
 امدرمان

  االطباء

  الثورة شارع النص باطنية واطفال احمد عبدالرحيم/ د

  مساء شارع الدكاترة انف واذن وحنجرة صالح الدين يوسف/ د

  مساء امبدة شارع السبيل باطنية وشرايين مكرم ايليا ديمتري/ د

  مساء/  الثالثاء شارع كرري ـ صيدلية المحبة باطنية وشرايين مكرم ايليا ديمتري/ د

 ( الفكي سيتي) الفتيحاب محطة الفردوس ـ باطنية وقلب عبدهللا محمود عباس/ د

 1:30  ـ س9:30 من س شارع الدكاترة ـ امام صيدلية الحياة ـ باطنية وجراحة عادل حفيظ قرياقوس/ د

 7:00 ـ س5:30 س امبدة شارع الردمية ـ شرق رئاسة شرطة امبدة ـ//  //

  ودنوباوي ـ شرق مطاعم دودي // //

 (مساء)امل ابراهيم فرج هللا اسنان شارع الموردة ـ شمال مستشفى الدايات ـ جوار صيدلية الهاشماب ـ/ د

  المراكز والمستشفيات

  مساء مركز النور لطب االسنان شارع الدكاترة

  صباح ومساء مستشفى النيل للعيون الشهداء

  مستشفى تقى الشهداء

  مركز الحكيم الطبي الشهداء جوار صيدلية المالزمين

  مركز النيلين الطبي الشهداء

  مستشفى ليبيا التخصصي غرب سوق ليبيا

  مستشفى االربعين التخصصي شارع االربعين

  جوار صيدلية عروس الرمال (1) مركز البلسم الطبي امدرمان الصالحة ظلط مربع

  مستشفى الروضة شارع الوادي ـ حي الروضة

  مركز طب االسنان الحديث شرق مستشفى امدرمان التعليمي ـ جوار المدرسة االنجيلية



  صباح ومساء مركز التهامي الطبي المهندسين

  صباح ومساء قيطي ـ محطة الروميمركز الرومي الطبي شارع الشن

  صباح ومساء الثورة59  مركز التهامي الطبي شارع الشنقيطي ـ الحارة

 . المركز السوداني للعالج الطبيعي المالزمين ـ شارع البحيرة ـ شرق تقاطع المالزمين ـ غرب مستشفى المناطق الحارة
  صباح ومساء

  ى الدايات ـ شرق طلمبة النيلمستشفى نون لالطفال حي االمراء ـ غرب مستشف

  المعامل

  صباح ومساء معمل بروفيسور بشير ابراهيم الشهداء شرق مستشفى امدرمان

  عبدالرحمن بنده الثورة شارع النص /معمل د

  مكرم ايليا امبدة شارع السبيل /معمل عيادة د

  مختبرات البرج الطبية الشهداء ـ شمال مستشفى اسيا

  الصيدليات

  صيدلية المالزمين الشهداء

  مجموعة صيدليات علياء بالعاصمة والواليات

  صيدلية ودبدر الحديثة شارع الوادي

  صيدلية السبيل امبدة شارع السبيل

  صيدلية االمدادات الطبية شرق صينية الشهداء ـ غرب مستشفى النيل االزرق

  الثورة 59 صيدليات مراكز التهامي المهندسين ـ الرومي ـ الحارة

  مجموعة صيدليات مكة

 

 

 

 


