
رقم الهاتفرقم الموبايلالعنوانالمنطقةاالختصاصنوع مقدم الخدمةاسم الطبيباسم مقدم الخدمة
9639332315530112315535جانب جامع الطاووسية - بناء النحاس ط٥ش. بور سعيدالجراحة العامةطبيبطريف دمحم قحطان العيطةطريف العيطة

 شارع نسيب البكري-بناء مصرف التسليفالجسر األبيضالجراحة البوليةطبيبدمحم رشدي دمحم اديب العطاردمحم رشدي العطار
-ط١ 9639332217180113335191الشعبي

9639442875070114413611شارع فارس الخوريعباسيينالجراحة العامةطبيبنبيل امير لقطينةنبيل لقطينة
9639444410180112318247بناء شرف رقم ١سبع بحراتالجراحة العظميةطبيبنبيل كامل السالكنبيل السالك

9639442818180118820199كورنيش الميدان - جانب صيدلية الكواكبيميدانأمراض القلب واألوعيةطبيبدمحم ايمن الحمويدمحم ايمن الحموي
9639333114350115422915جانب جامع الثقفي الطابق األولباب توماالتوليد وأمراض النساءطبيباسكندر سعيداسكندر سعيد
9639339480220112324118جانب مشفى الشرقش. ٢٩ أيارأمراض الجهاز الهضميطبيبزبيدة عبد هللا عبد هللازبيدة عبدهللا

 ازبكية مقابل كازيه عوض - بناء دارش. بغدادأمراض الجهاز الهضميطبيبجالل وصفي يونسجالل يونس
9639333945430114423933التشخيص الشعاعي

 أمراض األذن واألنفطبيببدر الدين علي محسنبدر الدين محسن
 اول اتوستراد الزاهرة الجديدة - شارعزاهرةوالحنجرة

9639442653340115416000القدس

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم معتز عبد الستار عباسدمحم معتز عباس
 منتصف شارع الحمراء بناء رقم ١٢ش. الحمراءوالحنجرة

فوق ألبسة القولي للحوامل - 9639334912340113312113الطابق الثاني

9639332254250113327017جادة كرد عليالجسر األبيضأمراض العين وجراحتهاطبيبزياد انور باغزياد باغ
9639443436360112233330امتداد شارع خالد بن الوليد شويكةش. خالد بن الوليدأمراض العين وجراحتهاطبيبدمحم رسالن العجقدمحم العجق

9639442125230114462663جادة مارسيل كرامة بناء ٢٦قصاعأمراض العين وجراحتهاطبيبماهر سليم مبيضماهر مبيض

 دخلة مجمع السندس - بناء شرف - الطابقش. ٢٩ أيارأمراض العين وجراحتهاطبيبجورج الياس العربجيجورج العربجي
الثالث -9639442570000112323295

9639442140990113312921بناء رقم ١٣ش. الحمراءأمراض الدمطبيبزاهرة  عبد الرحمن الفهدزاهرة الفهد

 أمراض األذن واألنفطبيبمنير بشارة حزيمنير حزي
 البناء المالصق لشعبة تجنيد االزبكيةمرشد خاطروالحنجرة

9639333304410114447140القبو -

9639371676000112313717دخلة سوق ساروجةش. الثورةأمراض العين وجراحتهاطبيبفريد جرجس ديبفريد ديب

 جسر الثوره برج االء طابق اول جنوبش. الثورةالجراحة العصبيةطبيبدمحم جهاد معروف اللحامدمحم جهاد اللحام
9639446452520112320445المصالح العقاريه

9639335757360116625736خلف ملعب الجالء - جانب صيدلية سريالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبخليل ابراهيم خليلخليل خليل
9639443485860114421975مقابل مدرسة بسام حمشوتجارةالتوليد وأمراض النساءطبيبشادي عزات خلوفشادي خلوف

9639444004470113337479مدخل الشعالنعرنوساألمراض العصبيةطبيبسمير دمحم الرومانيسمير الروماني

 أمراض األذن واألنفطبيبتوفيق مرعي مهجعتوفيق مهجع
9639333144730113347830سوق الخضرةشعالنوالحنجرة

9639442673230113319301سوق الخضرةشعالنالجراحة العامةطبيبفاخر عالوي الحميدفاخر الحميد

 شارع نسيب بكري - مقابل الركن الفرنسيالجسر األبيضالتوليد وأمراض النساءطبيبقصي دمحم صالح بربنديقصي بربندي
9639442607870113313324بناء الست ط١ -

 سوق الخضرة مقابل الفرن السكري بناءشعالناألمراض الجلديةطبيبغسان حسن الكضيب العبوديغسان الكضيب العبودي
١ 9639336063630113347830طابق

 نزلة المستوصف - بناء جوخدار للمنظفاتدمر البلدأمراض العين وجراحتهاطبيبمالك يوسف االبكعمالك االبكع
9639352822940113135780ط١ -

 برج الروس - مقابل النادي العائلي_جانبقصاعأمراض الجهاز الهضميطبيبيوسف بشارة زغبوريوسف زغبور
9639335060140115433003مطعم الفهد



 اول كورنيش الميدان - جانب جامعميدانالتوليد وأمراض النساءطبيبعاطف  سامي ابراهيمعاطف ابراهيم
9639332557140118837343المنصور

 أمراض األذن واألنفطبيبلؤي دمحم ظافر درجزيني نحاسلؤي نحاس
 مزة غربية - بناء السيتي مول ( كوينالمزةوالحنجرة

طابق ( سنتر M9639334314310116666885

9639443317230114473042موقف الساداتش. بغدادأمراض العين وجراحتهاطبيبهدى جرجي اوبرهدى اوبر

 عبد الرزاق ابراهيم هاللعبد الرزاق اليوسفي
 أمراض األذن واألنفطبيباليوسفي

 دخلة مشفى الشرق - مقابل بنك سوريةش. ٢٩ أياروالحنجرة
فوق نظارات - 9639444765600112324216والخليج

 أمراض األذن واألنفطبيبحسن دمحم غباشحسن غباش
 شارع الهجرة والجوازات - خلف جامعركن الدينوالحنجرة

9639332209900112720220صالح الدين

 جانب مصرف التسليف الشعبي - خلفالجسر األبيضالتوليد وأمراض النساءطبيبسحر فواز الجغاميسحر الجغامي
9639334462630113316296مفروشات اسامة

 شارع الشهبندر (الغافقي) - مقابل مجلسسبع بحراتأمراض القلب واألوعيةطبيباحمد جالء الدين نابلسياحمد نابلسي
9639334748930114429660الوزراء القديم

9639443880940112318547جانب فندق فينيسيابحصةالجراحة العصبيةطبيبابراهيم علي محمودابراهيم محمود

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم عماد ياسين زريقدمحم عماد زريق
9639445202980112228713مقابل موقف الشويكةش. خالد بن الوليدوالحنجرة

9639994869570116620343الشيخ سعد - جانب صيدلية التمرالمزةالجراحة العامةطبيبياسين علي يونسياسين يونس
9639336658460112319973موقف المعرض - الدحداحش. بغدادالجراحة البوليةطبيبهشام أسعد جروسهشام جروس

 أمراض األذن واألنفطبيبدارين رياض مالكدارين مالك
9639332150400113349251مقابل دخلة الشعالنش. الحمراءوالحنجرة

-الشيخ سعد - طلعة المشفى العسكري ٦٠١المزةأمراض القلب واألوعيةطبيببدر علي سلومبدر سلوم
9639442781120116632727خلف كازية الشيخ سعد

9639443133140113336329حبوبي ثانيشعالناألمراض الداخليةطبيبدمحم معتز نظمي الفرادمحم معتز فرا
9639444109410112323525خلف مشفى الشرقش. ٢٩ أيارأمراض الجهاز الهضميطبيبنمير احمد دعبولنمير دعبول

 خلف فندق فينيسيا - بناء شبيب و مصريبحصةالجراحة البوليةطبيبسمير جرجس  تابتسمير تابت
9639442781090112314361طابق ثالث

 شهداء - السوق الدولي - مقابل جامعصالحيةالجراحة العامةطبيبعبد القادر حمدي السمانعبد القادر السمان
9639943887850114451483الشهداء

9639443293290113329329بناء ٢١ طابق ثالثش. الحمراءأمراض العين وجراحتهاطبيبشهم  علي الحوريشهم الحوري

 آخر كورنيش التجارة - جانب مستوصفتجارةاألمراض الجلديةطبيبفريد عبدهللا طعمهفريد طعمه
9639555462370114451350السابع من نيسان

 أمراض األذن واألنفطبيبكنعان دمحم ناصيف مكيكنعان ناصيف مكي
9639328986660113316463شارع عمر حمد - مقابل المحاربين القدماءروضةوالحنجرة

 أمراض األذن واألنفطبيبفداء عبد المجيد الكرديفداء الكردي
 الشيخ سعد - نزلة الفرن اآللي قربالمزةوالحنجرة

9639336121300116664540صيدلية الحنفي

9639335502240114414442جانب صيدلية البزرةقصوراألمراض الجلديةطبيبابراهيم  ميخائيل ابوزخمابراهيم ابو زخم
9639332822050114449525طلعة الغساني - مقابل معهد االفقغسانياألمراض الصدريةطبيبنايف حنا شاهيننايف شاهين

 أمراض األذن واألنفطبيبعبدالرحمن العوضعبدالرحمن العوض
9639332407970114444284دخلة سوق القزازينش. بغدادوالحنجرة

 - شارع صالح الدين - سوق الصاغةركن الدينأمراض القلب واألوعيةطبيببركات احمد شاهينبركات شاهين
9639886499340112711348جانب جامع صالح الدين

 مدخل البحصة - فوق مرطبات الشام - بناءش. الثورةالجراحة العصبيةطبيبانطون اسعد جمالانطون جمال
9639664213740112312200البدين ط٢



 جانب المركز الثقافي الفرنسي وصيدليةبحصةأمراض الجهاز الهضميطبيبناصر آصف بركاتناصر بركات
9639323331170112314830فادية عكة

9639443533250114458344شارع الناصرة - خلف صيدلية الجمالزبلطانياألمراض الداخليةطبيبالياس سمعان خوامالياس خوام
9639337831530112242626مشفى الرشيدباب مصلىالجراحة العامةطبيبمرهج جالل الدين مصطفىمرهج مصطفى

 ساحة جورج خوري - مقابل صيدليةقصاعالجراحة العامةطبيبعيسى يوسف الخوريعيسى الخوري
9639333936690114459672المعونة

 أمراض األذن واألنفطبيبعماد الدين دمحم سعيد خطباعماد الدين خطبا
 أوتستراد الزاهرة - موقف السوق مقابلزاهرةوالحنجرة

9639335157480116347378صيدلية هادية

9639442347110112324676دخله المطعم الصحيش. ٢٩ أيارالجراحة العامةطبيبحمدي عبدو مشمشحمدي مشمش

 برج الروس مقابل البنك الدولي للتجارة وقصاعاألمراض الجلديةطبيبوهيبة وليم سليمانوهيبة سليمان
9639445975750115424441التمويل

9639332529590112323525خلف مشفى الشرقش. ٢٩ أيارالجراحة العظميةطبيبربيع احمد دعبولربيع دعبول
9639334557750114441957موقف الفردوسش. حلبأمراض القلب واألوعيةطبيبمروان جوزيف  ديابمروان دياب
9639336744330933674433الميسات - مجمع العثمان الطبيميساتأمراض الجهاز الهضميطبيبصبحي عمر عيونصبحي عيون

9639332410780114450572عمر المختار رقم ٢عرنوسأمراض العين وجراحتهاطبيباسماعيل دمحم سعيد صالحياسماعيل صالحي
9639445090370944509037ضمن مشفى المهايني الحديثميدانالجراحة العامةطبيبصالح قاسم اسماعيلصالح اسماعيل

9639335672200113330484مدخل شارع الرئيس - بناء رقم ١الجسر األبيضأمراض العين وجراحتهاطبيبخالد سليمان الخالدخالد الخالد
9639444429500114450705مشفى الفرنسيقصاعأمراض الدمطبيبمها فرج هللا مناشيمها مناشي

 أمراض األذن واألنفطبيبهويده  مالك شاهينهويده شاهين
9639333917220115443837ساحة برج الروسقصاعوالحنجرة

 أمراض األذن واألنفطبيبحسان دمحم الحجارحسان الحجار
9639333360000113349399دوار التربية - مقابل صيدلية الوفاءالجسر األبيضوالحنجرة

 شارع ابو الفضل المرادي  - جانب فندقفردوسالجراحة البوليةطبيبسعد دمحم جودت الكيالسعد الكيال
9639443119440112222607برج الفردوس

9639442315450115418991مقابل النادي العائلي - فوق مطعم الفهدباب توماجراحة األوعيةطبيبالياس مخائيل الشماسالياس الشماس
9639333108800115411182حارة الديرباب توماالتوليد وأمراض النساءطبيبسعاد ميخائيل داودسعاد داود

 مقابل مركز نيوهورايزن - مفرق عينش. بغداداألمراض العصبيةطبيبياسر احمد بدرياسر بدر
9639325370240112325490الكرش

 أمراض األذن واألنفطبيبريم سليمان الخوريريم الخوري
9639335531870114426771اول كورنيش التجارةتجارةوالحنجرة

9639442571900114432216شارع الكنديقصوراألمراض الجلديةطبيبمي فؤاد كويترمي كويتر
9639442610510112274460مقابل مشفى الرشيد - خلف صيدلية شاهينباب مصلىأمراض القلب واألوعيةطبيبحسن عيسى االبراهيمحسن االبراهيم
9639442288180112126166دوار كفرسوسة - جانب الملعبكفر سوسةاألمراض الداخليةطبيبرغداء عاهد الزعبيرغداء الزعبي

 - الجزيره ٣ - جانب جامع خالد بن الوليدمشروع دمرأمراض العين وجراحتهاطبيباحسان دمحم محسناحسان محسن
9639333636200113135391ضمن مجمع خالد بن الوليد الطبي

 أمراض األذن واألنفطبيبحسام بركات حديدحسام حديد
 مساكن برزة استراد حاميش بناء مركزبرزةوالحنجرة

9639333008960115123880الصلخدي الطبي

 شارع المتحلق الجنوبي بعد مفرق كشكولدويلعةالجراحة العامةطبيبجورج ميشال الخوريجورج الخوري
9639442713250114728580جانب مخبر الصف

 أمراض األذن واألنفطبيبعبدو دمحم عيروطعبدو عيروط
9639442981690112720069موقف ادم - جانب صيدلية السالمةركن الدينوالحنجرة



9639471396640114412254مقابل جامع الشهداءصالحيةالتوليد وأمراض النساءطبيبلؤي رزق زودهلؤي زوده

 - الشارع بين جامع االيمان ونادي بردىمزرعةالجراحة البوليةطبيبلؤي حبيب عليالؤي عليا
طابق اول فني - 9639446543300114437122بناء جمعية حقوق الطفل

9639447446740113340666دوار التربية - جانب صيدلية الوفاءالجسر األبيضاألمراض العصبيةطبيبابراهيم مرعي اللطيفابراهيم اللطيف

 مقابل السفارة الفرنسية - فوق ستديوالعفيفالجراحة العامةطبيباحمد سعيد الحاجاحمد الحاج
9639325464640113327245تصوير سامر-ط١

 أمراض األذن واألنفطبيباياد علي نجيبهاياد نجيبه
9639332691860112140611موقف الساحةكفر سوسةوالحنجرة

 أمراض األذن واألنفطبيببسام ابراهيم الشياحبسام الشياح
 مقابل مشفى المجتهد - دخلة مدرسة ابنمجتهدوالحنجرة

9639444645410118838000زيدون

9639442653660115411550حي بالل بستان الدور جانب مخبر االءمنطقة صناعيةاألمراض الداخليةطبيبدمحم عبدالرحمن شلحةدمحم شلحة

 المركز الطبي الملكي - شارع الملك العادلمزرعةالجراحة العصبيةطبيبهاني رشيد الغضبهاني الغضب
9639336367880114433286جانب بنك سورية والمهجر -

9639333952390112235492بناء ٣٦ش. خالد بن الوليدالجراحة البوليةطبيبعبد الرحمن محمود سيروانعبد الرحمن سيروان
9639322309590116624110جانب محمصةالشيخ سعد نزلة شبيكةالمزةأمراض الغدد واالستقالبطبيبانس دمحم السيد احمدانس السيد احمد

9639363638860116330004زاهرة جديدة-حي الزهور-شارع النورزاهرةالتوليد وأمراض النساءطبيبدمحم مصطفى الخليلدمحم الخليل

 منتصف شارع الحمرا أول مفرق الشعالنش. الحمراءالجراحة العامةطبيبصفوح خالد الصباغصفوح الصباغ
9639448100420113322125فوق دار األشعة عبد هللا حتاحت

- جانب جامع صالح الدين - سوق الصاغةركن الدينالجراحة العصبيةطبيباسلم مصطفى العلي الحسيناسلم العلي الحسين
9639328701810112764325جانب مجوهرات نور

9639324136190112218069الدوار - ش.ابي موسى االشعريكفر سوسةأمراض العين وجراحتهاطبيبعامر عمر الحلبيعامر الحلبي
9639445324780118832577شارع المجتهد - جانب مشفى شيخ االرضميدانالجراحة العظميةطبيبدمحم خلف حاج زيددمحم حاج زيد

 شيخ سعد - اول نزلة الفرن اآللي - تحتالمزةالجراحة البوليةطبيبسائر دمحم شدودسائر شدود
9639333764940116633364صيدلية الحنفي

9639328361790112776698موقف ادمركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبريد اسعاف قدورةريد قدورة
9639444606460112776698موقف ادم - جانب صيدلية السالمةركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبوليد علي الشهابيوليد الشهابي

 أمراض األذن واألنفطبيبغيث سلمان اليقةغيث اليقة
 - الشيخ سعد - جانب معهد التنمية الفكريةالمزةوالحنجرة

9639444855320116625681فوق صيدلية التمر

9639663913580116625681الشيخ سعد - جانب صيدلية التمرالمزةالجراحة العظميةطبيبدمحم نصر درويشدمحم درويش

 جانب مركز الباسل الصحي للتصويرساحة الشهبندراألمراض الصدريةطبيبطه عبدهللا الحاجطه الحاج
9639324218260114464424الشعاعي

9639447420080113141939الشارع الرئيسي - مجمع سكريةدمر البلدالجراحة البوليةطبيببسام حسن حسني المالحسانيبسام المالحساني

 أمراض األذن واألنفطبيبفادي فاضل غازيفادي غازي
 امتداد طريق ملعب تشرين - مقابل جامعبرامكةوالحنجرة

9639445487730112129050مصعب بن عمير

مجتهدطب األسرةطبيباويس دمحم قصيباتياويس قصيباتي
 / صباحا : ضمن مشفى الرازي في المزة
 مساء :مقابل مشفى المجتهد خلف الفقير

للتصوير الشعاعي
9639327634510112262930

 - ضمن عيادات مشفى المهايني الحديثميدانالجراحة البوليةطبيبدمحم علي عباسدمحم عباس
9639442781590944278159ط٢

 عامر عبدالحميد العبدالرحيمعامر العبدالرحيم الصبيخان
 حي الزهور - شارع النور - جانب صيدليةزاهرةاألمراض الداخليةطبيبالصبيخان

963994134810094134810بشرى

9639322077660113129913مدخل حي الورودمشروع دمرأمراض الغدد واالستقالبطبيبرجب دمحم مقصودرجب مقصود



 يوسف عدنان صالح الدينيوسف صالح الدين سراج
 موقف المعرض باتجاه باب توما - جانبش. بغدادالجراحة العظميةطبيبالسراج

٢ بناء رقم - 9639445334010114429192االمتحانات

 دخلة الديوانية - جادة البخاري - بناءمرشد خاطرالجراحة العصبيةطبيبدمحم محي الدين عوضدمحم عوض
9639367873920114464337الحمصي

9639442827170115435488مقابل اسعاف مشفى الفرنسيبرج الروسالجراحة العظميةطبيبالفريد عبدو قردوحالفريد قردوح
9639442658260115413507جادة القوتليش. األميناألمراض المهنيةطبيبدمحم دمحم رسالن الحلبيدمحم الحلبي

 حي الورود - آخر خط السيرفيس - عنوانمشروع دمرأمراض الغدد واالستقالبطبيبهشام محمود عليهشام علي
اول طلعة االمجاد - 9639334153500933415350ثاني ضاحية حرستا

 شهدا مقابل العطار للرحالت بناء عبدصالحيةالتوليد وأمراض النساءطبيبمنى دمحم سليمانمنى سليمان
9639335895890113346311الحق ط٣

 شيخ سعد - الشارع الرئيسي - جانبالمزةأمراض العين وجراحتهاطبيبرنا دمحم سعيد عمرانرنا عمران
9639445239520116619580صيدلية الحنفي

9639445080730116619580موقف الشيخ سعد - جانب صيدلية الحنفيالمزةاألمراض الجلديةطبيبريم دمحم سعيد عمرانريم عمران
9639335655460114431445مقابل مركز أدهم اسماعيلساحة الشهبندرالجراحة العظميةطبيبعلي ابراهيم محمودعلي محمود
9639327610000115421956مقابل النادي العائلي - طابق اولقصاعالجراحة العظميةطبيبميرو صبحي ميروميرو ميرو

9639661165000112212222خلف مشفى المجتهدمجتهدالطب العامطبيبعبد المنعم عبد الرحمن جعمورعبد المنعم جعمور

زاهرةاألمراض المهنيةطبيببسام عمر ابو الذهببسام ابو الذهب
 مساكن الزاهرة الجديدة مسبقة الصنع-دخلة
 برج تقوية الموبايل-بناء رقم ٤٠- طابق

أول
9639558612160115425056

9639474961870114717803ابو عطاف - حارة حلوة وصغيرةدويلعةاألمراض الداخليةطبيبراغب عبود الحميدراغب الحميد

 أمراض األذن واألنفطبيبعبد الناصر عدنان مشلحعبد الناصر مشلح
9639447413240114424539شرقي التجارة محضر الخماسية رقم ٧٤تجارةوالحنجرة

9639443466290114455364سوق الخضرةشعالنالتوليد وأمراض النساءطبيبسمير الخضر الحنيديسمير الحنيدي

 مقابل جسر الثوره - امام الحديقة - بناءمرجةالجراحة البوليةطبيبمازن عدنان حيدرمازن حيدر
9639443105080112310508الموصلي

9639334972450115434299دوار الخضرة - مقابل مدرسة اإلليانسش. األمينأمراض الجهاز الهضميطبيبايسر ثابت فرهودايسر فرهود
869639558196310116667660خزان -  فوق صيدلية معين يوسفالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبوليد نايف حمودوليد حمود

 برزة البلد - حي الحرية - جادة ابراهيمبرزةالتوليد وأمراض النساءطبيبنهلة دمحم جنيدينهلة جنيدي
9639322155250115120689الخليل

 أمراض األذن واألنفطبيباميمة مصطفى قاسماميمة قاسم
 مساكن برزة - اتستراد اول - جانب جامعبرزةوالحنجرة

دخلة عصير تفاحة - 9639445864100115122155الخليل

 مواجه مشفى المجتهد - على يمين مدرسةمجتهدالتوليد وأمراض النساءطبيبحسناء احمد المنجدحسناء المنجد
9639443394270118814674ابن زيدون

- ساروجة - بناء الوصللي المدخل اليساريش. الثورةالجراحة العظميةطبيبخالد محمود الحنشخالد الحنش
9639334490050112330888طابق أول فني

 جانب كازية االزبكية - جانب جامعش. بغدادأمراض الجهاز الهضميطبيبدمحم كنان دمحم زهري حبوسدمحم كنان حبوس
9639492541010112331539السلطان محمود زنكي

 - مساكن برزة - مقابل مركز الشام لالشعةبرزةالجراحة البوليةطبيبعمار سعد دمحمعمار دمحم
9639443665490115143991دخلة مخبر الهيثم

9639334435270116667789الشيخ سعد - مقابل معهد التنمية الفكريةالمزةاألمراض الجلديةطبيبميساء بهجت بركات اسماعيلميساء بركات اسماعيل
9639558126660113718088سكة باشكاتب - جانب محمصة الشيخ سعدمهاجرينالجراحة البوليةطبيبدمحم وليد دمحم عابديندمحم وليد عابدين



 الصحة العامة والطبطبيبدمحم علي دمحم القصار بني مرجةدمحم علي القصار بني مرجة
 موقف شويكة - جانب بقالية مصطفىش. خالد بن الوليدالوقائي

9639333936600112229552طبيعة ط١

 عش الورر - الشارع الرئيسي - جانببرزةالجراحة العامةطبيبنزار احمد ابراهيمنزار ابراهيم
9639322769350115145424صيدلية حسيبة خضور

9639442703700113322091سوق الشعالن - الشارع الرئيسيشعالنالتوليد وأمراض النساءطبيبفيصل ابراهيم العمرفيصل العمر
9639324535890113112146حي الورود - جانب مطعم الشعلةمشروع دمراألمراض العصبيةطبيبهيام دمحم الكرديهيام الكردي

 - بناء فيحاء عرنوس - مرآب عرنوسعرنوسالتوليد وأمراض النساءطبيبعدنان احمد الحريريعدنان الحريري
9639549204950114465799مقابل بناية السكرية

9639442948500116111600ضمن مشفى الرازيالمزةاألمراض الداخليةطبيبماهر دمحم عمر الفاروق كنعانماهر كنعان

 الشيخ سعد نزلة ملحمةشبيكة اخر بناء علىالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبامتثال محفوض دمحمامتثال دمحم
9639445478740116664420اليسار

9639447127040118815740الزاهرة القديمة - خلف جامع الماجدزاهرةالتوليد وأمراض النساءطبيبايمان سليمان االمير احمدايمان االمير احمد
9639335574790113324235جادة كرد علي - فوق مخبر حبشطليانياألمراض الجلديةطبيبامان موفق دعبولامان دعبول

 مقابل جامع صالح الدين األيوبي - جانبركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبانس احمد مشوحانس مشوح
9639442701440112742700مطعم أبو اسماعيل

 مقابل مشفى الفرنسي - دخلة مدرسةقصاعاألمراض الداخليةطبيبباسم محسن الحليلباسم الخليل
بناء الزحالوي - 9639446632650114448566المعونة

9639555572930114464317مقابل وزارة الماليةسبع بحراتأمراض العين وجراحتهاطبيببسام دمحم العبيدبسام العبيد

 - الشيخ سعد - جانب معهد التنمية الفكريةالمزةأمراض الغدد واالستقالبطبيبتغريد سليمان حمودتغريد حمود
9639565731140116625681فوق صيدلية التمر

9639326161920115144431مساكن برزة - مقابل مشفى حاميشبرزةالجراحة العصبيةطبيبتمام دمحم رزوقتمام رزوق

 دخلة الصوفانية - دخلة المصرف التجاريبرج الروساألمراض العصبيةطبيبحافظ موسى مطرحافظ مطر
١٠ 9639334045610115414902فرع

 - ساحة القصور - جانب صيدلية البزرةقصورالجراحة البوليةطبيبحبيب عدنان بشورحبيب بشور
١٤٤ 9639881940150114446538بناء

9639333942680114441326القزازين - موقف الساداتش. بغدادجراحة األوعيةطبيبحسن صالح العليحسن العلي

 - شارع جابر اب حيان - بعد بن ابو سمرةتجارةالتوليد وأمراض النساءطبيبدالل اغابيوس عيسىدالل عيسى
9639334330300114436670بناء جبة وقبيطري ط١

 جادة يوسف الخوري - مقابل مطعمغسانياألمراض الجلديةطبيبراميا حبيب كبابةراميا كبابة
٢ بناء زيات رقم - 9639338211190114457042النوازيت

9639442825400112313515خلف سينما السفراء- امام حديقة الوردش. ٢٩ أيارالجراحة العظميةطبيبرزق هللا مخائيل يوسفرزق هللا يوسف
9639947589930114411294مقابل مشفى الفرنسي - فوق صيدلية نفشقصاعأمراض العين وجراحتهاطبيبرياض توفيق بطرسرياض بطرس
9639334177730115111591مقابل مشفى ابن النفيس - محضر ٤٠ركن الدينالجراحة العظميةطبيبستالين نجم الدين كغدوستالين كغدو

 الشارع العام - موقف الكيكية بجانب مطعمركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبسلوى احمد الجبرسلوى الجبر
9639445656630112716970أبو حاتم

9639333254190113325419جادة ابن زيدون جانب المعهد العربيطليانيالتوليد وأمراض النساءطبيبسمر حمدي الساداتسمر السادات

 مرشد خاطر مقابل شعبة التجنيد جانبش. بغدادالتوليد وأمراض النساءطبيبسمر يحيى عيسىسمر عيسى
9639885656140114443968موقف باص األزبكية

9639449988450115414846ساحة باب توماباب توماالجراحة العظميةطبيبسنحاريب حبيب العربسنحاريب العرب

 جانب صيدلية السبع بحرات - جانب مركزساحة الشهبندرالتوليد وأمراض النساءطبيبسهام عوض الديريسهام الديري
9639445054060114442989الهالل األحمر



 الشيخ سعد - منتصف طلعة الكنيسة(طلعةالمزةأمراض القلب واألوعيةطبيبصائب دمحم ابو عبد هللاصائب ابو عبد هللا
على اليمين - ( 9639334960670116615705سوق الخضرة

869639669271830116667660خزان -  فوق صيدلية معين يوسفالمزةاألمراض الداخليةطبيبطالل يوسف ونوسطالل ونوس

 - ساحة الروضة - جانب جامع الروضةابو رمانةاألمراض المهنيةطبيبعبد الرزاق دمحم الخطيبعبد الرزاق الخطيب
الطابق االرضي - 9639447733750113337111بناء ملص

9639332580380114465631موقف األزبكيةمرشد خاطراألمراض الجلديةطبيبعبدالكريم احمد المكيعبدالكريم المكي

ساحة الشهبندرالتوليد وأمراض النساءطبيبعلي حافظ محسنعلي محسن
 باتجاه حديقة المزرعة مدخل مجلس

 الوزراء القديم جانب مشفى األماني مدخل
الدكتورة سوزان النوري

9639445940700114449430

9639561570520116622717ساحة عروس الجبلالمزةأمراض الجهاز الهضميطبيبعلي حميدوش حميدوشعلي حميدوش
9639446543420116612738شيخ سعد - مقابل معهد التنمية الفكريةالمزةالجراحة العظميةطبيبعلي طالب طالبعلي طالب
9639332307770112324314مقابل مركز الثقافة الروسيش. ٢٩ أيارالجراحة العظميةطبيبعلي دمحم مدني الخيميعلي الخيمي
9639334451450112314032مقابل صيدلية الفاروقساحة الشهبندرالجراحة العظميةطبيبغسان بشير كعدانغسان كعدان

 جنوب الحديقة - بناء مخبر الشام للتحاليلتجارةأمراض القلب واألوعيةطبيبغسان منصور الخوريغسان الخوري
مقابل صيدلية غادة - 9639335933610114442678الطبية

9639449768230115434224دوار سوق الخضارش. األميناألمراض الداخليةطبيبغياث ابراهيم جوادغياث جواد
9639325309430116665265بنايات ال١٤ مواجة طلعة االسكانالمزةأمراض القلب واألوعيةطبيبفاروق عبد الغني الجندليفاروق الجندلي
9639335934050116667100مقابل بنك الدمالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبفراس علي سلمانفراس سلمان

 المعالجة الشعاعيةطبيبفواز حسن ديروانفواز ديروان
9639442191400966116786ضمن مشفى دار الشفاءعدويوالكيماوية

 أول شارع نسيب البكري - جانب صيدليةالجسر األبيضالتوليد وأمراض النساءطبيبدمحم فوزي عدنان عبد الحميدفوزي عبد الحميد
٢٨ بناء - 9639444588390113328494الوفاء

 عروس الجبل طلعة الخزان - جانبالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبقحطان احمد سبيقيقحطان سبيقي
9639443761740116633194الصيدليه الحديثه

9639332476720115428497(بعد دخلة ديروان)باتجاه مشفى الفرنسي برج الروسالتوليد وأمراض النساءطبيبماجد داود طرفةماجد طرفة
9639443390600112756879طلعة سوق الجمعة مقابل فرن الخيرشيخ محي الدينالطب العامطبيبمازن احمد الدايةمازن الداية
9639336654930116664749الشيخ سعد بناء محفوظ دخلة صيدلية التمرالمزةالجراحة البوليةطبيبمازن اسماعيل علوشمازن علوش

 - قبل كراج السومرية - عند القوس االحمرالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبمجيد خليل شريفمجيد شريف
١١٣ بناية - 9639448493050116125296جانب مدرسة ناعسة

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم جابر الناشيدمحم الناشي
 - مساكن برزة - مقابل المدينة الجامعيةبرزةوالحنجرة

9639448013390115139066خلف هيئة المخابر

9639880040450114428114دخلة البنك الدولي للتجارة والتمويلش. الباكستانأمراض العين وجراحتهاطبيبدمحم ماهر احمد الزايددمحم ماهر الزايد
9639553339940113339946نزلة مشفى الطللياني ط١الجسر األبيضاألمراض الجلديةطبيبدمحم نزار عبد الرحمن الدقردمحم نزار الدقر

 - جانب فندق فينيسيا - بناء غازي حديدبحصةالجراحة البوليةطبيبدمحم يزن نبيل زرزردمحم يزن زرزر
9639446586260112310045طابق أول

 أمراض األذن واألنفطبيبمحمود ايوب ملليمحمود مللي
 مساكن برزة - الشارع األساسي - مقابلبرزةوالحنجرة

9639558343870115127400صيدلية المجتهد الجديدة

9639443705810118880602جانب مشفى شيخ االرض - مجتهدباب مصلىالجراحة العامةطبيبمدحت مصطفى كمال تللومدحت تللو

 - زاهرة قديمة - موقف السوق التجاريزاهرةأمراض القلب واألوعيةطبيبمصطفى خالد الحمصيمصطفى الحمصي
9639334266780118831222مقابل مدرسة دمحم األشمر

9639593745180116617461موقف الشيخ سعدالمزةأمراض العين وجراحتهاطبيبمهند زهير فيصلمهند فيصل



 أمراض األذن واألنفطبيبمؤيد مصطفى زريقمؤيد زريق
9639336344840114427697شارع مجتهدمجتهدوالحنجرة

9639335755320112314961مقابل مشفى العين التخصصيش. بغدادالتوليد وأمراض النساءطبيبنورالهدى دمحم اديب ابي الشاماتنورالهدى ابي الشامات

9639442140180116612674شيخ سعد - مقابل صيدلية الحنفيالمزةأمراض الجهاز الهضميطبيبوفيق ابراهيم ديوبوفيق ديوب
9639447306980116344413شارع نسرين - جانب موبايالت روعةتضامنالتوليد وأمراض النساءطبيبابراهيم محمود حرباابراهيم حربا

 مقابل صيدلية منال كبب - بناء جمعية البرش. خالد بن الوليداألمراض الداخليةطبيباحسان عبد الوهاب التكريتياحسان التكريتي
9639443915720112266321واالحسان

9639332835000116625807طلعة فالفل على كيفكالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيباحمد صالح الونوساحمد ونوس
9639332247310118887325حارة جامع القيسرينهر عائشةطب األسرةطبيبايمان غازي الجهمانيايمان الجهماني
9639334451680114451682شارع الباكستانش. الباكستاناألمراض الصدريةطبيباحمد هيثم نصرياحمد نصري
9639447559400115126954مساكن برزة - جانب جامع الحسنينبرزةالتوليد وأمراض النساءطبيباميمة كامل سليماناميمة سليمان

 استراد حاميش - جانب البنك الدوليبرزةأمراض العين وجراحتهاطبيبباسل يونس الفاعوريباسل الفاعوري
9639442610440115140403للتجارة والتمويل

 مسبق الصنع طلعة مشفى حاميش جانببرزةالتوليد وأمراض النساءطبيببسام نيازي الياسبسام الياس
9639442346150115118931جامع الخنساء

 الصحة العامة والطبطبيببسام دمحم ونوسبسام ونوس
869639443317210116626441خزان - جانب صيدليه معين يوسف ط٢المزةالوقائي

9639323017010114717139كشكول - الطريق العامدويلعةالتوليد وأمراض النساءطبيبجالل موسى دهامجالل دهام
9639333163640112245245بناء القادري - جانب صيدلية راميمرجةالجراحة البوليةطبيبجورج اسكندر السحومجورج السحوم

 الخطيب ١٠ بناء رقم ٢ - دخلة فرع االمنقصورالتوليد وأمراض النساءطبيبجيلبرت عبدهللا بسيرينيجيلبرت بسيريني
9639444234990114413499الداخلي

 مساكن برزة قبل مطعم الروابي ب١٠٠ مبرزةأمراض القلب واألوعيةطبيبحسين رفعت حسنحسين حسن
ط١ 9639329237860115140588مقابل صيدلية هدال-

9639447966200112724940مقابل افران ابن العميدركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبرائدة يوسف ملليرائدة مللي

 أمراض األذن واألنفطبيبربيعة محسن مهناربيعة مهنا
مجتهدوالحنجرة

 شارع المجتهد الرئيسي - بين باب مصلى
- ومشفى المجتهد - على صف المجتهد
 مقابل الملجأ - فوق عيادة الدكتور خالد

رزق

9639663588220112211443

9639447582570112318616فندق فينيسيا - خلف المحافظةبحصةأمراض الغدد واالستقالبطبيبريم عبد الرحمن مرادريم مراد

 مساكن برزة - موقف اآلغا - بناء رقم ٢٦برزةالجراحة البوليةطبيبسمير عبد الرحمن ناصيفسمير ناصيف
مقابل - MTN9639334470600115137682

9639335656170115131616مساكن برزة - جانب صيدلية نيرمينبرزةأمراض العين وجراحتهاطبيبسوسن معال ابراهيمسوسن ابراهيم

 مساكن برزة مرحلة تالتة محضر ١٨٢برزةالتوليد وأمراض النساءطبيبسوسن خالد سليمسوسن سليم
9639446341470115135101خلف مدرسة رشاد قصيباتي

9639443565550115428755دخلة الديروان - جانب صيدلية روال عسكربرج الروسالطب العامطبيبسيمون ميشيل بريموسيمون بريمو

 اول دمر البلد - جانب صيدلية دمر الغربيةدمر البلدالجراحة العامةطبيبصالح نمر غزاويصالح غزاوي
9639336005320113169086فوق صيدلية عال السلطي -

9639333225750112316484مقابل فندق دمشق الدوليبحصةأمراض الغدد واالستقالبطبيبعبد الغني رسالن الدباسعبد الغني الدباس



مجتهدالجراحة العظميةطبيبعصام سامي عليعصام علي
 شارع المجتهد الرئيسي -بين باب مصلى
 - ومشفى المجتهد - على صف المجتهد

مقابل الملجأ -فوق عيادة الدكتور خالد رزق
9639886856880112211443

 86خزان - ساحة الضباط - جانب عيادةالمزةاألمراض الداخليةطبيبعصام دمحم مصريعصام مصري
طالب ابراهيم 9639444262940944426294د.

 الجراحة الترميميةطبيبعماد اسعد الشباكعماد الشباك
9639442670550112264447جانب جامع عبد الرحمن بن عوفش. خالد بن الوليدوالحروق

9639445918780113137752مساكن الحرس - حي الورودمشروع دمرالتوليد وأمراض النساءطبيبغانه دمحم صارمغانة صارم

 دوار باب مصلى - ضمن مجمع عياداتباب مصلىأمراض القلب واألوعيةطبيبغياث دمحم اآلغاغياث اآلغا
96398871507101188283333باب مصلى االستشارية - فوق مخبر السالم

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم فتحي احمد القوادريدمحم فتحي القوادري
9639446488960116615157بنايات ال١٤ - مدخل بوظة االمامالمزةوالحنجرة

9639332408570114423966قزازين - بناء مشفى الغزالي طابق أولش. بغدادالتوليد وأمراض النساءطبيبقمر خليل زينةقمر زينة

 أمراض األذن واألنفطبيبكريم انسطاس نقوال شاهينكريم شاهين
9639328077770112222724شارع الجمهورية - بناء مردم طابق اولفيكتورياوالحنجرة

869639329096050116635890خزان - ساحة عروس الجبلالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبليال احمد ادريسليال ادريس
9639443167780115112088برزة البلد - الشارع العام - بناء بارةبرزةاألمراض الداخليةطبيبلينا ابراهيم الرفاعيلينا الرفاعي

 - نزلة الطلياني -ثاني دخلة على اليمينطليانيأمراض الكليةطبيبلينا ابراهيم ديبلينا ديب
9639444558590944455859مقابل المركز االيطالي للبصريات

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم اكرم الحجاردمحم اكرم الحجار
9639442105560112317788جانب سينما السفراءش. ٢٩ أياروالحنجرة

9639927546160113335632سوق الجمعة جانب جامع الشيخ محي الدينشيخ محي الدينالجراحة العامةطبيبدمحم ايمن وليد العطاردمحم ايمن العطار
9639882174780112244898شارع المجتهدمجتهدأمراض القلب واألوعيةطبيباحمد سعيد مصطفى االدهمياحمد سعيد االدهمي

 جانب المركز الثقافي الروسي - بناءش. ٢٩ أياراألمراض الجلديةطبيبدمحم صالح وجيه القوادريدمحم صالح القوادري
مقابل مطعم الكمال - 9639552142220112310375البيطار

المزةاألمراض العصبيةطبيبدمحم مصطفى ونيدمحم وني
 الشيخ سعد - بنايات ال ١٤ - اول بناء

 مقابل بن أبو سمرة - مدخل نفرتيتي - فوق
دهانات جوتن

9639937036910116644595

 مساكن برزة - الشارع العام - موقفبرزةالجراحة البوليةطبيبدمحم ميسر كامل دمحمدمحم ميسر دمحم
مقابل صيدلية النصر - 9639361298330115130616النصر

برزةالتوليد وأمراض النساءطبيبهشام دمحم الحماميهشام الحمامي
 مساكن برزة - اتوستراد ثاني - موقف
 مشفى حاميش - مقابل المعهد التقاني

المالي وطوارئ الكهرباء
9639332555300115140022

 أمراض األذن واألنفطبيبوائل ناجي فريسانوائل فريسان
9639446766180115133369مساكن برزة - مقابل مركز الشام لالشعةبرزةوالحنجرة

 أمراض األذن واألنفطبيبيوسف كاسر الخليليوسف الخليل
9639333268780116629849مزة جبل - ساحة عروس الجبلالمزةوالحنجرة

 مساكن برزة - الشارع العام مقابل نزلةبرزةالجراحة البوليةطبيبشادي دمحم االبراهيمشادي االبراهيم
مقابل مابكو - 9639445098160115121337المدينة الجامعية

 الطريق النازل على ساحة الغدير - اولساحة التحريرأمراض الغدد واالستقالبطبيبلمى بركات حديدلمى حديد
9639447562700114446082ساحة التحرير



 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم عيد احمد عزت كوكةدمحم عيد كوكة
9639442178940112715313مقابل جامع صالح الدين نزلة المقاومةركن الدينوالحنجرة

 - دوار باب مصلى - فوق افران العابدباب مصلىالتوليد وأمراض النساءطبيبمروان ابراهيم الطالبمروان الطالب
9639442653400112230436طابق نصية

9639335650330112323881مقابل مجلس الشعبصالحيةاألمراض الداخليةطبيبحسن عمر الجبه جيحسن الجبه جي
9639336658090113318606اول طلعة العفيف فوق بن الحمويالجسر األبيضاألمراض المهنيةطبيبعامر عبداللطيف عديعامر عدي
9639332106720113329441بناء ١٣ عند مفرق الشعالن الرئيسيش. الحمراءاألمراض الصدريةطبيبزياد حسن القلمزياد القلم

9639442114930116617804موقف الشيخ سعد نزلة الفرن االلىالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبجمال دمحم تحسين قلعجيجمال قلعجي

 رضوان عبد الرحيم العبدرضوان العبد الرحيم
 أمراض األذن واألنفطبيبالرحيم

9639334517050115118213مساكن برزة - موقف النصر مقابل مابكوبرزةوالحنجرة

 خلف مدرسة احمد قومري - جانب صيدليةركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبسوزان نور الدين شمس الدينسوزان شمس الدين
9639323994920112762407الترياق

9639442342130112247523مقابل الملجأ بناء ١٥مجتهدالجراحة العظميةطبيببسام محفوظ استنبوليبسام استنبولي

 مساكن برزة -الشارع العام -جانب مركزبرزةاألمراض الجلديةطبيبسمير مخائيل المحفوضسمير المحفوض
9639446220650115134497الشام للتصوير الشعاعي

 طلعة شورى جادة بئر التوتة مقابلمهاجرينالطب العامطبيبسامر حكمات موسىسامر موسى
9639352323570113336880المؤسسة االستهالكية

 الصحة العامة والطبطبيبانتصار نصرالدين اليوسفانتصار اليوسف
 طلعة شورى جادة بئر التوتة مقابلمهاجرينالوقائي

9639884144650113336880المؤسسة االستهالكية

9639336125290113130402مشفى دمشق - المجتهدمجتهدطب األسرةطبيبفايزة ابراهيم طبيشفايزة طبيش

 شارع المجتهد-مقابل الملجأ-جانب صيليةمجتهداألمراض الجلديةطبيببشير عبد الحميد الصباغبشير الصباغ
9639338591580112216118ميساء

 أمراض األذن واألنفطبيبفادي حسن حسني ريشةفادي ريشة
9639445906600112245879شارع مشفى المجتهدباب مصلىوالحنجرة

-ساحة باب مصلى باتجاه مشفى المجتهدباب مصلىالجراحة العامةطبيبزياد حسين بيرقدارزياد بيرقدار
9639443943580112249319فوق استديو تصوير منال

9639329276920115428718مقابل مدخل اسغاف المشفى الفرنسيقصاعالجراحة البوليةطبيبمخائيل حبيب حنامخائيل حنا

 شارع فارس الخوري _ مقابل مدرسةعباسيينالتوليد وأمراض النساءطبيبمي الياس غصنمي غصن
١٩ بناء رقم _ 9639913261380114418002األدب العربي

9639442572170112239108شارع المجتهد - فوق تصوير منالمجتهدالجراحة البوليةطبيبدمحم وسيم عبد الوهاب الحداددمحم وسيم الحداد
9639473154250112262200جانب صيدلية المجتهدش. خالد بن الوليدأمراض المفاصلطبيبعبد هللا عيد النجارعبد هللا النجار

 شارع نسيب البكري  -مقابل الركنالجسر األبيضاألمراض الجلديةطبيبفاتن كمال حماميةفاتن حمامية
9639337476610113319282الفرنسي

9639339545890113162606حي الورود  - جانب مخبر ردينةمشروع دمرالتوليد وأمراض النساءطبيبنعيمة دمحم موسىنعيمة موسى

 صوفانية - دخلة المصرف التجاريقصاعالتوليد وأمراض النساءطبيبسوزان جميل الشماسسوزان الشماس
9639442713540115439382السوري

9639327204620115142106مساكن برزة - المساكن العماليةبرزةالطب العامطبيببشار عبد المجيد الفاعوريبشار الفاعوري
9639336274370116348350جانب كازيه شموطتضامنالطب العامطبيبعبدالكريم دمحم زعلعبدالكريم زعل

 أمراض األذن واألنفطبيبرامي هاني اسماعيلرامي اسماعيل
- أول طريق مزة ٨٦ مدرسة - بناء عمرانالمزةوالحنجرة

9639992304580116644225جانب عالم األندرويد



قصاعأمراض القلب واألوعيةطبيبنبيل ميخائيل عطاهللانبيل عطاهللا
 - بين مشفى اإلفرنسي ودوار الزبلطاني
 قرب كنيسة الصليب - طابق ارضي رقم

35
9639334228860115427669

869639445881120116663994اول طريق المدرسة - مقابل الكازيةالمزةالجراحة العامةطبيباحمد علي منصوراحمد منصور
9639442799150114452495مقابل كراج صيدنايازبلطانيأمراض العين وجراحتهاطبيبجوزيف حنا سلومجوزيف سلوم
9639444869700115418032شارع العازرية منزل رقم ١٢باب تومااألمراض الداخليةطبيبوائل الياس ابراهيموائل ابراهيم

 جانب مدرسة ابن العميد جانب مطعم مزاجركن الدينالجراحة العظميةطبيبدمحم جهاد ابراهيم حاج ابراهيمدمحم جهاد حاج ابراهيم
9639443232990112716438وصيدلية ناريمان ابراهيم

9639332237880114427250شارع بغدادش. بغدادطب األطفالطبيبمازن جادهللا الحدادمازن الحداد

- اتوستراد اول - غرب تقاطع كلية الشرطةبرزةالتوليد وأمراض النساءطبيبسهير غسان عبد هللاسهير عبد هللا
9639555197970115121947مقابل الهرم للصرافة

9639337003920114721631مقابل صيدلية المجددويلعةاألمراض الصدريةطبيبسمير جودة الجابرسمير الجابر

 86مدرسة موقف السرفيس القديم مطعمالمزةطب األسرةطبيبلمياء دمحم العليلمياء العلي
٢٠٠ متر جنوبا 9639324185130116631344الزين

 أمراض األذن واألنفطبيبعماد احمد حمدانعماد حمدان
 الزاهرة الجديدة قبل الفرن االلي موقفزاهرةوالحنجرة

9639336517430118840795المطافي

9639648050830113319301سوق الخضرةشعالناألمراض الداخليةطبيبمصباح احمد العلوانمصباح العلوان
9639885251800118820314جانب مدرسة ابن زيدونمجتهدالجراحة العظميةطبيبدمحم عزت االكتعدمحم االكتع

 باتجاه حديقة المزرعة جانب مشفى األمانيمزرعةالتوليد وأمراض النساءطبيبزنوبيا نعيم النوريزنوبيا النوري
9639447071600114449430جانب الحالق شادي

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم دمحم جمعة ابو محرمدمحم ابو محرم
 بستان الفوال - جانب مدرسة مصطفىمجتهدوالحنجرة

مقابل مدرسة ابن زيدون - 9639301786770118845053جويد

 شارع زهير بن ابي سلمى -قبل صيدليةالجسر األبيضالتوليد وأمراض النساءطبيبغيداء عبد اإلله يوسفغيداء يوسف
9639442532700113315330الرذاذ

9639551441350112249319ساحة باب مصلى - فوق تصوير منالباب مصلىالتوليد وأمراض النساءطبيبوجدان مناع الحمصيوجدان الحمصي

 سوق الخضرة - ضمن مركز الشعالنشعالناألمراض الصدريةطبيباحمد بسام توفيق الشيخ عطيةاحمد بسام الشيخ عطية
9639336639390113347830الطبي

 حي الورود - دخلة القيس - جانب بزوريةمشروع دمرطب األسرةطبيبعال عزت حدادعال حداد
9639552197720955219772السنابل

 دوار كفرسوسة - مقابل الشركة العامةكفر سوسةالجراحة البوليةطبيبدمحم صالح حسيندمحم حسين
9639326113220112252262للتجارة والتموين وجريدة الثورة

869639889298890116641190مدرسة - بعد الفرن ب٥٠مترالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبسهى دمحم احمدسهى احمد
9639334451550114410294ساحة القصور - بناء صندوققصورأمراض الجهاز الهضميطبيبفائز دمحم صبحي صندوقفائز صندوق

 مزة جبل - الشارع الرئيسي - مقابل قسمالمزةاألمراض الصدريةطبيبوفاء بهجت صالحوفاء صالح
9639335969250116635599الشرطة

ش. بغداداألمراض الداخليةطبيبسامر عبدهللا التجارسامر التجار
 شارع بغداد الراجع - سادات - مقابل
 مشفى الهالل األحمر السوري - جانب

صيدلية الهالل
9639553119470114418999

 - اول كورنيش الميدان - شارع المجتهدميدانأمراض العين وجراحتهاطبيباحمد سليمان الموصللياحمد الموصللي
9639442521230118816817مقابل مدرسة ابن زيدون - بناء الرياضيين



 الصحة العامة والطبطبيبعلي نديم اسعدعلي اسعد
9639552690610115124066حاميش - مقابل نادي قاسيونبرزةالوقائي

9639328408300115416135جانب حلويات ديروانقصاعالجراحة العظميةطبيبحدو كمال الشحودحدو الشحود

مزرعةاألمراض العصبيةطبيببسام الياس سرحانبسام سرحان
 مقابل مجلس الوزراء القديم

 جادة ابن حزم - عيادة د.خالد حمو ليال
سابقا

9639326924790114411117

 مساكن برزة -اتستراد المساكن- غرببرزةأمراض العين وجراحتهاطبيبريم خليل مصطفىريم مصطفى
-جانب مابكو 9639556203860115149977السكن الجامعي

9639324077600113127380حي الورود ساحة السيرفيسمشروع دمرطب األسرةطبيبزاهي نصر ملحمزاهي ملحم

 شارع نسيب البكري - مقابل بلديةالجسر األبيضأمراض الجهاز الهضميطبيبعاصم دمحم عفا الرفاعيعاصم عفا الرفاعي
9639443940290113335276المهاجرين

9639325209080114426880موقف القزازين - مقابل مقسم الهاتفش. بغدادالتوليد وأمراض النساءطبيبفاطمة اسماعيل السكاففاطمة السكاف
9639883944470118123655دحاديلقدماألمراض الداخليةطبيباحمد عمر الكيالنياحمد الكيالني

9639448591090114433285شارع الملك العادل المركز الطبي الملكيمزرعةالتوليد وأمراض النساءطبيبرضوان جمعه الساعيرضوان الساعي

 منتصف شارع الحمراء - فوق ملبوساتش. الحمراءأمراض العين وجراحتهاطبيبشيرين يحيى خضرشيرين خضر
٢ طابق بناء رقم١٢ - - 9639339579350113312113الخولي

ش. بور سعيداألمراض الداخليةطبيبعبد الرزاق رجب يونسعبد الرزاق يونس
 جادة المتنبي- بناء الجندي - مقابل مقهى
 الهافانا - جانب مؤسسة الكهرباء- طابق

أول
9639449743830112232423

9639334461900114461985غربي الحديقة جانب مركز الجمهوريةتجارةالتوليد وأمراض النساءطبيبظافر نظمي فلوحظافر فلوح
9639915701950114720834كشكول - حارة بقالية بانياسدويلعةأمراض القلب واألوعيةطبيبفاضل جبر العبودفاضل العبود

 الشيخ سعد - مقابل فرن المعلم - جانبالمزةاألمراض الصدريةطبيبعنان محمود اسماعيلعنان اسماعيل
9639911400220116665508المكتبة الشعبية

 بعد موقف الشويكة ب ٥٠ متر - بناء رقمش. خالد بن الوليداألمراض الداخليةطبيبباسمة محمود التركمانيباسمة التركماني
69639665797150112213941

 أمراض األذن واألنفطبيبدمحم نضال ابراهيم رحمهدمحم نضال رحمه
باب مصلىوالحنجرة

 زقاق االربعين - سوق السويقة - مقابل
 االلعاب الدهبية - بجانب جامع فاطمة

العمرية
9639334992740112247045

 شارع الملك العادل - جانب بنك سوريةمزرعةأمراض القلب واألوعيةطبيبناصر دمحم خير المغربيناصر المغربي
ضمن المركز الطبي الملكي - 9639335609330114433285والمهجر

9639949182440118887637غواص - جانب مستوصف االشمرميدانالتوليد وأمراض النساءطبيبلطفية احمد موفق ملصلطفية ملص
9639442319870112230139دوار باب مصلي - فوق افران العابدباب مصلىالتوليد وأمراض النساءطبيبعلي زعل طهعلي طه

 كورنيش الميدان - مقابل ثانوية الكواكبيميدانأمراض المفاصلطبيبلؤي دمحم ابوجوهرلؤي ابوجوهر
9639335051450118812313جانب صيدلية حسام الشيخ

9639445444820116618861طلعة االسكان - مساكن شعبية بناء٣٣المزةالتوليد وأمراض النساءطبيباحمد عدنان طيفوراحمد طيفور

 شارع ركن الدين الرئيسي موقف باصركن الدينالتوليد وأمراض النساءطبيبامل محمود سميرامل سمير
قبو - 9639446765110112725916جسر النحاس بناء المصري

 أمراض األذن واألنفطبيبصباح هاشم السيدصباح السيد
9639323963650118819753جزماتية - دخلة شاورما النورميدانوالحنجرة

 الزاهرة الجديدة - حي الزهور - شارعزاهرةأمراض القلب واألوعيةطبيبحسن احمد هنداويحسن هنداوي
9639478756440116315063النور



 شارع أسد الدين - جادة الكيكية جامعركن الدينالجراحة العامةطبيبحسين احمد القجميحسين القجمي
9639442783120112717132النصر

9639328683830112741994جانب جامع النابلسيشيخ محي الدينالطب العامطبيبعصام محي الدين دباعصام دبا
9639446513230115118100مساكن برزة مقابل صيدلية أميرةبرزةالجراحة العامةطبيبسمير احمد عدرهسمير عدره

 دوار كفرسوسة مقابل جامع الرفاعي فوقكفر سوسةأمراض القلب واألوعيةطبيبريمة سليم بسوريمة بسو
9639499993480112131246فروج الزين

 شهداء - دخلة سوق المعرض - بناءصالحيةالجراحة البوليةطبيبواثق اسعد الغوثانيواثق الغوثاني
طابق ثالث - 9639328439450113346590يعقوب و نحاس

المزةأمراض الغدد واالستقالبطبيبحسان رضوان العويدحسان العويد
 - الشيخ سعد - طلعة المشفى العسكري
 - عنوان ثاني:ريف دمشق - الغزالنية

جديدة الخاص
9639341206900116666417

 محي الدين عبد القادر يعقوبمحي الدين يعقوب جزائرلي
9639349390810116343793مساكن الزاهرة حي الزهور شارع البرجزاهرةاألمراض الداخليةطبيبجزائرلي

9639449683500115121616مساكن برزة - مقابل كلية الشرطةبرزةالجراحة البوليةطبيباياد وفيق الزهنوناياد الزهنون
9639445363590118814548شارع المجتهد - قرب دوار باب مصلىباب مصلىالجراحة العصبيةطبيبسيف الدين شنوان ديبسيف الدين ديب

 كشكول - الشارع العام - بناء دبوس - فوقدويلعةالتوليد وأمراض النساءطبيبتيسير ابراهيم ابراهيمتيسير ابراهيم
9639921292560115653476نادي كولوساس الرياضي

 مساكن برزة - شارع احمد البارافي - بناءبرزةالجراحة العصبيةطبيبنضال رمضان سطاسنضال سطاس
9639549933510115110235الزراعة

9639995328050999532805زاهرة جديدة - حي الزهورزاهرةالطب العامطبيبحماده هالل الفياضحماده الفياض

-الشيخ سعد - طلعة المشفى العسكري ٦٠١المزةاألمراض الجلديةطبيبضحى علي زينوضحى زينو
9639327774040116632727خلف كازية الشيخ سعد

 - ساحة باب توما - خلف مخفر الشرطةباب توماالتوليد وأمراض النساءطبيبراكان ادوار نجمةراكان نجمة
الياس الجمل 9639333930650115440005عيادة د.

9639330674650118880602جانب مشفى شيخ االرضباب مصلىالتوليد وأمراض النساءطبيبمؤمنه معروف سالمهمؤمنه سالمه
9639333392810115126954مساكن برزة - جانب جامع الحسنينبرزةالتوليد وأمراض النساءطبيبهشام علي سطايحيهشام سطايحي

 الزاهرةالجديدة - جانب حديقة ابو ايوبزاهرةأمراض العين وجراحتهاطبيبمصباح الدين حسين البطلمصباح الدين البطل
جانب جسر المشاة - 9639445901800115496322االنصاري

 شارع الملك العادل - جانب بنك سوريةمزرعةاألمراض الجلديةطبيبدانيه بشير الجارحدانيه الجارح
9639457194450114433285والمهجر

دمر البلدالجراحة العظميةطبيبعبدالكريم عايد قدري اليونسعبدالكريم اليونس
 قرب المستوصف، عنوان ثاني: دير الزور

 حي الجورة - خلف جامع قباء -
051315519

9639336333880113120422

 86مدرسة -اخر الخط  - جانب ملحمةالمزةاألمراض الداخليةطبيبشادي شعبان الخضورشادي الخضور
9639911151870116630260البتول

 أمراض األذن واألنفطبيبمها عبدالرحيم ياسينمها ياسين
9639914743060114462917العيادات الخارجية مشقى الفرنسيقصاعوالحنجرة

9639447008950113237878دمر الغربية - المنصورةدمر البلدالطب العامطبيبمأمون كنعان بشخزمأمون بشخز

 أمراض األذن واألنفطبيبعوض احمد فارسعوض فارس
 - مساكن برزة - مقابل السكن الجامعيبرزةوالحنجرة

9639419341960115131114جانب صيدلية ناصيف

 الشيخ سعد - جانب صيدلية الحنفي - نزلةالمزةاألمراض الداخليةطبيبعمار وجيه الزينعمار الزين
9639338660850116664540الفرن اآللي



 أمراض األذن واألنفطبيبعاصم علي سليمانعاصم سليمان
869639553764370116667660خزان - فوق صيدلية معين يوسفالمزةوالحنجرة

9639885363410116637884مزة ٨٦ - ساحة عروس الجبلالمزةالجراحة البوليةطبيبربيع حبيب ناصرربيع ناصر

 شارع الكندي - بناء الخطيب (بجانبقصورالجراحة العصبيةطبيبمضر سليمان شكورمضر شكور
طابق ارضي 9639555338310114458480مديرية الموارد المائية) -

963999705532099705532ضمن مشفى االسد الجامعيكفر سوسةاألمراض الصدريةطبيبنيرمين الياس السوقينيرمين السوقي

 مساكن برزة اتستراد حاميش - بناء مركزبرزةالجراحة العظميةطبيبطه دمحم امين سيدطه سيد
9639328577500115123880الصلخدي

 - مزة جبل - شارع االمام انس بن مالكالمزةالطب العامطبيبسليمان عبد الرحمن العمرسليمان العمر
9639331384230116636033جانب صيدلية اومري

 - طريق مزة جبل - خلف معهد اللغاتالمزةطب األسرةطبيبفؤاد وهيب غريبفؤاد غريب
9639663563280966356328جانب صيدلية العبير

9639334196980116117974بنايات ١٤ - البناية ٣المزةالتوليد وأمراض النساءطبيبفراس علي الرياحيفراس الرياحي
869639343034810116667620خزان - فوق صيدلية معين يوسفالمزةالجراحة العامةطبيبباسل دمحم حسنباسل حسن

 مركز الشهبندر الطبي - مقابل صيدليةساحة الشهبندرأمراض الغدد واالستقالبطبيبرزان تحسين العباديرزان العبادي
9639443722140114465977المزرعة

9639582116730112772107ساحة شمدين - جانب مقسم الهاتفركن الدينأمراض العين وجراحتهاطبيبفراس تاج الدين حمودفراس حمود

 - حي الورود - شارع السوق الرئيسيمشروع دمرالجراحة العامةطبيبعالء حسين عاقلعالء عاقل
9639880394040113135518مقابل مجوهرات غاردينيا

9639323043060115441914الحرش٦ - مقابل كراج الستمنطقة صناعيةالجراحة العظميةطبيبحسين دمحم سالمةحسين سالمة

 ،دمر الشرقية - مقابل صيدلية دمر الشرقيةدمر البلدالجراحة العظميةطبيبانس سالم درويش الملقب عيسىانس درويش الملقب عيسى
9639492202640933525291عنوان ثاني: في محافظة دير الزور

 تجمع المدارس - خلف جامع سعد بن ابيابن عساكرالجراحة البوليةطبيبدمحم نور منير الليلدمحم نور الليل
9639472246470112266329وقاص

9639445719200113313317بناء ٢١ طابق ثانيش. الحمراءالتوليد وأمراض النساءطبيبمحمود راغب قسومةمحمود قسومة

 أمراض األذن واألنفطبيبجيانا غانم ابراهيمجيانا ابراهيم
869639301024480930102448خزان - خلف صيدلية الباسلالمزةوالحنجرة

 دمر الشرقية - جانب جامع علي بن ابيدمر البلدأمراض الكليةطبيبعماد احمد المصريعماد المصري
مقابل صيدلية العطاء - 9639352370850113166514طالب

 مزة جبل - بعد طلعة فالفل على كيفك بـالمزةاألمراض العصبيةطبيبمجد الدين محمود مصطفىمجد الدين مصطفى
30 9639883573890116643001متر

 - الشيخ سعد - اول طلعة المدرسة الفرنسيةالمزةاألمراض العصبيةطبيبامجد عباس عباسامجد عباس
9639665108520966510852جانب المكتبة الشعبية

9639454943490112320448دخلة مشفى الشرقش. ٢٩ أياراألمراض الجلديةطبيبدمحم عدنان االبراهيمدمحم االبراهيم

 ضمن مشفى دار العيون و الجراحةش. ٢٩ أيارأمراض العين وجراحتهاطبيبحسام دمحم منصور الصباغحسام الصباغ
9639419410830114453016التجميلية

9639490299400112262784شارع خالد بن الوليدش. خالد بن الوليداألمراض الجلديةطبيبايمان مصطفى رمزي شرباايمان شربا

 مقابل السفارة البلغارية - دخلة مخفرعرنوسالجراحة العظميةطبيباسامة عبد العزيز محموداسامة محمود
9639661200000114437574عرنوس

شعالنالجراحة البوليةطبيبدمحم خالد سيد حوراندمحم سيد حوران
عيادات الشعالن التخصصية

 دخلة سوق الخضار - مقابل مخبر - 
الشعالن للتحاليل

9639327357000113347830



 جانب الركن الفرنسي - فوق مطبعة الجسرالجسر األبيضأمراض العين وجراحتهاطبيبايمن مروان المغربيايمن المغربي
9639557061430113320066األبيض

9639974496200115434224دوار سوق الخضارش. األميناألمراض العصبيةطبيبعماد الدين عيسى اإلسكندرعماد الدين االسكندر
9639669673880116640065مزة جبل ٨٦ - مقابل المدرسةالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبدمحم احمد دمحمدمحم دمحم

9639669874250116660971أخر خط المزة جبل - طلعة السهليالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبسمية دمحم سليمسمية سليم
9639990339850999033985جانب المستوصفدمر البلدأمراض الغدد واالستقالبطبيبنرمين ماهر ابوذراعنرمين ابوذراع
9639306513470930651347حي الورود - مقابل مجوهرات غاردينيامشروع دمرأمراض الجهاز الهضميطبيبعال دمحم رسالنعال رسالن
9639344290620112762222صالح الدين - جانب مدرسة ابن العميدركن الدينأمراض الجهاز الهضميطبيبفادي طه السيدفادي السيد

 - بنايات ال ١٤ - مقابل بنات الشهداءالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبفرقدان خليل الناصرفرقدان الناصر
9639350115910116635820طابق اول فني

 الزاهره الجديده - حي الزهور - خلفزاهرةالطب العامطبيبجمعة ابراهيم الجمعةجمعة الجمعة
9639886503740116558575مطعم الشعله

9639331304350933130435الشيخ سعد - مقابل مدرسة الهبجالمزةأمراض الدمطبيبامجد بهجت اسمندرامجد اسمندر
9639884154580113333363نزلة الطلياني - جادة الزهراءطليانيالتوليد وأمراض النساءطبيبدمحم عالء مروان الحريريدمحم عالء الحريري

 - بناية ال١٤ - مقابل مدرسة بنات الشهداءالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبدمحم خضر العليدمحم العلي
احمد جهاد عابدين 9639921976500116635820فوق عيادة د.

 االشارة الضوئية الثالثة - دخلة كافترياأوتوستراد درعاالجراحة العظميةطبيبسنان دمحم عباسسنان عباس
9639320570300118122686صبح ومسا

9639332548150112218187دوار باب مصلى - فوق افران العابد - ط١باب مصلىأمراض العين وجراحتهاطبيببالل دمحم الشرعبالل الشرع

 كراج الست زينب - خلف جامع المصطفىشاغورالتوليد وأمراض النساءطبيبريم جبر الشعيبيريم الشعيبي
9639652925240115417522بستان الدور -

869639442810580116614608مدرسةالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيباماني دمحم زعتراماني زعتر

 - سوق الخضار - خلف المخبز السكريشعالنأمراض العين وجراحتهاطبيبثابت عبد الرزاق الحنيديثابت الحنيدي
9639406062530113347830عيادات الشعالن التخصصية

9639330310730112217366مقابل جامع زيد بن ثابت االنصاريش. خالد بن الوليدالجراحة العظميةطبيبعالء الدين ياسين ريحاويعالء الدين ريحاوي
9639321647910932164791عيادات باب مصلى االستشاريةباب مصلىأمراض الجهاز الهضميطبيبسائر حبيب بركوديسائر بركودي

 مزة جبل ٨٦-خزان - مركز العياداتالمزةالجراحة العظميةطبيببسام فيصل عبودبسام عبود
فوق صيدلية معين يوسف - 9639942100980116667660التخصصية

9639542423830113347830سوق الخضار - خلف الفرن السكريشعالنالجراحة العظميةطبيبحسين علي احمدحسين احمد

 - الشارع العام - جانب مغذيات الرشيددويلعةالجراحة العامةطبيبايهم موسى البشارهايهم البشاره
9639478186590114452809دخلة البراعم

 أمراض األذن واألنفطبيبادهم بدر الدين محسنادهم محسن
9639408929820112232007شارع المجتهد - جانب صيدلية ميساءباب مصلىوالحنجرة

869639984911590116665330مدرسة - مقابل فرن السعادةالمزةالتوليد وأمراض النساءطبيبسومر جهاد عليالسومر عليال
9639998179210116625807الشيخ سعد - جانب المكتبة الشعبيةالمزةالجراحة العامةطبيبكنان محسن صبحكنان صبح

 باب مصلى اول شارع ابن عساكر - خلفابن عساكرالتوليد وأمراض النساءطبيبرفيف مازن حداقيرفيف حداقي
9639887617870112266329جامع سعد ابن ابي وقاص - تجمع المدارس

 زاهرة جديدة - مقابل الحديقة - اول شارعزاهرةأمراض العين وجراحتهاطبيبدمحم اصف اسماعيلدمحم اسماعيل
جانب بصريات النجار - 9639945079930116555140النور

9639336851110113311779نزلة الطلياني - مقابل جادة الرئيسالجسر األبيضالجراحة البوليةطبيبمازن عبد الحميد زيتونةمازن زيتونة



9639882644150116623269طلعة االسكان - مقابل جامع الزهراءالمزةصيدليةاحمد الطحانصيدلية الزهراء الحديثة
9639333667660114423242ساحة العباسيينعباسيينصيدليةفادي ادمون عبد النورصيدلية فادي عبد النور

9639325566050114444717ساحة القصور - جانب جامع الحسينقصورصيدليةمها جوزيف شلبيصيدلية مها شلبي
9639336766640114411022شرقي حديقة التجارةتجارةصيدليةبسام سليم نونةصيدلية بسام نونة

9639446293350114443390جانب النوازيت الغسانيقصورصيدليةرويدة لويس درغامصيدلية رويدة درغام

 كارين كميل لكح + لينا ميشيلصيدلية لينا خوري
9639339369700114465575الخطيب - جانب مدرسة ام الخيرقصورصيدليةخوري

9639443633430114418246بناء ٣٦ش. حلبصيدليةساندرا كحالصيدلية ساندرا كحال
9639334090830114436054خلف ملعب العباسيينعباسيينصيدليةيوسف سليم نونهصيدلية يوسف نونة

9639902110670115428789دخلة العازرية-مقابل مدرسة المحبة الخاصةباب توماصيدليةروال شحادة شاهينصيدلية روال شاهين

9639887903030114458996خلف جامع الفردوسساحة التحريرصيدليةروال جوارجوس فارسصيدلية روال فارس
9639565610000116618797أوتوستراد المزة - مقابل مشفى الرازيالمزةصيدليةسمر دمحم ديب دعبولصيدلية سمر دعبول
9639925221060116347347شارع الجالء - مقابل مستوصف التضامنتضامنصيدليةطارق امين حميدصيدلية طارق حميد
9639335774880114459283شارع الشاللمزرعةصيدليةراني النحويصيدلية راني النحوي

 خلف مشفى االطفال - امتداد جمعيةالمزةصيدليةمنى عدنان الصوافصيدلية منى الصواف
9639443941600116665006المواساة الخيرية

9639320358200114431765موقف المعرضمرشد خاطرصيدليةناريمان الحمويصيدلية الرحاب
9639448864800114453883ساحة جورج خوريقصاعصيدليةثناء عونة بيطارصيدلية المعونة - دمشق

9639336616410115421713ساحة برج الروسبرج الروسصيدليةليلى رزق هللا هيكلصيدلية البرج

 جادة أبو خليل القباني - جانب كنيسة يسوعغسانيصيدليةجولييت عيسى رحالصيدلية رحال
9639325520010114426215نور العالم وجامع الحسين

9639332262200114463195اتجاه مطعم الشالل - جانب مخبز الشهبندرساحة الشهبندرصيدليةهال جاسم مشهدانيصيدلية هال مشهداني
9639660685780115434180اول بستان الدورمنطقة صناعيةصيدليةالدكتور سهير عبدالقادر محسنصيدلية المحسن

9639559490000113311433ساحة النجمة - جانب بنك الشام االسالميابو رمانةصيدليةاحمد دمحم زرزورصيدلية احمد زرزور

 شارع ابوبكر الصديق - جانب بللورمجتهدصيدليةمها عبد الحليم تنبكجيصيدلية تنبكجي
9639446899160112255321الحموي ومجموعة المهندس احسان البحرة

 دمر الغربية - حي الورود - اخر خطمشروع دمرصيدليةغفار احمد حيدرصيدلية غفار حيدر
96394493502401131164790السرفيس

9639332716270114470720ابو جرش السادسة - خلف مالية دمشقطليانيصيدليةعالية نبيل عمرانصيدلية عالية
9639381241110112711144جسر النحاس - شارع صالح الدينركن الدينصيدليةسوزان منير العليصيدلية الوالء

9639442240550112123285السوق التجاري - جنوب ملعب تشرينبرامكةصيدليةعبد الرزاق دمحم تيسير مصريصيدلية البرامكة الحديثة
9639446555610114442998تقاطع شارع مرشد خاطر مع شارع الثورةمرشد خاطرصيدليةفرح دمحم وليد حمزةصيدلية االزبكية
9639442743440114447970خلف مشفى دار الشفاء السوق التجاريعدويصيدليةروان دمحم ماجد نشواتيصيدلية الرحمة

869639337263420116610466مدرسة - طريق المدرسة - جانب الفرنالمزةصيدليةميادة برهان الدين شمدينصيدلية ميادة شمدين
9639555444760114436635خلف ملعب العباسيين - الشارع العريضعباسيينصيدليةسارة نايل عيسىصيدلية سارة عيسى
9639443687100116341259شارع الثورة - جانب كازية شموطتضامنصيدليةعبدالعزيز دمحم الطعانصيدلية اسكندرون



 شارع نسيب البكري - مقابل دائرة خدماتالجسر األبيضصيدليةروضة عدنان ديابصيدلية روضة دياب
9639335210570113322254المهاجرين

 دواربيطرة - بأتجاه باب شرقي - قبل النفقباب شرقيصيدليةوسيم جورج عبد لكيصيدلية وسيم عبد لكي
9639473190710114731043على الشارع العام

 شرقي ركن الدين الموحد - نهايه استرادركن الدينصيدليةباسمه دمحم خير ماردينيصيدلية باسمه مارديني
مقسم رقم٨ - بناء الرياضيين - 9639328040120112722432الفيحاء

 _ مساكن برزة _مقابل مشفى ابن النفيسبرزةصيدليةدمحم انيس قدورصيدلية دمحم قدور
9639446036070115123453جانب وزارة التموين

9639446033800112144630معصرة - قبل جامع العمريكفر سوسةصيدليةشذى غنيمةصيدلية شذى غنيمة
9639335278350118815729قاعة - مقابل جامع سفيان الثوريميدانصيدليةيوسف بركاتصيدلية يوسف بركات

 شرقي ركن الدين -  مقابل جامع طارق بنركن الدينصيدليةشذا دمحم عيد ديابصيدلية ابن زهر
9639335506980112723212زياد

9639333910410115117706مسبقة الصنع - خلف الفرن اآللي برزةبرزةصيدليةكفاح محمود حسنصيدلية كفاح حسن

 مقابل الباب الخلفي لوزارة التربية -بجانبميساتصيدليةعبير هشام الطيانصيدلية عبير الطيان
9639553079380114472617,المركز الدولي لطب االسنان

9639336652290114464884ساحة جورج خوريقصاعصيدليةروزيت خليل حزيصيدلية روزيت حزي
9639665998890112115208الشارع العام - موقف الجمالةكفر سوسةصيدليةحيدر سعيد الشياحصيدلية حيدر شياح

9639445305670112246146شويكة - جادة سلطانش. خالد بن الوليدصيدليةميادة بديع فتاحيصيدلية سلطان

 مساكن برزة - مسبق الصنع - جانببرزةصيدليةعبدهللا منير عياشصيدلية عياش
9639447334320115141244الكنيسة

9639335171000112113032الساحة - دخلة سوق الخضراكفر سوسةصيدليةدمحم رضوان لطفي الفيوميصيدلية كفرسوسة
869639335946940116625991مدرسة - مقابل مدرسة حافظ ابراهيمالمزةصيدليةايفون الياس نعمةصيدلية ايفون

 جانب المركز الثقافي الروسي - بناءش. ٢٩ أيارصيدليةرغد احمد كاملصيدلية المصطفى
داخل السوق التجاري - 9639336540210112330523البيطار

 كورنش الميدان - مقابل كازية الوفاءميدانصيدليةاسماعيل بسام ابو نبوتصيدلية اسماعيل ابو نبوت
جانب ازهار مارينا - 9639332279730118834131المهايني سابقا

 كورنيش التجارة - مقابل المصرف الدوليتجارةصيدليةخالد دمحم سعيد عطاياصيدلية وفاء جرادة
9639445688080114473097للتجارة والتمويل

9639334504590118131601الشارع العام - مقابل المختاردحاديلصيدليةهدى دمحم المصريصيدلية هدى المصري

برزةصيدليةعالء دمحم حسام الدين التيناويصيدلية االء
 مساكن برزة خلف مكافحة المخدرات

 ساحة موقف عسال الورد القديم صيدلية
االء

9639338728640115141280

9639552748200115414304أخر سوق مدحت باشا جانب مطعم النارنجش. األمينصيدليةثناء ابراهيم الدرعاويصيدلية الثناء

 فيالت غربية - شارع تشيلي - خلف مشفىالمزةصيدليةمفيد فضيل الكرديصيدلية مفيد الكردي
9639445777520116115858يافا

 - 86مدرسة - مقابل مدرسة حافظ ابراهيمالمزةصيدليةنسرين محمود جريعةصيدلية نسرين جريعة
9639527908060116644353دخلة مطعم البحر

 شارع المجتهد - منتصف الطريق باتجاهباب مصلىصيدليةدمحم وائل واصل الصفديصيدلية ابن زيدون
9639445305380118882264باب مصلى

9639442743380116662213ساحة عروس الجبلالمزةصيدليةايمان حسن دوباصيدلية ايمان دوبا
9639337050080114434390حارة المكتبات - مقابل مدرسة البيرونيقصورصيدليةرولى عبدهللا التليصيدلية رولى التلي



 شرقي التجارة - امام جامع ابو عبيدة بنتجارةصيدليةرندة زين الدين سرحانصيدلية رندة سرحان
9639474290620114457163الجراح

9639322385650115440022مقابل دخلة مدرسة الوردبرج الروسصيدليةروال ميخائيل شاكرصيدلية القصاع
9639882793740114715161شارع ١٤ رمضاندويلعةصيدليةلينا عبدهللا دحدلصيدلية لينا دحدل

9639682120020118836826كراجات درعا - جانب مدرسة حسان ثابتميدانصيدليةايمان ياسين الحبالصيدلية ايمان الحبال

9639994432180112142150جانب جامع على الدقركفر سوسةصيدليةعال نبيل سواحصيدلية عال سواح
9639687200650113128999الجزيرة الثانية - خلف فروج الزينمشروع دمرصيدليةغطفان عبد الفتاح الشواصيدلية غطفان
9639996514490113148977جزيرة ١٥- كتلة ٨- ضمن السوق التجاريمشروع دمرصيدليةروضة شهاب الدينصيدلية الروضة

 خلف البريد المركزي شارع الجمهوريهفيكتورياصيدليةغفران دمحم توفيق الحافظصيدلية التوفيق
9639447676660112229732جانب معهد المأمون

9639993008190116669681سوق الخضرا - مقابل الكنيسةالمزةصيدليةهناء دمحم ديب البيطارصيدلية هناء البيطار
869639551069640116626201مدرسة - فوق الفرنالمزةصيدليةساهر رمضان خير بكصيدلية ساهر

 86مدرسة - قرب ساحة الزين - نزلةالمزةصيدليةسلمى نظيف دمحم عليصيدلية سلمى علي
9639553063820116640125ملحمة الغدير

9639471927560112742230الجبة - خلف مجمع النابلسيشيخ محي الدينصيدليةسمية دمحم سالم جبريصيدلية الجبة

 شرقي التجارة بناء التامينات جانب بناءتجارةصيدليةسامية ايلي خياطةصيدلية سامية خياطة
9639443279790114420013الروس

 شارع المهدي بن بركة مقابل آميريةابو رمانةصيدليةعبير بهجت األسعدصيدلية عبير االسعد
9639309503480113339642الطيران

 شرقي ركن الدين جانب حديقة شكو مقابلركن الدينصيدليةفاتن احمد منير المرادنيصيدلية فاتن المرادني
9639526320220112777325بناء النخبة

صيدلية
9639934574460113116261دمر الغربية - حي الورود - الشارع العاممشروع دمرصيدليةفادية احمد المحرزصيدلية الخضر

9639449872950116613706مزة ٨٦ - ساحة عروس الجبلالمزةصيدليةوليد دمحم خلوفصيدلية وليد خلوف
9639338071520112221917مقابل البريد - جانب االكسبرسحجازصيدليةاالء دمحم بشار محجوبصيدلية السالم / دمشق

9639882285610112231087دخلة قبر عاتكة - جانب مختار قبر عاتكةش. خالد بن الوليدصيدليةدمحم سليم دمحم أديب الدوامنةصيدلية دمحم سليم الدوامنة
9639444066900114447148موقف القزازينمرشد خاطرصيدليةدمحم مازن عدنان الخراطصيدلية دمحم مازن الخراط

 مقابل كلية الهندسة المدنية - جانب مطعمبرامكةصيدليةدمحم هشام العاقلصيدلية العاقل
9639886595910112141011شونيز

 مقابل البنك المركزي جانب الصيدليةسبع بحراتصيدليةلمى طارق خضرصيدلية سوريا
9639882890110114417017المركزية

9639336112150114434914دخلة مخبر درويشساحة الشهبندرصيدليةمجد دمحم جودت جمعهصيدلية الشفاء

 86مدرسة - شارع الفرن اآللي - جانبالمزةصيدليةريم محمود رابعةصيدلية ريم رابعة
9639935421610116618212المركز الصحي

المزةصيدليةنادين جورج بشارةصيدلية الياسمين
 - شارع الوليد بن عبد الملك
 - خلف القصر العدلي الجديد

مقابل الكوين سنتر
9639941269690116615614

9639448801370116332932شارع نسرين - عقار رقم ٧٧٧تضامنصيدليةالهام حسين الحسينصيدلية الهام الحسين
9639333120770113146242دمر الغربية - الحارة الجديدةدمر البلدصيدليةرنا حسين الشيخصيدلية دمر الغربية



9639320649650116300450زاهرة قديمة مقابل جامع الماجدزاهرةصيدليةريم نبيل الخليليصيدلية ريم الخليلي
9639332653110112311071خلف كازية عوضش. بغدادصيدليةشذى نبيل العرقاويصيدلية دمشق

9639334545260114466616بعد جامع الفردوس ٢٠٠ مترش. حلبصيدليةسها هالل الفرزليصيدلية سها الفرزلي

 مساكن برزة - مقابل ثانوية عبد الرؤوفبرزةصيدليةندى زيدان ندورصيدلية ندى ندور
9639886190590115110221سعيد

9639333616210116614572مزة جبل ٨٦ طريق الخزانالمزةصيدليةريم عقل ونوسصيدلية ريم ونوس
صيدلية

 شارع المبرة - خلف مشفى األمل - مقابلش. بغدادصيدليةشذى دمحم زين الرواسصيدلية شذى الرواس
9639918653340114441576نقابة صيادلة ريف دمشق

زاهرةصيدليةحنان أحمد الحمويصيدلية حنان الحموي
 - الزاهرة الجديدة- مقابل برج الخليوي
 السوق التجاري - خلف مديرية التربية

فرع ريف دمشق
9639435576300115427146

 إمتداد شارع خالد ابن الوليد - جانبش. خالد بن الوليدصيدليةغسان حلمي شريفالصيدلية المركزية - دمشق
9639335652320112219519مستوصف النقل البري

9639554849130113717379سكه - الشارع العام قبل طلعه عاطفمهاجرينصيدليةرندة عبد الرحمن دراقيصيدلية المهاجرين

9639405052530114722904بجانب بقالية االسعد - قبل مفرق ابو عطافدويلعةصيدليةسمر جاد الخوريصيدلية النور الشافي

9639423311800112250565حي البختيار - أمام جامع عمار بن ياسركفر سوسةصيدليةسلوى دمحم بشير عاشورصيدلية سلوى عاشور

المزةصيدليةرانيا سامي اومريصيدلية رانيا اومري
 - طريق مزة جبل - نزلة سوق الخضرا
 شارع مالك بن انس - امتداد نادي الوفاء

الرياضي
9639606081810116636033

9639948877110116557242بساتين - دف الشوك - جانب معمل كستناشاغورصيدليةفراس عدنان حبيبصيدلية عدنان

 كورنيش التجارة - جانب كنيسة مارتجارةصيدليةهدى سليم نعمانصيدلية هدى نعمان
9639336637330114465151ميخائيل

 - فيالت شرقية - خلف نقابة المعلمينالمزةصيدليةناتالي نديم ابراهيمصيدلية البيروني
9639889084290116110758مقابل دار البعث

 الجزيرة ٣ - نزلة االسكان - جانب سوبرمشروع دمرصيدليةدمحم دمحم بشار الشرابيصيدلية دمحم الشرابي
9639917042850113145739ماركت تاال

 الدرويشية - اول باب الجابية - مقابلحريقةصيدليةاسماعيل ابراهيم خضرصيدلية اسماعيل خضر
9639332299640112216034مدخل الحريقة

 مزة جبل -٨٦- خزان - نزلة عروسالمزةصيدليةنور دمحم يوسف الهبلالصيدلية الحديثة
مقابل ملحمة عربشة - 9639337136290116617656الجبل

 ساحة باب مصلى جانب األمن الجنائيباب مصلىصيدليةابتهال ابراهيم الخضرصيدلية ابتهال
9639327443670112216697مقابل جامع عبدهللا بن رواحة

9639667823290116660111فيالت - ضمن بناء السيتي مولالمزةصيدليةدمحم عمار دمحم قالجوالصيدلية المركزية النوعية
9639591561150114733997جانب معرض الطيوردويلعةصيدليةحسين خليل عيسىصيدلية ارليت باريش

9639349780700116620584مدرسة - موقف الزين 86المزةصيدليةهبا دمحم عدنان ناعسةصيدلية االنواري
صيدلية
صيدلية

 خزان - طريق السرفيس - جانب 86المزةصيدليةعالء دمحم جهاد السبيعيصيدلية الوئام
9639338187650116637538حلويات العيسى



صيدلية

 الزاهرة الجديدة - مسبق الصنع - جانبزاهرةصيدليةنهاد احمد الحسنصيدلية نهاد الحسن
9639386894360115429046جامع الرضا

صيدلية
9639325373810116333795بساتين - شارع الجالءشاغورصيدليةهناء دمحم زنتوتصيدلية هناء زنتوت
9639924463850118816667كورنيش - مقابل ثانوية الكواكبيميدانصيدليةمريم محروس هايلهصيدلية الرضوان

 شارع الشالل - جانب مركز االنتراليزيكمزرعةصيدليةبثينه كايد حمودهصيدلية العال الحديثه
9639988521610114444725الدولي ألمراض العين وجراحتها

9639446782240116113789فيالت شرقية - خلف اتحاد الكتاب العربالمزةصيدليةلجين عصام بركاتصيدلية اللجين
9639915623670114711759خلف المركز الصحي - دخلة جامع الهدىدويلعةصيدليةزهير عطاهللا بركاتصيدلية زهير بركات

9639992517570118833956منصور - مقابل مدرسة مصطفى جويدمجتهدصيدليةنور محمود سيروانصيدلية البشير
9639919871450114721626جانب جامع البراءدويلعةصيدليةمحمود شعبان شعيبصيدلية بدور

 دمر الغربية - مساكن الحرس - حيدمر البلدصيدليةحال علي جديدصيدلية حال
بناء نائل - دخلة القيس - 9639923268730113168600الورود

- تنظيم كفر سوسة - خلف وزارة الخارجيةكفر سوسةصيدليةدمحم سعيد حيدر الشياحالصيدلية االولى
9639379918810112148020بجانب مطعم رمان

9639476507280947650728جنوب كازية نزهةبرزةصيدليةسنا محمود نيصافيصيدلية السنا
صيدلية

- 86مدرسة - خلف المعهد العسكري للغاتالمزةصيدليةعبير ناصر دمحمصيدلية العبير
9639324387610116663012بناء دوبا

 فرع دمشق لنقابة الصيادلة - الصيدلية
9639408832850114437072ساحة السبع بحراتسبع بحراتصيدليةسناء عيد قضمانيالمركزية

9639885304030113169153جبل الرز - امتداد موقف سالفمشروع دمرصيدليةنهاد دمحم حواطصيدلية شهد

 - مساكن برزة - خلف جامع ابراهيم الخليلبرزةصيدليةسوسن دمحم منير الكيالصيدلية سوسن الكيال
9639569496320115124536جنوب مدرسة موسى بن نصير

9639974594260112239390جانب فرن شيخ الحارة ومطعم النصرحلبونيصيدليةطارق احمد الجادليصيدلية الهدى

برزةصيدليةلونا يحيا حرباصيدلية لونا حربا
 - مساكن برزة - حاميش - مسبق الصنع

 - طلعة قاسيون مول - خلف كازية حاميش
بجانب جامع الرحمة

9639928385880115122395

صيدلية
9639443737230114455058مقابل مخفر عرنوس - جادة شرفعرنوسصيدليةهبة دمحم قاسمصيدلية الداودي
9639321765360114412367جادة المبرة - جانب المستوصف العسكريش. بغدادصيدليةهالة عبد النافع شاهينصيدلية الصفدي
9639449914940114717978الشارع العام - ركن ابو عطافدويلعةصيدليةصوفيا جورج المنيرصيدلية المجد

9639351334790118843848شارع االشمر - قبل جامع االشمر ب ١٠٠مزاهرةصيدليةامال محمود عبد هللاصيدلية الفرقان

9639334011410115141967برزة البلد - جادة سيال - جانب بناء التليبرزةصيدليةرغداء دمحم الحمويصيدلية رغداء

 86نزلة عروس الجبل - خلف المعهدالمزةصيدليةلما عدنان الشمصصيدلية غنى
9639459275930116611124العسكري للغات

 حي الورود - شارع الحموي - مقابل مينيمشروع دمرصيدليةتهاني دمحم هشام العبوشيصيدلية لبانة
9639326986330113110013ماركت كرم



9639699910870116339169دف الشوك - مقابل فرن الداداتضامنصيدليةحنان عارف التشةصيدلية الحكمة الرئيسية
9639349740500116555355الزاهرة الجديدة - حي الزهورزاهرةصيدليةرشا جمعة الجاسمصيدلية ارام

 مساكن برزة - شرق جامع العباس - مقابلبرزةصيدليةيامن احمد الواديصيدلية يامن الوادي
9639344887760115149036ثانوية صالح سالمة شاهين

9639557571070114410655قرب دوار جامع اإليمانمزرعةصيدليةمنى دمحم الغبرةصيدلية منى الغبرة
869639457167340116633347مدرسة - قبل فرن السعادة ب١٠٠مترالمزةصيدليةمروى شوكت علياصيدلية مروى عليا

 البرامكة-شارع الفحامة - جانب حديقةبرامكةصيدليةايمن غسان السايحةصيدلية جنى
9639885555920112222428الطالئع

9639442243030116615958الشيخ سعد - جانب بن حسيبالمزةصيدليةابراهيم عبدهللا التمرصيدلية التمر

 دوار باب مصلى - حارة التيامنة - جانبباب مصلىصيدليةربا دمحم عارف قنوتصيدلية ربا قنوت
9639341111550112222902مخبز الحلبي

9639444140900112725035اتوستراد الفيحاء - بعد افران ابن العميدركن الدينصيدليةدمحم نسيم دمحم مطاع الخالديصيدلية النسيم

 ميسات - طلعة مشفى أمية - شارع عبدركن الدينصيدليةمروة دمحم درعطانيصيدلية دمحم وافد اهدلي
بناء مرزوق - 9639351260590112764494الغني النابلسي

9639558367710118122435جانب مؤسسة المياهدحاديلصيدليةاسيا عبد الهادي الحايكصيدلية اسيا الحايك
9639454641080113131863دمر الغربية - وادي المشاريعمشروع دمرصيدليةظالل عبدهللا الحاج درويشصيدلية الدرويش

9639447630670114421014مقابل جامع الفردوسساحة التحريرصيدليةرفاه عمر شباطصيدليىة رفاه
869639330002320116616634مدرسةالمزةصيدليةريم نبيل زرزرصيدلية ريم زرزر

9639444817070118813707شارع القصرنهر عائشةصيدليةمنى عبدالكريم حميديصيدلية منى
9639931575320114726926كشكول - منطقة بساتين شاغوردويلعةصيدليةغيداء مجيب المهناصيدلية الوالء النموذجية

9639448473650116664391خزان - ساحة الضباط 86المزةصيدليةدمحم عبد الناصر الحراكيصيدلية الحراكي
9639327170710114723800كشكول - جانب روضة الرائددويلعةصيدليةفيوليت موسى المسعدصيدلية فيوليت

 مساكن الحرس - حي الورود - اول نزلةمشروع دمرصيدليةجولي ميخائيل ميخائيلصيدلية جولي
9639320818310113126717الصفصاف

 طبالة - طريق جرمانا - مقابل كازيةدويلعةصيدليةمنال محي الدين ضبيانصيدلية مروى
9639444821860114726299زغلولة

9639958939600116329213شاغور بساتين - خلف صيدلية صماديشاغورصيدليةعناية ياسين جابرصيدلية الخيرات

 دمر الشرقية - حارة كروم التين - بعددمر البلدصيدليةندى موفق الشاالتيصيدلية دمر الحديثة
قبل بياع الغاز - 9639587530080113110702المقبرة

 دحاديل - اتوستراد درعا - جانب شوادرنهر عائشةصيدليةمحسن علي االبراهيمصيدلية محسن
9639336159810118119526احمد

9639336768650116380612شارع الجالء - مقابل سبورات الملكةتضامنصيدليةسلوى كايد البيطارصيدلية كفى
9639915175940118817254زاهرة جديدة - خلف المتحلقابن عساكرصيدليةدمحم نور قلعصيدلية شحرور
9639336652610112228985امتداد مشفى الكنديش. خالد بن الوليدصيدليةثورة دمحم اديب السادالتصيدلية السادات

9639559002050113163955التراسات - جزيرة ١٤- مقابل جامع االبرارمشروع دمرصيدليةجودي زهار شبيروصيدلية جودي

9639966411830115111598طريق الحنبليبرزةصيدليةريما ابراهيم شامصيدلية شام
9639449824380114420844اول طريق العدوي - بناء رقم ٢عدويصيدليةلين خليل قسطونصيدلية لين خليل قسطون

9639554725250116646018القدم - جانب مدرسة مجاهد العامريدحاديلصيدليةرائد دمحم منصورصيدلية رائد منصور



ركن الدينصيدليةدمحم امير دمحم عادل هداياصيدلية ابن النفيس
 - تقاطع ساحة شمدين مع شارع ابن النفيس
 اول شارع ركن الدين الرئيسي من ساحة

شمدين
9639885216160112770073

9639979730130118843775زاهرة جديدة - جانب جامع البديويزاهرةصيدليةليالس دمحم ماهر ديابصيدلية ليالس

9639303842990115427253بستان الدور - جانب جامع حذيفة بن اليمانمنطقة صناعيةصيدليةدمحم دمحم غسان بشلليصيدلية دمحم و القاضي

9639442366570114451539جانب حلويات الوسام - بناء الحفارش. حلبمخبررانيا انطون ديابمخبر عبسي
9639333381250112778325شارع عبد الغني النابلسيشيخ محي الدينمخبردمحم مازن دمحم عدنان النابلسيمخبر النابلسي

9639358104170116663054بناء كوين سنتر سيتي مولالمزةمخبرسمر دمحم فاروق القدسيمخبر د. عصام المرادي للتحاليل الطبية

9639334014350115444335برج الروس دخلة كنيسة الصليبقصاعمخبرانطون الياس ناصيفمخبر د. انطون ناصيف

 ثريا - مقابل كراجات نهر عيشة - علىميدانمخبرسلمى ابراهيم الشياحمخبر الشياح للتحاليل الطبية
9639323478730118833929امتداد سيرياتيل الميدان

 بعد طلعة فالفل على كيفك - جانبالمزةمخبرسامر علي محمودمخبر سامر محمود
9639332233590116625854طوارىء الكهرباء

 مقابل المشفى الفرنسي-مدخل مدرسةقصاعمخبررياض غبريل شلهوبمخبر رياض شلهوب
9639442676100114453295المعونة

 شارع المجتهد موقف الملجأ طابق اول بناءمجتهدمخبرنجيب دمحم السيد أحمدمركز النجيب للتحاليل الطبية
١٤ / 9639922847360112131092رقم

9639336652280115440761منطقة القشلة - بناء المؤسسة االستهالكيةباب تومامخبرجورج الياس كناكريمخبر كناكري للتحاليل الطبية
9639334304830114454299جادة الشاعر القروي بناء صالة الخطيبش. بغدادمخبرالفريد يوسف منصوريانمخبر منصوريان للتحاليل الطبية

9639333383280114444882مقابل كازية عوضش. بغدادمخبرربيع الرستممخبر الرستم

 خلف سينما السفراء جادة فتحي األتاسيش. ٢٩ أيارمخبرسمير دمحمخير خواجكيةمخبر خواجكية للتحاليل الطبية
9639443964630112311813بناء الوتار

9639443964630114420595شارع بغداد الراجع - مقابل وزارة الماليةسبع بحراتمخبراحمد مازن دمحم خير الواحديمخبر الواحدي للتحاليل الطبية
9639454047000112722305الشارع العام - موقف جسر النحاسركن الدينمخبرباسم ديار بكرليمخبر د. باسم ديار بكرلي

9639326336300114452275قبل مشفى الهالل االحمرمرشد خاطرمخبراكثم احمد اسكندرمخبر د. اكثم اسكندر
9639447554440115137005مساكن برزة- موقف المؤسسةبرزةمخبرهيثم حسن حمدانمخبر الهيثم

 مجمع فيكتوريا التجاري - فوق المصرففيكتوريامخبردمحم سعيد عمر حبشمخبر حبش للتحاليل الطبية
٩ 9639339334920112238766التجاري السوري رقم

9639333290080113348664نزلة الطلياني - مقابل الدكتورة هازار جيكوطليانيمخبرعمر حبشمخبر د. عمر حبش

 موقف المعرض - جادة جميل صليبا - بناءش. بغدادمخبرفراس رياض البزرةمخبر علبي و بزرة
9639445010320114465471هواري

 احمد خلدون دمحم تحسينمخبر جباصيني للتحاليل الطبية
9639423311150113317485ساحة الجسر األبيضالجسر األبيضمخبرجباصيني

9639443371880114411162مقابل مطعم مرايا - دخلة مصرف التمويلش. الباكستانمخبرعزيز دمحم الغباشمخبر د. عزيز الغباش
9639415570870116617575شيخ سعد جادة العلم خلف مشفى االطفالالمزةمخبربسام سليمان زيودمخبر الفا

9639348181690114462648موقف السادات - مقابل مشفى الهاللمرشد خاطرمخبرعدنان دمحم الخطيبمخبر الخطيب
9639444564550114429704شارع فارس الخوري ١٤عباسيينمخبرابراهيم حنا فضولمخبر فضول

9639335422770114462943مقابل مشفى الزهراويقصاعمخبرشبل عفيف الخوريمخبر القصاع الطبي



9639332905260112246547شارع الموازيني - خلف مشفى المجتهدمجتهدمخبرهنادي عبد الهادي المطيطمخبر المطيط
9639326091520112256059جانب قيادة الشرطةش. خالد بن الوليدمخبرحسام الدين محمود شحرورمخبر حسام الدين شحرور

 الشيخ سعد -أول طلعة المشفى العسكريالمزةمخبرلؤي عوني األسديمخبر د. لؤي األسدي
6019639442920010116621178

9639338455500114420369قرب الدفاع المدني - مقابل سوق الخضرةعباسيينمخبرسمير عطا جبليمخبر د. سمير جبلي للتحاليل الطبية

 ) كورنيش الميدان - خلف كازية الوفاءميدانمخبرنبال دمحم المتواليمخبر المتوالي
 ً 9639918283420118816777المهايني سابقا

9639327470100113340771مقابل السفارة الفرنسية - قبل جامع العفيفالعفيفمخبرميثم عبد علي رخشانيمخبر ميثم رخشاني

برزةمخبرزياد حسين القداحمخبر قداح للتحاليل الطبية
 مساكن برزة - اتوستراد اول - مقابل جامع
 - ابراهيم الخليل - جانب مطعم الروابي

جانب مكتب المختار
9639626372240115134948

9639445003140114418287موقف المعرض - جانب صيدلية الرحابمرشد خاطرمخبرعزالدين خالد الحورانىمخبر الفرح للتحاليل الطبية
9639337931090116621574موقف الشيخ سعد - جانب صيدلية الحنفيالمزةمخبروفاء جودت كنفانيمخبر المزة للتحاليل الطبية

9639336807080118884941اول نهر عيشة - جانب صيدلية الثناءنهر عائشةمخبرريما بندقمخبر بندق
مخبر

9639447392600112724060مقابل افران ابن العميدركن الدينمخبرسليم ابراهيم المصريمخبر د.سليم المصري
9639332347230112773837ساحة شمدينركن الدينمخبرغسان محمود الشنانمخبر ركن الدين

 كورنيش ثريا-دخلة زرزور بعد حارةميدانمخبروفيقة دمحم كامل زرزورمخبر وفيقة زرزور
9639442199110118824124كواكبي

9639558368780112773641موقف ابن العميدركن الدينمخبرطالل منير اليوسفيمخبر د. طالل اليوسفي
مخبر

 مقابل مشفى ابن النفيس - طريق مساكنبرزةمخبرشيراز اسماعيل الجاروديمخبر شيراز الجارودي
جانب صيدلية قدور - 9639447547260115135371برزة

9639443466010115447077مقابل اسعاف المشفى الفرنسيقصاعمخبرسمير جورج عازرمخبر عازر للتحاليل الطبية

المزةمخبرعبد السالم عدنان دعاسمخبر البراء للتحليل الطبية
 مزة جبل أخر موقف للباصات - مقابل
 طلعة مشفى األسدي - جانب صيدلية

السهلي
9639448761790116622984

9639923623330113317922جانب مصرف التسليف الشعبيالجسر األبيضمخبرغسان يوسف المنصورمخبر د. غسان منصور للتحاليل الطبية
9639337579680113126732حي الورودمشروع دمرمخبرنديم راغب طرافمخبر الطراف للتحاليل الطبية

 الشيخ سعد جانب الكازية اول طلعة المشفىالمزةمخبرمهند دمحم وليد خليلمخبر د. مهند خليل للتحاليل الطبية
9639336912080116632727العسكري

 باتجاه ساحة العفيف - أول طلعةمهاجرينمخبرأحمد عرابي عبد اللطيف عديمخبر احمد عرابي عدي للتحاليل الطبية
فوق بن الحموي - 9639337366580113318606المهاجرين

9639338302950112233592مقابل قيادة الشرطة بناء النجار ط١ش. خالد بن الوليدمخبرعائدة دمحم حسن الحلبيمخبر القنوات الرئيسي للتحاليل الطبية
مخبر

9639443518210115444397أول دخلة بستان الدورمنطقة صناعيةمخبراميره دمحم سعيد البيطارمخبر االء

 معتصم نور الدين السعديمخبر الشام للتحاليل الطبية
9639334491920118826165كورنيش - مقابل مدرسة الكواكبيميدانمخبرجباوي

 زاهرة قديمة - موقف الحقلة - جادة عبد هللازاهرةمخبرهند احمد المصريمخبر الزاهرة للتحاليل الطبية
9639324177120118816165بن المبارك



مخبر

 مزة جبل ٨٦ ساحة عروس الجبل - مقابلالمزةمخبرسحر محسن الشاعرمخبر الصيدالنية سحر الشاعر
9639334299400116637884علوش لالتصاالت

 مخبر د. سوسن بشير فارس للتحاليل
9639339152620113112247الجزيرة الثالثة - جانب جامع خالد بن الوليدمشروع دمرمخبرسوسن بشير فارسالطبية

9639322978640114414542ساحة القصورقصورمخبرفراس دمحم فريد قصيباتيمخبر القصور للتحاليل الطبية

 مزة جبل - شارع عمر الخيام - مقابلالمزةمخبروائل سمير االسديمخبر د. وائل االسدي
9639443417170116635588صيدلية دمشق الجديدة

 شارع نسرين - جادة جانب صيدلية الهامتضامنمخبرعلي احمد رسوقمخبر د. علي رسوق للتحاليل الطبية
مقابل اتصاالت روعة - 9639337025830116333133الحسين

 شارع صالح الدين - دخلة مدرسة ثانويةركن الدينمخبرخالد شمس الدين الطالبمخبر د. خالد الطالب للتحاليل الطبية
مقابل االمين سنتر - 9639301205810112719922ابن العميد

869639324993510116665303خزانالمزةمخبرهزار سامي القزقمخبر د. هزار القزق للتحاليل الطبية

 خلف مشفى المجتهد - جانب جامعمجتهدمخبربسمة عبد الرزاق مجاهدمخبر د. بسمة مجاهد للتحاليل الطبية
دخلة السيروان - 9639661650390112224372الحيوطية

9639336242610113120543الجزيرة الثالثة - برج٢مشروع دمرمخبررفيدة مصطفى الخنمخبر ضاحية دمر للتحاليل الطبية
9639370806200112258006مقابل جريدة الثورةكفر سوسةمخبرهيام دمحم اليونسمخبر د. هيام اليونس للتحاليل الطبية

 - مقابل الباب الرئيسي لباب مشفى المجتهدمجتهدمخبريامن عدنان رستممخبر النور للتحاليل الطبية
9639815742870118880996دخلة مدرسة أبن زيدون

9639337475220112241999مقابل جامع زيد بن ثابتش. خالد بن الوليدمشفىياسين االسطهمشفى الكندي - دمشق
9639353968390113734926جنوب حديقة تشرينمالكيمشفىعامر الدردريمشفى الشامي

9639673309540112126500خلف كلية الطبكفر سوسةمشفىجابر ابراهيممشفى االسد الجامعي - دمشق
 الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل

دمشق - 9639666674740113121536الجزيرة التاسعةمشروع دمرمشفىذياب الفاعورياألسد ألمراض وجراحة القلب

9639332206710112228250شارع األرجنتين - مقابل الفورسينزابو رمانةمشفىبسام ديابمشفى التوفيق

9639332448480115145700اتوستراد الفيحاء - مواجه مشفى ابن النفيسبرزةمشفىعزام ابو طوقمشفى المنار الدولي

9639467051530112242626شارع ابن عساكر - مقابل ادارة المرورباب مصلىمشفىجهاد سلعسمشفى الرشيد
9639548347770112319611مفرق عين الكرشش. بغدادمشفىمروان عادل الصيدليالمشفى العربي الجديد - دمشق

9639623272820112327281جاده ابي ذر الغفاريعين الكرشمشفىخالد منصورمشفى دار العيون والتجميل الجراحي
9639660590290118885561سكة - ابو حبلميدانمشفىمعاذ المهاينيمشفى المهايني

9639946801600118833347خلف شعبة التجنيدميدانمشفىمعاذ المهاينيمشفى المهايني الحديث

 خلف مجلس الوزراء سابقا - خلف الهيئةمزرعةمشفىاسامة أبو ديابمشفى االماني - دمشق
9639356622980114451176العامة للرسوم والضرائب

9639940007350114445044شرقي التجارة - ش. طرفة بن العبدتجارةمشفىاحمد السمانمشفى المدينة - دمشق
9639442855290113310620مقابل السفارة السعوديةابو رمانةمشفىفوزية سليمان طربوشمشفى بديع حمودة

9639887878220119974تنظيم كفرسوسة - فيالت - مقسم ٨٤كفر سوسةمشفىهشام حسنمشفى االندلس التخصصي - دمشق
9639447728070114465058شارع فارس خوريعباسيينمشفىاحمد علي خالدمشفى االهلي التخصصي - دمشق

9639448601470112216000شارع المجتهدمجتهدمشفىدمحم هيثم الحسينيالهيئة العامة لمشفى دمشق - المجتهد
9639991296260112133000دوار المواساةالمزةمشفىعصام زكريا االمينمشفى المواساة الجامعي



 - الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي
9639936393820115145728مجمع ابن النفيسركن الدينمشفىرانية الديرانيدمشق

 - الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي
9639445239520115145780مساكن برزة - مجمع ابن النفيس الطبيبرزةمشفىرنا عمراندمشق

9639335588890113330589شارع الجالء - دخلة المركز الثقافي العربيابو رمانةمشفىغياث الصماديمشفى الروضة الجراحي
 الهيئة العامة لمشفى الهالل االحمر

9639888275300114418274شارع مرشد خاطر - جادة الخطيبش. بغدادمشفىماهر الحدادالسوري

 الهيئة العامة لمشفى التوليد وامراض
9639338184080112230288البرامكةبرامكةمشفىبشار الكرديالنساء الجامعي

9639444020050114440350جانب مطعم فرندليقصاعمشفىرفائيل عطاهللالهيئة العامة لمشفى الزهراوي
 مخبر د. احمد المشرف للتشريح

9639309660750112252717مقابل جامع عبد الرحمن بن عوفش. خالد بن الوليدمخبر تشريح مرضياحمد نجاح المشرفالمرضي

 - ساحة التربية - شارع الجسر األبيضالجسر األبيضمركز اشعةدمحم زكي الشيخ غزالمركز د. زكي الشيخ غزال
9639332403400113335191بناء مصرف التسليف الشعبي ط١

MTN9639328881510114466500 شارع الملك العادل - جانبساحة الشهبندرمركز اشعةياسر ابراهيم عليالمركز الطبي الشعاعي - د.ياسر علي
 مركز د. دمحم ادهم الساسة - اشعة و

9639322625250113317534جانب الركن الفرنسي - مقابل سيرتيلالجسر األبيضمركز اشعةدمحم ادهم صفوح الساسةرنين

9639446784300114432430جادة النحالوي - بناء درويشش. بغدادمركز اشعةعيسى توفيق صهيونيمركز د.عيسى صهيوني
9639662745040116641144شيخ سعد - مقابل المدرسة الفرنسيةالمزةمركز اشعةكريم دمحم كريممركز د. دمحم كريم لالشعة

 طريق الشيخ محي الدين - مقابلالجسر األبيضمركز اشعةحسن حسنمركز سيغما للرنين المغناطيسي
9639575711110113334535الوحدة٢٠٥ واطفائية الجبة

9639332403400113347789نزلة الطلياني - خلف مشفى الطليانيطليانيمركز اشعةبشار عجمي + زكي شيخ غزالمركز المرنان المفتوح

9639444452210112224736( االطفائية سابقا)مقابل قيادة شرطة دمشق ش. خالد بن الوليدمركز اشعةعبد الفتاح دمحم حسن الحلبيدار األشعة - د. عبد الفتاح الحلبي

 العيادة السورية للتصوير الطبي ـ سيريا
9639544449960118822882مقابل مشفى المجتهدمجتهدمركز اشعةدمحم وسيم خضراسكان

9639443317400115410743مقابل مركز االطفاءش. األمينمركز اشعةدمحم مأمون عزت دعبولمركز د. مأمون دعبول

 - خلف الفرن السكريشعالنمركز اشعةعبدهللا دمحم حتاحتدار االشعة - د. عبدهللا حتاحت
9639490778510113313435منتصف شارع الحمرا

ميدانمركز اشعةانس صالح الجراحدار الجراح للتصوير الشعاعي
 كورنيش الميدان - كواكبي ثريا - جادة

 يحيى بن معين - بمحاذاة مخبر الزرزور
للتحاليل الطبية

9639321718100118880167

9639918607690116665859الشيخ سعد - مقابل مدرسة ثانوية الهبجالمزةمركز اشعةحسان دمحم وفيق الحلبيدار االشعة الرقمية د. حسان الحلبي
9639886174140112222488جانب الصيدلية المركزية - قبل الكازيةش. خالد بن الوليدمركز طبياتحاد عمال دمشقمركز الرعاية الصحية

 مقابل مصرف التسليف الشعبي - فوقالجسر األبيضمركز طبيغزوة دمحم زكوان كيالرجيمركز الجسر التخصصي
ط١ - بناء الشحرور - 9639886099880113317166ازياء شحرور

9639555630300117065فيالت غربيه - طلعة برج تالهالمزةمركز طبيرندة مصطفي قباقيبيالمركز الحضاري الطبي
9639697291190114460405موقف الساداتساحة التحريرمركز طبيالمركز الطبي لنقابة المعلمينالمركز الطبي لنقابة المعلمين

 شيخ سعد - خلف مشفى االطفال مقابلالمزةمركز طبيدمحم ظافر وفائيمركز الوفائي لطب وجراحة العيون
طريق المشفى العسكري - 9639446118450116617212الكازية



 مركز اإلنتراليزك الدولي لطبمركز اإلنتراليزك الدولي لطب العيون
مزرعةمركز طبيالعيون

- ساحة المزرعة -خلف المالية القديمة
 مقابل حديقة زكي األرسوزي - بااتجاه

جامع اإليمان
9639454511110114476131

 مجمع العثمان الطبي الوقفيمجمع العثمان الطبي الوقفي الخيري
9639943569490114420481جانب وزارة األوقاف - جانب جامع العثمانميساتمركز طبيالخيري

96395542434401133923186جامعة دمشقبرامكةمركز طبيطبابة جامعة دمشقمركز طبابة جامعة دمشق

 عيادات فرع دمشق لنقابةعيادات فرع دمشق لنقابة االطباء
9639933943760113334733شارع الجالء - بناء نقابة االطباءابو رمانةمركز طبياالطباء

9639384519400116632006مقابل بناء ال ١٤ - خلف مؤسسة الخضارالمزةمركز طبيسعيد محمود جاويشمركز بناة االجيال الطبي لنقابة المعلمين

المزةمركز طبيمايا العلي + وائل االسديالمركز التخصصي للعناية الطبية
 مزة جبل - شارع الخيام - جانب قسم
 الشرطة الغربي - مقابل صيدلية دمشق

الجديدة
9639443417170116635588

 الزاهرة القديمة - الطريق القديم - موقفزاهرةمركز طبيهبة طالل احمدمركز شمس الطبي الخاص
9639517073470118819820السوق


