
رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوانالمركزالفئة

741427 /  741425الخرطوم شارع الحوادثمستشفى فضٌلVIP-اىَاسٞح

156550150تقاطع شارع برى مع الستٌنمستشفً روٌال كٌر VIP-اىَاسٞح

252977العمارات ش  مستشفى الزرقاء التخصصVIPً-اىَاسٞح

3-83520102اركوٌت شرق الساحة الخضراءمستشفى الساحةVIP-اىَاسٞح

183776041الشٌخ مصطفى األمٌنمستفى امبلايرVIP-اىَاسٞح

2711- 83792022 غرب كبري بريمدٌنة المعلم الطبٌةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

745999 / 83شارع السٌد عبد الرحمنمستشفى الزٌتونةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

81-492280الصحافه زلط محطة الغالًمستشفى الجودةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

237804الرٌاضمستشفى ٌستبشرونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

120777711الكالكلة شرق المحطة األخٌرةمستشفى الشفاء التخصصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

183550011الالمابمستشفى بست كٌرVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

155660612نهاٌة ش الستٌن- المنشٌةمستشفى درٌمVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

83579550/51 مع الملك عبدالعزٌز53العمارات شارع مستشفى القمةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

24 /741225 / 83جنوب شرق سٌنما كلوزٌوممركز النٌلٌن الطبVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

83402499االمتدادمركز السودان للعٌونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

157907682ش عبٌد ختم- المعمورة  مستشفى الشٌخ التخصصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

5383498400العمارات ش مستشفى هواشاVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

83282445الخرطوم امتداد البراريمستشفى األملVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

37464419العمارات شارع مستشفً االطباء VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

1238536برى شارع المعرضمجمع الرباط الطبً التخصصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

 العمارات27شارع مستشفً شوامخVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

2-430261السوق المحلًمستفً الفوادVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

جبرة غرب صٌنٌة السوق المركزياحمد خالد حمٌدة لطب األطفال.مستشفى دVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
عٌادة -شركة الطبابة للحلول الصحٌة

حساسٌة الصدر واألزمة

الخرطوم الطائف شارع عبٌد ختم جنوب شركة 

سكر كنانة
930101026

220078 / 83أمدرمان- الكالكلة - الرٌاض مسشتفى مكة للعٌونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

83578153 / 183577905العمارات ش مستشفى افرٌقٌا التخصصٌةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

2440الخرطوم جنوب فندق البحرٌنالمركز السودانً للسمعVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

جوار تنٌمة الصادرات4ابو ادم مربع مركز طبً الشهٌد ابراهٌم شمس الدٌنVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

جبل أولٌاء السوقمجمع الجبل التخصصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

مجمع ومعمل اسبٌد الطبVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
الخرطوم الطائف امتدادشارع النخٌل 

جنوب حوش السمك
19358-0963554850

155183530-155183535شارع الحوادث الخرطوم مقابل مركز التخصصات الطبٌةمركز ابن الهٌثم التشخٌصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

الحً الراقً- شارع الهوا مستشفى الراقVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

الكاللكلة المنورةمستشفى المنورة التشخٌصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

الشبكة الطبية داخل السودان

الخرطـــــــــــــــــــوم



87577030/32/33الشهداءمستشفى اسٌاVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

امدرمان الشهداء غرب مستشفً آسٌامستشفى تقىVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

155221832حً الروضة- شارع الوادي مركز الخلٌل لعالج االطفالVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

237804 / 83الشهداءمركز ٌستبشرونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

شارع الواديمركز ٌستبشرونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

157834240الثورة بالنصمستشفى طٌبةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

مستشفى الدسوقVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
الحارة التاسعة شارع الشنقٌطً محطة -الثورة

حمٌدان

شارع الشنقٌطً محطة الرومًمركز الرومً الطبVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

المهندسٌن شارع الشهٌدة سلمىمركز التهامً المهندسٌنVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0912815995-0121724247شرق استاد المرٌخ-شارع العرضةمستشفى هواشا امدرمانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

 محطة صبري9ابو سعد مربع مركز سعد رشوانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

39الثورة الحارة مركز سواعد لجراحة الٌوم الواحدVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

187552702ود نوباوي- امدرمانمسشتفى مكة للعٌونVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

2767/0187450513ام درمان المالزمٌنمستشفً النٌل للعٌون VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

سوق لٌبٌامستشفً لٌبٌا التخصصً VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

914551513حً العمدة مستشفى الخلٌفة سلٌمان التخصصًعثمان سلٌمان الخلٌفة/ بVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

شرق كبرى المنشٌه جنوب الفحص االلً لترخٌص السٌارات مستشفً شرق النٌل VIP-اىَاسٞح

85/212222بحرى شمبات مستشفً البراحهVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

85348323/ 85338538جنوب ش المدارس- بحري الشعبٌةمستشفى الرجاء التخصصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

335094/338087 / 85بحري شارع الزعٌم االزهريالمستشفى الدولVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

910891813اىحاج ٝ٘سف اىفٞحاءمستشفً بشاٌر الخاصVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

9915557500 ٍزتع 1اىحاج ٝ٘سف شارع مجمع اٌهاف الطبVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

154884743ش اىسٞذ عيٜ- تحزٛالمركز التشخٌصً المتطور بحريVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0اىساٍزابمركز سودا كٌر التشخٌصVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

124133666 جْ٘ب اىَزتع3ماف٘رٛ ٍزتع نسٌب بنت كعب االنصارٌةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

157979733شرق النٌل شارع الجرٌف شرق مقابل بنك فٌصلاىَجَع األردّٜ اىس٘داّٜ اىطثVIP-A-Bٜ-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

4شزق اىْٞو دار اىسالً اىَغارتح ٍحطحمركز طبً الشهٌد ابراهٌم شمس الدٌنVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوان

3-83520102ارم٘ٝد شزق اىساحح اىخضزاءصٞذىٞح ٍسرشفٚ اىساحح

ش السٌد عبد الرحمن/ الخرطوم صٌدلٌة الرضا

الكالكلة اللفةصٌدلٌة الوسٌلة

الخرطوم امتداد البراريصٌدلٌة مستشفى األمل

الرٌاض شارع المشتل

اىصحافٔ تج٘ار ٍسرشفٜ اىج٘دٓ

رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوان

بحري ش الزعٌم االزهريصٞذىٞح اىَسرشفٚ اىذٗىٜ

شارع احمد قاسم جنوب محطة الكهرباءصٞذىٞح دمر٘ر ّثٞو

الصـــــــــٌدلـــــــٌات 

إمدرمـــــــــــــــــان

بحــــــــــــــــــــري

الخرطوم

ّثٞو .ٍجَ٘عح صٞذىٞاخ د

بحري



مٌدان عقرب- بحري ٍجَ٘عح صٞذىٞاخ عيٞاء

رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوان

المالزمٌن جوار مستشفى النٌل األزرقصٌدلٌة المالزمٌن

شارع الوادي- امدرمان صٌدلٌة الروضة

4الثورة شارع النص ح– امدرمان صٌدلٌة ابو نجلة

مدٌنة النٌل– الثورة شارع الوادي – امدرمان صٌدلٌة وادي النٌل

العرضة شمال مستشفى الوالدٌن1صٌدلٌة نهى الحدٌثة 

شارع الوادي شرق طرمبة النٌل والجهاز القضائً(2)صٌدلٌة نهى الحدٌثة 

حً الروضة- شارع الوادي صٌدلٌة مركز الخلٌل

سوق لٌبٌا التقاطع الغربًصٞذىٞح اىشٖٞذ اىزشٞذ

اركوٌت البالبل

جوار مستشفً بشائر

االزهري شارع السلمة

 غرب مسجد بالل15جبرة 

الدخٌنات الشارع الرئٌسً

االزهري الصهرٌج

شارع المشتل شمال بنك الخرطوم

طٌبة الحسناب الشارع الرئٌسً

أبوحمامة

الرٌاض مستشفً ٌستبشرون

شارع الستٌن لفة جوبا

6الحاج ٌوسف الوحدة سوق 

2الحاج ٌوسف حً المنصورة لفة 

 6الحاج ٌوسف الوحدة سوق 

شمبات شارع ٌاسر جاد هللا

الحاج ٌوسف الردمٌة اخر محطة

الحاج ٌوسف الفٌحاء شارع كسال

120733467علٌاء الرٌاض اوماك 

120733469علٌاء اركوٌت الفردوس

120733527مركز علٌاء- 3علٌاء الخرطوم 

120733539علٌاء مركز القلب

120733909القٌادة العامة- علٌاء الشهٌد دمحمعلً

120734013الرٌاض شارع مكة- علٌاء الفاروق

120718343علٌاء السوق المركزي

120702282المنشٌة- علٌاء شارع الستٌن

120702471علٌاء مجمع النصر السكنً

120723263نهاٌة دمحم نجٌب-علٌاء الصحافة شرق

120792647علٌاء ادارة الصٌدلة االتحادٌة

120792705(شمال)علٌاء الكالكلة القبة 

120762296جوار مركز النٌلٌن-علٌاء الخرطوم شرق

120899576علٌاء سوق جبل اولٌاء

120899571علٌاء األمل جبل أولٌاء

امدرمان

مجموعة صٌدلٌات ابو المقداد

ٍجَ٘عح صٞذىٞاخ عيٞاء



علٌاء بحري 

120882534جوار مستشفً شرق النٌل– القادسٌة 

120733980جوار مستشفً األمل الوطنً– عمر المختار 

120603604بحري شارع المعونة

120880703داخل مستشفً بحري

120723054مستشفً بحري شارع المٌرغنٌة

علٌاء امدرمان

120733544الهجرة

120733562مقابل مستشفً أسٌا– الشهداء 

120733571مستشفً وادي سٌدنا العسكري

120718340السالح الطبً

120718340سوق صابرٌن– الثورة 

رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوان

115143151اىس٘احيXٜعثذ هللا اىطٞة-اىزٝاض كونفً دنتالVIP-اىَاسٞح

2124444433الرٌاض المشتل برج االحالم المنى لطب األسنانVIP-اىَاسٞح

155135033الرٌاض شارع المشتل-الخرطوم مركز روٌال لطب االسنانVIP-اىَاسٞح

9-0910400368شارع اىسرِٞ جْ٘ب ٍسرشفٚ جزشمركز كرٌستال لطب االسنانVIP-اىَاسٞح

123800888اىزٝاض شارع اىجشار_اىخزطً٘ مركز تمٌم لطب االسنانVIP-اىَاسٞح

ٌوجد اطفال- ماجٌك كلٌنك VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
(بٌن اوماك والمشتل)الرٌاض شارع الستٌن 

 برج النخبة
0902222102-921

157894664تقاطع القصر مع السٌد عبد الرحمنبابوجً لطب االسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

ٍٞزٝناه ىطة ٗسراعحVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
-شارع اىسرِٞ-اىَْشٞح 

غزب ٍسجذ سٞذج سْٖ٘رٛ

الفاضل فاروق. عٌادة دVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 
شارع القصر عمارة البنك االسالمً 

مقابل فندق رٌجنسً
0996769999-0922805635

920044200شارع اىَطار- داخو اىَزمش اىطثٜ اىحذٝس(دمحم مَاه عثذ اىقادر. د)مالص VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

1583479290العمارات شارع المركز العالمً لطب األسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

 برج الفاروق2الخرطوم  مركز المدثر لطب األسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0157978688/78 الخرطوم شارع البلدٌةمركز طب األسنان الحدٌثVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

24 /741225 / 83جْ٘ب شزق سَْٞا مي٘سًٝ٘مركز النٌلٌن الطبVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

903883888.00اٍرذاد ّاصزمراد لطب األسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

120390525.00اىنالميح اىيفح ٍجَع اىذٕةسوزان ابراهٌم عبد الرحمن. دVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

929171010.00 ج٘ار صٞذىٞح اىَل َّز49اىعَاراخ ش عٌادة المطار لطب وزراعة األسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

916387399بحري شارع المدارسمركز الحٌاة لطب االسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

154884743ش السٌد علً- بحريالمركز التشخٌصً المتطور بحريVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0153998410-0123405050اٍذرٍاُ اىَالسٍِٞدنتاستك لطب األسنانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0157978688/78 امدرمان جوار مستشفى امدرمانمركز طب األسنان الحدٌثVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

0912505992/ 012559813شمال مجمع نجٌب- المالزمٌنباسكٌلVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

 ٍحطح صثز9ٛات٘ سعذ ٍزتع مركز سعد رشوانVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

ٍجَ٘عح صٞذىٞاخ عيٞاء

االسنان

الخرطوم إسنان

بحري اسنان

امدرمان اسنان



3العمارات ش - الخرطوم

شرق الزٌتونة

جوار صٌدلٌة الوسٌلة- الكالكلة

120611622جْ٘ب سنز مْاّح- اىطائف عثٞذ خرٌ

120348490شارع اىح٘ادز اىخزطً٘- ٍزمش اىَثارك 

19358اىطائف اٍرذاد اىْخٞو جْ٘ب ح٘ش اىسَلٍعاٍو سثٞذ اىطثٞحVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

2602 ج٘ار ٍطعٌ م٘رّز2اىخزطً٘ ٍعاٍو ذسد ىيرحاىٞو اىطثٞحVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

العنوان

المعونة جوار ستٌال- بحريٍعاٍو اىثزج اىطثٞحاىذٕثٞٔ-اىَاسٞٔ 

120348477تحزٛ شارع اىح٘ادز- ٍزمش سْٝة اىطثٜ ٍخرثزاخ ذ٘ذاه الب مٞزVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

العنوان

الشهدا- امدرمانٍعاٍو اىثزج اىطثٞحاىذٕثٞٔ-اىَاسٞٔ 

120348488اىشٖذاء- ٝسرثشزُٗ اٍذرٍاُ ٍخرثزاخ ذ٘ذاه الب مٞزVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

رقٌ اىحجش ٗاالسرعالًالعنوان

فرع الجمهورٌة فندق صحاري

83254585فرع الرٌاض ش النص

الرٌاض ش النصبصرٌات مستشفى مكةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

25تقاطع دمحم نجٌب مع ش 

الرٌاض شارع مكة

 شزق حذٝقح اىقزش2ٜاىخزطً٘ تصزٝاخ اىفاهVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

155136400اىزٝاض ش اىَشرو شزق دٗدٛتصزٝاخ ذ٘سَاVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

120348220المعموره ش عبٌد حتم/الصحافه شرق السوق المركزى 

2120814350الكالكه القبه عمارة الرشٌد موسً 

183247372/62أرم٘ٝد جْ٘ب ٍسرشفٚ اىقيةتصزٝاخ اىجشٝزجVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

907471866جْ٘ب مٖزاتا االسٕزٛ-اٍرذاد شارع افزٝقٞانور الحٌاةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

الشهداء جوار مستشفى اسٌادمحم نور للبصرٌاتVIP-اىَاسٞح

امدرمان ود نوباويمستشفى مكةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

غرب مستشفى الروضة- امدرمان شارع الوادي المنى للبصرٌاتVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

1944

ٍخرثزاخ ذ٘ذاه الب مٞز

مختبرات بحري

مختبرات امدرمان

مختبرات الخرطوم

معامل البرج الطبٌةاىذٕثٞح- اىَاسٞح

البصـــــــــــــــــــــرٌات

بصرٌات الخرطوم

دمحم نورVIP-اىَاسٞح

مركز عٌن للبصرٌاتVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

مركز وهج للبصرٌات VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

بصرٌات امدرمان



ش اى٘ادٛ ج٘ار عٞاداخ اٍذرٍاُ اىرشخٞصٞحاٗترٞناّاVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

شمال المؤسسة/شارع المعونة/ بحريمركز اواب للبصرٌاتVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

85212411بحري شارع المعونة شمال المؤسسةماٌا للبصرٌاتVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

01207666777 - 0999215215كوبر جوار الكبري الطائرVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

جوار مستشفى حاج الصافVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

شمبات/ شارع المعونة/ بحريالمنى للبصرٌات VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

915225319بحرى شارع المعونه شمال المحطه الوسطهمركز بحرى للبصرٌات VIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

رقم الحجز واالستعالمالعنوانالمركزمراكز العالج الطبٌعً

111666999الصحافة رٝيٞف ىيعالج اىطثٞعٜ ٗاىرإٔٞوVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

اىطائف شزق سنز مْاّحمستشفى الصفا للعالج الطبٌعVIP-A-Bً-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

120735936ج٘ار اىْاىح ىيثٞاب– اىزٝاض شارع اىَشرو ٍزمش اىزٝاض ىيعالج اىطثٞعVIP-A-Bٜ-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

5383498400العمارات ش مستشفى هواشاVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

183550011الالمابٍسرشفٚ تسد مٞزVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

155408343حً النزهةفٞشٝ٘ مٞز ىيعالج اىطثٞعVIP-A-Bٜ-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

شارع اى٘ادٌٛستبشرون الواديVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

745999 / 83شارع السٌد عبد الرحمنٍسرشفٚ اىشٝرّ٘حVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

157979733شرق النٌل شارع الجرٌف شرق مقابل بنك فٌصلاىَجَع األردّٜ اىس٘داّٜ اىطثVIP-A-Bٜ-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

ٍسرشفٜ شزق اىْٞوVIP- اىَاسٞح 
شزق مثزٙ اىَْشٞٔ جْ٘ب اىفحص االىٜ 

ىرزخٞص اىسٞاراخ

85/212222بحرى شمبات البراحةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

113000432اىحيفاٝا غزب ٍذارص اىقيٌنور الحٌاةVIP-A-B-اىفضٞح-اىذٕثٞح- اىَاسٞح 

سلمان األمٌن. مستوصف د

اطفالهاشم المنصور. د

معملمعمل التقانه

مستشفى الشرطة

مستشفى علٌاء

مستوصف البقٌع

مستشفى مكة

مركز السودان للعٌون

اطفاهجورج ظرٌف

تاطْٞحعمر عٌسى ادرٌس. د

تاطْٞحدمحم بشرى . د

ّساء ٗذ٘ىٞذعبد الباقً أحمد بخٌت. د

اسْاُجاد الرسول. د- االبتسامة

صٌدلٌة ماهر

بصرٌات بحــــــــــــــــــري

مركز عٌن للبصرٌات

الوالٌــــــــــــــــــــات

اىحصاحٞصا

ٍذّٜ



معمل باٌو ماكس

مستوصف األم الطبً الحدٌث

مستشفى سارة الطبً

مجمع المودة الطبً

غرب االستادسارٌا للبصرٌاتبصرٌات

ابوبكر الدردٌري. دعظام

احالم عبد الرسولباطنٌة

منى دمحم عبد الكرٌمباطنٌة

امل عزٌز مالكاطفال

طارق عبد الحمٌداطفال

دمحم علً سعدنساء وتولٌد

مجتبى النور عثمانانف واذن وحنجرة

عوض عبد هللا وداعهجراحة

ضو البٌت علً كرار. دخارجً- نساء وتولٌد

ثوٌبة عبد الفضٌل. دخارجً- عٌون

انور عبد المنعم. دخارجً- جلدٌة

مروان دمحم سعٌد. دخارجً-صدرٌة 

جمع رٌشايخارجً- جلدٌة

صٌدلٌة االكسٌرصٌدلٌة

صٌدلٌة األطباءصٌدلٌة

مركز اللؤلؤة لطب األسناناسنان

عطثزج

الٌف كٌرمستشفى

المستوصف القبطًمستشفى

 مستوصف الحٌاة الطبً مستوصف 

المركز التشخٌصً التخصصًمركز تشخٌصً 

مجمع المنصور الطبًمجمع عٌادات

(عمر هاشم عمر. د)عٌادة االبتسامة اسنان

روٌال الطبًمختبر

ودٌع دمحم ٌاسن.د-معمل التخصصً الحدٌث مختبر

عبدالمنعم دمحم اسماعٌل .داختصاصً امراض الجلدٌة 

احمد علً وهب حمد .داختصاصً الجراحة العامة 

مً السر طٌفور احمد.داختصاصً العٌون

امل خالد عثمان .داختصاصً العٌون

اٌمن تاج السر مصطفً بابكر.داختصاصً جراحة العظام

عطثزجفضل بشري الحاج فضل .داحتصاصً جراحة العظام 

عطثزجعمر جعفر دمحم احمد .داختصاصً باطنٌة 

عطثزجدمحم حمد صالح النور .دموجات صوتٌة واشعة 

صٌدلٌة الشعبصٌدلٌة

عطثزجصٌدلٌة دكتور جرجسصٌدلٌة

ٍذّٜ

بورتسودان

مركز كوالتً

عطبرة



بصرٌات النٌلبصرٌات

طثٞة عٍٜ٘الشفٌع عبد الرحمن. د

3-1صٌدلٌة السالمة صٌدلٌة

ودٌع دمحم ٌاسن.د-معمل التخصصً الحدٌث مختبر

بصرٌات النٌلبصرٌات

أبو بكر اسماعٌل السقدي. دطب االسرة

زهراء أحمد الرٌشابً. دأطفال

صالح خضر عدالن.دنساء وتولٌد

دمحم هاشم العوض. دجراحة عامة

مختبر بقاري للتحالٌل الطبٌةمعمل

معمل بربر التخصصًمعمل

صٌدلٌة مسك الختام

صٌدلٌة أبو عمار

0123062182-شارع المستشفً مركز لؤلؤه الطبً التشخٌصً المتطور دنقال 

مستشفً الضمان مروي مروي 

مستوصف زدنً الجراحً الدمازٌن 

القضارف دٌم حمد شرق مستوصف روان كٌر الطبً القضارف 

مستشفً االبٌض الدولً 

مستشفى اكسترا كٌر األبٌض

صٌدلٌة علٌاء

مستشفى مكة

مستشفى مكة

مستوصف االبرار

مستوصف الرحمةالجنٌنة

نبض الحٌاةالفاشر

مستشفى الٌمامةكوستً

مستشفى الكرامةسنار

حً السالم شارع الجامع الكبٌرمستوصف الضعٌنالضعٌن

مستوصف الوالدٌنالمجلد

الدامر

بربر

االبٌض

نٌاال


