ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

محلٌة الخرطوم ()1
المولع

المركز
مركز الفٌصل للعٌون

نوع الخدمة

المستوى

التصنٌف

أتخصصى

مولع خاص

عٌون

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مولع خاص

عمومى  +اختصاصى
عمومى  +اختصاصى

مركز سارٌا

مجمع سارٌا غرب سباق الخٌل

األمل –توتً

جزٌرة توتى

أول  +ثانى

الضرائب

حوش الصرائب جوار مركز االنتاج االعالمى

أول  +ثانى

مولع خاص

المعلّم الطبً

غرب حدٌمة المرشى

ثانى  +ثالث

مولع خاص

اختصاصٌٌن  +عملٌات

مركز االسرة جبرة

جبره

اول

مركز صحى

اول

شوامل

الفردوس لرب طلمبة نبته

أول

مولع خاص

عمومى  +اختصاصى

المركز العربى للعالج الطبٌعى

جوار سٌنما كلزٌوم

ثانى  +ثالث

مولع خاص

اختصاصٌٌن  +عملٌات

م.مكة للعٌون

الرٌاض

ثانى  +ثالث

م  .خاص

اختصاصٌٌن  +عملٌات

م .شوامخ
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ثانى  +ثالث

م  .خاص

اختصاصٌٌن +عملٌات

ٌثرب

ابو ادم شارع الكالكلة شرق

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مركز الٌسر

شرق مستشفى ابراهٌم مالن

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

المصنع المالٌزي

البالٌر داخل المصنع المالٌزى

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

محلٌة الخرطوم ()2
المولع

المركز
م  .االستشارات الجلدٌة

برج األمل

م  .جابر ابو العز

الخرطوم 2

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

ثانى

مولع خاص

مولع تشخٌصى

ثانى  +ثالث م  .خاص

عمومى  +اختصاصٌٌن

المركز الدولى للسمع

شارع المصر شمال كلٌة الصٌدلة خ

ثانى

مولع خاص

مولع تشخٌصى

مركز سوبا اللعوتة

سوبا اللعوتة

اول

مركز صحى

عمومى

سارة و غنٌمة

االمتداد شرق مركز صحى سمٌر

أول +ثانى

مولع خاص

اختصاصٌٌن

جامعة السودان

جوار عمادة طالب جامعة السودان

أول  +ثانى

مولع خاص

عمومى  +اختصاصى

التامٌن االجتماعً

شارع على عبد اللطٌف

أول  +ثانى

مولع خاص

عمومى  +اختصاصى

الشهٌد جعفر

جبرة

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

مستوصف السودان للعٌون

العمارات شارع 41

ثانى  +ثالث مولع خاص

اختصاصٌٌن  +عملٌات ( +تخصصٌة)

مستشفى الخرطوم

الخرطوم شارع الطابٌة

ثانى  +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات +تنوٌم

مستشفى سوبا

سوبا

ثانى  +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

مستشفى ال ENT

شارع المصر غرب مستشفى الخرطوم

أول+ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

مستشفى ابن سٌنا

العمارات شارع دمحم نجٌب

أول+ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

محلٌة الخرطوم ()3
المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع

المركز
م .العٌون

شرق جامعة الخرطوم

ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

م .الشعب

شرق مستشفى الخرطوم

ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

مجمع فتح الرحمن البشٌر

جوار الكمبونى

ثانً

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن

الجلدٌة

شرق مستشفى الخرطوم

ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات +تنوٌم

م.الذرة

غرب مستشفى الخرطوم

ثانى +ثالث

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات

م.جعفر بن عوف

شمال مستشفى الجلدٌة

اول

مستشفى اتحادى

عمومى

م .االسنان

شرق مستشفى الجلدٌة

ثانى

مستشفى اتحادى

اختصاصٌٌن+عملٌات

إبراهٌم مالن

امتداد الصحافة

ثانى +ثالث

مستشفى والئى

+اختصاصٌٌن+عملٌات

األكادٌمٌة الخٌري

الصحافة غرب جهاز المغتربٌن

ثانى +ثالث

مستشفى والئى

اختصاصٌٌن+عملٌات

م .الثناء

جنوب المغتربٌن

أول وثانى +ثالث

مستشفى خاص

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

مركز اإلنماذ الطبً

جوار وزارة المالٌة الوالئٌة

ثانى

مركز انماذ

اختصاصٌٌن

السكة حدٌد

السكة حدٌد الخرطوم

أول  +ثانى

مركز انماذ

عمومى  +اختصاصى

الجرٌف غرب

الجرف غرب

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

مركز د.فاضل فاروق لالسنان

البنن االسالمى شمال فندق المردٌان

اول  +ثانى

مركز خاص

تخصصى اسنان
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عمومى  +اختصاصى

أول  +ثانى

مركز نموذجى

سمٌر

الصحافة زلط

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

الشجرة

الشجرة

أول وثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

الشهٌد خالد

جبرة على شارع المواصاالت

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

مركز توتً

توتى

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

الصادق أبو عاللة

برى جوار مستشفى الشرطة

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

الماٌموما

الماٌموما

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

السلمابى

برى محطة 7

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

عمر بن الخطاب

اركوٌت جوار مسجد عمر بن الخطاب

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الموز

الموز

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

حً الزهور

حى الزهور

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الشهٌد مزمل

برى الالماب

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

البسملة

الجرٌف غرب

اول

مركز خاص

طبٌب عمومى

المولع

المركز
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المولع

المركز

نوع الخدمة

المستوى

التصنٌف

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

مركز صحى

طبٌب عمومى
عمومى

الصحافة غرب

الصحافة غرب

سوبا غرب

سوبا غرب

أول

المالٌة الوالئٌة

المالٌة الوالئٌة شارع المصر مع البلدٌة

أول

مركز صحى

الرمٌلة

الرملٌة لرب السكة حدٌد

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السجانة

السجانة جنوب سوداتل

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الالماب

الالماب بحر ابٌض

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

التخطٌط االستراتٌجً

وزارة التخطٌط االستراتٌجى

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

مركز المغتربٌن

الصحافة جهاز المغتربٌن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

مركز الرٌاض (وضحة)

الرٌاض وضحة

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

أول

مركز صحى

عمومى  +اختصاصى

التجارة الخارجٌة

وزارة التجارة الخارجٌة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

علٌاء الطبى

الخرطوم  3جوار نادى األسرة

ثانى

مركز خاص

اختصاصٌٌن
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التصنٌف

نوع الخدمة

انطالٌا

شمال مستشفى الفٌصل

تشخٌصى

تشخٌص +تفتٌت حصاوى والعالج طبٌعى والفحوصات المختبرٌة

مركز الجهاز الهضمى

غرب سٌنما كلزٌوم

تشخٌصى

تشخٌص

م .السودانً للسمع

جنوب شرلمٌدان جاكسون

تشخٌصى

تشخٌص

المعمل المومى استان

تماطع شارع الطابٌة مع المصر

تشخٌصى

تشخٌص

عمار الجهزة السمع

جنوب مستشفى الزٌتونة

تشخٌصى

تشخٌص

الفردوس المرجعى

الفردوس شارع البالبل

مركز طبى

عمومى  +اخصائى

الزٌتونة التخصصى

شارع السٌد عبدالرحمن

تشخٌصى

تشخٌص

عٌادة د.دمحم بشارة

شرق مركز فضٌل الطبى

تشخٌصى

تشخٌص

م .العٌون جامعة النٌلٌن

جوار جامعة النٌلٌٌن

تخصصى

عٌون

م .الفٌصل التخصصى

شارع الحوادث

تخصصى

تشخٌص

عٌادة تخطٌط العصب

جنوب الزٌتونة

تشخٌصى

تشخٌص

م .جرش الدولى

شارع الستٌن

تشخٌصى

تشخٌص

مركز النٌلٌن التشخٌصى

شمال كلزٌوم

تشخٌصى

تشخٌص

المركز

المولع

المستوى

أول  +ثانى

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المركز
الشمٌالب

اول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مجمع الٌرمون

اول

مولع خاص

طبٌب عمومى

شرق سنٌما كلزٌوم

ثانى

مولع خاص

اخصائٌٌن

أول  +ثانى

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

الكالكلة جوار المستشفى التركى

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

أبو ادم جوار طلمبة ماثٌو

اول

مولع خاص

طبٌب عمومى

ثانى وثالث

مولع خاص

اختصاصٌٌن

اول

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

م.جبل أولياء

جبل اولٌاء

أول وثانى وثالث

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن
+عملٌات +تنوٌم

م.بشائر

ماٌو

أول وثانى وثالث

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن
+عملٌات +تنوٌم

الشهيد دمحم صالح
مركز العاج
الكوثر

المبة شارع 15

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

عد حسٌن شرق محطة الصهرٌج

اول

مركز خاص

طبٌب عمومى

اول

مركز خاص

طبٌب عمومى

الشقيالب
م.الَتموك

مركز العرىب للعالج الطبيعى

الشهيد انجي
البوشي
الطاىرة
مكو للعيون
الشهيد وداعة هللا

المولع

أبو ادم مربع 4

شارع الكاللة تماطع شارع ابوادم
الكالكلة المطعٌة

المركز

م.الًتكي
االزىرى سالمات
الكالكلة صنقعت
الكالكلة القبة
طيبة احلسناب
تريعة البجا
السلمانية شرق
أم عشر
الكالكلة القلعة
ادلتكامل 4
دار السالم
مركز اخلوىل
االنقاذ اخلَتى
مايو مانديال

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع

أول وثانى وثالث

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

االزهرى

أول  +ثانى

مركز انماذ

عمومى+اختصاصٌٌن

الكالكلة صنمعت

أول  +ثانى

مركز انماذ

عمومى+اختصاصٌٌن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أول وثانى

مركز انماذ

عمومى+اختصاصٌٌن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أول وثانى

مركز نموذجى

عمومى+اختصاصٌٌن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الكالكلة الملعة

أول وثانى

مركز نموذجى

عمومى +اختصاصٌٌن

ابو ادم شرق مستشفى مكة

أول +وثانى

مولع خاص

عمومى +اختصاصٌٌن

دار السالم

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

االزهرى جوار السلمة

أول

مركز خاص

طبٌب عمومى

اول  +ثانى

مركز خاص

عمومى+اختصاصٌٌن

اول

مركز خاص

طبٌب عمومى

جنوب الكالكلة اللفة

الكالكلة المبة جوار ممابر المبة
طٌبة الحسنلب
ترٌعة البجا
السلٌمانٌة شرق
ام عشر

االنماد شارع النص جنوب االستاد
ماٌو

المركز

مركز التيمن
الكالكلة القبة
البجا عبد اذلادى
دار النعيم
االنقاذ ادلرجعى
مسرة
االمل النموذجى
اراك صاحل
الفتح ادلبُت
القادسية
طيبة الكبابيش
عد حسُت
السلمة

المولع

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

جبل اولياء

تششخيصى

تشخيصى

تشخيص

الكلكلة المبة

أول  +ثانى

نموذجى

عمومى+اختصاصٌٌن

االجبل جوار المدارس

أول  +ثانى

نموذجى

عمومى+اختصاصٌٌن

ماٌو

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

االنماد شارع النص شرق الملعب

أول وثانى

نموذجى

عمومى+اختصاصٌٌن

الجبل شرق السوق

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

مدٌنة االمل

أول وثانى

مركز نموذجى

عمومى+اختصاصٌٌن

اران صالح

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

غرب سالمات االزهرى

أول

مركز صحى

عمومى

المادسٌة جوار سوق المادسٌة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السلمة جوار محطة البمالة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

عد حسٌن

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السلمة جنوب غرب الٌمالة

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

المركز

رلمع التسنيم الطىب
الكوثر
العاج
مستشفى نفيسة
السيدة خدجية ام ادلؤمنُت
الشروق الطىب
م .زمزم
م .مزمل
حاج الرشيد الطىب
االنقاذ 13
ود عمارة
ابو ايوب االنصارى
االزىرى 13
مركز صحى ادلنصورة

المولع

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

جنوب سوق جبل اولياء

اول

موقع خاص

عمومٌت

عدحسٌن مربع  – 1جنوب مدرسة الحداثة

اول

موقع خاص

عمومى

موقع خاص

عد حسٌن – شرق محطة الصهرٌج
شرق المستشفى التركى

اول

موقع خاص

عومى

االزهرى مربع  9جوار مسجد السٌدة خدٌجة

اول

موقع خاص

عمومى

الكالكلة شرق – لفة ماٌو

اول

موقع خاص

عمومى

الجبل جوار السوق

اول

موقع خاص

عمومى

المبة شارع الشٌخ الندٌر

اول

موقع خاص

عمومى

الدخٌنات غرب الزلط

اول

موقع خاص

عمومى

االنماد مربع  19جوار الجامع

أول

مركز صحى

عمومى

ودعمارة حوار بسط االمن الشامل

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الوحدة االسكان

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

االزهرى مربع 13

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

حى المنصورة

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

المولع

المركز

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

ثانى

مولع خاص

اخصائٌٌن

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن
اخصائٌٌن

المركز العربى للعالج الطبٌعى

الشهداء جوار مستشفى اسٌا

الضرائب

العرضة جنوب

أول وثانى

مجع مكة للعٌون

جنوب غرب ممابر احمد شرفى

ثانى وثالث

مولع خاص

مصنع بنان

المنطمة الصناعٌة امدرمان

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

جامعة أمدرمان اإلسالمٌة (طالبات)

جامعة امدرمان االسالمٌة الفتٌحاب والثورة

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

م .االمام عبدالرحمن المهدى

الفتٌحاب مربع 8

اول و ثانى

م .والئى

عمومى  +اخصائٌٌن

الموردة الخٌري

الموردة

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

اإلذاعة

االذاعة والتلفزٌون المومٌٌن

أول وثانى

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

األحفاد

جامعة االحفاد

ول وثانى

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

م.الصٌنً

جوار السوق الشعبى امدرمان

اول وثانى وثالث

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.المناطك الحارة

شمال االذاعة

أول وثانى وثالث تخصصى

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.أمدرمان

شمال حوش الخلٌفة

اول +ثانى وثالث

مستشفى اتحادى

+اختصاصٌٌن+عملٌات +تنوٌم

م.الوالدة امدرمان

شرق دار الرٌاضة

اول+ثانى وثالث تخصصى

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.التٌجانً الماحً

شارع العرضة شمال الكهرباء

اول وثانى وثالث تخصصى

مستشفى اتحادى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.السعودي

غرب كلٌةالتربٌة .ج .امدرمان

اول وثانى وثالث تخصصى

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.حوادث األطفال

شمال حوش الخلٌفة

اول وثانى وثالث تخصصى

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

م.جبٌل الطٌنة

جبٌل الطٌنة جنوب امدرمان

أول وثانى وثالث

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

معمل التحالٌل الطبٌة

امدرمان شارع العرضة

تشخٌص

مولع تشخٌصى

تشخٌص

المركز

م.الوالدين
البنك العقارى
أبو سعد
الضو حجوج
ودنوابوي
بيت ادلال
السلمانية غرب
اجمللس الوطٍت
ابنت شرق
الًتيس

حى العرب عبد ادلنعم

يستبشرون
مركز معُت
مركز مزار
مركز البلسم
مركز سعد رشوان

أمدرمان اإلسالمٌة (طالب)

المولع

المستوى

التصنٌف

اول وثانى وثالث تخصصى

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

البنن العمارى جوار صٌدلٌة الشنبلى

اول وثانى

نموذجى

عمومى  +اخصائى

ابوسعد مربع  1جوار النفك

اول وثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

شارع االربعٌن

اول وثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

ودنوباوى شرق االستاد

اول وثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اختصاصى

بٌت المال

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السلٌمانٌة غر ب

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

المجلس الوطنى

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

مركز نموذجى

عمومى +اخصائى

مركز صحى

طبٌب عمومى

اول وثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائى

الشهداء

ثانى

مولع تشخٌصى

تشخٌص

حى العمدة جنوب مكة

ثانى

مولع خاص

أخصائٌٌن

صالحة المٌعة شرق

اول

مولع خاص

عمومى

صالحة غرب الجامعة االسالمٌة

ثانى

مولع خاص

أخصائٌٌن

ابوسعد مربع  9غرب الزلط

ثانى

مولع خاص

أخصائٌٌن

المدٌنة الجامعٌة امدرمان

اول

مولع خاص

عمومى

شارع العرضة غرب استاد المرٌخ

بانت شرق
الترٌس
حى العرب

اول وثانى
اول

نوع الخدمة

المركز

المولع

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

معمل تواتل الب كَت
مدينة النخيل
الفردوس اخلَتى
مركز ابن حيان
درة الشاطئ
رلمع الوسام الطىب
ابو سعد 14
القيعة غرب

الشهداء جوار ٌستبشرون

فحص معملى

شخٌصى

فحوصات معملٌة

مدٌنة النخٌل

اول وثانى

نموذجى

عمومى  +اخصائى

شارع سراج -جنوب

اول

مولع خاص

عمومى

الفتحاب شارع المربعات

اول

مولع خاص

عمومى

المماٌر

اول

مولع خاص

عمومى

شرق االهلٌة جنوب ابو عنجة

اول

مولع خاص

عمومى

مربع 14

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

صالحة المٌعة

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المركز

ادلنصورة

البقعة ح  14حى ادلنصورة

أول

موقع خاص

طبيب عمومى

ادلصباح

شارع الردمية غرب ود البشَت

اثىن

موقع خاص

اخصائيُت

ابن النفيس

احلارة  11ادارية االمَت

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

الراشدين

الراشدين (البقعة )

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

مركز طيفور

احلارة العاشرة بشارع  18غرب

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

شفاء العليل()1

احلارة 20

اول واثىن

موقع خاص

طبيب عمومى اخصائى

شفاء العليل()2

شرق مستشفى أمبدة

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

مشال ودالبشَت غرب زلطةالكهرابء

اول واثىن

موقع خاص

عمومى  +اخصائيُت

الشهيد عبد السالم

دار السالم مربع  15جوار سوق 15

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

مستشفى أمبدة

مشال سوق ليبيا

اول واثىن واثلث

م .والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات تنوٌم

الراين

البقعة الراين

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

السالم 12

دار السالم مربع 12

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

السالم 27

دار السالم مربع 27

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

احلرة العاشرة

احلارة العاشرة

اول  +اثىن

منوذجى

عمومى  +اخصائيُت

مركز دار الصطفى

احلارة  14دار ادلصطفى

اول

مركز صحى

عمومى

ادلتكامل ()1

المولع

انمركز

انموقع

انسثيم

(انثقعح) انسثيم محطح اتو حىان

مركز االسكان

االسكان انشعثي (انسالو)

انمستوى

انتصىيف

ووع انخذمح

اول

مركز صحي

طثية عمومي

اول وثاوي

موقع خاص

عمومي  +اخصائييه

مركز انرشيذ

انحارج  30غرب سوق نيثيا

اول

موقع خاص

طثية عمومي

مركز انصانحيه

انحارج  21جوار سوق انعاشرج

اول

موقع خاص

طثية عمومي

مركز انجميعاب انطثي

انجميعاب

اول

موقع خاص

عمومي

معار ته جثم

دار انسالو مرتع 5

اول

موقع خاص

طثية عمومي

انشيخ طه

انثقعح انحارج 38

اول

موقع خاص

طثية عمومي

انسالو انسريحح

دار انسالو

اول

مركز صحي

طثية عمومي

انرخا

امثذج انحارج انراتعح

اول وثاوي

مركز ومورجي

عمومي  +اخصائييه

غرية انقوصي

انحارج 11

اول

مركز صحي

طثية عمومي

حمذ انىيم

(انثقعح )غرب مقاتر حمذ انىيم

اول

مركز صحي

طثية عمومي

انتيسير

انحهح انجذيذج

اول

خاص

طثية عمومي

مجمع رحمح انطثي

شارع انصىاعاخ

اول

خاص

طثية عمومي

انمصطفي انطثي انخاص

جىوب رئاسح محهيح امثذج

اول

خاص

طثية عمومي

مجمع انمىصورج انطثي

حي انمىصورج

اول

خاص

طثية عمومي

تذر انكثرى

ح  14تذر انكثرى

اول

مركز صحي

طثية عمومي

محهيح كررى ( :)1عذد انمواقع 26
المركز

المولع

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

النور

الثورة شارع النص جوار خليفة

اثىن

موقع خاص

اخصائيُت

حراء الطيب

الثورة احلاره العاشره شارع النص

اثىن

موقع خاص

اخصائيُت

السالمة اخلَتي

الشنقيطى ح 14جوار الطلمبة

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

العمران

الثوره شارع الوادي (القلعو )

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

الرازي

مشال صابرين

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

دمحم البشَت

الثورة شارع الثالثُت

اول

موقع خاص

طبيب عمومى

مركز عبودة ح 9

الثورة احلارة 9

اول واثىن

مركز انقاذ

عمومى  +اخصائيُت

ادلتكامل ()3

احلاره العاشره ( مهداوي)

اول واثىن

موقع خاص

عمومى  +اخصائيُت

مركز احلارة ()17

الثورة احلارة 17

اول

مركز منوذجى

عمومى  +اخصائى

م.اجلزيرة اسالنج

اجلزيرة اسالنج

اول واثىن واثلث

م .والئى

عموميُت +اختصاصيُت+عمليات تنوًن

م.السروراب

السروراب

اول

م .والئى

طبيب عمومى

م.البلك

الثورة احلارة الرابعة

اول واثىن واثلث

م .والئى

عموميُت +اختصاصيُت+عمليات تنوًن

احلارة 38

الثورة احلارة 38

اول واثىن

مركز منوذجى

عمومى  +اخصائى

المولع

المركز
م.أم كيت

ام كىت

المستوى
اول

التصنٌف
مستشفى والئى

نوع الخدمة
طبيب عمومى

م.النو

الثورة احلارة الثامنة

اول واثىن واثلث مستشفى والئى

عموميُت +اختصاصيُت+عمليات تنوًن

م  .الفتح

الفتح 2

اول واثىن واثلث مستشفى والئى

عموميُت +اختصاصيُت+عمليات تنوًن

الدسوقى

الثوره ح  ( 9محيدان )

اثىن

مركز خاص

اختصاصيُت

مركز الوالدين ابلفتح

الفتح

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

مركز النوبة

النوبة

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

مركز الكوداب

الكوداب

اول

مركز صحى

عمومى

مركز شروىن

الثورة ح 18

اول

مركز صحى

عمومى

مركز صحى الوطن

الثوره االسكان ح 71

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

السيدة عائشة

الثورة احلارة 40شارع النص

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

مركز مربوكة

احلارة 16

اول

مركز منذجى

طبيب عمومى  +اختصاصى

مركز صحى ادلشَت البشَت

الثورة احلارة  102االسكان

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

مركز حى الشاطئ

السرحة جوار ادلسجد

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

المركز

المولع

المستوى

نوع الخدمة

التصنٌف

مركز العامرية

الريف الشماىل شارع الطاحونة

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

الفتح ()1

الفتح غرب السوق

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

احلارة ()53

شارع االمتداد  -احلارة 53

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

احلارة ()75

شارع االمتداد جوار مركز الوطن

اول

مركز صحى

طبيب عمومى

الظل ادلمدود

الفتح – جوار قسم الشرطة

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

احلاجة عائشة

الثورة ح (  )40شارع النص

اول

مركز خاص

عمومى

اذلالل االمحر احلارة ()59

ح( )59جوار ادلدارس

اول

مركز خاص

عمومى

م .وادى سيدان العسكرى

غرب الكلية احلربية

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

ابن ىشام الطىب

االمتداد ح ( )18جوار الصينية

اول

مركز خاص

طبيب عمومى

المركز

مركز ويتا
مركز سيما للعيون
مركز ودرملى
الندى الطيب
الضرائب حبرى
ادلتكامل 2
التيسَت للعيون
التشخيصى ادلتطور حبرى
ابو طالل
البزاينوس
الزعيم األزىري
ادلركز العريب للعالج الطبيعي
الفكى ىاشم
مركز زينب الطىب
مستشفى حبري
مركز اجليلى

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع

اول

مولع خاص

طبٌب عمومى

ثانى وثالث

خاص

عمومى واخصائى

ودرملى

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الدروشاب

اول

مولع خاص

طبٌب عمومى

عمارة دمحم عثمان خوجلى

اول وثانى

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

الحلفاٌا

اول وثانى

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

المحطة الوسطى بحرى

ثانى وثالث

مولع خاص

موقع خاص

اخصائٌٌن

تشخيص

الدروشاب شمال

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

البزٌانوس

اول

مولع خاص

عمومى

اول وثانً

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

ثانً

مولع خاص

اخصائٌٌن

أول  +ثانى

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائٌٌن

ثانى

تشخٌصى

تشخٌص

اول وثانً وثالث

مستشفى اتحادى

عمومً +اخصائٌٌن

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شركة وٌتا

شرق مولف الحاج ٌوسف

شارع مشبات

جامعة الزعٌم االزهرى الشعبٌة
جنوب شرق االنماذ
الفكى هاشم
جنوب م .بحرى
شرق مولف الدروشاب بحرى
الجٌلى

تشخيصى

محلٌة بحرى ()2
المركز
م.حاج الصايف
م.أمحد قاسم  +مركز جراحة القلب والكلى
م.قري
م.الكباشي
اإلنقاذ حبري (ايقاف للتاىيل)
الشعبية حبرى
الدروشاب

الكدرو
احللفااي
اخلوجالب
مشبات
اخلتمية

السقاي

الصبايب

قلعة ود مالك
الكمر

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع
الصافٌة

أول  +ثانً +ثالث

مستشفى والئى

مومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات  +تنوٌم

المزاد

أول

مستشفى والئى

عمومً

لري جوار المصفاة

أول

مستشفى والئى

عمومً

الكباشً

أول

مستشفى والئى

عمومً

شارع المزاد جوار مولف الحاج ٌوسف

ثانً

مركز انماذ

اخصائٌٌن

بحرى الشعبٌة

أول  +ثانً

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائٌٌن

الدروشاب جنوب

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الكدرو

أول  +ثانً

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائٌٌن

الحلفاٌا

أول  +ثانً

مركز نموذجى

طبٌب عمومى واخصائى

الخوجالب

أول  +ثانً

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائٌٌن

شمبات

أول +ثانً

مركز نموذجى

طبٌب عمومً  +اخصائٌٌن

الختمٌة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السماي

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الصبابً خلف طلمبة بتروناس

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الجٌلً للعة ود مالن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

لري الكمر

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

محلٌة بحرى ()3
المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المركز

أول +ثانى

مركز صحى

عمومً

بحرى حلة حمد

أول

مركز صحى

عمومً

بحرى االزٌرلاب

أول

مركز صحى

عمومً

بحرى ابوحلٌمة

أول

مركز صحى

عمومً

العقَتابب (ايقاف مؤقت )

بحرى المٌرباب

أول

مركز صحى

عمومً

واوسى عبد القادر
ام ضريوة

واوسى عبدالمادر

أول

مركز صحى

عمومً

السامراب

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الدروشاب وسط

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أول  +ثانً  +ثالث

م .والئً

عمومً  +اخصائٌٌن  +تنوٌم  +عملٌات

الزاكٌاب

اول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شارع االنماذ جنوب وٌتا

اول

مركزصحً

طبٌب عمومً

الدانقلة (احملولة حبرى)
حلة محد (احملولة حبرى)
االزيرقاب
ابو حليمة

الدروشاب وسط
م .الشهيد علي عبدالفتاح

الزاكياب
كلية علوم الطَتان

المولع
بحرى حى الدناللة

الدروشاب شمال محطة()17

المركز

الكرايب
ا
إبراىيم مشس الدين
الفاروق
الفيحاء
اإلكسَت
آالء الطيب
ميم
الوالدين
مستشفى شرق النيل
البطانة
كمبوين
رلمع حي اجلامعة
ترايق
م.ألبان جديد
م.أم ضواابن
م.أبو دليق
م.ود أبو صاحل

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع
الكرٌاب

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

دار السالم المغاربه

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شارع واحد االمتداد م14

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أول  +ثانً

مركز صحى

عمومى  +اخصائٌٌن

شارع واحد شرق محطة الشهٌد

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الردمٌة ( الشملة )

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شرق كبري المنشٌة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

العٌلفون

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

ثانً  +ثالث

مستشفى

اخصائٌٌن +عملٌات

عد بابكر

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شارع واحد م3

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الفٌحاء

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

شارع العٌلفون شمال المحلٌة

ثانً

مركز صحى

اخصائٌٌن

ثانً  +ثالث

مستشفى والئى

اخصائٌٌن  +عملٌات

أول  +ثانً  +ثالث

مستشفى والئى

عمومٌٌن +اختصاصٌٌن+عملٌات

ابو دلٌك

أول

مستشفى والئى

طبٌب عمومى

ود ابو صالح

أول

مستشفى والئى

طبٌب عمومى

الفٌحاء

شمال كبري المنشٌة

الحاج ٌوسف الوحده
أم ضوابان

محلٌة شرق النٌل()2
المركز
الشهيدة ندى
حلة كوكو
اجلريف شرق
أم دوم
سواب شرق
الفادين
العسيالت
كًتانج
كًتانج 2
الفرقان

الوحدة-احلاج يوسف  /االحتادي

المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المولع
الماٌموما

أول  +ثانً

مركز انماذ

عمومى  +اخصائٌٌن

حلة كوكو

أول  +ثانً

مركز نموذجى

عمومى  +اخصائٌٌن

الجرٌف شرق

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أم دوم

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

سوبا شرق

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الفادنً

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

العسٌالت

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

كترانج

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

كترانج

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

العسٌالت

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الحاج ٌوسف الوحده

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

أول  +ثانً

مركز نموذجى

طبٌب عمومى

مركز صحى

طبٌب عمومى
عمومى  +اخصائٌٌن

العيلفون

العٌلفون

مركز صحى البركة

الحاج ٌوسف التكامل

أول

الجرٌف شرق()13

أول  +ثانً

مولع خاص

الجرٌف جنوب المستشفى

أول

مولع خاص

عمومى

الحاج ٌوسف حى الصالحٌن

أول

مولع خاص

عمومى

تشخٌصى

مولع خاص

تشخٌص

ادلتكامل 5
اجملموعو السودانية
حي الصاحلُت
مركز التيمن الطىب

جنوب محطة 13

محلٌة شرق النٌل()3
المستوى

التصنٌف

نوع الخدمة

المركز
ابولرون

أول

مركز صحى

عمومى

العٌلفون حى الشاطئ

أول

مركز صحى

عمومى

حى الصالحٌن

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

ود دفٌعة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

السمرة

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

مرابٌع الشرٌف شارع العٌلفون

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

نابلس

أول

مركز صحى

طبٌب عمومى

الوحدة شرق سوق سته

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مرابٌع الشرٌف شارع العٌلفون

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

شارع  1جوار مٌدان اللساتن

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

الجرٌف شرق بالنص محطة 9

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

عيادة الشفاء النموذجية

دار السالم جوار مٌدان المولد

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مجمع شرق النٌل

الماٌموما لفة الحاج الدالى

أول

مولع خاص

طبٌب عمومى

مركز نور الدين الطىب

الماٌموما محطة 16

أول

مولع خاص

عمومى  +اخصائٌٌن

ابو قرون
سوداتل العيلفون
الصاحلُت
ود دفيعة
السمرة
مرابيع الشريف
انبلس الشهيد اجلعفرى
م .حريكة
مربيع الشريف اخلاص
عيادة الوفاق النموذجية
م .ادلدينة ادلنورة

المولع

س
ت
ق
ي
ع
ف
له
ا
ا
رم لا لام ا ى
3636

ت
س
ج
ع
ك
م
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ل
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اضافة لصتدلنات الميوفرة ميع مواقع تقديم الخدمة  ،تيوفر الخدمة
ال
العلاجتة بالصتدلنات ( سعتتة والخارجتة والخاصة

محلٌة الخرطوم  :عدد الصٌدلٌات 17
الصٌدلٌة

المولع

تابع  :محلٌة الخرطوم
الصٌدلٌة

التصنٌف

المولع

التصنٌف

الشعبٌة 1

االنماذ الخرطوم

شعبٌة

شوامخ 11 -

الفردوس اخر محطة

شوامخ

الشعبٌة 12

م .الخرطوم  -شارع الحوادث

شعبٌة

الصادق ابو عاللة

بري جوار مستشفى
الشرطة

شعبٌة

م .ابراهٌم مالن

م .ابراهٌم مالن

شعبٌة

شوامخ 1

شارع حوادث الخرطوم

شوامخ

الشهٌد خالد

مركز الشهٌد خالد (ابو
حمامة)

شعبٌة

شوامخ  4المعلم

شارع حدٌمة المرشً

شوامخ

توتً

مركز توتً

الشجره

مركز الشجره

شعبٌة

صٌدلٌة مستشفى الطبٌب
المركزى

العمارات شارع 57

خاصة

سمٌر

مركز سمٌر الصحافة

شعبٌة

جابر ابو العز

الخرطوم 2

خاصة

السكة حدٌد

مركز السكة حدٌد

شعبٌة

شوامخ -13م .الشهٌدة سلمى

جوار سفارة جنوب السودان

شوامخ

شوامخ 6

م.شوامخ العمارات ش 21 -

شوامخ

مجمع الٌرمون

مجمع الٌرمون

خاصة

شعبٌة

محلٌة جبل اولٌاء :عدد الصٌدلٌات 7

المولع

الصٌدلٌة

محلٌة امدرمان 8 :

التصنٌف

المولع

الصٌدلٌة

التصنٌف

جبل أولٌاء

م .جبل أولٌاء

شعبٌة

أبو سعد

مركز ابو سعد

شعبٌة

سالمات األزهري

مركز سالمات األزهري

خاص

الضو حجوج

مركز الضو حجوج

شعبٌة

بشائر

م .بشائر

شعبٌة

حوادث األطفال

م .حوادث األطفال

شعبٌة

م .التركً

م .التركً الكالكلة اللفة

شعبٌة

األحفاد

العرضة

خاصة

الوالدٌن

م .الوالدٌن العرضة

شعبٌة

شوامخ 10

ابوادم مركز المتكامل

شوامخ

ود نوباوي

مركز ود نوباوي

شعبٌة

أنا السودان

طٌبة الحسناب

خاصة

شوامخ 2

شارع الدكاترة

شوامخ

شوامخ المركزٌة 12

م .الشهٌد ناجى – التصنٌع الحربى

خاصة

محلٌة كرري :عدد الصٌدلٌات 6
الصٌدلٌة

المولع

محلٌة امبدة 4 :
الصٌدلٌة

التصنٌف

المولع

التصنٌف

النو

م .النو الحارة الثامنة

شعبٌة

الرخا

مركز الرخا الحاره الرابعة

شعبٌة

سالمات عبوده

مركز سالمات الحارة التاسعه

خاصة

م  .امبدة

م .امبدة غرب سوق لٌبٌا

شعبٌة

شوامخ 8

شارع الوادي الحارة العاشرة

شوامخ

شوامخ 5

المتكامل  1غرب ود البشٌر

شوامخ

دمحم البشٌر الفوزان

شارع الثالثٌن

خاصة

شوامخ امبدة المنصورة

المنصورة شارع الخالء

شوامخ

حراء

مركز حراء الحارة العاشرة

خاصة

محلٌة بحري :عدد الصٌدلٌات 9
المولع

الصٌدلٌة

محلٌة شرق النٌل  :عدد الصٌدلٌات 7
التصنٌف

المولع

الصٌدلٌة

التصنٌف

حاج الصافً

م .حاج الصافً

شعبٌة

شوامخ 7

جوار المحلٌة

شوامخ

احمد لاسم

م .احمد لاسم

شعبٌة

البان جدٌد

م .البان جدٌد

شعبٌة

االنماذ

مركز االنماذ بحري

شعبٌة

حلة كوكو

مركز حلة كوكو

شعبٌة

الكباشً

م .الكباشً

شعبٌة

الشهٌدة ندى

الماٌموما

شعبٌة

لري

م .لري

خاصة

شوامخ 12

المادسٌة

شوامخ

شوامخ 3

تماطع شارع المعونه مع المدارس

شوامخ

م .ام ضوا ً بان

م .ام ضوا ً بان

شعبٌة

سارة الحدٌثة

الجٌلً

خاصة

المركزٌة الرمزانى 7

الحاج ٌوسف نهاٌة شارع 1

شوامخ

شوامخ 9

جوار حوادث بحري

شوامخ

صٌدلٌة حوادث بحرى

م .حوادث بحرى

شعبٌة

