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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرعاية الطبية

   التعاقدات 

 `امدرمان

 االطباء

 الثورة شارع النص           باطنية واطفال              د/ احمد عبدالرحيم

 مساء         شارع الدكاترة                   انف واذن وحنجرة       د/ صالح الدين يوسف   

 مساء          امبدة شارع السبيل              باطنية وشرايين       د/ مكرم ايليا ديمتري     

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

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

 1:30ـ س  9:30من سشارع الدكاترة ـ امام صيدلية الحياة  ـ    باطنية وجراحة   د/ عادل حفيظ قرياقوس    

 7:00ـ س 5:30س امبدة شارع الردمية ـ شرق رئاسة شرطة امبدة ـ //            //                  

 ودنوباوي ـ شرق مطاعم دودي  //                          //                 

 (مساءـ) شارع الموردة ـ شمال مستشفى الدايات ـ جوار صيدلية الهاشماب رج هللا    اسنان    د/ امل ابراهيم ف

 والمستشفياتالمراكز  

 مساء            شارع الدكاترة                                 مركز النور لطب االسنان   

 صباح ومساء              الشهداء                                      مستشفى النيل للعيون     

 الشهداء                       مستشفى تقى             

 الشهداء جوار صيدلية المالزمين                       مركز الحكيم الطبي      

 الشهداء                           مركز النيلين الطبي  

 غرب سوق ليبيا                         التخصصي مستشفى ليبيا  

 شارع االربعين                       مستشفى االربعين التخصصي

 ( جوار صيدلية عروس الرمال1مركز البلسم الطبي                                امدرمان الصالحة ظلط مربع )

ـ  حي الروضة                            مستشفى الروضة         شارع الوادي 

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

 صباح ومساء             المهندسين                                                  مركز التهامي الطبي        

ـ محطة الرومي                     مركز الرومي الطبي                           صباح ومساءشارع الشنقيطي 

ـ الحارة                                مركز التهامي الطبي  صباح ومساءالثورة            59شارع الشنقيطي 

ـ شرق تقاطع المالزمينالمال                  المركز السوداني للعالج الطبيعي ـ غرب مستشفى  زمين  ـ شارع البحيرة 

 صباح ومساء                                .      الحارةالمناطق 
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ـ شرق طلمبة النيلمستشفى نون لالطفال                              حي االمراء ـ    غرب مستشفى الدايات 

  الثورة شارع النص              مستشفى طيبة                         

ـ ح )     ( ـ جنوب محطة صابرين 39مركز سواعد لجراحة اليوم الواحد                شارع الشنقيطي 

 ـ جوار مشتل سميرة ـ غرب بنك فيصل  4مركز المجتبى الطبي                               الشقلة غرب مربع 

 المعامل

 صباح ومساءالشهداء شرق مستشفى امدرمان                   معمل بروفيسور بشير ابراهيم     

 الثورة شارع النصحمن بنده                       معمل د/ عبدالر

 امبدة شارع السبيل مكرم ايليا                     عيادة د/ معمل 

 الشهداء ـ شمال مستشفى اسيا    مختبرات البرج الطبية                      

 الصيدليات

 الشهداء                                        صيدلية المالزمين      

 بالعاصمة والوالياتمجموعة صيدليات علياء 

 شارع الوادي                                        الحديثة صيدلية ودبدر 

 امبدة شارع السبيل                 صيدلية السبيل                                

ـ غرب مستشفى النيل االزرق            صيدلية االمدادات الطبية                      شرق صينية الشهداء 

ـ الح          صيدليات مراكز التهامي                       ـ الرومي   الثورة 59ارة المهندسين 

  مجموعة صيدليات مكة

 مجموعة صيدليات الدواء الدائري 

 الخرطوم

 االطباء

 صباحا عدا االربعاء 11من الساعة   شارع الحوادث                     عيون             د/ فتحية محمد احمد    

 ظهرا  يوميا عدا الجمعة 2:30ـ  12س    شرق مركز النيلين      باطنية واطفال    مان / د مشاعر د/ حسن عث

 ( الصحافة زلط ـ جنوب مستشفى الجودة ـ )صباح مجمع صحة وعافية ـ     باطنية وكلى د/ محمد الحسن بليلة  

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

 مستشفى فضيل                     اطفال      د/ الزين كرار                

   صباح ومساءشارع الحوادث            الصدر والحساسية والجهاز التنفسيد/ محمود عبدالمتعال عمر       

  نة ش السيد عبدالرحمن ـ جنوب م الزيتو       السكري والغدد الصماءد/ حسن مصطفى الباشا      

 والمستشفيات المراكز 

 مركز النيلين الطبي

 )غرب مستشفى الزيتونة ـ غرب الميناء البري(           مستوصف الحكمة الطبي    
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 صباح             شارع القصر شرق سينما كلزيوم                   مركز النور لطب االسنان       

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

 شارع محمد نجيب ـ شمال المغتربين     مركز السودان للعيون            

 بالواليات ) مدني ، االبيض ، دنقال (      مركز السودان للعيون           

 الطائف ـ   شرق ديوان المراجعة القومي     مركز الصفا للعالج الطبيعي     

       الكالكلة محطة المنورة       مستشفى المنورة              

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

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

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

   مستشفى الشفاء التخصصي                      الكالكلة شرق

   الكالكلة                                     المنورة مستشفى

 شارع البلدية ـ جوار الدار السودانية للكتب             مركز طب االسنان          

 اكتوبر ـ جوار مستوصف الحكمة 21شارع               الحديثمركز طب االسنان 

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

 ـ شمال السفارة السورية  3العمارات شارع  مختبرات البرج الطبية              

 شارع السيد عبدالرحمن ـ شرق مستشفى الزيتونة   مختبرات البرج الطبية              

 الكالكلة اللفة ـ جوار صيدلية الوسيلة مختبرات البرج الطبية              

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

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

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

 شارع الجامعة ـ غرب كوبري بريمستشفى مدينة المعلم الطبية                          

 مستشفى الجودة                                       شارع الصحافة زلط ـ جنوب محطة الغالي

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

 مركز الخدمات الطبية والصحية                                  جامعة الخرطوم

 مستشفى الفيصل

 الطائف _ شرق ديوان المراجعة القومي                                   مستشفي فيوتشر 

  مستشفى رويال كير

   مركز سفانة للعالج الطبيعي                         الرياض

  مستشفى هيلث كير                                الصحافة زلط ـ ش غ جامعة السودان ـ كلية الهندسة 

  عيادات ماجيك لالسنان                              الرياض ـ شارع الستين ـ برج النخبة 
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 الصندوق القومي للتأمينمركز أوبشن للبصريات     تقاطع ش علي عبداللطيف مع ش السيد عبدالرحمن ـ شرق 

 الصيدليات

 صيدلية مركز النيلين                        جوار مركز النيلين الطبي

 شارع الشريف الهندي ـ شرق مركز النيلين                                  صيدلية زادا      

 عبدالرحمن جوار سوداتل )سوداني(الخرطوم شارع السيد                               صيدلية الرضا     

 صيدلية مستشفى الدوحة التخصصي

 شارع الجمهورية                                          صيدلية كمبال       

 يدليات علياء بالعاصمة والوالياتمجموعة ص

 الخرطوم                               صيدلية االمدادات الطبية            

 المقرن                                                  ( العدالة)  صيدلية

 صيدلية ابوابراهيم )العدالة(                                        توتي

 الكالكلة                     مجموعة صيدليات الوسيلة                   

 مجموعة صيدليات مكة

 صيدلية الموانئ البحرية

ـ شرق الديوان   صيدلية تارقت                                             جنوب شرق مستشفى فيوتشر بالطائف 

 مجموعة صيدليات الدواء الدائري 

 بحري

 االطباء

 شارع المعونة جوار صيدلية السنجكالمؤسسة             نساء وتوليد ريمون منير جورج                      /د

 مساء 5ظهرا ـ  3عدا السبت من س(  9مساء ـ  8 من س) 

 المحطة الوسطى ـ جوار صيدلية زمزم                عيوند/ عزالدين عمر سليمان                     

 مركز زينب الطبي             نساء وتوليد      د/ تيسير دياب                          

 مركز زينب الطبي           انف واذن وحنجرة             د/ نازك الفاضل                   

 مركز زينب الطبي                    باطنية      د/ هاجر فريجون                       

 جنوب المحاميد لالثاث                     باطنية         هدى الباقر                       د/ 

 المراكز والمستشفيات

 مدخل كوبري المنشية                   مستشفى شرق النيل         

 29الحاج يوسف الردمية ـ الشقلة مربع                      مركز االء الطبي          

 لجزء الغربي لمستشفى بحريشارع السيد علي الميرغني ـ ا           المركز التشخيصي المتطور       

 شارع المعونة ـ جوار كافتريا استيال            مختبرات البرج الطبية            
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   21ادي االخضر ـ محطة المشتل ـ مربع مجمع عيادات صحة وعافية                   الو

 الصحفيين ـ جوار بقالة الساقية   20مجمع الياسمين الطبي                     الوادي االخضر ـ مربع

 مدينة البراحة الطبية

   مستشفي أحمد قاسم                          مركز جراحة القلب والكلي _ بحري

  اللستك ـ جنوب محطة  16مركز سوداكير التشخيصي               السامراب مربع 

 مجمع درة الطبي                          الدناقلة شمال ـ جوار جامعة الزعيم األزهري 

 الصيدليات

 السنجك

 مجموعة صيدليات علياء بالعاصمة والواليات

 الدروشاب شمال جوار قسم الشرطة               صيدلية العافية                       

 حوادث مستشفى بحري             صيدلية االمدادات الطبية              

 جنوب شرق مستشفى شرق النيل                صيدلية البسملة                     

  مقابل عيادة د ريمون منير            صيدلية الحنونة                          

  مجموعة صيدليات الدواء الدائري 
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   ات استقبال الجهات المتعاقد معهاتلفون

 

 لجهة ا التلفون لجهةا لتلفونا

)نساء  مستشفى الفيصل   0121009524
 وتوليد/ عظام/ جلدية(

0911262271  

0127857771  

  عيادة د هدى الباقر
// 

 )انف واذن مستشفى الفيصل  0121021060
 وحنجرة/ مخ واعصاب (

 عيادة د حسن عثمان  0122424299
 /د مشاعر 

 عيادة د ابوالقاسم الهادي  0912911876 ) صدر( مستشفى الفيصل   0922785683

  0908806677 )اطفال(  مستشفى الفيصل  0913318551

0908806655  

 مركز القصباء للسكري 
 / د المهدي محمد علي 

)مسالك/ مستشفى الفيصل   0915504222
 جراحة/ باطنية(

0119999964  

0119999963  

  مركز النور لالسنان
// 

 مركز الحكمة   0183773726 ) القلب( مستشفى الفيصل  0129080592

)باطنية مستشفى الفيصل   0914455226
 وسكري(

0126813333   

0900800033  

  مستشفى الدوحة 
// 

  0991466311 عيادة د محمود عبد المتعال  0915977227

0120730443  

 مستشفى احمد خالد حميدة لالطفال 

 
0930123087  

  
مركز سواعد لجراحة اليوم 

 الواحد

0183560667  

0183560668  

0183560669 

  مختبرات البرج الطبية 
 // 
 // 
 

0120604444  

0120605555  

 عيادة د ريمون منير 0968121039 مركز التهامي/ المهندسين 

 مركز انطاليا 0183776999 هللاعيادة د امل فرج   0183782499

0185212222  

 ص  0123660810

 م  0123065104

  مستشفى البراحة
 // 
 // 

0183793533   

0183741226   

0155219030  

 ـ الخرطوم  مركز النيلين
  // 

ـ امدرمان      مركز النيلين 

 مستشفى نون لالطفال  0912343656 مستشفى فيوتشر  0910202010

0156550155  

0156550154  

  مستشفى رويال
// 

 مستشفى شرق النيل  0185488282

 مستشفى المنورة  0123400184 مركز السودان للعيون   0توصيلة     1411

0183492280  

0183492279  

  مستشفى الجودة 
// 

01875560060  

01875560059  

 مستشفى االربعين

 ص   0123449310 مركز سواعد ـ امدرمان  0930123087
 م   0123449309

 مستشفى الزيتونة 

 مستشفى الزيتونة/ وحدة العظام 0120347011 مركز سوداكير ـ بحري  0113800004

   0120777733 مستشفى هيلث كير  0155272701

0120777711  

 مستشفى الشفاء 

 عيادات االمتداد الطبي  0155114480 عيادة ماجيك لالسنان  0902222102

   0111106363 مركز يستبشرون ـ الرياض   0183237805

0901602222  

 معمل عيادات االمتداد / كمبال الب 

  0124327336 مستشفى النيل للعيون  0187450513

0123699974 

  مستشفى المعلم 
 مستشفى المعلم ـ التنويم

   0916817965 مجمع درة الطبي  0123127061
0912825288  

  نساء وتوليد مركز الخدمات الطبية )
 عيادات عامة       (جامعة الخرطوم 

  0120666694  

0120666634  

 المركز السوداني للعالج الطبيعي

 صيدلية المالزمين  ـ  الثابت  0187556038  
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 والطب النفسي عيادات السكريمجمع 
 1عياده 

 المساء العصرا الصباح اليوم

 محمد عثمانبروف. السبت
 ظ2 –ص 10

استشاري أمراض السكري 

 والغدد الصم

 محمد الحسن ريهاند. 
 م5-ظ  2

استشاري أمراض السكري 

 والغدد الصم

 د. يس القدال
استشاري الطب 

 النفسي
 10 -م  7

 محمد عثمان االحد

 ظ2 –ص 10

 د. يس القدال -

 10 -م  7

د. نجوي  – على الزياد االثنين
 محمد الملك

 ظ2 –ص 10
استشاري أمراض السكري 

 والغدد الصم

 د. يس القدال -
 10 -م  7

 على الزياد الثالثاء
 ظ2 –ص 10

 د. يس القدال -
 10 -م  7

 محمد عثمان االربعاء
 ظ2 –ص 10

 محمد الحسن ريهاند. 
 م5-ظ  2

 يس القدالد. 
 10 -م  7

 محمد عثمان الخميس

 ظ2 –ص 10

 د. يس القدال -

 10 -م  7

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد اشرف  السبت
ظ2-ص 10  

 استشاري صدريه

- - 

 ندى التاج - - االحد
 م 10  -م 8

 اخصائي باطنيه 

 - - - االثنين

 ندى التاج - - الثالثاء
 م 10  -م 8

 . محمد اشرف  االربعاء
ظ2-ص 10  

- - 

 - - -- الخميس

 
 



 
 

 وحده العنايه بالقدم وجروح السكري
 3عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 سستر ساميه الياس - - السبت
 7 – 10   

 سستر ساميه الياس االحد
ع3 –ظ  12  

 سستر ساميه الياس -
 7 – 10   

 سستر ساميه الياس االثنين

ع3 –ظ  12  

 سستر ساميه الياس -

 7 – 10   
 سستر ساميه الياس الثالثاء

ع3 –ظ  12  
 سستر ساميه الياس -

 7 – 10   
 سستر ساميه الياس االربعاء

ع3 –ظ  12  
 سستر ساميه الياس -

 7 – 10   
 سستر ساميه الياس الخميس

ع3 –ظ  12  
 سستر ساميه الياس -

 7 – 10   
 

  طب االسره عيادة
 4عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 هبه الجزولي السبت
ظ1 –ص 8  

 محمد قسم السيد -
 م 10-م 7

 اخصائي باطنيه 

 ياسر محمد االحد
ظ1 –ص 8  

- - 

 هبه الجزولي االثنين
ظ1 –ص 8  

- - 

 ياسر محمد الثالثاء

ظ1 –ص 8  
 محمد قسم السيد -

 م 10-م 7

 هبه الجزولي االربعاء
ظ1 –ص 8  

 محمد قسم السيد -
 م 10-م 7

 ياسر محمد الخميس
ظ1 –ص 8  

- - 

 
 
 
 
 



 
 مجمع عيادات الزوار

 1عياده 
 المساء العصر  الصباح اليوم

 محمد زياد  السبت
م 2 –ص 10  

اخصائي جراحة العظام  

واالصابات و كسور 

 الكتف والركبه

- - 

 محمد خليفه  االحد

ظ 12 -ص9  

استشاري جراحة العظام 

واالصابات و كسور 

والركبهالكتف   

 محمد خليفه  -

م9 -م7  

 د. وليد مكي  االثنين
ظ1-ص9  

استشاري جراحه 

الكسور المركبه 

 والتطويل وعظام االطفال

 محمد خليفه  -
م9 –م 7  

 د. وليد مكي  الثالثاء
ظ1-ص9  

 محمد خليفه  -
 م 9 –م 7

 محمد خليفه  االربعاء
ظ12-ص9  

 محمد زياد 
12 - 3  

 محمد خليفه 
 ظ12 -ص9

 د. عمر ابو التبر الخميس
ص12-10 جراحه ثدي   

 محمد خليفه  -
 م 9 –م 7

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. احمد لطيب ابراهيم السبت
12 – 3  

استشاري مسالك بوليه   

 د. طالل جيرقندي -

 م10 –م 8

جراحة استشاري 

 التجميل

 د. محمود مبارك االحد
ظ12-ص9  

 
 د. احمد لطيب ابراهيم

1 – 3  

 د. طالل جيرقندي -

م10 –م 8  

 د. طالل جيرقندي - - االثنين

م10 –م 8  



 
 . محمود مبارك الثالثاء

ظ2-ص9  
استشاري العالج 

 الطبيعي  

د. احمد الطيب  -
 ابراهيم

7 – 9  

 د. طالل جيرقندي - - االربعاء

 م10 –م 8

 د. احمد لطيب ابراهيم الخميس
2 – 4  

 د. طالل جيرقندي -

 م10 –م 8

 
 3عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. سيف الدين  محمد  السبت

ظ2ص 10  

استشاري جراحة 
 األوعية الدموية

 د. سيف -
 م10م 7

 د. سيف االحد
ظ2ص 10  

 د. سيف -
 م10م 7

 د. سيف االثنين
ظ2ص 10  

 د. سيف -
 م10م 7

 د. سيف الثالثاء
ظ2ص 10  

 د. سيف -
 م10م 7

 د. سيف االربعاء
ظ2ص 10  

 د. سيف -
 م10م 7

 د. سيف الخميس
ظ2ص 10  

 د. سيف -
 م10م 7

 
 
 
 
 
 

 4عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. مصطفى دياب السبت
ص21-ص10  

 استشاري جراحة العظام

 واإلصابات

 د. معتز ابراهيم الحاج

ع3-ظ12   

   استشاري أمراض الدم

- 

 د. معتز  - االحد

ع3-ظ12  
 محمد زياد 

7 – 9  



 
 د. معتز  - االثنين

ع3-ظ12  
- 

 د. مصطفى دياب  الثالثاء
ع  3 –ظ 12  

 

 د. معتز 
ع3-ظ12  

 د. طالل جيرقندي

م10 –م 8  

 د. معتز  - االربعاء
ع3-ظ12  

 محمد زياد 
 7 – 9  

 د. مصطفى دياب الخميس

ص11-ص10  

 

 د. معتز 

ع3-ظ12  
 محمد زياد 

 7 – 9  

 
 

 5عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. احمد زيدان السبت
ظ2 –ص 10  

اخصائي جراحة مخ 

 واعصاب

 د. احمد زيدان -
م10 –م 7  

 د. ربيع الفيل االحد
ظ 3 –ص 11  

استشاري جراحه مخ 

 واعصاب

 د. احمد زيدان -
م10 –م 7  

 د. احمد زيدان االثنين
ظ2 –ص 10  

- - 

 الثالثاء
 
 

 د. ربيع الفيل
ظ 3 –ص 11  

 د. احمد زيدان -
م10 –م 7  

 د. ربيع الفيل االربعاء

ظ 3 –ص 11  
- - 

 د. احمد زيدان الخميس
ظ2 –ص 10  

 د. احمد زيدان -
م10 –م 7  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  مجمع عيادات المخ واالعصاب

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محسن حسين السبت
ظ12 –ص 9  

 د. النخلي 
ظ12-3  

 د. محسن حسين -
 م9 –م 7

استشاري جراحة 

 المخ واألعصاب

 د. محسن حسين االحد

ظ12 –ص 9  
 د. محسن حسين -

 م9 –م 7

 د. محسن حسين االثنين
ظ12 –ص 9  

 د. محسن حسين -
م9 –م 7  

 د. محسن حسين الثالثاء
ظ12 –ص 9  

 د. النخلي 

ظ12-3  

 د. محسن حسين -
 م9 –م 7

 د. محسن حسين االربعاء
ظ12 –ص 9  

 د. محسن حسين -
 م9 –م 7

 د. محسن حسين الخميس
ظ12 –ص 9  

- - 

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد عبد هللا  - السبت
م 7 –م 5  

اختصاصي جراحة وقسطرة 

 المخ واألعصاب

 

هيثم حسين محمد د.

 م 11 –م 9
اختصاصي جراحة 

وقسطرة المخ 

 واألعصاب

 

 د. ساره مصباح  االحد

ع 3-ظ11  

أمراض  باطنيه استشاري

 المخ واألعصاب

إبراهيم أحمد  عماد. د -

م 10 –م 8  

 استشاري جراحة

المخ واألعصاب 

 والسلسة الفقرية
 االثنين
 
 
 
 
 

 د. عبدالرحمن جميل 
ظ 12 –ص 10  

استشاري جراحة المخ 

 واألعصاب

 د. محمد عبدهللا 
م 7 –م 5  

هيثم حسين محمد د.

م 11 -م9  

اختصاصي جراحة 

وقسطرة المخ 

 واألعصاب



 
 د. ساره مصباح  الثالثاء

ع3-ظ11  
 د. عماد  -

 م 10 –م 8

 . محمد عبدهللا   - االربعاء

م5 –ظ 1  
 د. هيثم 

 م 11 -م9

 محمد عبدهللا   - الخميس
م7 -ظ5  

 د. عماد 
 م 10 –م 8

 
   القلبعياده 

 1  عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. انس البدوي السبت

3.30ع -ظ12  
 القلب استشاري أمراض

والقسطرة التشخيصية 

 والعالجية  

- -  

 د. انس البدوي االحد
ع 3.30 -ظ12  

البشير د. حاتم عبد هللا -  

م  9 -م 7   
جراحة القلب استشاري 

 والصدر
 د. انس البدوي االثنين

ع3.30 -ظ12  
- - 

 د. انس البدوي الثالثاء
ع3.30 -ظ12  

 د. حاتم  -
 م 9  -م 7 

البدويد. انس  االربعاء  
ع3.30 -ظ12  

- - 

 د. انس البدوي الخميس
ع3.30 -ظ12  

- - 

 2عياده  
 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. عوض عبد هللا  السبت
 استشاري أمراض القلب

والقسطرة التشخيصية 

 والعالجية  

- -  

عوض عبدهللا د االحد  
9 – 4.30  

- - 

 د. عوض عبدهللا االثنين
9 – 4.30  

- - 



 
 عوض عبدهللا الثالثاء

9 – 4.30  
- - 

 

 عوض عبدهللا االربعاء

9 – 4.30  
- - 

 عوض عبدهللا الخميس
9 – 4.30  

- - 

 
 

 2عياده  
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. صباح  السبت
echo 

- - 

 د. صباح  االحد
echo 

 د. يوسف المليح  -
م 9 –م 7  

استشاري الباطنية 

 والقلب

 د. صباح  االثنين
echo 

- - 

 د. صباح  الثالثاء
echo 

 د. يوسف المليح  -
 م9 –م 7

 د. صباح  االربعاء
echo 

- - 

 د. صباح  الخميس
echo 

- - 

 
  عياده المسالك البوليه

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. فيصل حسن  السبت
م  4 –ص 10  

استشاري جراحة 

المسالك البولية والعقم 

 والذكورة

 د. فيصل حسن  -
 م 10-م 6

 د. فيصل حسن  االحد
م 4 –ص 10  

 د. فيصل حسن  -
م10-م 6  

 د. فيصل حسن  االثنين

م 4 –ص 10  
 د. فيصل حسن  -

م10-م 6  

 د. فيصل حسن  - د. فيصل حسن  الثالثاء



 

م 4 –ص 10  م10-م 6 

 د. فيصل حسن  االربعاء
م 4 –ص 10  

 د. فيصل حسن  -
 م10-م 6

 د. فيصل حسن  -  - الخميس
 م10-م 6

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

  عبدالرحيم د. امير - - السبت
 ظ  9 –م 7

استشاري جراحة المسالك البولية 

 والعقم والذكورة

 عبدالرحيم د. امير  - - االحد
ظ 9 –م 7  

 - - - االثنين

 عبدالرحيمد. امير  - - الثالثاء
 ظ 9 –م 7

 عبدالرحيمد. امير  - - االربعاء
 ظ 9 –م 7

  عبدالرحيم د. امير - - الخميس
 ظ 9 –م 7

 عياده الصدريه
 1عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 كرم هللاد. الشبلي  - - السبت
 م10 –م 6

  وصدريه باطنيةاخصائي 

 د. الشبلي  - - االحد
م10 –م 6  

 د. الشبلي  - - االثنين
م10 –م 6  

 د. الشبلي  - - الثالثاء
 م10 –م 6

 د. الشبلي  - - االربعاء
 م10 –م 6

 د. الشبلي   -  - الخميس

 م10 –م 6



 
 

 الروماتيزمعياده 
 1عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. حسن يوسف السبت
ع3ظ 11  

الروماتيزمأمراض استشاري   

 د. حسن يوسف -
 م  10م 8

 د. حسن يوسف االحد
ع3ظ 11  

- - 

 د. حسن يوسف االثنين
ع3ظ 11  

- - 

 د. حسن يوسف الثالثاء
ع3ظ 11  

 د. حسن يوسف -
 م  10 –م 8

 د. حسن يوسف االربعاء
ع3ظ 11  

- - 

 د. حسن يوسف الخميس
ع3ظ 11  

- - 

 
  عياده االكلي + جراحه التجميل

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. هشام حسن السبت
12-3  

يالكلوزراعة استشاري أمراض   

 د. هشام حسن -
8-10 

 القدال د. محمد

 م8م6

 يالكلوزراعة استشاري أمراض 

 د. هشام حسن االحد
12-3  

 د. هشام حسن -
8-10 

 د. محمد القدال

 م8م6

 د. هشام حسن االثنين
12-3  

 د. هشام حسن فاضيه
8-10 

 د. محمد القدال

 م8م6

 الثالثاء
 
 
 
 

 د. هشام حسن فاضيه فاضيه
8-10 

 د. محمد القدال

 م8م6



 
 د. هشام حسن االربعاء

12-3  
 د. هشام حسن فاضيه

8-10 
 د. محمد القدال

 م8م6

 د. هشام حسن الخميس

12-3  
 د. هشام حسن فاضيه

8-10. 

 د. طالل جيرقندي
 م10 –م 8

 
  عياده االجراحه

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. مصدق مزمل السبت
ظ  2 –ص 11  

  جراحه عامهاستشاري  

 د. النضر جالل الدين  -
 م  10 –م 7

 استشاري جراحه عامه

 د. مصدق مزمل االحد
ظ 2 –ص 11  

 د. امير عبد هللا   =
م 10 –م 7  

 استشاري جراحة األطفال
 د. مصدق مزمل االثنين

ظ 2 –ص 11  
 د. النضر جالل الدين  -

م 10 –م 7  

 د. مصدق مزمل الثالثاء

ظ 2 –ص 11  
 د. امير عبد هللا   -

 م 10 –م 7

 د. مصدق مزمل االربعاء
ظ 2 –ص 11  

- - 

 د. مصدق مزمل الخميس
ظ 2 –ص 11  

 د. النضر جالل الدين  -
 م 10 –م 7

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 السبت
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. خالد ياجي 
ظ12ص 10  

استشاري جراحةالتجميل والتركيب والترقيع 
 والحروق

 
 د. عبد العزيز خلف هللا 

ظ2 ظ12  

واإلصابات استشاري جراحة العظام  

 د. عمر ابو التبر   -
7 - 10 



 
 د. حلمي داوود االحد

ظ 1 –ص 11  

 استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير

 
 د. طارق فريجون 

ظ3-ظ 1  

 استشاري جراحه االوعيه الدمويه
 

 د. عمر الفاروق 
استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون 

وأمراض وجراحة الثديوالمستقيم   

دعالء الدين 
 عوض نقد 

م 6 – 3  

استشاري 
جراحه كبد 
وزراعه 
 اعضاء   

 د. ابوبكر وداعه 
م10-م7  

 استشاري الجراحةالعامة

 د. عبدالعزيز خلف هللا  االثنين
 د. خالد ياجي

ظ12-ص10  

 د. اسامه مرتضي
ظ12-2   
جراحة التجميل استشاري  

-  - 

 د. عثمان محمد الحسن  الثالثاء
10-12  

 د. طارق فريحون 
1-3  

دعالء الدين 
 عوض نقد 

م 6 – 3  

- 

 د. حلمي دواود  االربعاء
م4-ظ11  

 د. عبد العزيز خلف هللا 
10-12  

 د. ابوبكر وداعه  فاضيه 
 م10-م7

 خالد ياجي  الخميس
10-2  

 د. عمر الفاروق 
1-3  

دعالء الدين 
 عوض نقد 

م 6 – 3  

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. عثمان محمد الحسن  السبت

10 – 12  
والجهاز استشاري الجراحة العامة

والمناظير الهضمي   

- - 

 د. عوض عمر  االحد

10- 3  
 استشاري أمراض الدم

- - 

 د. سيده تاج السر  االثنين
ظ3-ظ1  

 د. اميره زينو  -
م 9 –م 7  

 د. عوض عمر  الثالثاء
10- 3  

 د. اميره زينو  -
 م9 –م 7

 د. سيده تاج السر  االربعاء
ظ3-ظ1  

- -  

 د. عوض عمر  الخميس
10- 3  

- -   

 
 عياده االسنان

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد صالح السبت
10 – 2  

 خصائي الحشوات وعالج الجذورأ

 والتركيب الثابت

- - 

  د. دالل عبدالحفيظ  االحد

10-2  

 طبيب أسنان

 

- - 

 - - - االثنين
 د. دالل الثالثاء

10-2  
عبد هللا د. راشد  
3-5  

استشاري تقويم 

 األسنان

- 

 - - - االربعاء
عبدالوهاب د. مازن الخميس  

12- 4  

 أخصائي زراعة األسنان

- -- 

 



 
 
 

 2عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. عمر عابدين  السبت
10 -2  

والوجه والفكين أخصائي جراحة الفم  

- - 

  د . شداد االحد
2 – 4  

سنان الثابتة ألكبير استشاري تركيب ا

 والمتحركة

- - 

 د. محمد صالح  االثنين
م  4 –ظ 12  

- -  

 د. شداد  الثالثاء

2 – 4  
- -  

 د. محمد صالح  االربعاء
12 – 2  

- - 

 د. شداد  الخميس
2 – 4  

- - 

 
 3عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. دالل السبت
10 - 2  

بدرالدين د. هناء -  
7 – 9  

اخصائي   صحة الفم 

 واألسنان
 د. ندى االحد

9-4  
 د. هناء -

7 - 9  
 د. ايمن االثنين

8 – 12  

 د. مي
12-4  

 د. هناء -

7 - 9  

 الثالثاء
 

 
 
 
 
 

محمد صالح د. ندى  
9 – 4  

 خصائي الحشوات وعالج الجذورأ

 والتركيب الثابت

سر الختم اتنصارد.  -  
5 – 9  

  استشاري اسنان 



 
صديق الحسن د. مي االربعاء  

11-4  
ذور والحشوات أخصائي عالج الج

 والتركيبات الثابتة

 د. هناء -
7 - 9  

 د. دالل الخميس
10-2  

 فاضيه -

 
 عياده االوام

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. فاروق عمار السبت
ظ 3ص 10  

ماألوراعالج استشاري   

- - 

 د. فاروق عمار االحد
ظ 3ص 10  

 د. وفاء -
 اخصائيه نساء  

 د. فاروق عمار االثنين
ظ 3ص 10  

 د. صالح عثمان
3 – 7  

 استشاري عالج األورام

- 

 د. فاروق عمار الثالثاء

ظ 3ص 10  
 OBS د. وفاء  -

 د. فاروق عمار االربعاء
ظ 3ص 10  

 د. صالح عثمان
3 – 7  

- 

فاروق عمارد.  الخميس  
ظ 3ص 10  

- - 

 
  عياده االنف واالذن والحنجره

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. ناصر محمد  السبت

10- 12  

 ذناألنف واألاستشاري 

 والحنجرة
 د. اسامه خالد 

1 – 3  
 ذناألنف واألاستشاري جراحة 

وزاعه القوقعه والحنجرة  

 د. تقوى حيدر

م4-6  

 ذناألنف واأل استشاري

اطفال والحنجرة  

 ابراهيم جعفر

10 – 7  

استشاري جراحة 

 ذناألنف واأل

وزاعه  والحنجرة

 القوقعه

  المشرف د. نيفين االحد
1- 10  

 د. هاشم ياجي 
3 – 5  

 د. ناصر 
10 – 7  



 
 ذناألنف واألأخصائي 

 والحنجرة
 ذناألنف واستشاري األ

 والحنجرة
حبيبد. جورج  االثنين  

11- 3  
 ذناألنف واأل استشاري

 والحنجرة

 د. تقوى حيدر
م4-6  

 

 د. ناصر 
10 – 7  

 د. نيفين  الثالثاء
1- 10  

 جورج

1 – 3  

 د. ناصر  -
10 – 7  

 د. عزه  االربعاء
11 – 2  

 د. تقوى حيدر
م4-6  

 د. ناصر 
10 – 7  

 . نيفين  الخميس
9 - 11  

 جورج
11 -3  

 د. ناصر  -
10 – 7  

 
 

 عياده االطفال
 1عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

الهام محمد عمر د. السبت  

ظ  3 –ص  9  

 استشاري طب األطفال

محمدد. حاتم   -  
7 – 10  

أخصائي طب 

 األطفال
محمد احمد  د. عايده االحد  

9- 3  
استشاري طب األطفال 

 وأمراض الطفولة

 د. حياه عثمان 
م5-م  3  

استشاري االطفال و االحتياجات 

الخاصة سلوكيات و التبول ال 

 ارادي

 د. عايده
7-10  

 د. عايده االثنين
9- 3  

ناصر د. صفاء  
3 – 6  

خصائي اطفال  ا                

  محجوب د. ياسر
7- 10  

استشاري طب 

 األطفال
 د. عايده الثالثاء

9- 3  
 د. حياه عثمان 

م6-م  3  
 د. عايده

7-10  
 د. عايده االربعاء

9- 3  
احمد بشير د. اريج  
م  6 –م 3  

  الحسن د. رباب
7- 10  

اطفال اخصائيه قلب  



 

سكري وغدد صماء  ياستشار

 اطفال
عوضد. مها  الخميس  

9 – 3  
 استشاري طب األطفال

 د. ياسر  -

7 - 10  

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 السبت
 
 
 
 
 
 

   د. سلمى مأمون
9 – 12 

 استشاري طب األطفال
 د. هيفاء 

12- 3  

 د. احمد حسن 
األطفال وحديثي استشاري طب 

 الوالدة

 د. ياسر 
7- 10 

 د. مها عوض  االحد
9-3 

 د. احمد حسن  -
7 – 10  

 د. سلمى مامون  االثنين
9 – 3  

 د. احمد حسن  -
7 – 10 

 د. مها عوض  الثالثاء

9 – 3  
 د. احمد حسن  -

7 – 10 
 12 – 9د. سلمى  االربعاء

 
 عثمان د. هيفاء ¶

          12 – 3  
طب األطفال استشاري 

وأمراض الجهاز التنفسي 

 واضطرابات النوم

 د. احمد حسن  -
7 – 10 

 د. احمد حسن  - ام د. اله الخميس

7 – 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    عياده الجلديه

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد توم  السبت
9 – 3  

 استشاري جلديه وتناسليه
  التاج د. نانسي
10 12 

 األمراض الجلدية والتجميل أخصائي

 د. محمد توم  -
7 - 10 

 

  احمد ادريس د. طارق االحد
12 – 3 

ج والعال استشاري األمراض الجلدية والتناسلية

 بالليزر وطب التجميل

 د. محمد توم  -
7 - 10 

 

 د. نانسي  االثنين
10- 12 

 د. محمد توم  -
7 - 10 

 
 الثالثاء
 
 
 

 د. طارق 

12-3  
 د. محمد توم  -

7 - 10 

 

 المعزد. هديل  االربعاء
11- 3 

 الطبيأخصائي األمراض الجلدية والتجميل 

 د. محمد توم  -
7 - 10 

 
 د. نانسي  الخميس

10 – 12  

 د. هديل 
12 – 3   

- -  

 
 2عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. حسن زياده السبت
1 – 3 

 استشاري العظام والسلسلة الفقرية

 د. شريف عمر  -
 م  10 -م   7

جراحة  استشاري

العظام واإلصابات 

  وكسور الحوض 
 د. محمد عبد العزيز االحد

12 – 3  

 أخصائي جراحة العظام واإلصابات

 د. شريف عمر  -
 م 10 -م   7

 د. شريف عمر  - د. جاد الرب  االثنين



 

10 – 12 

 د. محمد عبد العزيز
12 – 3 

 م 10 -م   7

 د. جاد الرب  الثالثاء
10 – 12 

 استشاري أمراض المناعة والحساسية
 د. حسن زياده

1 – 3  

  شرف التومد.  -
 م 10 -م   7

 

 د. جاد الرب  االربعاء
10 – 12 

 

- 
- 

 د. شريف عمر 
 م 10 -م   7

 د. محمد عبد العزيز الخميس

12 – 3 
 د. شريف عمر  -

 م 10 -م   7
 3عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. جاد الرب - تخدير السبت
7- 10 

 - - تخدير االحد
 - - - االثنين
 - - - الثالثاء
 د عمر ابوالتبر - - االربعاء

7 – 10 
 - - - الخميس

 
 

  عياده الجهاز الهضمي
 1عياده 

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد الطاهر السبت
3- 1 

استشاري الباطنية 
 والمناظيروالجهازالهضمي 

 د. جمال 
 ظ1-ص9

 د. جمال -
 م8-10

استشاري الباطنية 
والجهازالهضمي 

 والمناظير

 12 – 9 محمد خير د. هبه االحد

اخصائي جهاز هضمي 
 ومناظير والباطنيه

 3- 1د. بشرى ابنعوف 

 د. اميره عباس -

8 – 10 
الجهازالهضمي  استشاري

 والمناظير



 
استشاري أمراض 

الجهازالهضمي والكبد 

 والمناظير

 12 – 9د. هبه  االثنين

 ظ2-ظ 12د. جمال  
 د. اميره عباس -

8 - 10 

 - - 12 – 9د. هبه  الثالثاء

 12 – 9د. هبه  االربعاء

 3- 1د. بشرى ابنعوف 
 د. اميره عباس -

8 - 10 

 د. جمال  الخميس
 ظ1-ص9

 د. جمال  -
 م8-10

 
  عياده العظام

 1عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. ياسر حمد  السبت
10 – 2 

 جراحة العظام استشاري

- -  

 د. ياسر حمد  االحد
10 - 2 

 د. ياسر حمد   -
10 - 2 

 د. ياسر حمد  االثنين
10 - 2 

-  -  

 د. ياسر حمد  الثالثاء
10 - 2 

 د. ياسر حمد   -
10 - 2 

 د. ياسر حمد  االربعاء
10 - 2 

-  -  

 د. ياسر حمد  الخميس
10 - 2 

-  -  

 

  2عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. محمد سعيد  السبت
10 – 2 

 استشاري جراحة العظام

 د. محمد سعيد  -
 م  9 –م  6

 د. محمد سعيد  االحد
10 - 2 

- - 

 د. محمد سعيد  االثنين
10 - 2 

 د. محمد سعيد  -
 م 9 –م  6

 - - د. محمد سعيد  الثالثاء



 

10 - 2 
 د. محمد سعيد  االربعاء

10 - 2 
 د. محمد سعيد  -

 م 9 –م  6
 د. محمد سعيد  الخميس

10 - 2 
- - 

 
  عياده النساء والتوليد

 

  1عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

  عبدهللا د. بدر الدين السبت
9 – 12  

استشاري أمراض النساء 

 والخصوبة والتوليد
 د. سلمى جريس 

1 – 3  

أمراض النساء استشاري 

 والتوليد

 الزين د. عبد الباقي
4 – 7 

استشاري أمراض النساء 

 والخصوبة والتوليد

 

 صالح الجيلي
م10-م 6  

استشاري أمراض 

 النساء والتوليد  

 د. روعه  االحد
10- 2  

 د. وفاء 
م4-7  

جريس سلمي  
م9-م6  

 د. بدر الدين  االثنين

9 – 12  
 صالح الجيلي -

م10-م 6  
 د . سلمى جريس الثالثاء

10 – 3  
 د. وفاء 

م4-7  
 د. وفاء 

م9 – 7  
 د. بدر الدين  االربعاء

9 – 12  
 صالح الجيلي -

م10-م 6  
 د. روعه  الخميس

10 – 2  
جريس سلمي -  

م9-م6  
 

  2عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. صالح  السبت
10 - 2 

 د عبدالعزيز قسومة -
 م9-م6

أخصائي أمراض 

 التوليدالنساء و 
 ابوصالحد. نايله  االحد

11 – 2  
 د سليمان عثمان -

 م9-م6



 
استشاري أمراض النساء 

 والتوليد
 أمراض استشاري

 والتوليد النساء

 الخصوبة ومساعدة

 وجراحةالمناظير
 د عبدالعزيز قسومة - فاضيه  االثنين

 م9-م6
 د. نايله  الثالثاء

11 – 2 
 د سليمان عثمان -

 م9-م6
 د عبدالعزيز قسومة -  - االربعاء

 م9-م6
 د. نايله  الخميس

11 – 2 
 د سليمان عثمان -

 م9-م6
 

  3عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. امير  البوشي  السبت
10 – 2 

أمراض النساء استشاري 

وجراحة والتوليد 

الموجات المناظير والعقم 

 الصوتية

 منى رحمة
 م7-م4

 د سميرة
 م9-م6

  البوشي د. امير االحد

11 – 2  

 امير البوشي -

 م9-م7
 د. سماح الفاضل  االثنين

11 – 2  

 النساء أمراض استشاري

والموجات  والتوليد

 الصوتية

 

 منى رحمة
 م7-م4

 نور الدين د عصام
 م9-م6

 د. سماح الفاضل  الثالثاء
11 – 2 

 امير البوشي -
 م9-م7

 د. سماح الفاضل  االربعاء
11 – 2 

 نور الدين  د عصام -
 م9-م6

 د. امير البوشي الخميس
11 – 2 

 د سميرة -
 م9-م6

 
 

 



 
 4عياده

 المساء العصر الصباح اليوم

 د. احمد شدو   السبت
10 – 2 

 النساء أمراض استشاري

والموجات  والتوليد

 الصوتية

 

 د. احمد شدو   -
 م7-م6

 د. احمد شدو   االحد
10 - 2 

 د. احمد شدو   -
 م7-م6

 د. احمد شدو   االثنين

10 - 2 
 د. احمد شدو   -

 م7-م6
 د. احمد شدو   الثالثاء

10 - 2 
 د. احمد شدو   -

 م7-م6
 د. احمد شدو   االربعاء

10 - 2 
 د. احمد شدو   -

 م7-م6
 د. احمد شدو   الخميس

10 - 2 
 د. احمد شدو   -

 م7-م6
 

  عياده الباطنيه
 

 1عياده
 المساء العصر الصباح اليوم

  2  - 12د. الضو  السبت

استشاري امراض  الباطنية 

 والسكري والغدد الصماء
 د. مصطفى الخواض 

10 -2 

 اخصائي الطب الباطني

 د. محمد حسن  -
5 – 9  

 اخصائي الطب الباطني

  2  - 12د. الضو  االحد

 

 د. محمد حسن  -
5 – 9 

  2  - 12د. الضو  االثنين

 

 د. محمد حسن  -
5 – 9 

  2  - 12د. الضو  الثالثاء

 

 د. محمد حسن  -
5 – 9 

  2  - 12د. الضو  االربعاء

 

 د. محمد حسن  -
5 – 9 

 د. محمد حسن  -  2  - 12د. الضو  الخميس



 

 5 – 9 
 

  2عياده 
 المساء العصر الصباح اليوم

 د. حسن بخيت  السبت
10 -2  

استشاري األمراض 

 الصدرية

 د. حسن بخيت  -
9 – 7 

 د. عصام الحاج  االحد
10 – 2  

 استشاري الطب الباطني

 مصطفى الخواض 
3 - 7 

 

 د. حسن بخيت  االثنين
10 -2 

 . عصام الحاج 

2 – 5  

 د. محمد قسم السيد -
7 – 9 

أخصائي األمراض الباطنية 

 والمخ واألعصاب
 د. حسن بخيت  الثالثاء

10 -2 
 د. محمد قسم السيد -

7 – 9 
 د. عصام الحاج  االربعاء

10 – 2 
 د. محمد قسم السيد -

7 – 9 
 د د. عصام الحاج  الخميس

10 – 2 
 د. محمد قسم السيد -

7 – 9 
 

 
 
 
 

 :للحجز ومزيد من االستفسار يرجى منكم االتصال باالرقام التاليه دون تردد 

 1133او على الخط الساخن  0156550150 – 0156550154

 

 

 

 انتم بفضل هللا في ايدي امينه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرعايه بالواليات
 



 

 

 والية شمال دارفور

 الرقم البيان التخصص

م (2019م ، مارس 2018نوفمبر  21تجديد في  م_2017 ) تعاقد سبتمبر نبض الحياة مستشفي   1 

 2  (م2019) تم التجديد في يناير م (2017) تعاقد سبتمبر مركز شوف لطب وجراحة العيون 

م (2017 ) تعاقد سبتمبرصيدلية مركز شوف لطب وجراحة العيون   3 

 4                                     م (            2017) تعاقد أكتوبر صيدلية دارفور    

م (2017) تعاقد نوفمبر     المركز األفريقي للتحاليل الطبية   5 

م (2018) تعاقد نوفمبر  الصندوق القومي لإلمدادات الطبية   6 

م (2019) تعاقد مارس مجمع جبل مرة الطبي                7 

 

 

 

 

 

 

 



 الوالية الشمالية

 الرقم البيان التخصص

م(2018) تم التجديد في أكتوبرد/ حسين عبداللطيف كرامة أسنان  1 

م (09/4/2019تجديد في  ، م 2017) تعاقد  د/ الناير بخاري النور باطنية وكلى  2 

(م (09/4/2019، تجديد في م 2017) تعاقد د/ عادل ابراهيم عباس باطنية وصدر  3 

م (2017) تعاقد مستوصف الهدى التخصصي   4 

م (2017) تعاقد د/ موسى عبداهلل موسى جراحة  5 

م (2017) تعاقد صيدلية الدواء الحديثة   6 

م (2018) تعاقد فبراير  صيدلية الناجي الحديثة   7 

(م 09/4/2019، تجديد في ) إستمرار تعاقد  د/ الطيب سبيل عبداهلل جراحة  8 

) إستمرار تعاقد (     د/ رندة عادل علي اسنان  9 

) إستمرار تعاقد (  د/ معاوية بشارة الملك نساء وتوليد  10 

) إستمرار تعاقد ( د/ حسن عبداهلل الحاج اطفال  11 

م (2018) تعاقد د/عصام الدين علي عبدالرحيم باطنية  12 

م (2018) تعاقد صيدلية محمود   13 

(م 25/3/2019، تجديد في م 2017) تعاقد  مختبرات كامل للتحاليل الطبية   14 



(م09/4/2019، تجديد في م 2017) تعاقد  معمل الحكمة للتحاليل الطبية   15 

م (2017) تعاقد ديسمبر  د. مصطفي محمد مصطفي إختصاصي النساء والتوليد  16 

إختصاصي األذن واألنف 
 والحنجره

تم  م (2017) تعاقد ديسمبر صالح الدين سيد أحمد محمد أحمدد. 
م (2018التجديد في أكتوبر  

17 

(م2019/ 25/3 ، م2018تعاقد يونيو  )مستوصف الشهيدة سناء التخصصي   18 

م (2018) تعاقد أكتوبر مستشفي الضمان _ مروي   19 

م(2018) تعاقد أكتوبر  د. محمد عمر عبداهلل أخصائي النساء والتوليد  20 

م (25/3/2019د. إيمان أحمد محمد علي سليم ) تعاقد في  إختصاصي األطفال  21 

م (25/3/2019د. سحر رضوان محمد         ) تعاقد في  إختصاصي الجلدية والتناسلية  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والية النيل األزرق

 الرقم البيان التخصص

إستمرار تعاقد ()  مستوصف زدني الجراحي   1 

) إستمرار تعاقد (الدمازين -مستشفى مكة لطب العيون     2 

) إستمرار تعاقد (د/ بخاري هجو باطنية  3 

 4  م(2017) تعاقد أكتوبر الدمازين –صيدلية رقيه الحديثه  

م (2017) تعاقد أكتوبر  صيدلية زدني   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والية النيل األبيض

 الرقم البيان التخصص

) إستمرار تعاقد (د/ اسامة محمد علي االمام أطفال  1 

) إستمرار تعاقد ( د/ أحمد عبدالرحمن جراحة  2 

م (2017) تعاقد  د/ روميل وليم جرجس باطنية  3 

م (2017) تعاقد د/ رشدالدين الزبير ناصر عمومي  4 

م (2017) تعاقد د/ عصام عبداهلل مصطفى نساء وتوليد  5 

م (2017) تعاقد د/ عمادالدين عبداهلل حسن باطنية  6 

) إستمرار تعاقد ( د/ حسن محمود محي الدين أمراض الصدر والحساسية  7 

م( 2019، تم التجديد مارس م 2018) تعاقد فبراير  د/ يسن محمد أحمد عمومي  8 

م(2017)تعاقد أكتوبر د/ هاشم محمد يس  إختصاصي العيون  9 

م(2019_مارسم 2017ر) تعاقد أكتوب د/ يحي الدين حسن أحمد إختصاصي جراحة العظام   10 

) إستمرار تعاقد( كوستي –صيدلية الشهيد الشعبية    11 

(م11/3/2019_ تم  التجديد في  ) إستمرار تعاقديمختبر كوستي الطب   12 

م (2018) تعاقد فبراير د. محمد مصطفي بالل أخصائي نساء وتوليد  13 

م (2018) تعاقد فبرايرد. الرشيد الطاهر أخصائي أسنان  14 



م (2018) تعاقد أبريل               د. محمد أحمد بابكر إختصاصي األسنان  15 

م (2018) تعاقد يونيو د. عبدالوهاب حسن التازي _ الدويم  إختصاصي جلديه وتناسليه  16 

العظام إختصاصي جراحة 
 واإلصابات

م (2018) تعاقد يوليو د. عبدالمنعم شيخ الدين آدم _ الدويم  17 

م (2018) تعاقد يوليود.عبدالرحمن سعيد حاج نور _ الدويم إختصاصي الباطنية  18 

م (2018) تعاقد يوليومركز حبيب التشخيصي      _ الدويم   19 

م (2018يوليو) تعاقد مستوصف النصر الطبي     _ الدويم   20 

إختصاصي األنف واألذن 
 والحنجرة

م (2019د. أحمد الطيب محمد أحمد  _ كوستي ) تعاقد مارس   21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والية شمال كردفان

 الرقم البيان التخصص

( م27/3/2019،م2017مستشفي إكسترا كير التخصصي) تعاقد أكتوبر    1 

) إستمرار تعاقد(صيدلية ياسين   2 

) إستمرار تعاقد(صيدلية إيثار   3 

م(2017تعاقد )معمل رويال الب    4 

( م27/3/2019تجديد في  ، م2017تعاقد  )د/ خليل علي إبراهيم  إختصاصي العيون  5 

م (2017) تعاقد أكتوبر د/ هاشم جبريل تيسو إختصاصي الجراحه العامه  6 

م (2017أكتوبر ) تعاقد د/ محمد الفاضل عليان  إستشاري الباطنيه  7 

م (2017) تعاقد أكتوبر د/ داؤود إسحق داؤود أخصائي األطفال  8 

م (2018) تعاقد أبريل  د. بدرالدين أحمد كرشوم إختصاصي جلديه وتناسليه  9 

م (2018) تعاقد أبريل د. طارق موسي محمد الحسن إختصاصي طب وجراحة فم وأسنان  10 

م (2018) تعاقد أكتوبر  خوله بشري محمد خيرد.  إختصاصي النساء والتوليد  11 

 

 

 

 



 والية القضارف

 الرقم البيان التخصص

م (2017) تعاقد أكتوبر صيدلية النجدة الحديثة   1 

م (2017) تعاقد سبتمبر  د. عبدالحي عثمان عبدالرحيم نساء وتوليد  2 

م ( 2017) تعاقد أكتوبر  د. آدم عيسي اإلزيرق إختصاصي عيون   3 

م (2017) تعاقد أكتوبر د. فتح الرحمن محمد حدباي  عمومي  4 

م (2017) تعاقد نوفمبر       د. نضال سليم مرجان إختصاصي أسنان  5 

( م2019، مارس  م2018) تعاقد فبراير  د. نجاة هاشم أبوسمره طبيب عمومي  6 

م (2018) تعاقد يونيو       معمل زكي عبداهلل حسن   7 

م (2018) تعاقد يوليو األطباء التخصصيمستوصف    8 

م (2018) تعاقد نوفمبر         د. أحمد بشير عباس أخصائي باطنية  9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والية كسال

 الرقم البيان التخصص

م (2017) تعاقد أكتوبر د/ آمال محمد أحمد  أخصائي األطفال  1 

م (2017تعاقد أكتوبر ) د/ مصطفي فاروق محمد إبراهيم  أخصائي نساء وتوليد   2 

م (2017) تعاقد أكتوبر د/ ياسر محمد أحمد الطيب  باطنيه  3 

م (2017د. عبدالقادر محمد أكد      ) تعاقد أكتوبر  أخصائي جلدية  4 

م (2017د. هشام أحمد الفكي         ) تعاقد نوفمبر  أخصائي أنف وأذن وحنجرة  5 

م (2018فبراير  ) تعاقد معمل محمد األمين البشير   6 

(م 20/3/2019، م 2018) تعاقد فبراير مستشفي الشرطة كسال   7 

م (2018) تعاقد نوفمبر  صيدلية البلسم الشافي   8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والية نهر النيل    

ـــــان التخصص ــــ  الرقم البيــــــــــــــــــ

م (2017) تعاقد نوفمبر د. مهند عبدالكريم محمد  أخصائي الجراحة  1 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. طارق محمد أحمد إختصائي الباطنية  2 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. عسجد حاج موسي عابدين إختصاصي األنف واألذن والحنجرة  3 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. لمياء أحمد محمد الرفاعي إختصاصي نساء وتوليد  4 

م (2017) تعاقد ديسمبر عثماند. أسمهان مجذوب  أخصائي باطنيه  5 

م(2019تم التجديد في فبراير -م2018) تعاقد أبريل د. حبيب جورج مجلع عمومي  6 

م (2018) تعاقد مايو  صيدلية اإليمان _ شندي   7 

م (2019) تعاقد يناير  صيدلية األم الحديثة   8 

 

 

 

 

 

 



 

 

ــرة ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والية الجزيـ

ـــــان التخصص ــــ  الرقم البيــــــــــــــــــ

م(2017مستشفي الشرطه _ مدني ) تعاقد نوفمبر    1 

م(2017) تعاقد نوفمبر معمل السر حامد سرالختم _ الحصاحيصا    2 

م(2017نوفمبر ) تعاقد معمل التقانه للتحاليل الطبية _ مدني   3 

م(2017) تعاقد نوفمبر معمل البحر للتحاليل الطبية _ المناقل   4 

م(2017) تعاقد نوفمبر مختبر الريان _ مدني   5 

م(2017) تعاقد نوفمبر عيادة الشفاء _ مدني   6 

_ تم التجديد في مارس  م7201تعاقد نوفمبر)مركز فريده لطب وجراحة العيون _ مدني 
(م2019  

7 

م(2017) تعاقد نوفمبر صيدلية د. مجاهد الحديثة _ المناقل   8 

م(2019)إستمرار تعاقد في فبراير م(2017) تعاقد نوفمبر صيدلية الهدي _ الحصاحيصا    9 

م(2017) تعاقد نوفمبر صيدلية ساهرون _ مدني   10 

م(2017) تعاقد نوفمبر صيدلية عائشة _ مدني   11 

م(2017) تعاقد نوفمبر صيدلية الشهيدين _ مدني   12 



م(2017) تعاقد نوفمبر عيادة د. زبيدة مفتاح الخير فضل اهلل _ مدني أخصائي نساء وتوليد   13 

م(2017) تعاقد نوفمبر د. سفيان عثمان مصطفي إسماعيل _ المناقل أخصائي الجراحة  14 

 15           م(2017 ) تعاقد نوفمبر  د الحسن بالل _ الحصاحيصا     د.محم أخصائي أطفال

 16                       م(2017) تعاقد نوفمبر د. تهاني الحسين عزالدين _ الحصاحيصا      إختصاصي العيون

 17                    م(2017) تعاقد نوفمبر د. نعمات أحمد فرج اهلل سليمان _ الحصاحيصا  إختصاصي نساء وتوليد

 18 م(2017) تعاقد نوفمبر عبدالماجد فضل المولي _ الحصاحيصاد. وليد  إختصاصي أسنان

 19                    م(2017) تعاقد نوفمبر د. خالد عطا المولي أبوصاقعه _ الحصاحيصا   إختصاصي الباطنية

 20                 م(2017) تعاقد نوفمبر د. عبداهلل عبدالقادر بشير _ المناقل          إختصاصي الباطنية

 21                  م(2017) تعاقد نوفمبر د. البدوي عبداهلل فضل المولي _ المناقل           إختصاصي نساء وتوليد

 22                 م(2017) تعاقد نوفمبر د. حمد النيل محمد فضل المولي _ المناقل    إختصاصي طب األطفال

 23             م(2017) تعاقد نوفمبر د. نصر الدين يوسف أحمد عبدالوهاب _ مدني  أخصائي الباطنية

 24                        م(2017) تعاقد نوفمبر د. فوزية يوسف حماد  _ مدني      إستشاري طب األطفال

 25                  (م2017) تعاقد نوفمبر د. عمر محمد أحمد الحسن _ مدني        أخصائي النساء والتوليد

 26                          م (2019أبريل  4تم التجديد في  ، م2017) تعاقد نوفمبر د. عبداهلل محمد توم _ مدني   أخصائي الجلدية

 27 م  (2018) تعاقد سبتمبرصيدلية الدواء الدوار 

 28 م  (2018) تعاقد سبتمبرد. عوض إبراهيم آدم إختصاصي أسنان



 29 م  (2018) تعاقد سبتمبرمستشفي إيال التخصصي _ المناقل 

 30 م  (2018) تعاقد أكتوبرد. جاه الرسول عبدالرحمن أحمد إختصاصي أسنان

 31 م (2019) تعاقد يناير _ رفاعه يدلية بيت الدواءص 

 32 م (2019) تعاقد يناير د. ريم محمود عبدالقادر _ رفاعه أخصائي أطفال

الباطنيةأخصائي   33 م (2019) تعاقد يناير د. الشريف محمد مدني أحمد _ رفاعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والية سنار 

ـــــان التخصص ــــ  الرقم البيــــــــــــــــــ

م (2017) تعاقد ديسمبر صيدلية مزن _ سنجة   1 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. الطيب محمد عبدالماجد أخصائي الباطنية  2 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. محمد السماني عيسي نساء وتوليد  3 

م (2017) تعاقد ديسمبر د. بشير فضل اهلل أخصائي باطنية  4 

م (2017) تعاقد ديسمبر عبدالرحمن عثمان آدم مختبرات طبية  5 

 6 د. أحمد إبراهيم الشريف ) إستمرار تعاقد ( أخصائي أطفال

م (2019 يناير) تعاقد مستشفي الكرامة   7 

م (2019) تعاقد يناير معمل اإلعيسر للتحاليل الطبية   8 

م (2019) تعاقد يناير د. عالء الدين عابدين سليمان أخصائي أذن وأنف وحنجرة  9 

م (2019) تعاقد يناير د. أحمد الشيخ إدريس أخصائي األطفال  10 

م (2019) تعاقد يناير د. الهادي عوض قسم اهلل عمومي  11 

م (2019) تعاقد يناير د. محمد عباس كريته العوض أخصائي األسنان  12 



 

 

 

 والية جنوب دارفور 

ـــــان التخصص ــــ  الرقم البيــــــــــــــــــ

 1 صيدلية بلسم        ) تعاقد قديم ( 

 2 صيدلية البطل       ) تعاقد قديم ( 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 صندوق الرعاية الطبية

 واليةغرب دارفور  

ـــــالبي التخصص ــــ انــــــــــــــــــ  الرقم 

م (11/3/2019 تعاقد ) الطبي  مجمع السلطان تاج الدين   1 

م (25/3/2019) تعاقد          مستوصف الحكمة الطبي   2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علياء بالواليات





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالناتاأل
























