمدينة- حلب حلب مشفى فرح العاصي
سامي عاصي . مببى مشفى د

سابقا

021 2666032 021 

2666062 021 5050
مشفى

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

2664843
مشفى2646839 021

مشفى - 4441896 021ساحة المكاتب شارع الرياض سنير شويحنة- الجابرية مدينة- حلب حلب مشفى الجابرية



ي 
يمدينة- حلب حلبحلب-  مشفى المارتيبى

المارتيبى
021 2263456 021 

2263705 021 2264082
مشفى- 22891172 021

ي 
مشفى - 2264010 021طريق الفرقان- الكرة االرضية مدينة- حلب حلبمشفى نحاس-  مركز النور العيبى

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

5223641
مشفى5223642 021

ى  ر االستشاري لجراحة العيون ضيى ى  مركز اللي 

مشفى الحكمة
مشفى - 2644228 021مشفى الحكمة-  حي االندلس مدينة- حلب حلب

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

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

العروبةالسليمانيةمدينة- حلب حلب مشفى سلوم

021 4641877 021 

4641878 021 4644820 

021 46418730

مشفى- 4601222 021

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

2439402
مشفى2439403 033

مشفى2226888 2225253033 033 اذار8شارع المدينة- حماة حماة مشفى األصفر التخصصي

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

2416286 033 2411487
مشفى- 2430964

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

ي
مشفى - 2220213 033المساكن- طريق حمص المدينة- حماة حماة مشفى حماه الوطبى

خلف السجن المركزي- قصور المدينة- حماة حماة مشفى العيون و الجراحة التجميلية

033 2668501 

0332668502 033 

2668503

033 2668505 

226699555
مشفى

 (  جمعية الي  
ي, سوق الخضارسلميةحماةالسلمية)مشفى

شارع الطاب 
033 8817387 033 

8839900
مشفى- 8837600 033

جانب كازية القطريب, شارع السعدسلميةحماة مشفى السلمية التخصصي
033 8826888 033 

8825444
مشفى8830055 033

يمحردةحماةحماه- مشفى األكرم الجراحي  4733179 033 الشارع الرئيسي الحي الجنوب 
033 7498890  

4733981 -
مشفى

وسط المدينة- كراج االنطالق القديممحردةحماةحماة-  مشفى الحياة 
033 4731230 033 

4738231 033 4742950
مشفى- 4742750 033

مشفى - 4730747 033كراج االنطالقمحردةحماةهشام شيخ الشباب.  مشفى د

ي الخاص
ي الجيش مصيافحماة مشفى السلموبى ي-   غرب 

شارع مشفى السلموبى

033 7700937 033 

7700938 033 7704937 

033 7704378

مشفى- 7700936 033

ى العجوزحمصحمص-   مشفى الحصن  الشارع الرئيسيعي 
031 7439401 033 

7439402 033 7439403
مشفى- 7439405 031

مشفى- 7430375 3099031 031الشارع الرئيسيالمزينةحمصحمص-  مشفى المزينة 

ي السوري  الهالل األحمر العرب 
مشفى- 2233059 2487385031 031  5033 031الشارع الرئيسيالغوطةحمصحمص- مشفى

 شارع األهرام شارع األهراموادي الدهبحمصحمص-   مشفى األهرام التخصصي 
031 2786900 031 

2786700
مشفى- 2771300 031

ي   المركز العرب 
طريق طرابلسالمحطةحمصحمص-   مشفى

031 2486201 031 

2486202 031 2486203
مشفى2486203 031

بيةطريق طرابلسالمحطةحمصحمص-  مشفى الحياة  مشفى2221623 031قرب وزارة الير



 شارع اإلهرام شارع األهرامعكرمة الجديدةحمصحمص-   مشفى المالك 
031 2765534 031 

2765533 031 2771613
مشفى- 2765535 031

يالدبالنحمص مشفى فركوح التخصصي  العماليشارع اسماعيل صي 
مشفى- 2233351 2233351031 031جانب المشفى

مشفى- 2782333 2750680031 031 شارع االهرام شارع األهراموادي الدهبحمص مشفى جمعية النهضة العربية

ي الجراحي الزعيم  الطب 
خلف فندق حمص الكبي طريق الشامعكرمة الجديدةحمص المشفى

031 2012 031 2757301 

031 2757302

031 2757302 031 

2771912 -
مشفى

ق  233316 031 224259 015طريق خربة غزالة, الكاشف مدينة- درعا درعادرعا-   مشفى الشر
015 234458 

223365 -
مشفى

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

مقابل ادارة المرورشارع ابن عساكرباب مصلدمشق  مشفى الرشيد
011  2242626 011 

2230307 011 2233678
مشفى2235191 011

 ( 3335306 011مقابل وزارة الثقافة شارع المحكمةروضةدمشقالروضة)مشفى الشام 
011 3342017-011 

3336441
مشفى

ى الكرششارع بغداددمشق دار العيون والجراحة التجميلية عي 

011 2327281 011 

2327282 011 2327283 

011 2327284

مشفى- 2327280 011

مشفى - 5141894 011ضمن مجمع ابن النفيسركن الديندمشق مشفى الكلية الجراحي ضمن مجمع ابن النفيس

لسقصاعدمشقالفرنسي-  مشفى القديس لويس  مقابل كنيسة كي 

011 4450705 011 

4440460 011 4438460 

011 4440461

مشفى4410284 011

ضمن مجمع ابن -  مشفى العيون الجراحي 

النفيس
يمساكن برزةبرزةدمشق مشفى - 5145778 011مجمع ابن النفيس الطب 

يروضةدمشق مشفى الروضة السوري التخصصي ي العرب 
ى
دخلة المركز الثقاف

011 3338392  011 

3330589
مشفى3345448 011

ي الجراحي  ي الطب 
شارع المستوصفالكسوةريف دمشقالكسوة-  مشفى االمابى

011 6927070 011 

692708 011 6927090
مشفى- 6928566 011

مشفى6816406 6811970011 011 الشارع الرئيسيجديدة عرطوزريف دمشق   مشفى الكمال

ي التخصصي
حي التالليح- مدخل الجناين  , ساحة السيوفجرماناريف دمشق   مشفى الراصى

011 5625000 011 

5611200
مشفى56399380 011

 مشفى المدينة الطبية الجامعية التعليمية 

الخاصة
ضمن حرم جامعة القلمونالشارع العامدير عطيةريف دمشق

011 78350000 011 

7875002
مشفى- 78750000 011

 الشارع الرئيسيصيدناياريف دمشق مشفى السيدة التخصصي
011  5953191 011 

5953192
مشفى- 5953190 011

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

ي الشاياصافيتاطرطوس مشفى صافيتا المركزي الشارع الرئيسي قرب مؤسسة المياه غرب 
043 535300 043 

535301 043526800
مشفى- 535302 043

شارع مشفى الحياة- حي القصور, قدموسمدينة- طرطوس طرطوسالقدموس- مشفى الحياة 
043 655953 043 

655727 043 656704
مشفى- 655390 043

ق وع السادس مدينة- طرطوس طرطوس مشفى المشر مشفى - 233612 043 اذار8شارع - المشر

قرب الملعب البلديشارع الكرامةمدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-    مشفى المبى 
043 228012 043 

228013 043 220012
مشفى321979 043



  ( مشفى- 327270 327356043 043 223930 043 الحمراتمدينة- طرطوس طرطوسطرطوس )مشفى الرازي 

ى, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-  مشفى الحكمة  جانب شاهي 
043 319193 043 

319192 043 319806
مشفى- 319800 043

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

ي الحديث  المركز الطب 
يمدينة- طرطوس طرطوسطرطوس/  مشفى

ر
ف الكورنيش الشر

043 317319 043 

316319 043314122
مشفى- 314433 043

421911 041شارع المينة الجامعيةشارع المدينة الجامعيةالزراعةالالذقية مشفى الدراج الخاص
041 555566  041 

421808 -
مشفى

ي القديمةالشيخ ضاهرالالذقية مشفى الندى الخاص شارع غسان حرفوشالريح 
041 245990 041 

245900 041 245980
مشفى- 238231 041

ينالالذقيةسهيل. مشفى عثمان الجراحي د شارع الغابةضاحية تشر

041 412000 041 

556333 041 556444 

041 418000

مشفى- 426000 041

اد االزهريدوار االزهريالالذقية مشفى سويد جانب مقىه ارامادااوتسير
041 316310 041 

316311 041 316312
مشفى- 318194 041

  ( ىجبلةالالذقيةجبلة)مشفى النور التخصصي  اد الالذقية طرطوس بيسي   اوتوسير

041 5010 041 838308 

041 838306 041 

838303 041 838304

مشفى- 838306 041

الشارع الرئيسي, حلب الجديدةمدينة- حلب حلب مشفى الشهباء

021 5224300 021 

5224302 021 5224303 

021 5224304

مشفى5228300 021

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

ي
شارع كراج البولمانالمدينة- حماة حماة مشفى الحورابى

033 2525252 033 

2513101 033 2513102 

033 2513103 033 

2513104

مشفى- 2513050 033

ي   المركز الطب 
  مقابل القرص العدليالمدينة- حماة حماةحماة-  مشفى

033 2515801 033 

2524602 033 2524600 

033 2513311 033 

2517748

مشفى- 2517845 033

 ( طريق عام حمص مصيافالغور الغربيةريف- حمص حمصحمص)مشفى العناية الصحية 
031 7773901 031 

7773902 031 777393
مشفى7773904 031

 األهلي التخصصي
مشفى- 2631030 2633200031  031 شارع عدنان المالكي شارع عدنان المالكيالزهراءحمص المشفى

ى التخصصي  األمي 
جانب محطة القطاراالنشاءاتحمص  مشفى

031 2144101 031 

2144102 031 2144103 

031 2144104

مشفى- 2135158 031

مقابل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيشاالنشاءاتحمصحمص-   مشفى النور 
مقابل الهيئة المركزية للرقابة 

و التفتيش

031 2161400  031 

21661402
مشفى- 2161110 031

 العمالي
شارع حافظ ابراهيمشارع الدبالنالغوطةحمص المشفى

031 2221224 031 

2484620
مشفى- 2222900 031

 الكورنيشالغوطةحمصحمص-   مشفى الكندي 
031 2213088 031 

2213077 031 2213066
مشفى2213007 031



84مقسم تنظيمكفرسوسةدمشقدمشق-   مشفى األندلس 

011 9974 011 2146070 

011 2146071 011 

2146088 011 2146099

مشفى- 2114635 011

ي كورنيش التجارةتجارةدمشقدمشق-  مشفى المدينة 
ر
ف مواجه حديقة الروسشر

011 4446200 011 

4445044 011 4447544 

011 9560

مشفى- 4449119 011

مشفىOWN011 4465340011 4465378جانب وزارة النفطعدويدمشق مشفى دار الشفاء الجديد

يمالكيدمشقشامي. د-   مشفى العناية الخاص  ين البارك الغرب  مشفى- 3734994 3734960011 011مقابل حديقة تشر

 ( ي الحديث  شارع برنيةركن الديندمشقسنان)المركز الطب 
011 3310600 011 

2241640 011 2773966
مشفى2761782 011

 اإليطالي
جانب مديرية مالية دمشقالجش األبيضدمشق المشفى

011 3326030 011 

3329404
مشفى33500481 011

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

011 6150716
مشفى- 6857020 011

ىمدينة- الحسكة الحسكة مشفى النجمة مشفىOWN052 223107052 314985شارع فلسطي 

ىمدينة- الحسكة الحسكة  مشفى شابو  شارع فلسطي 

052 311171 052 

311174 052 311170 

052 311172

مشفى321823 052

مشفى314003 314002052 052 314001 052شارع ابراهيم هنانومدينة- الحسكة الحسكةالحسكة-   مشفى دار الشفاء 

حي الوسىط- شارع الوحدةالقامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكلمة 

052 435844 052 

434587 052 4345876 

052 430688

مشفى420760

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

القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكندي 
 شارع مرصى

052 434096 052 

421381 052 420039
مشفى435540

شارع الرئيسالقامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الرازي 
052 425661 440278 

444211 429885 427303
مشفى4425955

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

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

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

431432 052 424560
مشفى

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

ىالمالكيةالحسكةمالكية-   مشفى سليمان صالح  مشفى750295 052 750720 052 شارع فلسطي 

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

252332 016 252333
مشفى- 224078 016

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 



مشفى478644 486084041 486083 041بناء االوقافقرب مشفى االسد اذار8شارع الالذقية مشفى الدكتور هارون

 ( مشفى461429 457949041 236171 041 شارع يوسف العظمة شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقيةالالذقية)المشفى السوري

ي
ي-موغمبومدينة- حلب حلب مشفى االجابر

خلف باتسر

021 2632700 021 

26327 012 632702 021 

2632703

مشفى

مشفى- 44617340214649490 021السليمانيةشارع الفيالتمدينة- حلب حلبحلب-    مشفى مظلوميان 

مشفى- OWN021 2263080021 2274473ساحة الكرة األرضيةمدينة- حلب حلب مشفى نحاس لألطفال و النسائية

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

6772923 0336772924
مشفى- 6772268 033

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

7353952 033 7353653
مشفى- 7355117 033

ي الفداء الجراحي  أب 
ي الفداءالمدينة- حماة حماة مشفى باشورة, شارع أب 

033 2525632 033 

2221528
مشفى - 

شارع المرابطالمدينة- حماة حماة مشفى الرحمة حماه
033 2530912 033 

2530910
مشفى- 2530914 033

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

ار بن األزور  الحاضى الصغي المدينة- حماة حماة مشفى الطيار الجراحي قرب مدرسة ضى
033 2515138 033 

2515147 033 2515146
مشفى- 514141 033

مشفى2767367 2758160033 033جنوب الثكنةالمحطةالمدينة- حماة حماةحماه- مشفى دار الشفاء الخاص 

ي الجراحي  المركز الطب 
الحي القبلي, شارع حمصسلميةحماة مشفى

033 8812999 033 

8813707
مشفى- 828808 033

شارع المحبة, الحي الشماليمحردةحماة مشفى المحبة
033 4730804  033 

4736804
مشفى- 473804 033

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

7714204
مشفى- 7718515 033

ين16شارع مصيافحماة مشفى مصياف الجراحي  تشر
033 7716664 033 

7711946
مشفى7716664 033

  ( مشفى- 2477160 2477150031 031شارع ابن الروميشارع الدبالنالغوطةحمصحمص)مشفى الجشي 

موك الخاص   الي 
حي السحاري بجانب الجامعمدينة- درعا درعادرعا-   مشفى

015 325931 015 

324931 015 221887 

015 212017

مشفى- 323931 015

اد المزةالمزةدمشقدمشق-  مشفى الرازي   ي اناتوسير
كة ام بر مقابل شر

011 6118445 011 

6119569 011 9518
مشفى- 6134749 011

ي الحديث 
ساحة الشهبندرمزرعةدمشقدمشق-  مشفى االمابى

خلف الهيئة العامة للروسم 

ائب و الرصى

011 4451167 011 

4454351 011 4459685
مشفى - 

 األهلي التخصصي 
ىدمشقدمشق-  مشفى كراجات حلبعباسيي 

جانب - شارع فارس الخوري 

جامع الحمزة و العباس

011 4465058 011 

4465062

011 4465053 011 

4465061 -
مشفى

ي الجديد د  العرب 
ى الكرششارع بغداددمشقمروان الصيدلي. مشفى عي 

011 2319960 011 

2319608 011 2319611 

011 2319612

مشفى- 2322135 011

مشفى2320389 2310530011 011أول شارع بغدادشارع بغداددمشق(دمشق)  مشفى الضياء 

خلف جامع االيمانعدويدمشق(دمشق)  مشفى الحياة 
011 4455322 011 

4451571 011 4445043
مشفى- 4424280 011



مقابل جامع زيد بن ثابتالشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشق(دمشق)  مشفى الكندي 
011 2241999 011 

2249199
مشفى- 2218937 011

ي الحديث
مصطبةميداندمشق مشفى المهايبى

011 8833441 011 

88333721 011 8833347
مشفى8838172 011

مشفى- 3324877 3310620011 011مقابل السفارة السعوديةابو رمانةدمشق  مشفى بديع حمودة الجراحي

ي الجراحي   الطب 
ى الكرششارع بغداددمشقدمشق-  المشفى ىعي  جانب مجلس الفناني 

011 4428206 011 

2316737 011 4410380 

011 4453286 011 

4451755

011 442225002-

11/2316737
مشفى

ى  العباسي 
ىدمشق  مشفى ىعباسيي  ساحة العباسيي 

011 4428591 011 

4428592  011 4428593  

011 9534

مشفى- 4428583 011

اعم   الي 
شارع البلدية القديمةجرماناريف دمشقجرمانا-  مشفى

011 5613600 011 

5613601
مشفى- 5613686 011

 (  الي  و الخدمات 
مشفى- 717289 716153043 011 710825 043شارع الرضوان- راس النبع بانياسطرطوسبانياس)مشفى

مشفى- 714492 710639043 011 712058 043شارع القصوربانياسطرطوسبانياس- مشفى المرام 

مشفى- 723876 717861043 011 712876 043الشارع العام- القصوربانياسطرطوس(طرطوس)   مشفى السالم 

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

يمدينة- ادلب ادلب صيدلية ميس ماجد مرضعة
ى
صيدلية235402 023شارع المركز الثقاف

صيدلية230202 023 271510 023جانب جامع بالل-  الضبيط مدينة- ادلب ادلب صيدلية عمر حمشدو

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

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

ى حارمادلب صيدلية عبد االله صيدلية757901 023السوق الرئيسي- سلقي 

صيدلية230608 023 255207 023حفشجةحارمادلب صيدلية رنيم اسود

صيدليةOWN023 548910الشارع الرئيسيكفرنبلادلب  صيدلية لقاء

صيدلية711824 052الدرباسيةريف- الحسكة الحسكة صيدلية اياد الذيب

صيدلية320537 580052بناء  مركز المدينةمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عبد الرحمن

ي
صيدلية220105 052 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 فلسطي 

انيكيان-  صيدلية العناية  ى انير ى مدينة- الحسكة الحسكةمرال فاسكي  صيدلية228154 052جانب مخي  النجمة- شارع فلسطي 

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 سي 

صيدلية226350 313574052 052شارع الجامع الكبي مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عامر الزبيدي



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

صيدلية321426 052شارع الخابورمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية فادي الياس

ي ح  بناء البلدية شارع جمال عبد الناضمدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية هدى مني 
052 227111 052 

363161 052 310500
صيدلية363066 052

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

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 ياسي 

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

ي تمامحي الوسىطالقامشليالحسكةالصيدلي حمود حواري-  صيدلية سهدو  صيدلية425528 052شارع اب 

صيدليةOWN052 758241 شارع باسل األسدالمالكيةالحسكة  صيدلية عبد المسيح

صيدلية751420 052شارع الرئيسالمالكيةالحسكة  صيدلية انس عبد الكريم

ازي صيدلية263161 245057022 022شارع الباسلمدينة- الرقة الرقة   صيدلية الي 
صيدلية260474 022بناء ابو طاهر الغيفاري  شارع تل أبيضمدينة- الرقة الرقة   صيدلية لما المصطفى

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

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

ى, طوارئ الكهرباء  برج الياسمي 
صيدلية237727 016

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

صيدلية251179 016 251179 016بناء اللحام شارع االتحادمدينة- السويداء السويداء  صيدلية حمد

ساحة الزنبقامدينة- السويداء السويداء صيدلية كنان عالمة
شمال دوار - طريق قنوات 

مير20الزنبقة 
صيدلية323567 016

صيدلية315108 016اول جش االعوجشارع المزرعةمدينة- السويداء السويداءرشا هايل ابو زيد-  صيدلية رشا 

صيدلية2122449 014حي الحرصىخان أرنبةالقنيطرة صيدلية باسل هادي

يد القديمالقرداحةالالذقية صيدلية نشين سالم علي صيدلية841505 041جانب الي 

صيدلية562011 041 قرب مستوصف كلماخوناحية كلماخوالقرداحةالالذقية صيدلية شذى يوسف

صيدلية537200 041 الساحة الرئيسيةباكساريف- الالذقية الالذقية صيدلية جميل خليفة

صيدلية782358 041بلدة كرساناريف- الالذقية الالذقية صيدلية خلود صبيح

القنجرةريف- الالذقية الالذقية صيدلية مجد عباس حمدان
بعد مفرق -  الشارع الرئيسي 

الجوهرة
صيدلية582682 041

صيدلية423186 041  ضاحية يوفاريف- الالذقية الالذقية   صيدلية نضال ابراهيم

فةريف- الالذقية الالذقية   صيدلية نهاد مشقوق صيدلية664243 041 المشي 
صيدلية323287 041حي المزارالدعتورالالذقية صيدلية رزان مرتصى

قرية الهناديريف- الالذقية الالذقية صيدلية شذا طربوش
جانب مدرسة علي حسن 

بدور
صيدلية386691 041

صيدلية783423 041مقابل المستوصفكرساناريف- الالذقية الالذقية صيدلية طارق ديوب

ى البيضاريف- الالذقية الالذقية صيدلية وفاء وجيه بواط عي 
-  م 200 قبل القوس ب 

جانب مطعم القلعة
صيدلية774707 041

كانالزراعةالالذقية   صيدلية ألبي  الياس ىشارع االمي  صيدلية466027 041مقابل نقابة المعلمي 

ينالالذقيةالصيدالنية سماهر مرتصى-  صيدلية الدوار  صيدلية556430 041شارع الثورةضاحية تشر

وع القلعةالالذقية صيدلية علي االسد صيدلية460469 041 مقابل صالة الكرامةالرمل الشماليمشر

هساحة الحمامبوقاالالذقية صيدلية علي كحيلة ى صيدلية435162 041 شارع المنير

وع الصليبيةالالذقيةسماح نصور-  صيدلية النور  صيدلية465910 041 شارع جمال ابو السويس شارع جمال ابو السويسمشر



ى ناض وع األوقافالزراعةالالذقية صيدلية بشر مشر
فوق معهد - دوار الزراعة

طابق اول- الخوارزمي 
صيدلية412832-786775 041

ي
ي اذار8شارع الالذقية   صيدلية داليا مرشد ماشر يقرب مقىه العلب  صيدلية451114 455566041 041قرب مقىه العلب 

صيدلية361448 236192041 041شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية   صيدلية دارين خوري

مقابل معهد الغاباتبوقاالالذقية صيدلية ديانا محمد حسن
  جانب مركز صيانة 

السيارات الحديثة
صيدلية0441126 041

ينالالذقية صيدلية ديمة علي بدور صيدلية326900 041شارع الجمهوريةضاحية تشر

وع القلعةالالذقية صيدلية اياد علي شارع الجمهوريةمشر
جانب مؤسسة التمويل 

الصغي  االول
صيدلية467024 041

ينالالذقية صيدلية فداء داؤد صيدلية445518 041شارع الثورةضاحية تشر

وع الصليبيةالالذقية   صيدلية فراس كوسا وتمشر صيدلية217682 217682041 041شارع بي 

وع األوقافالزراعةالالذقية  صيدلية غادة حسن منصور ياتيلمشر صيدلية424267 041 بجانب سي 

وع األوقافالزراعةالالذقية صيدلية غراسيا شحود صيدلية417832 041مشر

وع السابعالزراعةالالذقية   صيدلية هالة الشمالت صيدلية446297 041مقابل حديقة اسكندرونالمشر

وع الصليبيةالالذقية صيدلية حنا جبور صيدلية486789 041عبارة باريس- سوق التجار شارع القدسمشر

وع الصليبيةالالذقية صيدلية حسن كمال سلمان وتمشر شارع بي 
ساحة - خلف بروستد كفا 

شفيس قنينص
صيدلية211178 041

ينالالذقية صيدلية هبة جليكو صيدلية486106 041نهاية شارع معمل الثلجالفاروسضاحية تشر

وع القلعةالالذقية   صيدلية حسام بركات  شارع الجمهوريةمشر
ساحة - خلف كازية حيدرة 

الزين
صيدلية456989 041

وع الصليبيةالالذقية صيدلية جهان الشغري يمشر الرمل الجنوب 
مقابل المصور - حي القدس 

مني 
صيدلية368076 041

وع القلعةالالذقية صيدلية خازم رجب شارع غسان حرفوشمشر

- جامع جعفر الصادق 

مقابل حلويات السقا قبل 

حلويات الرائد

صيدلية458352 041

نالزراعةالالذقية صيدلية لؤي حميدي ى جانب مطعم الفور سي 
ى باب السكن الجامعي   بي 

ي ي ومدرسة سلمان العح  الغرب 
صيدلية557600 041

وع القلعةالالذقية صيدلية لببى فاضل شارع الجمهوريةمشر
- مفرق كراجات الفاروس 

مقابل حلويات مرعش
صيدلية455321 041

وع القلعةالالذقية صيدلية مارية محمد ى ام ابراهيممشر عي 
مقابل -  بجانب الجامع 

الملعب البلدي
صيدلية231203 041

وع القلعةالالذقية صيدلية ماوية رزوق يمشر صيدلية214592 041مقابل التأمينات االجتماعيةشارع المغرب العرب 

كة جودشارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية صيدلية مفيد علو صيدلية240441 240441041 041 قرب شر

وع الصليبيةالالذقية   صيدلية نور مرعي مقابل بنك بيمو شارع القدسمشر
041 468584 041 

4685800
صيدلية477268 041

ينالالذقية   صيدلية رنا ديوب صيدلية437798 041قرب مديرية الشؤون المدنيةضاحية تشر

وع السابعالزراعةالالذقية صيدلية رانيا اسعد نيقوال المشر
يتح  وع شر قرب مقىه - مشر

الملكي
صيدلية553120 041

صيدلية322785 041طريق المزارالدعتورالالذقية صيدلية رشا قاسم

صيدلية420077 041شارع بنت الشاويشالزراعةالالذقية صيدلية ريم محمود

وع البعثالزراعةالالذقية  صيدلية رهام الكنج صيدلية552508 041 خلف مشفى الدراجمشر
وع الصليبيةالالذقية صيدلية ريم خرصى يمشر

صيدليةOWN041 366006  جانب المشفى الوطبى



ينالالذقية   صيدلية صفوان سالمة صيدليةOWN041 329293شارع الجمهوريةضاحية تشر

كانالزراعةالالذقية   صيدلية سمر أبو رحمة صيدلية465673 041شارع االمي 

ي
يفر ى اذار8شارع الالذقية  صيدلية سمر الشر  مقابل مركز آمال للمعوقي 

أول مدخل عل اليسار بعد 

طة قيادة الشر
صيدلية469655 041

صيدليةOWN041 476979041 469261مقابل مسر االسد اذار8شارع الالذقية   صيدلية سامي دكر

وع السابعالزراعةالالذقية   صيدلية ساميا ضاهر صيدلية436120 041شعبة التجنيدالمشر

كانالزراعةالالذقية   صيدلية ساميا عيس ي986بناء شارع االمي 
صيدلية474396 041 قرب سناك جيمبى

وع القلعةالالذقية   صيدلية شادي عابدين يمشر صيدلية232939 239501041 041بجانب الماليةشارع المغرب العرب 

وع القلعةالالذقية   صيدلية صبا بيلونة صيدلية457306457302 041شارع زكي أرسوزيالرمل الشماليمشر

ا ى كانالزراعةالالذقية صيدلية سي  صيدلية462201 041شارع االمي 

صيدلية556805 041 425132 041جانب المستوصفالزقزقانيةبوقاالالذقية صيدلية سميا احمد الوسوف

صيدليةOWN041 428101شارع الشاط  االزرقرأس شمراالالذقية صيدلية وفاء احمد قنجراوي

شارع بالمثبى بن حارثةالشيخ ضاهرالالذقية صيدلية وفيقة كعدان

بعد حمام - حي القلعة 

السوق قبل جامع عبادة بن 

الصامت

صيدلية232182 041

وع السابعالزراعةالالذقية صيدلية ياش سليمان صيدلية441589 041المشر

صيدلية316210 041مفرق أمورةالدعتورالالذقية   صيدلية ياش محمد

ينالالذقية صيدلية يحب  عبد هللا صيدلية446508 041جانب مشفى العثمان الجراحيضاحية تشر
ى صيدليةOWN041 863844جانب سوبر ماركت بسام محفوضبيت ياشوطالالذقية صيدلية محمد شاهي 

صيدلية883535  041قرب الناحية-  الساحة الداليةجبلةالالذقية صيدلية احمد سليمان

العماره صيدلية احمد مهنا سابقاجبلةالالذقية صيدلية أيمن مهنا
041  829000 041 

832313
صيدلية

بنجاروجبلةالالذقية صيدلية علي خي  بك
ي ب 

غرب خط الري الثابى

م100
صيدلية747572 041

صيدلية833414 041جانب البسة كتاكيتالعمارةجبلةالالذقية صيدلية ايهم صبيح

ي بشار عيس
صيدلية834763 041قرب حلويات السلطانالكراجات القديمةجبلةالالذقية  الصيدالبى

صيدلية826190 041مقابل روضة شب الحمام العمارةجبلةالالذقية  صيدلية فاتن عبدهللا

صيدلية894084 041شارع تكسي الهيثمالجبيباتجبلةالالذقية صيدلية اشاء داود

صيدلية846829 041 اذار8شارع جبلةالالذقية صيدلية جمال اسماعيل

صيدليةOWN041 831155مقابل معمل الغزلجبلةالالذقية صيدلية لينا يوسف

صيدلية893322 041النقعةجبلةالالذقية صيدلية راميا محمد

صيدلية824751 041شارع صالح علي العمارةجبلةالالذقية   صيدلية رامي خي  بك

حميميمجبلةالالذقية صيدلية وجدة
مقابل جامع زين العابدين بن 

علي
صيدلية831372 041

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

فيةمدينة- حلب حلب صيدلية احمد عثمان صيدلية2320430 021بناء عادل ياغان  أشر

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

صيدلية5229722 021جانب جامع نفيسةحي الشهداءمدينة- حلب حلب صيدلية فاروق الراجح



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 مدرسة أديب زكور -  شقة 3000مشر

115محرصى - جانب عيادة الدكتور 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

صيدلية2643890 021مقابل القنصليه العراقيه- نزله جامع الغزالي - الشهباء الجديدة مدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الغزالي 

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

2280272
صيدلية

صيدلية2110610 021بناء ناشد  عزيزيةمدينة- حلب حلب   صيدلية اإلتحاد

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

صيدلية4641640 021 جانب جامع التوحيدالسليمانيةمدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الرعاية 

ي 
ر
ي.د-  صيدلية الصاف

ى
صيدلية2645392 021الموكامبو, شارع الوكاالتمدينة- حلب حلبمحمد صاف

مدينة- حلب حلب صيدلية اسعد ناشف
جانب - باتجاه دوار المحافظة - دوار ابو ريشة - المحافظة 

ى مطعم صحتي 
صيدلية2662257 021

السليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية بابيك
-  خلف كنيسة الفرح 

ي
التلفون الهواب 

صيدلية4449727 021

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

يالسليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية بقاليان
صيدلية4659655 021دوار الكابري, التلفون الهواب 

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

021 55170720 021 

2210901
صيدلية

صيدلية2288959 2277559021 021مجمع الصحراءمببى األذبكية مقابل فرع الحزب, الجميليةمدينة- حلب حلب   صيدلية الحديقة
ى صيدلية2273056 021شارع الملك العادل- الشيان الجديدة مدينة- حلب حلب صيدلية حطي 

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

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

159بناء 
صيدلية5210049 021

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

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

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 -  الكبي  606دوار - الحمدانية مدينة- حلب حلب صيدلية محمد رحيل

صيدلية2660147 021جانب حديقة االندلس- حي االندلس - شارع النيل مدينة- حلب حلبالحديقة الحديثة-  صيدلية محمد سمي  

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

237
صيدلية5213076 021

العزيزيةمدينة- حلب حلب   صيدلية فوزي صقال
خلف مشفى الهالل االحمر 

لالطفال
صيدلية4462850 021

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



السليمانيةمدينة- حلب حلب  صيدلية شوشيك
ي ألياس 

- خلف كنيسة الببى

شارع فيالت
صيدلية4619691 021

ي
مدينة- حلب حلب صيدلية ترمانيبى

جانب - امام السوق المحلي - حي الشهداء - حلب الجديدة 

جامع نفيسة
صيدلية5726127 021

ى صيدلية4465637 021مقابل محطة تتانالسليمانيةمدينة- حلب حلب   صيدلية فيكي 

صيدلية7550714 7550714033 033جانب مرصف التوفي  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 الشاهي 

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

صيدلية2413226 033مخيم العائدين- طريق حلب المدينة- حماة حماة صيدلية عبد الرزاق الشيخ خليل

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

صيدلية362022 2530526033 033بناء المحبةخلف جامع المحبة, ساحة العاصيالمدينة- حماة حماةالجماهي -  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

يعة  صيدلية2515012 033شارع جامع االيمانالصابونيةالمدينة- حماة حماةرنا عبد الرحمن الخليف-  صيدلية الشر

صيدلية2442797 033الحاضىالمدينة- حماة حماة صيدلية التكية

ىالمدينة- حماة حماة صيدلية الوليد صيدلية992133658الشارع الرئيسيتومي 

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

صيدلية2539215 033قرب سينما األمي   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 حسي 

صيدلية2764515 033جانب البلدية الشيحةالمدينة- حماة حماة صيدلية خرصى ابراهيم

صيدلية2241265 033طلعة الجالءالمدينة- حماة حماة صيدلية ريم اللبابيدي

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

شارع المحطةالمدينة- حماة حماةمدينة حماة-  صيدلية تيسي  ابراهيم 
مقابل مدرسة - التعاونية 

ي
ى
محمود نيصاف

صيدلية2762589 033

بيك صيدلية7551656 033حي الزورسلحبحماة صيدلية ايهاب خي 

صيدليةOWN033 7552653الساحة العامةسلحبحماة صيدلية فاطر مسعود

صيدليةOWN033 7550599الشارع الرئيسيسلحبحماة صيدلية جنان حداد

يسلميةحماة صيدلية اكرم وردة
صيدلية8814632 033شارع المشفى الوطبى

ة اسطنبولي.د-  صيدلية الحكمة صيدلية8813160 033شارع السعنسلميةحماةسمي 

وز احمد ديوب-  صيدلية اليمان  قيةسلميةحماةني  صيدلية8843886 033سلمية شر

صيدلية8839166 033مجمع الزهراء  طريق حماةسلميةحماة صيدلية خلدون عسلية

صيدليةOWN033 8220625033 88594440  قرية الكافاتسلميةحماة صيدلية فراس شحود

صيدليةOWN033 8826429دخلة سوق الخضار, شارع الثورةسلميةحماة صيدلية هالة القصي 

صيدلية8829767 033  ساحة سوق الخضارسلميةحماة صيدلية اسماعيل الصغي 

ةسلميةحماة صيدلية خلود حيدر صيدلية8817299 033سوق الخرصى



OWNجانب المستوسف, شارع العام, قرية تل درةسلميةحماة صيدلية نغم المبيض
033 82289070 033 

82289071
صيدلية

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 مي  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

صيدلية4444200 033جانب المؤسسة االستهالكية, شارع النرص طيبة االمامحماة صيدلية حسام الشيخ

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 4732602033 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 

صيدلية7704345 033الشارع العام- البيضا مصيافحماةسالم مصطفى مزق-  صيدلية سالم 
صيدلية8844697 033الشمالية- السلمية مصيافحماة صيدلية سلىم المصطفى

صيدلية7438856 031الطريق العامالحواشحمص صيدلية هناء نعمة

صيدلية7443643 031مقابل كنيسة مار الياسالحواشحمصرامي قصي -  صيدلية قصي 

صيدلية4569009 031جانب البلديةالدمينةالقصي حمص صيدلية بسام البيطار

صيدلية4660448 031جانب كنيسة مار الياسربلةالقصي حمص  صيدلية خي  هللا خي 

فةحمص  صيدلية فادي الصخر صيدلية8547907 031شمال الجامعالشارع الرئيسيالمشر

صيدلية4710000 4717900031 031الشارع الرئيسيتلكلخحمص  صيدلية فاديا عباس

صيدلية4754647 031الخنساءتلكلخحمص صيدلية فادية اسعد

صيدلية7437767 031جانب المستوصفقرية المزينةتلكلخحمص صيدلية غدير كرم

صيدلية7735993 031كفراطريق عام الناضةتلكلخحمص صيدلية اورسوال

ي الشامي
صيدلية7733833 031الساحة العامةالمشتايةريف- حمص حمص صيدلية دابى

صيدلية4867510 031قرية شنشارريف- حمص حمص صيدلية جهيدة شحود النجم

صيدلية4303013 031الغسانيةريف- حمص حمص صيدلية محمود قنطار

صيدلية2615533 031ساحة الشهداءزيدلريف- حمص حمص صيدلية نعيم عبد العزيز

ي فرح
فةريف- حمص حمص صيدلية رابى المشر

فيس  الحارة - مفرق السي 

الغربية
صيدلية5473054 5473054031 031

صيدلية7675999 031كفرامريف- حمص حمص صيدلية ريتا شحود

صيدلية2466444 033جانب ثانوية جول جمالقرية كشةريف- حمص حمص صيدلية ساندي الحلو

زيدلريف- حمص حمص صيدلية شادي الفزع
جانب - الطريق العام 

المستوصف
صيدلية2649110 031

ف صيدلية933242762جانب مشفى الجشيشارع الدبالنالغوطةحمص  صيدلية األشر

طةشارع لبيبة الهاشموادي الدهبحمص  صيدلية الحياة صيدلية2710464 031مساكن الشر

ازيلاالنشاءاتحمص صيدلية باسم الحمصي صيدلية2112582 031مقابل الفرن اآلليشارع الي 

ي ريمون-  صيدلية الزهراء 
صيدلية2633398 031مقابل الدكتور عدنان خضورجانب جامع فاطمة الزهراءالزهراءحمصالصيدالبى

صيدلية2780100 031تفرع شارع الحضارةشارع ام سلىمعكرمة الجديدةحمص صيدلية عمار السيد

صيدلية2750676 031 بناء مشفى النهضةشارع األهراموادي الدهبحمص  صيدلية أنيسة عربش



ى مشفى المالك و مشفى النهضةعكرمة الجديدةحمص صيدلية عاطف نبيه سعد  بي 
ى مشفى - شارع األهرام  بي 

المالك و مشفى النهضة
صيدلية2757511 031

صيدلية2612719 031شارع الكنيسةشارع الكنيسةالسبيلحمص صيدلية الياس عيس اسحق

صيدلية2163657 031مقابل بنك بيمومقابل بنك بيموالحضارةحمص صيدلية فادي عبود

يوادي الدهبحمص صيدلية غادة رزوق يشارع محمد الخرصى صيدلية2766149 031شارع محمد الخرصى

ياالرمنحمص صيدلية غاندي العالف صيدلية2612040 031شارع يوحنا األرمن الجنوب 

صيدلية2163630 031بجانب سنير المحطةبجانب سنير المحطةميدانحمص صيدلية كارال شما

صيدلية2626668 031مقابل االسكان العسكريمقابل االسكان العسكرياالرمنحمص صيدلية مها مقصود

ي األندلسيعكرمة القديمةحمص صيدلية ماري ويدات
ي األندلسيشارع ابن هابى

صيدلية2144327 031شارع ابن هابى

صيدلية2787502 031شارع االهرامشارع االهراموادي الدهبحمص صيدلية مازن خليل

ي مستوصف الباسلالزهراءحمص صيدلية مازن محمد ي مستوصف الباسلغرب  صيدلية2610900 031غرب 

نا رباحية صيدلية2485518 031شارع المأمونشارع المأمونالحميديةحمص صيدلية مي 
ياالرمنحمص صيدلية منتجب المصطفى صيدلية2644567 031شارع وضاح اليمن األرمن الجنوب 

هةشارع الجالءعكرمة الجديدةحمص صيدلية ندى حرفوش ى صيدلية2112224 2132895031 031دوار اليى

صيدلية2752898 2752898031 031مقابل مشفى االهرامشارع األهراموادي الدهبحمص صيدلية ناديا عودة

ىشارع الحمراءاالنشاءاتحمص صيدلية ناهد المنجد صيدلية2456569 031مقابل مدرسة ام البني 

صيدلية27692783 031 شارع األهرام شارع األهراموادي الدهبحمص صيدلية نجال رمضان

ي مقابل مجمع الباسل الصحيكرم اللوزحمص صيدلية نجمة خي  صيدلية2768503 2768503031 031شارع محمد الخرصى

صيدلية2166286 031 شارع سعد بن عباده شارع سعد بن عبادهاالنشاءاتحمص  صيدلية أسامة طيارة

صيدلية2750933 031شارع رقم -  18شارع بيت الطويلوادي الدهبحمص صيدلية رزان الصالح

 شارع الفردوسالغوطةحمص صيدلية ريم رحيمة
مقابل جمعية صندوق 

العافية
صيدلية2488113 031

كة كهرباء حمصطريق طرابلسالمحطةحمص صيدلية روال خماسمية صيدلية2136717 031مقابل شر

يكرم اللوزحمص صيدلية رويدا علي يوسف يشارع محمد الخرصى صيدلية2761334 031شارع محمد الخرصى

صيدلية2623399 2623399031 031 شارع عبد القادر بدران شارع عبد القادر بدرانالعباسيةحمص صيدلية شادي سليمان

يفة كاسوحة ي الجراحيعكرمة الجديدةحمص  صيدلية شر  الزعيم الطب 
 ضمن مشفى

ي   الزعيم الطب 
 ضمن مشفى

الجراحي
صيدلية2760927 031

صيدلية2236008 031جانب مشفى فركوحجانب مشفى فركوحالدبالنحمص صيدلية سعاد عبود

هةحمص صيدلية ثائر الحمد ى ي أن لالتصاالتاليى
كة  أم بر خلف شر

ي أن 
كة  أم بر خلف شر

لالتصاالت

031 2128116  031 

2763833
صيدلية

صيدلية2211614 031 قرب مشفى الحياة طريق طرابلسالمحطةحمص  صيدلية وجيهة مقصود

صيدلية2756161 031 شارع ابن اللبان شارع ابن اللبانعكرمة الجديدةحمص صيدلية وئام ديبان

20 شارع بيت الطويل تقاطع وادي الدهبحمصحمص- صيدلية يوسف حسن
 شارع بيت الطويل تقاطع 

20
صيدلية2783070 031

ىحمصحمص-  صيدلية الحسن يشي  صيدلية7753383 031الحي الغرب 

ىحمص صيدلية قصي موش صيدلية7752215 031مقابل شعبة الكهرباءالشارع الرئيسيشي 

ىحمص صيدلية سماهر القاسم صيدلية7754525 031 ساحة القادسيةشي 

صيدلية5543604 031 مقابل كنيسة مار مطانيس شارع حافظ االسدصددحمص صيدلية ندى الست

وزةحمصحمص-  صيدلية اري    ج  صيدلية2655461937924366 031شارع الكازيةفي 

وزةحمص صيدلية حلوة تقال وزةفي   في 
ي  جانب -  الكورنيش الجنوب 

المستوصف
صيدلية2658491 031

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

ي صيدلية4406395 031 جانب مركز الكهرباء الشارع الرئيسيقطيناحمص صيدلية سعيد وهب 



صيدلية7734870 031الشارع العاممرمريتاحمصمرمريتا-  صيدلية المجد 

صيدلية7734499 031مقابل الدكتور باسل ديبالساحة العامةمرمريتاحمص صيدلية رنا الالطي

صيدلية840230 015مقابل المستوصف- المحطة ازرعدرعا صيدلية بيت الصحة

ىدرعا صيدلية امال فلوح مقابل بناء علوش- شارع السوق الصنمي 
0944655484 

0955900366
صيدلية

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

ي ىدرعا صيدلية ميش الزعب  يالصنمي  صيدلية857818 015مجمع النور الطب 

صيدلية226287 802064015 015شمال الجامع القديم- قرفا ريف- درعا درعا صيدلية فاطمة شبالق

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 النتفوقي 

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

مدينة- درعا درعادكتورة اروى مأمون غزالن-  صيدلية أروى 
/ جنوب مركز الرعاية الصحية األول - الكاشف - المجمع . ش

األمومة
صيدلية211133 015

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

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

الشاملة
صيدلية223674 015

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 الي 

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

صيدلية221795 015بناء السلطان محطةمدينة- درعا درعا صيدلية روال عساف

صيدلية224868 015خلف الصم و البكم- الكاشفمدينة- درعا درعا صيدلية يانا

ا ابازيد-  صيدلية الغيث  86مزة المزةدمشقبيير
بعد مطعم -  شارع المدرسة 

الزين
صيدلية6666824 011

86مزة المزةدمشقنور الهبل-  الصيدلية الحديثة 
- نزلة عروس الجبل -  خزان 

مقابل ملحمة عربشة
صيدلية6617656 011

صيدلية6612151 011مقابل الفرن االليشيخ سعدالمزةدمشق صيدلية االء خباز سمكري

دمر الغربيةدمردمشق صيدلية هدى عمران

جانب - الحارة الجديدة 

- جامع خالد بن الوليد 

ى دمر البلد  طريق الواصل بي 

وع دمر ومشر

صيدلية3119948 011

ساحة النجمةابو رمانةدمشق(أحمد زرزور.د) A TO Z   صيدلية 
- الجمعية الطبية السورية 

جانب بنك الشام
صيدلية2227006 3311433011 011

بيةساحة الشهبندرمزرعةدمشق صيدلية عبي  الطيان صيدلية4472617 011خلف وزارة الير

صيدلية3326391 011مقابل ثانوية بور سعيددخلة القنصلية الليتوانيةالجش األبيضدمشق صيدلية الجغصي

برج الروسقصاعدمشق(روال شاكر.د)   صيدلية القصاع 

ي , 
شارع بطرس البستابى

- مقابل دخلة مدرسة الورود 

بناء شاكر

صيدلية5440022 011

صيدلية8821446 011امتداد شارع االشمرالزاهرة القديمةزاهرةدمشق صيدلية كوثر الحنبلي

سكهمهاجريندمشق صيدلية المهاجرين
الشارع العام قبل طلعه 

عاطف
صيدلية3717379 011

صيدلية2130686 2130686011 011جامعة دمشقجانب كلية الحقوقبرامكةدمشق(ألفت الخالدي.د)   صيدلية العمالية 

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق(ناريمان الحموي.د) صيدلية الرحاب 
مقابل -  موقف المعرض 

اميك الصالة الذهبية للسي 
صيدلية4431765 011



صيدلية5141280 011خلف بناء بلدية مساكن برزةمساكن برزةبرزةدمشقعالء التيناوي/  صيدلية آالء 

ى درغام ابراهيم-  صيدلية العبي   86مزة المزةدمشقلوجي 
خلف المعهد العسكري 

للغات
صيدلية6663012 011

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

ي 
وبى قيةالمزةدمشقناتالي نديم ابراهيم.  صيدلية البي  فيالت شر

ى  -  خلف نقابة المعلمي 

مقابل دار البعث
صيدلية6110758 011

ي ي. د- صيدلية الفاراب 
صيدلية4421169 011 جامع االيمانشارع أسامة بن زيدمزرعةدمشقعفاف الكنفابى

ودي-  صيدلية فواز  قيةالمزةدمشقالصيدالنية وفاء جي  صيدلية6621182 011 جانب الجامع المحمديفيالت شر

صيدلية2742230 011خلف مجمع النابلسيشيخ محي الديندمشق صيدلية الجبة

صيدلية8131601 011مقابل المختارشارع الدحاديلميداندمشق(هدى المرصي.د)  صيدلية الهدى 

ى  قيةالمزةدمشقسندس محمد علي الحريري-  صيدلية اللجي  صيدلية6113789 011خلف اتحاد كتاب العربفيالت شر

صيدلية4453883 011ساحة جورج خوريقصاعدمشق(ثناء بيطار.د)   صيدلية المعونة 

يف-  الصيدلية المركزية  الشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشقغسان حلىمي شر
جانب مستوصف النقل 

ي الي 
صيدلية2219519 011

ي مولفيالت غربيةالمزةدمشقمحمد قالجو-  الصيدلية المركزية النوعية
صيدلية6660111 011ضمن بناء السيبر

صيدلية4436040 011 دخلة بنك سورية والمهجرشارع الملك العادلمزرعةدمشق صيدلية المنترص

صيدلية5434180 011قرب جامع المصطفىساحة البستانالمنطقة الصناعيةدمشق(سهي  محسن.د)   صيدلية المحسن 

ي الروشيالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشقرغد كامل. د-  صيدلية المصطفى 
ى
صيدلية2330523 011جانب المركز الثقاف

ي نهاوي.د)   صيدلية النحوي 
صيدلية4459283 011بناء القبيطريشارع شاللمزرعةدمشق(رابى

دمر الغربيةدمردمشق صيدلية النجاح
مقابل السوق - حي الورود 

التجاري
صيدلية3127213 011

ي
ى
صيدلية4722904 011 قبل مفرق ابو عطافجانب بقالية االسعددويلعةدمشق صيدلية النور الشاف

ي.د)   صيدلية الرحمة 
صيدلية4447970 011خلف مشفى دار الشفاءخلف مشفى دار الشفاءعدويدمشق(روان نشوابر

وع دمردمشقروضة شهاب الدين-  صيدلية الروضة  15جزيرة مشر
اسات   - 8كتلة - طريق الير

ضمن السوق التجاري
صيدلية3148977 011

صيدلية4434914 011دخلة مخي  درويشمزرعةدمشقمجد محمد جودت جمعه-  صيدلية الشفاء 

صيدلية6615958 011مقابل فرن الشيخ سعدشيخ سعدالمزةدمشق صيدلية التمر

يد المركزيحجازدمشقغفران الحافظ.  صيدلية التوفيق د صيدلية2229732 011خلف الي 

صيدلية5414304 011بجانب مطعم النارنجطالع الفضةباب تومادمشق(ثناء الدرعاوي.د)   صيدلية الثناء 

صيدلية2711144 011جش النحاسركن الديندمشق(سوزان العلي.د)   صيدلية الوالء 

ى  فيالت غربيةالمزةدمشقالصيدالنية نادين-  صيدلية الياسمي 
 خلف القرص العدلي الجديد 

مقابل كوين سنير- 

0116615614 011 

6664702
صيدلية

مزة جالءالمزةدمشق(احمد الطحان.د)  صيدلية الزهراء الحديثة 
مقابل -   طلعة االسكان 

بناء االسكان- جامع الزهراء 
صيدلية6623269 011

صيدلية4733997 011جانب معرض الطيوردويلعةدمشق صيدلية ارليت باريش

صيدلية3328879 011قرب جامع بدر شارع خليل مردم بيكمالكيدمشق صيدلية بنان شور مالح



امكة الحديثة سوق التجاريبرامكةدمشق صيدلية الي 

مقابل , طريق الجمارك

بناء - الكازية العسكرية 

ي و طباع
ياغسر

صيدلية2123285 011

ي
ي ركن الدين الموحدركن الديندمشق صيدلية باسمة مارديبى

ر
ف شر

ى  اد - بناء الرياضيي  نهايه اسير

الفيحاء
صيدلية2722432 011

صيدلية2311071 011خلف كازية عوضشارع بغداددمشقشذى نبيل العرقاوي-  صيدليه دمشق 

صيدلية3146242 011الحارة الجديدةدمر الغربيةدمردمشقرنا الشيخ-  صيدلية دمر الغربية 

ساحة باب مصلباب مصلدمشق  صيدلية ابتهال
ي مقابل 

جانب األمن الجناب 

جامع عبدهللا بن رواحة
صيدلية2216697 011

ي عبد العزيز-  صيدلية اسكندرون 
صيدلية6341259 011جانب كازية شموطشارع الثورةتضامندمشقالصيدالبى

يدويلعةدمشق(عصمت نفوج.د)  صيدلية عصمت  صيدليةOWN011 4726926المحلق الجنوب 

ىدمشق صيدلية فادي عبد النور ىعباسيي  صيدلية4423242 011ساحة العباسيي 

ي
صيدلية2777325 011مقابل بناء النخبةجانب حديقة شكوركن الديندمشق صيدلية فاتن المرادبى

قيةالمزةدمشق صيدلية فراس بارودي فيالت شر

مقابل دار البعث عل 

اد  مقابل معهد -  االوتوسير

التخطيط و االحصاء

صيدلية6115552 011

وع دمردمشقأميمة عدنان كاسوحة. صيدلية الغزالي د 14جزيرة مشر
اسات  جانب - شارع الير

جامع االبراج
صيدلية3133244 011

صيدلية2115208 011شارع الجمالةكفرسوسةدمشق  صيدلية حيدر شياح

ي
صيدلية4463195 011بعد فرن الشهبندرساحة الشهبندرمزرعةدمشق  صيدلية هال مشهدابى

صيدلية6669681 011مقابل الكنيسة مزة جبلالمزةدمشق صيدلية هناء البيطار

مساكن برزةبرزةدمشقحنان عباس- صيدلية حنان
بناء , جانب جامع الرحمة 

91/1رقم 
صيدلية5122395 011

اءالشارع العامدويلعةدمشق   صيدلية حسان ديروان صيدلية4723130 011مقابل جامع الي 

صيدلية4722211 011حارة بن كولمبوسدويلعةدمشق   صيدلية هيام ابراهيم

صيدلية4465151 011كورنيش التجارةتجارةدمشق صيدلية هدى نعمان

صيدلية4723126 011مقابل ملبوسات مهند وهناديدويلعةدمشق  صيدلية حسام خنيفس

صيدلية2715849 011جانب جامع طارق بن زيادركن الديندمشق صيدلية ابن زهر

الشارع العاممجتهددمشق صيدلية ابن زيدون
ى مشفى المجتهد وباب  بي 

مصل
صيدلية8882264 011

صيدلية6662213 011ساحة عروس الجبل86مزة المزةدمشق صيدلية ايمان دوبا

صيدلية8836826 011جانب مدرسة حسان ثابتكراجات درعاميداندمشق صيدلية إيمان حبال

وع دمردمشق صيدلية ايمان حاج علي بك صيدلية3125794 011بناء السوق10جزيرة مشر

يميداندمشق صيدلية اسماعيل بسام ابو نبوت
صيدلية8834131 011جانب كازية مهايبى

صيدلية2216034 011مواجه دخلة الحديقةمقابل دخلة الدرويشيةباب الجابيةدمشق صيدلية اسماعيل خرصى

صيدلية4443616 30011بناء البحري رقم شارع فارس الخوريتجارةدمشق صيدلية جينا فصيحة

يقصوردمشق   صيدلية جولييت رحال
ى ب شارع أبو خليل القبابى صيدلية4426215 4426215011 011م100بعد جامع الحسي 

ساحةكفرسوسةدمشق(محمد رضوان الفيومي.د)   صيدلية كفرسوسة 
ي السوق - دخلة السوق 

ى
ف

التجارية
صيدلية2113032 011

مساكن برزةبرزةدمشقكفاح حسن.   صيدلية كفاح د
مقابل - خلف الفرن اآللي 

بناء السوق التجاري
صيدلية5143856 5117706011 011



صيدلية4715161 2000011جانب صالون الشارع العريضطبالةدمشق صيدلية لينا دحدل

صيدلية4444302 011جادة الخطيب السادسةجادة الخطيب السادسةقصوردمشق   صيدلية لينا سابا

صيدلية5412891 011بجانب نادي النضالشارع القاهرةالمنطقة الصناعيةدمشق   صيدلية محمد ياش القاري

اعمالشارع العامدويلعةدمشق   صيدلية منار المهنا صيدلية4734770 011 دخلة الي 

وع دمردمشق صيدلية مارال صيدلية3115205 011سوق الشام المركزيالشارع العاممشر

صيدلية6613314 011بجانب الفرن اآللي86مزة المزةدمشق   صيدلية ميادة شمدين

صيدلية6115577 6115858011 011خلف مشفى يافافيالت غربيةالمزةدمشق   صيدلية مفيد الكردي

صيدلية2238941 2231087011 011بناء غادةالشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشق صيدلية محمد دوامنة

مساكن برزةبرزةدمشق   صيدلية محمد قدور

 موقف هيئة تخطيط الدولة 

مقابل - بناء البنك المركزي - 

مشفى ابن النفيس

صيدلية5123453 011

ي اب 
وع دمردمشق صيدلية محمد الشر 3جزيرة مشر

جانب سوبر - نزلة االسكان 

ماركت تاال
صيدلية3145739 011

المواساةالمزةدمشق صيدلية مبى الصواف
-  خلف مشفى األطفال 
ى جانب العربية للتأمي 

صيدلية6665006 011

قيةالمزةدمشقسىه كزبري. صيدلية الشام الجديدة د  جانب جامع االكرمفيالت شر
011 6123074 011 

6119049
صيدلية

ىفردوسدمشق   صيدلية نشين السقا  تجهي 
ن  ى بناء - مقابل فندق فور سي 

ي
اخنس و عجالبى

صيدلية3316410 011

86مزة المزةدمشق  صيدلية نشين محمود جريعة
الدخلة مقابل مدرسة حافظ 

ابراهيم
صيدلية6644353 011

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

صيدلية2142150 011بناء العمريجانب جامع علي الدقركفرسوسةدمشق   صيدلية عال سواح

ي
صيدلية6622005 011موقف السوق مزة جبلالمزةدمشق صيدلية عال القاصى

صيدلية6623485 011 قبل مشفى االسديشيخ سعدالمزةدمشق الصيدالنية رغدة السهلي

دمر البلددمردمشق صيدلية رنا الشعالن
وت  قرب حديقة - طريق بي 

المنشية
صيدلية3122526 011

ي كورنيش التجارةتجارةدمشق صيدلية رندة شحان
ر
ف شر

جانب جامع ابو عبيدة ابن 

الجراح
صيدلية4457163 011

صيدلية6300450 011مقابل جامع الماجدالزاهرة القديمةزاهرةدمشق صيدلية ريم الخليلي

صيدلية6614572 011طريق الخزان86مزة المزةدمشق صيدلية ريم ونوس

ىدمشق صيدلية روال فارس جناين الوردعباسيي 
خلف جامع -  شارع حلب  

الفردوس
صيدلية4458996 011

صيدلية4464884 011ساحة جورج خوريقصاعدمشق صيدلية روزيت خليل حزي

يقصوردمشق صيدلية رويدة درغام
صيدلية4443390 011مقابل مطعم النوازيتغسابى

وع دمردمشق صيدلية رب  خليل الشارع العاممشر
كة الفرات للنفط  جانب - شر

المرصف العقاري
صيدلية3125333 011

صيدلية3322254 011مقابل بلدية المهاجرينشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق صيدلية روضة دياب

صيدلية5420678 011قرب حلويات الديروانبرج الروسقصاعدمشق صيدلية روال عسكر

شارع المكتباتقصوردمشق صيدلية روال التلي
- مقابل مدرسة بسام حمشو 

بناء رال التالي
صيدلية4434390 011

ى دخلة العازريةباب تومادمشق   صيدلية روال شاهي 
مقابل مدرسة المحبة 

الخاصة
صيدلية5428789 011

اد المزةالمزةدمشق صيدلية سمر دعبول صيدلية6627097 6618797011 011مقابل مشفى الرازياتوسير



تجارةقصاعدمشق صيدلية سامية خياطه
ي التجارة بناء التامينات 

ر
ف شر

جانب بناء الروس
صيدلية4420013 011

صيدلية4411927 4418246011 35011بناء شارع حلبقصاعدمشق   صيدلية ساندرا كحال

اد الفيحاء بعد افران ابن العميدركن الديندمشق(شاب داندي.د)   صيدلية شاب  صيدلية2725035 011اتوسير

ىدمشق   صيدلية سارة عيس صيدلية46210764621076 011بناء صيدلية سارة عيسخلف الملعبعباسيي 

صيدلية2144630 011المعرصةكفرسوسةدمشق صيدلية شذى غنيمة

صيدلية4457062 011جانب مطعم السنابلشارع الكنديقصوردمشق   صيدلية شذا نقوال

صيدلية4466616 011شارع حلبقصاعدمشق صيدلية سىه الفرزلي

صيدلية4462039 011خلف كنيسة السيدةقصوردمشق صيدلية سهيل حزي

صيدلية2246146 011خلف موقف شويكةشارع خالد بن الوليددمشقميادة فتاحي.  صيدلية سلطان د

صيدلية4417017 011جانب الصيدلية المركزيةمقابل البنك المركزيساحة السبع بحراتدمشقدمشق-  صيدلية سورية 

صيدلية6347347 011نهاية خط الميكرو مسبق الصنعتضامندمشق(طارق حميد.د)   صيدلية طارق 

صيدلية3340507 011مقابل الركن الفرنسيشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق صيدلية طارق شوكت

ي  ي.د)   صيدلية تنبكح  الشارع العاممجتهددمشق(مها تنبكح 
بجانب بللور -  ميدان 

الحموي
صيدلية2255321 011

يتجارةدمشق صيدلية وفاء جرادة
ر
ف صيدلية4471275 4473097011 011مقابل باب الحديقة الشر

يدمشق صيدلية وسيم عبد لكي
ر
ف يدوار البيطرةباب شر

ر
ف قبل -  بأتجاه باب شر

النفق عل الشارع العام
صيدلية4731043 011

ىدمشق   صيدلية يوسف نونة خلف الملعبعباسيي 
ى   العباسيي 

- مقابل مشفى

ي بناء خواح 
صيدلية4625007 011

صيدلية44176414424520 011دخلة مخفر عرنوسأول شارع البكستانعرنوسدمشق   صيدلية زابيل

ي 
يدمشقأمال فلوح.د-  صيدلية الزبلطابى

يزبلطابى
صيدلية5440050 011بناء كشكولشارع بطرس بستابى

تحت مطعم اهل اشاممقابل نفق عرنوسعرنوسدمشق(رحاب المرصي.د)   صيدلية الزعيم 
011 4416426 011 

4416420
صيدلية

يدمشق(نشين الزين.د)  صيدلية زين 
ر
ف صيدلية5446934 011برج الحريةدوار البيطرةباب شر

شارع شاللمزرعةدمشقبثينة حمودة-  صيدلية العال الحديثة 
ك  ى الي 

بجانب مركز االنير

الدولي
صيدلية4444725 011

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

صيدلية7244232 011آذار جانب مكتب الحافظ للتحويالت8شارع النبكريف دمشق صيدلية دارين وهيب نرص هللا

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

صيدلية6807079 011شارع 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

صيدلية6806238 011 شارع الجوالنتجمع الفضلجديدة عرطوزريف دمشق صيدلية سوسن محمد الدعاس

صيدلية6808357 011شارع مريودجديدة عرطوزريف دمشق صيدلية تمام فطوم

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

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

صيدلية5647637 011ساحة الرئيسجرماناريف دمشقجيهان خالد غازي منعم-  صيدلية الباسل 

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 دني 

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 لىم شارستان , الجناني  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

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 

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

صيدلية6730649 011شارع هناديصحناياريف دمشق صيدلية طارق خالد خليل

صيدلية5956518 011الشارع العامصيدناياريف دمشق صيدلية نهلة الزاهر

Bحرستا- ضاحية األسد ريف دمشقفردوس غسان حمد-  صيدلية الفردوس  صيدلية5352256 011جانب المركز الصحي- جزيرة  1

صيدلية5357099 011سوق التجاري-جزيرة س حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   صيدلية محمد األحمد

صيدلية53560805356080 011 أ10 البناء 5الجزيرة شي , ضاحية حرستا حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صيدلية ريم القائد



صيدلية5352055 011 نيسان17جانب مدرسة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صيدلية رب  مطر

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 لجي 

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

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

ي- بالقرب من دوار العلم - ضاحية قدسيا ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدليه الوسيم صيدلية3450607 011االتجاه الغرب 

صيدلية3450907 011 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 حسي 

صيدلية3451056 011جامع 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

صيدلية5773227 011شارع الباسلمخيم الوافدينريف دمشق  صيدلية جورج صوايا

صيدلية7235550 011بناء زكي االرسوزي الشارع العاممعضمية القلمونريف دمشق صيدلية أحمد حبقة

صيدلية7235630 011موقف الجش, خلف ثانوية الباسل,  الشارع العاممعضمية القلمونريف دمشق   صيدلية سمية أحمد كحيل

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

ي - القصور بانياسطرطوسيارا عدنان حبيب-  صيدلية الحياة 
ى)قريه جليبر صيدلية774404 043(تالي 

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 , قرب شر

عيادة الطبيب عبد الحليم أحمد
OWN043 715884صيدلية

صيدلية771990 043حريصونبانياسطرطوس صيدلية نور ابراهيم

صيدليةOWN043 771381حريصونبانياسطرطوس صيدلية عقبة قاسم

صيدلية846039 043 خربة الفرسبملكةطرطوس  صيدلية زهي  سعيد

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

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

ين كامل يوسف صيدليةOWN043 551566بمحرصدريكيشطرطوس صيدلية سي 

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

صيدلية513494 043مدخل اليازدية- المندرة صافيتاطرطوس صيدلية دانا بشور

صيدليةOWN043 803150  رأس الخشوفةصافيتاطرطوس   صيدلية فاتن مرهج محمود



ى صيدلية625880 043جانب مديرية الناحية- خربة المعزة صافيتاطرطوس صيدلية هشام حسي 

يصافيتاطرطوس صيدلية عال حيدر صيدلية539437 043الكورنيش الجنوب 

صيدليةOWN043 629129مفرق زرقاتصافيتاطرطوس صيدلية رنا عيس

قيةصافيتاطرطوس   صيدلية مخول صيدلية860434 043جش حكر زهية- العديدة الساحة الشر

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  ق مدرسة عقبة بن نافع - الغمقة الشر شر

ى جنوب شارع الكرامة جنوب مستوصف الحسي 
صيدلية366595 043

صيدليةOWN043 361588 شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية عبي  الخي 

مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية عبي  ابراهيم
شارع - اخر العريض تماما ثم غربا باتجاه البحر-   الغمقة الغربية 

الثورة
صيدلية369101 043

صيدلية213370 043بناء الزحاويمقابل فرع المرور,  شارع المحكمة مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية أحالم ابراهيم

ق مدرسة الكرامة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية احمد غانم صيدلية221344 043شمال شر

صيدلية651012 043برمانة المشايخمدينة- طرطوس طرطوسميسان اسماعيل نده. د-  صيدلية السالمة 
صيدلية396541 043مقابل كازية المختارطريق عام طرطوس صافيتا مفرق النقيبمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية عالء مصطفى

ى الرضوان- جنوب حديقة الباسل - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية أري    ج يوسف صيدلية321111 043قرب مخي 

صيدليةOWN043 213457 برانيةمدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية بارة

صيدلية353184 043شارع الثورة, حي الحمرات مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية داليدا نديم حمود

صيدلية366664 043شارع اسكندرؤنحي الحمراتمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية ديما علي حمدان

صيدلية313330 043الجمعية السكنيةمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية فرح عدال

صيدلية328083 3184111043 043  برانيةمدينة- طرطوس طرطوسعامر حسن حيدر- صيدلية حيدر 

ق سكة القطار ب- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية هبة سليمان صيدلية351658 043مير100الرادار شر

صيدليةOWN043 359889بجانب نقليات االهلية, شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية حسام الدين شيخو

ي- حي الغدير - شارع الكرامة مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية كنانه حبيب
ر
وف ى صيدلية350659 043جانب مدرسة الشهيد مراد عي 

ي, الشيخ بدرمدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية لميس علي خزامة صيدلية734886 043شارع الرواب 

ا داوود ى ي شارع الطالئعمدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية لي 
صيدلية370422 043حلويات الحورابى

مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مها نايف عصفورا
وع السادس - المشبكة العليا  - شمال الصالة الرياضية - المشر

جانب نادي جودت خي  بك
صيدلية228021 043

صيدلية369097 043شارع صافيتا طرطوسمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مها شعبان علي

صيدلية323113 043شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية ميساء ريشة

صيدليةOWN043 318609321330/225091جنوب دوار الساعة, شارع الثورة , مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مجيد انطانيوس  عرنوق

مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية منار شاش
مقابل فرع , شمال الصالة الرياضية , شارع بدر شاكر السياب 

الطالئع
صيدلية213600 213573043 043

صيدلية358114 043مقابل ضيافة العنازةشارع العريضة, الغمقة الغربيةمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية نافع حسن

صيدلية216996 043قرب مفروشات مخاطرقرب دوار الساعة, مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية نجوى عيس

صيدلية730066 043شارع زكي األرسوزياألندروسة,  الشيخ بدر مدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية علية غجرية

مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية رامز دكروج
طة العسكرية, شارع الثورة ي دوار الشر

ر
ف جانب المطرانية , شر

المارونية
صيدلية606047 043مقتبل الدوار

ق أمن الدولة, حي الغدير مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية رنا مصطفى صيدلية370713 043جنوب تكسي الغديرجنوب شر

صيدلية360724 043 شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية روال الجنيدي

مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية شادي عيس
طة العسكرية جانب -تفرع شارع الثورة-جنوب غرب دوار الشر

مركز الدكتور نزيه ابراهيم لالخصاب
صيدلية325232 2043بناء 

صيدلية234671 043شارع مار الياسمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية سومر

صيدلية218170 043مدخل مشفى التوليد- شارع المينا - المنشية مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية سمية جي  حسن



صيدلية353588 043دوار امن الدولة-   شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية وائل اسماعيل

صيدلية416167 043جانب إعدادية دويرطه- دويرطه - الشيخ بدرمدينة- طرطوس طرطوس صيدلية يارا جمعة

ادوس-  شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية يارا صقر صيدلية322331 043غرب فندق انير

صيدلية653176 043غرب الثانويةقدموسطرطوس صيدلية غانيا ونوس

صيدلية588660 043جانب الكنيسة-  شارع دانييال نعمة مشبر الحلوطرطوس صيدلية غادة قطوف

صيدليةOWN041 322977العبارةالدعتورالالذقية صيدلية ماهر داؤد

ي وع السابعالزراعةالالذقية   صيدلية ريا زغيب  صيدلية418472 041بجانب مدرسة انيس عباسالمشر

صيدلية427106 041جانب فندق زنوبياالزراعةالالذقية صيدلية سارة جبيلي

حمص الجديدةجب الجندليحمص صيدلية ميس فرح
جانب دوار -  طريق الشام 

السيد الرئيس
صيدلية2111070 031

صيدلية834691 834691015 015شارع باسل االسد, حي الغسانيةازرعدرعا صيدلية وسام

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

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 033 

2515802 033 2515803 

033 2524602 033 

2524600 033 2513311 

033 2517748

عيادة2517845 033

ي التخصصي كرم الشامي-  طريق الشام ميدانحمص مركز الشفاء الطب 
مقابل مركز كرم الشامي 

الصحي
عيادة2115050 031

ي لطب العيون
عيادة6617213 6617212011 011طلعة المشفى العسكريشيخ سعدالمزةدمشق مركز الوفاب 

يساحة الميساتميساتدمشق مركز الزهراء لطب العيون
عيادة4471220 4471220011 011خلف جامع الكويبر

ي مقابل جامع الهدىفيالت غربيةالمزةدمشق المركز الحضاري الطب 
011 6122831 011 

6122830
عيادة6122920 011

ي وع دمردمشق مركز دمر الطب  عيادة3112209 9790011 011الحديقة اليابانية10جزيرة مشر

دخلة معجنات التوفيقباب شيجةشارع خالد بن الوليددمشق مركز الرعاية الصحية

011 2225697 011 

2211692 011 2222488 

011 2220900

عيادة2252903 011

ك الدولي
ى الي 

باتجاه جامع االيمانشارع زكي األرسوزيمزرعةدمشق مركز اإلنير
011 4476130 011 

4476132
عيادة4476132 011

شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق مركز الجش التخصصي
- بجانب صيدلية الروضة 

بناء شحرور

011 3317166 011 

3325707
عيادة3325707 011

ي. د-  مركز تفتيت الحصيات  اد المزةالمزةدمشقمفلح الزعب   مشفى الرازياتوسير

011 6118445 011 

6119569 011 9518 EXT 

: 148

عيادة6134749 011

 المنار الدوليمساكن برزةبرزةدمشق مركز المنار لتفتيت الحصيات
عيادة5149009115149009 011بناء مشفى

مذيابو رمانةدمشق عيادة الشام عيادة3062 3062011 5011 بناء رقم شارع الير

ى موقف الساداتموقف الساداتشارع بغداددمشق مركز نقابة المعلمي 
011 4460405 011 

4460405
عيادة4460405 011

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



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

011 3450460 011 

3453417
عيادة3453417 011

ي الحديث  ي المركز الطب 
ى
-  العيادة العينية ف

طرطوس
ي مدينة- طرطوس طرطوس

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

عيادة327338 043مشفى

ي التخصصي
عيادة312633 043دوار امن الدولة- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس مركز طرطوس العيبى

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

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

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

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 األوقافالشيخ ضاهرالالذقية   برصيات زرقاء اليمامة

ي 
وع الصليبيةالالذقيةالسيد خالد دعبول - 2  مركز برصيات لطفى عيادة برصية464523 464523041 041مقابل البنك الفرنسيشارع القدسمشر

عيادة برصية460723 041مقابل المديرية العامة لالتصاالتالزراعةالالذقية فؤاد للبرصيات

ي 
عيادة برصية477854 477853041 041سوق الصاغة  شارع المالكي اذار8شارع الالذقيةالسيد عهد دعبول - 1 مركز برصيات لطفى

ي
يشارع ابن الرومي,   عزيزيةمدينة- حلب حلب   مركز برصيات لطفى عيادة برصية2111670 2121363021 021بناء قليونح 

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 زافي 

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

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

2671783
عيادة برصية

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 برصية4732064 033الشارع الرئيسيمحردةحماة مركز برصيات شموط

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

عيادة برصية7714894 033جانب جامع الرحمةشارع السوق الرئيسيمصيافحماة نظارات تيسي 

عيادة برصية7716602 033البيضةمصيافحماةلؤي رامز جروج-  نظارات غزل 

عيادة برصية2754956 2754956031 031 شارع العشاق شارع العشاقعكرمة الجديدةحمص مركز برصيات  غنوم

عيادة برصية2766906 031مقابل فالفل عل كيفكمقابل فالفل عل كيفكالحضارةحمصغيث طوقان-  مركز برصيات حمص 

طريق طرابلسالمحطةحمص نظارات االكرم
-  شارع الحمرا الرئيسي 

مقابل السالم مول
عيادة برصية2215500 031

يا غوستوشارع العشاقعكرمة الجديدةحمصعماد محمد طوقان-  نظارات حمص  عيادة برصية2710621 031مقابل كافتي 

ي
عيادة برصية2312175 011دخلة سوق ساروجةشارع الثورةدمشق  مركز برصيات رجاب 

عيادة برصية2219016 011دخلة ثانوية دمشق الوطنيةشارع خالد بن الوليددمشق برصيات ابن الوليد

يقصوردمشق برصيات القصور عيادة برصية4456878 011شارع عبد الكريم الخطاب 

عيادة برصية2211225 011 بور سعيد73شارع  بور سعيد73شارع ساحة المحافظةدمشق برصيات عيطة

عيادة برصية6617380 011 جانب بن حسيبشيخ سعدالمزةدمشق برصيات فرح

عيادة برصية2218157 011 جانب االذاعة القديمةشارع النرصدمشق برصيات ماركو بولو

ىساحة عرنوسعرنوسدمشق2000 مركز برصيات  عيادة برصية3335523 011بناء المهندسي 

يشارع العابددمشق اوبتيكا3 مركز برصيات  عيادة برصية4421641 011جادة البحير

عيادة برصية2726331 011مقابل األفرانشارع ابن العميدركن الديندمشق مركز برصيات ابن العميد

ق يشارع العابددمشق مركز برصيات الشر عيادة برصية2324534 011جادة البحير



ون ى ضمن المولدامسكينو مولكفرسوسةدمشق مركز برصيات اوبتي 
011 2141422 011 

3715545 011 3328930
عيادة برصية4419065 011

يالجش األبيضدمشق مركز برصيات بسام
 االيطاليطليابى

عيادة برصية3336832 011مقابل المشفى

عيادة برصية4475668 011جانب مطعم البوابةدخلة مطعم الريانشارع العابددمشق مركز برصيات جورج

عيادة برصية6618324 2218309011 011بناء ديابمقابل مجلس الشعبصالحيةدمشق مركز برصيات جوزيف

عيادة برصية2323165 2323165011 011جانب  مطعم الكمالالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق مركز برصيات عبيد

عيادة برصية2315522 2323237011 011دوار المحافظةساحة المحافظة ايار29شارع دمشق مركز برصيات قحف و عبيد

عيادة برصية3312279 3312280011 011جانب مرآب المواصالتشارع الحمراءالحمراءدمشقدمشق-  مركز برصيات مسمار 

عيادة برصية2324863 011مقابل فرن ابو محجوبشارع العابددمشق مركز برصيات هاكوب

عيادة برصية4424333 4422663011 011بناء الباديجناين الوردقصاعدمشق مركز برصيات هديل

مقابل كنيسة مار الياسمفرق الدويلعةدويلعةدمشق مركز تظارات األناقة
011 4722167 011 

4728280 011 4720267
عيادة برصية

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 برصية6470083 011مواجه الحديقة العامةسيدة زينبريف دمشقالسيدة زينب-  مركز برصيات مسمار 

عيادة برصية6825762 011شارع يوسف العظمةقطناريف دمشق  مركز برصيات فاديا

عيادة برصية536900 043بجانب صيدلية النعماندخلة الفردوسصافيتاطرطوس مركز نظارات العمار

كة- شارع طرطوس مدينة- طرطوس طرطوس  مازن نرصي للنظارات عيادة برصية230310 043بنك الي 

عيادة برصية318533 318533043 043بناء الشعي  شارع الواحديمدينة- طرطوس طرطوس  مركز قؤاد لحدو للبرصيات

محمد كمال + محمود علي بدور -  المركز البرصي

محمود الغميان
ي- المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس عيادة برصية235310 043بناء البنك العرب 

ى ابو عبيد- المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس نظارات ابناء نور الدين عيادة برصية228557 043بناء الدكتور امي 

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

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

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

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 فلسطي 

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 فلسطي 

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 األمي 

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 فلسطي 

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

ي شارع تغلبالقامشليالحسكةطارق المخلف للتحاليل الطبية.   مخي  د مختي 425077 052 بناء محمود توفيق حلب 



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 السويداءتيسي  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

ي. مخي  د
مختي OWN041 732225041 732225قيل كازية عكرمةالحفةالالذقيةأحمد نوار لطفى

ىريف- الالذقية الالذقية مخي  الهام ديبة سقوبي 
بعد مفرق - الطريق العام  

 مير50سنجوان ب 
مختي 662760 041

خلدون مسعود للتحاليل الطبية  ى-  مخي  ىريف- الالذقية الالذقيةسقوبي  مختي 551417 041سقوبي 

مختي 436660 041مقابل البيطرةبوقاالالذقيةعبي  غانم.  مخي  د

د مختي 451303 041شارع هنانو اذار8شارع الالذقيةعبي  حنينو.    مخي 

مختي 460504960509 041الطابق االولشارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية   مخي  الدكتور أحمد فوزي

مختي 486142 486142041 041مقابل مشفى الصوفانشارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية مخي  أحمد اسماعيل

وع القلعةالالذقيةأيمن الفروي للتحاليل.    مخي  د مختي 440678 423210041 041  ساحة هارونمشر

كانالزراعةالالذقية مخي  الحكمة للتحاليل الطبية مختي 479242 479242041 041شارع األخطل الصغي شارع االمي 

يشارع بغدادالالذقية مخي  الشفاء
مختي 350986 041مقابل المشفى الوطبى

وع الصليبيةالالذقية مخي  التوفيق للتحاليل الطبية مختي 475548 041ساحة القدسمشر

وع الزراعةالزراعةالالذقيةالدكتورة مها-  مخي  الزهراوي  مختي 431610 041مشر

مختي 474032 474032041 041قرب صيدلية الساحلالشيخ ضاهرالالذقية مخي  األهلي

وع القلعةالالذقية مخي  الخي  يمشر مختي 211384 211384041 041شارع المغرب العرب 

مختي 466667 478754041 041بناء عوض و عابدينبجانب غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية مخي  عوض وعابدين

مختي 211954 041شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية مخي  بسام سعد الدين

مختي 465141471320 041مقابل المختارنزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية   مخي  بديوي و درويش للتحاليل

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

مركز أشعة236661 451484041 041جادة الزهورالشيخ ضاهرالالذقيةرياض اليقة. دار الحسن للتشخيص الشعاعي د

يتحشارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقيةمحمد اسامة يونسو.  مركز األشعة الرقىمي د مركز أشعة475535 475535041 041بناء قرص شر

وع القلعةالالذقيةمعروف الخي . مخي  د مختي 451411 041مقابل كازية حيدرةالرمل الشماليمشر

مختي 452212 041نزلة نقليات القدموس اذار8شارع الالذقيةندى الباشا.    مخي  د

مختي 476449 041 479181 041جانب صيدلية العمالالشيخ ضاهرالالذقيةفداء غانم. مخي  د

مختي 468921 041مقابل فرن اشبسوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقيةابراهيم جبور.   مخي  د

وع القلعةالالذقيةعماد الخرصى. مخي  د يمشر
ي فراس الحمدابى مختي 245323 041بناء المازشارع اب 

مختي 241444 241444041 8/696041بناء رقم شارع العنابةالشيخ ضاهرالالذقيةمازن داود.   مخي  د

مركز أشعة455334 041مقابل مخي  عوض وعابدينمقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقيةرامي موش لألشعة. د

وع القلعةالالذقيةرندى هالل سلوم.  مخي  د مختي 452545 452545041 041قبل المخفر شارع رمل الشماليمشر



مختي 457616 041مقابل صيدلية العمال اذار8شارع الالذقيةطالل حبيب.  مخي  د

وع القلعةالالذقية مخي  ابتسام عابدين مختي 330738 041شارع الجمهوريةالرمل الشماليمشر

مركز أشعة463037 041 463036 041مقابل مركز الباسلمقابل مركز الباسل اذار8شارع الالذقيةفواز بدور الشعاعي.  مركز د

ي سخطة.  مخي  د
مختي 479488 041نزلة جامع العجانشارع جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقيةهابى

شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية  مخي  هارون
قرب صيدلية - بناء اشب 

االستقامة
مختي 210152 210152041 041

مختي 461380963/41461380 041بناء التجارةبجانب غرفة التجارة اذار8شارع الالذقيةحسان بشور.    مخي  د

مختي 210600 464640041 041بناء عزيز مطربناء عزيز مطر اذار8شارع الالذقيةالالذقية)   مخي  ابن سينا  

وع األوقافالزراعةالالذقية  مركز الالذقية للتصوير الشعاعي مركز أشعة466138 461367041 041دخلة المشفى المركزيمشر

مختي 218756230200 041بناء بالوشقرب بناء المحافظة الجديدةالشيخ ضاهرالالذقية   مخي  كندة جبور

ى باشا آغا.    مخي  د وع القلعةالالذقيةمادلي  يمشر مختي 233944468182 041شارع المغرب العرب 

مختي 466932 466932041 041خلف صيدلية العمالمقابل بناية األوقاف اذار8شارع الالذقية   مخي  الدكتور محمود بدر

ي كانالزراعةالالذقية مخي  مانجيان الطب  شارع االمي 
مقابل - خلف سينما دمشق 

كنيسة مارميخائيل
مختي 461047 041

مختي 462646 041بلوم بنكفوق بنك سوريا والمهجر اذار8شارع الالذقيةميساء عزيز شحود.    مخي  د

مركز أشعة471799 2470311041 041مقابل غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية  مركز األشعة الحديثة الدكتور فيصل ناض

وع السابعالزراعةالالذقية مخي  محمد سلمان المشر
مقابل صيدلية - مفرق حوا 

يارا خوام
مختي 426514 041

ى لالشعة مركز أشعة493432 041قرب صيدلية ابن سينا اذار8شارع الالذقية مركز ناديجدا يوسف شاهي 

كانالزراعةالالذقيةنضال عبدهللا.  مخي  د شارع االمي 

كان  خلف - حي األمي 

مستشفى األسد الجامعي 

بيه جانب ملحق الير

مختي 475247 041

وع السابعالزراعةالالذقية مخي  نعمة عيس نعمان للتحاليل الطبية مختي 420120 041المشر

مركز أشعة475870 475870041 041بناء الفروشيبناء الفروشي اذار8شارع الالذقية   المركز التخصصي لألشعة وااليكو

وع األوقافالزراعةالالذقيةرنيم اسماعيل للتحاليل الطبية.  مخي  د مشر
اد الزراعة  قرب حديقة - اسير

االماكن
مختي 554020 041

وع القلعةالالذقية مخي  سعاد علي رجب مختي 469725 041شارع زكي االرسوزيمشر

يالزراعةالالذقية المخي  التخصصي شارع المتنب 
بناء - مقابل مطعم ستيشن 

الحايك
مختي 486699 465629041 041

ى حيدر. د-  مركز األشعة التخصصي  يتلالشيخ ضاهرالالذقيةحسي  يتلبناء سي  بناء سي 
041 477733  041 

461211
مركز أشعة

مختي 464558 041شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية مخي  الطايع التحاليل الطبية

ي الشعاعي وع القلعةالالذقيةوضاح.د-    المركز التكنولوح  مركز أشعةOWN041 475955شارع زكي االرسوزيمشر

شارع مار تقال اذار8شارع الالذقية   مخي  زريق
ى  مقابل مركز التصوير بالرني 

المغناطيسي فيصل ناض
مختي 460606460606 041

مختي 890893 041خلف شارع التضامنالعمارةجبلةالالذقيةخلود. 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 

 علي اسي 
ى مختي 890889 041 890887 041الشارع الرئيسيالعمارةجبلةالالذقية مخي  حسي 

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

مختي 832375 832375041 041بناء نور هللاالكراج القديمجبلةالالذقية مخي  خديجة صبوح



ي الشعاعي د العمارةجبلةالالذقيةقيس. المركز الطب 
شارع تكسي المدينة مقابل 

صيدلية ابتسام
مركز أشعة803361 803361041 041

مختي 827107 823772041 041مقابل البلديةالعمارةجبلةالالذقية   مخي  يونس

ريف- حلب حلب مخي  الحمدانية للتحاليل الطبيبة
مقابل صيدلية - جانب مرطبات سلورة - الحي األول -الحمدانية 

قزاز
مختي 5733072 021

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

مطر
مختي 2688938 021

ي عبد العزيز البيك
مدينة- حلب حلب مخي  الصيدالبى

مخي  الرازي - جانب فروج الحمدانية - الحي الثالث - الحمدانية 

سابقا
مختي 5711144 021

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  العلىمي للتحاليل الطبية مختي 4664337 4664337021 4021ط, الرياناالطفائية القديمة, شارع الغسانيي 

ات الحكيم للتحاليل الطبية عبارة سينما حلبشارع القوتليمدينة- حلب حلب مختي 
021 2633853 011 

2633863
مختي 2666689 021

حمدانيةمدينة- حلب حلبزهراء رضوان.  عيادة الحمدانية الشعاعية د

جانب مدرسة - الحي الثالث 

امام مفرق - ابن البيطار 

الفرن

مركز أشعة5730622 021

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 2679058 021مقابل بن العلب 

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

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

مختي 5268366 021مقابل 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  مقابل الجششارع مشفى الرازيمدينة- حلب حلبابراهيم كعكه ح 
021 2216475  021 

2216476
مركز أشعة

مدينة- حلب حلب مخي  بريمو
شارع زكي باشا حانب مشفى القديس - منطقة الجميلية 

فريشو)لويس
مختي 2217364 021

سليمانيةمدينة- حلب حلبسامر حفار. د-  العيادة الشعاعية التخصصية

ي 
- دوار الكابري - بناء قبابى

مقابل مديرية االصالح 

الزراعي

مركز أشعة4617070 4617869021 021

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

مشفى الرسالةالرازيمدينة- حلب حلبضح الفرا الشعاعية. عيادة د
021 2280810 021 

2280820 021 2280830
مركز أشعة2280830 021

مدينة- حلب حلبغالية عتال للتحاليل الطبية.  مخي  د
ي - سيف الدولة 

جانب - شارع رودكو - جانب الخزان األرصى

صيدلية شاج الدين
مختي 2631830 021

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 ى- المحافظة مدينة- حلب حلبالمحافظة/  مختي  مختي 2667909 021طلعة نقابة المهندسي 



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 نسيىمي

ي
مختي 5716477 021جانب دوار الشفاء- الشارع الرئيسي - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب مخي  مؤنس حيابى

العزيزيةمدينة- حلب حلب   مخي  ناض

شارع هدى - بناء خضي  

جانب فرع شبيبة -  شعراوي 

الثورة

مختي 2122330 2122330021 021

فيةمدينة- حلب حلبحلب-  مخي  خليل عثمان    اشر
ي 
مقابل صيدلية - دوار الثابى

االخرس
مختي 2336557 021

مدينة- حلب حلبرهف دبابو.  مخي  د
جانب - اشارات عويجة - قرص الضيافة - االكرمية - األعظمية 

كاتو كان
مختي 5721499 021

مدينة- حلب حلبرانية فاعور.  مخي  د
المفرق المقابل لمغسلة المحافظة جانب روضة - المحافظة 

ماما ميا
مختي 2669662 021

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

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

الشارع الرئيسي, شطحةالسقيلبيةحماة مخي  خلود الحرك
033 6482554 011 

6611598
مختي 

ى لألشعة مركز أشعة6770685 033 الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة   مركز رفعت شاهي 

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

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 المهندسي 

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

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

ي. مخي  د مختي 2533822 033 شارع الزاغة الصابونيةالمدينة- حماة حماةاسيل الحافظ الطب 

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 للرني 

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 المهندسي 

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

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 الحسي 

مختي 8831261 033بناء الزهراء الشارع العامسلميةحماةلينا المي  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 للرني  شر
033 8842424 033 

8836366
مركز أشعة

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

يكفرب  همحماةفادي شموط.  مخي  د مختي OWN033 4245720شارع المشوار, الحي الجنوب 

مركز أشعة4739770 033كراج االنطالق القديم كجكع بيجومحردةحماةحبيب الحج الشعاعي.    مركز د

ى المغناطيسي يد الشارع الرئيسيمحردةحماة  مركز محردة للرني  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 العلمب 

ي, شارع البلديةمصيافحماة مخي  مؤيد أسعد مختي 7889908 7718041033 033جانب الجيش الشعب 

مختي 7666322 033الشارع العام- اصيلة مصيافحماةرؤى الوقاف.  مخي  د

مختي 7443900 7443900031 031 جانب مفروشات الواديالطريق العامالحواشحمصبديع ابراهيم الحداد.د-    مخي  الحواش 

مختي 2643186 031 الطريق العاموادي النضارىالحواشحمصهناء السليمان.    مخي  د

مختي 7437455 031 الشارع الرئيسيالحواشحمصهزار الخوري للتحاليل.    مخي  د

مختي 7443085 031 الشارع الرئيسيالحواشحمص   مخي  ايمان عبدوش

مختي 4407333 031قرب دير مارالياس ربلةريف- حمص حمص مخي  عالء رزق

مختي 2211580 2626414031 031ساحة الشهداءزيدلريف- حمص حمصشادي رباحية.د-  مخي  التحاليل الطبية 

عيون الواديريف- حمص حمص   مخي  منذر عادل العويل
جانب -  الشارع الرئيسي 

فة مطعم الشر
مختي 588718 588718043 043

 شارع العامرباحريف- حمص حمص مخي  ريم االسعد
031 7174045 031 

7177780
مختي 

مختي 27543022754302 031بناء مارون عبود-  الحضارة بناء مارون عبودعكرمة الجديدةحمص   مخي  عكرمة

مختي 2147207 031خلف جريدة العروبةساحة الحاج عاطفالمحطةحمصمعن الجمالي.د - (حمص)   مخي  النور  

ي شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص   مخي  ألفا
مختي 2625901 2625901031 031مقابل مدرسة نظي  نشيوابر

مختي 2143031 031 دوار النخلة دوار النخلةاالنشاءاتحمصعبد الغفار سكاف.د-    مخي  السالم  



ي مركز أشعة2750416 2014031 031 خلف مدرسة عيس سلهبضاحية الوليدريف- حمص حمص مجمع الشهيد الطب 

ق  مختي 2468029 031جانب دوار الرئيسطريق الشامميدانحمصرانيا سابت مويس-  مخي  الشر

مختي 2225469 031 جانب فندق الميماسشارع الملعب البلديالغوطةحمصمخلص طرابلسي.د-   مخي  الطرابلسي  

مختي 26818077 2618440031 031  شارع عدنان المالكيالغوطةحمصلىم المحمود.د-    مخي  الزهراوي  

مختي 2628007 031جانب صيدلية طارقجانب صيدلية طارقاالرمنحمص مخي  أسمهان سليمان الرستم

ي. مخي  د مقابل الفانوس السحريميدانحمصغدير خالد صليب 
مقابل الفانوس - كرم الشامي 

السحري
مختي 2145433 031

مختي 2788038 031 جنوب دوار المساكنشارع االهراموادي الدهبحمص مخي  الدكتورة افتخار الخالد

هةحمصاياد الشلدي.    مخي  د ى مختي 2115487 031خلف بنك عودةخلف بنك عودةاليى

مختي 2625210 2625210031 031شارع عبد الرحمن الداخلشارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص   مخي  فاتن الداوود

مختي 27785200 27785200031 031  شارع احمد محرمكرم اللوزحمصفريال أحمد زيود.    مخي  د

كة الكهرباءالمحطةحمص   مخي  هال صباغ مختي 2136964 031مقابل شر

االرمن الشمالياالرمنحمصحنان خليل كنوزي.    مخي  د
مقابل -  الشارع الرئيسي 

يا شمس كافتي 
مختي 2645014 031

ي
ى
مختي 2124783 031 مقابل مشفى النور مقابل مشفى النوراالنشاءاتحمص مخي  هدى صاف

يشارع الدبالنالغوطةحمص   مخي  ابن سينا مختي 2224393 031 شارع عبد الحميد الدروب 

مختي 2629218 031 بناء الرحمانشارع الزهراء الرئيسيالزهراءحمص مخي  عيس سعيد

شارع الحمراءاالنشاءاتحمصعصام بريجاوي لألشعة.   مركز د
ياتل  مقابل - جانب سي 

المرصف التجاري السوري
مركز أشعة2485753 2142141031 031

ي شارع الحمراءاالنشاءاتحمص   مخي  مازن كسيب 
-  بجانب المسبح البلدي 

ي مجمع الحمرا الطب 
مختي 2221103 031

مختي 2630618 031مقابل خزان الماء الشارع الرئيسيالزهراءحمصمحمود الخضور.د-    مخي  التحاليل الطبية 

مختي 2755379 031قرب دير المخلص شارع الجالءكرم اللوزحمص   مخي  ميشيل عبدهلل

مختي 2114456 031 شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمصمهند خضور.    مخي  د

مختي 2631833 031مقابل جامع فاطمة الزهراءمقابل جامع فاطمة الزهراءالزهراءحمصنبيهة بركات.   مخي  د

هةحمصنضال محفوض.   مخي  د ى كرم اللوزاليى

ق دوار - شارع الجالء  شر

هة  ى مقابل مفرق - اليى

بناء النيل- العيادات الشاملة 

مختي 2148304 031

هةحمصأسامة ابراهيم لألشعة.    مركز د ى  الطابق االول شارع الجالءاليى
031 2112788 011 

2162788
مركز أشعة

هةحمصرامز الخرصى للتصوير الشعاعي.  مركز د ى كرم اللوزاليى

ي  جنوب -  شارع الخرصى

جانب - مجمع الباسل 

مكتبة حسان

مختي 2772595 031

مختي 2470465 031بناء خباز و طرشابناء خباز و طرشاحميديةحمصرند عدنان عيس.    مخي  د

حي الدرزيةالزهراءحمص مخي  وفاء األبي 
,  شارع فاطمة الزهراء 

مقابل صيدلية الزهراء
مختي 2486252 031

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

ون عبود ىحمص   مخي  الدكتور ني  مختي 7754244 031الساحة العامةشي 

ي.د-    مخي  قطينة 
مختي 4406884 4406884031 031 الشارع الرئيسيقطيناحمصغادة زيبى

مختي 7732611 031 طريق الناضةكفرةمرمريتاحمص   مخي  عسكر



الشارع الرئيسيمرمريتاحمصباسل بيطار.  مختي  د
بجانب كنيسة القديس 

بنداليمون
مختي 7732114 031

مركز أشعة7733433 031 شارع البلديةالحارة الغربيةمرمريتاحمص مركز مرمريتا للتصوير الشعاعي

ىدرعاعيس قنبس للتصوير الشعاعي. مركز د يالصنمي 
ر
ف مركز أشعة859236 015الحي الشر

ىدرعاعصام قلوش.    مخي  د مختي 857658 015 الشارع الرئيسيالصنمي 

ىدرعا   مخي  الدكتورة لينا نجيب المهنا مختي 861166 015 الشارع الرئيسيالصنمي 

ي الشعاعي د مركز أشعة224422 224422015 015السبيل موش بن نصي مدينة- 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 011خلف الفرن السكريشارع الحمراءالحمراءدمشق مركز الدكتور عبد هللا حتاحت لالشعة

شارع حلبقصاعدمشق مخي  عبسي
-  جانب حلويات الوسام 

بناء الحفار
مختي 4451539 011

مقابل - جانب الركن الفرنسيشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشقأدهم الساسة.  مركز أشعة د

يا تيل سي 
مركز أشعة3317420 3317534011 011

ي عدي للتحاليل الطبية مختي 3318606 011 فوق بن الحمويشارع ناظم باشامهاجريندمشق مخي  أحمد عراب 

ي مختي 3338748 3320062011 011بجانب اللوتسشارع بدر الجماليروضةدمشق مركز العجىمي للتصوير الطب 

اء  مزة جبلالمزةدمشق مخي  الي 
جانب - طلعة األسدي 

صيدلية السهلي
مختي 6622984 011

مختي 4723756 4723756011 011جانب مستوصف دويلعةشارع كباسدويلعةدمشقنجاة نعمة. د-    مخي  الفايز  

يالجش األبيضدمشقغيث عناية.د-    مخي  العناية الحديث  
مختي 3324532113323222 011طليابى

ي النابلسيشيخ محي الديندمشق مخي  النابلسي للتحاليل الطبية
مختي 2778325 011بناء النابلسيشارع عبد الغبى

مختي 7728691 4428691011 40011بناء مقابل كازية عوضشارع بغداددمشقربيع الرستم.د-    مخي  الرستم  

ي 
ي.د-    مخي  اليوسفى

مختي 2773641 011جانب صيدلية احمد ماهرشارع ابن العميدركن الديندمشقطالل اليوسفى

شيخ سعدالمزةدمشقلؤي اسدي.د-    مخي  األسدي 
 - 86جانب الكازية طريق 

بناء المعلم
مختي 6621178 6621178011 011

شيخ سعدالمزةدمشقعلي البابا.د-    مخي  البابا  
 موقف االسكان 14ابنية 

د/33مدخل 
مختي 6663404 6611434011 011

مختي 6668437 6617575011 601011 موقف شيخ سعدالمزةدمشقبسام زيود.د-    مخي  ألفا  

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق  مخي  الفرح للتحاليل الطبية
جانب- موقف المعرض  -   

صيدلية الرحاب
مختي 4418287 011

ي 
ي-  مخي  الجباصيبى

مخي  نسيب البكريالجش األبيضدمشقأحمد الجباصيبى
011 3317485 011 

3310237
مختي 

مساكن برزةبرزةدمشقهيثم حمدان.د-    مخي  الهيثم  
بناء رقم -  الشارع الرئيسي 

227
مختي 5126162 5137005011 011

مختي 3310705 3310704011 011مقابل فندق بلو تورشارع الحمراءالحمراءدمشقعليا الشاج.    مخي  د

مساكن برزةبرزةدمشق مخي  الخليل للتحاليل الطبية
جانب - الشارع الرئيسي 

جامع الخليل
مختي 5123442 011

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشقعدنان الخطيب.د-    مخي  الخطيب  
مقابل اسعاف مشفى الهالل 

االحمر
مختي 4417883 4462648011 011

يشيخ سعدالمزةدمشق مخي  المزة للتحاليل الطبية
مختي 6621574 011جانب صيدلية الحنفى

مختي 8831716 8816777011 011مقابل صيدلية زباد خلف كازية الوفاءميداندمشقنبال المتوالي.د-    مخي  المتوالي  

مساكن برزةبرزةدمشقرياض المدور.د-    مخي  المدور  

, موقف النرص, الشارع العام

يتل  بناء - بجانب سي 

13التأمينات رقم 

مختي 5122310 5122310011 011



طةشارع خالد بن الوليددمشق مخي  القنوات الرئيسي للتحاليل الطبية مختي 2233592 1011بناء النجار طمقابل قيادة الشر

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

مختي 44539684419540 4011بناء رقم الشارع العامشارع الباكستاندمشقمحمد علي كعدان.د-    مخي  السبع بحرات 

كشكولدويلعةدمشق مخي  الصفا للتحاليل الطبية
ة  بجانب - شارع الخرصى

مطعم زهرة القلمون
مختي 4731686 4721686011 011

مختي 3319480 011جادة حافظ ابراهيمالشارع الرئيسيالشعالندمشق مخي  الشعالن

ياميداندمشقسلىم ابراهيم الشياح.د-   مخي  الشياح   مختي 8833929 011مقابل كراجات نهر عيشةالير

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

مركز أشعة3333406 4417567011 011ساحة الشهبندرمزرعةدمشق مركز الشنان الشعاعي

مختي 44698999 4450982011 011شارع الملك العادلعرنوسدمشق مخي  التيناوي

مختي 4420595 011مقابل وزارة الماليةساحة السبع بحراتدمشقمازن وحيدي.د-    مخي  الواحدي  

مختي 2257567 011مقابل بناء جريدة الثورةجريدة الثورةكفرسوسةدمشق مخي  ملص للتحاليل الطبية

مختي 44486014423336 011بناء عازارالشارع العامشارع العابددمشقسمي  عازر.د-   مخي  عازر   

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

مختي 8881464 8884941011 011بناء بندقجانب صيدلية الثناءنهر عيشةدمشقريما بندق.د-    مخي  بندق   

ي ميشيل سابا. د-    مخي  بيوسنير   يالجش األبيضدمشقناح 
 شارع عمر المختارطليابى

011 4436896 011 

4436895
مختي 4436897 011

ى المغناطيسي مركز أشعة4455929114410649 011 شارع الخطيبمساكن برزةبرزةدمشق مركز النجمة الشعاعي للرني 

مختي 44151644415164 011شارع كعب بن زهي قصوردمشقرجاء شاغوري.د-    مخي  الشاغوري  

  ( ي.د)دار األشعة  مركز أشعة2248281 2224736011 011بناء النجارالشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشقعبد الفتاح الحلب 

يدخلة مطعم الريانشارع العابددمشقبسام الحافظ.  دار األشعة  د
مركز أشعة4464346 4464342011 011بناء الميدابى

ى دوارة.د-    مخي  دوارة   مختي 2315180 2311733011 31011البناء رقم خلف موقف االزبكيةشارع بغداددمشقياسي 

مختي 27223052716212 011جش النحاسالشارع العامركن الديندمشقبسام باكرلي.د-    مخي  دياربكرلي  

مختي 4452275 4452275011 5011رقم قبل عصي  رامزشارع بغداددمشقأكثم اسكندر.    مخي  د

ي الشعاعي. مركز د ىدمشقمأمون الطب  مركز أشعة5442736 5410743011 011بناء شالحالشارع العامشارع االمي 

شيخ سعدالمزةدمشقرنا الضللي للتصوير الشعاعي.  مركز د
بناء  -  14بنايات ال 

1طابق -  الصفدي 
مركز أشعة6628111 011

مختي 4735338 011مقابل دخلة المدارسالشارع الرئيسيدويلعةدمشقالياس داغر. مخي  د

ي للتصوير الشعاعي. مركز د
مركز أشعة4432430 011بناء درويشجادة النحالويشارع بغداددمشقعيس صهيوبى

مختي 6628169 6628127011 011  مقابل صيدلية التمرشيخ سعدالمزةدمشقظالل السعيدي. مخي  د

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

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشقفراس قريط.د-    مركز فراس قريط لألشعة 
مقابل باب اسعاف مشفى 

الهالل االحمر
مركز أشعة4411716 011

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

دخلة البنك الدولي للتجارة و التمويلشارع الباكستاندمشقعزيز محمد الغباش.د-    مخي  غباش  
دخلة البنك الدولي للتجارة و 

التمويل
مختي 4411162 011

مختي 3317922 011شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق مخي  الدكتور غسان منصور للتحاليل الطبية

مجمع فيكتوريا التجاريفكتوريادمشقمحمد سعيد حبش.د-  مخي  حبش  
فوق المرصف التجاري 

9السوري رقم 
مختي 22960290 011

يالجش األبيضدمشق  المخي  الصحي
طليابى

ي 
بناء - جانب مشفى الطليابى

ي
شويكابى

011 332601 011 

3326082
مختي 6440305 011

مختي 4461313 011مببى اذاعة ارابيسكجادة الفضيل بن عياضمزرعةدمشقهدى عبد الرحمن الجمال-  مخي  الهدى 

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



مختي 54407615435376 011القشلةباب تومادمشقجورج كناكري.د-    مخي  كناكري  

مختي 4413191 4462943011 011مقابل مشفى الزهراويقصاعدمشقشبل الخوري.د-    مخي  القصاع  

ي   ي.د-  مخي  قطرنح  مختي 3319101 3311540011 011سبكيشارع عبد الملك بن مروانابو رمانةدمشقنزار قطرنح 

مقابل السفارة الهولنديةشارع الجالءابو رمانةدمشقخالد الحمصي.  مخي  د
011 3313440 011 

3313433
مختي 3341539 011

مختي 4721068 011جانب صيدلية المجدابو عطافدويلعةدمشق مخي  خليل جميل البديوي

ىدمشقخليل راشد.   مخي  د مختي 5428359 5428359011 011جانب صيدلية النيلجادة القوتليشارع االمي 

مختي 2322492 2311813011 011بناء الوتارخلف سينما السفراء ايار29شارع دمشقسمي  خواجكية.د-    مخي  الخواجكية  

يالجش األبيضدمشقاسماعيل. مخي  لبابيدي ود
يطليابى

مختي 3315380 3330370011 011مقابل مشفى الطليابى

ي
مختي 4465977 4465988011 011مقابل صيدلية المزرعةساحة الشهبندرمزرعةدمشق  مخي  مي مهايبى

مختي 2724061 2724060011 011مقابل افران ابن العميدركن الديندمشقسليم مرصي.د- دمشق -    مخي  مرصي 

ي  يمجتهددمشقهنادي مطيط. د-    مخي  مطيط الطب 
مختي 22465472257206 011جانب مشفى المجتهدالموازيبى

ي  بيةالجش األبيضدمشقزكي شيخ.د - (دمشق)   مركز التصوير الطب  دوار وزارة  الير
بناء مرصف التسليف 

ي  أول الجش االبيض-  الشعب 
مركز أشعة33198921 3335191011 011

مختي 6668180 011طريق المشفى العسكريشيخ سعدالمزةدمشق مخي  مهند خليل

ي مول فيالت غربيةالمزةدمشقعصام مرادي.د-    مخي  المرادي  
مختي 6665452 666305411 1011طابق -  سيبر

ىدمشق مخي  مبى الخطيب مختي 5416941 011مقابل جادة االصالحشارع االمي 

وع دمردمشق مخي  الطراف مختي 3145312 011مقابل صيدلية مازن عباسحي الورودمشر

مختي 2131094 2131092011 011مقابل مشفى المجتهدالشارع العاممجتهددمشقنجيب احمد.د-    مخي  النجيب  

مختي 5427586 5444335011 011دخلة كنيسة الصليببرج الروسقصاعدمشقانطوان ناصيف.د-  مخي  ناصيف  

ي و بزرة مختي 44654714447495 011بناء نهالويجادة النحالويشارع بغداددمشق مخي  علب 

يالجش األبيضدمشق   مخي  عمر حبش
مختي 3326319-3348664011 011هزار جيكو. مقابل دطليابى

يالجش األبيضدمشق مركز المرنان المفتوح
يطليابى

مختي 3347789 011 خلف مشفى الطليابى

مركز أشعة6641144 6641144011 011 مقابل المدرسة الفرنسيةشيخ سعدالمزةدمشق مركز الدكتور محمد كريم لالشعة

وع دمردمشقردينة علي جبيلي.    مخي  د مختي 3140145 011الشارع العامحي الورودمشر

مختي 5128453 2773837011 1011بناء شمدين, ط ساحة شمدينركن الديندمشق   مخي  ركن الدين

ي دخلة الصالحية ايار29شارع دمشق   مخي  سابا و نقيب الطب 
بناء وزراة االسكان والمرافق 

1ط

011 2221773 011 

2214974
مختي 

 شارع انور العطارساحة التحريردمشقسامي سابا.د-    مخي  سابا  
بناء - مقابل كازية الجد 

ي
الكويبر

مختي 444886311/4427065 011

ى القدماءحديقة السبكيروضةدمشقهدى سبح.د-    مخي  سبح   مختي 3321643 011مقابل المحاربي 

 مزة جبلالمزةدمشقسامر محمود.   مخي  سامر  د
جانب - فيالت متصلة 

فالفل عل كيفك
مختي 6625854 6664994011 011

ي.د-    مخي  الشهبندر  
يشارع عمر المختارمزرعةدمشقماهر القطيبى مختي 3324938 011بناء الطيب 

ى و عبيد للتحاليل بعد فرع بنك بيموساحة السبع بحرات ايار29شارع دمشق   مخي  شاهي 
011 2324511 011 

2324512
مختي 2311255 011

مختي 22560592226629 011بناء الزيبق للمفاتيحالشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشقحسام شحرور.د-   مخي  شحرور  

مختي 4453295 011جانب مدرسة المعونةمقابل المشفى الفرنسيقصاعدمشقرياض شلهوب.د-    مخي  شلهوب  

اول مفرق الدويلعةأول مفرق الدويلعةدويلعةدمشقشحادة حنون.    مركز د
011 4731992 011 

4716824
مركز أشعة

از اسماعيل الجارودي مختي 5135371 011مقابل مشفى ابن النفيسمساكن برزةبرزةدمشق مخي  شي 

ى المغنطيسي بيةالجش األبيضدمشق مركز سيغما للرني  مركز أشعة3342766 3334535011 011جانب فوج االطفاءدوار وزارة  الير



يا سكان ي سي  مقابل مشفى المجتهدالشارع العاممجتهددمشق العيادة السورية للتصوير الطب 
011 8833883 011 

8822882
مركز أشعة8833880 011

يالشارع الرئيسيطبالةدمشقيوسف عبدو.د-  مخي  الطبالة  
مختي 4723268 011فوق بقالية ابو هابى

ي   ي.د-   مخي  تسابحح 
كسيةعفيفمهاجريندمشقهدى مدبى مختي 3320365 011شارع الشر

ي  مركز أشعة3334537 3338877011 011 جانب جامع الجشأول طلعة العفيفالجش األبيضدمشقغسان قصي .د-  مؤسسة التصوير الطب 

ي الشعاعي شارع الملك العادلشارع الملك العادلمزرعةدمشقياش علي. د-    المركز الطب 
011 4466500 011 

44662500
مركز أشعة4471533 011

ي كورنيشميداندمشقوفيقة زرزور. مخي  زرزور د مختي 8824424 8824124011 011بناء زرزور- موقف الكواكب 

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

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 6955309 011شارع المستوصفالكسوةريف دمشق مختي  الدكتورة ألىم حمود

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 5641961 4718584011 011جانب دير ابراهيم الخليلشارع كشكولجرماناريف دمشقعليا االسعد.د-   مخي  العلياء 

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 سي  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 النوافي , الشارع العامجرماناريف دمشق  مخي  سمي  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 

يالشارع العامجرماناريف دمشقيارا موش.  مخي  د
مختي 5616730 011 موقف البلدية بناء كنفابى

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 دمشقزهي  ابراهيم.    مخي 

ى- الشارع الرئيسي - ضاحية االسد حرستاريف دمشق مخي  علي سعيد ى سوبر ماركت الش و نيفي  مختي 5354966 011بي 

مركز أشعة6719962 011جانب موقف خزان المياهشارع جمال عبد الناضصحناياريف دمشقسامر. مركز النور لألشعة د

فية صحنايا صحناياريف دمشقصحنايا-  مخي  الوليد للتحاليل الطبية  مختي 6722885 011موقف الخزان- اشر

صحناياريف دمشقمتوج مصطفى.    مخي  د
فية صحنايا  آذار جانب جش 8ضاحية , الشارع الرئيسي, أشر

يالمشاة
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 

مختي 5353196 16011بناء  - 4جزيرة س- ضاحية االسد حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق مخي  غياث ريا



مختي 53525605354660 126011بجانب الرصاف االلي للمرصف العقاري, 2الجزيرة , الشارع العامحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   مخي  هدى طموق

مختي 5351188 5357777011 20011محرصى جانب دوار البلدية, 2الجزيرة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشقالدكتور باسم خي  بيك-  مخي  خي  بيك 

ىريف دمشق   مخي  زكريا شمس الدين ى مني  يLGمقابل وكالة ,  الشارع العامعي 
مختي 5846555 5844555011 011طابق ارصى

مختي 5773093 011الشارع الرئيسي قرب الجامعمخيم الوافدينريف دمشق مخي  لىم حداد

ى  مختي 5772767 011مخيم الوافدين الشارع الرئيسي جانب موقف الشفيسمخيم الوافدينريف دمشقالوافدين-  مخي  شاهي 

مختي 7236825 011 الشارع العاممعضمية القلمونريف دمشقايمن محمود ناض.  مخي  د

ود)   مخي  النجاة   ودريف دمشق(يي  ي  لشارع الرئيسييي 
مختي 7812580 7810616011 011بناء حصوابى

يشارع المحطةدمردمشق   مخي  حيدر دمر
ر
مختي 31122753112275 011 مقابل المعهد الفندف

مختي 751417 043خلف صيدلية الحسامالشيخ سعدطرطوس مخي  ايمن شعبان

مختي OWN043 71113443718160شارع جول جمال فوق الصيدلية العماليةبانياسطرطوسبسام حمزة.    مخي  د

مختي OWN043 710425043 710425  شارع القوتليبانياسطرطوسحسان علي اسماعيل.    مخي  د

فة الطريق القديم بجانب مفرق الروضةبانياسطرطوس  مخي  هند الحايك مختي OWN043 611002043 611002الشر

ي الحديث  مختي 718991 718991043 043  شارع القوتلي قرب نقليات داماس توربانياسطرطوسغيثاء. د-  مخي  الطب 

ي.    مخي  د  للتحاليل الطب 
ى يشارع جول جمالبانياسطرطوسمحمد ياسي 

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   الحي الشر

مقابل عيادة الدكتورأكرم 

1جبور, ط
مختي 525370 535045043 043

مختي 807909 043فوق صيدلية ريم علي- مفرق الزيتونة - رأس الخشوفة - المندرة صافيتاطرطوس مخي  لينا محمود يوسف للتحاليل الطبية

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

مختي 606306 043مقابل البلديةصفصافةطرطوس مخي  الصفصافة للتحاليل الطبية

مركز أشعة318166 318133043 043بالقرب من مدرسة الكرامةشارع الثورة,   مشبكة مدينة- طرطوس طرطوسعلي عيس لألشعة. مركز د

ي, حي الحمراتمدينة- طرطوس طرطوس مخي  علي محمد عثمان مختي 315068 043شارع الخليج العرب 

ي- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس   مخي  المعال مختي OWN043 217204مقابل البنك العرب 

مختي 222252 222252043 043بناء محمود ناضبناء محمد ناض- شارع اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوسعلي عصفورة. مخي  الرازي للتحاليل الطبية د

مختي 324199 043بناء بنك بيمو  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-    مخي  اليوسف 

ي المركزي
يالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوس مخي  التقبى مختي 323452 043بناء البنك العرب 

مركز أشعة212852 328598043 043بناء خبازشارع التحريرمدينة- طرطوس طرطوس  مركز التشخيص الشعاعي

ى للتحاليل.  مخي  د يالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوسديمة كمال ياسي  ق البنك العرب 
مختي 329455 325035043 043شر

طةمدينة- طرطوس طرطوس مخي  فايزة أحمد منصور مختي 232351 043دوار الشر



ى.  مخي  د المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسريما حسي 

جانب كراج -  دوار الساعة 

فوق - طرابلس القديم 

احذية هو وهي

مختي 212852 043

مركز أشعة326991 229911043 14043رقم شارع هانومدينة- طرطوس طرطوسسمعان الضيعة لألشعة.  مركز  د

جمانجنوب مدرسة الكرامة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسسناء ليال.    مخي  د مختي 322415 322415043 043فوق محل الير

طة العسكرية- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوسسىه محسن.    مخي  د مختي OWN043 214624043 214624دوار الشر

مختي 227332 227332043 043بناء مازن الشيخشارع اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوسمحمد حمدان. مخي  د

مختي OWN043 225915 043 321121جانب المتحف,   حي القيرصية مدينة- طرطوس طرطوسأميمة نعمة.    مخي  د

مختي 370084 043مقابل االهلية للنقلشارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوسصفاء حنا. مخي  د

مختي 312740 312740043 043بناء سخيةشارع التحريرمدينة- طرطوس طرطوسشفيق خليل. مخي  د

مختي 323977 043سوق النسوان, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس مخي  فيحاء فاضل ديوب

مختي 216332 043بناء مقديسي شارع همامومدينة- طرطوس طرطوس  مخي  جورج الياس

ي ى- سوق النسوان - شارع المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس مخي  حسان رستم الطب  مختي OWN043 322482222007فوق صيدلية كمال ياسي 

مختي 229165229165 043بناء بنك بيمو  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوسحسان شور.    مخي  د

مختي 330002 043مجمع داوود التجاريمدينة- طرطوس طرطوس مخي  هيالنه محمد

طة, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوسسليمان غانم. د-  مخي  ابن حيان  مختي 314293 043دوار الشر

مختي 221316 221316043 043بناء سخيةالمشبكة,  شارع الزهورمدينة- طرطوس طرطوسعماد عرنوق.   مخي  د

ح د  ى ح.   مخي  قني  ى مختي 213913 221921043 1043ط,بناء كراز  المنشية شارع عدنان المالكي مقابل تكسي ناضمدينة- طرطوس طرطوسنيقوال ايليا قني 

ق- شارع الكرامة مدينة- طرطوس طرطوس مخي  لميس هوال للتحاليل الطبية مختي 371920 043بناء برج الشر

مختي 32784032781 043بناء عرنوق شارع عدنان المالكيمدينة- طرطوس طرطوس  مخي  منصور

مختي 325161325161 043بناء سخيةمقابل مجمع الحذاء االحمر, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسمريم وجيه عدرا.    مخي  د

ى طة العسكرية بناء مشفى الحاج صالحمدينة- طرطوس طرطوس   مخي  مظهر شاهي  مختي 322990 322990043 043بناء الحاج صالحشارع الثورة دوار الشر

مختي OWN043 323520043 323520شارع القدسمدينة- طرطوس طرطوساسىم عبد هللا.  مخي  د

ي مدينة- طرطوس طرطوس المركز الحديث للتصوير الطب 
ي - شارع الثورة - المشبكة  جانب محالت - مقابل البنك العرب 

عروس
مختي 326444 043

مختي 227442 315388043 2043طشارع الزهور فوق مجمع آفاق التجاريمدينة- طرطوس طرطوسمحمد علي للتحاليل الطب. مبى  و د.  مخي  د

مختي 328510 043شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس مخي  نجاح محمد ميهوب

مختي OWN043 328845218520المشبكة شارع الزهور مقابل مملكة الطيورمدينة- طرطوس طرطوس   مخي  نايفة المحمد

مختي 235144 2043شارع هنانو فوق حلويات لطش طابق مدينة- طرطوس طرطوس مخي  نزيه عيس جرجس

مختي 210750 043خلف سينما العباسية, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسسمر محمود شوكه علي.  مخي  د

ق بنك عودة,   شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   مخي  سىه ميهوب مختي 225612 225615043 043بناء النرصشر

ى المغناطيسي مركز أشعة224100 2392393043 043بناء حجار  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس مركز طرطوس للرني 

مختي 313337 222229043 043ابراهيم ابراهيمشارع عدنان المالكي جانب التجاري السوريمدينة- طرطوس طرطوسنهيد كمال بشور.  مخي  طرطوس د 

مركز أشعة234400 043بناء حميدوجانب الصيدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوسقيس سليمان.  مركز طرطوس لألشعة د

ي.    مخي  د مختي 223767 316580043 043الملعب البلدي  جانب البلديةمدينة- طرطوس طرطوسوعد المحمد للتحاليل الطب 

شارع الوحدة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسوفاء سلمان.    مخي  د
 مقابل طالل يوسف 

للنظارات
مختي 330021321628 043

يشارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوسزياد نسيم عرنوق.    مركز د مركز أشعة221316 327427043 043 327431 043جانب البنك العرب 

ى الزرقاطرطوسعبي  سليمان. مخي  د مختي 731962 043جانب المقامالشارع الرئيسيعي 

مختي 657358 043مجمع األطباء- المقص قدموسطرطوسوسيم شعبان لالشعة.   مركز د



مختي 590388 043الدلبة-مشبر الحلومشبر الحلوطرطوس مخي  الدكتورة غادة رحال

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

جلديةطبيب712560 023ساحة البازار الشارع الرئيسيأريحةادلب أحمد عبدو رحيم

عظميةطبيب240337 023قرب صيدلية األمامشارع البازارمدينة- ادلب ادلب ايمن جاسم السياد

عظميةطبيب261112 023جانب جامع الحمصي شارع المطاعممدينة- ادلب ادلب حسن مصطفى جبارة

أذن أنف حنجرةطبيب261150 023قرب صكوك  ساحة الصاغةمدينة- ادلب ادلب مجاهد محمد علي كردي

طبيب262124 023فوق مركز نصي  بركاتغرب الساعةمدينة- ادلب ادلب محمد السيد علي
جراحة بولية و 

تناسلية

ي
ضمن مشفى مطلقمدينة- ادلب ادلب مرام عبد اللطيف القاصى

023 238585 023 

3238596
نسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب233858 023شارع الكنيسةشارع المأمون,   ساحة البازار مدينة- ادلب ادلب ميشيل جورج مرجانة

ىادلب صفوة زيدو زيدو طب عامطبيب752686 023مقابل جامع الروضةالشارع الرئيسيسلقي 

ىادلب وئام معن الخطيب طب عامطبيب755555 023جانب جامع السوقسلقي 

يكفرنبلادلب عبد االله محمد خي  االسماعيل جراحة عامةطبيب546876 023الحي الجنوب 

جراحة عامةطبيب521077 1023ط , شارع ابو العالء الشارع الرئيسيمعرة النعمانادلب حسان محمد جميل النداف

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 فلسطي 

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  حسي  أطفالطبيب361773 223968052 052قرب صيدلية النوري شارع فلسطي 

ى األوسكان جراحة عامةطبيب318755371995 1052ط, بناء أدمو  شارع الخابورمدينة- الحسكة الحسكة  دورسن حسي 

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 فلسطي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عبد الحكيم برحو العزاوي جراحة عامةطبيب226237 052شارع فلسطي 

ي نايف حسن
ىمدينة- الحسكة الحسكة  عبد الغبى عصبيةطبيب310857 052فوق صيدلية النجمة شارع فلسطي 

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عبد الناض مال محمد داخليةطبيب226178 1052ط , بناء جاويش شارع فلسطي 

ىمدينة- الحسكة الحسكة  عماد اسكندر فيلو جراحة عامةطبيب220025 052جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطي 

ى مقابل مشفى شابومدينة- الحسكة الحسكة  فؤاد خلف السيد طبيب314656 052شارع فلسطي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ىمدينة- الحسكة الحسكة  كرم جوزيف مسعودي جراحة عصبيةطبيب316860 052جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطي 

نسائية و توليدطبيب318998 052ساحة السيد الرئيس شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة  محمد خرصى كراش

ىمدينة- الحسكة الحسكة  مروان رزقو ايليا ي شارع فلسطي 
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 

ي
يابى الضغط الشر

طبيب228873 052بناء مرشو- مقابل الساعة - شارع الجامع الكبي  مدينة- الحسكة الحسكة اسديم تركي الناض
جراحة بولية و 

تناسلية

قلبيةطبيب229225 051شارع النهضة, مقابل صيدلية الحياةمدينة- الحسكة الحسكة اكرم رشيد رستم
نسائية و توليدطبيب320797 052شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة االء خرصى خرصى

نسائية و توليدطبيب311841 052شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة امال ثابت احمد



ىمدينة- الحسكة الحسكة جاك عبد المسيح كورية طبيبOWN052 316088310197شارع فلسطي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ائيل قريو ىمدينة- الحسكة الحسكة جوزيف جي  أذن أنف حنجرةطبيبOWN052 319954052 312916 شارع فلسطي 

ىمدينة- الحسكة الحسكة جوهرة عبيد الحنش نسائية و توليدطبيب311400 052هزاع. جانب مركز اشعة د, شارع فلسطي 

قلبيةطبيب377654 052الشارع العام حي الناضةمدينة- الحسكة الحسكة حبيب حنا ايشوع

ى حمود الناض أذن أنف حنجرةطبيب222227 2052طابق  شارع القوتليمدينة- الحسكة الحسكة حسي 

شارع الجامع الكبي  جانب بنك بيمومدينة- الحسكة الحسكة حمد بكر الفتاح طب عامطبيب768050 052ِ 

ي طبيب229810 052بناء سمعان زكي خلف الجامع الكبي مدينة- الحسكة الحسكة خالد خلف اللح 
جراحة بولية و 

تناسلية

ي راغب ىمدينة- الحسكة الحسكة رامي ناح  جراحة عصبيةطبيب312431 1052ط, بناء راغب شارع فلسطي 

أطفالطبيب377331 24052شارع كالسةمدينة- الحسكة الحسكة رنا عبد الوهاب محمد علي

ى بناء دكتور فؤاد دكور مدينة- الحسكة الحسكة رندا ملكي الفارس نسائية و توليدطبيب313182 052دانب مخي  لولو- شارع فلسطي 

جراحة عامةطبيب220022 052 شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة زهي  يوسف جورج

نسائية و توليدطبيب228538 052شارع كراج النجمةمدينة- الحسكة الحسكة ساكن محمد الراوي

ى مدينة- الحسكة الحسكة ساالر فرحان نجار هضميةطبيب44726 052بناية عطاهلل- شارع فلسطي 

ىمدينة- الحسكة الحسكة سعيد عمر علي داخليةطبيب313799 052شارع فلسطي 

ي ح  عظميةطبيبOWN052 317723 شارع هنانومدينة- الحسكة الحسكة سمي  باخوس مني 

ي باص- الكالسة - الناضة مدينة- الحسكة الحسكة طلحة محمد يوسف
طب عامطبيب376043 052عند موقف سيبر

جراحة صدريةطبيب227877 052مقابل صيدلية الصالحشارع ثانوية الموحدةمدينة- الحسكة الحسكة عبد الباسط الخنافر
ى قلبيةطبيب318973 052جانب صيدلية كريم, شارع القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة عبد الرحمن ابراهيم أمي 

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 فلسطي 

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 حىمي
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيب350025 052جانب صيدلية بدروس- شارع الجامع الكبي   - 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

ىمدينة- الحسكة الحسكة محمود خالد النكدلي داخليةطبيب317511 052جانب صيدلية النجمة, شارع فلسطي 

ي داخليةطبيب320089 052 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 فلسطي 

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 فلسطي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ي ىمدينة- الحسكة الحسكة نوح مدحت دريب  هضميةطبيب315317 1052ط , حجو شارع فلسطي 

جراحة عامةطبيب320184 228880052 052شارع القاهرة-  مركز المدينة مدينة- الحسكة الحسكة هاشم عواد حمينة

ىمدينة- الحسكة الحسكة همرين صالح الدين شيخ ظاهر نسائية و توليدطبيب229939 052شارع فلسطي 
نسائية و توليدطبيب221578 052شارع سينما القاهرةمدينة- الحسكة الحسكة وسام عبد المصطفى



ى ى قدور حسي  نسائية و توليدطبيب319500 052 321570 052ساحة الرئيس شارع يوسف العظمةمدينة- الحسكة الحسكة ياسي 

جراحة عامةطبيب231926 052مشاكن مرشومدينة- الحسكة الحسكة يوسف اسماعيل رستم

صدريةطبيب424358 052مقابل صيدلية الحايكشارع الوحدةالقامشليالحسكة  اميل هابيل عبدو

صدريةطبيب423400 1052طشارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  جون شي  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 الحسي 

القامشليالحسكة  سميح حسبى
جراحة عامةطبيبOWN052 445371شارع مرصى

جلديةطبيب447069 6052بناء رقم , شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  سوسن الياس لولو

نسائية و توليدطبيب445824 052 سبع بحراتالقامشليالحسكة  صادقة حسن اسماعيل

ى سليمان ي أمي 
صدريةطبيبOWN052 424968 شارع ربيعةالقامشليالحسكة  عبدالغبى

جراحة عامةطبيب439515 052شارع الحمهوية, مركز المدينةالقامشليالحسكة  عثمان محمود كرو

قلبيةطبيب444565 052شارع تغلبالقامشليالحسكة  علي تاج الدين علي

عصبيةطبيب434225 052بناء الصيدلية العماليةشارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة  عيس مجيد محمد

ي تمامالقامشليالحسكة  غيفارا رامي الفرحة جراحة عصبيةطبيبOWN052 427262427262شارع أب 

داخليةطبيب446299 052قرب كنيسة الشيانالحي االوسطالقامشليالحسكة  فادي الياس لحدو

جراحة عامةطبيب426335 052الشارع العامالقامشليالحسكة  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 أمي 

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 فلسطي 

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 شارع كنيسة الشيانالقامشليالحسكة جورج شمعون يوحانن
أطفالطبيب427069 052طابق ارصى

يشارع تغلبالقامشليالحسكة جورج كورية لحدو
جلديةطبيب431283 052بناء عزيز طابق ثابى

ى ي تمامالقامشليالحسكة جيالن محمد ياسي  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 

جراحة عامةطبيب446456 432570052 2052بناء مطيع كنجو طابق مقابل البنك التجاري السوري- الشارع العام القامشليالحسكة فرمز علي حسن

ي حوج
جلديةطبيب438212 052مقابل ديادورا, شارع الجزيرةالقامشليالحسكة كشى حسبى

عينيةطبيب446975 052قرب مشفى الرحمةالقامشليالحسكة ليليوس رزقو يعقوب

طبيب431406 052شارع تغلبالقامشليالحسكة مبر كابريل زيتون
جراحة بولية و 

تناسلية

ى الحبيب أذن أنف حنجرةطبيب434121 052فوق مكتب هافال للسفرياتشارع الوحدةالقامشليالحسكة محمد حسي 

جراحة عامةطبيب428382 052مركز المدينةالقامشليالحسكة مراد كوركيس المراد

ي تمامالقامشليالحسكة ملكي كورية صومي نسائية و توليدطبيب42730152427301 052تقاطع شارع نعمان واب 

ى القامشليالحسكة منصف جميل البديوي نسائية و توليدطبيب321786-052فوق موالح انيس- شارع فلسطي 

طبيب420760 425056052 1052بناء عرسان طابق شارع الوحدةالقامشليالحسكة نجيب عبود الحايك
جراحة بولية و 

تناسلية

ي تمامالقامشليالحسكة نرجس عيس حصاف أذن أنف حنجرةطبيبLG052 435606مقابل وكالة شارع أب 

ى النهاب طبيب427552 052مقابل مشفى دار الشفاءشارع الوحدةالقامشليالحسكة نهاب حسي 
جراحة بولية و 

تناسلية

القامشليالحسكة نور الدين قاسم خليل
داخليةطبيب052420925حي الوسىط شارع مرصى

هضميةطبيب429054 052شارع ربيعةالقامشليالحسكة نوري محمد كالي

عصبيةطبيب433511 052فوق مخي  عمرشارع النعمانالقامشليالحسكة وسيم حسان عثمان

داخليةطبيب431927 052جانب مشفى نافذ, شارع تغلبالقامشليالحسكة يعقوب كورية يوسف

بةالشارع الرئيسيالمالكيةالحسكة  جورج سليم عبد االحد داخليةطبيب750019 052قرب الير

طب عامطبيب750513 052مقابل مزارع الحكومةالمالكيةالحسكة  عبد العزيز أحمد حسو

نسائية و توليدطبيب750578 052مقابل البلدية- الشارع العامالمالكيةالحسكة  يعقوب سليم عبد األحد

و و كي  شارع دجلةالمالكيةالحسكة أشور كي 
ي 
المجمع -  الطابق الثابى

البلدي
داخليةطبيب750045 052

ي ىتل تمرالحسكة  شهناز محمود صي  طب عامطبيب322895 052جانب صيدلية رندة, شارع فلسطي 

يدة طحيطح داخليةطبيب481116 052 الشارع 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 حسي 

ة, غرب المؤسسة العسكريةمدينة- السويداء السويداء أدهم فوزات ظريفة عظميةطبيب210862 016مقابل صيدلية امي 

ي
جراحة عامةطبيب222290 016شارع الحوريجش الرئيسمدينة- 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

فوق بنك بيمو, الشارع المحوري مدينة- السويداء السويداء أمية شبلي جنود
016  714089 016 

210110
عينيةطبيب

نسائية و توليدطبيب231273 016-ساحة سلطان األطرشمدينة- السويداء السويداء أيمن العربيد

ى نرص مدينة- السويداء السويداء أيمن حسي 
مقابل مديرية األتصاالت بناء أطرش و بدران -شكيب أرسالن. ش

طابق أول
طبيب227840 016

جراحة بولية و 

تناسلية

ي مدينة- السويداء السويداء أيمن سليمان خي  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

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 وسكريطبيب210320 016جش 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

نسائية و توليدطبيب234827 016بناء جانبيه- سوق القمح شارع البلديةمدينة- السويداء السويداء حنان فضل هللا بدر الدين

ى الصحناوي يمقابل المؤسسة العسكريةمدينة- السويداء السويداء خالد حسي 
طبيب220620 016بناء خليل طابق اول فبى

جراحة بولية و 

تناسلية

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

عظميةطبيب955798561حي النهضةمدينة- السويداء السويداء ربيع نواف حمزة

ىمقابل قرص المحافظمدينة- السويداء السويداء ريم ذوقان ابو فخر بي 
نسائية و توليدطبيب252079 251098016 016بناء المغير

ى غانم داخليةطبيب266031 016غرب الفرن االلي, طريق نجران , ناحية المزرعةمدينة- السويداء السويداء زياد حسي 

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

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 خي  ياس- مقابل الفندق السياحي - ساحة تشر ى طبيب235514 016ديوني 
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط 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 ورماتي 



أذن أنف حنجرةطبيب242690 016الشارع الرئيسيمدينة- السويداء السويداء عصمت محمود المحيثاوي
ى ق بنك بيمو,  مجمع سابق التجاري مدينة- السويداء السويداء غسان تركي الحسي  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 016الطي 

ق السوقمدينة- السويداء السويداء ماهر حسن بدر عينيةطبيب250388 016  شر

طبيب250279 016مركز الوئاممدينة- السويداء السويداء مروان يوسف رزوق
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

غدد صم وسكريطبيب228823 1016ط- بناء أبوعسلي-الشارع المحوري-السويداءمدينة- السويداء السويداء منصور اسد أبو عساف

يطبيب237042 3016بناء عباس طابق ساحة الرئيسمدينة- السويداء السويداء مها فارس قطرب
ي    ح مرصى تشر

عظميةطبيب251411 251411011 016  كورنيش المشفىمدينة- السويداء السويداء مهنا حمد عبد الحي أبو فخر

ق- شارع االتحاد مدينة- السويداء السويداء ميساء هايل أبو زيد أذن أنف حنجرةطبيب225360 016مقابل مشفى العناية الخاص من 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

يمدينة- السويداء السويداء نواف توفيق حمزة
جلديةطبيب211611 211611016 061 236150 016بناء ناض التجاري المركزي  شارع الشعوابى

ف أبو فخر يمدينة- السويداء السويداء هاشم مشر هضميةطبيب250820 016طريق الشام الغرب 

جنوب مجمع المزرعة االستهالكيمدينة- السويداء السويداء هشام خطيب أبو فخر
ي , الطابق 

بناء توفيق جرمابى

ي
الثابى

طبيب211956 016
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 يحب  الحمد ين فوق صيدلية تشر جلديةطبيب241085  016ساحة تشر

شارع اإلستقاللمدينة- السويداء السويداء يوسف فندي العربيد
 20جنوب سينما شايا ب 

مير
نسائية و توليدطبيب226750 016

ي المؤسسة العسكرية مدينة- السويداء السويداء يوسف محمود األشقر
ر
ف نسائية و توليدطبيب236612 016غرب الفرن االلي, شر

طب عامطبيب730999 016الشارع الرئيسيالقرياالسويداء حمود حسن قطيش

ي-  جانب مديرية مالية شهبا شهباالسويداء ناض ضامن جنود
نسائية و توليدطبيب714518 016مجمع المدينه التجاري طابق ثابى

ى طب عامطبيب710635 016الساحة العامةشهباالسويداء نزيه عامر شلغي 

أذن أنف حنجرةطبيب715311 016الشارع الرئيسيشهباالسويداء نزيه عبد صالحة

طبيب238225 016الطريق المحوريحي الكومصلخدالسويداء ربيع نوفل بحصاص
جراحة بولية و 

تناسلية

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 30رقم الميى
014 2128214 014 

2235001
جراحة عامةطبيب

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

طبيب5118213 011ضمن عيادة الشهيد ممدوح اباظةخان أرنبةالقنيطرة شادي ابراهيم
جراحة بولية و 

تناسلية

يخان أرنبةالقنيطرة نور الدين درويش داخليةطبيب2235590 014مقابل االمجمع الطب 

الشارع الرئيسيالقرداحةالالذقية أيمن علي غصنة
فوق - فوق صيدلية فراس 

مطعم فرايد ماسهر
جراحة عامةطبيب848533 041

عظميةطبيب461722 041مقابل سينما اوغاريتساحة اوغاريتالقرداحةالالذقية 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 041اللدينةالفاخورةالقرداحةالالذقية عصام عدنان صقر

يد القديمالقرداحةالالذقية عمار توفيق يوسف نسائية و توليدطبيب845575 041فوق صيدلية عزام أصالنجانب الي 

شارع السوقالقرداحةالالذقية عمار وجيه جديد
جانب محطة احمد حسن 

للمحروقات
جراحة عامةطبيب844224 041

يد القديمالقرداحةالالذقية لؤي المزيد سلمان داخليةطبيب844097 041جانب الي 

ف وع القرداخةشلرع السوقالقرداحةالالذقية منذر ابراهيم الرصى جراحة عامةطبيب945900648مشر

داخليةطبيب843600 041الشارع الرئيسيالقرداحةالالذقية منعم احمد اسماعيل

داخليةطبيب563051 041 540657 041الشارع الرئيسيالقرداحةالالذقية يحب  شهل

جلديةطبيب650016 041الشارع الجديدمشقيتاريف- الالذقية الالذقية   رنا شعبان زريق

داخليةطبيب380230 041جانب المدرسة البصةريف- 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

ى البيضاريف- الالذقية الالذقية جهاد نديم نصور طب عامطبيب774149 041جانب البلدية عي 

طب طوارئطبيب786628 041جانب الجامعالبهلوليةريف- 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 الحسي 

طب عامطبيب955374566الفاخورةريف- الالذقية الالذقية مسلم خرصى الحسن

ة طب عامطبيب785200 041دوار الشهداءالبهلوليةريف- الالذقية الالذقية مني  صالح خرصى

قلبيةطبيب440809 041جانب مطعم الشامساحة الحمامبوقاالالذقية   أحمد عبد الكريم ديوب

نسائية و توليدطبيب467997 041شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية   أحمد محمد الصالح

وع القلعةالالذقية   أحمد نجيب علي يمشر شارع المغرب العرب 
مقابل مؤسسة التأمينات 

االجتماعية
نسائية و توليدطبيب210882 041

ي القديمة اذار8شارع الالذقية   أسامة حسن خضور جلديةطبيب458235 041قبل المقىه الملكيالريح 

وع القلعةالالذقية   أمل محمد صالحة يشارع ميسلونمشر نسائية و توليدطبيب232995 041ساحة المغرب 

نسائية و توليدطبيب461261461261 041جانب مخي  عوض و عابدينجانب مخي  عوض و عابدين اذار8شارع الالذقية   أنور صالح درويش

وع القلعةالالذقية   باسل محمد محمد يمشر
ي فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيب241344 041قرب صيدلية عائدة االحمدشارع اب 

طب عامطبيبOWN041 245021شارع العوينةالشيخ ضاهرالالذقية   توفيق درويش أحمد



عينيةطبيب451144 041فوق مخي  عوض و عابدينفوق مخي  عوض و عابدين اذار8شارع الالذقية   تيم رفيق درويش

يالشيخ ضاهرالالذقية   جمال محي الدين خدام
احمد جوبى جلديةطبيب233433 041بناء شيتلمقابل مخي 

و الخصي عينيةطبيب469363 1041ط, بناء األشب شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية   جورجيت اسبي 

وع الصليبيةالالذقية   حسام عدنان بلة قلبيةطبيب466889 041مقابل وكالة الوتارشارع عمر بن الخطابمشر

عينيةطبيبNAME?041 749611#مقابل صيدلية ابن سينا اذار8شارع الالذقية   حسان محمد عيد

شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية   حسن عبد اللطيف صالح
, بناء رافيل - سوق الصفن 

2ط 
نسائية و توليدطبيب474290 461400041 041

ة طب عامطبيب465441 041مقابل الصحة المدرسيةشارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية   خالد جميل قمي 

نسائية و توليدطبيب468198 041طابق ثان- بناية حداد مقابل جامع العجان اذار8شارع الالذقية   خلود سعيد أسعد

وع القلعةالالذقية   دالل سليم خي  بك يمشر صدريةطبيب212476 1041ط, بناء الشاج شارع المغرب العرب 

عينيةطبيبOWN041 462042041 462042سوق الصاغة الجديد اذار8شارع الالذقية   رامز أحمد دليلة

يطبيبOWN041 457002457002نزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية   رباب محمد سلوم
ي    ح مرصى تشر

وع القلعةالالذقية   رضا محمود صالح يمشر شارع المغرب العرب 

جانب مجمع افاميا 

, بناء الشاج - االستهالكي 

1ط

أذن أنف حنجرةطبيب212476 041

ى ميكائيل وع الزراعةالزراعةالالذقية   رغدا أمي  مشر
و  جانب - موقف سبي 

صيدلية رحاب قداحة
نسائية و توليدطبيب440970 041

نسائية و توليدطبيب472003 041شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية   ريم أنيس زغيبة

ي
ي القديمة اذار8شارع الالذقية   ريم محمد الهوشر جلديةطبيبOWN041 240105الريح 

عظميةطبيبMTNOWN041 457791مقابل مركز  اذار8شارع الالذقية   سامر علي أحمد

شارع هنانو اذار8شارع الالذقية   سوسن محمد سعد
 ABCبناء - سوق الصفن 

2ط,
مطبيب468844 041 ى داخلية ورماتي 

عينيةطبيب364393 468145041 041بناء غرفة التجارةبناء غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية   صبا محمد توفيق هارون

ي
وع القلعةالالذقية   عادل حسيب صهيوبى يمشر شارع المغرب العرب 

مقابل المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية
أذن أنف حنجرةطبيب219035 041

ى جلديةطبيب478758478758 041مقابل صيدلية مريم نصور سوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقية   عامر محمد سليطي 

ي دمياطي
هضميةطبيب733034 240402041 041شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية   عبد اللطيف محمد هابى

ة  غمي 
شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية   عصام مصطفى

بناء - بجانب جامع الصوفان 

1ط, اشب 
جراحة عامةطبيب240160 041

عظميةطبيب238239 041شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية   علي أحمد حسون

جراحة عامةطبيب470124 041جانب حلويات مرعشنزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية   عماد محمد أيوب

عظميةطبيب217942 041جانب مخي  عوض وعابدينجانب مخي  عوض و عابدين اذار8شارع الالذقية   غياث اسماعيل حلوم

يتلالشيخ ضاهرالالذقية   فادي بشي  شيخ حسن يتلبناء سي  نسائية و توليدطبيب452444 041جانب سي 

شارع مار تقال اذار8شارع الالذقية   فادي عبد الرحمن أبو سيف
مقابل - خلف القرص البلدي 

حديقة مارتقال
يطبيب450381 041

ي    ح مرصى تشر

يالشيخ ضاهرالالذقية   فاطمة محمد بسيتون
احمد جوبى عينيةطبيب468477 472628041 041مقابل مخي 

 شارع الصفن اذار8شارع الالذقية   فوز جميل حسن
ط - مقابل حلويات سمعان 

2
جلديةطبيب475082 475082041 041

بيك وع الصليبيةالالذقية   قصي وفيق خي  وتمشر طة العسكريةشارع بي  أطفالطبيب212012 041مقابل الشر

يالشيخ ضاهرالالذقية   مالك محمود حسن
نسائية و توليدطبيب215102 041فوق جرارات الصهيوبى

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 456380مقابل صيدلية العمال اذار8شارع الالذقية   محمد اسكندر عبد الرحمن

غدد صم وسكريطبيب474440 041طابق اولمقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقية   محمد حبيب حرفوش



يقرب اديداسشارع بغدادالالذقية   محمد زهي  رائف ططري صدريةطبيب318194 466244041 041بناء علب 

طةشارع بغدادالالذقية   معن يعقوب كريمة أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 468863قرب قيادة الشر

غدد صم وسكريطبيب469075 041صيدلية البلوشنزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية   مبى زين العابدين ليال

غدد صم وسكريطبيب478955 041بناء جعفرمقابل غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية   منيف محسن المرعي

يتلالشيخ ضاهرالالذقية   ميساء عزيز شحادة يتل بناء سي  أذن أنف حنجرةطبيب452292 4041ط, بناء سي 

غدد صم وسكريطبيب456226 041سوق الصفن اذار8شارع الالذقية   ناظم نظي  القوزي

ي
داخليةطبيب464525 041مقابل صيدلية مريم نصورسوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقية   نهيل عدنان طريفى

نسائية و توليدطبيب234346 1041نزلة المرصف التجاري رقم مشفى األسد اذار8شارع الالذقية   هاال نرص يونس

ي حمدي عليو
 آذار8ساحة  اذار8شارع الالذقية   هابى

بناء - مقابل مديرية األوقاف 

2ط, طباع
أذن أنف حنجرةطبيب211112 478116041 041

يتلجادة الزهورالشيخ ضاهرالالذقية   هدى حسن دوبا صدريةطبيب463456475391 041جانب سي 

جلديةطبيب240531 041مقابل كازية الراعيمقابل المحافظة الجديدةالشيخ ضاهرالالذقية   هدى خليل داغر

مطبيب467749 041بعد أديداسشارع بغدادالالذقية   هيفاء سليمان محمد ى داخلية ورماتي 

داخليةطبيب469488 041بناء عبدهللا انطارشارع هنانو اذار8شارع الالذقية   هيالنة ابراهيم داوود

وع القلعةالالذقية  أري    ج علي بوبو يمشر شارع المغرب العرب 
مقابل مديرية الزراعة 

واالصالح الزراعي
داخليةطبيب215416 041

ي القديمة اذار8شارع الالذقية  أيمن شعبان شيخ ابراهيم نسائية و توليدطبيب213002 041خلف مجمع أفامياالريح 

طبيب442666 461733041 041مقابل مدخل غرفة التجارة  شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية  ابراهيم علي سليمان
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

طبيب467391 041جانب  صيدلية بالوشجانب  صيدلية بالوش اذار8شارع الالذقية  اسحاق جوزيف مهنا
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب464449 041بناء حماميبجانب غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية  بدرية عدنان محرز

ه ى نسائية و توليدطبيب450488 041مقابل فروج توماالشيخ ضاهرالالذقية  حسان ابراهيم الير

جراحة عامةطبيب456901 041بناء حمادةشارع العنابةالشيخ ضاهرالالذقية  عبد اللطيف ابراهيم يوسف

وع القلعةالالذقية  فاطمة علي أصالن يمشر غدد صم وسكريطبيب214858 041بناء القاطورشارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيب460715 041قرب الصيدلية العمالية اذار8شارع الالذقية  محمد ذياد أحمد دهان

يالشيخ ضاهرالالذقية  ميسون عزيز ديوب يبناء العناب  نسائية و توليدطبيب239710 041بناء العناب 

غدد صم وسكريطبيبOWN041 472204مقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقية  نبيل شعبان حيدر

ى اذار8شارع الالذقية  نهاد محمد خليفة غدد صم وسكريطبيب460757 2041ط, بناء حمامي مقابل حلويات ابو اللي 

وع القلعةالالذقية  وائل حافظ تجور عصبيةطبيب458609 041مقابل فرن الدولةحي السجنمشر

عظميةطبيب467196 468169041 041مقابل مشفى االسد الجامعيجانب الخطوط الجوية السورية اذار8شارع الالذقية  وسام انطوان الحاج

وع السابعالزراعةالالذقية آمنة ابراهيم رجوب داخليةطبيب418854 041جانب مقىه الملكيالمشر

وع القلعةالالذقية أحمد توفيق يوسف يمشر شارع المغرب العرب 
ي 
بناء الشاج الطابق الثابى

مقابل فندق السمان
نسائية و توليدطبيب238648 041

يطبيبOWN041 460745مقابل مدخل غرفة التجارة والصناعة اذار8شارع الالذقية أحمد علي عبود
ي    ح مرصى تشر

ي
ى
يشارع بغدادالالذقية أحمد مظهر الصوف

ى
أطفالطبيب357550 041 357440 041ضمن مشفى الصوف

وع القلعةالالذقية أديب ابراهيم حلوم طةالرمل الشماليمشر داخليةطبيب454621 041قرب مخفر الشر

طبيب471178 041شارع العنابةالشيخ ضاهرالالذقية أديب علي خليل
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب473001 041بناء غرفة التجارةمقابل بن الفوال اذار8شارع الالذقية أسامه األحمد هارون



شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية أكثم ابراهيم الخي 
بناء - مقابل جامع العجان 

ابو زيد
طبيب474933 041

جراحة بولية و 

تناسلية

شارع مار تقال اذار8شارع الالذقية أليك بسام الحلو
فوق - مقابل الكنيسة 

ى حلويات ابو اللي 
عينيةطبيب211914 041 451298 041

ة حسان الغانم نسائية و توليدطبيب476140 041شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية أمي 

ى محمد كحيلة جراحة عصبيةطبيب733034 467452041 041امام المشفى المركزي اذار8شارع الالذقية أمي 

طب األشةطبيب420868 041قرب مدرسة ابتدائيةبسناداالدعتورالالذقية ابتسام صالح أحمد

يساحة الشيخ ضاهرالشيخ ضاهرالالذقية احمد زكريا السيد احمد
عينيةطبيب240606 041خلف كازية صهيوبى

ي قلبيةطبيب476565 041مقابل بوظة جعارةشارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية احمد مصطفى غالونح 

طب عامطبيبOWN041 552923شارع االدخارالزراعةالالذقية اسامة صالح صبوح

وع القلعةالالذقية اسامة عبد الكريم علي يمشر شارع المغرب العرب 

ي القديمة  اول طريق الريح 

مالصق لمجمع أفاميا 

التجاري

عينيةطبيب217158 041

نسائية و توليدطبيب233368 041خلف بناء المحافظة الجديدالمنطقة الصناعية القديمةالشيخ ضاهرالالذقية الهام يوسف جراد

هضميةطبيب479401 463041الالذقية فوق صيدلية مارون طوير اذار8شارع الالذقية الياس سليم جبور

وع القلعةالالذقية انتصار حسن نزهة يمشر
ي فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيب216100 041شارع اب 

وع القلعةالالذقية انعام محمد بركات جلديةطبيب455623 041فوق معهد دار المعرفةشارع الجمهوريةمشر
ى أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 238671فوق صيدلية ابن سينا اذار8شارع الالذقية اياد اسماعيل شاهي 

 سوق التجار اذار8شارع الالذقية اياد عبد الملك تطري
بناء األطباء - عبارة باريس 

ى المتفاعديي 
نسائية و توليدطبيب470080 479306041 041

وع القلعةالالذقية ايمان حبيب يوسف , طشارع الجمهوريةمشر ي جلديةطبيب330145 1041مكاتب العلب 

وع القلعةالالذقية ايوب جميل سلهب وع الزينمشر مشر
قرب مدرسة الشهيد سليم 

عمران
أذن أنف حنجرةطبيب457570 041

نزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية باسل الياس مرجانة
بناية - مقابل المختار جعفر 

2-العجيل ط 
عظميةطبيب553608 041

شارع خالد بن الوليدالزراعةالالذقية باسم حسن معروف

وع  مقابل مدخل المشر

- قرب مكتبة الزهراء-السابع 

مدخل اليسا للعرائس

قلبيةطبيب552246 041

وع القلعةالالذقية باسم سليم صالح يمشر شارع المغرب العرب 
-مقابل التأمينات االجتماعية 

 مقابل امن الدولة
عظميةطبيب233133 041

داخليةطبيبOWN041 452988شارع مار تقال اذار8شارع الالذقية بسام احمد الصارم

هضميةطبيب458655 041شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية بسام سليم ضاهر

ي
وع الصليبيةالالذقية بسام علي زيبى وتمشر ى الجديدشارع بي  نسائية و توليدطبيب244200 041مقابل اتحاد الفالحي 

وع السابعالزراعةالالذقية بشار الياس نعىمي داخليةطبيب558804 041المشر

وع القلعةالالذقية بشار نور الدين زيزفون يمشر شارع المغرب العرب 
ي  جانب جامع - بناء كيخيارب 

عمر بن الخطاب
جراحة عامةطبيب243155243155 041

يبوقاالالذقية بهجت احمد شعبو طب عامطبيب558058 041معهد الغابات العرب 

شارع الصفاالشيخ ضاهرالالذقية تمام الكنج ديبة
بناء - جانب نظارات صبيح 

1ط , بلوش
جلديةطبيب468617468617 041

وع السابعالزراعةالالذقية تمام علي حبيب نسائية و توليدطبيب2411347 041المشر

وع القلعةالالذقية جابر سليمان زهرة يمشر صدريةطبيب211542 041بناء الشموطشارع المغرب العرب 



جراحة عامةطبيب457978 041مقابل صيدلية الساحلشارع سعد زغلولالشيخ ضاهرالالذقية جمال سليمان

وع القلعةالالذقية جمال علي منصور مطبيبOWN041 330814الرمل الشماليمشر ى داخلية ورماتي 

ينالالذقية جمال يونس رنجوس أذن أنف حنجرةطبيب445889  041بجانب مشفى العثمانضاحية تشر

داخليةطبيب242878 041فوق فندق الظهرانفوق فندق الظهرانالشيخ ضاهرالالذقية جمانة صالح ابراهيم

شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية جميل فؤاد جود
كة جود  بناء رقم - مقابل شر

1ط , 13
عظميةطبيب46860841468608 041 478846 041

أطفالطبيب454486 464022041 041خلف سينما الدنياشارع عدنان المالكي اذار8شارع الالذقية جهاد فيكتور خوري

نسائية و توليدطبيب0938157055فوق اعشاب الوزانشارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية جهان عدنان فاخوري

يبعد جب حسنبوقاالالذقية جيداء سليمان ابراهيم
يفر نسائية و توليدطبيب472450 041مفرق شر

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 551065ساحة الحمامبوقاالالذقية حسام عبد هللا كندسلي

وع القلعةالالذقية حسان عابد اسماعيل هضميةطبيب457867 041شارع الجمهوريةمشر

قلبيةطبيب451399 041دخلة حلويات الفوالنزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية حسن نمر

المنطقة الصناعية القديمةالشيخ ضاهرالالذقية حسن يوسف راعي

ي 
- شارع ابو فراس الحمدابى

- فوق صيدلية غادة مهنا 

قرب بناء المحاوة الجديد

هضميةطبيب218826 041

ى شعبان حجل نسائية و توليدطبيب0955203608الطريق العامالدعتورالالذقية حسي 

وع القلعةالالذقية حكمت عقيل دغمان يمشر داخليةطبيب214877 041جانب مديرية مالية الالذقيةشارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيب411170 041مقابل البيطرةساحة الحمامبوقاالالذقية حمزة يونس مياسة

وع القلعةالالذقية حنان محمد علي الرمل الشماليمشر

- اخر شارع غسان حرفوش 
ى - قرب مدرسة طالل ياسي 

ي
فوق المعرض الصيبى

عينيةطبيب330338 041

وع القلعةالالذقية حيدر سهيل متوج عظميةطبيبOWN041 330340شارع الجمهوريةمشر

كة جودشارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية خالد محمود زربا أطفالطبيب245533 041بجانب شر

هضميةطبيبOWN041 460162آذار و شارع القدس8تقاطع شارع  اذار8شارع الالذقية دعد جميل دغمان

عينيةطبيب238239 041شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية رؤى عبد الرحمن عبد الرحمن

ق ىالالذقية راغب البي  داخليةطبيب446935 041الشارع العامسقوبي 

يالشيخ ضاهرالالذقية رانيا برهان أمهان
احمد جوبى مقابل مخي 

يتل مقابل مخي  ,  قرب سي 

ي
الجوبى

عينيةطبيب452063 041

غدد صم وسكريطبيبOWN041 553613 شارع خالد بن الوليدالزراعةالالذقية ربا محمد سلمان

هضميةطبيب458105 041مقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقية ربا محمد صالح

وع القلعةالالذقية رباب محمد غانم يمشر
ي فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيب219847 041قرب الريجة القديمةشارع اب 

وع القلعةالالذقية رب  جودت ازمرد وع الزينالرمل الشماليمشر طب األشةطبيب474461 041مشر

ونيات سكيفسوق الصفن اذار8شارع الالذقية رشيد داوود مشة جراحة عصبيةطبيب474649 041مقابل الكير

نزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية رفاه مرجانة
بناية - مقابل المختار 

2العجيل ط
جلديةطبيب493655 041

داخليةطبيب474303 1041ط , سوق عنابةشارع العنابةالشيخ ضاهرالالذقية رمزة عارف حلوم

جراحة عامةطبيب319271 041جانب صيدلية غادة حسنالدعتورالالذقية رياض محمد الصاوي

ينالالذقية ريم احسان وع الثامنضاحية تشر عينيةطبيب410938 041مقابل النفوسالمشر

وع القلعةالالذقية ريم محمد حاتم جلديةطبيب473673 041مقابل كازية حيدرةالرمل الشماليمشر

شارع سعد زغلول اذار8شارع الالذقية زهي  بهاء فضة
مقابل -  اذار 8مدخل 

صيدلية هشام فاتح
غدد صم وسكريطبيب467338 041



وع القلعةالالذقية زهي  محمد محمد يمشر شارع المغرب العرب 
- مقابل مديرية الزراعة 

مقابل مدرسة جعفر الصادق
نسائية و توليدطبيب216820 041

شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية سامر أحمد الداود
مقابل المرصف التجاري 

يتح - 3فرع بناء شر
عظميةطبيب478575 041

أذن أنف حنجرةطبيب465934 041بناء عجيلبناء عجيل اذار8شارع الالذقية سامر توفيق الداود

شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية سامية طاهر بعاج
جانب -  سوق العنابة 

صيدلية نور الخطيب
نسائية و توليدطبيب230137 041

شارع هنانو اذار8شارع الالذقية سحر محمد سعد
قرب -  مدخل سوق العنابة 

حلويات عبدالعال
طبيب471920 041

كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

جراحة عامةطبيب557447 041مقابل صيدلية لميسمفرق بسناداالدعتورالالذقية شي    ع عدنان شبيب

ي
مقابل مشفى القدشي اذار8شارع الالذقية سليم برهان تركمابى

مقابل مشفى , طابق اول

القدشي
جراحة عامةطبيب477925 477925041 041

طبيب486135 041فوق صيدلية عبي  معروف اذار8شارع الالذقية سليمان محمود علي
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

وع القلعةالالذقية سماهر محمد رجب نسائية و توليدطبيب330795 041شارع الجمهوريةالرمل الشماليمشر

ي الجديدة اذار8شارع الالذقية سمية ابراهيم دنيا جراحة عامةطبيب413098 041زاوية حواالريح 

وع السابعالزراعةالالذقية سميحة صديق اشب ى الريحانالمشر طب عامطبيب552919 041جانب جامع بساتي 

ي
شارع عمر بن الخطابالشيخ ضاهرالالذقية سمي  محمد حسن جوبى

مقابل المرصف التجاري فرع 

3
جراحة عامةطبيب461196 041

جلديةطبيبOWN041 475130مقابل صيدلية المؤذن اذار8شارع الالذقية سمي  وديع منصور

وع القلعةالالذقية سناء محمود صقر يمشر جلديةطبيب219215 041مقابل مديرية الماليةشارع المغرب العرب 

ينالالذقية سوزان نرص مريم طب طوارئطبيب955155965قرب مشفى  العثمانضاحية تشر

عينيةطبيب468477 041دخلة صيدلية الصحةشارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية سومر نبيل غزال

وع األوقافالزراعةالالذقية شعبان محمود مهنا مشر
شارع اليمن جانب نادي 

ي
الباسل الرياصى

نسائية و توليدطبيب420143 041

ق طب صناعيطبيب315178 041قرب صيدلية غادة حسنبسناداالدعتورالالذقية صادق ابارهيم البي 

نسائية و توليدطبيب473995 041بناء ابو زيدالشيخ ضاهرالالذقية صديق حسن أبو زيد

وع القلعةالالذقية صفاء كمال سلمان يمشر
ي فراس الحمدابى نسائية و توليدطبيب213047 041 213618 041خلف مجمع أفامياشارع اب 

يالشيخ ضاهرالالذقية صفوان ضيا رعوان
ي شارع ابو فراس الحمدابى

أذن أنف حنجرةطبيب242909 242491041 041مقابل الكراج الضابفر

أذن أنف حنجرةطبيبOWN041 463736خلف مشفى األسد الجامعي اذار8شارع الالذقية صالح يوسف فارس

ي وع القلعةالالذقية ضح يوسف دوه ح   الرمل الشماليمشر
مقابل  -خلف كازية حيدرة

صيدلية المنذر
نسائية و توليدطبيب461962 041

وع القلعةالالذقية طالل ابراهيم عبود يمشر
ي فراس الحمدابى ي القديمةشارع اب  نسائية و توليدطبيب244376 041مقابل الريح 

شارع العنابةالشيخ ضاهرالالذقية عادل عبدهللا القصي 
فوق صيدلية جورجيت 

الياس
هضميةطبيب462094 041

جراحة عامةطبيب458235 041فوق مخي  عوض وعابدينفوق مخي  عوض و عابدين اذار8شارع الالذقية عبد الكريم اصف الغانم

ى نسائية و توليدطبيب436119 041مقابل مركز البحوث الزراعيةساحة الحمامبوقاالالذقية عبي  أحمد ياسي 

وع القلعةالالذقية عبي  بالل حسن يمشر
ي فراس الحمدابى غدد صم وسكريطبيب243473 041شارع اب 

شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية عدنان حسن ديوب
قرب - مدخل سوق العنابة 

حلويات عبدالعال
أطفالطبيب471920 041



وع القلعةالالذقية عدنان خليل هرمز شارع الجمهوريةمشر
جانب كازية - الرمل الشمالي 

حيدرة
هضميةطبيب495171 041

ى اذار8شارع الالذقية عزيز شعبان زاهر أطفالطبيب477510 041فوق حلويات ابو اللي 

وع القلعةالالذقية عصام جميل حسن نسائية و توليدطبيب558942 041الرمل الشماليمشر

أطفالطبيب477720 041سوق التجار اذار8شارع الالذقية عصام نديم درويش

طبيب664031 041جانب مطعم تومامقابل صيدلية هشام فاتحالشيخ ضاهرالالذقية عالء عطا العنيد
جراحة بولية و 

تناسلية

وع العاشرالالذقية علي أحمد عبدهللا طب عامطبيبOWN041 331926الشارع الرئيسيالمشر

وع القلعةالالذقية علي حسن صالح كة صقالشارع الجمهوريةمشر داخليةطبيب321285 041مقابل شر

يتحالزراعةالالذقية علي راغب علي وع شر جراحة عامةطبيب422822 041قرب مقىه الملكيمشر

قلبيةطبيب477228 041مقابل صيدلية مريم نصورسوق الصفن اذار8شارع الالذقية علي سليمان رمضان

وع القلعةالالذقية علي عزيز حيدر طةالرمل الشماليمشر نسائية و توليدطبيب454977 041جانب مخفر الشر

وع القلعةالالذقية علي محمد حسن يمشر طبيب211818 041مقابل التأمينات االجتماعيةشارع المغرب العرب 
جراحة بولية و 

تناسلية

طريق بوقابوقاالالذقية علي محمد سليمان
جانب معهد - ساحة الحمام 

العالء
أذن أنف حنجرةطبيب556145 041

جراحة عامةطبيب457002 041قرب مختار الشيخ الضاهرالشيخ ضاهرالالذقية علي محمد علوش

يشارع العمارةالزراعةالالذقية علي محمود يوسف ي1ط, بناء االخاء العرب 
عظميةطبيب809936 041 فبى

وع السابعالزراعةالالذقية علي نور الدين بليدي داخليةطبيب414869 041جانب مقىه الملكيالمشر

ى محمد طبيب236362 1041ط , بناء الشاجبناء الشاجالشيخ ضاهرالالذقية علي ياسي 
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

أذن أنف حنجرةطبيب456729 2041ط , بناء جعارةشارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية عماد غابرييل جبور

عصبيةطبيبOWN041 468928مقابل فروج توماالشيخ ضاهرالالذقية عمار اسماعيل جبور

تلشارع العمارةالزراعةالالذقية عمار فؤاد اسمندر طب طوارئطبيب890231 041مقابل سي 

نسائية و توليدطبيب454466 041فوق الفرن سوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقية عمار هواش صوا

وع القلعةالالذقية عمر فوزي نجاري يمشر أطفالطبيب218740 041مقابل الماليةشارع المغرب العرب 

نسائية و توليدطبيبOWN041 213735غرب مببى المحافظة الجديدالشيخ ضاهرالالذقية عنان محمد عجيب

داخليةطبيب479724 3041ط , غرفة التجارةغرفة التجارة اذار8شارع الالذقية عيس ابراهيم بدر

جلديةطبيبOWN041 459921شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية غادة ابراهيم ميخائيل

جراحة عامةطبيب451162 041مقابل بروستد توما اذار8شارع الالذقية غفار سليم دالي

والزراعةالالذقية غياث ابراهيم معروف أذن أنف حنجرةطبيب595906 041جانب صيدلية سامر هارونموقف اسبي 

نسائية و توليدطبيب239144 041نزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية غياث رزق هللا زازا

وع الصليبيةالالذقية فاتن عبد القادر سعد نسائية و توليدطبيب219932 041فوق مكتبة الجامعةمشر

نسائية و توليدطبيب463561 041شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية فادي فؤاد راعي

طبيب455910 041نزلة جامع العجانشارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية فادي يونس محمد
جراحة بولية و 

تناسلية

وع القلعةالالذقية فاطمة خليل كوسا يالرمل الشماليمشر نسائية و توليدطبيب041330546فوق بناية العلب 

وع القلعةالالذقية فدوى الشيخ علي  الرمل الشماليمشر
مقابل كازية حيدرة فوق 

ي- مطبعة الكون 
طابق ثابى

أذن أنف حنجرةطبيب330329 041

شارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية فواز فؤاد عبد اللطيف
نزلة - قرب شاورما الشام 

جامع العجان
أمراض دمطبيب476140 041

وع التاسعالالذقية فواز محمد حيدر صحة عامةطبيب436182 041جانب صيدلية ميس حيدرالمشر



ى وع القلعةالالذقية فواز مهنا شاهي  نسائية و توليدطبيب330831 041جانب كازية حيدرةالرمل الشماليمشر

وع القلعةالالذقية فيصل نجيب رضوان شارع الجمهوريةمشر
فوق - شارع حسن الخراط 

صيدلية ماهر حيدر
نسائية و توليدطبيب312993 041

ي شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية فيليب عبد المسيح جرح 
مقابل - قرب فالفل مشوار 

مكتبة عارف
أذن أنف حنجرةطبيب479179 041

ونيات سكيفسوق الصفن اذار8شارع الالذقية قتيبة عبداللة شيخ احمد هضميةطبيب453897 041 فوق الكير

وع القلعةالالذقية قصي منصور طب عامطبيب3330201 041شارع الجمهوريةمشر

مطبيب468344 041شارع سعد زغلولمقابل بروستد توماالشيخ ضاهرالالذقية كاش احمد الدو ى داخلية ورماتي 

وع القلعةالالذقية كامل ابراهيم حللوم يمشر
ي فراس الحمدابى ي القديمةشارع اب  مطبيب215080 041مقابل الريح  ى داخلية ورماتي 

 رمضان14شارع الشيخ ضاهرالالذقية كمال ناض حايك
مدخل - جانب كازية الراعي 

فندق الحياة
مطبيب218650 041 ى داخلية ورماتي 

ي
وع السابعالزراعةالالذقية كنان علي رعوابى عظميةطبيب558378 041المشر

وع األوقافالزراعةالالذقية كوثر يونس عجميه يتلمشر نسائية و توليدطبيب439739 041مقابل سي 

قلبيةطبيب230608 041شارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية لؤي أحمد خليلو

وع القلعةالالذقية لببى عزيز شحود يمشر نسائية و توليدطبيب218885 041شارع المغرب العرب 

أطفالطبيب464172 041مقابل البنك التجاريمقابل غرفة التجارة اذار8شارع الالذقية مأمون محمد مختار حكيم

وع القلعةالالذقية مازن صالح ديوب داخليةطبيب456889 041بناء معهد الغريبالرمل الشماليمشر

كة جودشارع القوتليالشيخ ضاهرالالذقية مالك مصطفى حجازية صدريةطبيب471278 041جانب شر

داخليةطبيبOWN041 244111مقابل ثكنة صالح الدينالشيخ ضاهرالالذقية ماهر محمد شيخ ابراهيم

أذن أنف حنجرةطبيب232424 2041ط جادة الزهورالشيخ ضاهرالالذقية محمد ابراهيم شعبان

وع السابعالزراعةالالذقية محمد ثروة صبحي باكي  أذن أنف حنجرةطبيب552919 041بستان الريحانالمشر

وع القلعةالالذقية محمد علي عبده نسائية و توليدطبيبOWN041 217367شارع ابن بطوطةمشر

ى سوق الصاغة والعنابةالشيخ ضاهرالالذقية محمد علي عبيد داخليةطبيب452001 041الشارع الواصل بي 

وع القلعةالالذقية محمد علي فويتة يمشر ى و المعاششارع المغرب العرب  جراحة عامةطبيب211020 041بناء التأمي 

طبيب466089 041مقابل الصحة المدرسيةشارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية محمد محمود جراد
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب464449 041بناء الحماميبناء الحمامي اذار8شارع الالذقية محمد منصور

أذن أنف حنجرةطبيب244588 041بناء دباليس  شارع ابن تمامدوار االزهريالالذقية محمود صالح شويش

وع القلعةالالذقية مدحت محمد سعيد شارع غسان حرفوشمشر
مقابل صيدلية عبد الحفيظ 

ناض
داخليةطبيب456536 041

وع الصليبيةالالذقية معروف يوسف صبح وتمشر شارع بي 

مقابل بناء المحافظة 

طة - الجديدة  جانب الشر

العسكرية

عظميةطبيب219481219057 041

عظميةطبيب454690 041مقابل مكتب المختارشارع يوسف العظمةالشيخ ضاهرالالذقية معن محمد سعد

يتلالشيخ ضاهرالالذقية مفيد أحمد محفوض جراحة عصبيةطبيب474369 041شيخ ضاهربناء سي 

ينالالذقية مناضل  مني  خليل وع الثامنضاحية تشر أذن أنف حنجرةطبيب410938 041شارع النفوسالمشر

ى مهنا ينالالذقية منذر امي  يشارع الثورةضاحية تشر عصبيةطبيب322229 041السكن الشباب 

كانالزراعةالالذقية منذر علي خليل شارع االمي 
ى  بناء - جانب نقابة المعلمي 

ي لح  ى 1ط , ميى
نسائية و توليدطبيب462299 460793041 041

يطبيب478980 041دخلة حلويات الغولنزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية منذر يونس صالح
ي    ح مرصى تشر

ي
عينيةطبيب479035 041  شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية مبى جورج قطيبى

 علي خليل
هضميةطبيب468629 041نزلة جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقية مبى

ي القديمة اذار8شارع الالذقية مبى مني  جامع الريح 
جانب حلويات - موقف حوا 

األماشي
صدريةطبيب414695 041

غدد صم وسكريطبيب476796 041قرب صيدلية ابن سيناقرب صيدلية ابن سينا اذار8شارع الالذقية مبى يحب  بركات



وع القلعةالالذقية مها اسماعيل بوبو الرمل الشماليمشر
مقابل - شارع زكي االرسوزي 

كازية حيدرة
أمراض دمطبيب453116 041

وع القلعةالالذقية مها محمود صقر يمشر نسائية و توليدطبيب219381 041مقابل فندق السمانشارع المغرب العرب 

أذن أنف حنجرةطبيب471247 041دخلة مطعم ابو يوسف اذار8شارع الالذقية مهند محمد سالمه

ي
وع القلعةالالذقية مي محمود زريفر يمشر جلديةطبيب215767 041مقابل الماليةشارع المغرب العرب 

نا جورج جرجس عينيةطبيب474112 041مقابل شارع هنانوساحة الشيخ ضاهرالشيخ ضاهرالالذقية مي 

وع القلعةالالذقية ميس علي حسن نسائية و توليدطبيب240281 041ساحة حلوممشر

جلديةطبيب210527 041مقابل مخي  عوض وعابدينمقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقية ميسون علي عمران

يقة وع الصليبيةالالذقية ميكائيل علي شر وتمشر قلبيةطبيب235482 041شارع بي 

هضميةطبيب466645 466645041 041بناء بنك سوريا و المهجرفوق بنك سوريا والمهجر اذار8شارع الالذقية ميالد مرشد أنطونيوس

ى باليان ي تمامدوار االزهريالالذقية ميناس ارتي  ي تماممقابل حديقة اب  هضميةطبيب243888 240466041 041مقابل حديقة اب 

شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية نادر مرشد حمدان
فوق نظارات - مقابل الوزان 

هدبة
عظميةطبيب462722 041

أطفالطبيب471142 041مقابل بنك بيمومقابل بنك بيمو اذار8شارع الالذقية نازك حنا عبود

ى مركز المدينةشارع بغدادالالذقية ندى فاروق شيخ يوسف غدد صم وسكريطبيب468868421776 2041ط - بناء المهندسيي 

ي القديمة اذار8شارع الالذقية نديم عثمان خي  بيك أذن أنف حنجرةطبيب219842 219842041 041 رمضان14شارع الريح 

سوق القزازين اذار8شارع الالذقية نديمة مصطفى شومان
مفرق -  قرب جامع صوفان 

سوق الذهب
نسائية و توليدطبيب231872 041

جراحة عامةطبيبOWN041 473022شارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية نزار صالح مسعود

نسائية و توليدطبيب243305 041مقابل حلويات زكورجانب سينما الكندي اذار8شارع الالذقية نهاد دياب سللوم

وع القلعةالالذقية نهلة ناض نسائية و توليدطبيب455873 041جنب حلويات الطاووسشارع الجمهوريةمشر

جلديةطبيب213028 041خلف مشفى الندى  ساحة السجنالشيخ ضاهرالالذقية نىه عيس جلود

اد الجامعةالزراعةالالذقية هدى أحمد محمد واتسير نسائية و توليدطبيب557633 041موقف اسي 

وع القلعةالالذقية هدى ابراهيم نجار الرمل الشماليمشر

بالقرب - مقابل كازية حيدرة

بناء - من موقف الباص 

2طابق - ابراهيم هيفا

نسائية و توليدطبيب330187 041

وع القلعةالالذقية هزار سهيل يونس الرمل الشماليمشر
جانب جامع االمام جعفر 

الصادق
عينيةطبيب450008 041

ي
أطفالطبيب451373 041بناء بنك بيمو اذار8شارع الالذقية هال يعقوب يبى

وع القلعةالالذقية هناء يوسف الخطيب داخليةطبيب457307 011مببى معهد دار المعرفةشارع الجمهوريةمشر

يف قرب موقف الجامعةالشيخ ضاهرالالذقية هيثم ابراهيم حسن نسائية و توليدطبيب233788 2041ط-  فوق بن الشر

ي القديمة اذار8شارع الالذقية وائل محمود محرز طب األشةطبيبOWN041 444606الريح 

وع السابعالزراعةالالذقية واثق محمد صالح عينيةطبيب552673 011فوق حلويات األماشيالمشر

مدخل جامع الخلفاء الراشدينالدعتورالالذقية وجدي محمد علي عبده
مقابل استديو - مفرق أمورة 

النسيم
نسائية و توليدطبيب318814 041 232248 041

ى جلديةطبيب479035 041 دخلة سوق االطفالشارع هنانوالشيخ ضاهرالالذقية وديع سليم يمي 

وع القلعةالالذقية وسام رامز صالح الرمل الشماليمشر
جانب - مقابل كازية حيدرة 

معهد الغريب
أذن أنف حنجرةطبيب330139 041

يمقابل البيطرةبوقاالالذقية وعد صالح كبيبو
جراحة عامةطبيب424534 041الطابق الثابى

نسائية و توليدطبيب411876 041شارع الزراعةالزراعةالالذقية وفاء حاتم سلمان

ى المغناطيسي د اذار8شارع الالذقية وليد محمد عرب آغا داخليةطبيب455979  041فيصل ناض. قرب مركز الرني 

ينالالذقية وليد محمد عكرمة جراحة عامةطبيب470556 041مقابل جامع صوفانشارع عمر بن الخطابضاحية تشر

وع القلعةالالذقية يارا علي حسن يالرمل الشماليمشر أذن أنف حنجرةطبيب333898 041فوق بن العلب 



وع الزراعةالزراعةالالذقية ياش حامد حسن مشر
ي  مقابل مدرسة سليمان العح 

ياتل-  بجانب مركز سي 
عظميةطبيب556552 041

مك ى المغناطيسي د اذار8شارع الالذقية ياش محمود شر عظميةطبيبOWN041 454361041 454361فيصل ناض. قرب مركز الرني 

ينالالذقية يحب  حافظ حسون شارع الجمهوريةضاحية تشر

بالقرب من مطبعة 

مقابل سفرايت - الجمهورية 

ابو عزيز

هضميةطبيب330828 041

هبوقاالالذقية يحب  علي الحايك ى داخليةطبيب415153 041قرب فرن عكاشةحي المنير

وع القلعةالالذقية يعرب محمد المنصور نسائية و توليدطبيب330565 041قرب كازية حيدرة  الرمل الشماليمشر

شارع سعد زغلولالشيخ ضاهرالالذقية يوسف مبارك غانم
ي صيدلية العمال بعد 

ر
ف شر

 م50
مطبيب472192 041 ى داخلية ورماتي 

وع القلعةالالذقية يوسف محمد أبو طبيخ يمشر قلبيةطبيب237015 041 مقابل التامينات االجتماعيةشارع المغرب العرب 

جراحة عامةطبيب452631 041 بناية حسن ابو زيدنزلة العجان اذار8شارع الالذقية يونس طالب عيس

هضميةطبيب823921421808 1041ط, بناء بجبج  الشارع الرئيسيجبلةالالذقية   أكرم نديم علي

طبيب803397 041 جانب صيدلية العنبتاويدوار العمارةجبلةالالذقية   بسام محمد بسيتون
جراحة بولية و 

تناسلية

ى الحمويجبلةالالذقية   جهاد كامل رحمون عظميةطبيب809192 041قبل العمارة مقابل الفرع الرئيسي لي 

ى محمد درويش يساحة البلديةجبلةالالذقية   حسي  هضميةطبيب822711 041فوق بن العلب 

ة أحمد غدير القطيلبيةجبلةالالذقية   سفي 
بناء صبح ومسا قرب 

المرصف الزراعي
عصبيةطبيب805771 041

ى محمد عميش لشارع الرئيسيجبلةالالذقية   عبد المعي 
ق ثانوية محمد سعيد  شر

ساحة بغداد- يونس 
عينيةطبيب822732 041

يجبلةالالذقية   عيس عبود دونا نسائية و توليدطبيبOWN041 802715شارع العمارة-   بناء اإلخاء العرب 

مطبيب414364 041 835645 041 فوق صيدلية سناء سكيف الكراج القديمجبلةالالذقية   فاتن نظي  عطاف ى داخلية ورماتي 

 الشارع الرئيسيجبلةالالذقية   فايز نظي  عطاف
- فوق حلويات السلطان 

الكراجات القديمة
جراحة عامةطبيب833139 801281041 041 833139 041

طب عامطبيب803032803032 041جانب المؤسسة االستهالكيةشارع ابن سيناجبلةالالذقية   مني  جميل جردي

نسائية و توليدطبيب835496 041فوق صيدلية ثناء سكيفالكراج القديمجبلةالالذقية   ميثاق محمد موش

جبلةجبلةالالذقية   ميساء يوسف حمدان
مقابل - ساحة العمارة 

addidas
نسائية و توليدطبيب835694 041

أطفالطبيب830649830649 041بناء االطباءالعمارةجبلةالالذقية   هيثم محمد أسعد

عظميةطبيبOWN041 824443041 824443 شارع العمارةجبلةالالذقية  جابر حبيب الورعة

ساحة شباطدوار العمارةجبلةالالذقية  طالل صالح حيو
0958266850 

0962479485
أذن أنف حنجرةطبيب

 بيت ياشوطريف- الالذقية الالذقية  فايز عيس عباس
بجانب مدرسة الحصنان 

االول
طب عامطبيب860466 041

عظميةطبيب826599 041بناء ناض, بجانب السينما  العمارةجبلةالالذقية  محمود عبدالهادي بكري

طب عامطبيب809263 041جنوب دوار الكراجالكراج الجديدجبلةالالذقية أحمد ابراهيم عمار

يمنطقة الكراجات القديمةجبلةالالذقية أحمد عبدالكريم علي
نسائية و توليدطبيب827422 837505041 041فوق صيدلية طريفى

العمارةجبلةالالذقية أروى األحمد محمد
الشارع الرئيسي مقابل 

ياتل سي 
نسائية و توليدطبيب833331 041



الشارع الرئيسيجبلةالالذقية أكثم انيس خضور
فوق , شمال دوار العمارة 

صيدلية رامي خي  بيك
عظميةطبيب807405 041

عظميةطبيب838530 041جبلة شمال دوار العمارةجبلةالالذقية اصف نديم احمد

ى أحمد أحمد نسائية و توليدطبيب825879 041بناء ديوب, شارع الملعبالكراج القديمجبلةالالذقية ايفيلي 

نسائية و توليدطبيب802020 041الشارع العامالعمارةجبلةالالذقية ايمن احمد يونس

ي
 العمارةجبلةالالذقية باسل يوسف القاصى

زاوية - شارع الملعب  

قية الجنوبية الملعب الشر
عظميةطبيب838660 041

  العمارةجبلةالالذقية بسام حسن غانم
ساحة شباط بجانب تكسي 

المدينة
قلبيةطبيب825588 825588041 041

يجبلةالالذقية بشار فاروق محمد عظميةطبيب424342 041فوق صيدلية سماح حيدرشارع الملعب الجنوب 

أذن أنف حنجرةطبيب804855 041الكراجات القديمةجبلةالالذقية بشار محسن داوود

حي العمارةجبلةالالذقية ثائر رفيق ديبة
قرب , شارع الملعب 

صيدلية خي  بيك
طب عامطبيب803850 041

نسائية و توليدطبيب807309 041جانب بن الحمويشارع العمارةجبلةالالذقية ثائر مني  مخلوف

ساحة العيدجبلةالالذقية ثناء ابراهيم منصورة
041 803233  041 

863808
طب عامطبيب

يا تيلالعمارةجبلةالالذقية ثناء سليم فاضل كة سي  نسائية و توليدطبيب890231 041مقابل شر

أذن أنف حنجرةطبيب837718 041كراج قديمجبلةالالذقية جميل نوح العسلي

يجبلةالالذقية حسن علي ابراهيم
طب عامطبيب801784 041فوق صيدلية احمد طريفى

نسائية و توليدطبيب800589 041مببى االطباءالعمارةجبلةالالذقية حنان وفيق سلطان

العمارةجبلةالالذقية خالد مصطفى معتوق
ي  ق دوار العلب 

فوق مخي  ,شر

شمال بناء العمارة- يونس 
أذن أنف حنجرةطبيب823021 041

طب عامطبيب74595541744977 041قرب صيدلية ابتسامالقتيلبيةجبلةالالذقية خرصى عيس علي

طبيب808848 041شمال دوار العمارةالعمارةجبلةالالذقية خلدون محمود شحادة
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب824996 041 شارع الملعبالعمارةجبلةالالذقية رضا سهيل ميا

قيةجبلةالالذقية رضوان اسماعيل ربيب ى الشر طب عامطبيب862331 041عي 

ي شحادة
ى
نسائية و توليدطبيب745043 041جانب المرصف الزراعيجبلةالالذقية ريم صاف

العمارةجبلةالالذقية سامر علي عيس
مقابل , الشارع الرئيسي

يتل  ي - سي  , بناء األخاء العرب 

1ط

أطفالطبيب802459 041

يجبلةالالذقية سليمان أحمد صارم شارع الملعب الجنوب 
,  شمال تكسي المدينة

مقابل صيدلية ابتسام داود
طب عامطبيب801342 041

العمارةجبلةالالذقية سمي  محمد محمود
وراء بناء - ساحة البلدية 

ي
الراصى

نسائية و توليدطبيب825868 041

أذن أنف حنجرةطبيب820233 041الكراجات القديمة جنوب الملعب البلديجبلةالالذقية سهيل سليمان نوفل

أذن أنف حنجرةطبيب833032 041قرب صيدلية أحمد مهناالعمارةجبلةالالذقية سهيل علي ربيب

غدد صم وسكريطبيب832408 041مقابل باب الملعب الرئيسيكراج القديمجبلةالالذقية طاهر يوسف محمد

نسائية و توليدطبيب829530 041مقابل صيدلية بهجت نصورالعمارةجبلةالالذقية طالل علي مهنا

ان صدريةطبيب828822 041اول شارع الفوارالعمارةجبلةالالذقية عبي  ابراهيم جي 



هضميةطبيب835650 041 832655 041بناء الرصىالعمارةجبلةالالذقية عدنان علي زرزر

عظميةطبيب826663 041خلف صيدلية العماليةمنطقة الكراجات القديمةجبلةالالذقية عصام ابراهيم اسماعيل
ى ي حسي  يالداليةجبلةالالذقية عفيفة حاح 

ر
ف طب عامطبيب881604 041الحي الشر

اشي جبلةالالذقية عالء الدين محمد حسن داخليةطبيب041576077الشر

عصبيةطبيب805227 805227041 041الشارع الرئيسيالعمارةجبلةالالذقية عالء عباس سلمان

حي العمارةجبلةالالذقية علي أحمد ابراهيم
بناء اإلخاء - الشارع الرئيسي 

ي 2ط , العرب 
نسائية و توليدطبيب821166 041

الكراج القديمةجبلةالالذقية علي أحمد مسعود

خلف المكتبة المركزية 

جانب صيدلية ضح مغربل 

اومن جهة الملعب جانب 

صيدلية سماح حيدر

طبيب891110 041
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب880928 041جانب الثانويةوادي القلعجبلةالالذقية علي سليمان صالح

ي
نسائية و توليدطبيب800958 041شمال تكسي المدينةالعمارةجبلةالالذقية غيثاء يحب  فابر

نسائية و توليدطبيب829054 041بناء عكوالكراجات القديمةجبلةالالذقية فاطمة اسكندر اسماعيل

نسائية و توليدطبيب832222 041مشفى األسعدالشارع الرئيسيجبلةالالذقية فواز أحمد أسعد

جراحة عامةطبيب863868 041 863390 041العمارةجبلةالالذقية قصي ابراهيم محفوض

,جبلةالالذقية قصي محمد عبود الشارع الرئيسي

ي مدرسة 
ر
ف الكراج القديم, شر

بناء - محمد سعيد يونس 

1ط , عكو

صدريةطبيب804929 041

الكراجات القديمةجبلةالالذقية قيس زكي اسد
فوق نظارات -  بناية عكو 

ي- بنت جبيل 
طابق أول فبى

طب عامطبيب830802 041

العمارةجبلةالالذقية كريم محمود عيس
جانب -الشارع العام 

ى حلويات ابو اللي 
جراحة عامةطبيب833437 041

جراحة عامةطبيب803440 1041ط - مقابل اديدس  دوارالعمارةجبلةالالذقية كمال ماجد زلف

ى محمود عصبيةطبيب831690 041قرب تاكسي المدينة الشارع الرئيسيجبلةالالذقية لؤي حسي 

عينيةطبيب745570 807040041 041بناء األديبالعمارةجبلةالالذقية لمياء عيدهللا الراهب

غدد صم وسكريطبيب041803315بناء االخاءألعمارةجبلةالالذقية محمد أحمد داؤد

ى الخليل داخليةطبيب825007 041 فوق صيدلية رامي خي  بيكساحة شباطجبلةالالذقية محمد قصي حسي 

أذن أنف حنجرةطبيب833331 041الشارع العامالعمارةريف- الالذقية الالذقية منذر حسان كاسو

نسائية و توليدطبيب823975 041فوق مفروشات الطاحونالعمارةجبلةالالذقية منذر محمد عبود

عينيةطبيب803397 041جانب صيدلية العنبتاويعمارةجبلةالالذقية مها اسماعيل محمد

بستان الباشاجبلةالالذقية ميديا عزيز جبيلي
ي شاورما البستان 

ر
ف  150 شر

مير
أذن أنف حنجرةطبيب575402 041

يالعمارةجبلةالالذقية نبيه مصطفى عيس
ر
ف طب عامطبيب803850 830160041 041زاوية الملعب جنوب شر

صدريةطبيب877061 041قرب المدرسةصنوبرجبلةالالذقية نزار توفيق يونس

قلبيةطبيب838054 041العمارةجبلةالالذقية نسيم ابراهيم حسن

ق دوار البلديهجبلةالالذقية نضال علي عيس أذن أنف حنجرةطبيب890930 041 بناء الرضاشر

جراحة عامةطبيب800406 041جنوب السينماجبلةالالذقية وليد علي سلوم



الجبيباتجبلةالالذقية ياش اديب مهنا
ق البنك العقاري حوالي 

شر

 مير100
طب عامطبيب830739 041

طب عامطبيب448500 041دوار الشاطء االزرقرأس شمراالالذقية جابر عبد اللطيف يوسف

طبيب464633 041مقابل مخي  عوض وعابدين اذار8شارع الالذقية فيصل أحمد يونس
جراحة بولية و 

تناسلية

وع الصليبيةالالذقية مأمون محمد ديب جطل جانب جامع الصليبةمشر
ي -  بناية حجازي 

طابق فبى

اول
أذن أنف حنجرةطبيب474709 041

داخليةطبيب650016 041شارع الجديدمشقيتاالالذقية   علي محمد نعيسه

ى محمد نجار طب عامطبيب6521014 021الساحة العامة, نبلريف- حلب حلب   حسي 

ي
ى آالبر أذن أنف حنجرةطبيب2125945 021ورا جامع العبارة- المنشية القديمة مدينة- حلب حلب   أحمد امي 

ي داخليةطبيبOWN021 4616216شارع زيد بن ثابت, الميدانمدينة- حلب حلب   أحمد ضياء الدين  ب 

انالمشفى االستشاري الحديثمدينة- حلب حلب   أحمد عبد المجيد بغدادي فوق مكتب السورية للطي 
021 2265256 021 

5726000
أذن أنف حنجرةطبيب

داخليةطبيب4657800 021فوق صيدلية ارتينيان- الجابريةمدينة- حلب حلب   أنطوان فؤاد صايغ

العزيزيةمدينة- حلب حلب   الهام حبيب مستكاوي
مقابل - المنشية القديمة 

ي
ى
المركز الثقاف

داخليةطبيب2110759 021

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

 جانب مشفى سلومالسليمانيةمدينة- حلب حلب   رندة نديم حداد
021 4442898 021 

2119049
أطفالطبيب

أطفالطبيب4465445 021جانب بنك سورية والمهجرالسليمانيةمدينة- حلب حلب   زلفا نديم سبع

طب عامطبيب3669606 021قرب صيدلية شاج الدين- اخر نزلة المستودعات - األعظمية مدينة- حلب حلب   عبد الحميد محمد صفو

ي,   منشيةالقديمةمدينة- حلب حلب   عبد السالم ماجد دباس
ى
نسائية و توليدطبيب2110815 2021فوق صيدلية االتحاد ط جانب المركز الثقاف

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

 االمي  شارع بارونمدينة- حلب حلب   فراس عبد الخالق سلطان
عصبيةطبيب2112669 1021ط-مدخل مشفى

ان بهجت شيخ داوود ق االوسط, مقابلموقع قيادة حلب, الجميليةمدينة- حلب حلب   كامي  داخليةطبيب2237332 021جانب فرن الشر

داخليةطبيب2633853 021جانب جامع الروضة, الموغامبومدينة- حلب حلب   مازن محمد حاج رحمون

العزيزيةمدينة- حلب حلب   محمد رضا عرب
شارع سينما - بناء الطحان 

اوغاريت
قلبيةطبيب2113109 021

نسائية و توليدطبيب2671773 2671770021 021مشفى ضبيط  محافظةمدينة- حلب حلب   محمد سامي ضبيط

مدينة- حلب حلبسعيد درويش.   محمد م
ي الحي الثالث - الحمدانية 

ر
ف - مقابل مدرسة ابن البيطار- شر

خلف صيدلية الحمدانية
جراحة عامةطبيب5724755 021

داخليةطبيب2271604 2021خلف سوق االنتاج بناء عمار بن ياش ط- المحافظة مدينة- حلب حلب   محمد محمد كالهو

يالعزيزيةمدينة- حلب حلب   معن صالح حفار  - 2طابق , بناء سبساب 

ي
ى
جانب المركز الثقاف

صدريةطبيب2115148 021



يمفرق الصخرة,   شارع النيلمدينة- حلب حلبعدنان دبا.   معن م بناء قلعح 
021 2645310 021 

2645426
جراحة اطفالطبيب

طبيب2228665 021فوق فطائر السندبادشارع اإلسكندرون,   جميلية مدينة- حلب حلب   مفيد األحمد علي اغا
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

ي يال الياس حلب  داخليةطبيب4468722 021مقابل صيدلية الجابرشارع المطران سابا, الجابريةمدينة- حلب حلب   مي 

أطفالطبيب2113534 021 الطفاءية القديمة  التللمدينة- حلب حلب   هديل جان مالو

نسائية و توليدطبيب2621420 021مقابل مركز الفنالالفرقانمدينة- حلب حلب   وجدان عبد الحميد سقا

مشفى االندلسشارع النيلمدينة- حلب حلب   وليد مصطفى ابو رادان
021 2660331  021 

2660330
طبيب

جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب4660180 021فوق اقمشة الحاج متولي النيالمدينة- حلب حلب  اسماعيل احمد قصار

ي ي , 17بناء رقم  سليمانيةمدينة- حلب حلب  باسيل حبيب بشخنح 
طب عامطبيب4640554 021طابق أرصى

جانب فندق الحديقةمدينة- حلب حلب  ريم ايمانويل خرموش
021 2117512 021 

2225134
نسائية و توليدطبيب

ي ياندم جراحة عامةطبيب2227444 1021دوارة الشيان الجديدة شارع الزهور بناء رقم - الشيان الجديدة مدينة- حلب حلب  سامي جرح 

ائيل مقصو يالعزيزيةمدينة- حلب حلب  كارال جي 
ى
نسائية و توليدطبيب2110373 021خلف 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 اليمي 

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

يمدينة- حلب حلب أحمد محمد حناوي
يالمارتيبى

امام مشفى المارتيبى
0944370060 

0938409905
نسائية و توليدطبيب

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 عاليمي  -نزلة االكسي 

.جانب الصيدلية التخصصية
يف داخليةطبيب2684720 021جانب صيدلية الشر

ي جبور يالعزيزيةمدينة- حلب حلب أنطوان جرح 
ى
أذن أنف حنجرةطبيب2110863 021قرب المركز الثقاف

السليمانيةمدينة- حلب حلب أنطوان جورج دبس
جانب كنيسة االشيان 

االرثوذوكس
عظميةطبيب4442727 021

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

عينيةطبيب5216805 021دوار الشفاحلب الجديدةمدينة- حلب حلب احمد محمد حردان

داخليةطبيب5210819 021مساكن البحوث العلمية3محرصى د -  - حلب الجديدة مدينة- حلب حلب الهام رستمو

جلديةطبيب4602217 021امام جامع شبارقالميدانمدينة- حلب حلب الياس جورج حجار



ى صالح قبنض مدينة- حلب حلب امي 
بناية - امام بنك االردن - خلف الفندق السياحي - القوتلي . ش

االرمن بروتستانت
نسائية و توليدطبيب2123880 021

السليمانيةمدينة- حلب حلب انستاس خاجيك خجادوريان
طلعة مشفى السلوم قرب 

1كنيسة الصليب ط 
داخليةطبيب4641112 021

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 

الفرقانمدينة- حلب حلب بيان عبد القادر صوان
طة  ضمن مشفى - دوار الشر

الفرقان
نسائية و توليدطبيب2633612 021

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

مدينة- حلب حلب جورج انطون كيلو
فوق مجوهرات بكري , مقابل عبارة الصحاف, شارع زنوبيا, التلل

حنيفة
هضميةطبيب2120416 021بناء النور

جراحة عامةطبيبgalaxy021 2667907جانب – 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 معي 
جراحة بولية و 

تناسلية

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 مدينة- حلب حلب ريما حسي 
جانب -مقابل معهد سوار العلىمي-606المنطقة-الحمدانية

صيدلية ندى
طب األشةطبيب5114509 021

ي غدد صم وسكريطبيب2211440 021دوار الكرة االرضية- امام معهد حلب العلىمي - ضمن مركز الهدى مدينة- حلب حلب زاهر نهاد االمي 

ي- بناية الشلي - حي السبيل جانب مشفى الضبيط مدينة- حلب حلب زياد عبد هللا سعيد
عصبيةطبيب2678751 021طابق ارصى

عام  جميليةمدينة- حلب حلب سامر بشي  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
خلف المركز الثقاف

021 2110582 021 

2117988
داخليةطبيب

جراحة عامةطبيب2277910 021بجانب صيدلية إيمان محافظةمدينة- حلب حلب سعد هللا اسماعيل كيالي

مدينة- حلب حلب سليم محمد عبد العزيز جبان
ي أمام صيدلية حنيفة 

ي بناء األسكان طابق أرصى
شارع المارتيبى

جانب مدرسة خالد أزرق
طب عامطبيب2250086 021

ى داخليةطبيب2289375 021فوق الشماع للبياضات- امام المحكمة العسكرية - الجميلية مدينة- حلب حلب سمر محمد عادل شيى

  النيالمدينة- حلب حلب سمي  حبيب اسكاف
طابق , جانب صيدلية اسيا

اول
جراحة عامةطبيب4604966 021

عينيةطبيب2228523 021جانب صالة معاوية-الجميليةمدينة- حلب حلب سوسن شعبان ابراهيم

جلديةطبيب2643471 021مفرق المختار, طريق حلب الجديدة, الفرقانمدينة- حلب حلب صائن فهر كاشور

طة - حي الفرقان مدينة- حلب حلب صادق محمد خي  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



مدينة- حلب حلب عباده وليد معمار
جانب مخي  - قرب العيادات الشاملة  - 606دوار - الحمدانية 

الزاهد
داخليةطبيب5114243 021

جراحة عامةطبيب2210483 021جانب مشفى الرازيمدينة- حلب حلب عبد الجبار العبد

الفيضمدينة- حلب حلب عبدهللا احمد حمامي
جانب - الملعب البلدي 

البان صفوة كعكة
جراحة عامةطبيب2225560 021

المحافظةمدينة- حلب حلب عبدهللا عبدالقادر زكريا
القنصلية )دوار معهد األخوة 

عيادة األمل - (الروسية
أذن أنف حنجرةطبيب2273997 021

يشارع فريشو,   جميليةمدينة- حلب حلب عبدهللا فاضل أنيس
جلديةطبيب2232667 1021ط , بناء قهوابر

فيةمدينة- حلب حلب عزيز جوزيف صباغ طبيب2323330 2021ط , بناء المحبةبدوي, اشر
جراحة بولية و 

تناسلية

الحمدانيةمدينة- حلب حلب عالء بهاء الدين االحمد
جانب صيدلية - الحي الرابع 

الدرويش
طب عامطبيب5723503 021

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

يالمنشيةمدينة- 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

عظميةطبيب2639724 2639712021 021خلف مشفى الضبيطالمحافظةمدينة- حلب حلب فراس ابراهيم برو

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

داخليةطبيب2672726 021مقابل مكتبة االطلسالجميليةمدينة- حلب حلب فريدة أحمد منال

أطفالطبيب4653604 021شارع محالت الكوكتيلالسليمانيةمدينة- 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 - المي 

طب عامطبيب2237413 021جانب مطعم الحاج عبدو- النيال مدينة- حلب حلب كفاح محمد جمعة عللو

جلديةطبيب2111723 021عبارة سينما حمراالمنشيةمدينة- حلب حلبعادل قطاية.هشام م. م

ى الدري نسائية و توليدطبيب4446303 021مقابل صيدلية النيال- شارع النيال مدينة- حلب حلب مجيدة ايميلي 

داخليةطبيب2233171 021خلف مديرية الماليةالجميليةمدينة- حلب حلب محسن مزيك

أطفالطبيب2631379 021جانب مسجد عمار بن ياش شارع النيلمدينة- حلب حلب محمد أنس يحب  بكداش

عيادات هيا- دوار البولمان - المحافظة مدينة- حلب حلب محمد ابراهيم مبيض
021 2677393 021 

2632002
عظميةطبيب

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



داخليةطبيب0215723007األكرمية شارع باص الحمدانية قبل اشارات المستودعاتمدينة- حلب حلب محمد جمال بليد

يالزهراءمدينة- حلب حلب محمد جمال عمر الشماع نسائية و توليدطبيب5260403 021ضمن مركز هيا الطب 

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 ورماتي 

الفرقانمدينة- حلب حلب محمد رضوان شيو
اد حلب الجديدة  - اتوسير

مقابل بنك بيمو
داخليةطبيب2265056 021

فية بعد المول فوق مكتبة روميو و جولييت طمدينة- حلب حلب محمد سعيد طاووز جراحة عامةطبيب2339624 1021اول طلعة االشر

داخليةطبيب2232105 021المحافظه خلف سوق االنتاج جانب صيدليه سلومدينة- حلب حلب محمد صابر بشي  بودقه

عظميةطبيب2621288 021شارع حلب العلىمي مقابل بنك بيمو- الفرقان مدينة- حلب حلب محمد عبد الباسط محمد توفيق بدله

ي جميليةمدينة- حلب حلب محمد عمار طارق طوبح 
شارع - بناء االوقاف 

اإلسكندرون
داخليةطبيب2232291 021

ي
ي شارع اسكندرون,  الجميلية مدينة- حلب حلب محمد عمر أحمد أسعد مرعسر

ر
عينيةطبيب2668983 2289726021 1021ط, بناء باف

يديانمدينة- حلب حلب محمد فرج الصباح المي 
جانب - آخر نزلة أدونيس 

صيدلية الوليد
عينيةطبيب2275320 021

مدينة- حلب حلب محمد مصباح تسقية
أمام شحن -مقابل بريد الجميلية-ساحة سعد هللا الجابري

يس  طابق اول- االكسي 
عينيةطبيب2235577 021

1جانب صيدلية زينو ط- شارع مشفى فريشو مدينة- حلب حلب محمد مصطفى شعبان
021 5750166 021 

2240511
طب عامطبيب

طة - الفرقان مدينة- حلب حلب محمد مني  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 العزيزيةمدينة- حلب حلب محمود عبداللطيف تفنكح 
شارع  - 4ط , بناء اوغاريت

سينما اوغاريت
عينيةطبيب2117075 021

مدينة- حلب حلب محمود محمد تيسي  الطبال
ان- اشارات مرقاب المالية -الجميلية ى فوق صيدلية -بناء حي 

2-البشي  ط
عظميةطبيب2221401 021

جانب جامع السعد-مفرق سما-دوار الصخرة-   سيف الدولة مدينة- حلب حلب محمود محمود نحاس
021 5752201 021 

2624141
عظميةطبيب

نسائية و توليدطبيب2689676 2639970021 021بناء مشفى العريانالفرقانمدينة- حلب حلب محمود مصطفى العريان

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 مني  شعيا
جراحة بولية و 

تناسلية

العزيزيةمدينة- حلب حلب ملكون جورج قاليجيان
 -  1ط- بناء مزين هاكزوب 

ي
مقابل صيدلية كبر

نسائية و توليدطبيب4641205 021

ي شكور داخليةطبيب4655647 021قرب سينما غرناطةحميديةمدينة- حلب حلب منذر وهب 

عظميةطبيب2632002 021عيادات هيا الطبية- دوار البولمان - الجامعة مدينة- حلب حلب منهل أحمد بركات

عظميةطبيب4603172 021جانب فندق الباسلمقابل محالت جورج لحدو, شارع النيالمدينة- حلب حلب ميخائيل الياس يوركي

الفرقانمدينة- حلب حلب ميالد خرصى الحموي
ياتل ضمن عيادات  امام سي 

شام
قلبيةطبيب2644767 021

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 021شارع زنوبياالعزيزيةمدينة- حلب حلب نشأت عطية خوري



ىشارع اإلسكندرون,   جميلية مدينة- حلب حلب نضال نجيب شعار أذن أنف حنجرةطبيب2268238 021قرب نادي فلسطي 

ي
ضمن مشفى التوليد الخاصمدينة- حلب حلب نها محمد نهاد قاصى

021 2288629 021 

2288628
أطفالطبيب

مدينة- حلب حلب نور الدين عبد القادر خطيب
ي - الشعار اول طريق الباب امام مشفى البيان -الحمدانية

ى
يداوم ف

ي
ي مركز المستقبل العيبى

ى
الحمدانية ف

OWN021 4779100عينيةطبيب

السليمانيةمدينة- حلب حلب هاروتيون ايلي نظاريان
حي - مقابل مشفى الصليب 

شارع مشفى سلوم- العروبة 
نسائية و توليدطبيب4647742 021

ى غدد صم وسكريطبيب2632002 021جانب صيدلية هيا-دوار البولمان-المحافظه-الجامعةمدينة- حلب حلب هاشم محمد الحسي 

يتلالسليمانيةمدينة- حلب حلب هناء موش جلديةطبيب4600445 021جانب مركز سي 

أذن أنف حنجرةطبيب2212420 021شارع الفيصل- جانب جامع الرحمنمدينة- حلب حلب هند عدنان عبد الحميد

ي نسائية و توليدطبيب22377266 021خلف مشفى الضبيط, حي السبيلمدينة- حلب حلب هيفاء أحمد حمدي جباقح 

عظميةطبيب2289417 021خلف جامع الصديق, الجميلية مدينة- حلب حلب وليد توفيق قباوة

فية مدينة- حلب حلب ياش خليل نعوم عظميةطبيب2313271 021دوار االول جانب فروج الفرسان- األشر

شارع النيلمدينة- حلب حلب ياش زكي محجوب
جانب - دوار الصخرة 

ماركت عمر
عينيةطبيب2645426 021

ي جاش ى محمد راح  جراحة صدريةطبيب2251255 2021بناية السالم ط- شارع اسكندرون امام صالة معاوية - الجميلية مدينة- حلب حلب ياسي 

يس - الفرقان مدينة- حلب حلب يوسف عبد الفتاح حاج قاسم أذن أنف حنجرةطبيب2670803 021مفرق حمادة وعريان- شارع اكسي 

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

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 سمي  برهوم االبراهيم

OWNبجانب مشفى الكندي, حي سهم البيدرالسقيلبيةحماة سمي  عيس ضاهر
033 6770077 033 

6772282
أذن أنف حنجرةطبيب336772268

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

داخليةطبيبOWN033 6770784مقابل مديرية المنطقة, الشارع العامالسقيلبيةحماة عايد عارف نصار

عظميةطبيب6774811 1033ط, مشفى الكندي منطقة سهم البيدرالسقيلبيةحماة غزوان النادر

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
طابق أرصى

033 6775450 033 

6771150
عينيةطبيب

السقيلبيةحماة متيلدا شكري سنكري
ي دوار الكهرباء مقابل مدرسة سهيل مقدشي  اد العام غرب 

االوتسير

ي1مجمع النادر 
 الطابق 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 ورماتي 

عظميةطبيب7559558  033حي السوق- سلحب السقيلبيةحماة ميثم علي الصالح

ى الكروم, جانب الكازيةالغابحماة  برهان علوش مسعود جراحة عامةطبيبGF033 6992031عي 

عظميةطبيب6770262948326823 033مقابل الكراجالغابحماة  ميخائيل بولص بولص

بناء العزيزيةالشارع الرئيسيالغابحماة  يوسف أحمد العيس
033 6611594 033 

6591530
قلبيةطبيب

داخليةطبيبOWN033 6563044طريق سقيلبية قلعة المضيق, مركز المدينةالغابحماة أحمد يوسف حسينو

قلبيةطبيب6898747 033الفريكة, شطحةالغابحماة غسان احمد عبود
ى الكرومالغابحماة فهد بربر زعير طب عامطبيبown033 6993505عي 

OWNالطريق العام, شطحة الغابحماة هائل علي أسعد
033 6483502 033 

6484299
داخليةطبيب6483502 033

الشارع الرئيسيبعرينحماة حسن سليمان منصور
033 7366276  033 

7366656
طب عامطبيب

عينيةطبيب4609203 033الشارع العامحلفاياحماة حسن سيفالدين الصيادي

داخليةطبيب46069010 033مقابل مكتبة المستقبلالشارع الرئيسيحلفاياحماة خالد محمد الحكيم

ىالريف- حماة حماة أكرم عيس موش جراحة عامةطبيب4157264 033تومي 

ي, معردسالريف- حماة حماة أنس عبدالرحمن العمر طب األشةطبيب4140420 033الحي الجنوب 

ىالريف- حماة حماة رافع ابراهيم الحسن داخليةطبيب7274101 033قرية بيصي 

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 برشي 

نسائية و توليدطبيب4856977 033جانب جامع ابو بكر الصديقالحارة الغربية, قمحانةالريف- حماة حماة فاطمة محمد دبس

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

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 االمي  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 الفداءالمدينة- حماة حماة أسعد بشي  جنباز يشارع اب 
نسائية و توليدطبيب2224633 033ضمن مشفى الشقفر

ى راشد عدي عظميةطبيب2531925 033,مقابل المؤسسة العسكرية2ط ,  اذار 8  شارع المدينة- حماة حماة أمي 

هضميةطبيب2530618 033فوق صيدلية خلوفشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة أنس زكية

ي  الحلب 
ار بن االزور, الحاضى الصغي المدينة- 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

مقابل مكتب الهرم, شارع عبد المطلب,  الحاضى الكبي المدينة- حماة حماة أيمن محمود قسوم
033 2442594 033 

2432833
عينيةطبيب

طبيب2536344 033جانب ملجأ االيتام,  الحاضى الصغي المدينة- حماة حماة أيمن مرصى شيخ غنامة
جراحة بولية و 

تناسلية

هضميةطبيب2413184 033فوق فهوة جالال  الحاضى الكبي المدينة- 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 توفي  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 االمي  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 دمي 

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 شي 

ىشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة حيان عبد الوهاب شيخ يوسف جراحة عامةطبيب2219415 033بناء المهندسي 

طب عامطبيب2227058 033جانب 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

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 المهندسي 

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 زهي  اليان دغوم

أذن أنف حنجرةطبيب8825253 033شارع العروية, غربية, سلميةالمدينة- حماة حماة شاب مسعود

جراحة عامةطبيب2538781 033فوق حلويات الرواديشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة سليم أحمد خلوف

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 شعي 

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 حسي 

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 سمي  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

المدينة- حماة حماة عبد العزيز عوض الحاج عمر خليل
ى - صالح الدين . ش - فوق حلويات قيطاز - مقابل بناء المهندسي 

1ط
قلبيةطبيب2222344 033

ابية,  اذار8شارع المدينة- حماة حماة عبد هللا عبد العزيز األصفر عينيةطبيب226888 2513371033 033مقابل جامع الزاوية الشر

ى دبس   شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة عبد هللا ياسي 
فوق مركز كمبيوتر صالح 

الدين
أذن أنف حنجرةطبيب2227628 033

ى ناض عظميةطبيب2419796 033مقابل جامع التكيةمقابل جامع التكية, التكيةالمدينة- حماة حماة عبد المعي 

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

ساحة العاصي-  شارع القوتلي  المدينة- حماة حماة عماد محمد يوسفان
طابق -  بناء فندق النواعي  

اول
جلديةطبيب2243514 033

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 طلعة سينما الشر
, رياض زينو  .بجانب عيادة د

2ط
داخليةطبيب2536119 033

ي
شيبى نسائية و توليدطبيب517492 2517492033 1033ط-جانب حلويات الروادي, شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة غادة الي 

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 األمي 

جراحة عامةطبيب2514333 1033ط , 15بناء رقم   شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة فيصل محمد جرجنازي

OWNشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة كمال محمد اشقر
033 2212223  033 

2522057
عصبيةطبيب



ي الحاج زين
ي الفداءالمدينة- حماة حماة كمال هابى ي الفداء, شارع أب   أب 

أطفالطبيب2537833 033جانب مشفى

نسائية و توليدطبيب2514141 2221833033 033شارع امن الدولةالحاضى الصغي  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 الني 
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 ياسي  كة الطي  أطفالطبيب2241815 033مقابل شر

  شارع صالح الدبنالمدينة- حماة حماة مجد حسن دقاق
فوق حلويات ابو سعيد 

الروادي
جلديةطبيب2515538 033

عظميةطبيب26OWN033 2535851بجانب أستوديو ,   دباغة المدينة- حماة حماة مجد سليط

طب عامطبيب2757996 033جانب جامع صالح النعمان, حي النرصالمدينة- حماة حماة محسن الزبدي

جراحة عامةطبيب872097 031طريق 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 يحب  الجاجة

جراحة عامةطبيبOWN033 2211773514141ملجأ االيتام,   مرابط المدينة- حماة حماة محمد جهاد زهي  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

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 

المدينة- حماة حماة محمد مصطفى األحدب
مقابل صيدلية - السوق التجاري - حي البعث - شارع المحطة 

ناوي الشاملة الي 
طب عامطبيب2766648 033

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

الصابونيةالمدينة- حماة حماة مرح حسن مرقا
مقابل مدرسة محمد سعود 

الريس
نسائية و توليدطبيب2513100 033

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 الصغي , ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة مهند سليم تفر أذن أنف حنجرةطبيب2531804 033مقابل جامع الشي 

ية, الحاضىالمدينة- حماة حماة ميادة برهان المرعي عينيةطبيب2417775 033مقابل صيدلية ابو طوقاالمي 

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 ياسي 

طبيب2518316520447 033بجانب مشفى الرحمة  شارع المرابطالمدينة- حماة حماة نبيل محمد مظهر العبيسي
جراحة بولية و 

تناسلية

شارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة نجاح بهيج باخوس
- قرب دوار باب طرابلس 

مقابل صيدلية أحمد مراداغة
جلديةطبيب2229071 033

أذن أنف حنجرةطبيب2533218 033بجانب فرع الشبيبة  المغيلةالمدينة- حماة حماة نجم ايليا مهنا

نسائية و توليدطبيب2538757 1033ط , مقابل سينما األمي   ساحة العاصيالمدينة- حماة حماة ندى محمد سعيد السقا



طبيب2216667 033مقابل حلويات الرواديشارع صالح الدينالمدينة- حماة حماة نذير بشي  ربيع
جراحة بولية و 

تناسلية

ى عوض ي الفداءالمدينة- حماة حماة نضال ياسي  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

حي القصورالمدينة- حماة حماة هشام محمود كيال
BESIDE THE 

EXTERNAL SECTION
طب عامطبيب4450167 033

المدينة- حماة حماة هيثم محمد األشقر
مقابل , 1مجمع البارودي ط, شارع سعيد العاص, الحاضى

صيدلية الحاض
عظميةطبيب2423473 033

طب عامطبيبOWN033 7550942مقابل صيدلية سلحبسلحبحماة  عبد الكريم يونس حمود

يسلحبحماة أحمد سليم الخي 
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 توفي  الي 
جراحة بولية و 

تناسلية

OWNشارع المشتلسلحبحماة عبد العزيز بشالوي
033 7551290 033 

7550326
داخليةطبيب

نسائية و توليدطبيب7556342 033جانب صيدلية جورج, الشارع العامسلحبحماة عصام محمد هوشة

نزلة السوقسلحبحماة محمد جميل ضاهر
033 7552187 033 

7558444
داخليةطبيب

جراحة عامةطبيب2OWN033 7558600ط, بناء البلدية الجديد, سلحب, ريف الغابسلحبحماة محمد عبدالرحيم فندي

يسلحبحماة مصعب جميل جنيد الحي الغرب 
033 7550640 033 

7550640
نسائية و توليدطبيب

ى جراحة عامةطبيبOWN033 8842440 الشارع العامسلميةحماة أحمد علي أمي 

توح OWNجانب المؤسسة االستهالكية,  قرية تل الدرةسلميةحماة أمجد جميل شر
033 8220970 033 

8220000
طب عامطبيب

 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 توليدطبيب8836044 033الشارع العامسلميةحماة اسامة احمد ملحم احمد

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

شارع السعنسلميةحماة تيماء عناد ضعون
طابق - بناء فندق السالم 

ي
أول فبى

طب وجراحة عيونطبيب8843401 033

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

طبيب8831347 033خلف البلدية, الساحة الرئيسيةسلميةحماة حكمت فاتح سليمان
جراحة بولية و 

تناسلية



بناء الشعار- شارع الثورة سلميةحماة خرصى يوسف الجرف
033 8817425 033 

8228130
طبيب

كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

أطفالطبيب8837965 033سوق الخضارسلميةحماة خلود تاج الدين ضعون

قلبيةطبيب8845101 033شارع السعنسلميةحماة رائد علي الحركي

ي    ح ي فراسسلميةحماة رباح نظىمي 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 8810463مقابل صيدلية اللحام, شارع الثورةسلميةحماة زويا مصطفى السيد

أطفالطبيب8831233 033بناء الزهراء شارع حماةسلميةحماة سامر ابراهيم ديوب

أطفالطبيب8838208 033جانب صيدلية الخطيبشارع الثورةسلميةحماة سحر غالب قصي 

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 األمي  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 االثري, شارع الثورةسلميةحماة قتيبة أحمد القدموشي عصبيةطبيبOWN033 8833533شر

فوق صيدلية الحكمةشارع السعنسلميةحماة كريم اسماعيل القطريب
033 8815255  033 

8814998
جلديةطبيب

جراحة عامةطبيب8815050 033جانب صيدلية فادية غاليشارع الثورةسلميةحماة كريم شالش خلف

نسائية و توليدطبيب8845700 033جانب صيدلية اللحامشارع الثورةسلميةحماة لقاء مصطفى محفوض

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

فوق صيدلية اللحامشارع الثورةسلميةحماة مبى اسماعيل فخور
033 8813164 033 

8816911
داخليةطبيب

داخليةطبيب8832884 033فوق صيدلية القصي شارع الثورةسلميةحماة مني  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

طبيب8835691 033مقابل صيدلية الراشارع السعنسلميةحماة هاشم اسماعيل سعيد
جراحة بولية و 

تناسلية

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 االربعي 

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 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  يكفرب  همحماة بنيامي  عظميةطبيب425272 4225200033 033مجمع شهدا الطب 

نسائية و توليدطبيب4246091 033مجمع اجيالكفرب  همحماة حسام الياس المقدشي

داخليةطبيبOWN033 2446620طريق عقربكفرب  همحماة عبد هللا درويش السعد

قلبيةطبيب2446011 033أول طريق حماهكفرب  همحماة ماريوس يوسف جرجس

نسائية و توليدطبيبOWN033 4225783فوق صيدلية حبيب, طريق عقربكفرب  همحماة مخلص دياب الياس

خلف المحالجمحردةحماة أسي  حنا سلوم
033 4733372 033 

4739601
طب عامطبيب4739601 033

محردةحماة أسعد مازن جليل
-  آذار 8. ش

ً
ي - مقابل المؤسسة العسكرية : صباحا

عنوان ثابى

جانب المحكمة القديمة- مركز المدينة - محردة : مساًء
صدريةطبيب4741751 033

ى منصور كموش طب عامطبيب4741849 033جانب الكراج,  الشارع العاممحردةحماة أمي 

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



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 ورماتي 

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 توفي  الي 

ي محردةحماة رامي كمال حاصود يجانب المحلجة, الحي الغرب 
داخليةطبيب4732566 033طابق أرصى

رمحردةحماة رامي محفوض بيطار ى جراحة عامةطبيبOWN033 4732103الشارع الرئيسي, شي 

ي حبيب نجار
جراحة عصبيةطبيب731452 033جانب سكن مهندشي محطة محردة, الحي الشمالي محردةحماة روبى

يمحردةحماة سالم شحود الرحال
عظميةطبيب4732572 033 بحانب نادي محردة الراياصى

يمحردةحماة سلوى حنا السلوم
ر
ف عينيةطبيب738263 4736025033 033 الحي الشر

ر محردةحماة سناء يحب  المشعل ى نسائية و توليدطبيب4739669 033الطريق العام-شي 

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 وسكريطبيب933598160مقابل بنك سوريا والمهجرمحردةحماة فاضل سلوم السلوم

طبيب4738985 033 شمالي دوار مشفى هشامكراج االنطالق الجديدمحردةحماة مازن جربوع
جراحة بولية و 

تناسلية

عصبيةطبيب4730120 033جانب صيدلية محردة- الشارع العام محردةحماة محفوض عطية مقدشي

 الشارع العاممحردةحماة مرعي عزيز اللوش
033 4731898 033 

4734898
أطفالطبيب

طب طوارئطبيب4251155 033مقابل الثانوية-الشارع العام-بلدة خطابمحردةحماة مهند العمر

ي مجمع ضاهرمحردةحماة ميالد حبيب صواف
نسائية و توليدطبيب4738138 033جانب نادي محردة الرياصى

داخليةطبيبOWN033 4737001بجانب السجل العقاري, الشارع العاممحردةحماة ميالد كريم فراشة

عينيةطبيب4732060 033جانب المحالجالشارع الرئيسيمحردةحماة ميالد منصور سموع

ي
طب عامطبيب6780458 033بناء خالد جرادشارع منذر علوشمحردةحماة 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 أمي 

طب عامطبيبOWN033 4741044 الشارع العاممحردةحماة هناء محفوض حمش

ى نجيب صندوق نسائية و توليدطبيب4730045 2033ط, بناء طنوس  الشارع العاممحردةحماة ياسمي 

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 أمي 

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 حسي  داخليةطبيبOWN033 7711418غرب 

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 

يمصيافحماة حازم موفق حيدر جراحة عصبيةطبيبOWN033 7716205الباب الغرب 

ي
 علي الزنابر

ى عينيةطبيبOWN033 7717680 الشارع الرئيسيمصيافحماة حسي 

ى عيس ابراهيم عظميةطبيب7719810 033جانب المشفى العسكريمصيافحماة حسي 

ق الهاتف االلي, جانب شعبة التجنيد,  الشارع الرئيسيمصيافحماة خديجة سليم الحمدان داخليةطبيبOWN033 7714457شر

جراحة عامةطبيب700936 7712950033 033مقابل بناء الماية الجديدشارع الثورةمصيافحماة رفيق محمود رسوق

OWNشارع الوراقةمصيافحماة روال احمد حمود
033 7700883 033 

7710219
صدريةطبيب

جلديةطبيب7716641 033الباب القبلي, شارع الوراقةمصيافحماة زهور كامل وسوف

جراحة عامةطبيب7121858 033جانب البلدية- وادي العيون مصيافحماة سامر محمد اسماعيل

جراحة عامةطبيب7703166 033بجانب مشفى العناية الشارع الرئيسيمصيافحماة سامر محمد سالمة

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 التوفي شارع الوراقةمصيافحماة عيس ياسي 

طب عامطبيب7666224  033أصيلةمصيافحماة فايز ضاهر الشنتي 

, 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

شارع الوراقةمصيافحماة محمد رمضان مخلوف
033 7718817 033 

7716089
نسائية و توليدطبيب990162088

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 مني  ابراهيم

داخليةطبيبOWN033 7702220الشارع الرئيسي مقابل المالية مصيافمصيافحماة منصور عباس خطيب

داخليةطبيب7711122 033شمال الهاتف االليمصيافحماة نبهان محمد عيس

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

عظميةطبيب7703989 033بناء بصوجانب مشفى العناية الطبيةمصيافحماة وائل اسماعيل بركات

ى مصيافحماة وائل كمال محمد طب األشةطبيب7627927 033الشارع الرئيسي, قرية بشني 

جشارع الوراقةمصيافحماة وسيم فايز سلوم أذن أنف حنجرةطبيب7702422 033بناء الي 

يد, شارع الوراقةمصيافحماة ياش محمد غنوم طب عامطبيبOWN033 7716435جانب صندوق توفي  الي 

صدريةطبيبOWN033 2424600  الحي األوسطموروكحماة عزام محمد عثمان

نسائية و توليدطبيب2131203 031 شارع ابن عطاهللبستان الديوانالحميديةحمص فادي سمي  معلوف

الطريق العامالحواشحمص الياس برهان بيطار
031 7448703 031 

2143232
هضميةطبيب

داخليةطبيب7438635 031 جانب القوس الطريق العامالحواشحمص بسام ميخائيل تالوي

ى العجوزالحواشحمص رويدة ميخائيل ملوحي نسائية و توليدطبيب7733646 031 عي 

أذن أنف حنجرةطبيب7443119 031جانب بنك بيموقرية المزينةالحواشحمص زخور شاكر خال

طبيب2616037 031مقابل صيدليه منتجباالرمن االوسطالحواشحمص عالء فؤاد سليمان
جراحة بولية و 

تناسلية

قلبيةطبيب7437278 031 جانب بنك بيموقرية المزينةالحواشحمص غسان ابراهيم سلوم

جلديةطبيب7443120 031قرب بنك بيموالحواشحمص فاديا رجاء األحمر

جراحة عامةطبيب7736394 031مقابل مطعم فيالجيوكفراالحواشحمص مروان ميخائيل سلوم

ي
قلبيةطبيب7443137 031 مقابل كنيسة الكاثوليك الطريق العامالحواشحمص مبى عبد هللا متبى

ى العبدهللا ىحمص محمد حسي  طب طوارئطبيب5891877 031 الشارع الرئيسيالقريتي 

قيةالقصي حمص بسام موش بشارة داخليةطبيب4567020  031الدمينة الشر

قيةالقصي حمص بشار فايز رايز طب عامطبيب4569678 031الدمينة الشر

طب عامطبيب2138383 031فوق صيدلية ميساءشارع عمر الشماعريف- حمص حمص رضوان ميخائيل صليبة

عكرمة الجديدةالقصي حمص عصمت نعيم كاسوحة
مقابل -  الشارع العريض 

كنيسة القيامة
نسائية و توليدطبيب2789980 031

عظميةطبيب4660566 031 الشارع العامربلةالقصي حمص مطانس كاسوحة

يحمص أحمد نرص الخليل
نسائية و توليدطبيب8839890 031  الشارع الرئيسيالمخرم الفوقابى

يحمص باسل عادل فندة
نسائية و توليدطبيب8831720 031 الشارع العام  قرية سنكريالمخرم الفوقابى

يحمص سلمان محمد صبح
جب الجراحالمخرم الفوقابى

ي حمص 
ر
ف مقابل -  شر

الحديقة
طب عامطبيب8533576 031

يحمص عالء حبيب ديب
طبيب8834166 031 بناية المنارةالشارع الرئيسيالمخرم 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 عامةطبيب8548936 031 مركز المدينةالمشر

و نوري الديب فةحمص بيير الشارع الرئيسيالمشر

ي العيادات الشاملة  - غرب 

مقابل مؤسسة االعالف 

والدوار

جراحة عامةطبيب8547914 031

ي
فةحمص جرجس عيس حورابى قلبيةطبيب5473320 031جانب صيدلية سهي طلعة العيادات الشاملةالمشر

فةحمص خالد أحمد الطحان طب عامطبيب8546488 031شارع رابعة العدويةالمشر

فةحمص طاهر كمال سليمان عظميةطبيب8546044 031الشارع العامالمشر

فةحمص لينا جورج غزول عينيةطبيب2166389 031 مقابل االرشادية الزراعيةالشارع العامالمشر

ى فةحمص منصور ابراهيم حسي  طبيب4746220 031الشارع الرئيسيالمشر
جراحة بولية و 

تناسلية



فةحمص مهند حسن العلي فةالجابريةالمشر داخليةطبيب8548515 031 المشر

فةحمص نبيه يوسف مخلوف عظميةطبيب8546253 8546253031 031جانب البلديةالمشر

طب عامطبيب5916572 5914949031 031 شارع الجمهوريةتدمرحمص ماهر صالح سبع

نسائية و توليدطبيب4755455 031 بناء البلديةمنطقة حديدةتلكلخحمص آمال خضور

طب عامطبيب71198010 031تلحوشتلكلخحمص شعيب بدر الرضوان

طب عامطبيب7113777 031 الشارع العامقرية نمرةتلكلخحمص عادل سليمان عبيدو

وز عيس شامية ىتلكلخحمص في  شي 
جانب جامع -  الصويري 

الزهراء
نسائية و توليدطبيب7388744 031

يقرية رباحريف- حمص حمص أنور مطانيوس نادر طب عامطبيب7177780 031 الحي الغرب 

جراحة عامةطبيب2648224 031 االطريق العامزيدلريف- حمص حمص ايلي فاروق عازار

قلبيةطبيب7546108 031حبنمرة الشارع الرئيسيريف- حمص حمص جرجس مطانيوس ابراهيم

طب عامطبيب2771519 031مسكنهصددريف- حمص حمص جورج اليان غانم

ىريف- حمص حمص حسام فخري محمد مريمي 
جانب -  الشارع الرئيسي 

ين صيدلية شي 
أذن أنف حنجرةطبيب7471555 033

صدريةطبيب2459169 031 ساحة البلدةعيون الواديريف- حمص حمص حسام موش رزوق

ي للبلديةحديدةريف- حمص حمص حسن سليمان ديب داخليةطبيب4753697 031ضمن المجمع الطب 

ىريف- حمص حمص درغام أحمد فندي خربة التي 
 مقابل مدرسة سليمان ابو 

عيد
جراحة عامةطبيب7555161 031

جراحة عامةطبيب7186333 031شارع اسكندرونة- القبو  تل دوريف- حمص حمص دمر منصور منصور

أذن أنف حنجرةطبيب5300430 031  تل زبيدةريف- حمص حمص سامر هالل جحا

عظميةطبيب5553452 031الرقامةريف- حمص حمص سعد طالب بدور

ي
داخليةطبيب2610436 031 الشارع الرئيسيزيدلريف- حمص حمص شعالن نديم قزبى

ى غطاس قلبيةطبيب2611334 031ساحة الشهداءزيدلريف- حمص حمص ضياء ثمي 

ي حنا الالطي
نسائية و توليدطبيب2635927 031ساحة الشهداءزيدلريف- حمص حمص طوبى

نسائية و توليدطبيب7185845 031 شارع الحمرا القبوريف- حمص حمص عدي عيس قاسم

ى قليشة أذن أنف حنجرةطبيب4713300 031شارع الميداننعرةريف- حمص حمص علي حسي 

داخليةطبيب7374690 031وسط القريةفاحلريف- حمص حمص علي كامل سايس

نسائية و توليدطبيب7675169 031شارع راشد حموي كفرامريف- حمص حمص عماد ميشيل حموي

طب طوارئطبيب4302277 031الشارع الرئيسيالغسانيةريف- حمص حمص فارس مطانس الليوس

طب عامطبيب7555827 031الربوةريف- حمص حمص فيصل نظي  قاسم

قليةريف- حمص حمص كنان عيس محمد الشر
جانب - الطريق العام 

سوبرماركت حازم
نسائية و توليدطبيب7711110 031

طب عامطبيب4867510 031قرية شنشارريف- حمص حمص كنعان احمد زكريا

جراحة عامةطبيب7187299 031شارع طارق بن زياد القبوريف- حمص حمص كيان يوسف طراف

داخليةطبيب7186934 7185001031 031 الشارع الرئيسيالقبوريف- حمص حمص محمد سليم سليم

داخليةطبيب7555881 031طريق طرابلس قرية الربوةريف- حمص حمص محمد عباس يونس

فةريف- حمص حمص مدين عيس سلهب داخليةطبيب5473698 031  قرب خزان المياهالمشر

طب عامطبيب2611601 031جانب كنيسة سيدة النجاة زيدلريف- حمص حمص موش بركات

أذن أنف حنجرةطبيب2237579 031طريق طريزعيون الواديريف- حمص حمص نزيه عيس الديب

عظميةطبيب7185035 031 الشارع الرئيسيناحية القبوريف- حمص حمص وديع منصور منصور

داخليةطبيب7187686 031 طريق فاحلناحية القبوريف- حمص حمص يعرب محمد صقر

بك حي الملعبالغوطةحمص  محمد فواز شر
قرب مدرسة - شارع الشباب 

هاشم أتاشي
أذن أنف حنجرةطبيب2234699 031



هةحمص أحالم مطانس سلوم ى طب عامطبيب2112317 031 شارع محمد صالح مجدي شارع محمد صالح مجدياليى

جراحة عامةطبيب2753733 031 شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص أحمد علي طراف

 علي
ى هضميةطبيب2625828 031 الساحةساحة الزهراءالزهراءحمص أزدشي  حسي 

يعكرمة الجديدةحمص أسامة عبد المجيد سليمان  الزعيم الطب 
يمقابل مشفى  الزعيم الطب 

عظميةطبيب2788856 031مقابل مشفى

جراحة عامةطبيب2774903 031شارع اإلهرامشارع اإلهراموادي الدهبحمص أصف خرصى رسالن
جلديةطبيب2617372 031 شارع عدنان المالكي شارع عدنان المالكيالزهراءحمص أمل علي خرصى

نسائية و توليدطبيب2618188 031 الشارع العام الشارع الرئيسيالزهراءحمص أمل محمد العبد هللا

نسائية و توليدطبيب2766866 031 مقابل مشفى الزعيم مقابل مشفى الزعيمعكرمة الجديدةحمص أيمن ابراهيم غريب

عظميةطبيب2635240 031شارع عبد الرحمن الداخلشارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص أيمن ديب

داخليةطبيب2139625 2139625031 031جانب الرداء الحديث شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص أيمن سعد هللا النقري

مقابل صالة العرائس الشارع الرئيسيالزهراءحمص ابراهيم خليل ضاهر
031 2468653 031 

2459606
طبيب

جراحة بولية و 

تناسلية

هةحمص اتحاد محمد الحمد ى أطفالطبيب2116657 031فوق صيدلية ندى شارع الجالءاليى

هةحمص احمد خرصى ضاهر ى نسائية و توليدطبيب7186488 031المجمع التجاريشارع الرئيساليى

يالمدينة الجامعيةحمص احمد عبد الرحيم الزهوري يالسكن الشباب  أذن أنف حنجرةطبيب2140083 031 السكن الشباب 

نسائية و توليدطبيب2467570 031 مقابل شعبة التجنيد مقابل شعبة التجنيدالبغطاسيةحمص احمد عبد القادر عبدو

داخليةطبيب2625745 031مقابل مدرسة سناء محيدلي الشارع الرئيسيالزهراءحمص اسامة احمد زيود

جراحة عامةطبيب2139670 031 شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص اسماعيل عبد الكريم اسماعيل

نسائية و توليدطبيب2623911 031ضمن مشفى االهراموادي الدهبحمص الياس انطوان يعقوب

ي
هةحمص امتثال عبد العزيز فابر ى نسائية و توليدطبيب2763664 031شارع االهرامشارع االهراماليى

جراحة عامةطبيب2625111 2031 شارع طي رقم 2 شارع طي رقم االرمنحمص ايلي أليان ثلجة

طبيب2622676 031مقابل صيدلية اوديتالشارع الرئيسياالرمنحمص برهان خليل كنوزي
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2166916 031 شارع الجزيرةشارع كنيسة العدويةباب سباعحمص بسام بشارة نعمة
طب عامطبيب2115050 031مقابل مستوصف الصحيمقابل مستوصف الصحيكرم الشاميحمص بشار نجيب المصطفى
ى نسائية و توليدطبيب2641267 031ساحة الزهراءساحة الزهراءالزهراءحمص بشار وجيه ياسي 

طبيب2464925 031شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص تيسي  ديب نجم
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

ي هةحمص ثابت ميخائيل العح  ى  مفرق العيادات الشاملةاليى
مقابل مخي  الدكتور نضال 

محفوظ
عظميةطبيب2784299 031

هةحمص جمانة أحمد زيود ى ياليى
نسائية و توليدطبيب2146229 031بناء النيلخط الكورنسر

هضميةطبيب2485259 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص جميل عيس ميالد

جراحة عامةطبيب2113131 031فوق مطعم فالفل عل كيفكفوق مطعم فالفل عل كيفكالحضارةحمص جهاد شبوع

نسائية و توليدطبيب2622601 031 شارع مهيار الديلىمي شارع مهيار الديلىميالزهراءحمص جهاد محمد المحمد

طبيب2482704 5031ط- بناء قرص الحمراء  طريق حماهالساعة القديمةحمص جودت أحمد الهمة
جراحة بولية و 

تناسلية

طب طوارئطبيب2122219 031 شارع عبسي شارع عبسيباب سباعحمص جودت جرجس طعمة

طبيب937966521جانب مكتبة حسانجانب مكتبة حسانكرم اللوزحمص جورج كليم سلوم
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

عينيةطبيب2642735 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص جوزيف جرجس السكت



مقابل مدرسة فواز شعبان االحمداالرمنحمص جيوكابد محمود الدياب
مقابل مدرسة فواز شعبان 

االحمد
نسائية و توليدطبيب2650222 031

أذن أنف حنجرةطبيب2226934 031خلف مطعم األمراءمنتصف شارع الغوطة الرئيسيالغوطةحمص حازم عبد الوهاب طليمات

جراحة عامةطبيب2762888 031جانب مشفى المالكشارع االهرامعكرمة الجديدةحمص حبيب نقري

طةوادي الدهبحمص حسام ميخائيل الطرشة طة دوار مساكن الشر نسائية و توليدطبيب2710490 031 دوار مساكن الشر

ي
أذن أنف حنجرةطبيب2710141 031جانب نقليات القدموسالحضارةحمص حسان رفيق حورابى

هةحمص حسان يوسف ديبه ى أذن أنف حنجرةطبيب2144176 031بجانب صيدلية الواديبجانب صيدلية الوادياليى

هةحمص حسن سعيد خرصى ى داخليةطبيب2116657 031فوق صيدلية ندى حرفوش شارع الجالءاليى

طبيب27788038 031 شارع االهرام شارع االهراموادي الدهبحمص حسن علي سليم
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2753759 031شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص حسن معال طراف

ى محمود أذن أنف حنجرةطبيب2133840 031شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص حيدر ياسي 

هضميةطبيبMTN031 2141982خلف  شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص خليل حسن عيد

ياالرمنحمص دارين الياس عبدوش  األرمن الجنوب 

مقابل -  الشارع الرئيسي 

جانب مخي  - صيدلية تريز 

هناء

أذن أنف حنجرةطبيب2620596 031

نسائية و توليدطبيب2646033 031 بجانب مجوهرات ميهوب بجانب مجوهرات ميهوبالزهراءحمص دالل سليمان الحمدان

نسائية و توليدطبيب2776373 031مقابل صيدلية لؤيمقابل صيدلية لؤيضاحية الوليدحمص رابية محمود رابعة

طب طوارئطبيب2160556 031 شارع الفنونشارع كنيسة العدويةباب سباعحمص رامي جرجس ضومط

ي حنوش
ياالرمنحمص رامي لطفى جراحة عامةطبيب2622394 031مقابل المستوصف األرمن الجنوب 

ياالرمنحمص ربيع سالم عطا هللا داخليةطبيب2617992 031 جانب صيدلية طارق األرمن الجنوب 

نسائية و توليدطبيب2750414 031 شارع االهرام شارع االهراموادي الدهبحمص رغداء ابراهيم عيس

نسائية و توليدطبيب2635242 031جانب حلويات السعادةشارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص ريم ابراهيم كوسا

نسائية و توليدطبيب2618190 031مقابل صيدلية شذى محمد الشارع الرئيسيالزهراءحمص ريما محمود وسوف

هةحمص زهي  محمد أسعد ى عينيةطبيب2127763 031 شارع المهجر شارع المهجراليى

هةحمص سائر عبدالكريم اسماعيل ى ياليى يشارع محمد الخرصى أذن أنف حنجرةطبيب2764401 031شارع محمد الخرصى

كة كهرباء حمصالمحطةحمص سامي توفيق شكيس قلبيةطبيب2136603 2031بناء طرابلسي ط مقابل شر

طةشارع االهراموادي الدهبحمص سامي عبد اللطيف محمود عينيةطبيب2754968 031دوار مساكن الشر

ي الجندي
ى
صدريةطبيب2147207 031 قرب ساحة الحاج عاصف قرب ساحة الحاج عاصفالمحطةحمص سحبان عبد الكاف

طب طوارئطبيب2624384 031 شارع سيف بن وي يزن شارع سيف بن وي يزناالرمنحمص سعاد نبيه عساف

هةحمص سعد هللا جرجس مسوح ى جراحة عامةطبيب2136893 031جانب المؤسسة االستهالكية شارع الرئيسياليى

أذن أنف حنجرةطبيب2755663 031مقابل العيادات الشاملةمقابل العيادات الشاملةكرم اللوزحمص سعد هللا عزيز الدنيا
هضميةطبيب0955170202 اذار8 شارع  اذار8 شارع الزهراءحمص سعد هللا فيصل الخرصى

ياالرمنحمص سعيد رياض بركات  األرمن الجنوب 
-  جانب صيدلية منتجب 

الشارع العريض
طب وجراحة عيونطبيب2622236 031

نسائية و توليدطبيب2645045 2644044031 031شارع عبد الرحمن الداخلشارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص سعيد محسن عيس

طب عامطبيب2773338 031جنوب مشفى النهضة شارع االهراموادي الدهبحمص سالمة سليمان سالمة

عصبيةطبيب2123665 031شارع جهينة و الجزيرة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص سليم محمد ناصيف

هةحمص سليمان محمد اسماعيل الخليل ى ياليى ي شارع محمد الخرصى طب عامطبيب2762897 031 شارع محمد الخرصى

قلبيةطبيب2757302 2487880031 031  شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص سليمان محمد األحمد



نسائية و توليدطبيب2770077 031 شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص سمر نرص عودة

بك نسائية و توليدطبيب2161400 031مشفى النور التخصصياالنشاءاتحمص سميح عبد المؤمن شر

هةعكرمة الجديدةحمص سمي  شحود عاقلة ى أذن أنف حنجرةطبيب2788876 031مقابل صيدلية ميساءدوار اليى

ى طبيب2132850 031مقابل بنك بيمو شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص سمي  علي حسي 
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

هضميةطبيب2119578 031مقابل بنك بيمو شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص سهام عبد الكريم وقاف

ى عيس هةحمص سهي  حسي  ى داخليةطبيب2763373 031مقابل حلويات البدرمقابل حلويات البدراليى

يطبيب2646147 031 فوق حلويات صباساحة الزهراءالزهراءحمص شادي جهاد دلة
ي    ح مرصى تشر

يوادي الدهبحمص شذى جوزيف سعد جلديةطبيب2711287 031جانب استوديو مونديال شارع الخرصى

يفة حسن قنص يالزهراءحمص شر
ي الحكم الدمشفر

نسائية و توليدطبيب2628091 031 الحكم الدمشفر

هةحمص صالح عزيز الحسن ى شمال مشفى المالك شارع االهراماليى
031 2774756    031 

2787051
طبيب

جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب2757994 031 جانب جقليص شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص صباح شحود شنو

طريق الشامالمحطةحمص صبحي رئيف طباع

شارع -  مقابل جامع االخيار 

جانب صيدلية - الرابطة 

نجوى

طب طوارئطبيب2127691 031

عينيةطبيب2137338 031جانب صيدلية فؤاد شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص صفوان نزيه النقري

غام ابراهيم حداد هةحمص ضى ى يطبيب2755379 031مفرق العيادات الشاملةشارع الجالءاليى
ي    ح مرصى تشر

شارع الحمراءاالنشاءاتحمص طالل مصطفى رياض حبوش
جانب - شارع زكي االرسوزي 

المسبح البلدي
عينيةطبيب2221103 031

ي ميخائيل الشماس
صدريةطبيب2624615 031جانب كنيسة السيدة العذراءطريق زيدلاالرمنحمص طوبى

عينيةطبيب2464605 031 مقابل مشفى المحطةطريق طرابلسالمحطةحمص عاصم أحمد حبوس

أطفالطبيب2759453 031قرب مشفى النهضة شارع االهراموادي الدهبحمص عبد اللطيف شعبان طهماز

ى مصطفى حسن مطبيب2780602 031مقابل مدرسة ممدوح عدوانمقابل مدرسة ممدوح عدوانوادي الدهبحمص عبد المعي  ى داخلية ورماتي 

جراحة عامةطبيب2710313 19031زاوية شارع شارع بيت الطويلوادي الدهبحمص عبد المنعم علي العلي

هةحمص عبدو ابراهيم ى نسائية و توليدطبيب2167674 031شارع الجالءشارع الجالءاليى

يطبيب2161110 2163109031 031مشفى النور-  شارع السفي  مشفى النور-  شارع السفي  االنشاءاتحمص عبدو سعيد عثمان
ي    ح مرصى تشر

نسائية و توليدطبيب2773307 031مقابل مشفى االهراممقابل مشفى االهراموادي الدهبحمص عبي  محمد محفوض

طب عامطبيب2614400 031 مقابل صيدلية البلسمطريق زيدلاالرمنحمص عدنان حسن عمور

هةحمص عدنان سعيد مخول ى طبيب2112138 031مقابل دير المخلص شارع الجالءاليى
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب2617353 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص عدنان غانم يوسف

ى الشارع الرئيسياالرمنحمص عدنان مالك عساف قلبيةطبيب2618077 2627711031 031جانب صيدلية مارلي 

عظميةطبيب2780504 031 شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص عدنان محمد محمود

يحي الدرزيةالزهراءحمص عدنان يوسف خضور
داخليةطبيب2628534 031شارع ابن الساعابر

جراحة عامةطبيب2232317 031 شارع ابراهيم الموصلي شارع ابراهيم الموصليالغوطةحمص عرفان رياض بالي

طب عامطبيب2451046 031 شارع غرناطةشارع الحمراءاالنشاءاتحمص عزام عبد الباسط حسون النجار

ي داخليةطبيب2617720 031مقابل روضة الرشا شارع طياالرمنحمص عزيز جرجس صليب 

ي عظميةطبيب2140888 031 ساحة الحاج عاطفكرم الشاميحمص عالء الدين ابراهيم الشعب 

 شارع األهرام شارع األهرامعكرمة الجديدةحمص علي بشي  حالوة
031 2759890 031 

2783094
جراحة عصبيةطبيب



حي السبيلالزهراءحمص علي جميل الحسن
قرب -  الشارع الرئيسي 

استديو النخيل
جراحة عامةطبيب2637362 031

عصبيةطبيب2620430 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص علي سليمان المرعي

هةحمص علي عيس الكحيل ى هةاليى ى عظميةطبيب2135556 031خلف بنك عودة  دوار اليى

عظميةطبيب2618073 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص علي موش جي 

جراحة عامةطبيب27786888 2762000031 031جنوب مشفى جمعية النهضة شارع اإلهراموادي الدهبحمص علي يوسف األحمد

طب األشةطبيب2641036 031مقابل صيدلية تغريد الشارع العاماالرمنحمص عليا تميم العيس

طبيب2618288 031 شارع عبد الحمن الداخل شارع عبد الحمن الداخلالزهراءحمص عماد الدين محمد شيخ علي
أطفال و قلبية عند 

األطفال

هةحمص عمار علي االبراهيم ى كةشارع اإلهراماليى نسائية و توليدطبيب2770206 031جانب افران الي 

طبيب2625966 031جانب مطعم حبوس الشارع العاماالرمنحمص عيس انطونيوس نعمه
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب2124783 031 مقابل مشفى النور مقابل مشفى النوراالنشاءاتحمص غادة شاكر مخزوم

هةحمص غانية محمد شفيق جديد ى طةاليى طةدوار مساكن الشر صدريةطبيب2781877 031دوار مساكن الشر

غدد صم وسكريطبيب2221103 031مركز الحمراشارع الملعب البلديالغوطةحمص غزل مصطفى زكريا

ياالرمنحمص غياث حسن الجردي  األرمن الجنوب 
األرمن -  أذار 8 شارع 

ي  امتدار شارع الجزار- الجنوب 
طب عامطبيب2640965 2622436031 031

عصبيةطبيب2775473 031 جانب جمعية النهضة جانب جمعية النهضةوادي الدهبحمص غياث محمد الونوس

شارع كنيسة العدويةباب سباعحمص فادي ميشيل الطرشة
جانب -  شارع الشهداء 

كنيسة مارافرام
أطفالطبيب2120227 031

ىاالنشاءاتحمص فاطمة عبد الكريم قومقلي  االمي 
ىبناء مشفى  االمي 

طب عامطبيب2144101 031بناء مشفى

هةحمص فراس محمد زريقا ى هةاليى ى قلبيةطبيب2760665 031دورا اليى

ى ديب عينيةطبيب2770145 031شارع العشاقشارع العشاقعكرمة الجديدةحمص فراس ياسي 

ي
يشارع الملعب البلديالغوطةحمص فرحان عبد المجيد معرصابى صدريةطبيب2221103 031ضمن مركز الحمرا الطب 

نسائية و توليدطبيب2162156 031 شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص فيحاء بدر غانم

وز سامي عواد طبيب2640744 031 مقابل مدرسة سناء محيدلي مقابل مدرسة سناء محيدليالزهراءحمص في 
أمراض الدم و 

معالجة األورام
أطفالطبيب2637000 031 الشارع العامشارع الكنيسةالسبيلحمص كاظم عبد الكريم مصطفى

داخليةطبيب2626665 031 طريق زيدل طريق زيدلاالرمنحمص كامل جرجس لطيفة

داخليةطبيب2757768 13031البناء رقم شارع االهرامضاحية الوليدحمص كمال يونس يوسف

شارع كنيسة العدويةباب سباعحمص كولدة جرجس سعادة
-  شارع  عمر الشماع 

صيدلية ميساء
أطفالطبيب2138383 031

طةوادي الدهبحمص لينا رشيد علي طة دوار مساكن الشر نسائية و توليدطبيب2769140 031 دوار مساكن الشر
ى نسائية و توليدطبيب21214591 031 شارع راغب الجمالي شارع راغب الجمالياالنشاءاتحمص لينا عبد الجواد شاهي 

كة  شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص مازن دياب يوسف غدد صم وسكريطبيبMTN031 2119777 بجانب شر

نسائية و توليدطبيب2765535 9939031 031 شارع األهرام شارع األهرامعكرمة الجديدةحمص مالك سليمان المحمد

 الشارع الرئيسياالرمنحمص مانيا سمي  سلوم
جانب صيدلية أوديت 

(االبتسامة )
جلديةطبيب2636654 031

طة شارع االهراموادي الدهبحمص محسن ابراهيم رسالن جراحة عامةطبيب2788370 031مقابل دوار مساكن الشر



هةحمص محسن خرصى طراف ى طةشارع األهراماليى طبيب2764164 031مساكن الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

 جانب مطعم القمةالزهراءحمص محسن سليمان الديوب
 1ط - مقابل صيدلية دالل 

بناء الرحمان
أطفالطبيب2632733 031

يالزهراءحمص محسن علي السليمان
ر
ف  الكورنيش الشر

جنوب دوار المواصالت 

القديمة
عظميةطبيب2632233 031

أذن أنف حنجرةطبيب214402 031مجمع الشفاءمجمع الشفاءكرم الشاميحمص محمد أحمد جمعة

ي اد االهراموادي الدهبحمص محمد أحمد وهب  طة اوسير عظميةطبيب2769140 031دوار مساكن الشر

هةحمص محمد سليمان العلي ى نسائية و توليدطبيب2166399 031بجانب روضة طالئع البعث شارع الجزيرةاليى

ين شارع االهرامعكرمة الجديدةحمص محمد صالح الونوس عصبيةطبيب2774260 031مقابل مسبح تشر

يكرم اللوزحمص محمد عبدو يوسف أذن أنف حنجرةطبيب2762668 031مقابل حلويات البدر شارع محمد الخرصى

طبيب2221103 031 منطقة الملعب البلديشارع الحمراءاالنشاءاتحمص محمد عدنان تركي ناض
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب2774418 031دخلة الضيافة شارع العشاقعكرمة الجديدةحمص محمد علي زيفة

هضميةطبيب2771805 031شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص محمد فايز نقري
عظميةطبيب2456120 031شارع عبد الرحمن الداخلشارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص محمد محمد الخرصى

يكرم اللوزحمص محمد نرص ابراهيم ي مقابل مدرسة البحير هضميةطبيب2757111 031 مقابل مدرسة البحير

جلديةطبيب2768773 031جادة الشبلي جنوب المقسموادي الدهبحمص محمد يوسف أحمد

نسائية و توليدطبيب2136955 031 دوار الرئيسطريق الشامميدانحمص محمد يوسف السلمان

داخليةطبيب2768729 2754101031 031شارع اإلهرامشارع اإلهراموادي الدهبحمص محمد يوسف سليمان

أذن أنف حنجرةطبيب2615539 031جانب صيدلية لميس شارع قص بن سعدةالزهراءحمص محمد يونس قرفول

يوادي الدهبحمص محمود أحمد عباس ي شارع محمود الخرصى جراحة عامةطبيب2769534 031 شارع محمود الخرصى

شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص محمود توفيق نقري
031 2770005 031 

2766939 031 2770077
أذن أنف حنجرةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب2626588 031 شارع اسكندرون شارع اسكندرونالزهراءحمص محمود سليمان الرستم

ي أذن أنف حنجرةطبيب2617372 031 شارع عدنان المالكي شارع عدنان المالكيالزهراءحمص محمود علي عح 

جراحة عامةطبيب2771550 031قرب صيدلية هزيم شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص محمود علي محمد

ياالرمنحمص محمود محمد العلي طب عامطبيب2633665 031 األرمن الجنوب 

ي
هةحمص مروان اديب الحورابى ى اساليى نسائية و توليدطبيب2128696 031مقابل صيدلية فؤادشارع الني 

داخليةطبيب2233735 031 مقابل مدرسة غرناطة مقابل مدرسة غرناطةالغوطةحمص مروان بدر الدين عرنوس

طب عامطبيب766332 031 شارع ابن اللبان شارع ابن اللبانعكرمة الجديدةحمص معن يوسف الخطيب

جلديةطبيب2783996 031 شارع العشاق شارع العشاقعكرمة الجديدةحمص مفيدة ديوب

أذن أنف حنجرةطبيب2755276 011 مساكن ضاحية الوليد مساكن ضاحية الوليدوادي الدهبحمص ممدوح ابراهيم امون

شارع قرطبةالغوطةحمص منال راغب الخانكان
- جانب نقابة اطباء االسنان 

ي ط 
1بناء الحسابى

نسائية و توليدطبيب2111809 031

ىاالنشاءاتحمص منال محمود حميد  االمي 
هضميةطبيب2478211 031بناء مشفى

 االهلي الشارع الرئيسيالزهراءحمص مبى عبد كريم شدود
صدريةطبيب2642042 031خلف المشفى

هةحمص مهند محمد زريقا ى هةاليى ى عظميةطبيب2774448 031دوار اليى

نا ظهران طعمة اسشارع كنيسة العدويةباب سباعحمص مي  نسائية و توليدطبيب2144176 031شارع الني 

 االهليالزهراءحمص ميساء حيدر محمود
 االهلي خلف مشفى

نسائية و توليدطبيب2619268 031 خلف مشفى

هةحمص ميساء كامل الناض ى هةاليى ى طب األشةطبيب2774448 031دوار اليى

عكرمة الجديدةحمص ميش محمد شعبان
شارع طارق بن زياد 

عظميةطبيب2753500 12031بناء 



يز ضاحيشارع عماد الكاتباالرمنحمص ميالد موش فرح جراحة عامةطبيب2622370 031 2622370 031جانب صيدلية تي 

شارع األهراموادي الدهبحمص نادر محمد األسعد
طة  فوق - دوار مساكن الشر

مطعم سلوم
طبيب2788370 031

جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب2471014 031 قرب برج الكاردينياشارع الحمراءاالنشاءاتحمص ناديا مني  الطيارة

جراحة عامةطبيب2646147 2633362031 031 شارع عبد الرحمن الداخل شارع عبد الرحمن الداخلالزهراءحمص ناض ابراهيم ناض

جراحة عامةطبيب2758000 031أهرامشارع األهرامعكرمة الجديدةحمص ناض سعيد ادريس

طريق الشامميدانحمص ناض محمد عبد هللا
بناء - دوار السيد الرئيس 

الدوار- السلقينة 
جراحة عامةطبيب2133977 031

 الشارع الرئيسياالرمنحمص نبيه فهد االخرس
جانب صيدلية أوديت 

(االبتسامة )
قلبيةطبيب2636654 031

ي العيادات الشاملةشارع نجيب الريسكرم اللوزحمص نرجس سلمان خليل
ر
ف نسائية و توليدطبيب2758675 031شر

طةشارع االهراموادي الدهبحمص نزار فيصل رستم جراحة عامةطبيب2759150 031 دوار مساكن الشر

هةحمص نرص محمد السقر ى أطفالطبيب2137815 031 شارع المهجر شارع المهجراليى

وز محمد علي ياالرمنحمص ني  ياالرمن الغرب 
ر
ف عينيةطبيب2632233 031 الكورنيش الشر

هةحمص هاله وهيب توما ى جلديةطبيب2142429 031 شارع الشهداء شارع الشهداءاليى

ي حليم عيس
ى اشارة العشاق والملجأعكرمة الجديدةحمص هابى ى اشارة العشاق والملجأ بي  نسائية و توليدطبيب2773125 031 بي 

طريق الشامميدانحمص هناء حنا قزعور
جانب -  عكرمة الجديدة 

كلية الهندسة
نسائية و توليدطبيب2757999 031

نسائية و توليدطبيب2629774 031شارع عبد الرحمن الداخلشارع عبد الرحمن الداخلاالرمنحمص هيام صالح عفيفه

هةحمص هيثم سليمان ابراهيم ى هةاليى ى طب طوارئطبيب2786826 031خلف بنك عودةدوار اليى

هةحمص هيثم محمود حسن ى هةاليى ى قلبيةطبيب2135556 031دوار اليى

نسائية و توليدطبيب2617825 031جانب جامع فاطمة الزهراءالزهراءحمص وجيهة بركات بركات

طةوادي الدهبحمص وسيم معال طراف طةدوار مساكن الشر قلبيةطبيب2762970 031دوار مساكن الشر

نسائية و توليدطبيب2751559 031قرب مدرسة جميل شحانشارع االهراموادي الدهبحمص وفاء معال ابراهيم

يكرم اللوزحمص ياش أحمد عباس غدد صم وسكريطبيب2788878 031جانب حلويات البدرمقابل مدرسة البحير

نسائية و توليدطبيب2131983 031 شارع بن عساكر شارع بن عساكرعكرمة الجديدةحمص يحب  علي أحمد

يوادي الدهبحمص يحب  مسعود يشارع الخرصى نسائية و توليدطبيب2711083 031شارع الخرصى

طب عامطبيب2780507 031 شارع بيت الطويل شارع بيت الطويلوادي الدهبحمص يوسف حسن الجردي

هةحمص يوسف محمد الحمادة ى هةاليى ى  دوار اليى
 جانب صيدلية ندى 

حرفوش
طبيب2129943 031

جراحة بولية و 

تناسلية

هةحمص يوسف مني  ابراهيم ى هةاليى ى  دوار اليى
نضال . فوق مخي  د

محفوض
طبيب2137776 031

جراحة بولية و 

تناسلية

ىحمص  جمال عبدو ناض ىشي  داخليةطبيب7485579 031محارتي 

ىحمص أيمن عز الدين حسن طب عامطبيب7750199 031  ساحة النجمةشي 

ى محمد موش ىحمص حسي  ي دوار الكهرباءشي 
ر
ف طبيب7751246 031شر

جراحة بولية و 

تناسلية

ىحمص صدوح محمد محمود طب طوارئطبيب7750330 031شارع الحكمةشي 

ىحمص عدنان حبيب قاسم جراحة عامةطبيب7753542 031الشارع العامشي 

ىحمص عز الدين محمود شمالي داخليةطبيب7751500 031 الشارع الرئيسيشي 

ىحمص علي محمود حسن ة الشارع الرئيسيشي  عظميةطبيب7750489 031 جانب كازية العير

ىحمص محمد سلمان حسن نسائية و توليدطبيب7752003 031 شارع االطباءالساحة العامةشي 



ى ابراهيم ىحمص محمد ياسي  طب عامطبيب7750247 031شارع االندلسشي 
ى ىحمص موش عزالدين حسي  طب طوارئطبيب7750842 031ساحة النجمةشي 

يصددحمص بشي  مطانس دنهش طب عامطبيب5541740 031 الحي الغرب 

صدريةطبيب5543447 031بجانب كنيسة مار ميخائيلحي السوقصددحمص سمي  مطانس السبعة

طبيب5301669 031 قرية الفحيليةالطريق العامصددحمص نضال جودت حنون
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

وزةحمص اسامة فاضل خزعل طب األشةطبيب2654060 031قرب دوار زيدلفي 

وزةحمص ناض جودت فضول وزة الحارة الشماليةبستان الديوانفي  داخليةطبيب2655730 031في 

ى ميشيل صباغ داخليةطبيب4406601 031الحي المتوسطقطيناحمص أمي 

ي شليل ى جرح  عظميةطبيب4408030 031الشارع العامقطيناحمص ستالي 

نسائية و توليدطبيب4406793 031 مقابل صيدلية نضالالشارع الرئيسيقطيناحمص سالم نرصي الياس

داخليةطبيب4409088 031الشارع العامقطيناحمص ضيف هللا جرجس الطرشة

جراحة عامةطبيب4408434 031 جانب محطة القطارالشارع الرئيسيقطيناحمص عادل غسان مرعي

ي داخليةطبيب4406435 031مقابل صيدلية نضالالشارع 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 قيةالشارع العامقطيناحمص ياش جرح  عظميةطبيب4406694 031 الحارة الشر

عينيةطبيب7734739 031 مقابل المرصف التجاريالشارع العاممرمريتاحمص أكرم مطانيوس طنوس

ى الكسندر االسعد طريق عاممرمريتاحمص ثمي 
فوق معطم - مرمريتا -  كفرا 

فيالجيو
هضميةطبيب7545807 031

نسائية و توليدطبيب7732387 031شارع الدبلةمرمريتاحمص سامي جودت سيف

هضميةطبيب240788 015مقابل الشاياالمحطةازرعدرعا أنور الحمادي عمري

صحة عامةطبيب930430 015 837088 015الساحة العامةازرعدرعا اديب قاسم الحريري

صحة عامةطبيب837930 015 834333 015الطريق العامازرعدرعا ياش هشام النصي 

ىدرعا أدهم فهد المهنا عظميةطبيب860530 015شارع االطباء,  الشارع الرئيسيالصنمي 

ىدرعا بتول علي الشحادة نسائية و توليدطبيبOWN015 858383 الشارع الرئيسيالصنمي 

م عواد قبالن ىدرعا بي  نسائية و توليدطبيب861141 015جانب الصيدلية المركزية, شارع االطباء الصنمي 

يفة ىدرعا سمي  رسىمي الشر أذن أنف حنجرةطبيب850732 015حي المشفى الشارع الرئيسيالصنمي 

ىدرعا عامر جميل جمعات أذن أنف حنجرةطبيب850810 015شارع االطباءالصنمي 

ىدرعا عدنان فؤاد سالمة داخليةطبيب858399 015مجمع النور- الطريق العام الصنمي 

ىدرعا فاخر اسماعيل العتمة جلديةطبيب857415 015اشارع االطباءالصنمي 

ي حسان العكة
ى
ىدرعا الف داخليةطبيب857456 015شمال المؤسسة العسكرية ضمن مجمع النورالصنمي 

ة ريف- درعا درعا فضل هللا قاسم عبد الهادي ى طبيب373249 015الحي األوسط- غصم - الجي 
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

ف برمو طب طوارئطبيب229020 015حي السبيلمدينة- درعا درعا اشر

 علي
ى عظميةطبيب224600 015أول شارع العيادات- الكاشف مدينة- درعا درعا انيس حسي 

داخليةطبيب225574 015بناء عللوهجنوب جامع موش بن نصي - حي السبيل مدينة- درعا درعا بسام أحمد الحريري

ة ى طي  طب عامطبيب224930 015 شمال الخط جانب الكنيسةمدينة- درعا درعا بسام حسي 

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 طب عامطبيب227902 015حي السبيلمدينة- درعا درعا حسام صالح شاهي 

ى -الصحاري مدينة- درعا درعا حسن محمد المسالمة جراحة عامةطبيب222028 015شارع الجواهري- جانب مدرسة حطي 

طب عامطبيب232904 015حي السبيل مقابل مصبغة ميالنو- قصور مدينة- درعا درعا زياد رشيد ابو زرد

داخليةطبيب222642 015جانب جامع مصعب بن عمي - حي الكاشف مدينة- درعا درعا سهي  شفيق المبحوح

ي مدرسة األموية, حي السبيل مدينة- درعا درعا عبد الجليل نهار الزامل أذن أنف حنجرةطبيب229041 015غرب 

مدينة- درعا درعا عبد الحميد جابر الجنادي
ي  
ر
ف جانب - شارع العيادات الشاملة - الكاشف -الكراج الشر

ق صيدلية الشر
جلديةطبيب212898 015

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

طبيب940536301الكاشفمدينة- درعا درعا عمر محمد الخطيب
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

أذن أنف حنجرةطبيب232925 015جنوب جامع موش بن نصي - 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

 محطةمدينة- درعا درعا محمد ثائر قاسم الديري
غرب فرع - شارع القوتلي 

الحزب
عظميةطبيب240771 015

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

موك- المحطة - شارع شكري القوتلي مدينة- درعا درعا منصور نواف المحمد جراحة عامةطبيب015227902ضاحية الي 

جلديةطبيب227902 015مقابل مدارس الرازي- حي السبيل مدينة- درعا درعا موش محمد أسعد

ي طب عامطبيب222450 015شارع العيادات- الكاشف مدينة- درعا درعا نايل عمر الزعب 

ى- حي المطار - المحطة مدينة- درعا درعا نور اسماعيل الحريري ي لنقابة المعلمي  نسائية و توليدطبيب222736 015المركز الطب 

ى- حي المطار ميسلون مدينة- درعا درعا هدى ماجد سللوم نسائية و توليدطبيب240784 015جانب نقابة المعلمي 

عظميةطبيب242736 015حي ميسلون- المطار مدينة- درعا درعا وليد فرحان الشنور

شارع الحمراالحمراءدمشق باسل رياض مالك
فوق عصي  ابو - بناء الكويت 

شاكر
طبيب3349250 011

جراحة بولية و 

تناسلية

شارع الحمراالحمراءدمشق زهي  عبد اللطيف عدي

قسم - نقليات القدموس 

جانب مخي  - الشحن 

البديوي

عينيةطبيب3352979 011

عظميةطبيب6625681 011الشارع العامشيخ سعدالمزةدمشق محمد نرص درويش

عينيةطبيب6617212 011شيخ سعدالمزةدمشق نائل  محمد عالن

طبيب994286302ضمن مشفى الرازيالمزةدمشق  شادي عقل سليمان
أمراض الدم و 

معالجة األورام

طةباب تومادمشق الياس وديع الجمل نسائية و توليدطبيب5440005 011جانب قسم الشر

ي رسالن دباس
ي , طمقابل فندق دمشق الدوليبحصةدمشق عبد الغبى غدد صم وسكريطبيب2316484 2011بناء الحلب 

ي  مساكن برزةبرزةدمشق بسام سليمان أيوب 
ة  , - خلف صيدلية امي 

اد اول اوتسير
نسائية و توليدطبيب5110422 011



يالجش األبيضدمشق وفاء بهجت صالح
طليابى

 مركز الموفق الدكتور حسان 

خالدي
صدريةطبيب5113338 011

داخليةطبيب6311061 011 جانب صيدلية ابو الذهبدف الشوكتضامندمشقطه صلوح حاج طعمة. م

قيةدمردمشق أنس سالم درويش الملقب عيس قيةدمر الشر عظميةطبيب933525291جانب صيدلية دمر الشر

قيةدمردمشق عماد احمد المرصي دمر الشر

ي  جانب جامع علي بن اب 

مقابل صيدلية - طالب 

العطاء

طبيب3166514 011
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

عظميةطبيب949136046جانب كازية دعبولحارة الحواشدمردمشق عمار محمود الجاسم

قيةدمردمشق محمود سليمان العبد هللا صياح جراحة عامةطبيب956005135جانب جامع عليدمر الشر

وع دمردمشق   أحمد ديب الناض طبيب3148480 011حي الزهورمساكن الحرسمشر
جراحة بولية و 

تناسلية

مقابل بلو تاور- بناء النحاس شارع الحمراءالحمراءدمشق   ايسال حسن حسن
011 3325128 011 

3327322
نسائية و توليدطبيب

NEAR ALASADمقابل جامع زيد بن ثابتشارع خالد بن الوليددمشق   حسان حبيب عيس
011 2218165 011 

2245950
عظميةطبيب

السومريةالمزةدمشق   سناء عارف دوبا
بجانب مدرسة حسن طراف 

93بناء رقم - 
نسائية و توليدطبيب6127103 011

مساكن برزةبرزةدمشق   سوسن معال أبراهيم
جانب - موقف المدارس 

كة مخي  الي 

011 5131616 011 

4536920
عينيةطبيب

بار , رقم  القيمريةباب تومادمشق   عباس محمد علي الي  ي
طب عامطبيب5416992 3011 تلة القاصى

شارع ناظم باشامهاجريندمشق   عبد الساتر حسان قاسم
مقابل - موقف الباشكاتب 

ي
صيدلية سقا اميبى

أطفالطبيب3715716 011

قلبيةطبيب8820200 011جانب برصيات افاقمقابل بنك عودةميداندمشقصالح الحموي.أيمن م.   م

جانب صيدلية ميساءالشارع العاممجتهددمشق   مازن حسن حكمت يوسف
011 2215943 011 

2260059
أذن أنف حنجرةطبيب

بستان الدورالمنطقة الصناعيةدمشق   محمد عبد الرحمن شلحة

مقابل  كراجات السيدة 

جانب - السوق - زينب 

مخي  االء

داخليةطبيب5411550 011

وع دمردمشق   مزيد سليم محال عظميةطبيب3133052 011ساحة الشفيسمساكن الحرسمشر

سوق الخضارالشعالندمشق  توفيق مرعي مهجع
ي للعرائس 

-   جانب الرضاب 

ي مركز الشعالن الطب 
أذن أنف حنجرةطبيب3319301 011

ةابو عطافدويلعةدمشق  راغب عيد عبود الحميد داخليةطبيب4717803 011حارة حلوة وصغي 

برج الروسقصاعدمشق  سيمون ميشيل بريمو
بناء - دخلة الديروان

ي 
1ط, الحرصوبى

طب عامطبيب5428755 011

شارع عمر المختارمزرعةدمشق  طه عبد هللا حاج
مركز الشهبندر للعيادات 

الطبية
صدريةطبيب4465988 011

سوق الخضارالشعالندمشق  عمر محمد عبد المحسن
ي للعرائس 

-   جانب الرضاب 

ي مركز الشعالن الطب 
جراحة عصبيةطبيب3319301 011

بندي شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق  قصي محمد صالح الي 
ى  مقابل - بناء الست وشاهي 

حلويات الركن الفرنسي
نسائية و توليدطبيب3313324 011

شيخ سعدالمزةدمشق  ماهر محمد عمر الفاروق كنعان
جادة المقام مقابل صيدلية 

ي
الحنفى

داخليةطبيب6661664 6619880011 011



جلديةطبيب4441468 011قرب المشفى الفرنسيجانب باب اسعاف المشفى الفرنسيقصاعدمشق  مايا جورج لكح

عظميةطبيب2258898 011جانب اشعة الفقي الشارع العاممجتهددمشق  محمد خلف حاج زيد

وع دمردمشق آالء محمد علي  اسكان4جزيرة مشر
-  بناء السوق التجاري 

جانب صيدلية باسل دياب
أطفالطبيب3118408 3142030011 011

أورامطبيب6632325 011 بجانب الكازيةشيخ سعدالمزةدمشق أحالم كامل زمزم

الزاهرة القديمةزاهرةدمشق أحمد أحمد فارس السحار

مقابل باب نادي المجد 

مدخل مدرسة احالم 

الطفولة

011 8814289 011 

8885200
أطفالطبيب

مساكن برزةبرزةدمشق أحمد اسماعيل عباس
فوق مركز - الشارع الرئيسي 

1ط, الشام الشعاعي 
صدريةطبيب5120191 011

ي
جراحة قلبطبيب944484404ضمن مشفى االندلستنظيمكفرسوسةدمشق أحمد بدر الدين التكريبر

سوق الخضارالشعالندمشق أحمد بسام الشيخ عطية
ي للعرائس 

-   جانب الرضاب 

ي مركز الشعالن الطب 
صدريةطبيب3319301 011

ي طب عامطبيب3319388 011الشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشق أحمد تاح 

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق أحمد جالء الدين نابلسي

شارع الشهبندر مقابل رئاسة 

قرب - مجلس الوزراء القديم 

بناء الوزارة القديم

قلبيةطبيب4429660 011

عفيفمهاجريندمشق أحمد سعيد الحاج

- مقابل السفارة الفرنسية 

-فوق ستديو تصوير سامر

1ط

جراحة عامةطبيب3327245 011

 مزة جبلالمزةدمشق أحمد صالح ونوس
ي - طلعة فالفل عل كيفك 

ى
ف

نهاية الطريق
نسائية و توليدطبيب6625807 011

يشيخ سعدالمزةدمشق أحمد صالح الدرويش
يطبيب6668010 6668010011 011 مقابل صيدلية الحنفى

ي    ح مرصى تشر

جراحة عامةطبيب6663994 011اول شارع المدرسةشيخ سعدالمزةدمشق أحمد علي منصور

أذن أنف حنجرةطبيب3347130 011قرب البلديةشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق أحمد محمد الرحيه

مساكن برزةبرزةدمشق أحمد محمد مصطفى
اد اول  غرب تقاطع كلية -اسير

طة  مقابل الهرم للرصافة-الشر
عظميةطبيب5121947 011

ي
موقف نوراابو رمانةدمشق أحمد مالذ توفيق برهابى

ة ميس  -مقابل حلويات سمي 

ي
 بناء برهابى

داخليةطبيب3337520 011

ىالشارع العامشارع الباكستاندمشق أحمد هيثم محمد بشي  نرصي صدريةطبيب4451682 011بناء نقابة المهندسيي 

ى أبو عبسة صدريةطبيب8838684 011جانب الصيدلية الحديثةالزاهرة القديمةزاهرةدمشق أحمد ياسي 

عظميةطبيب3344631 3349251011 011 بناء الكويتشارع الحمراءالحمراءدمشق أديب رياض مالك

ى واألذنشارع بغداددمشق أزهر خالد النايف  العي 
ى واألذنخلف مشفى  العي 

عينيةطبيب44220314425020 011خلف مشفى
ى  الحسي 

جراحة عصبيةطبيب2764325 011سوق الصاغةجانب جامع صالح الدينركن الديندمشق أسلم مصطفى

عصبية- أطفال طبيب6630380 011جانب المدرسة الفرنسيةشيخ سعدالمزةدمشق أصف حمدان صقر

نسائية و توليدطبيب4445040 011موقف الفردوسشارع حلبقصاعدمشق أكرم ادوارد أحمر

 مقابل مشفى الكنديشارع خالد بن الوليددمشق أكرم نزير العقاد
011 2235224 011 

2244163
طبيب

جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب5435488 011بناء زياد اقالمقرب مدخل إسعاف مشفى الفرنسيقصاعدمشق ألفريد عبدو قردوح

جلديةطبيب33242353323221 011فوق مخي  حبشجادة كرد عليالجش األبيضدمشق أمان موفق دعبول



ي
ي    ح المرصى جامع االيمانشارع زبي  ابن عواممزرعةدمشق أمانة للتشر

011 4412323 011 

4410615
يطبيب4412323 011

ي    ح مرصى تشر

وع دمردمشق أمل يوسف حرفوش غدد صم وسكريطبيب3161282 011جانب صيدلية وائل اسكان4جزيرة مشر

ة عيس طنوس عينيةطبيب4723853 011أول شارع الكباسمفرق محل ابو عطافدويلعةدمشق أمي 

مساكن برزةبرزةدمشق أميمة مصطفى قاسم

- مفرق مساكن برزة القابون  

جانب صيدلية أالء خلف 

البلدية

أذن أنف حنجرةطبيب5122155 011

ي
4بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق أنس أحمد الحسوابى

011 3345988 011 

3345989
عينيةطبيب3344765 011

صالح الدينركن الديندمشق أنس أحمد مشوح

مقابل جامع صالح الدين 

ي  جانب مطعم أبو - األيوب 

اسماعيل

نسائية و توليدطبيب2722210 2742700011 011

شيخ سعدالمزةدمشق أنس السيد أحمد
جانب محمصة الشيخ سعد 

طابق أول- 
غدد صم وسكريطبيب6624110 011

عصبيةطبيب8831005 011مقابل الباب الرئيسي للمشفىالشارع العاممجتهددمشق أنس محمد جوهر

شارع اإلتحادبحصةدمشق أنطوان اسعد جمال
بناء البدين, فوق مرطبات 

الشام
جراحة عصبيةطبيب2312200 011

جانب المجلس األعلجانب المجلس األعلساحة التحريردمشق أنطون مني  حالق
011 4464739 011 

4410100
جراحة عامةطبيب

ىدمشق أيش ثابت فرهود هضميةطبيب5430689 5434299011 011مقابل مدرسة االنوروادوار سوق الخضارشارع االمي 

جراحة عامةطبيب2250688 011فوق عيادة الصفوريباب مصلدمشق أيش نوري السليمان

داخليةطبيب4446892 011 بداية شارع الملك فيصلبرج الروسقصاعدمشق أيمن محمد باكر فواز

ي
أطفالطبيب3319653 011مقابل الركن الفرنسيشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق أيمن نعيم العجلوبى

مساكن برزةبرزةدمشق إياد العاص

بعد جامع - الشارع العام 

م 50ابراهيم الخليل ب

طة بأتجاه كلية الشر

جلديةطبيب0115146712

جراحة عصبيةطبيب2318547 011قرب فندق فينيسياجانب فندق فينيسيابحصةدمشق ابراهيم علي محمود

بيةالجش األبيضدمشق ابراهيم مرعي اللطيف عصبيةطبيب3340666 011قرب صيدلية الوفاءدوار وزارة  الير

ي, بناء الحيجانب فروج العبدقصوردمشق ابراهيم ميخائيل ابو زخم
جلديةطبيب4414442 011طابق ارصى

ي
يا سكانالشارع العاممجتهددمشق احسان عبدالوهاب تكريبر خلف سي 

011 8880655 011 

2249199
داخليةطبيب6662210 011

وع دمردمشق احسان محمد محسن عينيةطبيب3135391 011جانب جامع خالد بن الوليد3جزيرة مشر

مساكن برزةبرزةدمشق احمد ديب حسن

مقابل - الشارع الرئيسي 

- جامع ابراهيم الخليل 

ي خلف مطعم الرواب 

جلديةطبيب5115827 011

وع دمردمشق احمد رامي عيس طب عامطبيب3129913 011جانب مكتب جعفر العقاريحي الورودمشر

الشارع العاممجتهددمشق احمد سعيد مصطفى أدهىمي
 50بعد مشفى المجتهد ب 

مير
قلبيةطبيب2244898 011

شيخ سعدالمزةدمشق احمد عدنان طيفور
 - 33مساكن شعبية بناء رقم 

 مقابل حديقة الوحدة
نسائية و توليدطبيب6618861 011



جادة يزبك جالل البخاريعرنوسدمشق اسامة خليل صالح

جانب بناء - بناء صباغ 

ى  يا - المهندسي  قرب كافتي 

يامرحبا

أذن أنف حنجرةطبيب3330083 011

ك وع دمردمشق اسامة مصطفى الير عظميةطبيب3123325 3011بناء ت  اسكان4جزيرة مشر

يشارع العابددمشق اسامة موش ابو نرص
نسائية و توليدطبيب4457339 011جادة العابى

يباب تومادمشق اسكندر سمي  سعيد
ى
يقرب جامع الثقاف

ى
نسائية و توليدطبيب5422915 011قرب جامع الثقاف

شيخ سعدالمزةدمشق اسماعيل جمال الدين علي
مشفى جمعية الموساة 

ي الخي 
أذن أنف حنجرةطبيب6632060 011

عينيةطبيب4450572 011مقابل حديقة عمر المختارساحة الشهبندرمزرعةدمشقسعيد صالحي. اسماعيل م

يقصاعدمشق الياس سمعان خوام
داخليةطبيب4458344 4421176011 011مقابل سوق الهال الجديدكورنيش زبلطابى

طبيب5418991 011مقابل النادي العائليقصاعدمشق الياس ميخائيل شماس
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

هضميةطبيب4449260 4420934011 011جانب كازية الجد شارع انور العطارساحة التحريردمشق اليان الياس مسعد

نسائية و توليدطبيب6660234 011 مقابل المدرسة الفرنسيةشيخ سعدالمزةدمشق امتثال محفوض محمد

نسائية و توليدطبيب2725916 011قبو- بناء المرصي موقف باص جش النحاسركن الديندمشق امل محمود سمي 

أذن أنف حنجرةطبيب2140611 011مقابل فرن الصباحموقف الساحةكفرسوسةدمشق اياد علي نجيبة

شيخ سعدالمزةدمشق ايمان سليمان مي  أحمد
 جانب مخابز الزهراء بناء 

1دقو ط
نسائية و توليدطبيب6628787 011

ي
طب األشةطبيب8887325 011حارة جامع القيشينهر عيشةدمشق ايمان غازي الجهمابى

قلبيةطبيب2717396 011بناء مديرية الحججش النحاسركن الديندمشق ايهاب ماجد الزراد

برج الروسقصاعدمشق ايهاب يوسف بركات
بناء المرصف التجاري رقم 

10 , 1
نسائية و توليدطبيب5425519 011

قلبيةطبيب4726670 011مقابل كنيسة مارالياسدويلعةدمشق باسل جرجورة مريش

جراحة عامةطبيب2726549 011موقف آدمركن الديندمشق باسل قوطرش

جراحة عامةطبيب6629296 011 ساحة الضباط86مزة المزةدمشق باسل محمد حسن

مقابل اسعاف مشفى الفرنسيقصاعدمشق باسم محسن الخليل
بناء - جانب مدرسة المعونة 

الزحالوي
داخليةطبيب4448566 011

جادة ابن المقدمالجش األبيضدمشق باسمة ابرهيم الصالحي
جانب - خلف جامع الجش

قدا موالح البي 
نسائية و توليدطبيب3341349 011

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق بثينة عادل كزبر
ي أن 

كة أم بر مقابل شر

 الموصللي- لالتصاالت 
مببى

عينيةطبيب4460023 011

عصبيةطبيب2310095 011خلف سينما السفراءخلف سينما السفراء ايار29شارع دمشق بدر أحمد بدور

اد الزاهرةالمنطقة الصناعيةدمشق بدر الدين علي محسن اد الزاهرةاوتسير أذن أنف حنجرةطبيب5416000 1011ط , اوتسير

قلبيةطبيب6625808 011جانب صيدلية التمرشيخ سعدالمزةدمشق بدر علي سلوم

ى صالح الدينركن الديندمشق بركات أحمد شاهي 
جانب جامع صالح الدين 

ي  سوق الصاغة- االيوب 
داخليةطبيب2711348 011

أطفالطبيب4440185 011القبو, 12بناء رقم حي الكنديقصوردمشق برنار سعيد خازم

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق بسام أبو الذهب
 40بناء رقم - مسبق الصنع 

طابق اول
صحة عامةطبيب5425056 011

الشارع العاممجتهددمشق بسام ابراهيم شياح
- جانب مدرسة ابن زيدون 

مقابل مشفى المجتهد
أذن أنف حنجرةطبيب8838000 011

عصبيةطبيب4411117 011 مقابل مجلس الوزراءجادة الحزمساحة السبع بحراتدمشق بسام الياس شحان

نسائية و توليدطبيب4722166 011جانب دير ماربولسدويلعةدمشق بسام جورج لفلوف



عظميةطبيب2247523 15011بناء رقم - مقابل الملجأ الشارع العاممجتهددمشق بسام محفوظ استنبولي

عينيةطبيب4428416 4464317011 011مقابل وزارة الماليةساحة السبع بحراتدمشق بسام محمد العبيد

مساكن برزةبرزةدمشق بسام نيازي الياس
 طلعة مشفى حاميش جانب 

36بناء رقم - جامع الخنساء 
نسائية و توليدطبيب5118931 011

شيخ سعدالمزةدمشق بسيم صبحي صيقار

-  االسكان   -   14 بناء

مقابل مدرسة بنات الشهداء 

1بناء البواب ط-  

جلديةطبيب6627250 011

يمجتهددمشق بشار الحاج علي
أطفالطبيب2240741 011مقابل سوبر ماركت الدرةالموازيبى

نسائية و توليدطبيب4412390114470478 011بناء خرابيطموقف الساداتشارع بغداددمشق بشار انطون جناوي

ان شكر عينيةطبيب5427517 011قرب حلويات كميلساحة برج الروسقصاعدمشق بشار جي 

الشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشق بشار عبد هللا شيخ الحارة
جانب جامع عبد الرحمن بن 

عون
أطفالطبيب2230709 011

مساكن برزةبرزةدمشق بشار علي ظريفة
جانب - الشارع العام 

صيدلية المجتهد
طبيب5139201 011

جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيب5430150 5426569011 011مقابل ازياء العالم الجديدمقابل ازياء العالم الجديدقصاعدمشق بشار ميشيل الحوش

ي شارع نزلة مطعم اللوتسروضةدمشق بشر موفق دعبول هضميةطبيب3312429 3332360011 011بناء الحلب 

الشارع العاممجتهددمشق بشي  عبد الحميد صباغ
مقابل - قرب صيدلية ميساء 

الملجا
جلديةطبيب2216118 011

ي
ى
طبيب3340338 011سوق المعرضشهداءصالحيةدمشق بشي  محمد أبو سعود الياف

كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

شيخ سعدالمزةدمشق تغريد سليمان حمود
بناء -  فوق صيدلية التمر  

1ط , محفوض
داخليةطبيب6625681 6625681011 011

مساكن برزةبرزةدمشق تمام محمد رزوق
اد حاميش  مقابل - أوتوسير

مشفى حاميش
جراحة عصبيةطبيب5144431 011

ي محمد الصوان
نسائية و توليدطبيب4462836 011جانب شعبة التجنيد القديمةشارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق تهابى

ى مساكن برزةبرزةدمشق تيسي  صالح حسي 
ق جامع ابراهيم  شمال شر

خليل
يطبيب5134863 5134863011 011

ي    ح مرصى تشر

مساكن برزةبرزةدمشق جابر أحمد رمضان
ى  ى - جامع حسني  قبل مخي 

كة الي 
عظميةطبيب5143429 011

نسائية و توليدطبيب4717139 011الشارع العامكشكولدويلعةدمشق جالل موش دهام

ي يونس
هضميةطبيب4423933 011مقابل كازية عوضمقابل كازية عوضشارع بغداددمشق جالل وصفى

ى نسائية و توليدطبيب0112212070ضمن مشفى الرشيدشارع ابن عساكرباب مصلدمشق جمال أحمد حسي 

اءكشكولدويلعةدمشق جمال حسن فوازة صحة عامةطبيب4728726 011جانب جامع الي 

ي ى قلعح  شيخ سعدالمزةدمشق جمال محمد تحسي 
بناء رقم -  نزلة الفرن االلي 

1ط , 574
نسائية و توليدطبيب6660102 6617804011 011

ي
عظميةطبيب6126262 6011ط, برج تالةفيالت غربيةالمزةدمشق جهاد عدنان داغستابى

الشارع العامركن الديندمشق جهاد مصطفى مسلم
جانب صيدلية - كيكية

الحكمة
نسائية و توليدطبيب2718052 011

طبيب2245245 011بناء القادريبناء القادريساحة المرجةدمشق جورج اسكندر السحوم
جراحة بولية و 

تناسلية

ي عينيةطبيب2323295 011فوق مطعم الكمالالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق جورج الياس العربح 



ي شارع حلبقصاعدمشق جورج الياس شوح 
  - جانب جامع الفردوس-

1بناء رقم 
أطفالطبيب4449419 011

داخليةطبيب5624473 011قرب كنيسة ابراهيم الخليلكشكولدويلعةدمشق جورج فرحان عساف

يدمشق جوزيف حنا سلوم
عينيةطبيب4452495 35011البناء شارع الناضةزبلطابى

يالجش األبيضدمشق جوزيف سعد هللا الفارس
 االيطاليطليابى

جراحة عامةطبيب3326030 011ضمن مشفى

مساكن برزةبرزةدمشق حاتم عزيز ديوب
جانب مديرية المخي  

المركزي
طبيب5119804 5141349011 011

جراحة عامة 

وجراحة أوعية

دمر البلددمردمشق حازم محمد الثالج
جانب جمعية الشاب 

ية بناء السكري طابق  1الخي 
داخليةطبيب933655369

برج الروسقصاعدمشق حافظ موش مطر
- دخلة المرصف التجاري 

10قرب البنك التجاري رقم 
عصبيةطبيب5414902 011

طبيب4446538 144011بناء رقم دخلة أزهار حدائق الشامقصوردمشق حبيب عدنان بشور
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب5416135 011جانب حلويات ديروانقصاعدمشق حدو كمال الشحود

مساكن برزةبرزةدمشق حسام بركات حديد
بناء مركز - شارع حاميش

ي صلخدي الطب 
أذن أنف حنجرةطبيب5123880 011

داخليةطبيب4718170 011جانب صيدلية غيداء عازاركشكولدويلعةدمشق حسام بشارة دحروج

جراحة عصبيةطبيب2333805944402852 011مقابل معهد الالييكشارع بغداددمشق حسام محمد اسماعيل

اد الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق حسان محمود شنان ي- اوتوسير
ى
طب عامطبيب6314848 011موقف المطاف

قلبيةطبيب6315063 011شارع النور- حي الزهور الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق حسن احمد هنداوي

طبيب4426913 011خلف جامع الفاروقموقف القزازينشارع بغداددمشق حسن صالح العلي
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

ي ق ايار29شارع دمشق حسن عمر الجبه ح  داخليةطبيب2323881 011دخلة مشفى الشر

قلبيةطبيب2242626 011ضمن مشفى الرشيدشارع ابن عساكرباب مصلدمشق حسن عيس االبراهيم

اواتركن الديندمشق حسن محمد غباش ى أذن أنف حنجرةطبيب2720220 011خلف جامع صالح الدينشارع الجي 

ى أحمد قجىمي جراحة عامةطبيب2717132 011جادة الكيكية جامع النرصأسد الدينركن الديندمشق حسي 

عظميةطبيب2764695 011قبو, بناء شاكو مقابل مفرق الجامعركن الديندمشق حكمت محمد جمعة

جراحة عامةطبيب2324676 011دخلة المطعم الصحي ايار29شارع دمشق حمدي عبدو مشمش

جراحة عامةطبيب2253370 011شارع مشفى المجتهدقرب صيدلية ميساءمجتهددمشق حمود مزيد نرص

جانب باب االسعاف لمشفى الفرنسيقصاعدمشق حنان أنطون عقل
حانب باب االسعاف لمشفى 

الفرنسي
يطبيب44209714463350 011

ي    ح مرصى تشر

ة الشارع العاممجتهددمشق حنان شوشر
 مير من باب مشفى 50بعد 

المجتهد
أطفالطبيب2247704 011

جلديةطبيب6123660 011 حارة الهبجشيخ سعدالمزةدمشق حنان علي محرز
ى نسائية و توليدطبيب4723688 011مقابل مخي  البشارةركن ابو عطافدويلعةدمشق حياة الياس شاهي 

طبيب2719030 011مقابل افران ابن العميدركن الديندمشق حيان محمد شبانه
جراحة بولية و 

تناسلية

يالجش األبيضدمشق خالد سليمان خالد
طليابى

مقابل - دخلة شارع الرئيس 

بناء المنتنة - محمصة الداية 

, طابق اول

عينيةطبيب3330484 011



هضميةطبيب4451799 4451773011 25011بناء رقم مقابل الكنيسة األنجيليةقصوردمشق خالد فؤاد صيداوي

داخليةطبيب4447720 1011ط , بناء صباغالشارع العامشارع العابددمشق خالد محمد الخياط

عظميةطبيب2330888 011بناء موصليسنجقدارشارع الثورةدمشق خالد محمود الحنش

مزة جالءالمزةدمشق خليل ابراهيم خليل

خلف -  طرق الفيالت 

, تاميان- ملعب الجالء 

ي
المدخل الثابى

نسائية و توليدطبيب665737 6625736011 011

ي ىدمشق خليل وهبة يازح  ىعباسيي  أذن أنف حنجرةطبيب4615716 22011بناء رقم جنوب ملعب العباسيي 

أذن أنف حنجرةطبيب3349251 4011بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق دارين رياض مالك

ي الملكيشارع الملك العادلمزرعةدمشق دانيه بشي  الجارح جلديةطبيب4433286 011ضمن المركز الطب 

ي الحديقةتجارةدمشق دالل اغابيوس عيس نسائية و توليدطبيب4455047 4436670011 011بناء جابا و قبيطريغرب 

أطفالطبيب4725567 011جانب صيدلية هيام ابراهيمالشارع العامدويلعةدمشق رئيف برصوم حنحون

شيخ سعدالمزةدمشق رامي فؤاد عودة
مدخل صيدلية التمر طابق 

أول
أذن أنف حنجرةطبيب6660889 011

ي اسماعيل
86مزة المزةدمشق رامي هابى

بناء -  جانب عالم االندرويد 

ي
عمران ط أرصى

أذن أنف حنجرةطبيب6644225 011

يقصاعدمشق راميا حبيب كبابة
غسابى

مقابل مطعم , بناء زيات 

الالنوازيت
جلديةطبيب4457042 4465193011 011

ادعي مساكن برزةبرزةدمشق ربا مرعي الي 
اد حاميش  بناء مركز - اسير

ي الصلخدي الطب 
داخليةطبيب5123880 011

جلديةطبيب3313836 011مقابل المختار راشد برنبوعفيفمهاجريندمشق رب  هيثم الشمعة

ق ايار29شارع دمشق ربيع أحمد دعبول عظميةطبيب2323525 17011بناء رقم خلف مشفى الشر

الشارع العاممجتهددمشق ربيعة محسن مهنا
ى باب مصل ومشفى  بي 

المجتهد
أذن أنف حنجرةطبيب2211443 011

مساكن برزةبرزةدمشق رجاء أحمد حمودة

ادأول موقف - اوتسير

جانب أقمشة - المجتهد

حاج متولي

غدد صم وسكريطبيب5121354 011

وع دمردمشق رجب محمد مقصود غدد صم وسكريطبيب3129913 011جانب فالفل الشعلةحي الورودمشر

ى العبادي ساحة الشهبندرمزرعةدمشق رزان تحسي 
ي  - مركز الشهبندر الطب 

مقابل صيدلية المزرعة
غدد صم وسكريطبيب4465988 011

شورىمهاجريندمشق رزان محمد الوتار
ى  رابع - أول بناء عل اليمي 

القبو- مدخل  
نسائية و توليدطبيب3327527 011

خلف سينما السفراء ايار29شارع دمشق رزق هللا يوسف
أمام , خلف سينما السفراء 

حديقة الورد

011 2313515 011 

2322059
عظميةطبيب

جانب بنك سورية و المهجرشارع الملك العادلمزرعةدمشق رضوان جمعة الساعي
011 4433285 011 

4433286
نسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب5118213 011مقابل مابكومساكن برزةبرزةدمشق رضوان عبد الرحيم عبد الرحيم

ي ينكفرسوسةدمشق رغداء عهد الزعب  دخلة ملعب تشر
ين  بناء رقم -مقابل فندق تشر

1 طابق27
داخليةطبيب2126166 011

مجمع فكتوريا التجاريمجمع فكتوريا التجاريفكتوريادمشق رغدة حبيب كبابة
011 2236225 011 

2222413
داخليةطبيب

جراحة عامةطبيب2260488 011مقابل موقف الشويكةشارع خالد بن الوليددمشق رفاه محمد وليد الشيخ ويس

جمان ة محمد نزار الير ى ساحة الشهبندرمزرعةدمشق رمي 
 شارع عبد الرحمن بن ربيعة 

جانب صيدلية وفاء خرسة- 
أطفالطبيب4447611 011



يالجش األبيضدمشق رنا محمد أبو حرب
يطليابى

نسائية و توليدطبيب3333363 011مقابل محل الكسوابى

شيخ سعدالمزةدمشق رنا محمد سعيد عمران
جانب - شارع الرئيسي  

ي
صيدلية الحنفى

عينيةطبيب6619580 011

أطفالطبيب4718894 011جانب صيدلية غسانكشكولدويلعةدمشق رندا خليل عكة

شارع ابن النفيسركن الديندمشق رندا محمد السمان
ى - موقف كيكية  - بناء االتي 

ي
طابق ارصى

أطفالطبيب2726100 011

نسائية و توليدطبيب6630601 011 مقابل ملحمة البتول86مزة المزةدمشق رنيم عبد الكريم اسعد

ى يوسف عينيةطبيب2333805 011مقابل معهد باسل األسدشارع بغداددمشق روز أمي 

عينيةطبيبOWN011 4411294ساحة جورج خوريقصاعدمشق رياض توفيق بطرس

أذن أنف حنجرةطبيب4720890 011بجانب صيدلية غسانجانب صيدلية غساندويلعةدمشق رياض سالمة زكيىمي

داخليةطبيب4449155 011مقابل مشفى الفرنسيدخلة مدرسة المعونةقصاعدمشق رياض علي عجوز

نسائية و توليدطبيب2776698 011جانب صيدلية السالمةموقف أدمركن الديندمشق ريد اسعاف قدورة

يالجش األبيضدمشق ريم حسان منجد
 االيطاليطليابى

نسائية و توليدطبيب6440305 3326011011 011جانب المشفى

أذن أنف حنجرةطبيب4426771 4/10011 بناء رقم كورنيش التجارةتجارةدمشق ريم سليمان الخوري
عينيةطبيب5149977 011غرب المدينة الجامعيةمساكن برزةبرزةدمشق ريم مصطفى

طبيب3346456 3312921011 3011ط , 13بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق زاهرة عبد الرحمن فهد
أمراض الدم و 

معالجة األورام

وع دمردمشق زاهي نرص ملحم فيسحي الورودمشر طب األشةطبيب3127380 011ساحة السي 

قالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق زبيدة عبد هللا عبد هللا هضميةطبيب2324118 011مقابل مشفى الشر

ي داخليةطبيب2250537 011جانب صيدلية ميساءالشارع العاممجتهددمشق زهي  محمد شاقب 

ي قلبيةطبيب4411885 011مقابل حلويات السلطانموقف الساداتشارع بغداددمشق زهي  مهنا دوه ح 

عينيةطبيب3316911 3327017011 011جادة كرد عليالجش األبيضدمشق زياد انور باغ

شارع الحمراءالحمراءدمشق زياد حسان قلم
- مفرق الشعالن الرئيسي 

13بناء 
صدريةطبيب3312922 3329441011 011

قدار ى بي  جراحة عامةطبيب2249319 011فوق تصوير منالالشارع العاممجتهددمشق زياد حسي 

جراحة عامةطبيب4457762 011جانب السفارة البلغاريةعرنوسدمشق زيد احمد هشام عناية

وع دمردمشق سائر محمد شدود طبيب3148820 011الشارع العامحي الورودمشر
جراحة بولية و 

تناسلية

ي شارع الحمراءالحمراءدمشق سامر أيوب 
- بناء مرصي و عصاصة 

3/21جادة  
جراحة عصبيةطبيب3315153 011

 مزة جبلالمزةدمشق سامر احمد حسن

 مقابل مدرسة بنات 

الشهداء جانب سوبر ماركت 

كة الي 

طبيب6612145 011
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

شورىمهاجريندمشق سامر حكمات موش
مقابل - جادة بي  التوتة 

المؤسسة العسكرية
طب عامطبيب3336890 011

يدويلعةدمشق سامر فرحان اسحق
أذن أنف حنجرةطبيب4715677 011بعد مفرق ابو عطافخزان ثابى

يقصاعدمشق سامر نقوال ديب
غسابى

ي 
جانب - نزلة الغسابى

صيدلية الراشي
جلديةطبيب4451371 011

طبيب4415995 011خلف جامع الفاروقموقف القزازينشارع بغداددمشق سامي عبد هللا ساره
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب2764101 011جانب صيدلية ابن النفيسساحة شمدينركن الديندمشق سحر فواز الجغامي

يشارع الديرباب تومادمشق سعاد ميخائيل داوود نسائية و توليدطبيب5411182 011مقابل معهد الفاراب 

طبيب2222607 011مقابل التأمينات االجتماعيةشارع ابو الفضل المراديفردوسدمشق سعد جودت كيال
جراحة بولية و 

تناسلية



هضميةطبيب3114413 011الشارع العاموادي المشاري    عدمردمشق سعد منذر فلوح

مساكن برزةبرزةدمشق سفيان أحمد الجرادات
-مقابل جامع ابراهيم الخليل 

ى  مدخل سوق الجييى
أذن أنف حنجرةطبيب0946446687

ىموقف القزازينشارع بغداددمشق سالم مطانيوس بشور نسائية و توليدطبيب4459121 011موقف القزازيي 

أطفالطبيب4731202 011مقابل عصي  الرشيددخلة أزياء فاميليدويلعةدمشق سلطان منصور شدايدة

الشارع العامركن الديندمشق سلوى أحمد الجي 
موقف الكيكية بجانب 

مطعم أبو حاتم
نسائية و توليدطبيب2716970 011

طبيب4728451 011مقابل صيدلية المجدخزان أولدويلعةدمشق سليمان صبح صبح
جراحة بولية و 

تناسلية

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق سليمان عبد الرحمن العمر
مي  بناء - خلف معهد البجي 

ي- حيدر 
طابق أول فبى

طب عامطبيب6302877 011

نسائية و توليدطبيب4443968 011مقابل شعبة التجنيدأزبكيةشارع بغداددمشق سمر يحب  عيس

سوق الخضارالشعالندمشق سمي  الخرصى الحنيدي
ي 
مركز -  جانب الرضاب 

ي الشعالن الطب 
نسائية و توليدطبيب3319103 011

طبيب2314361 011بناء شبيب و مرصيخلف فندق فينيسابحصةدمشق سمي  جرجس تابت
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب2310168 011تقاطع شارع بغدادتقاطع شارع بغدادشارع الثورةدمشق سمي  جميل حجار

صدريةطبيب0114721631مقابل صيدلية المجدموقف ابو عطافدويلعةدمشق سمي  جودة الجابر

شارع حلبقصاعدمشق سمي  جورج معراوي
ي 
مقابل - موقف الغسابى

القهوة
غدد صم وسكريطبيب4463344 011

مساكن برزةبرزةدمشق سمي  عبد الرحمن ناصيف
 - MTN بناء االسكان مقابل 

بناء االسكان
طبيب5137682 011

جراحة بولية و 

تناسلية

مساكن برزةبرزةدمشق سمي  محفوض
بجانب مركز - الشارع العام 

الشام الشعاعي
جلديةطبيب5134497 011

عظميةطبيب5414846 011جانب تسجيالت المحطةباب تومادمشق سنحريب حبيب العرب

نسائية و توليدطبيب4442989 011جانب صيدلية السبع بحراتساحة الشهبندرمزرعةدمشق سهام عوض ديري

86مزة المزةدمشق سىه محمد أحمد
 50بعد الفرن ب -  مدرسة 

مير
نسائية و توليدطبيب6641190 011

هضميةطبيب4726423 011فوق محالت المبيضالشارع الرئيسيدويلعةدمشق سهيل اسكندر ندروس

نسائية و توليدطبيب4414344 011مقابل مدرسة بسمة حمشو ساحة التجارةتجارةدمشق سهيل جوزيف تاجر

أطفالطبيبOWN011 5425505مقابل مدخل اسعاف مشفى الفرنسيقصاعدمشق سهيل خليل جزارة

ي الخزان االولدويلعةدمشق سوزان جميل الشماس
ر
ف نسائية و توليدطبيب4724442 011جانب صيدلية غسانشر

نسائية و توليدطبيب2762407 011قرب صيدلية طرياقأسد الدينركن الديندمشق سوزان نور الدين شمس الدين

يمساكن برزةبرزةدمشق سوسن خالد سليم
نسائية و توليدطبيب5135101 011خلف مدرسة رشاد قصيبابر

صدريةطبيب2256728 5428497011 011مقابل مشفى الفرنسيبرج الروسقصاعدمشق سوسن فالح فلوح

وع دمردمشق سومر محمد جديد داخليةطبيب3116863 011الشارع العامحي الورودمشر

طبيب5118213 011ضمن عيادة الشهيد ممدوح اباظةخان أرنبةدمشق شادي ابراهيم
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4732330 011جانب دار الرياضةجانب دار الرياضةدويلعةدمشق شادي شهدا حداد

نسائية و توليدطبيب4471476 4421975011 011مقابل مدرسة غسان حمشومقابل مدرسة غسان حمشوتجارةدمشق شادي عزات خلوف



ي السالم
يف هابى شارع الحمراءالحمراءدمشق شر

, جانب مراب المواصالت 

2ط , 2بناء رقم
يطبيب3314430 3313333011 011

ي    ح مرصى تشر

عينيةطبيب3329329 21011بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق شهم علي الحوري

قلبيةطبيب6615705 011قرب الكنيسةشيخ سعدالمزةدمشق صائب محمد ابو عبدهللا

هضميةطبيب5110118 011قرب مشفى حاميشمساكن برزةبرزةدمشق صبحي عمر عيون

شارع الحمراءالحمراءدمشق صفوح خالد صباغ

فوق دار األشعة عبد هللا 

, 17مدخل رقم - حتاحت 

1ط

011 3322125 011 

3341644 011 3320228
جراحة عامةطبيب

جراحة عامةطبيب0116328599جانب مشفى شيخ االرضالشارع العاممجتهددمشق صالح قاسم اسماعيل

جراحة عامةطبيب6625681 011 فوق صيدلية التمرشيخ سعدالمزةدمشق طارق خضور

ى بدران نسائية و توليدطبيب3127697 011جانب صيدلية دمر الغربيةدمر الغربيةدمردمشق طريف حسي 

شارع بورسعيدبحصةدمشق طريف محمد قحطان العيطة
بناء - مقابل قهوة هافانا 

3ط , نحاس
جراحة عامةطبيب2315535112315544 011

ي الروشيالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق طالل جروج
ى
جراحة عامةطبيب2316156 011جانب المركز الثقاف

شارع بورسعيدفكتوريادمشق طالل نقوال خوري
مقابل البنك - بناء شويكي 

8التجاري 
طبيب2212812 011

جراحة بولية و 

تناسلية

86مزة المزةدمشق طالل يوسف ونوس

فوق صيدلية - طريق الخزان 

ى يوسف  بناء مركز - معي 

العيادات التخصصية

داخليةطبيب6667660 011

شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق ظافر نقوال سالمي
بناء - جانب موقف الجش 

1ط , نسيب
أطفالطبيب3317417 011

يشيخ سعدالمزةدمشق عاصم حبيب ناض
طبيب6626888 011 جانب صيدلية الحنفى

جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب8837343 011جانب صيدلية ماهر كببأول كورنيش الميدانمجتهددمشق عاطف سامي ابراهيم

داخليةطبيب3318606 011أول طلعة العفيفالجش األبيضدمشق عامر عدي

ي عينيةطبيب2246324 011مقابل صيدلية االخالصحي البختياركفرسوسةدمشق عامر عمر حلب 

نسائية و توليدطبيب8810774 011خلف جامع منصورميداندمشق عايشه المختار نوح

اميسفكتوريادمشق عبد الحميد القوتلي ا ميسقرب فندق سمي  جراحة عامةطبيب22392693310557 011قرب فندق سمي 

أذن أنف حنجرةطبيب4444284 011موقف القزازينشارع بغداددمشق عبد الرحمن محمد العوض

وان طبيب2235492 36011بناء رقم الشارع الرئيسيشارع خالد بن الوليددمشق عبد الرحمن محمود سي 
جراحة بولية و 

تناسلية

ي
ق ايار29شارع دمشق عبد الرزاق اليوسفى أذن أنف حنجرةطبيب2324224 2324216011 011طابق اولدخلة مشفى الشر

 االيطاليصالحيةدمشق عبد الرزاق عالء الدين عابدين
 االيطاليمقابل المشفى

عينيةطبيب3330728 011مقابل المشفى

ي- بناء ملص جانب جامع الروضةابو رمانةدمشق عبد الرزاق محمد الخطيب
داخليةطبيب3337111 011الطابق االرصى

جراحة عصبيةطبيب955200610حي السبيلمدينة- درعا دمشق عبد الغفار شحادة كيوان

جراحة عامةطبيب4451483 4451483011 011بناء نحاس و ملصشهداءصالحيةدمشق عبد القادر حمدي سمان

جلديةطبيب4465631 011موقف االزبكية أزبكيةشارع بغداددمشق عبد الكريم أحمد مكي

طب عامطبيب6348350 011قرب كازية شموطشارع الثورةتضامندمشق عبد الكريم محمد الزعل

باب توماقصاعدمشق عبد هللا اسعد جمال
قرب البنك التجاري فرع 

2ط , 10
طبيب5421920 011

جراحة عامة 

وجراحة أوعية

داخليةطبيب2456296 2212222011 011خلف مشفى المجتهدالشارع العاممجتهددمشق عبد المنعم عبد الرحمن جعمور



ي كورنيش التجارةتجارةدمشق عبد الناض عدنان مشلح
ر
ف شر

اء الروس  بناء -  بناء خي 

74الخماسية 
أذن أنف حنجرةطبيب4424539 011

عظميةطبيب2227833 011مقابل فروج الزينشارع خالد بن الوليددمشق عبدهللا علي السيد علي
ى غدد صم وسكريطبيب2325261 2314622011 011خلف المحافظةمقابل فندق فينيسيابحصةدمشق عبده ابراهيم قسطنطي 

وط أذن أنف حنجرةطبيب2720069 1011ط - موقف قدم شارع ابن العميدركن الديندمشق عبدو محمد عي 

ى عمران وع دمردمشق عبي  ياسي  نسائية و توليدطبيب3132847 011الشارع العامحي الورودمشر

أذن أنف حنجرةطبيب3317256 011فوق بن الحمويعفيفمهاجريندمشق عدنان صياح أبو حسون

أذن أنف حنجرةطبيب4734633 4710035011 011مقابل الكنيسةمقابل الكنيسةدويلعةدمشق عدنان محمود العساف

صدريةطبيب2222413 011مجمع فكتوريا التجاريفكتوريادمشق عزيز عيس الشيخ

ى أذن أنف حنجرةطبيب4418133 011شارع عبد الرحمن بن ربيعةساحة الشهبندرمزرعةدمشق عصام زكريا األمي 

الشارع العاممجتهددمشق عصام سامي علي
ى باب مصل و مشفى  بي 

المجتهد
عظميةطبيب2211443 011

أطفالطبيب2724323 011مقابل جامع صالح الدينالشارع العامركن الديندمشق عصام سامي محايري

جادة النحالويشارع بغداددمشق عصام محمد أنجق
ى ريف  بناء نقابة المعلمي 

دمشق
أطفالطبيب4441222 011

داخليةطبيب944426294 دخلة ملحمة شبيكةشيخ سعدالمزةدمشق عصام محمد مرصي

طب عامطبيب2741994 011جانب جامع النابلسيشيخ محي الديندمشق عصام محي الدين دبا

وع دمردمشق عال عزت حداد طب األشةطبيب955219772جانب بزورية السنابلحي الورودمشر

اد المزةالمزةدمشق عالء منذر فخري اتوسير
اد جانب مشفى األسد   اتسير

الجامعي
قلبيةطبيب2111707 011

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق علي ابراهيم محمود

 جانب صيدلية السبع 

بناء عبد الحمن - بحرات 

ي
الغاففر

عظميةطبيب4431445 011

وع دمردمشق علي توفيق ابراهيم أطفالطبيب3134360 011الشارع العامحي الورودمشر

نسائية و توليدطبيب3119919 011مقابل صدلية الكرديوادي المشاري    عدمردمشق علي حافظ محسن

ي صباح86مزة المزةدمشق علي حميدوش حميدوش
داخليةطبيب6622717 011 شارع حسبى

نسائية و توليدطبيب8833887 011فوق افران العابدباب مصلدمشق علي زعل طه

عظميةطبيب6612738 011 مقابل معهد التنمية الفكريةشيخ سعدالمزةدمشق علي طالب طالب

نسائية و توليدطبيب5112087 011مقابل الكازية- مقابل الكازية مساكن برزةبرزةدمشق علي فائز قصاب

ي خيىمي
قالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق علي محمد مدبى عظميةطبيب2324314 011جانب مشفى الشر

صحة عامةطبيب5124066 011جانب مقابل نادي قاسيونمساكن برزةبرزةدمشق علي نديم أسعد

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق عماد أحمد حمدان
ي 
ى
قبل الفرن - موقف المطاف

االلي
أذن أنف حنجرةطبيب8840795 011

جراحة عامةطبيب2264447 011جانب جامع عبد الرحمن بن عوفشارع خالد بن الوليددمشق عماد اسعد الشباك

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشقسعيد خطبا. عماد الدين م

- موقف السوق 825محرصى 

 مقابل صيدلية هادية 

االخرس

أذن أنف حنجرةطبيب6347378 011

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق عمار زهي  العوا
بناء - شارع عمر المختار

نرصي
عظميةطبيب4472740 4472741011 011

أطفالطبيب4418523 4440654011 011بناء قصارجادة حالجشارع الباكستاندمشق عمار كامل قصار



ي
شارع برنيةركن الديندمشق عمار محمود وجيه الخابى

ى  خلف - حي جامع ياسي 

مقابل - مشفى هشام سنان 

حديقة شكو

عينيةطبيب2761044 011

ي
انالشارع العامشارع الثورةدمشق عمار محي الدين نعسابى عينيةطبيب2311536 011بناء الطي 

يدويلعةدمشق عمر حسن الخطيب
اء بن عازبخزان ثابى طب عامطبيب4712641 011جانب جامع الي 

وع دمردمشق عمر فخري فهىمي ي, 3برج رقم 10جزيرة مشر
أطفالطبيب3137059 011طابق ارصى

أطفالطبيب5422143 6011الحرش رقم المنطقة الصناعيةدمشق عمر محمد الشعار

ىساحة جورج خوريقصاعدمشق عيس يوسف خوري جراحة عامةطبيب4459672 011جانب محل اوكسجي 

نسائية و توليدطبيب6625681 011 جانب صيدلية تمرشيخ سعدالمزةدمشق غادة مستو

وع دمردمشق غانا محمد صارم يحي الورودمشر
ى
نسائية و توليدطبيب3137752 011جانب صيدلية نبيل الحاف

أطفالطبيب6664749 011جانب صيدلية التمرشيخ سعدالمزةدمشق غروب محسن الخي 

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق غسان بشي  كعدان
مقابل - موقف القيادة 

صيدلية الفاروق
عظميةطبيب2314032 011

سوق الخضارالشعالندمشق غسان حسن الكضيب العبودي
ي للعرائس 

- جانب الرضاب 

ي مركز الشعالن الطب 
جلديةطبيب3319301 011

قلبيةطبيب4727804 011مقابل صيدلية غسانمقابل صيدلية غساندويلعةدمشق غسان سامي يوسف

أطفالطبيب2787066 011جانب جامع صالح الدينالشارع العامركن الديندمشق غسان محمد علي الشاج

موقف الجمالةكفرسوسةدمشق غسان محمد نش
الشارع - مقابل معهد القبس 

1ط , العام
عينيةطبيب2133964 011

شارع فارس الخوريتجارةدمشق غسان منصور الخوري
ي  -مقابل مدرسة االدب العرب 

قبو , 23 بناء رقم 
قلبيةطبيب4630344 011

مقابل كازية عوضشارع بغداددمشق غصون محمد قناية
بجانب عيادة الدكتور أحمد 

قناية
غدد صم وسكريطبيب4460014 011

ىدمشق غياث ابرهيم جواد داخليةطبيب5434224 011دوار سوق الخضارشارع االمي 

كة العامة للتجزئةجريدة الثورةكفرسوسةدمشق غياث محمد اغا قلبيةطبيب2252262 011مقابل الشر

أذن أنف حنجرةطبيب6625681 6625681011 011جانب معهد التنمية الفكريةشيخ سعدالمزةدمشق غيث سلمان اليقة

ي سلىمالجش األبيضدمشق غيداء عبد االله يوسف شارع زهي  ابن اب 
جانب صيدلية - شارع النهر 

الرزاز
نسائية و توليدطبيب3315330 011

نسائية و توليدطبيب6660889 1011مدخل صيدلية التمر طابقشيخ سعدالمزةدمشق غيداء محمد حشمة

طب األشةطبيب6116703 011 ساحة عروس الجبل86مزة المزةدمشق فؤاد وهيب غريب

نسائية و توليدطبيب2720069 1011ط شارع ابن العميدركن الديندمشق فاتن أحمد عثمان

جلديةطبيب3319282 011مقابل الركن الفرنسيشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق فاتن كمال حمامية

جراحة عامةطبيب3319301 011سوق الخضارالشارع الرئيسيالشعالندمشق فاخر عالوي الحميد

يطبالةدمشق فادي الياس باصيل
أذن أنف حنجرةطبيب4717030 011مقابل حلويات الشاللموقف ابوهابى

ي ريشة
يالشارع العاممجتهددمشق فادي حسن حسبى

أذن أنف حنجرةطبيب2245879 1011ط , بناء ياغوشر

كشكولدويلعةدمشق فادي عودة قسيس
جانب - بعد فرن اسحاق 

صيدلية البلسم
أطفالطبيب4726136 011

يشارع مصعب ابن عمي برامكةدمشق فادي فاضل غازي
أذن أنف حنجرةطبيب2129050 011طابق ارصى

ي الجندلي
قلبيةطبيب6665265 1011ط , 14بناء رقم شيخ سعدالمزةدمشق فاروق عبد الغبى



نسائية و توليدطبيب4426880 011موقف القزازينشارع بغداددمشق فاطمة سكاف

هضميةطبيب4419358 4410294011 011بناء صندوقساحة القصورقصوردمشق فايز محمد صبحي صندوق

أذن أنف حنجرةطبيب6615157 011بناء البواب - 14 بنايات ال شيخ سعدالمزةدمشق فتحي أحمد القوادري

أطفالطبيب6660889 011 مقابل فرن حمدانشيخ سعدالمزةدمشق فتحي محمد حمادة

شيخ سعدالمزةدمشق فداء عبد المجيد الكردي
نزلة الفرن اآللي قرب 

ي
صيدلية الحنفى

أذن أنف حنجرةطبيب66645406628411 011

نسائية و توليدطبيب6667100 011مقابل كوين سنيرفيالت غربيةالمزةدمشق فراس علي سلمان

يمقابل جامع زيد بن ثابتشارع خالد بن الوليددمشق فراس محمد الشمالي مجمع د ملص الطب 
011 2258826 011 

2248315
عينيةطبيب

شارع فارس الخوريتجارةدمشق فراس نظىمي فلوح
ي   مقابل مدرسة االدب العرب 

القبو, 19بناء رقم - 
نسائية و توليدطبيب4651002 4651002011 011

1بناء عرفة طدخلة سوق ساروجةشارع الثورةدمشق فريد جرجس ديب
011 2325658 011 

2313717
عينيةطبيب

أخر كورنيش التجارةتجارةدمشق فريد عبد هللا طعمة
جانب مركز السابع من 

نيسان الصحي

011 4451350 011 

4432796
جلديةطبيب

هضميةطبيب2726556 011القبو, قرب الموقفمقابل افران ابن العميدركن الديندمشق فهىمي  المبيض

فيالت غربيةالمزةدمشق فواز حسان ديروان
 مركز الشام لمعالجة 

الشطان
طبيب3346456 3346458011 011

أمراض الدم و 

معالجة األورام

نسائية و توليدطبيب3328494 011القبو, بناء نسيب البكريش أول شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق فوزي عدنان عبد الحميد

ي
86مزة المزةدمشق قحطان أحمد سبيفر

جانب - أخر الخط القديم 

صيدلية الغيث
نسائية و توليدطبيب6633194 011

يسوق الخضارالشعالندمشق قحطان خلف المحمد أطفالطبيب949937072 ضمن مركز الشعالن الطب 

ى أذن أنف حنجرةطبيب2211542 011بناء مردامشارع الجمهوريةفكتوريادمشق كريم نيقوال شاهي 

ى القداماشارع عمر حمدروضةدمشق كنعان ناصيف مكي أذن أنف حنجرةطبيب3316465 3316463011 011مقابل بناء المحاربي 

طبيب4437122 011السوق التجاريساحة الشهبندرمزرعةدمشق لؤي حبيب عليا
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4412254 011مقابل جامع الشهدامقابل جامع الشهداءصالحيةدمشق لؤي رزق زودة

فيالت غربيةالمزةدمشق لؤي ظافر النحاس
ي مول - مزة غربية 

بناء السيبر

Mطابق  (كوين سنير  )
أذن أنف حنجرةطبيب6666885 011

لمانصالحيةدمشق لؤي عثمان نهاد ترزي طبيب2323822 2323822011 011بناء برج الصالحيةمقابل الي 
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

نسائية و توليدطبيب8887637 011جانب مستوصف االشمرغواصميداندمشق لطفية ملص

غدد صم وسكريطبيب4442099 011شارع بغدادساحة التحريردمشق لما بركات حديد

فيس القديم86مزة المزةدمشق لمياء محمد العلي طب األشةطبيب6631344 011 موقف السي 

عينيةطبيب4422417 011مواجه مطعم مراياالشارع العامشارع الباكستاندمشق لهام اسماعيل الشاهد

ى يوسف86مزة المزةدمشق لونا فيصل بري عينيةطبيب6667660 011 فوق صيدلية معي 

نسائية و توليدطبيب6635890 011ساحة عروس الجبل86مزة المزةدمشق ليال ادريس



مساكن برزةبرزةدمشق ليفيا محي نصيف
مقابل بناء , 24بناء رقم 

MTN
نسائية و توليدطبيب5137682 011

دخلة فندوق بالل الكبي فردوسدمشق لينا ابراهيم الرفاعي
011 2264555 011 

5114895
داخليةطبيب

يالجش األبيضدمشق لينا ابراهيم ديب
طبيب3325713 011مقابل مركز اليطالي للبرصياتطليابى

كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

الشارع العاممجتهددمشق لينا حفار
بناء - مقابل ازياء زيتونة 

الحمصي
يطبيب8818544 8814675011 011

ي    ح مرصى تشر

أطفالطبيب6610863 11011بناء رقم -  موقف السوق  مزة جبلالمزةدمشق لينا عبد الحميد الخوام

وع دمردمشق لينا غازي اسماعيل 10جزيرة مشر
-  طابق اول   -  1 برج ب 

7مقابل سوق جزيرة 
نسائية و توليدطبيب3123275 011

وع دمردمشق لينا مصطفى عمران عينيةطبيب3118560 16011بناء 8جزيرة مشر

يطبيب4431007 4432006011 011بإتجاه ساحة جامع اإليمانبإتجاه ساحة جامع اإليمانمزرعةدمشق لينا وجيه أسعد
ي    ح مرصى تشر

عظميةطبيب5750849 2716438011 011جانب مدرسة ابن عمرجانب مدرسة ابن عمرشيخ محي الديندمشقجهاد ابراهيم حاج ابراهيم. م

ة. مأمون م ى عظميةطبيب932650541شارع كشكولدويلعةدمشقعارف حي 

أذن أنف حنجرةطبيب3312970 4443226011 1011ط, 17بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق مأمون محمد سعيد سمان

أذن أنف حنجرةطبيب2216780 011ضمن مركز ابن اللبوديشارع خالد بن الوليددمشق مؤيد مصطفى زريق

نسائية و توليدطبيب5428497 11011بناء رقم  - 5جادة برج الروسقصاعدمشق ماجد داود طرفة

أذن أنف حنجرةطبيب2324466 011بناء الشبيبةخلف فندق فينيسيابحصةدمشق ماجد عدنان بديري

خلف وزارة الصحةالشارع الرئيسيالشعالندمشق ماجد ميخائيل عبود
011 3316769  011 

3316768
مطبيب ى داخلية ورماتي 

شيخ سعدالمزةدمشق مازن اسماعيل علوش
-  شارع الوليد بن عبد الملك 

بناء محفوض
طبيب6664749 011

جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب933223788ضمن مشفى الفرنسيقصاعدمشق مازن جاد هللا حداد

سنجقدارشارع الثورةدمشق مازن عدنان حيدر
بناء - مقابل جش الثورة 

ي
موصللي و داالبر

طبيب2310508 011
جراحة بولية و 

تناسلية

ي
جلديةطبيب2779878 011جانب بن ابو سمرةشارع الهجرة والجوازاتركن الديندمشق مازن محمد طيب الببى

عينيةطبيب4462663 011مدخل برصيات هديلشارع مرسيل كرامةقصاعدمشق ماهر سليم مبيض

هضميةطبيب4713131 011مقابل كنيسة مارالياسمقابل كنيسة مارالياسدويلعةدمشق ماهر سليمان حداد

ق ايار29شارع دمشق مجد الياس عوض عينيةطبيب2320448 011خلف مشفى الشر

يف السومريةالمزةدمشق مجيد خليل شر
بناء - مقابل مدرسة ناعسة 

113
نسائية و توليدطبيب6125296 011

أطفالطبيب6638388 011 جانب مطعم الحافظ86مزة المزةدمشق محمد أحمد المحمد

أطفالطبيب8887567 1011 ط مقابل حديقة المرورباب مصلدمشق محمد أحمد نوح

 مزة جبلالمزةدمشق محمد أحمد يوسف

 مقابل مدرسة بنات 

الشهداء جانب سوبرماركت 

كة الي 

عظميةطبيب6612145 011

جانب سينما السفراءالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق محمد اكرم حمدي حجار
011 2317415 011 

2317788
أذن أنف حنجرةطبيب

عظميةطبيب8820314 011جانب مدرسة ابن زيدونالشارع العاممجتهددمشق محمد االكتع

ى سبيعي أطفالطبيب4462399 011بناء نحاس و ملصشهداءصالحيةدمشق محمد امي 

شارع ناظم باشامهاجريندمشق محمد بسام فتحي مصطفى
مقابل صيدلية - جادة رابعة 

ي
السقا اميبى

أطفالطبيب3731071 011



ي
أذن أنف حنجرةطبيب5139066 011جانب صيدلية بركاتمساكن برزةبرزةدمشق محمد جابر الناشر

جش الثورةشارع الثورةدمشق محمد جهاد معروف اللحام
جنوب - بناء فندق برج االء 

المصالح العقاريه
جراحة عصبيةطبيب2320445 011

أذن أنف حنجرةطبيب5146712 011جانب الهرم للرصافةمساكن برزةبرزةدمشق محمد راجح شقي 

عينيةطبيب2233330 011جانب كازية المجذوبجانب كازية المجذوبشارع خالد بن الوليددمشق محمد رسالن محمد حسن العجق

بيةالجش األبيضدمشق محمد رشدي محمد أديب عطار دوار وزارة  الير
بناء مرصف التسليف 

ي
ي طابق ارصى الشعب 

طبيب2213954 3335191011 011
جراحة بولية و 

تناسلية

دمر الغربيةدمردمشق محمد رشيد علوه
وع دمر بجانب  امتداد مشر

2ط - جامع المصطفى 

011 3120444 011 

3118805
أطفالطبيب

يمدخل ساروجةبحصةدمشق محمد رياض عادل يوسف
ج الفصى طبيب2319628 011بناء الي 

جراحة بولية و 

تناسلية

وع دمردمشق محمد زياد صبحي عيون عينيةطبيب3124849 011خلف سوق السابعة - 8 برج 7جزيرة مشر

يدي يديجانب الصحة المدرسيةروضةدمشق محمد سامر محمود الي  أذن أنف حنجرةطبيب3324044 011بناء الي 

عظميةطبيب2257579 011ساحة باب مصلباب مصلدمشق محمد سميح عيس

وع دمردمشق محمد سمي  بركات بركات كةحي الورودمشر صحة عامةطبيب3117117 011مقابل مخي  الي 

طبيب3324504 011شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق محمد سمي  بريغلة
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

ي طالبنهر عيشةدمشق محمد صالح الحمصي طب عامطبيب6328214 011مركز القدم الدحاديل الصحيجانب جامع علي بن اب 

جلديةطبيب2310375 011بناء بيطارالشارع الرئيسي ايار29شارع دمشق محمد صالح وجيه القوادري

شارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق محمد عامر الشيخ يوسف
جانب مرصف التسليف 

ي الشعب 
أورامطبيب334805 011

شارع الحمراءالحمراءدمشق محمد علي رياض محلي
ي ط 13بناء   فوق 2 الجاب 

البسة فاشن سنير

011 3327564 011 

3345325
طبيب

جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب0116339300ضمن مشفى الرشيدشارع ابن عساكرباب مصلدمشق محمد علي عباس
جراحة بولية و 

تناسلية

86مزة المزةدمشق محمد علي قاسم
 جنب مدرسة علم الحديث 

الخاصة
أطفالطبيب6640088 011

ي المرجة
صحة عامةطبيب2229552 1011ط, بناء مطبعة القمة موقف شويكةشارع خالد بن الوليددمشق محمد علي محمد القصار ببى

ى زريق أذن أنف حنجرةطبيب2228713 011مقابل جامع عبد الرحمنمشفى الكنديشارع خالد بن الوليددمشق محمد عماد ياسي 

ي الحالق
ىدمشق محمد عوبى ي- بناء الكسار دوار سوق الخضارشارع االمي 

أذن أنف حنجرةطبيب5411396 5425373011 011طابق أرصى

صالح الدينركن الديندمشق محمد عيد أحمد عزت كوكة
مقابل جامع صالح الدين 

نزلة المقاومة
أذن أنف حنجرةطبيب2715313 011

أذن أنف حنجرةطبيب8840607 011خلف جامع المنصورأول كورنيش الميدانمجتهددمشق محمد غسان محمد ديب فضلون

ى ملص طب عامطبيب2218165 011مقابل جامع زيد بن ثابتشارع خالد بن الوليددمشق محمد فايز ياسي 

وع دمردمشق محمد فراس موفق زيدان قلبيةطبيب3161282 9011بناء - مقابل الحديقة  اسكان4جزيرة مشر

ى االمام يالجش األبيضدمشق محمد فريز حسي 
يطليابى

قلبيةطبيب3327206 011مقابل مشفى الطليابى

هضميةطبيب2331539 011مقابل جامع محمود زنكيشارع عبد الرحمن بن عوف شارع بغدادشارع بغداددمشق محمد كنان محمد زهري حبوس

الشارع العاممجتهددمشق محمد مازن اكرم الكنج العبسة
مقابل مشفى المجتهد ضمن 

ياسكان مركز سي 
داخليةطبيب8837070 011

عينيةطبيب4428114 011دخلة البنك الدولي للتجارةدخلة البنك الدولي للتجارة و التمويلشارع الباكستاندمشق محمد ماهر أحمد الزايد

ي سلىمالجش األبيضدمشق محمد ماهر عبد العزيز عبدربه داخليةطبيب3331821 011قرب صيدلية الرزازشارع زهي  ابن اب 



 جانب بنك سوريا و المهجرشارع الملك العادلمزرعةدمشق محمد محمد بدر عواد
011 4433285 011 

4433286
أذن أنف حنجرةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب930178677جانب مدرسة مصطفى جويدالشارع العاممجتهددمشق محمد محمد جمعة أبو محرم

ي ىدمشق محمد محمد رسالن الحلب  صحة عامةطبيب5413507 011بناء القوتليالشارع العامشارع االمي 

هضميةطبيب2230102 011فوق مطعم االصدقاءفوق مطعم االصدقاءفكتوريادمشق محمد محمود الشايب

مساكن برزةبرزةدمشق محمد محمود الشحادة
اد حاميش  جانب - اتسير

ي
نادي قاسيون الرياصى

أطفالطبيب5145583 011

جراحة عصبيةطبيب4464337 011بناء الحمصيموقف المعرض, طلعة الديوانية شارع بغداددمشق محمد محي الدين عوض

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق محمد مصطفى الخليل
جانب صيدلية -  شارع النور 

النور
نسائية و توليدطبيب6363886 011

ى عبد الستار عباس شارع الحمراءالحمراءدمشق محمد معير
ي 12بناء رقم 

-   الطابق الثابى

فوق ألبسة القولي للحوامل
أذن أنف حنجرةطبيب3313059 3312113011 011

ى نظىمي الفرا يالشارع الرئيسيالشعالندمشق محمد معير
ي ثابى داخليةطبيب3336329 011حبوب 

ي
ي سقا اميبى يمقابل فندق فينيسيابحصةدمشق محمد ناح 

صدريةطبيب2310782 011الطابق الثابى

أذن أنف حنجرةطبيب2252221 011المركز التجاريالمركز التجاريفكتوريادمشق محمد نبوغ عادل العوا

يالجش األبيضدمشق محمد نزار عبد الرحمن دقر
ي ططليابى

جلديةطبيب3339946 1011نزلة مشفى الطليابى

 مزة جبلالمزةدمشق محمد نرص الزير
 جانب صيدلية هدى البيات 

شارع عمر الخيام- 
أذن أنف حنجرةطبيب6611451 011

ىباب مصلدمشق محمد نضال رحمه أذن أنف حنجرةطبيب2247045 011بجانب جامع فاطمة العمريةزقاق االربعي 

صدريةطبيب2152088 011 جانب مشفى المواساةالمواساةالمزةدمشق محمد هادي العقاد
وع دمردمشق محمد هيثم محمد عز الدين نرصى ي8 برج 7جزيرة مشر

عظميةطبيب3129388 011 طابق ارصى

يشيخ سعدالمزةدمشق محمد وائل دغلي
أطفالطبيب6615455 011قرب صيديلة الحنفى

طبيب2239108 011فوق منال للتصويرالشارع العاممجتهددمشق محمد وسيم عبد الوهاب حداد
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب3718088 011جانب الجامع المحمديشورىمهاجريندمشق محمد وليد محمد عابدين
جراحة بولية و 

تناسلية

ى صالح أبوديل ىدمشق محمد ياسي  أطفالطبيب5414166 011القبو, 1811/3بناء رقم جادة اول دخلة المستوصفشارع االمي 

مساكن برزةبرزةدمشق محمود أيوب مللي
صيدلية - الشارع الرئيسي 

المجتهد
أذن أنف حنجرةطبيب5127400 5127400011 011

ىدمشق محمود كريم صحة عامةطبيب5411147 011جانب مدرسة االليانسجانب مدرسة االليانسشارع االمي 

خلف الفرن األليتضامندمشق مدحت تللو
جانب مدرسة عادل 

الجزائري
جراحة عامةطبيب6301340 011

جراحة عامةطبيب783153 0933ضمن مشفى الرشيدشارع ابن عساكرباب مصلدمشق مرهج جالل الدين مصطفى

قلبيةطبيب4441932 4441932011 011مقابل رئاسة مجلس الوزراءساحة الشهبندرمزرعةدمشق مروان اسعد نرصي

قلبيةطبيب4441957 011مقابل موقف الفردوسشارع حلبقصاعدمشق مروان جوزيف دياب

أذن أنف حنجرةطبيب4710080 1011ط الشارع العام, كشكولدويلعةدمشق مروان سعدون خليل

ي الجبان
ساحة الشهبندرمزرعةدمشق مروان لطفى

بجانب الهالل االحمر إتجاه 

بناء - مركز ادهم اسماعيل 

ي
داالبر

جراحة عامةطبيب4428299 011

شارع الجمارككفرسوسةدمشق مشه محمد عثمان حمودة
011 2139433 011 

2139411
أطفالطبيب



سوق الخضارالشعالندمشق مصباح أحمد العلوان
ي للعرائس 

- جانب الرضاب 

ي مركز الشعالن الطب 
داخليةطبيب3319301 011

الزاهرة القديمةزاهرةدمشق مصطفى خالد الحمصي
مقابل -  موقف السوق 

مدرسة محمد األشتا
قلبيةطبيب8831222011-8831224 011

وع دمردمشق مصون السعدي أطفالطبيب3125491 5011برج 11جزيرة مشر

شارع الكنديقصوردمشق مرصى سليمان شكور

بجانب )بناء الخطيب 

 - (مديرية الموارد المائية

ي
طابق ارصى

جراحة عصبيةطبيب4458480 011

ى مصطفى سعد الدين عينيةطبيب6636632 011 جانب صيدلية التمرشيخ سعدالمزةدمشق معير

 مزة جبلالمزةدمشق معن ذوقان قرقوط
بناء رقم - شارع عمر الخيام 

14
داخليةطبيب6622757 011

مساكن برزةبرزةدمشق منذر مرهج اليوسف
اد , موقف المجتهد اوتسير

اول
أذن أنف حنجرةطبيب5121354 011

شهداءصالحيةدمشق مبى محمد سليمان
- جانب تمثال السيد الرئيس 

جانب مجيال
نسائية و توليدطبيب3346311 011

غدد صم وسكريطبيب4463713 011مقابل موقف الساداتمقابل موقف الساداتشارع بغداددمشق مبى موريس دكر

عينيةطبيب4728503 011جانب صيدلية المجددويلعةدمشق مني  مبدى العطاهلل

أذن أنف حنجرةطبيب4434287 011جانب فروج الزين شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق مني  محمد نعيم خربوطلي

صدريةطبيب238051 023فوق الصدلية العمالية  شارع البازارمدينة- ادلب دمشق مها عبد اللطيف عالء الدين

نسائية و توليدطبيب2262785 011 مقابل كازية المجتهدشارع خالد بن الوليددمشق مها عطاهللا حسون

ي
طبيب4462918 011ضمن مشفى الفرنسيقصاعدمشق مها فرج هللا مناشر

أمراض الدم و 

معالجة األورام

ي. مها م
شارع جامع االيمانمزرعةدمشقخي  مارديبى

 السوق التجاري بجانب اي 
ي سنير

اند بر
أطفالطبيب4422398 011

يشيخ سعدالمزةدمشق مهند زهي  فيصل
عينيةطبيب6617461 011 فوق صيدلية الحنفى

نسائية و توليدطبيب4460644 011مواجه الباب الرئيسي للمشفى الفرنسيقصاعدمشق موفق أنطون بسي

شارع فارس الخوريتجارةدمشق مي الياس غصن
ي  -مقابل مدرسة األدب العرب 

19 بناء
نسائية و توليدطبيب4651002 011

عصبيةطبيب2257737 2257663011 011بناء األوقافمقابل مشفى الرشيدباب مصلدمشق مي خليل خدام

مقابل اسعاف مشفى الفرنسيقصاعدمشق ميخائيل حبيب حنا
مقابل اسعاف مشفى 

الفرنسي
طبيب5428718 011

جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4530440 011جانب صيدلية السعادةشارع النهرقابوندمشق ميس نبيل زرزر

شيخ سعدالمزةدمشق ميساء بهجت بركات

 الشارع المقابل لمعهد 

بعد مطعم - التنمية الفكرية 

ي, ملك الطاووق  
ط أرصى

جلديةطبيب666778922963770 011

ى بشارة نسائية و توليدطبيب4715622 011بعد دخلة المستوصفدخلة معهد الرائددويلعةدمشق ميساء شاهي 

شارع مرسيل كرامةقصاعدمشق ميسون سميح دغالوي
بناء - خلف المشفى الفرنسي 

كركر
عينيةطبيب4410647 011

داخليةطبيب4456311 011تحت مختي  الشاغورتحت مختي  الشاغورقصوردمشق ميشيل جميل خوري

هضميةطبيب4462645 011حي النحالويحي النحالويشارع العابددمشق ميالد ميشيل حداد

مقابل فندق فينيسيابحصةدمشق ناض اصف بركات

ي 
ى
بجانب المركز الثقاف

مقابل بناء دمشق - الفرنسي 

الدولي

هضميةطبيب2317737 2314830011 011



ي ساحة الشهبندرمزرعةدمشق ناض محمد خي  المغرب 

-  جانب صيدلية المزرعة 

ي الملكي  + ضمن المركز الطب 

ضمن المركز التشخيص 

ي ي القلب  العالح 

011 4411671 011 

4433285
قلبيةطبيب

وع دمردمشق ناض يعقوب الخي  نسائية و توليدطبيب3126544 011الشارع العاممساكن الحرسمشر

جراحة عصبيةطبيب2310007 011مقابل مدرسة الالييكمقابل مدرسة الالييكشارع بغداددمشق ناظم حجل
ى يقصاعدمشق نايف حنا شاهي 

صدريةطبيب5953369 4449525011 011غسابى

شارع فارس الخوريتجارةدمشق نبيل أمي  لقطينة
 االهلي 

بجانب مشفى

التخصصي
جراحة عامةطبيب4475611 4413611011 011

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق نبيل راغب الحكيم
جانب - مقابل مشفى الهالل 

صيدلية الهالل
صدريةطبيب4418999 011

جلديةطبيب6614935 1011ط, بجانب صيدلية تمر شيخ سعدالمزةدمشق نبيل فائز العرب

ف رقم ساحة السبع بحراتساحة السبع بحراتدمشق نبيل كامل السالك عظميةطبيب2318247 1011بناء  شر

جراحة عامةطبيب6370945 011جانب مستوصف الثورةالزاهرة الجديدةزاهرةدمشق نبيل محمود الصفدي

ي ومشفى الفرنسيقصاعدمشق نبيل ميشيل عطا هللا
ى دوار الزبلطابى قلبيةطبيب5427669 5427669011 1011ط- 35بناء رقم بي 

عينيةطبيب3325488 011قرب جامع الجشأول طلعة العفيفالجش األبيضدمشق نزار توفيق يوسف

قلبيةطبيب4724632 011 دخلة نقليات القدموسمقابل ركن أبو عطافدويلعةدمشق نزار مزيد حجي 

أطفالطبيب4450705 4462917011 011قرب عيادة عطي مشفى الفرنسيقصاعدمشق نشين بديع ديوب

 الغزاليموقف القزازينشارع بغداددمشق نرص خليل خازم
جراحة عصبيةطبيب4417008 011مقابل مشفى

عفيفمهاجريندمشق نعمان عبدو زيدان
- سكة حارة جامع العدس 

ي
طابق ارصى

هضميةطبيب3335473 011

ق ايار29شارع دمشق نمي  أحمد دعبول قخلف مشفى الشر هضميةطبيب2323525 011خلف مشفى الشر

نسائية و توليدطبيب5120689 011شارع عش الوروربرزة البلدبرزةدمشق نهلة محمد جنيدي

ى واألذنشارع بغداددمشق نور الهدى أبو الشامات  العي 
نسائية و توليدطبيب2314961 011مقابل معهد باسل األسدمقابل مشفى

يقصاعدمشق نور يوسف خياطة
أطفالطبيب4413873 011بناء ناصيفغسابى

طبيب4460201 011جانب جامع الفاروقموقف القزازينشارع بغداددمشق نورس الياس الياس
جراحة بولية و 

تناسلية

يشارع العابددمشق هالة طارق الخاير
فجادة العابى أطفالطبيب4419850 011بناء شر

ي رشيد غضب
جراحة عصبيةطبيب4433286 011المركز الملكيشارع الملك العادلمزرعةدمشق هابى

طب األشةطبيب4430845 011مقابل جامع الساداتموقف الساداتشارع بغداددمشق هتاف مناح االظن

ي أوبر موقف الساداتشارع بغداددمشق هدى جرح 
- جانب حلويات السلطان 

1 طابق 36بناء رقم 
عينيةطبيب4473042 011

وع دمردمشق هدى ديب جاويش داخليةطبيب3124840 011طابق المكاتب . 22سوق 7جزيرة مشر

يشيخ سعدالمزةدمشق هدى سليمان درويش
نسائية و توليدطبيب66268886626888 011 جانب صيدلية الحنفى

ىدمشق هدى فرج بارة ىعباسيي  و باوليجنوب ملعب العباسيي 
نسائية و توليدطبيب4625428 011 دخلة بيير

مساكن برزةبرزةدمشق هشام محمد الحمامي
ي 
اد ثابى مقابل مشفى - أوتوسير

حاميش
نسائية و توليدطبيب5140022 011

ي, 14بنايات شيخ سعدالمزةدمشق هناء محمد الغانم
ى
ف غدد صم وسكريطبيب6610155 011بناء الصي 

أطفالطبيب4413681 011ساحة جورج خوريقصاعدمشق هند مجلي قائد
ى أذن أنف حنجرةطبيب5443837 1011ط , مركز برج الروس1ط , مركز برج الروسقصاعدمشق هويدا مالك شاهي 

ق ايار29شارع دمشق هيام علي سلمان نسائية و توليدطبيب2321399 011دخلة مشفى الشر

وع دمردمشق هيام محمد الكردي عصبيةطبيب3112146 011جانب مطعم الشعلةحي الورودمشر

يفة يشيخ سعدالمزةدمشق هيثم خليل شر
عصبيةطبيب6629981 011 جانب صيدلية الحنفى

داخليةطبيب5418032 12011بناء رقم شارع العزاريةباب تومادمشق وائل الياس ابراهيم



طبيب5434943 011مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنسيقصاعدمشق وائل الياس طنوس
جراحة بولية و 

تناسلية

برج الروسقصاعدمشق وائل ايلي بغدان
مقابل باب االسعاف لمشفى 

الفرنسي
أذن أنف حنجرةطبيب5430308 011

ي فلوح نسائية و توليدطبيب4726589 011 قرب مختي  نجاحركن أبو عطافدويلعةدمشق وائل راح 
ى أذن أنف حنجرةطبيب6315063 011حي الزهور اول شارع النورالزاهرة الجديدةزاهرةدمشق وائل عبدهللا ياسي 

يمجتهددمشق وجدان مناع الحمصي
نسائية و توليدطبيب2262930 011دخلة مخي  المطيطالموازيبى

برج الروسقصاعدمشق وديع الياس سعد
ي 
مقابل - نزلة الزبلطابى

مدرسة اللورد
عينيةطبيب5442540 011

داخليةطبيب5440066 011مشفى الفرنسيقصاعدمشق وسام طالل دلول

وع دمردمشق وسيم عبد هللا كنجو أذن أنف حنجرةطبيب31349373134937 011جانب صيدلية مازنحي الورودمشر

ىدمشق وفاء سليمان مندو غدد صم وسكريطبيب5450504 011بناء دار اإلحسانطالع الفضةشارع االمي 

مطبيب4444401 4413735011 011القبوخلف شعبة التجنيد, موقف االزبكية شارع بغداددمشق وفاء مرعي بطحة ى داخلية ورماتي 

ي
أطفالطبيب3715716 011بناء الباشكاتبشارع ناظم باشامهاجريندمشق وفاء موفق اوطه باشر

يشيخ سعدالمزةدمشق وفيق ابراهيم ديوب
هضميةطبيب6612220 6612674011 011مقابل صيدلية الحنفى

ي- بناء بشارة الشارع العريضطبالةدمشق وليد جميل بشارة
نسائية و توليدطبيب4717338 011طابق ارصى

جراحة عامةطبيب8813923 011جانب جامع الدقاقميداندمشق وليد محمد عودة

ى يوسف86مزة المزةدمشق وليد نايف حمود نسائية و توليدطبيب6667660 011 فوق صيدلية معي 

برج الروسقصاعدمشق وهيبة وليم سليمان
مقابل البنك الدولي للتجارة 

و التمويل
جلديةطبيب5424441 011

عصبيةطبيب2325490 011القبو, بناء تصوير المناراول شارع بغدادساحة السبع بحراتدمشق ياش أحمد بدر

نسائية و توليدطبيب4410067 011 بناء الستشارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق ياش محمد حالق

 علي يونس
ى جراحة عامةطبيب6660889 6660889011 011مقابل المدرسة الفرنسيةشيخ سعدالمزةدمشق ياسي 

وع دمردمشق يشى أحمد عثمان نسائية و توليدطبيب3140891 011مقابل صيدلية رشا اسماعيلحي الورودمشر

هضميةطبيب5433003 011مقابل النادي العائليبرج الروسقصاعدمشق يوسف بشارة زغبور

أذن أنف حنجرةطبيب6629849 011 ساحة عروس الجبل مزة جبلالمزةدمشق يوسف كاش خليل

نسائية و توليدطبيب4712177 011جنب مخي  بشارةالخزان االولدويلعةدمشق نزيه دياب العوابدة

صالح الدينركن الديندمشق  مروة محمد نديم المهدي
- مقابل جامع صالح الدين 

ي
بجانب فريز ط ارصى

نسائية و توليدطبيب0112716509

ي
شارع برنيةركن الديندمشق فراس محمد وجيه الخابى

خلف - مقابل موقف شاكو 

مقابل - مشفى هشام سنان 

حديقة شكو

طبيب2761044 011
جراحة بولية و 

تناسلية

ضمن مشفى الروضة السوري التخصصيروضةدمشق باسل الجنيدي
011 3338392  011 

3330589
عينيةطبيب

الزاهرة الجديدةزاهرةدمشق  سعيد عبد الحميد مرزوك
مقابل - اخر شارع النور 

صيدلية االيمان
نسائية و توليدطبيب6388015 011

ان نقوال جبور أذن أنف حنجرةطبيب4429110 011بناء الحجارشارع الباكستانساحة السبع بحراتدمشق جي 

انشارع الثورةدمشق مها صبحي صباغ يبناء الطي 
غدد صم وسكريطبيب2314353 011فوق صيدلية المارديبى

شارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق أحمد فريد غزال

مقابل اسعاف مشفى الهالل 

ي السوري  بناء - األحمر العرب 

مخي  الخطيب

طبيب4416117 011
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب4460093 011مقابل جامع فاروقموقف القزازشارع بغداددمشق ايمان محمد خي  مرعشلي



جراحة عامةطبيب4425707 011مقابل المعرضشارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق كمال حمدي الحماصنة

مقابل بناء األزبكية العسكريشارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق مني  بشارة حزي
011 4447140 011 

4454885
أذن أنف حنجرةطبيب4454885 011

طب عامطبيب2756879 011طلعة سوق الجمعةشيخ محي الديندمشق مازن احمد الداية

ساحة عرنوسعرنوسدمشق اسامة عبد العزيز محمود
- مقابل السفارة البلغارية 

دخلة مخفر عرنوس
هضميةطبيب4437574 011

داخليةطبيب4429601 011قرب مطعم كنتاكيجادة برهان حسنقصاعدمشق جهاد جوزيف رعد

أذن أنف حنجرةطبيب319270 043أول دخلة شارع الثورة- سوق النسوان - المشبكة مدينة- طرطوس دمشق أيمن عبد الكريم عيس

نسائية و توليدطبيب8814674 011مقابل المشفىمجتهددمشق حسناء المنجد

ي حسامي
ر
ساحة الشهبندرمزرعةدمشق مازن عبد الباف

بناء , موقف القيادة القديم

مناع و ورع
نسائية و توليدطبيب4444405 011

ى ي زهي  شاهي 
وع دمردمشق حسبى الجزيرة السابعةمشر

جانب مطعم  - 24سوق 

انو في 
جراحة عامةطبيب3141411 011

يمزرعةدمشق عاصم محمد عفا الرفاعي
نادي الوحدة الرياصى

مقابل المؤسسة العامة 

اإلستهالكية للخضار
هضميةطبيب5121761 011

ي  الحليب 
يالتلريف دمشق   ماهر مصطفى

داخليةطبيب5912547 011بناء عبيدشارع بيدر السلطابى

جراحة عامةطبيب5915153 011 جانب الجامع الكبي التلريف دمشق اسماعيل محمد مراد
جلديةطبيب5940529 011جانب البلدية بناء زريق, موقف الشاياالتلريف دمشق رؤوف محمد زعير

طب عامطبيب5984269 011الساحة العامة  الشارع العامالتلريف دمشق محمد علي هاشم

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

نسائية و توليدطبيب3916656 6011دوار الجزيرة , مساكن الديماسالديماسريف دمشق هيفاء عيس أسعد

طبيب5823527 011قرب صيدلية عائشة خطاب الشارع الرئيسيالضمي ريف دمشق   محمد علي خطاب
جراحة بولية و 

تناسلية

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 خي  عبد الرحمن لحلح

طب عامطبيب7751231 011 الشارع الرئيسي , مقابل البلديةالقطيفةريف دمشق   محمد مصطفى حوا العيس

جراحة عامةطبيب7757207 011مقابل المركز الصحيالقطيفةريف دمشق خالد قاسم موش

أطفالطبيب7751455 011 الشارع الرئيسيالقطيفةريف دمشق صالح الدين ابراهيم سليمان

جراحة عامةطبيب775227177595581 011قرب مؤسسة الكهرباء الشارع الرئيسيالقطيفةريف دمشق عمر محمد قري    ع

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 خي  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

يهشارع النرصالنبكريف دمشق محمد صالح الدين مسكة هضميةطبيب7220947 011الجمعية الخي 

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 جاكلي 

داخليةطبيب6848322 011جانب البلديةجديدة عرطوزريف دمشق خالد عبد هللا عثمان

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 

ي
يابى الضغط 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 توليدطبيب5633515 011موقف حي الوحدةالشارع العامجرماناريف دمشق   رائدة عطا أبو فخر

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

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 اليمي 
هضميةطبيبOWN011 5612267966642242 مير

داخليةطبيب5644453 011مقابل بنك االردن- ساحة السيد الرئيس جرماناريف دمشق أحمد حميظة الجاسم

يساحة السيوفجرماناريف دمشق أحمد فتحي عبيد
نسائية و توليدطبيب0116618190جانب صيدلية جباصيبى

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 تيسي  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

ي أذن أنف حنجرةطبيب5650207 011دخلة القنديل, ساحة السيوف جرماناريف دمشق دياال كسي 

نسائية و توليدطبيبOWN011 5619029ساحة السيوف, الشارع العامجرماناريف دمشق دينا جميل الفقيه

ائيل توماس جراحة عامةطبيب5616888 011جانب صيدلية ناديا, ساحة السيوف جرماناريف دمشق ذيب جي 

عظميةطبيب4716229 011جانب حلويات بدوية, الشارع الرئيسي, كشكولجرماناريف دمشق رائد منذر الخوري

ي صفدي أذن أنف حنجرةطبيب5631556 011ساحة الروضةجرماناريف دمشق رامي غاب 



ي مطانيوس نوفل
جرماناريف دمشق رابى

بعد صيدلية غيداء عازر - الشارع العام - كشكول -كشكول 

بدخلة
صدريةطبيب4725173 011

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

ي
ى كنفابى أطفالطبيب5612120 5612120011 011دخلة النجومالشارع العامجرماناريف دمشق رياض حسي 

غدد صم وسكريطبيب4713341 011كشكول الشارع العام جانب صيدلية غيداء عازرجرماناريف دمشق ريتا غسان  أسعد

يجرماناريف دمشق سامر نجيب عقل
قلبيةطبيب5645453 011قرب مشفى الراصى

طبيب5614240 011جانب الملعبشارع البلديةجرماناريف دمشق سمي  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 نظىمي 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

جلديةطبيب220738 051موقف الوكالة- الشارع العام جرماناريف دمشق غادة سليمان حمور

أمراض دمطبيب2225232 1011بناء الوقف الجديد طجرماناريف دمشق غسان أسعد عزيز

جراحة عصبيةطبيب0956605036فوق بنك االردن- الشارع العام - ساحة الرئيس جرماناريف دمشق فادي الحارث

ى مني  حالق نسائية و توليدطبيب5629695 011فوق حلويات مؤنسساحة السيوف, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق كرستي 

يجرماناريف دمشق مجيد جميل شمس
أذن أنف حنجرةطبيب5656144 011جانب مشفى الراصى

طبيب5623756 011فوق مطعم النجومجرماناريف دمشق مصعب عبدو طحومي
جراحة بولية و 

تناسلية

الشارع العامجرماناريف دمشق مطانيوس اليان فري    ج
011 5622915 011 

5619634
عينيةطبيب

نسائية و توليدطبيب5618600 011ساحة الرئيس,جانب حواالت تواصلجرماناريف دمشق مفيد نديم فلوح

ا- حارة القوس -جرماناجرماناريف دمشق منقذ شاج نسائية و توليدطبيب5617884 011مقابل صيدلية ماري جي 

ف الدين عينيةطبيب5613482 5613482011 011موقف السبيل- الشارع العام جرماناريف دمشق مهدي بشي  شر

فت الزعل العزام أطفالطبيب5612481 011بناء مرصيمقابل فروج البيك, الروضة جرماناريف دمشق مي 

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

ودريف دمشق   محمد خالد الطالب طب عامطبيب7710098 011شارع ابو عبيدة الجراحجي 

نسائية و توليدطبيب5340433 011جانب المركز الصحي لضاحية االسدحرستاريف دمشق غسان محمد حمد

قيةريف دمشق   نزير محمد عبد الرحمن قلبيةطبيب944501125الشارع العامحرنة الشر

قيةريف دمشق  عبدالرؤوف عبداللطيف نرصة طب عامطبيب5945011 011الشارع العامحرنة الشر

ف داخليةطبيب7833711 011 الشارع الرئيسيدير عطيةريف دمشق   عبد الحليم محمد شر

ي دير عطيةريف دمشق مصطفى محمد خرما نسائية و توليدطبيب7836165 011شارع ابو العالء المعري- الحي الجنوب 

أذن أنف حنجرةطبيب6842332 011الشارع الرئيسيسعسعريف دمشق محمد نايف كاملة

طب األشةطبيب6842533 011مقابل الفرن, قبل مفرق شورى, الشارع الرئيسيسعسعريف دمشق وسام قاسم الماوردي



ىسيدة زينبريف دمشق محمد ابراهيم علي طبيب6472227 011شارع التي 
جراحة بولية و 

تناسلية

طب طوارئطبيب3933251 3933250011 011الشارع العامصبورةريف دمشق محمود محمد مراد

ي
ي ,   الشارع الرئيسي صحناياريف دمشق   أسامة حنا مارديبى

داخليةطبيب6711064 011فوق سناك الزين, ساحة ازروبى

صحناياريف دمشق   أكرم ابراهيم سلوم
فية صحنايا جنوب موقف الخزان حديقة هناوي مقابل  اشر

صيدلية طارق
طب عامطبيب6710655 011

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

, جانب صيدلية عبي  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 عامطبيب3319388 011ضمن مستوصف دار الحنانصحناياريف دمشق أحمد تاح 

ي طب عامطبيب3319388 011ضمن مستوصف زن العابدينصحناياريف دمشق أحمد تاح 

صحة عامةطبيب6735396 011ساحة الرئيس- الشارع العام صحناياريف دمشق تيسي  محمد قزحلي

صحة عامةطبيب6921625 011مدخل ملبوسات مودا- اول البلد صحناياريف دمشق جواد فارس الصيداوي

ي -  الشارع الرئيسي صحناياريف دمشق حاتم انطون عرموش
عينيةطبيب6720315 011مقابل الجمعية االستهالكية- ساحة أزروبى

صحناياريف دمشق حسن علي علي

ي -طريق الكسوة القديم 
الشارع -طلعة البارده حارة بناية الكويبر

جانب عيادة طبيب االسنان يوسف - مير 200عل بعد - الرئيسي

نصار

داخليةطبيب8228676 011

غدد صم وسكريطبيب6733010 011 قرب بنك بيموصحناياريف دمشق ريم عطاهللا سعد

ى زينصحناياريف دمشق زياد حمود خشيفة فية صحنايا موقف الطيارة جانب مدرسة الشهيد حسي  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 شاهي 

ي صحناياريف دمشق فؤاد شهاب عساف
نسائية و توليدطبيب6735996 011جانب صيدلية عبي  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 شهي  األمي 

داخليةطبيب0115981175قرية حفي  فوقاصيدناياريف دمشق علي عبدالمجيدد ليل

صيدناياريف دمشق فادي فايز التلي
ي- جانب مديرية الناحية - الشارع الرئيسي 

- قصاع : عنوان ثابى

جادة الفاعور- مقابل مشفى الفرنسي 
قلبيةطبيب4474028 5951994011 011

قلبيةطبيب5951994 011الطرق العامصيدناياريف دمشق فادي فايز التلي
ى صدريةطبيب4449525 011جانب ابتدائية البناتصيدناياريف دمشق نايف حنا شاهي 

هضميةطبيب27933580993المحرصى  - 2الجزيرة ب حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   باسم عبد هللا األحمد

غدد صم وسكريطبيب5351005 011 سوق الخضار2جزيرة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   هشام محمود علي



قلبيةطبيب5341004 21011 محرصى 3الجزيرة ب حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق احمد غيبور

قلبيةطبيب5341516 4011 محرصى C5ضاحية األسد جزيرة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق اديب محمد الخي 

نسائية و توليدطبيب5340240 011جزيرة-C3حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق اسماء محمد المنصور

أطفالطبيب5350960 8011 محرصى رقم 3جزيرة ب حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق انعام محمد جورية

جراحة عامةطبيب5340283 011نزلة الظريف - B1 جزيرة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق حسان صبحي الخلف الخرابة

طب األشةطبيب5350778 011جانب جامع المىهي فوق صيدلية الجبارةحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق رنا ابراهيم عنقه

أطفالطبيب5340565 011مقابل جامع المهدي - 33البناء  - 3الجزيرة حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صالح محمد علي صادقة

3الجزيرة شي حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق علي حبيب اسو
مجمع عيادات الضاحية 

ي الطب 
داخليةطبيب5340647 011

ي, 37محرصى 2جزيرة بحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق فاطمة محمد نعيسة
نسائية و توليدطبيب5351625 011طابق ارصى

نسائية و توليدطبيب5340343 011جانب جامع المهديحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق معن رزق محمد

أذن أنف حنجرةطبيب5341192 27011محرصى , 1جزيرة بحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق نزار عاطف تميم

طبيب6815389 011  مفرق كوكبعرطوزريف دمشق حسن علي عرسان
جراحة بولية و 

تناسلية
ى عينيةطبيب6802190 011ضمن مركز دار العافية, مفرق كوكب عرطوزريف دمشق فريال سمي  ياسي 

يانا احمد البيضة ىريف دمشق مي  ى مني  الشارع العامعي 
011 5844579 011 

5846868
صدريةطبيب

ي ي كاتب  البلد- قدسيا ريف دمشق   سلىم عز الدين عرب 
ان , مقابل صيدلية صفاء   الساحة الرئيسية , طلعة جمعية الطي 

احمد, فوق فرن الخيمة
طب عامطبيب3218165 011بناء حمودة

نسائية و توليدطبيب3231126 011آخر خط الشفيس مقابل بقالية الشعار-  نزلة األحداث البلد- قدسيا ريف دمشق أكرم محمد دياب

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 حسي 

البلد- قدسيا ريف دمشق زهي  اسماعيل الفرخ
ساحة خلف جامع العمري جانب ملحمة األمل بناء الكحيل 

طابق أول
جلديةطبيب3218515 1011ط, بناء غزال 

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 الحسي 

ي
ر
أذن أنف حنجرةطبيب3451986 011جزيرة أ الكتلة الثالثةضاحية- قدسيا ريف دمشق  أحمد فؤاد شوف
ى ى الحسي  ان, الشارع الرئيسي ضاحية- قدسيا ريف دمشق  بسام حسي  أذن أنف حنجرةطبيب3237317 011شارع الطي 

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

ضاحية- قدسيا ريف دمشق سلطان طالب الخطاب
جانب صيدلية الحياة - مقابل السوق التجاري  - 1جزيرة ف 

المركزية
طبيب3457681 011

جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب3441072 2/5011بناء جانب صيدلية السالم-5/2بناء -1جزيرة ب ضاحية- قدسيا ريف دمشق سمانة عبداللطيف العذبة



ين غسان سباعي ي, E2جزيرة ضاحية- قدسيا ريف دمشق سي  عينيةطبيب3450460 011مركز الضاحية الطب 

ضاحية- قدسيا ريف دمشق عدنان محمود صنديد
مقابل سوق المحطة و صيدلية ,امتداد كورنيش جامع االحمد 

نور
جراحة عامةطبيب3452978 011

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

داخليةطبيب6827881 011جانب كنيسة الشيانالشارع العامقطناريف دمشقعلي دودكي. حوا م

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

ان ىقطناريف دمشق علي ابراهيم جي  جلديةطبيب6823816 011مببى نقابة المعلمي 

طب عامطبيب6717209 011جانب السينماقطناريف دمشق فارس بندر سلمان معمر

نسائية و توليدطبيب6822068 011 م50بعد مفرق رخلة ب قطناريف دمشق مهند عيس نرص هللا

ى نرص طنوس ي ساحة سندس,  شارع الجالء قطناريف دمشق ميشلي 
ي, بناء الشطربى

داخليةطبيب6825184 011طابق أرصى

هضميةطبيب6821810 011  الشارع العامقطناريف دمشق هيام عثمان رنكوشي

جراحة عامةطبيب3319375 011الشارع الرئيسيمخيم الوافدينريف دمشق ابراهيم عبد هللا العلي

فيسمخيم الوافدينريف دمشق اسكندر سمعان شمشيخ أطفالطبيب958966317مخيم الوافدين الشارع الرئسي جانب موقف السي 

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 حسي  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 

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

باتجاه حديقة المزرعةمزرعةدمشق   زنوبيا نعيم نوري
ي جانب 

جانب مشفى األمابى

الحالق شادي
نسائية و توليدطبيب4449430 011

عظميةطبيب3120422 011قرب المستوصفدمرريف دمشق عبد الكريم اليونس

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  سمي 

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 المعلمي 

طبيب400OWN043 733885 جانب محل الشيخ بدرطرطوس  محمد علي حمدان
جراحة بولية و 

تناسلية

ي البلديةالشيخ بدرطرطوس اميمة علي وسوف
نسائية و توليدطبيب043801822جابى

, فوق صيدلية اميمة عباسالشيخ بدرطرطوس حسان علي حسن أطفالطبيبOWN043 733430الشارع الرئيسي

عينيةطبيب732832 043دوار ززادي العيونالشيخ بدرطرطوس رامي كامل سليمان

نسائية و توليدطبيب736558 043مدخل السوقالشيخ بدرطرطوس سهاد عدنان علي

ين سمي  فريد مقابل صيدلية هدى, الشارع الرئيسيالشيخ بدرطرطوس سي 
043 734060 043 

7397990
نسائية و توليدطبيب

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

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 مني  مصطفى

جراحة عامةطبيبOWN043 718022718022مقابل الراهبات, شارع القوتليبانياسطرطوس   اسكندر علي عمار

يا الوردة الحمراء, شارع جول جمالبانياسطرطوس   تمام عبد المجيد عيد جراحة عامةطبيبOWN043 712504فوق كافتي 

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

طب طوارئطبيب727029 043 فوق محل كتاكيتشارع جول جمالبانياسطرطوس   محمود أحمد ونوس

ى أحمد ابراهيم , طلعة بشوربانياسطرطوس   معي  جراحة عامةطبيب722258 1043ط, جانب فرن الخباز  شارع القوتلي

يدبانياسطرطوس   ممدوح علي سويدان , مقابل صندوق توفي  الي  جراحة عامةطبيبOWN043 712777شارع القوتلي

داخليةطبيب717671 043جانب مرصف التوفي  شارع القوتليبانياسطرطوس   مهنا سليمان يوسف

, مقابل بن عماش بجانب مرصف التوفي بانياسطرطوس   نضال علي ديوب جراحة عامةطبيبOWN043 719485شارع القوتلي

, طلعة شعبة التجنيدبانياسطرطوس   نور الدين علي نيوف أطفالطبيب712118712118 043شارع القوتلي

ى محمود سويدان داخليةطبيبOWN043 710444  لشارع الرئيسيبانياسطرطوس   ياسي 

عصبيةطبيبOWN043 723761 شارع الجابريبانياسطرطوس   يوسف اسماعيل تلي

جلديةطبيب722610 043بناء مرصف التوفي  شارع القوتليبانياسطرطوس  باديا صالح خضور

طب عامطبيب640200 043داخل الكراج الرئيسيعنازة, شارع الوحدةبانياسطرطوس  محمد جعفر عثمان



نسائية و توليدطبيب713555 713555043 043بناء الياس حبيب شارع جول جمالبانياسطرطوس  وائل علي غنوم

عينيةطبيبOWN043 713665شارع جول جمالبانياسطرطوس أحمد اسماعيل جنود

يد شارع القوتليبانياسطرطوس أسامة مني  أحمد أذن أنف حنجرةطبيب717769 043جانب مرصف توفي  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 مني  سلوم
جراحة بولية و 

تناسلية

بانياسطرطوس جابر عيس سلمان
جانب مرصف التسليف , مقابل صيدلية العمالية, شارع الجابري

ي الشعب 
OWN043 714477داخليةطبيب

عينيةطبيبOWN043 721509مقابل صيدلية الحياة, شارع القوتليبانياسطرطوس حافظ محمد حبيب

جراحة عامةطبيبOWN043 717029شارع القوتليبانياسطرطوس رامي خالد الخالدي

يد, شارع القوتليبانياسطرطوس رشا علي ابراهيم نسائية و توليدطبيب725401 043مقابل مرصف توقي  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

شارع احمد بياشيبانياسطرطوس سمية يوسف عثمان
دوار امن الدولة, نزلة 

الكورنيش
داخليةطبيب720930 043

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

قلبيةطبيب767144 043مقابل مؤسسة المياهطريق القدموس, حي القصوربانياسطرطوس فراس يحب  ميهوب

عظميةطبيبOWN043 712913شارع الشايابانياسطرطوس قيس عبد الحميد وسوف

داخليةطبيب726090 043بناء رخاميةبناء رخامية, فوق صيدلية الحكمة, شارع جول جمالبانياسطرطوس لينا نبيل دادا

نسائية و توليدطبيب713854 043جانب مرصف التوفي , 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 معي 

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

أذن أنف حنجرةطبيب769267 043خلق مؤسسة المياه, حي القصوربانياسطرطوس يازد رامز الشيخ

جراحة عامةطبيبOWN043 723453شارع القوتليبانياسطرطوس ياش شعبان محمد

جلديةطبيب722111 043جانب المرصف العقاريشارع الجابريبانياسطرطوس ياش محمد عكوش

ى محمد حبيب يبانياسطرطوس ياسي  نسائية و توليدطبيب713209 043جانب مرصف التسليف الشعب 
ى هضميةطبيبOWN043 560512043 561885الشارع الرئيسيدريكيشطرطوس   بسام ابراهيم حسي 

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 

عينيةطبيبOWN043 564555 شارع أبو فارسدريكيشطرطوس  محمد كامل عبود

المقلعدريكيشطرطوس أديب أحمد طيارة
فوق صيدلية - بناء حورية 

سامية سليمان
جلديةطبيب567501 043



أذن أنف حنجرةطبيب564909 2043ط, بناء حوريةالشارع الرئيسي, المقلعدريكيشطرطوس اياد محمود العلي

أطفالطبيب565615 043مقابل الكراجفوق مختي  حيدر, مقابل مفرق الكراج, حي المقلعدريكيشطرطوس عبي  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

دريكيشطرطوس نعمان احمد اقرع
الشيخ سعد جانب كازية الشيخ سعد فوق صيدلية -دريكيش

زوات الشيخ ديب
طبيب349312 043

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 داخليةطبيب524170 043مقابل مخي  الوزانشر

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

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   سلىم محمود حسي 

قصافيتاطرطوس   سهيل جميل محمد جراحة عامةطبيبOWN043 525946ساحة دريكيش, مقابل صيدلية الشر

قيةصافيتاطرطوس   شاديا كامل حسامو نسائية و توليدطبيب521166 043 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 جالساحة الشر عينيةطبيب538535 043 بناء مطبعة الي 

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   مني  عيس محمد

يصافيتاطرطوس   ميشيل عبد هللا سمعان
ر
ف ي نقليات القدموس, الحي الشر

ر
ف عظميةطبيب527090 043شر

صافيتاطرطوس   وهيب حامد ابراهيم
جانب صيدلية مارون , مقابل مؤسسة سندس, ساحة دريكش

البابا
عصبيةطبيب524524 043

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  حسي  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 توليدطبيب4352374 043 الساحة الشر

ق مدخل الكراجات الجديدةصافيتاطرطوس  عبد الهادي ماجد خليل داخليةطبيبOWN043 534499شر

ى خلوف يصافيتاطرطوس  عزام معي 
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, بجانب الكنيسةصافيتاطرطوس  محمد أحمد محمد جراحة عامةطبيبOWN043 531582 الساحة الشر

داخليةطبيبOWN043 530980فوق صيدلية رجاء الدايرى, طريق الكراجصافيتاطرطوس  محمد محمود يوسف

طب طوارئطبيبOWN043 530114 ساحة الدريكيشصافيتاطرطوس  وائل مالك محمود

قية صافيتاطرطوس أحمد كامل أحمد يد مقابل شيتل- الساحة الشر هضميةطبيب535214 043بناء صندوق توفي  الي 

كة األدهم للرصافةصافيتاطرطوس ايهم جورج عبيد ح مقابل شر ى طبيب329574 043شارع الثورة بناء قني 
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

طبيب805577 043 540202 043الشارع العام, جانب ثاوية عفيف نرصةصافيتاطرطوس باسل حيدر الخدام
جراحة بولية و 

تناسلية

قيةصافيتاطرطوس توفيق طنوس طنوس جلديةطبيب532739 532732043 043 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

جلديةطبيب535270 043  لشارع الرئيسيصافيتاطرطوس سمي  محمود ابراهيم

أذن أنف حنجرةطبيب539053 043 بجانب السورية للمعلوماتيةصافيتاطرطوس ظريف شاكر اشقر

يصافيتاطرطوس عدنان احمد قريطم
ر
ف هضميةطبيب523244 043الحي الشر

قيةصافيتاطرطوس عدنان حسن حسن نسائية و توليدطبيب523923  2043 طابق الساحة الشر

ى احمد قيةصافيتاطرطوس علي ياسي  طبيب513330 043 528887 043الساحة الشر
جراحة بولية و 

تناسلية

أطفالطبيب523969 043 مقابل الكنيسةساحة 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 عامطبيب860676 043جانب 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

داخليةطبيب607588 043خلف شعبة الحزب, دوار البلديةصفصافةطرطوس   محمود علي سليمان

ي
داخليةطبيب685436 043الشارع العامصفصافةطرطوس  حيدر محسن درميبى

طب عامطبيبOWN043 605245قرية ناحوتصفصافةطرطوس  غسان يوسف اسماعيل

طب طوارئطبيب530075 043بعمدةصفصافةطرطوس اباء احمد عيس

نسائية و توليدطبيبOWN043 605633دوار البلديةصفصافةطرطوس ابتسام عبدالحميد الكريم

عينيةطبيب217716 043جانب البلديةصفصافةطرطوس باسل مرشد اسكندر

داخليةطبيب637073 043قرية كفرفوصفصافةطرطوس حسن شعبان عموري

نسائية و توليدطبيب607620 043مقابل المرصف الزراعي-  ناحية الصفصافةصفصافةطرطوس ديانا يوسف عجوز

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



جلديةطبيب635910 043 طريق الدقارةكرتوريف- 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

ى ميهوب يوسف طب طوارئطبيب650235 043جانب المخفربرمانة المشايخريف- طرطوس طرطوس  حسي 

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

ى رفيق خليل ي- ناحية الروضة -شارع هنانوريف- طرطوس طرطوس بولي  أطفالطبيب611958 043الخراب الجنوب 

ي- ناحية الروضة -شارع هنانوريف- طرطوس طرطوس جورج نادر النادر عظميةطبيب611958 043الخراب الجنوب 

أذن أنف حنجرةطبيب627456 043دير حباشريف- طرطوس طرطوس حازم نواف حسن

ى بركات طب عامطبيب815094 043الرقمةريف- طرطوس طرطوس حسن ياسي 

ى منصور داخليةطبيب622287 043مقابل صيدلية وديع داغرضهر مطرريف- طرطوس طرطوس سحر يسي 

طب عامطبيب771654 043حريصونريف- طرطوس طرطوس فراس حسن خليل

طب طوارئطبيبOWN043 686882تل سنون, كرتو ريف- طرطوس طرطوس ياش علي برية

صحة عامةطبيبOWN043 321247043 328831  جنوب حديقة الباسلمدينة- طرطوس طرطوس   أحمد محمود ابراهيم
ى قيةمدينة- طرطوس طرطوس   أدم أحمد حسي  داخليةطبيب367180 043اخر شارع الكرامة, الغمقة الشر

قلبيةطبيب210171 1043ط,مركز داوود  المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   أصف علي أحمد

جراحة عامةطبيب655836 043مقابل سوبر ماركت سالمةشارع المقص,  قدموسمدينة- طرطوس طرطوس   أكرم سليم حسن

ى محمد أحمد جراحة عامةطبيب315657 312683043 043مقابل مكتبة المثبىشارع انطاكيا, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس   أمي 

ادوسشمال الصيدلية العمالية, شارع الثورة, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس   أيمن ابراهيم هالل جراحة عامةطبيب314031 043فندق انير

طة العسكرية, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   أيهم محمود حسن يشارع الشر طبيب218359 043مقابل بن العلب 
جراحة بولية و 

تناسلية

ونيكسمدينة- طرطوس طرطوس   بثينة مني  المحمد أطفالطبيب322531 043الحمرات, جانب سي 

ي
غدد صم وسكريطبيبOWN043 221818سوق النسوان, شارع انطاكية, المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس   بدر يوسف درميبى

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 655518الشارع الرئيسي,   قدموس مدينة- طرطوس طرطوس   بسام محمد عبود

يمدينة- طرطوس طرطوس   جمال الدين أحمد يوسف داخليةطبيبOWN043 225542جانب ثانوية الكرامة القديمة, شارع البعشير

أطفالطبيب225665 3043ط, بناء قدور شارع الثورة,  صالحية مدينة- طرطوس طرطوس   جماليه محمود وقاف

ىمقابل  مكتبة عطية- سوق النسوان - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   جمانة محمد علي نسائية و توليدطبيب215128 043فوق صيدلية الياسي 

نسائية و توليدطبيبOWN043 840019 043 734954  شارع العمصةمدينة- طرطوس طرطوس   حاكم عزيز ديوب

يطبيب218991 218991043 5043ط , بناء داوودبجانب انجيل الفرع االول, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   حسام آصف سلمان
ي    ح مرصى تشر

طبيبOWN043 312209مقابل فروج سكاف, شارع الزهور, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   حسام كامل رية
جراحة بولية و 

تناسلية

ي مركز
ي    ح مرصى يطبيب316540 2043طابق , بناء علي جنوبشارع انطاكية,   مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   حيان الغانم تشر

ي    ح مرصى تشر

طب طوارئطبيب350411 043 رأس الشغريمدينة- طرطوس طرطوس   خليل أنيس يوسف

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 224232شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   خليل محمد ابراهيم

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 323605شارع هنانو,  مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   رامي بدر محمد

نسائية و توليدطبيبOWN043 327166جانب قيادة موقع طرطوس- اللحودية مدينة- طرطوس طرطوس   رباب أحمد عالن

ادوس مفرق الصيدلية العمالية- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس   رحاب حيدر حيدر نسائية و توليدطبيب229132 1043ط, فندق انير

ى- شارع يافا - الحمرات مدينة- طرطوس طرطوس   رزق هللا عيس سابا نسائية و توليدطبيب229756 1043ط , 11بناء رقم نقابة المعلمي 

جلديةطبيب221850 043دوار فيندارة,   ربيعةمدينة- طرطوس طرطوس   رشا نديم نبهان

داخليةطبيب225095 043شمال الصيدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس   رفعت محفوض فسخة

نسائية و توليدطبيبOWN043 326752مقابل الكنيسة- الحمرات مدينة- طرطوس طرطوس   رنا عدنان حربا

جلديةطبيب324483 043قرب الصيدلية العماليةللحودية, جنوب الصيدلية العماليةمدينة- طرطوس طرطوس   سلمان علي محمد



ين محمود حيدر نسائية و توليدطبيب1OWN043 316525ط - مجمع سخية - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   شي 

عظميةطبيبOWN043 230456  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   صالح ديب علي

طب طوارئطبيبOWN043 787035شارع الناحية, حمام واصل, قدموسمدينة- طرطوس طرطوس   عبد الحميد عبد الكريم ميهوب

انيةمدينة- طرطوس طرطوس   عبد الحميد محمد صبح هضميةطبيب220934 043جانب صيدلية حيدر  الي 

مدينة- طرطوس طرطوس   عبد هللا عثمان حمود
مجمع  البدر  التجاري - دوار الرابية  الفقاسة - ساحة الباسل 

ي 
فوق معرض سيارات  المنار- السكبى

طب األشةطبيب220751 2043ط, مركز البدر 

جلديةطبيب362827 043بجانب سوبرماركت عز الدين, شارع الثورة,دوار الغمقةمدينة- طرطوس طرطوس   عبد الهادي محمد يونس

طب طوارئطبيب657281 043ضمن مجمع النور, القدموسمدينة- طرطوس طرطوس   عزت علي أحمد

داخليةطبيب226441 043اول سوق النسوان, مشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس   علي ابراهيم عيس

جراحة عامةطبيب213555213555 2043ط,بناء عاصي  الشورةمدينة- طرطوس طرطوس   علي ابراهيم منصور

جراحة عامةطبيبOWN043 314940بجانب مابكو, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   علي سلمان بوفرود

ق-شارع الوحدةمدينة- طرطوس طرطوس   علي ماجد محمد ي بناء برج الشر
ر
ف قلبيةطبيب363855 043الكورنيش الشر

طة العسكرية , المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   غنوة محمد منصور ي- عند دوار الشر فوق بن العلب 
ودوس  , بجانب فندق انير

2ط
نسائية و توليدطبيب323365 043

جلديةطبيب319822 2043ط, بناء معماري شارع سوق النسوان, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   فادي ادوارد بيطار

ى- المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس   فاهي شمكيان نسائية و توليدطبيب216997 216997043 043جانب صيدلية الياسي 

يطبيب215520 215520043 043طابق اولشارع اإلتحاد, جانب فندقر دانيالمدينة- طرطوس طرطوس   فداء جرجس حجار
ي    ح مرصى تشر

طة العسكرية- المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   قصي عيس عثمان نسائية و توليدطبيب323365 043دوار الشر

جلديةطبيب222755 1043ط, غرب دوار الساعةغرب دوار الساعة,  المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   كارمن محمود طيارة

نسائية و توليدطبيب229220 043عند الصيدلية العمالية, الللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس   لؤي جرجس سارة

طبيب329621 043جنوب حديقة الباسل, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس   مازن كمال عبد الكريم
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عصبيةطبيب312568 2043ط, بناء عمريتصالحية, مجمع عمريت التجاريمدينة- طرطوس طرطوس   محمد ابراهيم محفوض

ونيكس, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد حسن ديوب كة سي  نسائية و توليدطبيب225488 043مقابل شر

داخليةطبيب228007 043مقابل حديقة الباسل, شارع الثورة, حي الصالحيةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد حيدر سالمة

أذن أنف حنجرةطبيب313622 043بيطار لألشعة.قرب د, شارع عدنان المالكي, برانيةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد زهي  خالد يحب 

ا, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد سلمان سالمة عظميةطبيب354544 043بناء يوسف, الدواممقابل فندق كليوبير

جراحة عامةطبيب329966 1043ط, بناء عدرا  شارع الثورة, بجانب بنك عودةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد سليمان ليل

داخليةطبيب223643 1043ط, جنوب حديقة الباسل القدس,   القصور مدينة- طرطوس طرطوس   محمد علي خليل

جراحة عصبيةطبيب318735 043جانب الصيدلية العمالية شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد محمود علي

ي مدرسة الكرامة, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس   محمد هيثم محمد يوسف عظميةطبيبOWN043 224555غرب 

نسائية و توليدطبيب321559 04/2043بناء كهرباء أوغاريت خلف مشفى الرازي- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس   مبى صالح يونس

 العلي
ى صدريةطبيبOWN043 222433شارع الثورة,  مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   ميادة حسي 

طة العسكرية, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   ناظم محمود علي عظميةطبيبOWN043 229635دوار الشر

انية مدينة- طرطوس طرطوس   نبيل رزق هللا صفية أذن أنف حنجرةطبيب223224 043غرب قرص المحافظشارع عدنان المالكي,   الي 

أذن أنف حنجرةطبيب214714 043شارع الزهورمدينة- طرطوس طرطوس   نديم الياس عطا هللا

طبيب319890 1043ط, بناء أركان ناض شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   نزار محمد عيس
جراحة بولية و 

تناسلية

أذن أنف حنجرةطبيب330073 4043ط, بناء زينب شارع القدسمدينة- طرطوس طرطوس   نظام أبراهيم نظام

ي
عينيةطبيبOWN043 226592شارع التحرير,   المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس   هايل عزيز بيشابى

ى, شارع يافا, مشبكة عليا مدينة- طرطوس طرطوس   هزار عيس سابا أطفالطبيب221548 043بجانب نقابة المعلمي 

نسائية و توليدطبيب313948311599 043مقابل قيادة موقع طرطوسمنطقة اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس   هيام محمد خرصى



نسائية و توليدطبيب211657 043جنوب حديقة الباسل- المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس   وداد يونس زلف

ىمدينة- طرطوس طرطوس   وفيق فايز رستم جراحة عامةطبيبOWN043 324992لمشبكة عليا, شارع الحالقي 

داخليةطبيب318882 1043ط, بناء نواف اسماعيلشارع الثورة,   لحوديةمدينة- طرطوس طرطوس   ياش أحمد محمد

أطفالطبيب325735224100 043جانب محالت العروس شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   ياش علي جورية
عظميةطبيب315981 1043ط, بناء حاج صالح شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس   يوسف يونس مصطفى

داخليةطبيبOWN043 311894شارع صالح العلي, حي الرملمدينة- طرطوس طرطوس  أمجد ميهوب محمود

ة نعمان سوسة جلديةطبيب327644 043اللحودية قرب الصيدلية العماليةمدينة- طرطوس طرطوس  أمي 

طب عامطبيب606719 043جانب صيدلية الخطيبوادي الميسمدينة- طرطوس طرطوس  أيمن علي الخطيب

عصبيةطبيبOWN043 323962 اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس  ابراهيم سلمان بالل

ي المحكمة ب - دوار االنشاءات مدينة- طرطوس طرطوس  باسل محمد نده
ر
ف نسائية و توليدطبيب229434 043 مير100شر

يد, القدموسمدينة- طرطوس طرطوس  بسام سلمان حسن داخليةطبيبOWN043 655733مقابل مكتب توفي  الي 

داخليةطبيب656585 043جانب الكراج القدموسمدينة- طرطوس طرطوس  توفيق ابراهيم اسماعيل

داخليةطبيبOWN043 313511جنوب مؤسسة المياه, شارع هنانو, حي الرملمدينة- طرطوس طرطوس  ثائر مهنا ونوس

ائيل أفتيموس صباغ داخليةطبيب319706 043مقابل فندق دانيال, شارع الوحدةمدينة- طرطوس طرطوس  جي 

طبيبOWN043 324480 المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس  حسام عباس عطية
جراحة عامة 

وجراحة أوعية

 محمود علي
ى ى المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس  حسي  جراحة عامةطبيب324862 043قرب من صيدلية ياسي 

نسائية و توليدطبيبOWN043 656888657603مقالب الكراج- القدموس مدينة- طرطوس طرطوس  حفيظة داؤد سعد

أذن أنف حنجرةطبيب315224 043شارع صالحيةمدينة- طرطوس طرطوس  خليل محمد ساحلية

عينيةطبيب370731 043فوق فروج ابو علي شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس  رافع هاشم شعبان

ى, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس  روز يعقوب شمعون أطفالطبيب219963 043فوق صيدلية الياسي 

قلبيةطبيبOWN043 230920شارع الثورة,  المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس  رياض أسعد سليمان
نسائية و توليدطبيب316916316916 043شارع الثورة,  لحودية مدينة- طرطوس طرطوس  سحر محمد مصطفى

داخليةطبيبOWN043 212079شارع الثورة,  المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس  سمي  محمود سلوم

ي
نسائية و توليدطبيب223124 1043ط, بناء علي بالل طريق عام دريكيش,  الفقاسة مدينة- طرطوس طرطوس  عبي  أحمد رقمابى

ى,   شارع هنانو مدينة- طرطوس طرطوس  عصام لطف هللا معوض عصبيةطبيبOWN043 32173243227730جانب برج شاهي 

طبيبOWN043 317656لحودية,  مشبكة مدينة- طرطوس طرطوس  علي حسن قدور
جراحة بولية و 

تناسلية

جلديةطبيبOWN043 370731فوق مطعم فروج ابو علي, دوار امن الدولة , شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس  فاتن يوسف ساحلية

نسائية و توليدطبيبOWN043 323502شارع الزهور, المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس  فادي بولص سمعان

جلديةطبيب369677 043مقابل مدرسة رجب صالح, شارع العريضمدينة- طرطوس طرطوس  فدوى محمود طوفان
عظميةطبيبOWN043 657152مقابل صيدلية سمر, القدموسمدينة- طرطوس طرطوس  كمال علي مصطفى

كة السعدي شارع طالئعمدينة- طرطوس طرطوس  ليل عابد أحمد عصبيةطبيب354568 043جانب شر

عظميةطبيبOWN043 656126بجانب مرصف التوفي , طريق الثانوية, القدموس مدينة- طرطوس طرطوس  مجد منيف ونوس

ي ى, شارع زكي أرسوزيمدينة- طرطوس طرطوس  مجد ميشيل يازح  ي برج شاهي 
ر
ف أطفالطبيب322825 043شر

أذن أنف حنجرةطبيب311464 043جانب صيدلية الحياة, شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس  محمد أحمد داود

أطفالطبيب228531 043بجانب الساعة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس  محمد صالح علي

داخليةطبيب314612 043شارع المالكي, المنشيةمدينة- طرطوس طرطوس  محمود جميل علي

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 228870 المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس  محمود علي سالمة

غدد صم وسكريطبيبOWN043 213396حي اللحودية, شارع سليمان العيس جنوب الصيدلية العماليةمدينة- طرطوس طرطوس  ممدوح ابراهيم حسن

ي مدرسة الكرامة, شارع هنانومدينة- طرطوس طرطوس  موش حنا خليفة هضميةطبيبOWN043 224619غرب 

ى الجديدكونيش البحر-  مدينة - طرطوس مدينة- طرطوس طرطوس  نزار يوسف ميخائيل نسائية و توليدطبيب330060 043مقابل برج شاهي 

أطفالطبيب224502 043شارع هنانو, غرب مدرسة الكرامةمدينة- طرطوس طرطوس  يوسف موش عطاهللا

نسائية و توليدطبيبOWN043 356614 شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس  يونس حسن علي



أذن أنف حنجرةطبيب323265 043قرب صيدلية العماليةاللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس أحمد سلمان حسام الدين

طة العسكرية, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس أحمد محمد حسن جراحة عامةطبيب314313 2043طابق , بناء الضبيطجانب مشفى الحاج صالح, مقابل الشر

جراحة عامةطبيب313948 043بجانب قيادة موقع طرطوسمقابل قيادة موقع طرطوس, خلف الصيدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس أحمد محمد شفيق جديد

نسائية و توليدطبيب222141 043بناء زطجنوب حديقة الباسل- المدينة ,    المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس أحمد محي الدين معال

ي1ط, جانب ثانوية القدموس, الشارع العام, قدموسمدينة- طرطوس طرطوس أحمد مرشد مارية
قلبيةطبيب656237 1043ط, بناء الهاشم فبى

ى, سوق النسوان, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس أحمد يونس ونوس ة2ط, فوق صيدلية الياسي  ى عينيةطبيب225163 2043ط , بناء كني 

أذن أنف حنجرةطبيب328229 043جنوب حديقة الباسلالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوس أديبة منصور طحومي

ا فوق فروج ابو عليمدينة- طرطوس طرطوس أكسم عزيز حفاف
جراحة عامةطبيب356055 043شارع الثورة فندق كليوبير

طبيب322846 2043ط , بناء استيفانفوق صيدلية عصام طباع, شارع الزهور, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس أنور سليمان خرصى
جراحة بولية و 

تناسلية

زا خرصى طة العسكريةجانب بنك بيمو, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس أيمن مي  عينيةطبيب224132 043قرب مركز الشر

عصبيةطبيب311420 043 231141 043شمال الصالة الرياضية- شارع ميسلون - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس احمد سليم درويش

أطفالطبيب213555 043جانب فرنس بنك, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس احمد علي يوسف

ى القديم, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس اعتدال حسن بالل صدريةطبيب323155 043مقابل فندق شاهي 

ى شعبان جلديةطبيبOWN043 222497خلف الصدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس اقبال ياسي 

عينيةطبيب210627 043اول بناء غرب تجمع الثانوي, جنوب حيديقة الباسل, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس اكثم جودت احمد

ائيل مخول أطفالطبيب232908 043شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس الحسن جي 

طة العسكرية, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس انتصار سليمان درويش نسائية و توليدطبيب215488 043دوار الشر

أطفالطبيب212777 043جنوب مشفى الحاج صالح  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس اياد علي هوال

طب عامطبيب354000 043مقابل محالت الطرابلسي, شارع العريضمدينة- طرطوس طرطوس ايمان سليم مراد

جراحة عصبيةطبيبOWN043 325420شارع الزهور, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس ايمان عدنان علي

اس, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس باسل يونس شدود عظميةطبيب235536 043مقابل انير

أذن أنف حنجرةطبيبOWN043 225721شارع المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس باسم حسن يوسف
ى امدينة- طرطوس طرطوس باسم محمود حسي  أطفالطبيب350892 043شارع الثورة مقابل فندق كليوبير

جلديةطبيب319803 1043ط, قرب بنك عودة  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس بسام محمود علي

ادوسشارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس تمام علي خرصى طبيب319342 043مقابل فندق االنير
جراحة بولية و 

تناسلية

ياتل القديم- الفاخورة - شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس تميم محمود كنعان قلبيةطبيب326970 043مقابل سي 

ي عظميةطبيب328559 043فوق مختي  كريستينا, شارع هنانومدينة- طرطوس طرطوس جالل جورج اشح 

عينيةطبيب314281 043قرب بنك عودة  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس جمال محمد عباس

ي نسائية و توليدطبيب217211 043مقابل البنك المركزي  شارع عبد المنعم رياضمدينة- طرطوس طرطوس جنان أحمد زغيب 

أذن أنف حنجرةطبيب220683 043غرب ثانوية الكرامة  مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس جورج وليم دونا

داخليةطبيبOWN043 315656مقابل ملبوسات ازارو, شارع هنانومدينة- طرطوس طرطوس جوهان حبيب نهرا

ى, شارع الغديرمدينة- طرطوس طرطوس حسام احمد حسن ى الزراعيي  جراحة عامةطبيب328675 043جانب نقابة المهندسي 

طة العسكرية,  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس حسام علي احمد ي ط, دوار الشر طبيب328762 3043فوق بن العلب 
جراحة بولية و 

تناسلية

داخليةطبيب751417 043جانب صيدلية حسام أحمدشيخ سعدمدينة- طرطوس طرطوس حسان محمد غانم

ي, شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس حسن شحادة معال داخليةطبيب325380 043جانب البنك العرب 

 علي اسماعيل
ى جراحة عامةطبيب316296 043غرب الساعةالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوس حسي 



ى ميهوب سلمان صدريةطبيب315922315922 043جانب محمصة العنازي, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس حسي 

طبيب322833 043جنوب بنك بيمو-شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس حيدر سلمان سالمي
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب325435 043سوق النسوان, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس خلود مظهر هزيم

طة العسكرية, المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس خليل محمود سليمان نسائية و توليدطبيب317018 043جنوب مشفى الحاج صالحشارع الثورة شمال دوار الشر

جراحة عامةطبيب314994 043بناء شكيس- شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس راشد فاتح اسكندر

جراحة عصبيةطبيب537361 043مقابل صيدلية اديب بشورمدينة- طرطوس طرطوس رامي سميح الصائغ

ي ي طنسي دروب 
هضميةطبيب324280 043فوق ركن السنيورةشارع هنانومدينة- طرطوس طرطوس رابى

طة العسكرية مدينة- طرطوس طرطوس رباب علي عمران هضميةطبيب319766 043علي عثمان. فوق مخي  د- دوار الشر

ق مطبعة الزهراء, شارع الزهورمدينة- طرطوس طرطوس رب  عبد الهادي اسماعيل عينيةطبيبOWN043 214214شر

طبيب993233175بنمرة- الشيخ بدر مدينة- طرطوس طرطوس رداد علي احمد
جراحة بولية و 

تناسلية

طب عامطبيب436119 043خلف الثانوية- الشيخ سعد - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس رويدا سليمان بشي 

نسائية و توليدطبيب310104 310104043 1043ط , بناء الضبيط, الحمراتمدينة- طرطوس طرطوس ريم سليمان علي

مدينة- طرطوس طرطوس زكريا كميل حسن
طة العسكرية, الحمرات بناء , جانب مصبغة الحمرات, دوار الشر

1حسان حمزة ط
عظميةطبيب227447 043

طة, شارع الثورة, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس سامر عيس داود نسائية و توليدطبيب323398 043جنوب دوار الشر

وع مدينة- طرطوس طرطوس سامي خليل يوسف أطفالطبيب232398 043قرب الصالة الرياضية - 6المشر

ى, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس سامي عبد الحميد الحمدان أذن أنف حنجرةطبيب226225 043قرب سينما العباسية, شارع الحالقي 

عصبيةطبيبOWN043 318620  المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس سعد هللا يوسف ابراهيم

عينيةطبيبOWN043 319515جانب ثانوية الكرامة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس سلسل حبيب وقاف

عظميةطبيب324483 324483043 043جنوب الصيدلية العماليةمدينة- طرطوس طرطوس سلمان محمد محمد
ق صيدلية العماليةشارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس سمي  محمد مصطفى أذن أنف حنجرةطبيب319452 043شر

يالمشبكة, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس سندس محيا علي عينيةطبيب328992 043بناء البنك العرب 

نسائية و توليدطبيب328998 043المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس سىه علي محمد

ونكس, المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس شحادة علي سالمي ق سي  قلبيةطبيبOWN043 224537شر

يف يوسف أحمد ادوس  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس شر قلبيةطبيب325600 043فندق انير

عينيةطبيب325776 043بناء سمي  قدورمقابل حديقة الباسل, صالحيةمدينة- طرطوس طرطوس شهاب الدين محي الدين محمد

ي يونس محمود
ر
كة السعدي-شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس شوف جراحة عامةطبيب370615 043جنوب دار شر

عظميةطبيب329318 1043طابق , فوق احذية العروسشارع الثورة,   مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس صالح جي  حسن

طبيب221850 043دوار فيندارا,   فقاسةمدينة- طرطوس طرطوس ضياء حكمت البودي
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عامةطبيب736233 043مدخل سوق النسوان, شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عادل حامد برهوم

أذن أنف حنجرةطبيب234874 043غرب خيام الهنادوار الفقاسةمدينة- طرطوس طرطوس عبد الحميد ابراهيم حسن

قلبيةطبيب313501 043قرب مديرية النقلالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عدنان محمود عبدهللا

طبيب356478 043جانب فروج ابو علي, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس عدنان يوسف سلمان
جراحة بولية و 

تناسلية

ادوس  شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس عزيز نقوال وسوف أذن أنف حنجرةطبيب211690 1043ط, فندق انير

داخليةطبيبnew boy043 321320فوق وكالة , غرب حديق الباسل, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عصام عز الدين سلمان

ي, مدخل المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عصام علي ميهوب داخليةطبيبOWN043 319620جانب البتك العرب 

جراحة عصبيةطبيب324850 043  قصورمدينة- طرطوس طرطوس عصام عيس سلمان

جراحة عصبيةطبيب310593 043فوق بن أبو زهي - شارع النسوان - المشبكة العليا مدينة- طرطوس طرطوس عالء غسان شقوف

طبيبOWN043 325435قرب صيدلية الحياة, المشكبة مدخل سوق النسوانمدينة- طرطوس طرطوس علي احمد حامد
جراحة بولية و 

تناسلية



جراحة عامةطبيب319640 043شارع هنانو,   مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس علي صالح بالل

قلبيةطبيب313665 043الحمراتمدينة- طرطوس طرطوس علي محمد حبيب

طبيب212566 2043ط, مجمع سخية التجاري, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس علي محمد عباس
جراحة بولية و 

تناسلية

مدينة- طرطوس طرطوس علي وجيه حمود
مشبكة, جانب مجمع الحذاء االحمر, بناء مجمع داود التجاري 

3ط
جلديةطبيب228201 043

ى بناء نبيهدريكيش- الشارع العام, فجليتمدينة- طرطوس طرطوس علي يحب  حسي 
043  551396 043 

830240
طب عامطبيب831640 043

صدريةطبيب235353 043شمال صيدلية العماليةشارع الزهور, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس علي يوسف صالح

نسائية و توليدطبيب655727 043شارع مشفى الحياة,   قدموسمدينة- طرطوس طرطوس عماد شاكر حسن

جلديةطبيب329351 043خلف سينما العباسية, دوار الساعة, ساحة المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عماد عهد وسوف

ق الهالل االحمر, االنشاءاتمدينة- طرطوس طرطوس عمار ديب محمد طب األشةطبيب227071 043شر

طة العسكريةمدينة- طرطوس طرطوس عمار سليمان علي جلديةطبيب225756 043لحودية, شمال الشر

ي, شارع الثورة, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس عيس راشد داود داخليةطبيب323397 043جانب البنك العرب 

مدينة- طرطوس طرطوس غادة عبدو ناصيف
ي نت - مقابل تكسي حمودة - شارع الجالء -دريكيش

ى
جانب كاف

تروي
OWN043 561374نسائية و توليدطبيب

جراحة عامةطبيب219580 043الفاخورة جانب مشفى جورية- اللحودية مدينة- طرطوس طرطوس غدير خليل أبو دياب

المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس غياث محمد سليمان
ق - توسع ضاحية المجد  شر
ى مدرسة المتفوقي 

صحة عامةطبيب221863 043

ق صيدلية االملشارع هنانو, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس فاطمة بالل صدريةطبيب319640 043شر

مدينة- طرطوس طرطوس فايز محمد موش
طة العسكرية - اللحودية  ادوس طابق - دوار الشر بناء فندق أنير

ي
ثابى

عظميةطبيب322711 043

طب عامطبيب856160 043الدكيلة-الحميديةمدينة- طرطوس طرطوس فهيم هاشم محمود

جراحة عامةطبيب218501 043بناء الحذاء االحمر  مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس فواز كمال محمد

عظميةطبيب801005 043القمصية مقابل البلديةمدينة- طرطوس طرطوس قاسم حسن يوسف

طب عامطبيب651071 043شارع برمانة المشايخمدينة- طرطوس طرطوس قصي محمود الخطيب

جراحة عامةطبيب324266 043مشبكة العليا, جنوب حديقة الباسلمدينة- طرطوس طرطوس قيس ابراهيم الشيخ

طبيب315475 043 328155 043جانب صيدلية مبى تفاحةشارع الثورة,   مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس كفاح يوسف الضايع
جراحة بولية و 

تناسلية

طب األشةطبيب231141 043مجمع البدرشمال دوار الفقاسةمدينة- طرطوس طرطوس لببى اسماعيل أحمد

نسائية و توليدطبيب312919 043جانب كنيسة السيدةمدينة- طرطوس طرطوس لميس محسن ابراهيم

ق الصيدلية العمالية, جانب بنك بيمومدينة- طرطوس طرطوس لينا محمد مخيي  جلديةطبيب311919 043شارع الثورة , شر

عظميةطبيب712920 2043ط   شارع البنكمدينة- طرطوس طرطوس مازن محمود عثمان

وان,   الحمرات مدينة- طرطوس طرطوس ماهر اسيد بسطاطي يدشارع القي  أذن أنف حنجرةطبيب216317 043خلف صندوق توفي  الي 

قلبيةطبيب314236 043جانب العقارية الجديدة- شارع ميسلون مدينة- طرطوس طرطوس محسن علي مهنا

ي, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس محسن محمد يوسف
جراحة عامةطبيبOWN043 365473دوار الطالئع خلف حلويات الحورابى

عظميةطبيب318015 1043ط , بناء وسوفشارع الثورة,   مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس محمد اسماعيل جنود

طب طوارئطبيب222119 043شمال المؤسسةاالنشاءات جانب الهالل الحمرمدينة- طرطوس طرطوس محمد ديب محمد

ق قرص العدل مدينة- طرطوس طرطوس محمد سنان محسن محمد طبيب219449  043مقابل فرع المرور- شر
جراحة بولية و 

تناسلية

جراحة عصبيةطبيب223023 043مجمع الحذاء االحمرمجمع الحذاء االحمر- المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس محمد عبد الحميد خليل

طب األشةطبيبOWN043 750270شارع بسماقةمدينة- طرطوس طرطوس محمد علي زهيا

مدينة- طرطوس طرطوس محمد علي سليمان
فوق محل نور , 3مجمع عمريت ط, غرب دوار الساعة, مشبكة

الدين
جلديةطبيب324018 043

عينيةطبيبown043 213773شارع الزهورمدينة- طرطوس طرطوس محمد معال



غدد صم وسكريطبيب324925 043غرب مدرسة الكرامةمدينة- طرطوس طرطوس محمد هالل رستم

ى ديب طبيب222497 043شارع صالح العليخلف الصيدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس محمد ياسي 
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب362330 043دوار امن الدولة, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس محمد يوسف حمود

طبيب322244 043سوق النسوان, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس محمد يوسف عبد هللا
جراحة بولية و 

تناسلية

نسائية و توليدطبيب319090 043جانب محالت العروسالمشبكةمدينة- طرطوس طرطوس محمد يونس جماله

جلديةطبيب324489 043فوق دنيا األطفال  مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس محمود حبيب دلول

طبيب043230320جانب محمصة الفنارة, شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس محمود عبد الكريم العلي
كلية وارتفاع 

ي
يابى الضغط الشر

شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس مدين علي محمد
طة العسكرية  جانب الشر

ي طابق اول فوق بن العلب 
هضميةطبيب316104 043

صحة عامةطبيب223891 235172043 043الجمعية السكنية, جانب حديقة المرورمدينة- طرطوس طرطوس مريم سليم درويش

ي
ي, حي حديقة الباسلمدينة- طرطوس طرطوس مصطفى أحمد تركمابى

ى
هضميةطبيبOWN043 222996شمال المركز الثقاف

طة العسكريةشارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس منار نعمان عيس نسائية و توليدطبيب325963 043 جنوب الشر

طة العسكرية, شارع الثورة مدينة- طرطوس طرطوس منذر خرفان دغيم جراحة عامةطبيب229918 043دوار الشر

د, شارع الزهور, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس منذر علي عبدهللا  كامل علي.بناء مخي 
طبيب311901 043مبى

جراحة عامة 

وجراحة أوعية

غدد صم وسكريطبيب222629 043بناء مخي  نهيب بشورمقابل الخطوط الجوية السورية, شارع عدنان المالكيمدينة- طرطوس طرطوس مبى ابراهيم المحمد

عينيةطبيبOWN043 212566المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس مها محمود عيس

كة االهلية, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس ميسم نوروز حبيب عظميةطبيبOWN043355448غرب شر
ى طب طوارئطبيبOWN034 626849جانب الكازرية, خربة المعزةمدينة- طرطوس طرطوس نادر علي حسي 

ي
يالمنشية, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس نبيل احمد سوريبر

طبيب324165 043مقابل مكتبة السوريبر
جراحة بولية و 

تناسلية

عظميةطبيب229560 1043ط , 7بناء رقم سوق الذهب, الوحدةمدينة- طرطوس طرطوس نقوال ادوار حداد

طب طوارئطبيب355163  043مقابل كيلوباترا-- شارع الثورة- حي العزيز مدينة- طرطوس طرطوس نهاد محمود سليمان

نسائية و توليدطبيب318117 043المشبكة, سوق النسوانمدينة- طرطوس طرطوس نوال محمد غنام

ق مشفى جورية,   الفاخورية مدينة- طرطوس طرطوس هالة دانيال داود نسائية و توليدطبيب216032 043شر

صدريةطبيبOWN043 316126مقابل فندق دانيال, شارع الوحدةمدينة- طرطوس طرطوس هيثم توفيق عرنوق

بارة, شارع الثورة, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس هيثم محمود غانم طبيب323576 043بناء الي 
جراحة بولية و 

تناسلية

طبيب218281 043شمال مشفى الحاج صالح, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس هيثم وجيه خضور
جراحة بولية و 

تناسلية

ح طمدينة- طرطوس طرطوس وائل جودت طحموش ى جراحة عامةطبيب222222 043شارع الثورة - 2بناء قني 

نسائية و توليدطبيب322944 318644043 2043فوق وكالة مابكو ط- مقابل ثانوية الكرامة - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس وائل علي تفاحة

شارع الثورة, المشبكةمدينة- طرطوس طرطوس وائل محمد خليل
ونيكس,  كة سي  مقابل شر

ق المؤسسة االستهالكية شر
عظميةطبيب225721 043

 كامل علي. مقابل مخي  د- شارع الزهور - المشبكة مدينة- طرطوس طرطوس وسيم علي صالح
عظميةطبيب527800 043مبى

طةمدينة- طرطوس طرطوس والء علي زهرة أذن أنف حنجرةطبيب938252678ميبى مشفى الحاج صالح, دوار الشر

جراحة عامةطبيبOWN043 437340 043 310255جانب دوار الساعة, مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس ياش محسن العلي

يمدينة- طرطوس طرطوس ياش محمد كابر
ر
ف طب طوارئطبيب314767 043الكورنيش الشر

ى أحمد سليمان طبيب324896 3043ط , بناء داوودشارع الزهور,   مشبكةمدينة- طرطوس طرطوس ياسي 
جراحة بولية و 

تناسلية



ى أحمد صالح جلديةطبيب210016 2043مشبكة, مركز الحذاء االحمر, طابق مدينة- طرطوس طرطوس ياسي 

ى محمد يونس ي, المشبكة العليامدينة- طرطوس طرطوس ياسي  أطفالطبيب329093 043شمال البنك العرب 

أذن أنف حنجرةطبيب328348 043المشبكة العليا , غرب تجمع الثانوياتمدينة- طرطوس طرطوس يامن سامي ونوس

هضميةطبيب657255 043مقابل صيدلية سمرالمقصقدموسطرطوس   رامز سلمان عبود

نسائية و توليدطبيب656677 043مقابل مرصف التوفي قدموسطرطوس   نجيبة محمود عيس

جراحة عامةطبيب656653 043شارع القصور,المقص, اول طريق الجردقدموسطرطوس   هيثم علي حيدر

أطفالطبيبOWN043 655507بجانب مرصف التوفي قدموسطرطوس  وائل بدور بدور

داخليةطبيب785567 043نعمو الغربية- القدموس قدموسطرطوس عال احمد حسن

أذن أنف حنجرةطبيب656646 043مقابل الكراجقدموسطرطوس محسن يوسف علي

طب عامطبيب582860 043دوير الملوعةمشبر الحلوطرطوس علي موش يوسف

جراحة عامةطبيب944359510شارع المطل االخرصىمشبر الحلوطرطوس نقوال غنوم غنوم

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

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

الوسىطالقامشليالحسكة عبد الرحمن عبد العزيز رسول
ي تمام  جانب عيادة - شارع أب 

د يوسف بطرس سابقا
052 426834

عيادات 

االسنان

شارع البلديةمدينة- السويداء السويداء احسان عارف االطرش

مقابل - سوق القمح 

ي  قبو أول - صيدلية الحلب 

بناء عبدهللا مزهر

016 212327
عيادات 

االسنان

ي
ى
237692 016الطابق الرابع- برج السويداء مول - شكيب أرسالن . شمدينة- السويداء السويداء حسام مصطفى الشوف

عيادات 

االسنان

243418 016المزرعةمدينة- السويداء السويداء عاصم سالم رحال
عيادات 

االسنان

250486 016 فوق صيدلية السماحساحة الفخارمدينة- السويداء السويداء غسان فارس عزي
عيادات 

االسنان

ساحة سلطان األطرشمدينة- السويداء السويداء فارس حمود حمود
ي 
بناء جهاد - شارع الشعرابى

ابو عسلي
016 252135

عيادات 

االسنان

مدينة- السويداء السويداء معن فضل هللا ثابت
شمال فرع المؤسسة العامة السورية - ساحة سلطان األطرش 

ى بناء بدران األطرش طابق ثالث للتأمي 
016 228802

عيادات 

االسنان

250361 016ساحة الفخارشارع الشهيد يوسف جربوعمدينة- السويداء السويداء نبيل سليم المحيثاوي
عيادات 

االسنان

يمدينة- السويداء السويداء نضال حسن المرصي
231310 016بناء جهاد ابو عسليشارع الشعرابى

عيادات 

االسنان

ي
ي يوسف الدمشفر

يمدينة- السويداء السويداء هابى
شارع الشعرابى

بناء جهاد أبو عسلي طابق 

ي
ثابى

016 252441
عيادات 

االسنان

213566 016جانب الفرن اآللي- برج ادم - شكيب أرسالن . شمدينة- السويداء السويداء يحب  جاد هللا خزعل
عيادات 

االسنان



ي
731058 016العفينةالقرياالسويداء نواف محسن قرموشر

عيادات 

االسنان

ي 211119 016ضمن مركز شعف الصحيصلخدالسويداء محمد عمر سنقر غريب 
عيادات 

االسنان

757555 016بناء الجمعية الفالحيةصلخدالسويداء وسام نزيه صبح
عيادات 

االسنان

ى الغزي 2235200 014شارع عبد المنعم رياضخان أرنبةالقنيطرة سمر حسي 
عيادات 

االسنان

وع السابعالزراعةالالذقية انعام علي حسن المشر

موقف - الشارع الرئيسي 

بعد صيدلية صفا - المعهد 

شبيب

041 420756
عيادات 

االسنان

245090 041فوق محالت سكيفسوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقية أكرم محمد عادل صادق
عيادات 

االسنان

848640 041 فوق صيدلية سليم الخي  الشارع الرئيسيالقرداحةالالذقية كمال علي اسعد
عيادات 

االسنان

ي الجديدة اذار8شارع الالذقية أيهم أحمد منصور 414869 041جانب مقىه الملكيالريح 
عيادات 

االسنان

ينالالذقية اسامة خليل ابراهيم 441838 041شارع الثورةضاحية تشر
عيادات 

االسنان

ى زريق وع الصليبيةالالذقية تميم امي  قرب جامع غريبمشر
 فوق معجنات عواد مقابل 

مقىه الكرامه
041 465423

عيادات 

االسنان

ي الي عازر
شارع العوينةالشيخ ضاهرالالذقية جوبى

جانب جامع عبادة ابن 

الصامت
041 245397

عيادات 

االسنان

وع الصليبيةالالذقية حنا عبدهللا برب  هان 467960 041مقابل بنك بيموشارع القدسمشر
عيادات 

االسنان

شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية سامر جورجس شكو
مقابل مصطوصف الصحة 

المركزية
041 468058

عيادات 

االسنان

ينالالذقية عدالء يونس عبود شارع الجمهوريةضاحية تشر

وع الزين قرب مدرسة  مشر

خلف , فارس معروف صبيح

التوتة

041 451480
عيادات 

االسنان

465409 041مدخل العنايةالشيخ ضاهرالالذقية علي ناظر سقور
عيادات 

االسنان

ي جاد شلفة 463761 041سوق الصفنالشيخ ضاهرالالذقية كاب 
عيادات 

االسنان

ينالالذقية مازن بدر زوان 414336 041قرب القيادة البحريةضاحية تشر
عيادات 

االسنان

وع القلعةالالذقية مراد محمد سلوم دوار هارونمشر
اد )شارع سوريا  أوتسير

بية جانب أزهار فيتونيا (الير
041 219885

عيادات 

االسنان

وع الزراعةالزراعةالالذقية نورس محمد بصل مشر
ى مقابل فندق  شارع الياسمي 

زنوبيا
041 556479

عيادات 

االسنان

وع الزراعةالزراعةالالذقية يمان الزبي  أحمدآغا 433374 041جانب صيدلية عروة بركاتمشر
عيادات 

االسنان

العمارةجبلةالالذقية ندى محمد برسوما
- شارع العماره الرئيسي 
ى مقابل حلويات أبو اللي 

041 803910
عيادات 

االسنان



يتلالعمارةجبلةالالذقية يزن مالك كاسو 806190 041مقابل مركز سي 
عيادات 

االسنان

2255704 021مببى عاصيشارع زكي باشا, الجميليةمدينة- حلب حلب   أحمد عمر السلطان
عيادات 

االسنان

السليمانيةمدينة- حلب حلب   رامي اسكندر جلو

فوق ,  مقابل مشفى سلوم

, بناء حداد- ملبوسات رندير 

4ط

021 4666611
عيادات 

االسنان

  شارع النيالمدينة- حلب حلب   شكيس اسحاق اسكانيان
مقابل كنيسة الشيان 

الكاثوليك
021 4644769

عيادات 

االسنان

ي
2277160 021مقابل مببى العطريالجميليةمدينة- حلب حلب  أنس محمود دملحى

عيادات 

االسنان

4440105 021شارع عوجة الجبالسليمانيةمدينة- حلب حلب انطوان جورج سباط
عيادات 

االسنان

المحافظةمدينة- حلب حلب انور احمد حجازي

كة  دوار البولمان جانب شر

 
ً
ي- الشاج صباحا

: عنوان ثابى

ة  مقابل مزين - سوق الخرصى

الجمال

021 2684582
عيادات 

االسنان

2211442 021شارع اسكندرون,   جميليةمدينة- حلب حلب باسل محمد كردي
عيادات 

االسنان

ي 2214883 021حفارالشيان الجديدةمدينة- حلب حلب بيي  كريم شباب 
عيادات 

االسنان

السليمانيةمدينة- حلب حلب تامر ميشيل حفار
فوق بن - شارع الكالس 

2الطابق - الدلة 
021 4468097

عيادات 

االسنان

الجميليةمدينة- حلب حلب جمال محمد وحيد االصيل
ي لجامع 

امام الباب الخلفى

الصديق
021 2263000

عيادات 

االسنان

عوجة الجبمدينة- حلب حلب جون عبد االحد ميناس
فوق - شارع الكوكتيالت 

مطعم الطيب
021 4656696

عيادات 

االسنان

2211442 021شارع اسكندرون,   جميليةمدينة- حلب حلب رهف محمد كردي
عيادات 

االسنان

5733054 021مقابل مدرسة الكمال- الحي الثالث - الحمدانية مدينة- حلب حلب زكريا احمد حموي
عيادات 

االسنان

ي مالح
الشيخ طهمدينة- حلب حلب سامر محمد حسبى

ين مقابل  عند جش تشر

صيدلية المحطة
021 4441669

عيادات 

االسنان

212949 021ساحة العزيزيةمدينة- حلب حلب سمعان جوزيف زيربه
عيادات 

االسنان

ابة يتل- عوجة الجب مدينة- حلب حلب فتحي منصور جوزيف شر 4667056 021خلف السي 
عيادات 

االسنان

شارع النيلمدينة- حلب حلب محمد انور جلب

جمعية - اخر شارع النيل 

طابق  - 7بناء رقم - الصحة 

ي
ارصى

021 2688989
عيادات 

االسنان

الحمدانيةمدينة- حلب حلب محمد بشي  بكري

جانب سوق - الحي الثالث 

جانب الصيدلية - الهال 

3ط - 25بناية - الزراعية 

021 5710546
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

كة ام السليمانيةمدينة- حلب حلب ناض ديب سمعان ي - خلف شر
4468619 021ان- بر

عيادات 

االسنان

ي عزيز ابو حامضة
الشارع العامالسقيلبيةحماة طوبى

033 6773707 033 

698082

عيادات 

االسنان

6774383 033الشارع الرئيسيالسقيلبيةحماة غادة مطانيوس طراد
عيادات 

االسنان

6773649 033السوق الرئيسيالسقيلبيةحماة غياث عبد المسيح ضاهر
عيادات 

االسنان

932555426السوق الرئيسيالسقيلبيةحماة 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 القديسي 
عيادات 

االسنان

الطريق العامالسقيلبيةحماة يطرس ضاهر الضاهر
033 6775515 033 

6774500

عيادات 

االسنان

4857267 033قمانةالريف- حماة حماة باسل محمد ابراهيم
عيادات 

االسنان

ى يونس الجمال 4988241 033قرية الموعةالريف- حماة حماة حسي 
عيادات 

االسنان

2228225 033الباروديةالريف- حماة حماة نرص عبد الرحمن عبد الرحمن
عيادات 

االسنان

ي الفداء المدينة- حماة حماة سح  محمد الخطيب 2211850 033جانب جامع القان- الباشورة - شارع اب 
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

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

2523111 033بناء فندق النواعي - مقابل مطعم علي بابا - ساحة العاصي المدينة- حماة حماة محمد احمد العبد هللا
عيادات 

االسنان

ى اللوزة المدينة- حماة حماة محمد عالء الدين حسن المرصي 2316255 033مقابل الجب- دوار االسكان - عي 
عيادات 

االسنان

2521856 033دوار المحطة خلف مطعم قيطازالمدينة- حماة حماة محمد محمود الناض
عيادات 

االسنان



المدينة- حماة حماة وفاء محمد االبراهيم
ي الفداء -طريق حمص   جانب - الجزيرة الرابعة - ضاحية اب 

مدرسة شحود بغدادي
033 2316390

عيادات 

االسنان

7558707 033غرب الثانوية- الشارع العام سلحبحماة توفيق خي  بك
عيادات 

االسنان

8834404 033سوق القماش- شارع السعن سلميةحماة أمجد منجد عجمية
عيادات 

االسنان

ي- بناء الضحاك ساحة الحمام االثريسلميةحماة احمد محمود العيس
ي فبى

8834464 033طابق ثابى
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

8817329 033شارع الثورةسلميةحماة غفران علي مسعود
عيادات 

االسنان

8826260 033شارع الثورةسلميةحماة ماجد علي زيد
عيادات 

االسنان

 الي سوق الخضارسلميةحماة ماهر علي الشيحاوي
8827762 033جنوب مشفى

عيادات 

االسنان

ي جانب الكنيسةمحردةحماة ابراهيم حبيب السلوم
ر
ف 473008 033 الحي الشر

عيادات 

االسنان

يمحردةحماة حبيب شحادة زحلوق
4735356 033جانب المركز الرياصى

عيادات 

االسنان

4734887 033مقابل مكتب االهلية- الشارع العام محردةحماة زياد فهد بلحوس
عيادات 

االسنان

ي محردةحماة فادي محفوض عقاد
ر
ف 4735653 033الشارع العام-  الحي الشر

عيادات 

االسنان

يمصيافحماة تمام عدنان البيطار الشارع الغرب 
033 7716448 033 

7714736 033 7714737

عيادات 

االسنان

7712813 033بجانب الهاتف االليمصيافحماة عبد المجيد محمد صالح
عيادات 

االسنان

7711470 033شارع الوراقةمصيافحماة علي رمضان مخلوف
عيادات 

االسنان

7677949 033جانب الطريق العام- البياضية مصيافحماة فراس نمر عيس
عيادات 

االسنان

7712295 033شارع الورامةمصيافحماة محمد محمود وسوف
عيادات 

االسنان

7122117 033وادي العيونمصيافحماة مناف عزت محمد
عيادات 

االسنان

 وادي النضارةالحواشحمص بسيم عيس النداف
- الشارع الرئيسي -  كفرا 

جانب حلويات الوادي
031 7734768

عيادات 

االسنان



المحطةالمحطةحمص البي  ميشيل عبد المسيح
 جانب جريدة العروبة 

والجوازات

031 2116985 031 

2138879

عيادات 

االسنان

يحمص بسام مني  عودة
طةالسنكريالمخرم الفوقابى 8830722 031مساكن الشر

عيادات 

االسنان

7730721 1031ط-  الساحة العامة كفراتلكلخحمص كميل عادل دبورة
عيادات 

االسنان

ي يوسف
القبوريف- حمص حمص ابراهيم بعيبر

جانب المؤسسة -  فاحل 

االستهالكية
031 7374999

عيادات 

االسنان

ي احمد برير
ر
7373855 031فاحلالقبوريف- حمص حمص راف

عيادات 

االسنان

988416598قرية خربة غازيطريق طرابلسريف- حمص حمص سليمان جمال ديب
عيادات 

االسنان

7186194 031 الشارع الرئيسي  منطقة الفبوريف- حمص حمص سليمان علي طراف
عيادات 

االسنان

القبوريف- حمص حمص فادي سلمان عيس

الطريق العام - قرية القناقية 

مقابل مفرق المدرسة - 

االبتدائية

031 7185512
عيادات 

االسنان

7185762 031 الشارع الرئيسيالقبوريف- حمص حمص محمود سليم سليم
عيادات 

االسنان

2755997 031بجانب مشفى الزعيم شارع جي  ضومطعكرمة الجديدةحمص  مازن حبيب ناض
عيادات 

االسنان

2616525 031مقابل قلعة العروس الشارع الرئيسيالزهراءحمص أياد نظىمي بلول
عيادات 

االسنان

جنوب مدرسة عكرمة المخزوميعكرمة الجديدةحمص احمد سميح معروف
جنوب مدرسة عكرمة 

المخزومي
031 2769228

عيادات 

االسنان

يالبغطاسيةحمص احمد صبحي محمد اكسم االتاشي
ر
ف 2455050 031جانب مكتبة عباسالكورنيش الشر

عيادات 

االسنان

كة الكهرباءاالنشاءاتحمص اميل توفيق طرابلسي 2136601 031بناء طرابلسي وأحوشمقابل شر
عيادات 

االسنان

ك هةحمص جورج رفيق الير ى 64بناء  شارع الشهداءاليى
031 2118191 031 

2118194

عيادات 

االسنان

ازيلاالنشاءاتحمص حسان راتب الفاخوري ازيل شارع الي  2112020 031 شارع الي 
عيادات 

االسنان

2115344 031خلف مساكن المصفاهالقصوركرم الشاميحمص راتب سعدهللا المنشف
عيادات 

االسنان

2616584 031شارع الجزاراالرمنحمص زياد اسعد ابراهيم
عيادات 

االسنان

ياالرمنحمص سمي  محمد علي
ي شارع النبيغة الزبيبى

2616656 031 النبيغة الزبيبى
عيادات 

االسنان

هةحمص شاردي عبدهللا جروج ى ياليى
ي شارع البستابى

2133134 031 شارع البستابى
عيادات 

االسنان

ي
ى
2752516 031شارع شكري هاللضاحية الوليدحمص صفاء محمود نيصاف

عيادات 

االسنان

2474525 031شارع الحميدية الرئيسيالحميديةحمص طالل عفيف الزهر
عيادات 

االسنان



2766900 031 جنوب مشفى الزعيم جنوب مشفى الزعيمعكرمة الجديدةحمص عبدهللا علي الخليلي
عيادات 

االسنان

طةضاحية الوليدحمص عماد محمود الملحم مساكن الشر
زاوية - الشارع الرئيسي 

5الشارع رقم 
031 2757877

عيادات 

االسنان

ي
ى
شارع شكري هاللعكرمة الجنوبيةعكرمة الجديدةحمص غبى محمود نيصاف

031 2766350 031 

2759400

عيادات 

االسنان

2636250 031جانب المرصف التجاريشارع زيدلاالرمنحمص كمال تركي السبعة
عيادات 

االسنان

2625957 031 الشارع الرئيسيمقابل مدرسة سناء محيدليالزهراءحمص مازن أحمد سليمان
عيادات 

االسنان

يالمحطةحمص مالك رفعت االسعد الكورنيش الغرب 
قرب - غرب مشفى الحياة 

بية مديرية الير
031 2471346

عيادات 

االسنان

2120954 031شارع حسان بن ثابتساحة الحاج ثابتالمحطةحمص محمد بشي  محمد صالح الجندلي
عيادات 

االسنان

ي
يوادي الدهبحمص محمود انور الجورابى 2760600 031بالقرب من محالت االيهم شارع الخرصى

عيادات 

االسنان

ي شارع الملعب البلديالغوطةحمص مروان ظهي  الدروب 
مركز - مقابل المسبح البلدي 

ي الحمراء الطب 

031 2221103 031 

2221161

عيادات 

االسنان

هةحمص نورما شي بالن ى 2137767 031 شارع سحبان شارع سحباناليى
عيادات 

االسنان

يالحميديةحمص هيثم فؤاد غرير 2461864 2031بناء برج الديك طالكورنيش الغرب 
عيادات 

االسنان

2765320 031شارع العشاقعكرمة الجديدةحمص اسمامة رباحي رباحي
عيادات 

االسنان

4408601 031قرب الكراج الرئيسيقطيناحمص جورج ميشيل صباغ
عيادات 

االسنان

2752997 031بيت الطويلشارع شكري هاللوادي الدهبحمص فواز حسن مندو
عيادات 

االسنان

ىدرعا محمد احمد الحمصي يالصنمي  858312 015مجمع النور الطب 
عيادات 

االسنان

221257 015مقابل حلويات العروسة-  حي السبيل - المحطة مدينة- درعا درعا امل محمد الصبيح المحايد
عيادات 

االسنان

الطريق المؤدي ال عروس الجبالمزةدمشق حسن سمي  اسعد
نزلة مطعم- مدرسة  86  

الزين
011 6666223

عيادات 

االسنان

مساكن برزةبرزةدمشق محمد جالل الدين مصطفى
نزلة -  مقابل مشفر حاميش 

يد  3بناء رقم - الي 
011 5133997

عيادات 

االسنان

5421775 011مقابل النادي العائليباب توماقصاعدمشق   حبيب مثلج السلوم
عيادات 

االسنان

مساكن برزةبرزةدمشق   سعيد محمد محرصى
- مقابل السكن الجامعي 

شارع فالفل عل كيفك
011 5122918

عيادات 

االسنان

ي
شارع ناظم باشامهاجريندمشق  بشار عادل مسوبر

جانب قسم - شارع مصطبة 

الصالحية
011 3741985

عيادات 

االسنان

2316030 2011ط, بناء الهالل األحمر ساحة يوسف العظمةصالحيةدمشق  صفوان فؤاد جابر
عيادات 

االسنان



ى 2742495 011موقف فيديو هبةساحة شمدينركن الديندمشق أحمد عبد هللا شاهي 
عيادات 

االسنان

2726882 011جانب ادارة الحجبكاريركن الديندمشق أحمد ناظم طلس
عيادات 

االسنان

وع دمردمشق ابراهيم عازر البشارة 3164946 26011سوق 7جزيرة مشر
عيادات 

االسنان

4463326 011بناء مطعم العالليبناء مطعم العالليعرنوسدمشق احمد صالح الدين اللولو
عيادات 

االسنان

ى بكداش سوق الخضار شارع حافظ ابراهيمالشعالندمشق احمد محمد معير
011 3311721  011 

3313940

عيادات 

االسنان

ى86مزة المزةدمشق احمد يوسف محمد 6633084 011 جانب صيدلية مجدولي 
عيادات 

االسنان

ي 
ي التقبى

ساحة الشهبندرمزرعةدمشقمنصور رفاعي العاصي-  المركز السبى

شارع مجلس الوزراء القديم 

مقابل مركز باسل االسد 

ي الطب 

011 44676776
عيادات 

االسنان

ى الشاوي 5421233 6011الجادة - مقابل بينتون برج الروسقصاعدمشق الياس حني 
عيادات 

االسنان

وع دمردمشق اياد عبد الرزاق الونوس مساكن الحرسمشر
مقابل - آخر خط الشفيس

صيدلية غفار حيدر
011 6633389

عيادات 

االسنان

يدمشق اياد كمال المهنا
شارع الناضةزبلطابى

 , 12بناء رقم - كورنيش 

القيو
011 4617775

عيادات 

االسنان

ي 4444500 011مقابل مشفى الزهراويمقابل مشفى الزهراويقصاعدمشق بسام شكيس دروب 
عيادات 

االسنان

الزاهرة القديمةزاهرةدمشق بسام مني  العسة

تقاطع الزاهرة مع المتحلق 

ي  فوق مطعم طارق , الجنوب 

ف-  مببى شر

011 8889555
عيادات 

االسنان

دان ى السالمساحة باب مصلباب مصلدمشق جهاد محمد بشي  الي  8818435 011فوق مخي 
عيادات 

االسنان

4475217 011بناء الحدادشارع مارسيل كرامةقصاعدمشق جورج غسان الحداد
عيادات 

االسنان

ي
يشارع العابددمشق حمدو عبد الكريم القاصى 4449444 011جادة البحير

عيادات 

االسنان

ي فواز شلش
ى
مقابل دخلة المدارسمقابل ازياء المليوني دويلعةدمشق راف

011 4729607 011 

4731898

عيادات 

االسنان

وع دمردمشق رجاء علي أحمد حي الورودمشر
جانب صيدلية حي - الكازية 

4الورود
011 3129225

عيادات 

االسنان

ي
6625166 011 موقف السوق مزة جبلالمزةدمشق رنوة صديق صدقبى

عيادات 

االسنان

وع دمردمشق سائر محمود حسن 3131556 011مقابل مكتب المختارحي الورودمشر
عيادات 

االسنان

يقصاعدمشق سامر يوسف خياطة
يغسابى

4421312 011نزلة الغسابى
عيادات 

االسنان

3312777 12011بناء رقم شارع الحمراءالحمراءدمشق سامي جوزيف فتوح
عيادات 

االسنان



ىفردوسدمشق سعيد سمي  عواد تجهي 
بناء - فوق مكتبة ابن سينا 

كردوس طابق اول
011 2240938

عيادات 

االسنان

6667585 011 خلف بن ابو سمرةشيخ سعدالمزةدمشق سليمان خرصى سليمان
عيادات 

االسنان

2252262 011 مقابل بناء جريدة الثورةجريدة الثورةكفرسوسةدمشق سهي  محمد السكاف
عيادات 

االسنان

ين عدنان الخطيب دمر الغربيةدمردمشق سي 
مقابل -  الحارة الجديدة 

ي
صيدلية عال القاصى

011 3116514
عيادات 

االسنان

مساكن برزةبرزةدمشق شحادة محمود سليمان

بعد جامع -  شارع العام 

جانب - ابراهيم الخليل 

برصيات النايا

011 5126955
عيادات 

االسنان

ي وع دمردمشق صفوان محمد قرب  3130400 7011 بناء رقم 11جزيرة مشر
عيادات 

االسنان

شيخ سعدالمزةدمشق طارق علي قاسم
مقابل -   فوق عصي  فريش 

14بنايلت 
011 6640383

عيادات 

االسنان

5443335 011مقابل مطعم شادوزشارع الديرباب تومادمشق عبد هللا جورج حداد
عيادات 

االسنان

وع دمردمشق عمار عبد الوهاب القصص 3120842 011خلف سوق السابعة - 8برج 7جزيرة مشر
عيادات 

االسنان

شارع معن بن زائدةبرامكةدمشق عمار علي حامضة

ى  - جانب مجمع االمويي 

بناء - مقابل القيادة القومية 

القدشي

011 2124763
عيادات 

االسنان

يالجش األبيضدمشق عمر زهي  غزال
3320198 011شارع زهراءطليابى

عيادات 

االسنان

ي ديب
قيةالمزةدمشق غيالن هابى فيالت شر

مفرق برج -  شارع المطار 

بناء االخاء, تالة 
011 6111150

عيادات 

االسنان

ي
2321222 011برج الصالحيةالشارع العامشارع العابددمشق فؤاد صالح الدين مهايبى

عيادات 

االسنان

86مزة المزةدمشق قيس محمود علي
آخر خط الشفيس جانب 

بقالية فادي
011 6625515

عيادات 

االسنان

5424424 011بناء حتحوتجانب تسجيالت المحطةباب تومادمشق ماهر سمعان حداد
عيادات 

االسنان

6315231 011جانب مدرسة االسكندرونتضامندمشق محسنة حمود الدعبل
عيادات 

االسنان

ىدمشق محمد باسم محمد دعبول ي دوار سوق الخضارشارع االمي  5441236 1011ط, بناء قهوح 
عيادات 

االسنان

ى بيةالجش األبيضدمشق محمد جميل أحمد ياسي  3322579 1011, الطابق 28بناء رقم دوار وزارة  الير
عيادات 

االسنان

ى ابن العميد رقم مقابل افران ابن العميدركن الديندمشق محمد خالد مصطفى الحامد 2720009 4011مخي 
عيادات 

االسنان

4423525 011بجانب أدارة التجنيد العامةشارع مرشد خاطرشارع بغداددمشق محمد سامر وليد شحرور
عيادات 

االسنان

ي ي كاتب  4458092 011القبو-  تحت مديرية الصحة ساحة الشهبندرمزرعةدمشق محمد عز الدين عرب 
عيادات 

االسنان



3716306 43011بناء شارع منصورمهاجريندمشق محمد علي حمادة
عيادات 

االسنان

اد المزةالمزةدمشق محمد فاتح زاهر عنبتاوي 6615681 011 حلف مشفى الرازياتوسير
عيادات 

االسنان

4444598 011بناء صيادلة الريفشارع بغدادشارع بغداددمشق محمد فادي نظىمي ديروان
عيادات 

االسنان

مساكن برزةبرزةدمشق محمد فراس انور قاسم
جانب -  نادي قاسيون 

جامع الرحمة
011 5141593

عيادات 

االسنان

4423629 011بعد حلويات نفيسةشارع عمر المختارعرنوسدمشق محمد لؤي محمد زهي  اسطنبولي
عيادات 

االسنان

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق محمد مازن زهي  حواصلي
- رئاسة مجلس الوزراء 

مقابل مركز أدهم اسماعيل
011 4420134

عيادات 

االسنان

2757235 011ساحة الجبةشارع نسيب البكريالجش األبيضدمشق محمد مروان القدشي
عيادات 

االسنان

الشارع الرئيسيالشعالندمشقنهاد حموي. محمد مني  م
ي  مقابل - شارع حبوب 

المؤسسة العامة االستهالكية
011 3345965

عيادات 

االسنان

ي شارع خالد بن الوليددمشق محمود محمد عموري 2216927 011 مقابل جامع زيد1ط,  مجمع ملص الطب 
عيادات 

االسنان

ى زكريا بركات وع دمردمشق معير 3 جزيرة مشر

جانب جانب جامع خالد بن 

بناء االنشاءات - الوليد 

العسكرية

011 3135391
عيادات 

االسنان

ي
ي ببى 5428906 011مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنسيقصاعدمشق ميشيل جورح 

عيادات 

االسنان

ة ىمساكن برزةبرزةدمشق ميشيل عطا جي   الحسني 
5127374 011مقابل مشفى

عيادات 

االسنان

برج الروسقصاعدمشق ميشيل نيقوال زعرورة
ي 
مقابل - شارع بطرس بستابى

صيدلية القصاع
011 5427366

عيادات 

االسنان

ساحة الشهبندرمزرعةدمشق نظريت بوياجيان
بناء - شارع عمر المختار 

حزب الشيوعي السوري
011 4440689

عيادات 

االسنان

يجادة السهمالجش األبيضدمشق وليد محمد صالح الدين الخربوطلي
3331879 011بناء العجان طابق أرصى

عيادات 

االسنان

4428055 011مقابل السفارة البلغاريةمقابل السفارة البلغاريةعرنوسدمشق وهب محمد زيود
عيادات 

االسنان

ي عوض انتقاطع شارع الثورة مع شارع بغدادشارع الثورةدمشق ميالد جرح  2324444 011بناء الطي 
عيادات 

االسنان

جديدة عرطوزريف دمشق   حسام الدين غصوب غصوب
فوق سوبرماركت , مقابل فروج عبد الحميد ,  شارع الجالء 

حمودة
مقابل صيدلية رهف

011 68099100 011 

6800075

عيادات 

االسنان

5621467 011بناء كحولشارع الروضة جانب روضة طالئع جراماناجرماناريف دمشق   أمل بطرس نسب
عيادات 

االسنان

جرماناريف دمشق   جواد نديم حداد
فوق مفروشات - مقابل موقف الروضة -  الشارع الرئيسي 

السلطان
011 5610070

عيادات 

االسنان

5645935 011 شارع مطعم النوافي جرماناريف دمشق   عزيز مطانيوس مواس
عيادات 

االسنان



5624754 011بناء الدكاكدخلة عصي  هاواي, شارع سلطان االطرش , حي الوحدة جرماناريف دمشق  فادي عيس أبو سمرة
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

5641857 011جانب البلدية القديمة, فوق مطعم النجوم, الشارع الرئيسيجرماناريف دمشق فهد أنطون ساحلي
عيادات 

االسنان

ساحة السيوفجرماناريف دمشق مراد سعيد المشة
مقابل عيادة يوسف برو 

الشعاعية
011 5635294

عيادات 

االسنان

ي- مقابل حلويات نبيل نفيسة - ساحة الرئيس جرماناريف دمشق وهيب مطانيوس خرما 5615967 011بناء المختار الحلب 
عيادات 

االسنان

ف فايز سالمة 6733614 011موقف الفرنصحناياريف دمشق أشر
عيادات 

االسنان

أ , 3جزيرة , ضاحية األسدحرستا- ضاحية األسد ريف دمشق عادل جوزيف عبد الكريم خيىمي ي, 10محرصى
طابق أرصى

طابق  , 10 أ3بناء رقم ب

ي
أرصى

011 5350362
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

7234994 011مقابل صيدلية مروان- شارع المدرسة معضمية القلمونريف دمشق كناز دياب دياب
عيادات 

االسنان

OWN043 733880دوار وادي العيون, مركز المدينةالشيخ بدرطرطوس   بسام سعيد شعبان
عيادات 

االسنان

734918 043مقابل الخدمات الفنيةالشيخ بدرطرطوس أيمن محمد حسن
عيادات 

االسنان

يدالشيخ بدرطرطوس فاتن صالح حيدر 733740 043طريق الي 
عيادات 

االسنان

شارع القوتليبانياسطرطوس   عتاب أحمد ديب
بناء - شارع جول جمال 

الياس حبيب
043 712399

عيادات 

االسنان

يا الوردة الحمراء, شارع جول جمالبانياسطرطوس حسان محي الدين شيحا OWN043 718690فوق كافتي 
عيادات 

االسنان

القصوربانياسطرطوس ماهر علي محمد

- حي القصور الشمالي 

- مدخل مساكن المصفاة 

بناء ابو سعيد جبور

043 711405
عيادات 

االسنان

شارع القوتليبانياسطرطوس وفاء ابراهيم زيدان
فوق - جانب الكنيسة 

صيدلية علي شدود
043 710851

عيادات 

االسنان

425477 043 طريق عامقريه بدريةدريكيشطرطوس شادي علي ريه
عيادات 

االسنان



يصافيتاطرطوس   حسن سعيد عباس ي الحي الغرب 
ى الرياصى 536200 043جانب نادي شاهي 

عيادات 

االسنان

قيةصافيتاطرطوس بسام يوسف درويش 524281 043بناء سالم جبور- الكراج الساحة الشر
عيادات 

االسنان

524349 043بيت دقيق- قرية بعمرة صافيتاطرطوس حسن عبد الرحمن عمران
عيادات 

االسنان

532591 043الكراجاتصافيتاطرطوس مازن جرجس عبود
عيادات 

االسنان

537024 043مقابل الكراجاتصافيتاطرطوس ميسون جرجس عبود
عيادات 

االسنان

OWN043 322122شارع الزهور,  مركز المدينة مدينة- طرطوس طرطوس   بسام محمد الشاعر
عيادات 

االسنان

ى, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس بشار طربيه محفوض OWN043 316216مقابل فندق شاهي 
عيادات 

االسنان

المنشيةمدينة- طرطوس طرطوس رحاب يوسف ساحليه
- مقابل نادي صف الضباط 

طة العسكرية جنوب الشر
043 218618

عيادات 

االسنان

223907 043غرب مؤسسة المياه- شارع الوكاالت - اللحودية مدينة- طرطوس طرطوس ساندا بسام الموعي
عيادات 

االسنان

شارع الوحدةمدينة- طرطوس طرطوس شادي حبيب اسماعيل
غرب سوق الباعة - الجمعية 

جانب صيدلية ليال رفول- 
043 210130

عيادات 

االسنان

210506 043جنوب الصيدلية العمالية, اللحوديةمدينة- طرطوس طرطوس عماد الشيخ
عيادات 

االسنان

OWN043 313566جانب الصيدلية العمالية, شارع الثورةمدينة- طرطوس طرطوس وسيم نورالدين عسكور
عيادات 

االسنان

797717 043الصليبقدموسطرطوس غطفان محمد الحامض
عيادات 

االسنان

يس, شارع المطل االخرصى مشبر الحلوطرطوس حسام عادل العويل 2472556 031فوق مكتب الكسي 
عيادات 

االسنان

NAME
REGION-

TERR
CITYSTREETBUILDINGTEL 1FAX

PROVIDER-

TYPE
SPECIALTY

313109 052 المسجد الكبي مدينة- الحسكة الحسكةيونس صالح.  مركز د
معالجة 

يائية ى في 

991262871دخلة حلويات الفوالشارع جامع العجانالشيخ ضاهرالالذقيةعائده زيدان.  مركز د
معالجة 

يائية ى في 

يائية ى وع الصليبيةالالذقية   دار أمل الشفاء للمعالجة الفي  شارع قتيبة بن مسلم الباهليمشر
بناء ابة - قرب جامع حورية 

شامة
041 230651041 466629

معالجة 

يائية ى في 

يائية.  مركز د ى ينالالذقيةعبي  كنجو للمعالجة الفي  439300 041مقابل مدرسة نديم رسالنشارع الثورةضاحية تشر
معالجة 

يائية ى في 

يائية ى شارع انطاكيةالشيخ ضاهرالالذقية   مركز مازن قرقماز للمعالجة الفي 
مقابل الصحة - بناء زيدان 

المدرسية
041 467374041 467374

معالجة 

يائية ى في 

يائية ى وع الصليبيةالالذقية  مركز زنوبيا للمعالجة الفي  وتمشر اشارع بي  213805 213805041 041فرب فندق الريفيي 
معالجة 

يائية ى في 



ائية ى العمارةجبلةالالذقية مركز الرحمة للمعالجة الفي 
دخلة غرب - الشارع الرئيسي 

ى حلويات ابو اللي 
041 824300 041 801025041 824300

معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى ديان مدينة- حلب حلب مركز خليفة كسارة للعالج الفي  2265679 021جانب جامع-مي 

معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى ديان مدينة- حلب حلب مركز ردينة بكر للعالج الفي  2267679 021جانب جامع الدرويش-المي 

معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى ليان للعالج الفي  ا كابي  955675521أمام كنيسة الصليبعوجة الجبمدينة- حلب حلب في 

معالجة 

يائية ى في 

ي. مركز د
ياب  ى ة للطب الفي  كة الهرمشارع سعيد العاص,   الحاضىالمدينة- حماة حماةأمجد هي  2439611 1033ط,مقابل شر

معالجة 

يائية ى في 

2162547 2162547031 031 شارع الحضارة شارع الحضارةعكرمة الجديدةحمص مركز رنيم شحرور
معالجة 

يائية ى في 

932138182 جانب األسطورة للعرائس جانب األسطورة للعرائسالزهراءحمص مركز الدكتورة نشين طراف
معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى 5113933 011مقابل مركز الشام لالشعةمساكن برزةبرزةدمشق مركز رأفت عدي للعالج الفي 

معالجة 

يائية ى في 

4460632 4444824011 9011بناء رقم شارع حلبقصاعدمشقبشار خي .  مركز د
معالجة 

يائية ى في 

يائية ى 3334828 011جانب اتحاد شبيبة الثورةنوري باشاروضةدمشق مركز هشام طيان للمعالجة الفي 
معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى ي للعالج الفي 

مساكن برزةبرزةدمشق مركز اناس الحسيبى

اد أول  ي ) اسير
شارع - تحتابى

موقف صيدلي  - (السوق 

ة  كة الهرم - أمي  مقابل شر

للرصافة

011 5141555
معالجة 

يائية ى في 

ى الكرششارع بغداددمشق مركز جمانة سعد ومحمد حمصي 2325172 2315885011 011مقابل صيدلية الوردعي 
معالجة 

يائية ى في 

ي
اد المزةالمزةدمشق مركز لؤي الحسيبى 6664263 011جانب فندق الجالءاتوسير

معالجة 

يائية ى في 

ي الروشيبناء البيطار ايار29شارع دمشق عيادة النورس التخصصية
ى
بجانب المركز الثقاف

011 2332338 011 

2332337

معالجة 

يائية ى في 

ي
ياب  ى ي الصحي للعالج الفي 

جرماناريف دمشق المركز الرياصى
جانب مخي  , جانب حلويات نبيل نفيسة , ساحة السيد الرئيس 

الدكتور صياح ابراهيم
011 5637333

معالجة 

يائية ى في 

370597 357033043 8043بناء رقم شارع الروضة,   الحمراءمدينة- طرطوس طرطوس  مركز فتاة
معالجة 

يائية ى في 


