
 الخرطوم

  االطباء

  صباحا عدا االربعاء11  شارع الحوادث من الساعة عيون فتحية محمد احمد/ د

  ظهرا يوميا عدا الجمعة2:30  ـ12 شرق مركز النيلين س باطنية واطفال د مشاعر/  حسن عثمان/ د

  شارع الحوادث باطنية وكلى محمد الحسن بليلة/ د

 عبدالمنعم/الجمهورية ـ عمارة كوفتي ـ تقاطع الجمهورية مع ش /ش (اسنان) امل ابراهيم فرج هللا /د
 ( صباح)

  مستشفى فضيل اطفال الزين كرار/ د

  صباح ومساء شارع الحوادث الصدر والحساسية والجهاز التنفسي محمود عبدالمتعال عمر/ د

  المراكز والمستشفيات

  مركز النيلين الطبي

  (غرب مستشفى الزيتونة ـ غرب الميناء البري) مستوصف الحكمة الطبي

  صباح مركز النور لطب االسنان شارع القصر شرق سينما كلزيوم

  مركز انطاليا الطبي شارع الحوادث

  شارع الصحافة شرق ـ شرق المغتربين انف واذن وحنجرة مستشفى الدوحة التخصصي

  مركز السودان للعيون شارع محمد نجيب ـ شمال المغتربين

  ( مدني ، االبيض ، دنقال ) مركز السودان للعيون بالواليات

  مركز الصفا للعالج الطبيعي الطائف ـ شرق ديوان المراجعة القومي

  مستشفى المنورة الكالكلة محطة المنورة

  ـ: مجمع عيادات االمتداد الطبي شارع الصحافة ـ غرب مركز سمير يشمل الخدمات التالية

  ( ـ معمل كمبال الب اخصائي اطفال د اسماعيل محمد اسماعيل )



خارج  اخصائي مخ واعصاب د محمد سعد احمد سعد) * مستشفى الزيتونة التخصصي
  ( التعاقد

  مستشفى الشفاء التخصصي الكالكلة شرق

  مركز طب االسنان شارع البلدية ـ جوار الدار السودانية للكتب

  اكتوبر ـ جوار مستوصف الحكمة 21 مركز طب االسنان الحديث شارع

 مركز طب االسنان الحديث ش السيد عبدالرحمن ـ شمال مالعب كمبوني ـ غرب صحيفة اليوم التالي

  السورية ـ شمال السفارة 3 مختبرات البرج الطبية العمارات شارع

  مختبرات البرج الطبية شارع السيد عبدالرحمن ـ شرق مستشفى الزيتونة

  مختبرات البرج الطبية الكالكلة اللفة ـ جوار صيدلية الوسيلة

  مركز الخرطوم للبصريات عمارة العمارات ـ غرب موقف جبرة سابقا ـ قبل صينية القندول

المعمورة شارع لفة جوبا ـ جوار مسجد عمرو بن  (ليد المهدي محمد ع) مجمع القصباء الطبي للسكري
  العاص

  غرب نفق صينية السوق المركزي أطفال أحمد خالد حميدة/ مستشفى د

  مستشفى مدينة المعلم الطبية شارع الجامعة ـ غرب كوبري بري

  مستشفى الجودة شارع الصحافة زلط ـ جنوب محطة الغالي

  ش الصحافة زلط ـ جنوب مستشفى الجودة ـ محطة التعاون (د بكري جبارة) عيادات آمنة لطب االسنان

  مركز الخدمات الطبية والصحية جامعة الخرطوم

  مستشفى الفيصل

  شرق ديوان المراجعة القومي _ مستشفي فيوتشر الطائف

  مستشفى رويال كير

  الصيدليات

 صيدلية مركز النيلين جوار مركز النيلين الطبي



  ا شارع الشريف الهندي ـ شرق مركز النيلينصيدلية زاد

  (سوداني) صيدلية الرضا الخرطوم شارع السيد عبدالرحمن جوار سوداتل

  صيدلية مستشفى الدوحة التخصصي

  صيدلية كمبال شارع الجمهورية

 مجموعة صيدليات علياء بالعاصمة والواليات

  صيدلية االمدادات الطبية الخرطوم

  المقرن ( العدالة) صيدلية

  توتي (العدالة) صيدلية ابوابراهيم

  مجموعة صيدليات الوسيلة الكالكلة

  مجموعة صيدليات مكة

  صيدلية الموانئ البحرية

 صيدلية تارقت جنوب شرق مستشفى فيوتشر بالطائف ـ شرق الديوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


