
     شبكة األطباء
 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب

 جادة ابن عابدون -غرب مشفى المجتھد  892965 0932 / 2262200 011 أمراض دم و أورام فرید یازجي. د
 جانب بن ابو سمرة -كورنیش التجارة  479798 0944 / 4722300 011 أمراض دم و أورام لیلى سلوم. د

 مھاجرین سكة مقابل قسم الشرطة  3740120 011 أمراض دم و أورام محمد نبیل راجح. د
 قصاع مشفى اإلفرنسي 3312921 011 / 3312893 011 أمراض دم و أورام زاھرة فھد . د
 قبو جانب الدكتور محمد مسالمھ ٧شرقي مشفى المجتھد بنایة رقم  609996 0933 / 2225232 011 أمراض دم و أورام غسان عزیز. د
 جانب صیدلیة التمر -شیخ سعد  -المزة  504249 0933 / 6664749 011 أمراض دم و أورام نسرین خازم. د
 شارع الحمرا 3346458 011 أمراض أورام فواز دیروان. د

 القابون شارع النھر جانب الجامع الكبیر 257215 0944 / 4530748 011 أذن أنف حنجرة محمد راجح شقیر. د
 قزازین شارع بغداد 240797 0933 / 4424090 011 اذن أنف حنجرة عبد الرحمن العوض. د

 الشارع العام شارع نسیب البكريالجسر االبیض  499350 0933 / 3347130 011 أذن أنف حنجرة احمد الرحیة. د
 قصاع دخلة كنیسة الصلیب بناء دحدوح 424233 0933 / 5416462 011 أذن أنف حنجرة حسان الالطي. د
 طبالة موقف ابو ھاني مقابل حلویات الشالل 803280 0932 / 4717030 011 أذن أنف حنجرة فادي باصیل. د
 نھر عیشة خلف مركز الدحادیل الطبي 336949 0944  أذن أنف حنجرة اسماعیل علي. د

 شارع المجتھد 431982 0933 / 2215943 011 أذن أنف حنجرة مازن حكمت یوسف. د
 الشارع العریض -جنوب الملعب  - عباسیین  338204 0933 / 4615716 011 أذن أنف حنجرة خلیل یازجي. د

 ٧٤بناء الخماسیة -شرقي التجارة  741324 0944 / 4424539 011 أذن أنف حنجرة عبد الناصر مشلح. د
 ١محضر ب  -جنود االسد  -دمر الشرقیة  915915 0934 / 3119534 011 أذن أنف حنجرة ضحى عبد الحمید. د

 دویلعة كشكول جانب صیدلیة غیداء 666846 0962 / 4710080 011 أذن أنف حنجرة مروان خلیل. د
 ٦شارع الحمرا بناء رقم  404160 0988 / 3345597 011 أذن أنف حنجرة محمد الشلق. د

 البحصة مقابل المركز الثقافي الفرنسي بناء زكي زعتر 2313987 011 أذن أنف حنجرة نزار الفرا. د
 مخیم فلسطین الشارع العام جانب البلدیة 267440 0944 / 6339393 011 أذن أنف حنجرة عصام عودة. د

 جوبر شارع االحمص 624534 0944 / 4624534 011 أذن أنف حنجرة ھیثم احمد الخلیلي. د
 السبع بحرات شارع العابد مقابل المؤسسة العسكریة 2326807 011 أذن أنف حنجرة ھاني ابو میالة. د
 المیدان كورنیش المیدان موقف الثریا 372765 0944 / 8819299 011 أذن أنف حنجرة نورس الشیشكلي. د
 الدویلعة ركن ابو عطاف جانب صیدلیة غسان 611054 0933 / 4720890 011 أذن أنف حنجرة ریاض الزكیمي. د

 كفرسوسة موقف الساحة 269186 0933 / 2140611 011 أذن أنف حنجرة ایاد نجیبة. د
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 عرنوس مقابل السفارة البلغاریة 515170 0933 / 4449127 011 أذن أنف حنجرة رضوان كلش. د
 مخیم فلسطین شارع فلسطین مقابل صالة لیالینا 756099 0944 / 63262210 011 أذن أنف حنجرة بشیر بقلة. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 أذن أنف حنجرة محمد جبر. د

 ٤جسر فیكتوریا شارع بور سعید مجمع فكتوریا التجاري ط 432200 0933 / 2252221 011 أذن أنف حنجرة محمد نبوغ العوا. د
 باب شرقي مدخل الدویلعة جانب بن حسیب 444452 0933 / 4710035 011 أذن أنف حنجرة عدنان عساف. د

 المزة الشیخ سعد جانب صیدلیة الحنفي 6664540 011 أذن أنف حنجرة فداء الكردي.د
 الجدیده موقف السوق مقابل صیدلیة ھادیة األخرساوتستراد الزاھره  515748 0933 / 6347378 011 أذن أنف حنجرة عماد الدین خطبا. د

 جسر فكتوریا 807777 0932 / 2222724 011 أذن أنف حنجرة كریم انسطاس شاھین. د
 أیار بناء بعاج ٢٩شارع  476560 0944 / 2324216 011 أذن أنف حنجرة عبد الرزاق الیوسفي. د

 ركن الدین شارع الھجرة والجوازات 2719568 011 / 2720220 011 أذن أنف حنجرة حسن محمد غباش. د
 ١٢شارع الحمرا بناء طیبي وحجار رقم  491234 0933 / 3312113 011 أذن أنف حنجرة محمد معتز عباس. د
 شارع األمین 311676 0944 / 5429268 011 أذن أنف حنجرة عمر الجباصیني. د

 ٣طابق  ١٧شارع الحمرا بناء  4443226 011 أذن أنف حنجرة مأمون السمان. د
 خلف مشفى ھشام سنان مقابل مدخل حدیقة شكو 321511 0944 / 2761044 011 أذن أنف حنجرة طارق الخاني. د

 أزبكیة شارع مرشد خاطر 4447140 011 أذن أنف حنجرة منیر حزي. د
 شارع خالد بن الولید خلف مشفى دمشق  520298 0944 / 2228713 011 أذن أنف حنجرة محمد عماد زریق. د

 الجسر األبیض دوار التربیة 336000 0933 / 3349399 011 أذن أنف حنجرة حسان الحجار. د
 شارع الحمرا بناء الكویت 215040 0933 / 3349251 011 أذن أنف حنجرة دارین مالك. د

 روضة مقابل رابطة المحاربین القدماء 898666 0932 / 3316463 011 أذن أنف حنجرة كنعان ناصیف مكي. د
 ركن الدین ابن النفیس ساحة شمدین جانب صیدلیة ابن النفیس 773125 0944 / 2763309 011 أذن أنف حنجرة أیمن الشعراني. د
 مساكن برزة اوتستراد أول  908489 0932 / 5121354 011 أذن أنف حنجرة المنذر یوسف .د

 مزرعة شھبندر جادة عبد الرحمن بن ربیعة 816122 0988 / 4447611 011 أذن أنف حنجرة عصام أمین. د
 الجسر االبیض ساحة فوق صیدلیة الرزاز 223073 0933 / 3337657 011 أذن أنف حنجرة فادي رزاز. د
 مخیم الیرموك موقف شارع المدارس دخلة الفرن االلي 238373 0992 / 6315975 011 أذن أنف حنجرة بسام ابراھیم. د
 مخیم الیرموك جانب مخبر حمدان فوق مطعم الجناني 634484 0933 / 6343991 011 أذن أنف حنجرة مؤید زریق. د
 ٤میدان كورنیش مقابل جامع الحسن بناء االموي ط 243511 0933 / 8884531 011 أذن أنف حنجرة سعید حبش. د

 قابون حي السھل شمال سوق الخضرة منزل أبو مروان 4534450 011 أذن أنف حنجرة رضوان عبد الرحیم. د
 ١كفرسوسة ساحة مدخل السوق بناء عاجي طابق  264604 0944 / 2135193 011 أذن أنف حنجرة حسن عبد الباقي. د

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 مساكن برزة الشارع العام جانب مركز الشام للتصویر الشعاعي 991780 0944 / 5143990 011 أذن أنف حنجرة منار عواد. د
 ركن الدین موقف جسر النحاس جانب صیدلیة األمل 222284 0933 / 2747473 011 أذن أنف حنجرة زیاد كرد علي. د
 مخیم الیرموك شارع لوبیا جانب سوق الصاغة 749649 0933 / 6370585 011 أذن أنف حنجرة جاسر كفري. د

 ١صالحیة شھداء سوق المعرض ط 3335529 011 أذن أنف حنجرة محمد عامر ابرش. د
 المجتھد دوار باب مصلى فوق عیادة الدكتور خالد رزق 358822 0966 / 2211443 011 أذن أنف حنجرة ربیعة مھنا. د

 شارع بغداد قزازین مقابل جامع الفاروق 582553 0933 / 4463379 011 أذن أنف حنجرة محمد رشاد لبان. د
 باب المصلى شارع المجتھد مقابل الملجأ 590660 0944 / 2245879 011 أذن أنف حنجرة فادي ریشة. د
 المزة شیخ سعد بناء محفوظ فوق صیدلیة التمر طابق أرضي 485532 0944 / 6625681 011 أذن أنف حنجرة غیث الیقة. د
 قبو ١٠ساحة العباسیین كورنیش التجارة بناء  553187 0933 / 4426771 011 أذن أنف حنجرة ریم خوري. د
 مساكن برزة اتستراد حامیش بناء مركز الصلخدي 300896 0933 / 5123880 011 أذن أنف حنجرة حسام حدید. د
 مساكن برزة الشارع الرئیسي مقابل صیدلیة المجتھد الجدیدة 834387 0955 / 5127400 011 أذن أنف حنجرة محمود مللي. د

 صالحیة شارع البرازیل بناء االسعاف الخیري فوق محل ابولو 710748 0933 / 3316105 011 أذن أنف حنجرة محمد زھیر خولي.د
 ١٤١٨٩ب .مخیم الیرموك ص 741955 0944 / 6342548 011 أذن أنف حنجرة غسان حوراني. د

 مقابل صالة زنوبیا لألفراح ٣٠امتداد شارع  589446 0944 / 6519669 011 أذن أنف حنجرة باسل حمید. د
 مخیم الیرموك جانب مشفى الرحمة شارع راما 464541 0944 / 6313403 011 أذن أنف حنجرة بسام شیاح. د
 الجسر االبیض ساحة وزارة التربیة 427441 0933 / 3317495 011 أذن أنف حنجرة منى مدني. د

 ركن الدین نزلة ادم 298169 0944 / 2720069 011 أذن أنف حنجرة عبدو محمد عیروط. د
 الجسر االبیض الطلیاني 648188 0933 / 3311668 011 أذن أنف حنجرة مازن طوقاتلي. د

 مزة شارع المطار موقف اسكان 6615157 011 أذن أنف حنجرة محمد فتحي القوادري. د
 مساكن برزة الشارع العام مقابل المدینة الجامعیة 642442 0944 / 5113835 011 أذن أنف حنجرة أسامة المردود. د
 شارع مرشد خاطر موقف المعرض جانب سیرامیك الریف 772293 0933 / 4445357 011 أذن أنف حنجرة جورج القاعي. د
 القصاع برج الروس جانب الموقف 391722 0933 / 5443837 011 أذن أنف حنجرة ھویده شاھین. د

 شارع بغداد القزازین دخلة مشفى الغزالي بناء المیداني 227225 0933 / 4473510 011 أذن أنف حنجرة طرفھ سھیل فاضل. د
 مصعب بن عمیر شارع القیادة القومیةبرامكة مقابل جامع  548773 0944 / 2129050 011 أذن أنف حنجرة فادي غازي. د

 مدرسة صیدلیة االنواري ٨٦مزة جبل  536215 0932 / 6669258 011 أذن أنف حنجرة ایاد ادیب مبارك. د
 مقابل بطاقات الرھونجي -شارع خالد ابن الولید  887482 0944 / 2263755 011 أذن أنف حنجرة ایاد البارودي. د

 خلف البلدیة - مساكن برزة  586410 0944 / 5122155 011 أذن أنف حنجرة امیمة قاسم. د
 شارع مشفى المجتھد - الفوال  -میدان  556506 0944 / 8833675 011 أذن أنف حنجرة محمود یاسین یاسین. د
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 الملك فیصلشارع  -برج الروس  5420825 011 أذن أنف حنجرة محمد مطر. د
 مركز الشعالن الطبي -دخلة الشعالن  -شارع الحمراء  314473 0933 / 3319301 011 أذن أنف حنجرة توفیق مھجع. د
 مقابل مدرسة جوید -بستان الدیوان  -المجتھد  8882597 011 أذن أنف حنجرة محمد ابو محرم. د

 ابن العمید -ركن الدین  726276 0933  أذن أنف حنجرة سفیان احمد الجرادات. د
 جانب فروج الزین -موقف المعرض  - شارع مرشد خاطر  4434287 011 أذن أنف حنجرة منیر خربوطلي. د

 مقابل محمصة الشیخ سعد -مزة شیخ سعد  265303 0944 / 6640523 011 أذن أنف حنجرة نبراس عبد اللطیف. د
 أیار جانب سینما السفراء ٢٩شارع  335196 0944 / 2317788 011 أذن أنف حنجرة فیصل الحجار. د

 أیار جانب سینما السفراء ٢٩شارع  2317415 011 / 2317788 011 أذن أنف حنجرة أكرم حجار. د
 موقف الخزان - ٨٦مزة  182529 0955 / 6667660 011 أذن أنف حنجرة سامر محمد محسن. د
 موقف المطافئ - مساكن الزاھرة الجدیدة  651743 0933 / 6349347 011 أذن أنف حنجرة عماد احمد حمدان. د
 ٢١٣محضر -مقابل المدینة الجامعیة  - مساكن برزة  801339 0944 / 5139066 011 أذن أنف حنجرة محمد جابر الناشي. د

 جانب عالم األندروید -بنا عمران  -مدرسة  ٨٦مزة  230458 0999 / 6644225 011 أذن أنف حنجرة رامي اسماعیل. د
 السوق التجاري -امتداد شارع االیمان  -المزرعة  4422398 011 أطفال مھا ماردیني. د
 مھاجرین شارع ناظم باشا بناء الخیاط 367448 0944 / 3731211 011 أطفال مؤمن الوتار. د
 الشعالن مقابل فروج الوجبات السریعة 543571 0993 / 3338879 011 أطفال یاسین الخالدي. د

 شارع الجمارك -كفرسوسة  932810 0988 / 2139433 011 اطفال مسره محمد عثمان حمودة. د
 بناء سلیمة - شارع موازیني  -المجتھد  617170 0991 / 2264240 011 أطفال بشار الرحمو. د
 ٧مخیم الیرموك شارع القدس جادة  585431 0933 / 6328688 011 أطفال محمد شحادة. د
 شارع االمین بناء الھندي 602854 0933 / 5411771 011 أطفال سمیر العسس. د
 مساكن برزة قرب مطعم الروابي 379251 0933 / 5141185 011 أطفال رمضان حسن. د

 خلف مشفى العباسیین جانب سوق الھال شارع بدوي عجم 592477 0933 / 4634819 011 أطفال ربا مناشي. د
 مشروع دمر شارع الوزان جانب صیدلیة ھدیل 660006 0933 / 3142030 011 أطفال االء محمد علي. د

 القابون حي تشرین  727025 0933 / 4515547 011 أطفال خالد سامح مصطفى . د
 فوق صیدلیة فلسطین -منتصف شارع لوبیة  - مخیم الیرموك  781916 0955 / 6322650 011 أطفال مازن احمد اسماعیل. د

 جانب المدرسة الفرنسیة -شیخ سعد  -المزة  711699 0933 / 6630380 011 أطفال آصف صقر. د
 شارع لوبیة - مخیم الیرموك  336455 0944 / 6347771 011 أطفال فتحي حمادة. د

 المجتھد شارع المجتھد بناء موازیني 480477 0933 / 2240741 011 أطفال بشار الحاج علي. د
 دوار باب مصلى شارع الزاھرة مقابل نادي المجد 8810200 011 / 8885200 011 أطفال احمد السحار. د
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 تضامن مسبق الصنع جانب كازیة شموط 360143 0988 / 6312195 011 أطفال مكرم الحسن. د
 الجسر االبیض 401107 0933 / 3319653 011 أطفال أیمن عجلوني. د
 القصاع جانب مشفى الفرنسي 431831 0933 / 5425505 011 أطفال سھیل جزارة. د
 قصاع ساحة برج الروس موقف الباص 728535 0933 / 5428535 011 أطفال جورج كرعوبة. د
 مھاجرین العفیف جانب الجامع 770950 0988 / 3332699 011 أطفال محمد ایمن شریط. د

 برج الروس شارع جبران خلیل جبران 4457703 011 أطفال دیانا كوسى. د
 ١ایآر جانب المركز الثقاقي الروسي بناء بیطار ط ٢٩صالحیة شارع  252130 0944 / 2317152 011 أطفال فاتح مخلالتي. د

 الصالحیة شھداء السوق الدولي 395471 0955 / 4462399 011 أطفال محمد امین سبیعي. د
 طابق ارضي ٣٠ب سوق  ١٠مشروع دمر جزیرة  328728 0944 / 3125491 011 أطفال مصون السعدي. د

 تجارة 4442340 011 أطفال مھا ناصیف. د
 جوبر موقف علوش  480785 0933 / 4612110 011 أطفال یاسر فتینة. د
 الجسر األبیض شارع نسیب البكري 278045 0944 / 3317417 011 أطفال ظافر سالمة. د

 مزه جبل موقف السوق 500907 0932 / 6610863 011 أطفال لینا خوام. د
 شارع حلب 4451371 011 / 4413873 011 أطفال نور خیاطة . د
 شارع بغداد 417000 0933 / 4443281 011 أطفال رنا حجار. د

 المزة الشیخ سعد جانب صیدلیة الحنفي 6615455 011 أطفال محمد وائل الدغلي. د
 قصاع شارع الزینبیة 626009 0956 / 4417749 011 أطفال عایدة الكیال. د
 السوق بناء الدكتورة میادة یحیىمزة جبل موقف  734224 0944 / 6631104 011 أطفال رولى الحملي. د
 مساكن برزة اتستراد تحتاني مقابل حلویات نفیسة 5133657 011 أطفال سلوى النقري. د

 شارع خالد بن الولید مقابل جامع عبد الرحمن بن عوف 418709 0944 / 2230709 011 أطفال بشار شیخ الحارة. د
 شارع بغداد بعد جامع الفاروق جادة النخالوي 283242 0944 / 4425452 011 أطفال مھند حاج خضر. د

 مشفى الزھراوي قسم الحواضن 908132 0933 / 4718894 011 أطفال رندا عكة. د
 شارع الیرموك جانب مشفى فایز حالوة 580862 0933 / 6336691 011 أطفال شاكر شھابي. د
 جادة الخطیب جانب مخبر الخطیب مقابل اسعاف مشفى الھالل األحمر 588582 0944 / 4414026 011 أطفال رضوان غزال. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 أطفال میرفت حمادة. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 أطفال رزان طرابیشي. د
 مزرعة شھبندر جادة عبد الرحمن بن ربیعة 544691 0988 / 4447611 011 أطفال رمیزة ترجمان. د

 شارع األمین جادة أولى 278140 0944 / 5414166 011 أطفال محمد یاسین أبو دیل. د
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 الدویلعة دخلة محالت فامیلي 798095 0993 / 4731202 011 أطفال سلطان شدایدة. د
جسر األبیض جادة نسیب البكري جانب مصرف التسلیف الشعبي جانب نفوس الصالحیة 367737 0944 / 3315411 011 أطفال ماھر باني. د
 مستوصف عش الورور 739524 0932 / 5117340 011 أطفال بلسم محال. د

 ٢٧آذار بناء عینیھ  ٨كراج درعا زاھرة قدیمة مقابل مستوصف  568518 0966 / 8810018 011 أطفال مصطفى بلبیسي. د
 مساكن برزة أوتستراد ثاني مقابل دار األمل للتأھیل الصحي 487848 0944 / 5113055 011 أطفال علو ابراھیم. د

 مخیم الیرموك شارع الیرموك موقف المؤسسة االستھالكیة 6319192 011 أطفال مصطفى حسین . د
 جانب مشفى العباسیین فوق فیدیو أبو حطب 4640541 011 أطفال ندى فرح. د
 باب شرقي داخل القوس مقابل صیدلیة فضول 564869 0955 / 5432993 011 أطفال دیانا فرح. د
 قابون حي البعث 570662 0999 / 4524221 011 أطفال تیسیر صباغ. د
 دویلعة كشكول جانب صیدلیة غیداء عازار 627662 0933 / 4732945 011 أطفال سھام ابراھیم. د
 شارع الیرموك موقف المؤسسة االستھالكیة جادة سعسع 421312 0944 / 6321935 011 أطفال فراس شقیر. د
 مساكن برزة موقف النصر 635356 0944 / 5117729 011 أطفال سحر قصیر. د

 مزة الشیخ سعد بناء دقو 672427 0944 / 6663100 011 أطفال منى الحاج حسین. د
 شارع بغداد ساحة التحریر 223788 0933 / 4427250 011 أطفال مازن حداد. د
 قصاع برج الروس دخلة عصیر أبو سمرة 730692 0999 / 5428565 011 أطفال سھى كنوزي. د

 الیرموك موقف شارع المدارس مقابل حلویات النابلسي 693029 0933 / 6332569 011 أطفال ابتسام سامي ابراھیم. د
 صالح الدین مقابل جامع صالح الدینركن الدین شارع  686171 0933 / 2763314 011 أطفال عال الھندي. د

 ركن الدین شارع صالح الدین مقابل جامع صالح الدین 631841 0969 / 2724323 011 أطفال عصام محایري. د
 ١٢القصور شارع الكندي بناء  422254 0933 / 4440185 011 أطفال برنار خازم. د

 الحارة الجدیدة - دمر الغربیة  344222 0944 / 3120444 011 أطفال محمد رشید عللوة. د
 شارع عمر ابن الخطاب -المزرعة  449375 0933 / 4438372 011 أطفال بشیر جمعة. د
 ٣برج رقم  -مشروع دمر  816153 0944 / 3137059 011 أطفال عمر فھمي. د

 شارع المأمونیة - مشفى العباسیین  4621644 011 أطفال عبد الناصر بوز. د
 مسبق الصنع - مساكن برزة  851658 0988 / 5145583 011 أطفال باسل الحوراني. د

 جانب مدرسة العلم الحدیث الخاصة -مدرسة  ٨٦مزة  338418 0937 / 6640088 011 أطفال محمد قاسم. د
 جانب مصرف التسلیف الشعبي - دوار وزارة التربیة  101314 0991 / 3315411 011 أطفال معروف موصللي. د

 دمر الشرقیة - دمر البلد  783971 0944 / 3113414 011 أطفال ھزار سالمة. د
 شارع ابن النفیس -ركن الدین  409141 0944 / 2726100 011 أطفال رندة السمان. د
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 حي الورود -مساكن الحرس  -مشروع دمر  731751 0944 / 3134360 011 أطفال علي ابراھیم. د
 بناء شرف -شارع العابد  -المزرعة  415550 0933 / 4419850 011 أطفال ھالة الخایر. د

 فندق الماجدجانب  -عین الكرش  843019 0944 / 2322464 011 أطفال عبد اهللا حبوباتي. د
 ٣٨بناء رقم  - ١٩مشروع دمر جزیرة  464594 0944 / 3141402 011 أطفال احمد العبود. د
 خلف بناء المحاربین القدماء -الروضة  0954000420 / 3332405 011 أطفال دنیا خانكان. د

 خلف مركز الفقیر للتصویر الشعاعي - جانب مشفى المجتھد  763451 0932 / 2262930 011 طب اسرة اویس قصیباتي. د
 بناء الدیري -شارع القیسري  -نھر عیشة  -میدان  224731 0933 / 8887325 011 طب اسرة ایمان غازي الجھماني. د

 مھاجرین سبكي قبل موقف جامع العدس 043527 0988 / 3353340 011 طب أسرة رضوان نحاس . د
 جادة خامسة -جادات شورى  - مھاجرین  340910 0944 / 3718537 011 طب اسرة سوسن بغدادي. د
 بناء العموري) شارع مرشد خاطر ( شارع بغداد  609928 0933 / 4416265 011 طب اسرة ھال محمود طھ. د
 الصالحیة شارع الشھداء بناء سوق المعرض 426336 0933 / 3340338 011 كلیة و ارتفاع توتر شریاني محمد بشیر الیافي. د

 ساحة قصور 218174 0944 / 4448621 011 أمراض كلیة بشار یارد. د
 نزلة الطلیاني  -الجسر االبیض  455859 0944 / 3325713 011 أمراض كلیة لینا دیب. د

 مشارع بغداد -ساحة التحریر  564488 0991 / 4452272 011 زرع كلیة -جراحة عامة  عمار المیداني. د
 باب مصلى شارع خالد بن الولید مقابل موقف الشویكة 765789 0944 / 2457035 011 جراحة عامة+ جراحة األوعیة  محمد غنام. د

 الجسر االبیض شارع نسیب البكري 474176 0933 / 3319787 011 جراحة األوعیة الدمویة محمد علي النحاس. د
 جادة شرف -صالحیة  2323152 011 جراحة األوعیة الدمویة مھند العلبي. د
 قصاع الدخلة المقابلة للنادي العائلي جانب مطعم الفھد 231545 0944 / 5418991 011 جراحة األوعیة الدمویة الیاس شماس. د

 مجتھد مقابل مشفى دمشق باب رئیسي 554015 0933  جراحة األوعیة الدمویة نبیل احمد. د
 مشفى تشرین 212845 0944 / 2312110 011 جراحة األوعیة الدمویة ھاشم صقر. د
 النحاس الصالحیة بناء  210586 0933 / 3314087 011 جراحة األوعیة الدمویة فریز صقر. د

 جوبر موقف علوش جانب فروج الملك 481450 0944 / 4625855 011 جراحة بولیة تناسلیة عدنان صالح أحمد. د
 جانب ادارة بنك بیمو -شارع العابد  658626 0944 / 2321431 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد یزن زرزر. د

 شارع البحصة بناء عرنوس جانب فندق فینیسیا 476845 0944 / 2318437 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد العوم. د
 بناء المصري -شارع أمین الحافظ  -الشعالن  248534 0955 / 3346174 011 جراحة بولیة تناسلیة سعد غسان حتاحت. د

 مساكن برزة الشارع العام موقف النصر 230668 0933 / 5130616 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد میسر كامل محمد. د
 شارع الثورة بناء الموصللي 310508 0944 / 2310508 011 جراحة بولیة تناسلیة مازن حیدر. د

 شارع بدري العكام - التحریر ساحة  - شارع بغداد  993234 0944 / 4461879 011 جراحة بولیة تناسلیة عدنان المنصور. د
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 بناء شعبان -نزلة الفرن اآللي  -شیخ سعد  -مزة  468533 0999 / 6610332 011 جراحة بولیة تناسلیة كمال النقري. د
 مقابل صیدلیة المجتھد -الشارع الرئیسي  - مساكن برزة  474525 0944 / 5139201 011 جراحة بولیة تناسلیة بشار ظریفة. د
 اتستراد حامیش - مساكن برزة  211245 0944 / 5116086 011 جراحة بولیة تناسلیة محسن حجازي. د
 مھاجرین طلعة شورى مقابل الجامع المحمدي 812666 0955 / 3718088 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد ولید عابدین. د

خلف ستدیو حمادة -جادة عبد الرحیم محمود  - شارع الیرموك  -الیرموك  218778 0988 / 6318597 011 جراحة بولیة تناسلیة جھاد زغلول .د
 بناء دار االشعة - شارع االمین  -شاغور  412012 0933 / 5416813 011 جراحة بولیة تناسلیة فراس ریاض رحمة. د

 الفردوس بناء این زیدون 311944 0944 / 2222607 011 جراحة بولیة تناسلیة سعد كیال. د
 قدم شارع مدرسة محمد كرد علي للبنات بناء زكریا 950914 0944 / 8135650 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد نھاد العقلة. د

 شارع الخطیب اتجاه ساحة القصور دخلة مدرسة عبد القادر ارناؤوط 4410191 011 جراحة بولیة تناسلیة درید یازجي. د
 خلف مشفى ھشام سنان مقابل مدخل حدیقة شكو 322293 0944 / 2761044 011 جراحة بولیة تناسلیة فراس الخاني. د
 اتستراد حامیش بناء الصلخديمساكن برزة  395173 0933 / 5123880 011 جراحة بولیة تناسلیة خلیل الصلخدي. د

 مخیم الیرموك موقف المدارس بعد مؤسسة الكھرباء 125562 0933 / 6372345 011 جراحة بولیة تناسلیة احمد دراج. د
 مساكن برزة جانب صیدلیة المجتھد  401535 0944 / 5118343 011 جراحة بولیة تناسلیة مأمون كریز. د
 بناء شویكي ٨شارع بور سعید الفردوس مقابل البنك التجاري رقم  650017 0932 / 2212812 011 جراحة بولیة تناسلیة طالل خوري. د
 شارع بغداد موقف االزبكیة 596140 0944 / 4427944 011 جراحة بولیة تناسلیة بشار كردوس. د

 ٣بحصة خلف فندق فنیسیا بناء شبیب و مصري ط 2314361 011 جراحة بولیة تناسلیة سمیر تابت. د
 ٤سبع بحرات اول شارع العابد بناء رقم  2321431 011 جراحة بولیة تناسلیة عبدو خیر شمس الدین. د

 ٤المرجة سنجقدار شارع رامي بناء القادري الطابق  2245245 011 جراحة بولیة تناسلیة جورج سحوم. د
 شارع بغداد دخلة القزازین 306138 0988 / 4475244 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد عطفة. د
 شارع بغداد جانب جامع الفاروق فوق صیدلیة األقبال 346140 0944 / 4460201 011 جراحة بولیة تناسلیة نورس الیاس. د

 شارع مرشد خاطر 4462836 011 جراحة بولیة تناسلیة أسامة الحرستاني. د
 مساكن برزة الشارع الرئیسي مقابل السكن الجامعي 535211 0944 جراحة بولیة تناسلیة عاصم ناصر. د
 یرموك حي التقدم شارع العروبة جاد 757610 0933 / 6523105 011 جراحة بولیة تناسلیة مزید علي أحمد. د

 یرموك موقف شارع المدارس 678101 0933 / 6377375 011 جراحة بولیة تناسلیة أمیر عودة. د
 الفحامة شارع خالد بن الولید  395239 0933 / 2235492 011 جراحة بولیة تناسلیة عبد الرحمن سیروان. د

 شعالن جادة حافظ ابراھیم 201618 0933 / 3311660 011 جراحة بولیة تناسلیة اسامة دمشقیة. د
مساكن برزة الشارع الرئیسي التحتاني موقف المجتھد دخلة المؤسسة االستھالكیة 729560 0955 / 5136617 011 جراحة بولیة تناسلیة حسن سلیم. د

 ٤البرج الذھبي ط البحصة مدخل فندق 598916 0944 / 2312813 011 جراحة بولیة تناسلیة احمد ایاد بیرقدار. د
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 شارع بغداد مقابل اسعاف مشفى الھالل االحمر بناء مخبر الخطیب 855066 0933 / 4416117 011 جراحة بولیة تناسلیة احمد غزال. د
 الصالحیة شارع العابد مقابل المطعم الصحي 590150 0944 / 2321796 011 جراحة بولیة تناسلیة ایمن البكري. د
 ركن الدین نزلة صالح الدین  403148 0947 / 2724525 011 جراحة بولیة تناسلیة حسان اوزون. د
 دوار باب مصلى شارع المجتھد مقابل مشفى حسن شیخ األرض 257217 0944 / 2239108 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد وسیم حداد. د

 ساحة القصور بناء المزور جانب أزھار حدائق الشام 4446538 011 جراحة بولیة تناسلیة حبیب بشور. د
 ٣٤٨مقابل صیدلیة المجد منزل  ٢٠الدویلعة دخلة الوحدة رقم  731508 0944 / 4728451 011 جراحة بولیة تناسلیة سلیمان صبح. د
 شارع الیرموك موقف الملجأ مقابل مشفى حالوة فوق مكتبة الرشید 711960 0933 / 6335643 011 جراحة بولیة تناسلیة سلطان خطاب. د

 الفحامة شارع خالد بن الولید 578385 0944 / 2216627 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد منیر احمد بعلبكي. د
 مخیم الیرموك شارع الیرموك مقابل مشفى حالوة 278159 0944 / 6339300 011 جراحة بولیة تناسلیة محمد علي عباس. د

 مساكن برزة اتوستراد ثاني مقابل نادي قاسیون 311086 0944 / 5122478 011 جراحة بولیة تناسلیة احمد سلیمان. د
 جانب بن ابو سمره١ط ٦٨ركن الدین غرب جامع صالح الدین 396939 0944 / 2763496 011 جراحة بولیة تناسلیة صفوان شعبان. د

 قصاع الدخلة المقابلة للنادي العائلي جانب مطعم الفھد 465211 0933 / 5425628 011 جراحة بولیة تناسلیة جمال ھزیم. د
 الورور مقابل مستوصف العشبرزة البلد عش  386852 0933 / 5120266 011 جراحة بولیة تناسلیة ماھر محمد . د
 مساكن برزة الشارع العام مقابل المدینة الجامعیة 894960 0944 / 5120619 011 جراحة بولیة تناسلیة فارس قاسم. د
 أیار خلف سینما السفراء ٢٩شارع  2310287 011 جراحة بولیة تناسلیة منیر دحدوح. د
 شارع بغداد قرب مقبرة الدحداح 665846 0933 / 2319973 011 جراحة بولیة تناسلیة ھشام جروس. د

 الشھبندر مقابل مجلس الوزراء القدیم 344323 0944 / 4464238 011 جراحة بولیة تناسلیة سلیم جابر. د
 و سیریتل MTNمساكن برزة مقابل مركز خدمات  447060 0933 / 5137682 011 جراحة بولیة تناسلیة سمیر ناصیف. د

 جانب مشفى الشرق -أیار  ٢٩شارع  446941 0988 / 2313172 011 جراحة بولیة تناسلیة ابراھیم خلیل صوایا. د
 دوار كفرسوسة 738438 0933 / 2254845 011 جراحة بولیة تناسلیة اكرم عیسى. د
 المشفى الفرنسي 0955206838 / 4440406 011 جراحة بولیة تناسلیة جاك كوریة. د
 موقف الكوع -الشارع العام  - حرستا  485780 0932 / 5317314 011 جراحة بولیة وتناسلیة محمد الطویل . د
 فوق صیدلیة معین یوسف - خزان  -  ٨٦مزة جبل  366549 0944 / 6667660 011 جراحة بولیة وتناسلیة عمار سعد محمد. د

 میدان غواص دخلة شوكوال زبركجي 925552 0944 / 8886466 011 جراحة عامة جراحة قلب محمد فایز سعد الدین. د
 القصاع شارع حلب 223205 0933 / 4423559 011 جراحة عامة الیاس لحام. د
 شارع المجتھد -مجتھد  -میدان  394358 0944 / 2249319 011 جراحة عامة زیاد بیرقدار. د
 جانب صیدلیة الھام سابا -كشكول  -دویلعة  271325 0944 / 4728580 011 جراحة عامة جورج خوري. د
 نزلة الطلیاني -الجسر االبیض  245223 0944 / 3352625 011 جراحة عامة عمار القطان. د
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 شارع بناء دعبول - التضامن  378399 0933 / 6362799 011 جراحة عامة طارق السلوم. د
 المجتھد اول كورنیش المیدان 334489 0944 / 8814675 011 جراحة عامة جمال البیطار. د
 ١ط ١٧اول مفرق الظالل دخلة منتصف شارع الحمرا  810042 0944 / 3322125 011 جراحة عامة صفوح الصباغ. د

 باب مصلى شارع المجتھد جانب صیدلیة میساء 334700 0944 / 2253370 011 جراحة عامة حمود نصر. د
 مساكن برزة موقف جامع الخلیل 265359 0944 / 5135405 011 جراحة عامة احمد الكرمي. د
 مساكن برزة مسبق الصنع 304189 0994 / 5128424 011 جراحة عامة مازن الموسى. د

 بناء السعادة -شارع فلسطین  - مخیم فلسطین  509037 0944 / 6347421 011 جراحة عامة صالح قاسم اسماعیل. د
 بحصة شارع بور سعید بناء نحاس 2315564 011 / 2315535 011 جراحة عامة طریف العیطة. د
 شارع بطرس البستاني -زبلطاني  -القصاع  248947 0944 / 5427573 011 جراحة عامة انطوان قسیس. د

 شویكة شارع خالد بن الولید مقابل موقف الشویكة 511122 0944 / 2224598 011 جراحة عامة محمد مازن السالخ. د
 الروضة شارع زیاد بن ابي سفیان 345674 0944 / 3336991 011 جراحة عامة محمد المكمل. د

 مساكن برزة اتستراد حامیش بناء مركز الصلخدي 5115253 011 / 5123880 011 جراحة عامة محمد وائل الخالدي. د
 قصاع باب توما بناء دعدع 787281 0944 / 5421920 011 جراحة عامة عبد اهللا جمال. د

 القصاع ساحة التحریر شارع جبران خلیل جبران 280822 0944 / 4425982 011 جراحة عامة ھیثم سعد. د
 ١٣شارع الحمراء بناء رقم  3334060 011 جراحة عامة طالل كنعان. د

 میسات شارع برنیة 3310600 011 جراحة عامة ھشام سنان.د
 ایآر دخلة المطعم الصحي ٢٩شارع  234711 0944 / 2324676 011 جراحة عامة حمدي مشمش. د
 ایآر جانب المركز الثقاقي الروسي بناء بیطار  ٢٩شارع  544530 0944 / 2316156 011 جراحة عامة طالل جروج. د
 مشفى اإلیطالي 3329404 011 جراحة عامة جوزیف فارس. د

 عباسیین شارع فارس الخوري جانب المشفى األھلي التخصصي 287507 0944 / 4413611 011 جراحة عامة نبیل لقطینة. د
 أیار ٢٩الصالحیة شارع  443655 0933 / 2324129 011 جراحة عامة الیاس محسن. د
 شارع الیرموك موقف المدارس جانب مؤسسة الكھرباء 600532 0933 / 6326438 011 جراحة عامة صالح غزاوي. د
 شارع المھدي بن بركة مقابل حدیقة السبكي بناء ملص 226623 0933 / 2249774 011 جراحة عامة محمد علي اسطة. د
 شارع العابد جادة العاني 921062 0944 / 4466754 011 جراحة عامة مجدي ابو عابد. د

 شارع الیرموك جانب مؤسسة الكھرباء 056019 0999 / 6333527 011 جراحة عامة مأمون حمید. د
 ٤القصور جادة كعب بن زھیر بناء  4410920 011 جراحة عامة عبداهللا حمامي. د
 مخیم الیرموك 972024 0988 / 6338120 011 جراحة عامة سامر عساف. د

 ١٠اول شارع خالید بن الولید بعد كازیة المجذوب البناء رقم  610940 0933 / 2234214 011 جراحة عامة احمد نسیب عرقسوسي. د
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 المزرعة شارع الملك العادل جادة عمرو بن العاص 093192 0933 / 4421452 011 جراحة عامة ریاض حمیدي. د
 ٤٨میدان جزماتیة زقاق الجمیل منزل  379919 0944 / 8887801 011 جراحة عامة محمد درویش. د
 ١جسر فكتوریا بناء مردم بك ط  712643 0944 / 2239269 011 جراحة عامة عبد الحمید قوتلي. د

 االجتماعیة فرع ریف دمشق مقابل فندق الشاممؤسسة التأمینات  574542 0933 / 2762297 011 جراحة عامة بسام حسني. د
 السبع بحرات مقابل وزارة المالیة 351519 0944 / 4415450 011 جراحة عامة حسام طرابلسي. د
 زاھرة طریق المحلق الجنوبي مقابل صیدلیة الشفاء 726550 0988 / 6302777 011 جراحة عامة عماد خزنة كاتبي. د
 أرضي/ كورنیش المیدان مقابل موقف المنصور بناء قویدر ط  8824268 011 جراحة عامة احمد عدنان شامیة. د

 ٢شارع بغداد أزبكیة بناء الدبش ط 323991 0944 / 4453620 011 جراحة عامة مازن نابلسي. د
 ٨مخیم الیرموك شارع الیرموك جادة المجیدل منزل  337911 0944 / 6321221 011 جراحة عامة حسین عودة. د
 ٤ركن الدین موقف آدم بناء القسطنطیني ط  575769 0944 / 2762862 011 جراحة عامة باسل قوطرش. د
 ٢٢٠٨ب .الجسر األبیض ساحة وزارة التربیة ص 3317495 011 جراحة عامة عصام حریراتي. د

 ایار جانب سینما السفراء ٢٩شارع  429600 0933 / 2316633 011 جراحة عامة حسن جدید. د
 مخیم الیرموك شارع المدارس قبل حلویات النابلسي 962325 0932 / 6377969 011 جراحة عامة باسل ابو النعاج. د

 شارع الملك فیصلقصاع برج الروس  306257 0997 / 4465622 011 جراحة عامة باسل عویس. د
 فوق ستودیو سامر ١العفیف مقابل السفارة الفرنسیة بناء دركل ط  546464 0932 / 3327245 011 جراحة عامة احمد حاج. د
 المزة الشیخ سعد جانب ألبان الحرستاني 486957 0999 / 6620343 011 جراحة عامة یاسین یونس. د
 البحصة 373787 0944 / 2310691 011 جراحة عامة عمار الخزندار. د

 العقیف مقابل السفارة الفرنسیة جادة سنبل 825448 0955 / 3311697 011 جراحة عامة حیدر حیدر. د
 ٢٢شارع بغداد بناء كرشة رقم  218575 0944 / 4440541 011 جراحة عامة سامر الحلبي. د
 مخیم الیرموك شارع الیرموك بناء مراد 783153 0933 / 6332801 011 جراحة عامة مرھج مصطفى. د

 ١بحصة خلف فندق فنیسیا بناء شبیب و مصري ط 322215 0944 / 2318777 011 جراحة عامة فیصل الحافي. د
 خوري مقابل صیدلیة المعونةقصاع ساحة جورج  393669 0933 / 4459672 011 جراحة عامة عیسى خوري. د

 باب شرقي حي الوحدة بناء شدایدة 556021 0933 / 4726082 011 جراحة عامة أنور العید. د
 )السوق(قزازین شارع بغداد دخلة القزازین  270839 0988 / 4430277 011 جراحة عامة عبد الرحمن حمادیة. د

الشھبندر شارع عبد الرحمن الغافقي مقابل مركز أدھم اسماعیل بناء عزو داالتیة 535399 0933 / 4428299 011 جراحة عامة مروان الجبان. د
 جادة الخطیب السابعة غرب مدرسة أم الخیر 664471 0933 / 4446350 011 جراحة عامة سعادة عبود. د
 شارع خولة بنت األزور - مخیم فلسطین  370581 0944 / 6301340 011 جراحة عامة مدحت تللو. د
 شارع فلسطین - مخیم فلسطین  668446 0944 / 6380949 011 جراحة عامة نبیل الصفدي. د
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 مقابل افران ابن العمید -ركن الدین  211891 0933 / 2715966 011 جراحة عامة باسل ابو الھیجاء. د
 مقابل باب مشفى المجتھد الرئیسي -المجتھد  746914 0944 / 8832914 011 جراحة عامة محمد سمیة. د

 فوق صیدلیة معین یوسف - خزان  -  ٨٦مزة جبل  584506 0933 / 6667660 011 جراحة عامة رامز طریبوش. د
 مركز الشعالن الطبي -دخلة الشعالن  -شارع الحمراء  445603 0944 / 3319301 011 جراحة صدر -جراحة عامة  ناصر بدران الشیخ. د

 مدرسة ٨٦مزة جبل  -المزة  588112 0944 / 6663994 011 جراحة أطفال+ جراحة عامة  احمد منصور. د
 الصالحیة شھداء السوق الدولي 388785 0994 / 4451483 011 جراحة عامة و جراحة الغدة الدرقیة عبد القادر السمان. د

 مزة الشیخ سعد فوق صیدلیة التمر 225776 0955 / 6625681 011 غدة درقیة + جراحة عامة  بسام محفوض. د
 مقابل مدرسة جودت الھاشمي - البرازیل شارع  -تجھیز  254638 0944 / 6319542 011 جراحة عصبیة محمد فؤاد خطاب. د

 البحصة 421374 0966 / 2312200 011 جراحة عصبیة انطوان جمال. د
 ١جسر الثورة بناء برج االء طابق  645252 0944 جراحة عصبیة محمد جھاد اللحام. د

 السبع بحرات شارع الباكستان فوق مطعم مرایا  112336 0932 / 4465191 011 جراحة عصبیة رفیق الحالق . د
 عرنوس اول شارع الباكستان بناء واحة عرنوس 257176 0944 / 4463138 011 جراحة عصبیة حسان القادري. د

 ٣شارع الحمرا بناء رقم  267888 0933 / 3315153 011 جراحة عصبیة سامر أیوبي. د
 شارع بغداد مقابل معھد الشھید باسل األسد 2310007 011 جراحة عصبیة ناظم حجل. د

 البحصة جانب فندق فینیسیا 388094 0944 / 2318547 011 جراحة عصبیة ابراھیم محمود. د
 ركن الدین جانب جامع صالح الدین سوق الصاغة 870181 0932 / 2764325 011 جراحة عصبیة اسلم حسین. د
 شارع بغداد موقف السادات 236462 0944 / 4422299 011 جراحة عصبیة الیاس بشور. د

 مقابل مشفى حامیش -حامیش  - مساكن برزة  616192 0932 / 5144431 011 جراحة عصبیة تمام محمد رزوق. د
 موقف آدم -ركن الدین  525414 0933 / 2723264 011 جراحة عصبیة فراز اسماعیل سلیمان. د
 بناء الحمصي -ازبكیة  - شارع بغداد  738008 0932 / 4464337 011 جراحة عصبیة محمد محي الدین عوض. د

 مركز الشعالن الطبي -دخلة الشعالن  -شارع الحمراء  505032 0944 / 3319301 011 جراحة عصبیة عمر عبد المحسن. د
 جانب شعبة التجنید -شارع مرشد خاطر  -األزبكیة  420064 0944 / 4422124 011 جراحة عصبیة نضال نزار الكسم. د

 القصاع 404561 0933 / 5414902 011 جراحة عصبیة حافظ مطر. د
 المجتھد مقابل الباب الرئیسي للمشفى دخلة مدرسة ابن زیدون 278029 0944 / 8831005 011 عصبیة انس جوھر. د

 مقابل مؤسسة الكھرباء -شارع الیرموك  - مخیم الیرموك  313066 0944 / 6349135 011 عصبیة محمد مصطفى وني. د
 ساحة عرنوس مدخل الشعالن بناء ملك 3337479 011 عصبیة سمیر الروماني. د

 قصور 4428056 011 عصبیة قیصر زحكا. د
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 جانب حلویات سالم - مخیم الیرموك  071989 0936 / 6319092 011 عصبیة اسماء صالح عباس. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 عصبیة زاھر سالمة . د
 بناء أزھار فینیسیا" ذھاب"سبع بحرات أول شارع بغداد  537024 0932 / 2325490 011 عصبیة یاسر أحمد بدر. د
 ش بغداد مدخل سوق القزازین ثاني بنایة بناء المصري 485499 0944 / 4412962 011 عصبیة عالء رمضان. د
 فلسطینمخیم الیرموك شارع  269179 0988 / 6334650 011 عصبیة مصطفى علي. د

 ٢٧بناء  -شارع الحمرا  873293 0955 / 3327676 011 جراحة ید - جراحة عظمیة  محمد بشار البوشي. د
 طلعة مدرسة ابن العمید -اتستراد الفیحاء  -ركن الدین  323299 0944 / 2716438 011 جراحة عظمیة و مفاصل محمد جھاد حاج ابراھیم. د

 المزة الشیخ سعد مقابل معھد التنمیة الفكریة 060862 0944 / 6619363 011 جراحة عظمیة و مفاصل مضر سلمان. د
شارع المساكن الرئیسي -م  ١٠٠شرقي جامع الحسنین ب  - مساكن برزة  826141 0933 / 5143429 011 جراحة عظمیة و مفاصل جابر رمضان. د

 شارع الحمرا  527346 0933 / 3349251 011 جراحة عظمیة و مفاصل ادیب مالك. د
 شارع بغداد مقابل جامع الفاروق 291444 0944 / 4426320 011 جراحة عظمیة و مفاصل منذر مسوح. د
 مقابل الملجأ ١٥المجتھد بناء رقم  234213 0944 / 2247523 011 جراحة عظمیة و مفاصل بسام استنبولي. د
 میدان آخر الزاھرة القدیمھ مقابل مخبز آالء 571307 0933 / 6321473 011 جراحة عظمیة و مفاصل حمزة غزالي . د
 بدایة المھاجرین سكة قبل جامع العدس مقابل المختار برنبو 348082 0944 / 3353341 011 جراحة عظمیة و مفاصل حازم حسن. د

 مخیم الیرموك شارع الیرموك مقابل بن الحسناء 769980 0933 / 6327419 011 جراحة عظمیة و مفاصل بشار ابراھیم الشھابي. د
 مساكن برزة خلف مطعم الروابي جانب الفرن االحتیاطي 488207 0933 / 5119203 011 جراحة عظمیة و مفاصل ماجد عارف الحجي. د

 الشعالن جانب بنك بیبلوس 322180 0944 / 3320265 011 جراحة عظمیة و مفاصل حمدي عرابي. د
 ایآر خلف مشقى الشرق ٢٩صالحیة شارع  2323525 011 جراحة عظمیة و مفاصل ربیع دعبول. د
 ساحة السبع بحرات 2318247 011 جراحة عظمیة و مفاصل نبیل السالك. د
 المزة الشیخ سعد جانب صیدلیة الحنفي 6664540 011 جراحة عظمیة و مفاصل مغیر عزوز.د

 مساكن برزة اتوستراد أول شارع أحد 939234 0944 / 5145002 011 جراحة عظمیة و مفاصل شادي علي أحمد. د
عین كرش شارع فتحي األتاسي خلف سینما السفراء بناء الشیخ أوغلي  282540 0944 / 2313515 011 جراحة عظمیة و مفاصل رزق اهللا یوسف. د

 قصاع برج الروس مقابل حلویات كمیل جانب حلویات الدیروان 411146 0933 / 5416135 011 جراحة عظمیة و مفاصل حسان حنا. د
 باب توما شارع القصاع 761000 0932 / 5421956 011 جراحة عظمیة و مفاصل میرو میرو. د

 منتصف شارع الیرموك بعد مشفى فایز حالوة 140755 0988 / 6360752 011 جراحة عظمیة و مفاصل عمار غازي شرف. د
 السبع بحرات شارع بغداد 216136 0944 / 4421541 011 جراحة عظمیة و مفاصل رمضان محمد رمضان. د

 شارع بغداد جانب كازیة الشرطة 554442 0933 / 6827502 011 جراحة عظمیة و مفاصل فرزت الزغت. د
 ٣البحصة فكتوریا برج دمشق ط 797971 0944 / 9499 011 جراحة عظمیة و مفاصل كنان حداد. د
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 الیرموك موقف المدارس فوق حلویات النابلسي  268885 0991 / 6383467 011 جراحة عظمیة و مفاصل مھند الحصان. د
 شارع خالد بن الولید مقابل جامع عبدالرحمن بن عوف 566028 0933 / 2211872 011 جراحة عظمیة و مفاصل محمد احمد یوسف. د

 التضامن شارع الثورة 769271 0933 / 6325916 011 جراحة عظمیة و مفاصل مأمون السمیر. د
 التجارة مقابل الباب الغربي للحدیقة فوق صیدلیة الحكمة 227374 0933 / 4442340 011 جراحة عظمیة و مفاصل حسام الدین منصور. د

 عین الكرش شارع الثورة 331710 0944 / 2324960 011 جراحة عظمیة و مفاصل مفید درویش. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 جراحة عظمیة و مفاصل خالد الشعار . د
 البرلمان شارع الحمرا بناء االسعاف 335367 0944 / 3316278 011 جراحة عظمیة و مفاصل عرفان كنعان. د
 القدم موقف الكازیة جانب قسم الشرطة 419927 0932 / 8140917 011 جراحة عظمیة و مفاصل محمد ماجد نایفھ. د
 مزة الشیخ سعد جانب صیدلیة التمر 391358 0966 / 6625681 011 جراحة عظمیة و مفاصل محمد نصر درویش. د

 برامكة شارع القیادة القومیة مقابل جامع مصعب بن عمیر 481048 0944 / 2130777 011 جراحة عظمیة و مفاصل حمزة جباوي. د
 المزرعة ساحة الشھبندر شارع عبد الرحمن الغامقي 565546 0933 / 4431445 011 جراحة عظمیة و مفاصل علي ابراھیم محمود. د

 مساكن برزة الشارع العام موقف النصر مقابل صیدلیة النصر 647916 0956 / 5140123 011 جراحة عظمیة و مفاصل خلیل عدنان. د
 شارع المجتھد مقابل الملجأ فوق عیادة الدكتور خالد رزق 685688 0988 / 2211443 011 جراحة عظمیة و مفاصل عصام علي. د
 مشفى التوفیق 2453968 011 جراحة عظمیة و مفاصل بسام دیاب. د
 الجسر األبیض شارع نسیب البكري تجاه الركن الفرنسي 271324 0944 / 3314821 011 جراحة عظمیة و مفاصل بدیع بكري. د

 ركن الدین قرب مشفى ابن النفیس 637073 0933 / 2717019 011 جراحة عظمیة و مفاصل جھاد داغستاني. د
 برامكة شارع خالد بن الولید مقابل فروج الزین في القبو 635700 0933 / 2227833 011 جراحة عظمیة و مفاصل عبد اهللا سید. د
 منتصف شارع الحمراء بناء طحان 272845 0933 / 3312471 011 جراحة عظمیة و مفاصل محمد صقر . د
 مشروع دمر االسعاف العسكري 551577 0955 / 3123325 011 جراحة عظمیة و مفاصل اسامة الترك. د
 ایار مقابل جادة كرجیھ حداد ٢٩منتصف شارع  230777 0933 / 2324314 011 جراحة عظمیة و مفاصل علي خیمي. د
 مقابل المركز الثقلفي العربي - زاھرة قدیمة  414274 0944 / 8884351 011 جراحة عظمیة و مفاصل ابراھیم سالل. د
 الصالحیة  202671 0932 / 3349644 011 جراحة عظمیة و مفاصل ابراھیم فاعور. د
 شارع بغداد موقف المعرض 533401 0944 / 4429192 011 جراحة عظمیة و مفاصل یوسف سراج. د

 جزیرة االسكان العسكري -جسر الوزان  -مشروع دمر  224777 0955 / 3224777 011 جراحة عظمیة و مفاصل إحسان علي شاھین. د
 المیدان میدان سكة أبو حبل جانب صیدلیة خطاب 262511 0944 / 8819431 011 جراحة دماغ وعمود فقري محمد بشار قباني. د
 بناء مركز انطاكیا لزراعة الشعر - ١٤بنایات  -المزة  558700 0932 / 6627250 011 جراحة عظمیة ایھم غالب رمضان. د

 مقابل مدرسة بنات الشھداء -مزة جبل  530051 0992 / 6612145 011 جراحة أوعیة+ جراحة عامة  نجم الدین محمد. د
 MTNمقابل  - ساحة الشھبندر  226625 0944 / 4460024 011 عینیة بثینة كزبر. د
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 ١٤مزرعة شارع السوق التجاري بناء رقم  216060 0933 / 4436500 011 عینیة مجد سماق. د
 جانب بنك عودة -كورنیش  -المیدان  270380 0944 / 8887771 011 عینیة محمد الحسین. د

 مزرعة شارع اسامة بن زید مقابل جامع االیمان 229558 0944 / 4415525 011 عینیة عمار كیال. د
 الزاھرة القدیمة الشارع العام الرئیسي 997447 0933 / 6323586 011 عینیة ممدوح الجاسم. د

 مزرعة دوار جامع االیمان 978044 0947 / 4430295 011 عینیة علي محمد دیب شیخة. د
 مساكن برزة نزلة صیدلیة المجتھد 535510 0933 / 5111220 011 عینیة سامر معلولة. د

 عرنوس 241078 0933 / 4450572 011 عینیة اسماعیل صالحي. د
 دوار كفرسوسة مقابل صیدلیة االخالص 413619 0932 / 2218069 011 عینیة عامر الحلبي. د
 الشعالن شارع حافظ ابراھیم 3321917 011 / 3344251 011 عینیة اسیمة حواصلي. د

 المجتھد شارع المجتھد 772001 0944 / 2246460 011 عینیة وائل دغمش. د
 قصاع مشفى اإلفرنسي 4419943 011 / 2242653 011 عینیة ایلي حالق. د
 الصالحیة مقابل مجلس الشعب بناء دیاب 2323827 011 عینیة أنس عنبري. د

 مقابل مشفى الفرنسي -القصاع  758993 0994 / 4411294 011 عینیة ریاض توفیق بطرس. د
 ایآر بناء طلس ٢٩شارع  331744 0944 / 2323240 011 عینیة سمیر أزرق. د
 ٢١شارع الحمراء بناء  329329 0944 / 3329329 011 عینیة شھم الحوري. د
 مزة شیخ سعد قبل الكازیة 6617213 011 / 6617212 011 عینیة ظافر وفائي. د
 قصاع شارع مرسیل كرامة 212523 0944 / 4462663 011 عینیة ماھر مبیض. د

 فلسطین مقابل صیدلیة الساحةمخیم الیرموك شارع  6311031 011 عینیة محمد سائد السمان. د
 ٢بحصة خلف فندق فنیسیا بناء حدید ط 433111 0991 / 2312999 011 عینیة مروان نعمة. د
 ایآر بناء شرف ٢٩شارع  2323199 011 عینیة ھاني مسعود. د
 الجالء بناء میدانيأبو رمانھ شارع  234834 0932 / 3315565 011 عینیة فادي خردجي. د
 أیار فوق صیدلیة آسیا ٢٩شارع  257000 0944 / 2323295 011 عینیة جورج العربجي. د
 قصاع باب توما  751814 0944 / 5421758 011 عینیة فدوى أبو قاسم. د

 سوق ساروجةشارع الثورة مدخل  2325658 011 / 2313717 011 عینیة فرید دیب. د
 ركن الدین خلف مشفى ھشام سنان مقابل مدخل حدیقة شكو 213337 0933 / 2761044 011 عینیة عمار الخاني. د

 قصاع برج الروس جانب حلویات كمیل 444714 0933 / 5427517 011 عینیة بشار شكر. د
 شارع خالد ابن الولید 343636 0944 / 2233330 011 عینیة محمد رسالن العجق. د

 تجاه فندق الشام شارع میسلون 2245288 011 عینیة محمد خیر سري. د
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دویلعة ركن ابو عطاف قبل الخزان االول جانب عیادة الدكتور عدنان یوسف 703726 0933 / 4727344 011 عینیة فراس نصراهللا. د
 مخیم الیرموك ش الیرموك موقف المدارس مقابل حلویات النابلسي 308203 0944 / 6374486 011 عینیة عبد الناصر حلبي. د

 جوبر موقف علوش 491943 0944 / 4647272 011 عینیة مروان منصور. د
 تضامن مقابل مدرسة صفیة القرشیة 687184 0933 عینیة ماھر ملیص. د
 ١/ المزة موقف شیخ سعد فوق صیدلیة الحنفي ط  485507 0988 / 6617461 011 عینیة مھند فیصل. د

 السبع بحرات مقابل رئاسة مجلس الوزراء جادة ابن حزم 4428114 011 عینیة محمد ماھر زاید. د
جانب االمتحانات خلف جامع االیمان مقابل السفارة الروسیةالصحة المدرسیة  624174 0988 عینیة عبیر سعید. د

 شارع الیرموك مقابل مخبز حمدان 292525 0944 / 6326778 011 عینیة معتز سعد الدین. د
 أول شارع الیرموك فوق صیلیة قدح مقابل جامع البشیر 252365 0947 / 6328464 011 عینیة محمد عودة. د

 قبو ١١٢٤صالحیة مقابل نادي الضباط محضر  515900 0944 / 3312230 011 عینیة محمد سمیر عبد. د
 الصیرفي ١٤مزة بناء  611925 0933 / 6619886 011 عینیة ماھر قوطرش. د

 المزة الشیخ سعد 6616149 011 عینیة تمام طراف. د
 قصاع جناین الورد جانب صیدلیة متري 4410647 011 عینیة میسون دغالوي. د

 برج الروس جانب المصرف التجاري السوري بناء دعدع وزعیم 392567 0933 / 5422062 011 عینیة حنا نعمة. د
 ركن الدین ابن العمید مقابل أفران ابن العمید 414434 0944 / 2760845 011 عینیة عمار میرخان. د

 شارع البغداد موقف القزازین 4453190 011 / 4414577 011 عینیة ھاني مستو. د
 الصالحیة 353590 0933 / 3312445 011 عینیة ایلي الصائغ. د
 الجسر االبیض مدخل شارع الرئیس 3330484 011 عینیة خالد الخالد. د

 مساكن برزة جانب مخبز البركة بعد جامع الحسنین 565617 0933 / 5138616 011 عینیة سوسن معال ابراھیم. د
 شارع الباكستان مقابل قسم شرطة عرنوس 350351 0933 / 4446692 011 عینیة فراس فاضل. د
 القصاع شارع بغداد موقف المعرض 210236 0944 / 4450729 011 عینیة مھا شیباني. د

 ٦٣بناء  - جانب حلویات السلطان  - السادات  - شارع بغداد  331723 0944 / 4473042 011 عینیة ھدا اوبر. د
 مخیم الیرموك جانب مركز سیریاتیل 480404 0933 / 6324777 011 عینیة مھند الخطیب. د

 السبع بحراتشارع العابد ساحة  203094 0944 / 4435050 011 عینیة لمى محمود. د
 ساحة السبع بحرات اول شارع العابد مقابل المؤسسة االجتماعیة 465644 0944 / 2323411 011 عینیة عادل مطر. د

 الجسر االبیض نزلة مشفى الطلیاني جادة الزھراوي 3327017 011 عینیة زیاد باغ. د
 القصور شارع الكندي 506333 0932 / 4453515 011 عینیة سحر خوري. د

 المزرعة امتداد الساحة باتجاه جامع االیمان 660106 0944 / 4470909 011 عینیة أنس الجرد. د
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 مساكن برزة جانب السكن الجامعي دخلة غذائیات رأفت 297410 0992 / 5129406 011 عینیة فؤاد الخضر. د
 ایار ٢٩شارع  228411 0994 / 2323532 011 عینیة ایاد جاد بوز. د
 شارع بغداد خلف مشفى العین التخصصي 346252 0945 / 4422031 011 عینیة أزھر النایف. د
 دویلعة یسار الخزان األول 342223 0932 / 4723853 011 عینیة أمیرة طنوس. د

 دویلعھ الشارع الرئیسي قرب صیدلیة المجد مقابل بصریات میالنو 454040 0944 / 4728503 011 عینیة منیر مبدى العطا اهللا. د
 ش الثوره بناء الطیران المقسم األول 323088 0944 / 2311536 011 عینیة عمار نعساني.د
 جانب مشفى التولید -برامكة  2246435 011 عینیة رفعت جلیل. د

 مدخل مخبر زیتون - الشارع العام  -المجتھد  730537 0944 / 2246460 011 عینیة فادي االمیر حسن. د
 موقف مخبز حمدان -شارع الیرموك  - مخیم الیرموك  331741 0944 / 6340437 011 عینیة سمیر الخطیب. د

 ٣٣بناء رقم  -شارع الناصرة  -قصاع  279915 0944 / 4472895 011 عینیة جوزیف حنا سلوم. د
 حي الكندي -القصور  4410379 011 عینیة ربا انطون عازار. د
 شركسیة -الجسر االبیض  484430 0944 / 3325488 011 عینیة نزار توفیق یوسف. د

 اخر موقف -خزان  - ٨٦مزة  6667660 011 عینیة لونا بري. د
 ساحة الجسر األبیض  3337875 011 عینیة لمى حسن. د

 الطلیاني -الجسر األبیض  0113335585 / 3333308 011 عینیة محمد صالح األصیل. د
 بناء االسطواني -جادة الكویت  -الصالحیة  971158 0954 / 3342533 011 عینیة محمد رحیم. د
 مواجھ مطعم مرایا - شارع الباكستان  488299 0933 / 4422417 011 عینیة لھام الشاھد. د

 جانب مركز الشام للتصویر - مساكن برزة  622065 0944 / 5134497 011 جلدیة سمیر المحفوض. د
 الشارع العام بعد جامع ابراھیم الخلیل - مساكن برزة  573998 0988 / 5146712 011 جلدیة ایاد العاص. د
 بدایة اتستراد حامیش مقابل صیدلیة الفواخیري 5115508 011 جلدیة میادة اسبر. د

 شارع مرشد خاطر -ازبكیة  258038 0933 / 4465631 011 جلدیة عبد الكریم المكي. د
 عفیف جادة سنبل 770022 0947 / 3320703 011 جلدیة وسیم شمس. د
 ایار جادة شرف  ٢٩شارع  781888 0932 / 2322894 011 جلدیة منیر حایك. د

 أیار بناء البیطار ٢٩شارع  214222 0955 / 2310375 011 جلدیة محمد صالح القوادري. د
 المزة الشیخ سعد خلف جامع المزة الكبیر 253009 0944 / 6619881 011 جلدیة دیمة قدور. د

 جانب ركن ابو عطاف -الشارع العام  -دویلعة  391869 0944 / 4732219 011 جلدیة رحاب سطوف. د
 ٤٠٠مقابل ملبوسات  -الیرموك  6381763 011 جلدیة ھدى االصیل. د
 قصاع برج الروس جانب شعبة الحزب الثانیة  5424441 011 جلدیة وھیبة سلیمان. د
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 )سیدة دمشق ( ساحة العباسیین نزلة القصور أول دخلة بعد الكنیسة  4424500 011 جلدیة نھى الراعي. د
 ١٣قصاع باتجاه باب توما بناء دعدع  5420185 011 جلدیة نجیب شمشیخ. د

 شارع حلب جانب صیدلیة الراسي 792862 0956 / 4451371 011 جلدیة سامر دیب. د
 عباسیین قرب المجمع االستھالكي مقابل مؤسسة الخضار 4632955 011 / 4628068 011 جلدیة ھیام جبلي. د
 الخوري جانب المشفى األھلي التخصصيعباسیین شارع فارس  643744 0955 / 4413611 011 جلدیة ریم سعد . د

 ركن الدین المیسات شارع برنیة طلعة حدیقة شكو 339558 0944 / 2761044 011 جلدیة بشار الخاني. د
 میدان شارع الجزماتیة بناء زین العابدین 321444 0933 / 8820585 011 جلدیة محمد الحسیني. د
 م ١٠٠دویلعة الشارع الرئیسي قبل موقف أبو عطاف ب  527222 0933 / 4723222 011 جلدیة ھالة فوزي الجابر. د

 برزة اتوستراد حامیش مقابل نادي قاسیون 411183 0991 / 5144244 011 جلدیة ایناس موسى. د
 العمل لدى مركز العدوي الصحي 605103 0933 / 4441545 011 جلدیة ریم طویل. د
 القصاع مقابل ازیاء العالم الجدید 335356 0933 / 5426569 011 جلدیة بشار الحوش. د
 مخیم فلسطین 566524 0966 / 6313438 011 جلدیة منى الحموي. د

 بعد باب اسعاف مشفى الفرنسي اتجاه ساحة التحریر 282012 0944 / 4441468 011 جلدیة مایا لكح. د
 ٣٧٠ركن الدین مقابل أفران ابن العمید بناء الفیحاء  260866 0944 / 2713334 011 جلدیة فایز دغالوي. د
 جانب ستودیو ملوحي ١ساحة القصور بناء بلوق ط 550224 0933 / 4451984 011 جلدیة ابراھیم ابو زخم. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 جلدیة صائب الرفاعي. د

 أخر كورنیش التجارة جانب مستوصف السابع من نیسان 546237 0955 / 4451350 011 جلدیة فرید طعمة. د
 شارع الثورة - التضامن  753680 0933 / 6386604 011 جلدیة احمد علي صالح. د

 مخیم فلسطین ش فلسطین الحارة بعد حلویات القصر 390444 0933 / 6331219 011 جلدیة قبالنسعید .د
 شارع بغداد مسجد األقصاب 4461634 011 جلدیة كریكور نعلبندیان. د

 مخیم الیرموك ش الیرموك مشفى فایز حالوه بناء العائدي 684566 0955 جلدیة مضحي عطاهللا. د
 ساحة القصور ش كعب بن زھیر مقابل محل األفغاني 525242 0933 / 4413296 011 جلدیة سونیا اسطفان. د

 شارع نسیب البكري مقابل الركن الفرنسي 747661 0933 / 3319282 011 جلدیة فاتن حمامیة. د
 شارع حلب غساني مقابل مطعم النوازیت 821119 0933 / 4457042 011 جلدیة رامیة كبابة. د

 مقابل المشفى اإلیطالي مدخل شارع الروضة بناء قطان 660290 0944 / 3322832 011 جلدیة نبیل وتار. د
 مزة الشیخ سعد مقابل معھد التنمیة الفكریة 443527 0933 / 6667789 011 جلدیة میساء بركات. د

 دوار كفرسوسة شارع ابي الدرداء بناء كلثوم 2250807 011 جلدیة یاسر الغفیر. د
 سوق الھال الجدید -خلف الملعب  - العباسیین  461982 0933 / 4627578 011 جلدیة رین سابا. د
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 ٥بناء رقم  - شارع بغداد  366332 0933 / 2320054 011 جلدیة لینة اسعد. د
 القصور 257190 0944 / 4432216 011 جلدیة مي كویتر. د
 شارع الھجرة والجوازات - شرقي ركن الدین  461227 0932 / 2779878 011 جلدیة مازن البني. د

 مقابل مشفى الفرنسي -القصاع  255786 0944 / 4422156 011 جلدیة سلیمان محمد السلیمان. د
 مركز الشعالن الطبي -دخلة الشعالن  -شارع الحمراء  653339 0947 / 3319301 011 جلدیة جلنار المنفي. د
 بناء البواب - ١٤بنایات  -المزة  395486 0944 / 6627250 011 جلدیة بسیم صیقار. د

 جادة كرد علي -الجسر األبیض  3339946 011 جلدیة محمد نزار الدقر. د
 باب توما برج الروس شارع الملك فیصل 446892 0944 / 4446892 011 داخلیة ایمن فواز. د
 قصاع مشفى اإلفرنسي 4419943 011 / 4440460 011 داخلیة عدنان یوسف. د
 ٨القصور جادة كعب بن زھیر بناء رقم  4456311 011 داخلیة میشیل خوري. د
 ابو رمانة موقف نورا مقابل حلویات مقابل حلویات سمیرامیس 628738 0999 / 3337520 011 داخلیة احمد البرھاني. د

 جسر فكتوریا مجمع فكتوریا السیاحي 390261 0966 / 2222413 011 داخلیة رغدة كبابة. د
  ١٤الخیام بناء رقم مزة جبل شارع عمر  752874 0933 / 6622757 011 داخلیة معن قرقوط. د

 شارع الباكستان قرب السبع بحرات 4451682 011 داخلیة احمد ھیثم نصري. د
 شارع لوبیة - مخیم فلسطین  420561 0955 / 6365285 011 داخلیة حسام محمد خضر. د
 الزحالويبناء  -قصاع  663265 0944 / 4448566 011 داخلیة باسم محسن الخلیل. د

 جانب مدیریة التربیة - بناء حواصلي  - شارع بغداد  318808 0944 / 4452294 011 داخلیة بثینة حج ابراھیم. د
 مقابل مؤسسة الكھرباء -شارع الیرموك  - مخیم الیرموك  682787 0932 / 6322296 011 داخلیة سعید محمد ربیع. د
 مقابل صیدلیة امیرة - ٩٢٦محضر  - شارع أحد  - مساكن برزة  700310 0944 / 5132511 011 داخلیة محمد مصطفى منعم. د
 ٣شارع الباكستان عمارة مرایا طابق  327715 0992 / 4456281 011 داخلیة عبدالحكیم فتیح شیخ. د

 قصاع جادة برھان حسن 885123 0988 داخلیة جھاد رعد. د
 مزه شیخ سعد خلف مدرسة المزة مقابل صیدلیة الحنفي 294850 0944 / 6619880 011 داخلیة ماھر كنعان. د
 قصاع الدخلة المقابلة للنادي العائلي جانب مطعم الفھد 480448 0933 / 5425628 011 داخلیة نضال خوري. د

 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 داخلیة احمد طحلة. د
 روضة شارع عبد العزیز بن آل سعود بناء بغدادي 665508 0932 / 3321163 011 داخلیة لمى سمارة. د

 ١٦مخیم الیرموك ش الیرموك جادة الرأس األحمر منزل  458187 0933 داخلیة بثینة عبد الرزاق. د
 الجسر االبیض بناء السیروان جانب فروج لباشا فوق صیدلیةالرزاز 385161 0944 / 3331821 011 داخلیة محمد ماھر عبد ربھ. د
 أیار جانب مطعم مكسیم ٢٩شارع  282403 0944 / 2317221 011 داخلیة وائل عبد المولى باش. د
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 حي بستان الدور جادة االمین 265366 0944 / 5411550 011 داخلیة محمد عبد الرحمن شلحة. د
 شارع خالد بن الولید موقف الشویكة 393660 0933 / 2229552 011 داخلیة محمد قصار بني المرجة. د

 كفرسوسة موقف خزیمة شارع الكاتب دار سعید سمرة 2119044 011 داخلیة وداد عاجي. د
 ٣برزة البلد الشارع العام جانب مكتبة برزة بناء یاره ط  316778 0944 / 5112088 011 داخلیة لینا رفاعي. د

 نصاصي ١ساحة باب المصلى بناء مصرف التسلیف الشعبي ط  396399 0933 / 8886151 011 داخلیة محمد جمال مصري.د
 ركن الدین موقف آدم جانب صیدلیة السالمة 878157 0956 / 2711348 011 داخلیة بركات شاھین. د

 باب الجابیة أول مدحت باشا بناء أبو الشامات ط نصاصي 338688 0933 / 2212421 011 داخلیة ایمان بمبوق. د
 ١جانب فروج الزین ط/  ٤٠/ الولید بناء رقم شارع خالد بن  391572 0944 / 2236597 011 داخلیة احسان تكریتي. د
 میدان غواص دخلة جامع المنصور مقابل صبدلیة المیدان 663231 0944 / 8832215 011 داخلیة محمد حسن قباني. د

 ١٢باب توما شارع العذریة رقم  486970 0944 / 5418032 011 داخلیة وائل ابراھیم. د
 ٧مشروع دمر جزیرة رقم  360410 0933 / 3124840 011 داخلیة ھدى جاویش. د
 باب توما  845632 0933 / 5442278 011 داخلیة جورج كردي. د
 برامكة دوار كفرسوسة مقابل فندق تشرین 2126166 011 داخلیة رغداء الزعبي. د

 قصاع مقابل دخلة كنیسة الصلیب 594415 0933 / 5428761 011 داخلیة سھیل العاقل. د
 دمر حي الورود 503221 0933 / 3117117 011 داخلیة حسن دیب. د

 دویلعة كشكول الشارع العام بناء جورج عساف 391040 0933 / 5624473 011 داخلیة جورج فرحان عساف.د
 الیرموك بناء االسدي 465756 0933 / 6339945 011 داخلیة محمد ابراھیم زیتوني. د

 دویلعة كشكول جانب جامع البراء 768968 0944 / 4728726 011 داخلیة جمال فوازه. د
 شارع المدارس -ساحة القصور  255925 0933 / 4461733 011 داخلیة میشیل خبازة. د

 مقابل مشفى المجتھد -المجتھد  8837070 011 داخلیة محمد مازن الكنج العبسھ. د
 شیخ سعد -مزة  573114 0956 / 6625681 011 داخلیة تغرید حمود. د
 مساكن الحرس الجمھوري 3116863 011 داخلیة سومر جدید. د
 شارع االمین 5413507 011 داخلیة محمد الحلبي. د

 موقف الخزان -  ٨٦مزة 6667660 011 داخلیة طالل یوسف ونوس. د
 جانب جامع الروضة -الروضة  773375 0944 / 3337111 011 داخلیة وأمراض مھنیة عبد الرزاق الخطیب. د

 شارع بغداد موقف السادات جانب حلویات السلطان 4471499 011 روماتیزم حنان الریس. د
 بناء معھد الحضارة - شارع عرنوس  -الطلیاني  402055 0933 / 3335167 011 صدریة و تحسس محمد فواز الرجولة. د

 ١شارع الثورة بناء عوم ط 560027 0933 / 2310066 011 صدریة ناصر دعبول. د
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 فكتوریا السیاحيجسر فكتوریا مجمع  248785 0944 / 2222413 011 صدریة عزیز الشیخ. د
 الشارع الرئیسي - مساكن برزة  271355 0944 / 5120191 011 صدریة احمد عباس. د
 جانب مشقى الشرق - أیار بناء شرف  ٢٩شارع  223391 0944 / 2321433 011 صدریة شفیق شكور. د
 قصاع الغساني مقابل معھد  282205 0933 / 4449525 011 صدریة نایف شاھین. د
 جانب صیدلیة التمر -شیخ سعد  -مزة  271357 0944 / 6644242 011 صدریة محمود باكیر. د
 اول الروضة شارع البخاري 238998 0944 / 3341535 011 صدریة حسان الصواف. د
 / ٣٣/شارع بغداد أزبكیة بناء 628331 0955 / 2316933 011 صدریة أسامة رھیف حجل. د
 مشفى المواساة الشعبة الصدریة 271311 0944 / 8824582 011 صدریة محمد بسام قویدر. د

 ١١بناء اسبر جیلو رقم  ٥قصاع برج الروس جاده  415474 0933 / 5428497 011 صدریة سوسن فلوح. د
 مقابل مشفى الطلیاني -الجسر األبیض  3325165 011 / 3321112 011 صدریة حسان الخالدي. د

 بناء الجابي -شارع الحمراء  210672 0933 / 3329441 011 امراض جھاز التنفس -صدریة  زیاد القلم. د
 الصنع جانب جامع الزبیر قرب صیدلیة الزبیرحي التضامن مسبق  707397 0933 / 6320347 011 جراحة صدریة خلدون ابو دقة. د

 شارع الباكستان بناء اورفلي جانب مطعم مرایا 407408 0933 / 4458759 011 جراحة صدریة كمال كاتب. د
 بناء االمل  -شارع مزة جبل  -مزة  449838 0932 / 6629971 011 غدد صم وسكري غصون قنایة. د
اسكان عسكري -  ٤مدخل جزیرة -مشروع دمر جنوب القوس التزییني  854930 0933 / 3161282 011 غدد صم وسكري امل حرفوش. د

 قرب عیادات نقابة المعلمین -مقابل موقف السادات  - شارع بغداد  583998 0966 / 4463713 011 غدد صم وسكري منى دكر. د
 البحصة شارع یوسف العظمة بناء سلطجي وعتفي 800097 0933 / 2314622 011 غدد صم وسكري عبدو قسطنطین. د

 مساكن برزة اوتستراد أول  329983 0932 / 5121354 011 غدد صم وسكري رجاء حمودة. د
 الولید جادة الجوھري جانب صیدلیة البیرقدارشارع خالد بن  761887 0966 / 2253410 011 غدد صم وسكري رزان دامرلي. د
 شارع حلب موقف الغساني 330159 0933 / 4462047 011 غدد صم وسكري سمیر معراوي. د
جانب فالفل الشعلة -مدخل حي الورود  -مساكن الحرس  -مشروع دمر  207766 0932 / 3129913 011 غدد صم وسكري رجب مقصود. د

 اذار بناء المجمع التجاري ٨ضاحیة  892501 0944 / 6150706 011 غدد صم وسكري ثائر علي. د
 بعد ثانویة صالح الدین الھبج -الشیخ سعد  -المزة  611818 0932 / 6667045 011 غدد صم وسكري عبیر احمد. د

 مزة الشیخ سعد الشارع العام 230959 0932 / 6624110 011 غدد صم وسكري انس السید احمد. د
 بحصة جانب فندق فینیسیا 758257 0944 / 6668662 011 غدد صم وسكري ریم مراد. د

 شارع البحصة تجاه فندق دمشق الدولي 322575 0933 / 2316484 011 غدد صم وسكري عبد الغني دباس. د
 بناء صیرفي -  ١٤بنایات  - اسكان  -مزة  957537 0933 / 6610155 011 غدد صم وسكري ھناء الغانم. د
 بناء الطیران -شارع الثورة  808447 0944 / 2314353 011 غدد صم و سكري مھى الصباغ. د
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 جادة التسابحجي شارع الباكستان  4420488 011 غدد صم وسكري بسام عبد المسیح. د
 ١٣حي االمین مقابل مخبر االمین بناء رقم  530684 0940 / 6440965 011 قلبیة احمد مجید. د
 مھاجرین شارع ناظم باشا بناء النخال 212393 0933 / 3731213 011 قلبیة بشیر االشقر. د
 القصاع 4441957 011 قلبیة مروان دیاب. د

 ساحة الشھبندر جانب صیدلیة المزرعة 353459 0944 / 4411671 011 قلبیة حسین علي مصطفى. د
 القصاع شارع الناصرة زبلطاني 353325 0944 / 4421176 011 قلبیة الیاس خوام. د
 شارع بغداد مقابل ساحة التحریر 214924 0944 / 4462920 011 قلبیة مروان شامیة. د
 فوق مطعم بوز الجدي ١٤المزة بناء ال  530943 0932 / 6665265 011 قلبیة فاروق الجندلي. د
 الدویلعة مقابل صیدلیة غسان 281276 0933 / 4727804 011 قلبیة غسان یوسف. د
 ابن العمیدركن الدین شارع  265360 0944 / 2717395 011 قلبیة ایھاب الزراد. د
  ٣٠مخیم الیرموك شارع  261051 0944 / 6315505 011 قلبیة حسن االبراھیم. د

 میدان كورنیش موقف الكواكبي 8820199 011 / 8820200 011 قلبیة محمد أیمن الحموي. د
 قصاع مشفى اإلفرنسي 4419943 011 / 4440460 011 قلبیة نھاد عساف. د

 شیخ محي الدین دوار الجبة خلف مشفى امیة 354907 0933 / 2756721 011 قلبیة خالد عارف الدبور. د
 مخیم الیرموك مقابل قروج الباشا فوق صیدلیة الزھراء 125548 0933 / 6319246 011 قلبیة سعید صالح سالم. د

 قصاع جادة الفاعور 363355 0944 / 4451849 011 قلبیة فادي التلي. د
 طریق الزاھرة القدیم موقف السوق فوق صیدلیة الزھراء 426678 0933 / 8831222 011 قلبیة مصطفى حمصي. د

 سبع بحرات مقابل مجلس الوزراء بناء ملص 4429660 011 قلبیة احمد نابلسي. د
 آخر مخیم الیرموك ٣٠شارع  377627 0933 / 6533384 011 قلبیة ھالل مجبل. د

 شعالن جانب الجامع القدیم جادة النكدي 911669 0988 / 3347764 011 قلبیة محمد باسل صفدي. د
 دوار الزبلطاني/  ٣٥/ قصاع شارع المنامة رقم  422886 0933 / 5427669 011 قلبیة نبیل عطاهللا. د

 الشارع الرئیسي -الشیخ سعد  -المزة  278112 0944 / 6625808 011 قلبیة بدر سلوم. د
 م ٦٠مساكن برزة شرق جامع الحسنین 354936 0933 / 5117730 011 قلبیة محمد حسین. د
 مشفى المواساة وحدة ایكو القلب 399903 0933 / 2133024 011 قلبیة محمد مبارك. د
 شارع الحمراء بناء صالحة وطحان 3312523 011 قلبیة صافي فلوح. د
 مساكن برزة مقابل مدخل كلیة الشرطة 026122 0992 / 5125305 011 قلبیة یونس طایع. د

 تضامن شارع الثورة مقابل مدرسة صفیة القرشي 715071 0988 / 6334887 011 قلبیة غیاث آغا. د
 مساكن برزة اتستراد اول 567877 0944 / 5127649 011 قلبیة وائل الحجل. د

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 كفرسوسة ساحة بناء عبد الوھاب عقید 248786 0944 / 2125665 011 قلبیة عمار عقید. د
 عباسیین شارع فارس خوري موقف بشارة 593361 0933 / 4630344 011 قلبیة غسان الخوري. د

 جادة ابي الفداء -الجسر االبیض  411395 0944 / 3324504 011 قلبیة سمیر بریغلة. د
 مقابل صیدلیة السنابل -شارع الشیخ جابر  - القابون  746466 0933 / 4545143 011 قلبیة احمد غیبور. د

 الفرنسیةمقابل المدرسة  -شیخ سعد  -مزة  6641144 011 قلبیة امل طھ. د
 مقابل الحدیقة -اسكان  ٤جزیرة  -مشروع دمر  3161282 011 قلبیة فراس زیدان. د
 أبنیة وزارة الصحة - شارع احد  - مساكن برزة  322533 0944 / 5132731 011 قلبیة جمانة بوظو. د
 شارع خالد بن الولید 663933 0933/ 2240013 011 قلبیة ابراھیم الخلف. د

 مقابل مدخل اسعاف مشفى الفرنسي -القصاع  489299 0944 / 5430308 011 جراحة قلبیة لؤي الحاتم. د
 شیخ سعد 494140 0992 / 6630852 011 جراحة قلبیة محمد علي یونس. د

 ١مشفى العباسیین العیادات الخاصة ط 4646740 011 أمراض قلب وأوعیة بطرس بارة. د
 شارع الیرموك -الیرموك  498185 0933 / 6331155 011 نسائیة وتولید مروان حمید. د
 جانب مشفى األلماني - مدخل مجلس الوزراء القدیم  -المزرعة  594070 0944 / 4449430 011 نسائیة وتولید علي محسن. د
 بناء خطیب -شارع النھر  - القابون  658616 0944 / 4530440 011 نسائیة و تولید میس زرزر. د
 القصاع 4450258 / 4414344 011 نسائیة وتولید سھیل تاجر. د

 بناء االسكان -شارع قاعة  -میدان  026161 0992 / 8832002 011 نسائیة وتولید عبیر عادل حمود. د
 مقابل جامع الخیاط -عسالي  -القدم  544954 0944 / 8125495 011 نسائیة وتولید منیر احمد. د
 طلعة المفرزة -مساكن الحرس  -مشروع دمر  843234 0933 / 3142909 011 نسائیة وتولید محمد سلیم. د
 جانب مشفى األلماني - مدخل مجلس الوزراء القدیم  -المزرعة  707160 0944 / 4449430 011 نسائیة وتولید زنوبیا نوري. د
 مقابل مركز الغاز - اتستراد ثاني  - مساكن برزة  340304 0933 / 5112087 011 نسائیة وتولید علي قصاب. د
 صیدلیة الریم مقابل مطعم القمةحي تشرین جانب  203145 0955 / 4514366 011 نسائیة وتولید معن محمد. د

 مزة الشیخ سعد شارع الولید بن طالل 678975 0933 / 6627698 011 نسائیة وتولید یاسر اسماعیل. د
 ٢٢١مساكن برزة اتستراد اول محضر  431512 0944 / 5122684 011 نسائیة وتولید سناء الحسن. د
 ركن الدین موقف المدرسة جانب حلویات النورس 250359 0944 / 2764050 011 نسائیة وتولید نبیل القادري. د
 دویلعة موقف ابو عطاف 294758 0944 / 4717808 011 نسائیة وتولید عالء كوسى. د
 جامع االكرم بناء الكھرباءمزة اتستراد قرب  219877 0944 / 6113096 011 نسائیة وتولید فایزة البزرة. د
 طلیاني جانب المعھد العربي 325419 0933 / 3325419 011 نسائیة وتولید سمر السادات. د

 صالحیة شارع شیخ محي الدین جانب جامع الحاجبیة بناء مللي 300456 0944 / 2757189 011 نسائیة وتولید محمد ھشام الدبس. د
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 الشاغور شارع األمین 247200 0944 / 5411771 011 نسائیة وتولید ھالة مصطفى. د
 مشفى االسدي طابق اول 826789 0933 / 6132500 011 نسائیة وتولید روال االسدي. د

 شارع بغداد 575532 0933 / 2314961 011 نسائیة وتولید ھدى ابي الشامات. د
 طلعة مشفى حامیش -مسبق الصنع  - مساكن برزة  535270 0933 / 5130341 011 نسائیة وتولید صفاء سلقیني. د

 ٥بناء رقم  -شارع بغداد الراجع  229965 0944 / 4460057 011 نسائیة وتولید نبال صقر. د
 دخلة أولى -جنوب ملعب العباسیین  817191 0944 / 4625428 011 نسائیة وتولید ھدى فرج باره. د
 فوق صیدلیة معین یوسف -خزان  ٨٦شارع  -مزة  819631 0955 / 6667660 011 نسائیة وتولید ولید نایف حمود. د

 بناء شعبان -نزلة الفرن اآللي  -شیخ سعد  -مزة  011556 0991 / 6630302 011 نسائیة وتولید فردوس خدام. د
 فوق شركة الھرم -جانب صیدلیة أمیرة  - مساكن برزة  130937 0933 / 5128737 011 نسائیة وتولید غزالة قاسم. د
 دخلة فرن أبو العالء -شارع فلسطین  - مخیم فلسطین  730698 0944 / 6344413 011 نسائیة وتولید ابراھیم حربا. د
 شارع الجالء - التضامن  671976 0933 / 6384640 011 نسائیة وتولید عماد شعبان. د

 فوق صالة قصر الحكسناء -شارع أبنیة دعبول  - التضامن  363886 0936 / 6363886 011 نسائیة وتولید محمد مصطفى الخلیل. د
 اتستراد اول خلف صیدلیة امیرهمساكن برزة  236790 0944 / 5110422 011 نسائیة وتولید بسام أیوبي. د

 بناء األوقاف - شارع الثورة  - التضامن  420561 0955 / 6365285 011 نسائیة وتولید علي محمد خضر. د
 المزرعة شارع حطین مقابل صیدلیة الفاروق 268800 0944 / 4458893 011 نسائیة وتولید عبد الرحمن كریمو. د

 المزة شارع المسعودي 593405 0933 / 6667100 011 نسائیة وتولید فراس سلمان. د
 ٦شارع الحمرا بناء رقم  502019 0955 / 3342666 011 نسائیة وتولید ایمن الشلق. د

 مخبر الجسر األبیضالجسر األبیض جانب  335357 0933 / 3317280 011 نسائیة وتولید سعد الدین كریم الدین. د
  ١٥یرموك شارع ال  328252 0944 / 6373042 011 نسائیة وتولید مزینة عمایري. د

 ٢٣٥تنظیم كفرسوسة شارع المول بناء  224151 0933 / 2111074 011 نسائیة وتولید ناھد احمد عدنان ابراھیم. د
 مقابل كراج السیدة زینب -شارع ابن عساكر  239119 0932 / 5412813 011 نسائیة وتولید لمى اسعد. د
 ركن الدین شارع ابن العمید 565663 0944 / 2716970 011 نسائیة وتولید سلوى الجبر. د

 جانب محمصة نظام -القشلة  - باب توما  465218 0933 / 5419228 011 نسائیة وتولید توفیق اسعد جمال. د
 بناء میرخان -مقابل افران ابن العمید  -ركن الدین  796620 0944 / 2724940 011 نسائیة وتولید رائدة مللي. د
 مزة موقف الشیخ سعد نزلة الفرن االلي 211493 0944 / 6617804 011 نسائیة وتولید جمال قلعجي. د

 قرب مرآب عرنوس -سوق الصالحیة  589589 0933 / 3346311 011 نسائیة وتولید منى محمد سلیمان. د
 بناء نحاس ٤الحمرا طابق  567136 0933 / 3327322 011 نسائیة وتولید ایسال حسن. د
 خاطر مقابل شعبة التجنیدشارع بغداد مرشد  565614 0988 / 4443968 011 نسائیة وتولید سمر عیسى. د
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 مزة جبل فیالت متصلة جانب جامع الفتح 211480 0944 / 6662777 011 نسائیة وتولید وائل اسماعیل. د
 مزة شیخ سعد جانب صیدلیة الحنفي 377406 0944 / 6626888 011 نسائیة وتولید ھدى درویش. د
 ركن الدین شارع ابن العمید 590037 0944 / 2723238 011 نسائیة وتولید خدیجة موصللي. د

 مشروع دمر الشارع الرئیسي خلف مطعم الكوخ 688071 0992 / 3144922 011 نسائیة وتولید احمد عزیز االبراھیم. د
 العاني بناء شرفشارع العابد جادة  4457339 011 / 4411305 011 نسائیة وتولید أنطون شلھوب. د

 ركن الدین شارع صالح الدین األیوبي 330036 0988 / 2720827 011 نسائیة وتولید ھشام محمد . د
 مزة طریق الفیالت الغربیة خلف ملعب الجالء 575736 0933 / 6625736 011 نسائیة وتولید خلیل ابراھیم خلیل. د

 دویلعة الشارع الرئیسي جانب دار الریاضة 552311 0933 / 4732330 011 نسائیة وتولید شادي حداد. د
 شارع بغداد موقف السادات 212484 0944 / 4412390 011 نسائیة وتولید بشار جناوي. د
 تجارة مقابل مدرسة بسام حمشو بناء الحفار 4421975 011 نسائیة وتولید شادي خلوف. د
 العدوي موقف باصات حرستا و دوما 593424 0933 / 4476212 011 نسائیة وتولید دیمة عدوان . د
 الدویلعة مفرق كشكول 275215 0944 / 5615230 011 نسائیة وتولید كریم دندن . د
 ١ایآر جانب المركز الثقاقي الروسي بناء بیطار ط ٢٩شارع  784401 0944 / 2319147 011 نسائیة وتولید عماد تنوخي. د

 مساكن برزة أتستراد حامیش بناء المحافظة 520996 0944 / 5143192 011 نسائیة وتولید ھیام علي سلمان . د
 قصاع خلف مبنى المخابرات الجویة 230510 0944 / 5426437 011 نسائیة وتولید كمیل أمیرزا. د
 الجسر األبیض نزلة الطلیاني جادة الزھراوي بناء حواصلي 232115 0933 / 3319264 011 نسائیة وتولید ھزار جیكو. د
 ساحة باب توما بالقرب من الجامع 311435 0933 / 5422915 011 نسائیة وتولید اسكندر سعید. د
 جسر فیكتوریا شارع الجمھوریھ عمارة التل 252259 0933 / 2224861 011 نسائیة وتولید مجد البارودي.د
 الجسر األبیض 222909 0933 / 3319248 011 نسائیة وتولید غفران الكل. د
 طلیاني بناء نادي المواز الریاضي 392437 0933 / 3327393 011 نسائیة وتولید نبیل التیناوي. د
 شارع بغداد قزازین جادة النحالوي 699144 0933 / 4458859 011 نسائیة وتولید مھند شھاب. د
 ركن الدین ابن العمید  433010 0944 / 2726406 011 نسائیة وتولید منى العلي. د
 تحتاني مقابل حلویات نفیسة مسكن برزة اتستراد  662823 0955 / 5133657 011 نسائیة وتولید فرید النقري. د
 شارع الحمرا تقاطع شارع البرلمان بناء طرابیشي ونحالوي 121000 0949 / 3353765 011 نسائیة وتولید نزار الزاید. د
 شعالن شارع حافظ ابراھیم 832968 0933 / 3322091 011 نسائیة وتولید ندى جمعة. د

 شعالن شارع حافظ ابراھیم 382898 0944 / 3322091 011 نسائیة وتولید محمد الصمادي. د
 ساحة السبع بحرات شارع الباكستان بناء بھحت القنواتي 245345 0933 / 4413543 011 نسائیة وتولید فراس بالطة. د
 دویلعة باب شرقي حي بالل 440947 0944 / 4722166 011 نسائیة وتولید بسام لفلوف. د
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 MTNمساكن برزة موقف األنما مقابل  622711 0944 / 5137682 011 نسائیة وتولید لیڤیا ناصیف. د
 برزة حي تشرین 261041 0944 / 4514665 011 نسائیة وتولید رافع بركات. د
 دویلعة شرق الخزان الول جانب صیدلیة راجي ھزام 252272 0933 / 5412177 011 نسائیة وتولید نزیھ عوابده. د
 دویلعة كشكول طریق الدیر جانب صیدلیة غیداء 360863 0944 / 4713341 011 نسائیة وتولید غفار حجار. د

 الشارع العام ساحة الریجة مقابل صیدلیة القوتلي مخیم الیرموك 003605 0944 / 6310058 011 نسائیة وتولید عبد القادر قاضي. د
 مزة شیخ سع مقابل معھد التنمیة الفكریة 314290 0944 / 6663135 011 نسائیة وتولید سامر امام. د
 شارع بغداد مدخل القزازین البناء األول 535888 0944 / 4459121 011 نسائیة وتولید سالم بشور. د
 دویلعة كشكول شارع الصرف الصحي 5418253 011 نسائیة وتولید سلیم داغر. د
 مخیم فلسطین دوار شارع المالكي مقابل صالة قصر االحالم 769126 0933 / 6360787 011 نسائیة وتولید ولید حسین. د
 قرب خزان المیاه جانب صیدلیة حسن أیوب ٨٦المزة جبل حي  654342 0944 / 6612738 011 نسائیة وتولید علي طالب. د
 ١/ ط  ٨شارع بغداد جادة الخطیب الرابعة بناء  248955 0944 / 4421651 011 نسائیة وتولید سمیر فاضل. د
 شارع جابر بن حیان مقابل صیدلیة لیال/  ٢٣/ رقم تجارة بناء الرباط  252545 0944 / 4414910 011 نسائیة وتولید جوري تللي. د

 ١دوار كفر سوسھ شارع الملعب بناء فیصل الكردي ط 242135 0933 / 2229088 011 نسائیة وتولید كفاح حاج رباح. د
 العاشرة جانب قیادة المنطقة الجنوبیةجادة الخطیب  423499 0944 / 4413499 011 نسائیة وتولید جیلبرت بسیریني. د
 طلعة جمعیة الشیخ محي الدین الخیریة -الشیخ محي الدین  866582 0933 / 2776383 011 نسائیة وتولید محمد جمال حمامیة. د

 ركن الدین موقف آدم جانب سوبر ماركت آدم 2776698 011 نسائیة وتولید رید قدورة. د
 ١٤المزة شیخ سعد بنایات  354954 0933 / 6633170 011 نسائیة وتولید ثائر الشیخ. د

 مشروع دمر آخر موقف سرفیس الحرس 331707 0944 / 3126607 011 نسائیة وتولید سمیر احمد رمضان. د
 السوق جانب صیدلیة عال  مزه جبل موقف نزلة 689562 0944 / 6632174 011 نسائیة وتولید ناریمان عوض 

 مساكن برزة 5118931 011 نسائیة وتولید بسام الیاس. د
 مھاجرین باشكاتب سكة جانب بن برنبو مقابل حلویات اللیوان 334601 0944 / 3710733 011 نسائیة وتولید رزان وتار. د

 مساكن برزة جانب جامع الحسنین فوق صیدلیة نیرمین 228293 0944 / 5126954 011 نسائیة وتولید محمد صالح خطیب. د
 ركن الدین موقف آدم الشارع التحتاني جانب سوبر ماركت ادم 2776698 011 نسائیة وتولید ولید شھابي. د
 متر نزلة زاد الخیر١٠٠الورود قبل الساحة بـ مساكن الحرس حي  591878 0944 / 3137752 011 نسائیة وتولید غانا صارم. د
 ١بناء النجار ط  ٣مصلبة الشعالن باتجاه عرنوس جادة السبكي رقم  212512 0944 / 3315556 011 نسائیة وتولید ماھر مالح. د

 اإلخاء مقابل مستوصف المعربانيبرزة البلد بناء  527210 0944 / 5142464 011 نسائیة وتولید مریم شمس الدین. د
 أرضي/ برج الروس دخلة كنیسة الصلیب بناء شاكر ط  610055 0944 / 5427683 011 نسائیة وتولید اسعد شاكر. د
 ساحة باب توما خلف المخفر شارع الدحدیلة 240300 0933 / 4448420 011 نسائیة وتولید الیاس جمل. د
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 برزة البلد ساحة البلدیة مقابل ثانویة مسلك عابدین 517995 0944 / 5134401 011 نسائیة وتولید اسامة ریس. د
 ٢ط/  ٧/ شارع الحمراء بناء   335585 0944 / 3320394 011 نسائیة وتولید مروان حموي. د

 ركن الدین موقف آدم 651991 0933 / 2720069 011 نسائیة وتولید فاتن عثمان. د
 شرقي التجارة خلف بناء الخبراء الروس مقابل صالة تشرین 221992 0933 / 4450053 011 نسائیة وتولید یوشع غانم. د
 شارع بغداد موقف القزازین بناء مشفى الغزالي 240857 0933 / 4464202 011 نسائیة وتولید قمر زینة. د

مساكن برزة اتوستراد ثاني موقف مشفى حامیش مقابل المعھد المالي المتوسط 255530 0933 / 5140022 011 نسائیة وتولید ھشام حمامي. د
 ١٨٢مساكن برزة خلف مدرسة رشاد قصیباتي مرحلة ثالثة محضر 634147 0944 / 5135101 011 نسائیة وتولید سوسن سلیم. د
 ١١بناء إسبرجیلو رقم  ٥قصاع برج الروس جادة  247672 0933 / 5428497 011 نسائیة وتولید ماجد طرفة. د
 جانب المختار برنبو ١العفیف جادةعمر صفر بناء غیبة ط  232446 0944 / 3327470 011 نسائیة وتولید ریما كیال . د

 شارع األمین مقابل مركز االطفاء 441026 0944 / 5410384 011 نسائیة وتولید اجود حوراني. د
 جانب صیدلیة جانیت -دخلة جامع الثقفي  -قصاع  315199 0944 / 5425519 011 نسائیة وتولید ایھاب بركات. د

 اتستراد مقابل جامع الحسنین مساكن برزة  535474 0944 / 5125488 011 نسائیة وتولید رزان خلیل. د
 ١٥مخیم الیرموك خلف مؤسسة الكھرباء شارع الجلیل  559384 0944 / 6313647 011 نسائیة وتولید منى عودة. د
 ١٩عباسیین خلف مجمع العباسیین مقابل مدرسة األدب العربي بناء 542978 0922 / 4619005 011 نسائیة وتولید فراس فلوح. د
 عباسیین ش فارس الخوري موقف بشاره جانب الدفاع المدني 326138 0991 / 4619005 011 نسائیة وتولید مي غصن. د
 میدان نھر عیشة جانب مخبر بندق للتحالیل 512256 0944 / 8885660 011 نسائیة وتولید عمار قیق. د

 الجسر االبیض أول شارع نسیب البكري جانب مفروشات دقماق 458839 0944 / 3328494 011 نسائیة وتولید محمد فوزي عبد الحمید. د
 طریق ركن الدین قبل مفرق المدرسة مقابل مفرق جامع أبو النور 718781 0944 / 2770479 011 نسائیة وتولید عبیر برازي. د
 مخیم الیرموك موقف شارع الدارس دخلة الفرن االلي 255714 0933 / 6329391 011 نسائیة وتولید عاطف ابراھیم. د

 نھایة طلعة سیت مول شرقًا ١٧مزة فیالت بناء  336724 0933 / 6610777 011 نسائیة وتولید رنا موقع. د
 القشلة حارة دیر الالتینباب توما أول  310880 0933 / 5411182 011 نسائیة وتولید سعاد داوود. د
 ساحة العباسیین مدخل جوبر مقابل نادي میسلون جانب صیدلیة الثناء 544482 0944 / 4634970 011 نسائیة وتولید مرام كركر. د

 بناء بادي ١شارع حلب المنامة رقم  487555 0944 / 4455470 011 نسائیة وتولید سركیس رزوق. د
 ساحة القصور جانب بوظة االفغاني 675853 0933 / 4476344 011 نسائیة وتولید معن النصیر. د
 یرموك مؤسسة الكھرباء دخلة نادي جنین 825837 0933 / 6363193 011 نسائیة وتولید فراس موعد. د
 الزاھرة الجدیدة حي الزھور شارع النور 392331 0933 / 6375402 011 نسائیة وتولید غزوان الحالق. د

 نھر عیشة جانب سنتر الیمامة 456487 0944 / 8813898 011 نسائیة وتولید أیمن سلیمان. د
 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 نسائیة وتولید باسمة قاسمیة. د
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 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 نسائیة وتولید فراس الرحیم. د
 نیسان ٧تجارة كورنیش التجارة مقابل مستوصف  264151 0933 / 4463977 011 نسائیة وتولید ماھر الحلبي. د
 الروس  القصاع برج 236270 0944 / 4460777 011 نسائیة وتولید مروان زیات. د

 جانب صیدلیة التمر -شیخ سعد  -مزة  271347 0944 / 6644242 011 نسائیة وتولید غالینا فالدیمیر باكیر. د
 مخیم فلسطین مقابل صیدلیة منال سالمة 278145 0944 / 6324312 011 نسائیة وتولید جمال المصري. د

 مشروع دمر مساكن الحرس 207705 0932 / 3132847 011 نسائیة وتولید عبیر عمران. د
 یرموك جانب بن االمراء 392161 0933 / 6329689 011 نسائیة وتولید جمال حسین. د
 شارع بغداد محاذاة مقبرة الدحداح 476010 0944 / 2312040 011 نسائیة وتولید ایلین بیطار. د
 ٥شارع بغداد الراجع ش مرشد خاطر بناء رقم  399288 0944 / 4460057 011 نسائیة وتولید ھمام صقر. د
 المھاجرین 731503 0933 / 3334015 011 نسائیة وتولید بشار الكردي. د
 حي الورود مقابل صیدلیة رشا اسماعیل 509585 0933 / 3140891 011 نسائیة وتولید یسرى عثمان. د

 مشروع دمر حي الورود الشارع الرئیسي 527272 0933 / 3126544 011 نسائیة وتولید ناصر یعقوب الخیر. د 
 مھاجرین سكة موقف جامع العدس 278204 0933 / 3325568 011 نسائیة وتولید جمانة الموصللي. د
 قصاع شارع حلب 232424 0944 / 4442211 011 نسائیة وتولید عبدو ابو جراب. د

 الصالحیة مقابل جامع الشھداء 139664 0947 / 4412254 011 نسائیة وتولید لؤي زوده. د
 عش الورور - برزة البلد  215525 0932 / 5120689 011 نسائیة وتولید نھلة محمد جنیدي. د

 شارع الخضرة -كشكول  762584 0933 / 4729810 011 نسائیة وتولید منتھى قسطون. د
 بناء الست -شارع مرشد خاطر  - شارع بغداد  336400 0944 / 4410067 011 نسائیة وتولید یاسر الحالق. د

 مركز القصور للعنایة الطبیة -ساحة القصور  292700 0933 / 4474771 011 نسائیة وتولید منقذ سراج. د
 بعد نفق كشكول -شارع كشكول  -دویلعة  301701 0932 / 4717139 011 نسائیة وتولید جالل دھام. د

 شارع صالح الدین -ركن الدین  270144 0944 / 2742700 011 نسائیة وتولید انس احمد مشوح. د
 B1بناء  - ١٠جزیرة  -مشروع دمر  781750 0944 / 3123275 011 نسائیة وتولید لینا اسماعیل. د
 مقابل الركن الفرنسي -الجسر االبیض  260787 0944 / 3313324 011 نسائیة وتولید قصي بربندي. د

 موقف السوق -شیخ سعد  -المزة  230526 0944 / 6620190 011 نسائیة وتولید میادة یحیى. د
 جادة بوران -المزرعة  - ساحة الشھبندر  666296 0944 / 4425445 011 نسائیة وتولید محمد فراس الرحیم. د

 مركز الشعالن الطبي -دخلة الشعالن  -شارع الحمراء  346629 0944 / 3319301 011 نسائیة وتولید سمیر حنیدي. د
 مواجھ المشفى -المجتھد  339427 0944 / 8814674 011 نسائیة وتولید حسناء المنجد. د

 ٣٠سوق  -مشروع دمر  394123 0933 / 3117760 011 نسائیة وتولید ملھم المدفع. د
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 موقف الكیكیة - الشارع العام  -ركن الدین  868677 0944 / 2718052 011 نسائیة وتولید جھاد مسلم. د
 طلیاني 818998 0933 / 3326011 011 نسائیة وتولید ریم منجد. د

 شارع زھیر بن أبي سلمى -الجسر األبیض  265546 0944 / 3341349 011 نسائیة وتولید باسمة الصالحي. د
 شارع فارس الخوري - ساحة العباسیین  324242 0944 / 4415598 011 نسائیة وتولید نزار یازجي. د

 جادة ركن الدین -ساحة الشھبندر  -المزرعة  292999 0944 / 4444405 011 نسائیة وتولید محمد مازن عبد الباقي الحسامي. د
 جادة الزھراء -الطلیاني  977849 0966 / 3333363 011 نسائیة وتولید رنا ابو حرب. د
 شارع المدرسة - ٨٦مزة  198456 0955 / 6633062 011 نسائیة وتولید رائد عبد اهللا. د
 شیخ سعد -مزة  6664420 011 نسائیة وتولید امتسال محمد. د
 دخلة مشفى الغزالي - شارع بغداد  282841 0944 / 4410646 011 نسائیة وتولید احمد قصاب. د
 برج الروس -قصاع  506014 0933 / 4446591 011 ھضمیة یوسف زغبور. د

 شارع العابد -سبع بحرات  4462645 011 ھضمیة میالد حداد. د
 دمر الغربیة شارع تونس بناء عربي 544011 0944 / 3114413 011 ھضمیة سعد فلوح. د
 ساحة التحریر اخر شارع بغداد جانب الكازیة 212111 0944 / 4420934 011 ھضمیة الیان مسعد. د
 شارع بغداد موقف القزازین 227630 0933 / 4414198 011 ھضمیة امجد بشور. د

 شارع الباكستان فوق بن كولمبوس  717720 0933 / 4414111 011 ھضمیة عمر احمد سعید الكفري . د
 ٤٤شارع بغداد بناء سلوم رقم   4412083 011 ھضمیة جمة أدیب. د
 الجسر األبیض دوار وزارة التربیة مواجھ صیدلیة الوفاء 898973 0933 / 3349322 011 ھضمیة بسام الحجار. د
 )فلسطین(شارع االمین مقابل مدرسة االلیانس  497245 0933 / 5451146 011 ھضمیة أیسر فرھود. د
 ایآر بناء مخبز السفراء  ٢٩شارع  4419943 011 / 2324118 011 ھضمیة زبیدة عبداهللا. د
 قصور 445155 0933 / 4410294 011 ھضمیة فائز صندوق. د
 ایآر خلف مشقى الشرق ٢٩شارع  2323525 011 ھضمیة نمیر دعبول. د

 شارع القصور ٢٥ 4451773 011 ھضمیة خالد فؤاد صیداوي.د
 )بغداد الراجع ( شارع مرشد خاطر  4426673 011 ھضمیة ریم الحسن. د
 دویلعة مقابل كنیسة مار الیاس الغیور 232528 0944 / 4731905 011 ھضمیة ماھر حداد. د
 فندق سمیرامیس جانب تصویر المعرضفكتوریا مقابل  371466 0944 / 2230102 011 ھضمیة محمد شایب . د
 عرنوس مقابل مدیریة مالیة دمشق 768443 0933 / 4423247 011 ھضمیة سامي رجولة. د
 البحصة جانب المركز الثقافي 333117 0932 / 2314830 011 ھضمیة ناصر بركات. د
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 ریم ادلبي. المیدان الكورنیش مركز د 868178 0991 / 8886466 011 ھضمیة محمد حدید. د
 ركن الدین  458080 0944 / 2726557 011 ھضمیة فھمي المبیض. د

 ٢الطلیاني جادة عمر المختار قم  4436277 011 / 4418276 011 ھضمیة مازن مصري زادا. د
 الباكستان مقابل قسم عرنوس مواجھ المون الیتالشھداء ش  218196 0944 / 4421173 011 ھضمیة نوفل جاجة. د
 حارة جامع العدس -عفیف سكة  - مھاجرین  705361 0933 / 3335473 011 ھضمیة نعمان زیدان. د
 ١برج  - ١٠جزیرة ب  -مشروع دمر  3123275 011 ھضمیة شذى استانبولي. د

 خلف المشفى الفرنسي -جناین الورد  -قصاع  566403 0934 / 4419263 011 ھضمیة لیلى جرجي منصور. د
 صالحیة جادة الرصافي مقابل مدخل نادي الضباط 293949 0944 / 2324530 011 ھضمیة محمد خیر العجة. د
 جادة عبد الرحمن بن عوف -خلف شارع بغداد  254101 0949 / 2331539 011 ھضمیة محمد كنان حبوس. د

مخیم فلسطین موقف الفرن شارع جادة الجاحظ جانب صیدلیة زواووي 331721 0944 / 6321886 011 صحة عامة بسام ونوس. د
 بناء الصفدي -المجتھد  -شارع خالد بن الولید  422778 0933 / 2245642 011 صحة عامة رشاد جدیني. د
 مساكن الزاھرة الجدیدة مسبقة الصنع دخلة برج تقویة الموبایل 861216 0955 / 5425056 011 صحة عامة بسام ابو الذھب. د

 ركن الدین جسر النحاس الشیخ خالد 716628 0932 / 2746299 011 صحة عامة ماجد بدویة. د
 ركن الدین -میسات  278341 0944 / 2740061 011 صحة عامة محمود عبد الواحد. د

 حي التضامن جانب كازیة شموط 627437 0933 / 6348350 011 طب عام عبد الكریم زعل. د
 مجتھد شارع موازیني 116500 0966 / 2212222 011 طب عام عبد المنعم جعمور. د
 مقابل صیدلیة السعادة ١الیرموك شفا عمرو جادة  712701 0933 / 6349950 011 طب عام محمد سمیر بركات. د

 مقابل صیدلیة حیفا -امتداد شارع صفد  - مخیم الیرموك  549909 0944 طب عام احمد السھلي. د
 موقف الكیكیة –اسد الدین شارع  –ركن الدین  209548 0991 / 2725236 011 طب عام محمد عبیھ. د
 الیرموك بناء صامد 848530 0933 / 6363767 011 طب عام حسام عودة. د
 بناء مستو -الحارة الجدیدة  -دمر  865916 0955 / 3116036 011 طب عام بسام الطریفي. د
 الزھرة 6314848 011 طب عام حسان الشنان. د
 الفحامة شارع خالد بن الولید بناء توتنجي 331715 0944 / 2218165 011 طب عام محمد فایز ملص. د

 ٨القصاع برج الروس دخلة رقم  356555 0944 / 5428755 011 طب عام سیمون بریمو. د
      

     شبكة عیادات الطوارئ
 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب

 ١١٥الزاھرة القدیمة مقسم  8823055 011 عیادات متعددة االختصاصات عامر تللو.د
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 جانب مشقى حالوة -مقابل جامع الوسیم  -شارع الیرموك  6343919 011 / 6376277 011 عیادات متعددة االختصاصات مركز الیمان الطبي
 المیدان الكورنیش 868178 0991 / 8886466 011 عیادات متعددة االختصاصات ریم إدلبي الطبي. دمركز 

 المزة فیالت غربیة مقابل باب جامع الھادي 625091 0967 / 6122830 011 عیادات متعددة االختصاصات المركز الحضاري الطبي
 المزرعة شارع زكي االرسوزي مقابل الحدیقة 362111 0944 / 4476131 011 عینیة وكافة أنواع تصویر العین مركز االنترالیزك الدولي

 زاھرة حي الزھور 389580 0932 / 6379893 011 طب طوارئ خلدون الوادي. د
 ابو رمانة 3062 011 عیادات متعددة االختصاصات عیادة الشام

 شارع خالد بن الولید جانب ثانویة دمشق الوطنیة 2240368 011 / 2219774 011 عیادات متعددة االختصاصات االجتماعیة العمالیةالمشاریع 
 شارع خالد بن الولید جانب الصیدلیة المركزیة 2211692 011 / 2222488 011 عیادات متعددة االختصاصات مركز الرعایة الصحیة

 بناء المقاسم الجدیدة ١٥مخیم الیرموك شارع  272764 0932 / 6313226 011 عیادات متعددة االختصاصات األمان الطبيمركز 
 مقابل مشفى الطلیاني -الجسر األبیض  3325165 011 / 3321112 011 أسنان+ صدریة  مركز الموفق الطبي التخصصي

 بناء شحرور -شارع نسیب البكري  -الجسر االبیض  609988 0988 / 3317166 011 اشعة+ صدریة + داخلیة  مركز الجسر التخصصي
      

     شبكة الصیدلیات
 العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة

 القنوات شارع خالد بن الولید 2240368 011 / 2216247 011 غیداء معال. د صیدلیة المشاریع االجتماعیة العمالیة
 شیخ سعد -مزة  224303 0944 / 6615958 011 ھالة رمضان . د التمر -صیدلیة رمضان 

 خلف مؤسسة الخضار التابعة لمنطقة القصور -تجارة  493782 0933 / 4471979 011 غادة قریط. د صیدلیة غادة
 خزان ثاني -الشارع الرئیسي  -دویلعة  722184 0988 / 4723126 011 حسام خنیفس. د صیدلیة حسام خنیفس
 مقابل المدرسة -طریق الخزان  -مدرسة  ٨٦مزة  940497 0966 / 6616634 011 لوسي ابراھیم. د صیدلیة لوسي ابراھیم
 مواجھ مشفى المجتھد - شارع المجتھد  -المجتھد  8882264 011 محمد وائل الصفدي. د صیدلیة ابن زیدون

 مقابل مشفى فلسطین -  ٣٠شارع  - مخیم الیرموك  429966 0944 / 6540095 011 د ابراھیم شاھین  صیدلیة شاھین
 مقابل حدیقة السنابل - الكندي شارع  -القصور  475498 0933 / 4457062 011 شذا نقوال. د صیدلیة شذا نقوال

 شارع خالد بن الولید جانب الصیدلیة المركزیة 617414 0988 / 2211692 011 غیداء معال. د صیدلیة مركزعمال النقل البري
 المنطقة الصناعیة شارع القاھرة 325658 0944 / 5412891 011 محمد یاسر القاري. د صیدلیة القاري

 مخیم الیرموك شارع عبد الرحیم محمود 389344 0933 / 6318380 011 لمى العاص. د صیدلیة لمى العاص
 مزة اوتوستراد 6618014 011 خالد فایز دالي. د صیدلیة الجالء
 تجارة قرب الحدیقة  4411022 011 بسام نونھ. د صیدلیة نونھ

 عرنوس 4416420 011 رحاب الزعیم. د صیدلیة الزعیم
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 شارع مرشد خاطر 4431765 011 صبري الزعیم. د صیدلیة الرحاب
 مزرعة 300556 0944 / 4463195 011 ھال مشھداني. د صیدلیة ھال

 كورنیش التجارة ساروجة 568808 0944 / 4473097 011 وفاء جرادة. د صیدلیة الوفاء
 البرامكة السوق التجاري طریق الجمارك 532231 0933 / 2123285 011 عبد الرزاق مصري. د صیدلیة البرامكة الحدیثة

 كفرسوسة ساحة كفرسوسة شارع سوق الخضرة 517100 0933 / 2113032 011 محمد رضوان الفیومي. د صیدلیة كفرسوسة
 الحجر االسود شارع الثورة 391847 0944 بسام نصور. د صیدلیة بسام نصور

 غساني 373071 0933 / 4426215 011 جولییت رحال. د صیدلیة رحال
 عدوي خلف مشفى دار الشفاء 4411005 011 ربا میرزا. د صیدلیة ربا میرزا

 المزة خلف مشفى االطفال شارع المعلم قرب مسجد السید الرئیس 394160 0944 / 6665006 011 منى الصواف. د صیدلیة منى الصواف
 ٢٦سوق  ١٠مشروع دمر جزیره 3122266 011 عبد القادر قبیطري.د صیدلیة روان درویش

 تجارة قرب مدینة األطفال  311728 0944 / 4411728 011 اودیت كردوس. د صیدلیة كردوس
 أوتستراد المزه جانب بنك عودة 561000 0956 / 6618797 011 سمر دعبول. د صیدلیة سمر

 دمشق الزاھرة ،مقابل الفرن األلي  341324 0966 / 6376278 011 حسام عدنان السمارة. د صیدلیة حسام السمارة
 برامكة شارع فلسطین بناء التكریتي 2125163 011 ھالة شاھین . د صیدلیة شاھین الحدیثة
 الزبلطاني جانب ملعب العباسیین الشارع العریض  409083 0933 / 4625007 011 یوسف نونة. د صیدلیة یوسف نونة
 شارع حلب  4418246 011 ساندرا كحال. د صیدلیة ساندرا كحال
 باب توما العازریة 5428789 011 روال شاھین. د صیدلیة روال شاھین 
 ساحة التحریر خلف جامع الفردوس 790303 0988 / 4458996 011 روال فارس. د صیدلیة روال فارس 

 البرامكة جانب كلیة الحقوق 688639 0944 / 2130686 011 رفیق مسكي. د الصیدلیة العمالیة
 الیرموك الشارع الرئیسي جانب مركز خدمة سیریتیل  158238 0955 / 6310603 011 نسرین جاعوني. د صیدلیة الجاعوني
 جادة فؤاد حجازي -الیرموك شارع شارع فلسطین  075843 0933 / 6333143 011 أماني بیكو. د صیدلیة أماني بیكو

 مزة بناء كوین سنتر 717044 0933 / 6660111 011 ھیام طیبي. د صیدلیة كوین
 سوق الشام المركزي -مشروع دمر  654414 0947 / 3115205 011 مارال أورفالیان. د صیدلیة مارال

 برج الروس دخلة دیروان 5420678 011 روال عسكر. د صیدلیة روال عسكر 
 تضامن شارع الجالء 794647 0933 / 6347347 011 طارق حمید. د صیدلیة طارق
 مجتھد شارع ابو بكر الصدیق 689916 0944 / 2255321 011 مھا تنبكجي. د صیدلیة تنبكجي

 مساكن برزة شارع بدر بناء المصرف المركزي 603607 0944 / 5123453 011 محمد أنیس قدور. د صیدلیة محمد أنیس قدور
 مزة شرقیة نزلة جامع االكرم 6123083 011 بشار حبق. د صیدلیة بشار حبق
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 مزرعة شارع اسامة بن زید 657675 0988 / 4421169 011 عفاف الكنفاني. د صیدلیة الفارابي
 تقاطع شارع الملك فیصلالقصاع برج الروس  454688 0933 / 5419958 011 نضال كیرزان. د صیدلیة الزینبیة
 التجھیز جادة الشالح بناء عجالني وأخرس 3316410 011 نسرین السقا. د صیدلیة نسرین 
 القصاع ساحة برج الروس 5421713 011 لیلى رزق اهللا ھیكل. د صیدلیة البرج

 تضامن شاغور بساتین شارع الجالء مقابل قھوة باب الحارة 591824 0932 / 6328608 011 سلوى البیطار. د صیدلیة سلوى البیطار
 العباسیین الشارع العریض خلف الملعب 544476 0955 / 4621076 011 سارة عیسى. د صیدلیة سارة عیسى

 الیرموك تقدم شارع العروبة 482322 0945 / 6538822 011 وفاء رشید. د صیدلیة الوفاء
 الدویلعة الشارع العام دخلة محل البراعم 929592 0932 / 4734770 011 منار المھنا. د صیدلیة منار المھنا
 ابو رمانة شارع شكیب ارسالن بناء الرباط 3323189 011 ملداء االتاسي. د صیدلیة االتاسي

 ركن الدین الشیخ خالد جبل 632930 0933 / 2748573 011 ھالة البدویة. د صیدلیة ھالة البدویة
 باب شرقي شارع سور باب شرقي 4731043 011 وسیم عبدلكي. د صیدلیة وسیم عبدلكي

 القصاع ساحة جورج خوري بناء حموي 886480 0944 / 4453883 011 ثناء بیطار. د صیدلیة المعونة
 القصاع شارع بطرس البستاني بناء شاكر 238565 0932 / 5440022 011 روال شاكر. د صیدلیة القصاع

 شرقي ركن الدین شارع الھجرة والجوازات بناء الصحة 331488 0933 / 2718906 011 محمد رافع الكردي. د صیدلیة محمد رافع الكردي
 المزرعة شارع جامع االیمان السوق التجاري 4422355 011 سمر الدقر. د صیدلیة سمر

 ٨شرقي ركن الدین الموحد نھایة استراد الفیحاء بناء الریاضیین مقسم 2722432 011 باسمة ماردیني. د صیدلیة باسمة ماردیني
 القابون جانب ثكنة الروس 555611 0932 / 4518869 011 ایناس موعد. د صیدلیة ایناس موعد
 مخیم الیرموك حي التقدم العروبة 6522769 011 وضاح فلوح. د صیدلیة وضاح فلوح

 الیرموك دیر یاسین مقابل الباب الغربي لثانویة الیرموك 577752 0944 / 6342411 011 سوزان عمایري. د صیدلیة سوزان عمایري
 مخیم الیرموك بناء كوسا 211055 0944 / 6319003 011 سعاد رشدان. د صیدلیة سعاد رشدان

 ركن الدین اوتوستراد الفیحاء بعد افران ابن العمید 414090 0944 / 2725035 011 محمد نسیم الخالدي. د صیدلیة سراب
 قصاع زبلطاني شارع بطرس البستاني 499221 0933 / 5425431 011 ھلن درة. د صیدلیة الزبلطاني
 مشروع دمر سوق الشام المركزي بناء شركة الفرات للنفط 448084 0944 / 3125333 011 ربى خلیل. د صیدلیة ربى خلیل

١٠٠م او الدخانیة دخلة القوس بعد ٣٠٠الحسن بعد دویلعة كباس شارع  454270 0988 / 4735998 011 خلود شلیحة. د صیدلیة الخلود
 خلف جامع الوسیم - بناء المقاسم الجدیدة  -الیرموك  507152 0933 / 6339545 011 نسرین عنبوسي. د صیدلیة نسرین

 جمالة -كفرسوسة  599889 0966 / 2115208 011 حیدر سعید شیاح. د صیدلیة حیدر شیاح
 القصور الغساني 459900 0944 / 4443390 011 رویدة درغام. د صیدلیة رویدة درغام

 ساحة العباسیین 4626042 011 فادي عبد النور. د صیدلیة فادي عبد النور
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 مدرسة ٨٦المزة  841058 0944 / 6613314 011 میادة شمدین. د صیدلیة میادة شمدین
 ٢٨سوق  -الجزیرة الخامسة  -مشروع دمر  3137779 011 عبد القادر قبیطري. د عبد القادر قبیطريصیدلیة 

 ١٥- ١٤طلعة جزیرة  -تراسات  -مشروع دمر  221175 0944 / 3133244 011 بتول فارس. د صیدلیة الغزالي
 دخلة العمري -معصرة  -كفرسوسة  603380 0944 / 2144630 011 شذى غنیمة. د صیدلیة غنیمة
 حي الورود - دمر الغربیة  792471 0933 / 3127213 011 نجاح ابراھیم. د صیدلیة النجاح

 " ) المھایني سابقا( مواجھ كازیة الوفاء  -كورنیش  -المیدان  227973 0933 / 8834131 011 اسماعیل ابو نبوت. د صیدلیة اسماعیل ابو نبوت
 مدرسة - ٨٦مزة  594694 0933 / 6625991 011 ایفون نعمة. د صیدلیة ایفون

 بناء محفوض - سیال  -برزة  401141 0933 / 5133463 011 رغداء الحموي. د صیدلیة رغداء الحموي
 خلف نقابة المھندسین -المزة  153943 0999  / 6612460 011 ریم بركات. د صیدلیة ریم بركات

 الشالل -المزرعة  577488 0933 / 4459283 011 محمد راني النحوي. د صیدلیة النحوي
 الدحادیل -میدان  450459 0933 / 8131601 011 ھدى المصري. د صیدلیة ھدى المصري

 جانب مطعم النارنج -طالع الفضة  - االثار  5414304 011 ثناء الدرعاوي. د صیدلیة الثناء
      

     شبكة المخابر
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز

 جانب عصیر الرشید - دخلة البراعم  -دویلعة  671541 0955 / 4735338 011 الیاس طلعت داغر. د الیاس داغر. مخبر د
 قصاع غساني جانب صیدلیة مخشن 228455 0994 / 4426903 011 كریستین عبود. د عبود بیوالبمخبر 

 طلیاني 4436896 011 / 4436895 011 ناجي سابا. د مخبر بیوسنتر 
 ساحة التحریر 4411988 011 / 4448863 011 سامي سابا. د مخبر سامي سابا
 ب ١٠مشروع دمر جزیرة  3117416 011 سوسن بوري. د مخبر المستقبل 

 شارع بغداد 4428691 011 / 4444882 011 ربیع رستم. د مخبر الرستم
 جسر فیكتوریا 2238766 011 سعید حبش. د مخبر حبش
 روضة 3321643 011 ھدى سبح. د مخبر سبح

 مساكن برزة مقابل جامع ابراھیم الخلیل 645032 0988 / 5112095 011 عیسى حمود. د عیسى حمود. مخبر د
 دوار كفرسوسة مقابل جریدة الثورة 762956 0932 / 2257567 011 أنس ملص. د مخبر ملص

 مشفى الزھراويمقابل  -القصاع  542277 0933 / 4462943 011 شبل عفیف الخوري. د مخبر القصاع الطبي
 شارع األمین دوار سوق الخضرة مقابل كوة جبایة الكھرباء 311195 0944 / 5443829 011 ریاض المونس. د مخبر الزھراء

 شارع األمین حادة القوتلي الثانیة قرب صیدلیة النیل 433097 0933 / 5428359 011 خلیل راشد. د خلیل راشد. مخبر د
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 شارع بغداد موقف األزبكیة 469199 0944 / 2311733 011 یاسین دوارة. د دوارة مخبر
 الجسر األبیض نزلة الطلیاني مقابل حلویات الرئیس 336123 0933 / 3323222 011 محمد غیاث عنایة. د مخبر العنایة
 الولید مقابل فروج الزینشارع خالد بن  2225081 011 معمر أحمد كیوان. د مخبر الجودة

 مزة فیالت غربیة كوین سنتر  6663054 011 عصام المرادي.د مخبر المرادي 
  ٩ساحة القصور جادة كعب بن زھیر بناء رقم  4415164 011 رجى شاغوري.د مخبر رجى شاغوري
 مخیم الیرموك شارع الیرموك مقابل مفرق المدارس 488209 0933 / 6334268 011 خالد الریس. د مخبر الریس الحدیث

 باب توما موقف القشلة بناء المؤسسة االستھالكیة 665228 0933 / 5440761 011 جورج كناكري. د مخبر كناكري
 الخطیب شارع بغداد بناء الشالح 430483 0933 / 4454299 011 الفرید منصوریان. د مخبر الفرید منصوریان

 ١٤ساحة العباسین شارع فارس الخوري رقم  456455 0944 / 4429704 011 ابراھیم فضول . د مخبر فضول
 بعد سوبر ماركت الدرة ١٤شارع المجتھد بنائ رقم  514448 0944 / 2131092 011 نجیب السید أحمد. د مخبر النجیب

 مساكن برزة اتستراد أول موقف المدرسة 755444 0944 / 5126162 011 ھیثم حمدان. د الھیثممخبر 
 دمشق قصاع ساحة العباسین 4462727 011 / 4451539 011 رانیا عبسي. د مخبر عبسي
 بن حیان بناء غالم ومالحتجارة شارع جابر  229679 0944 / 4455003 011 رنا أنطون جبران. د مخبر الشام
 ساحة السبع بحرات شارع الباكستان 337188 0944 / 4411162 011 عزیز غباش. د مخبر غباش
 قصاع مقابل مشفى الفرنسي دخلة مدرسة المعونة 267610 0944 / 4453295 011 ریاض شلھوب. د مخبر شلھوب

 ركن الدین طریق الشیخ خالد موقف الدعاء 124298 0947 / 2747179 011 لینا الیوسف. د لینا الیوسف. مخبر د
 شارع بغداد مقابل مشفى الھالل األحمر 4418783 011 / 4462648 011 عدنان محمد الخطیب. د مخبر الخطیب
 دویلعة طریق الكباس جانب المستوصف 539935 0933 / 4723756 011 نجاة الیاس النعمة. د مخبر الفایز
 ١الصالحیة شارع العابد جادة العاني بناء رقم  346601 0944 / 4448601 011 سمیر عازر. د مخبر عازر
 المجتھد شارع الموازیني خلف مشفى المجتھد 290526 0933 / 2246547 011 ھنادي عبد الھادي المطیط. د مخبر المطیط
 خالد بن الولید جانب قیادة الشرطة بناء رضا وكحالة 609152 0932 / 2256059 011 حسام الدین شحرور. د مخبر شحرور

 السبع بحرات مقابل وزارة المالیة شارع جول جمال 282595 0944 / 4420595 011 مازن واحدي. د مازن واحدي. مخبر د
 أیار خلف سینما السفراء بناء الوتار ٢٩شارع  396463 0944 / 2311814 011 سمیر خواجكیة. د مخبر خواجكیة
 میدان دحادیل موقف مخبر الشیاح 347873 0932 / 8114566 011 سلمى الشیاح. د مخبر الشیاح
 مزة جادة العلم خلف مشفى األطفال 577587 0944 / 6617575 011 بسام سلیمان زیود. د مخبر ألفا

 مخیم الیرموك دوار القاعة شارع راما جانب سنتر الخطیب 446069 0944 / 6348666 011 مھند عابدین. د مھند عابدین. مخبر د
 مقابل أفران ابن العمید -ركن الدین  836878 0955 / 2773641 011 طالل الیوسفي. د مخبر الیوسفي
 موقف المعرض -) مرشد خاطر(شارع بغداد الراجع  500314 0944 / 4418287 011 عز الدین الحوراني. د مخبر الفرح

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 روضة السبكي شارع عبد الملك بن مروان بناء زركلي 3311540 011 / 3311539 011 نزار القطرنجي. د مخبر القطرنجي
 عباسیین خلف التایم سنتر قرب الدفاع المدني 845550 0933 / 4619916 011 سمیرعطا جبلي. د سمیر جبلي. مخبر د

 مساكن برزة موقف النصر بناء التأمینات 323664 0933 / 5122310 011 ریاض المدور. د مخبر المدور
 ركن الدین جسر النحاس موقف المدرسة 514552 0933 / 2777890 011 حكمت طھراني. د مخبر الرازي

 بوابة الصالحیة ساحة یوسف العظمة بناء حجار 216200 0932 / 2221773 011 میشیل سابا. د مخبر سابا ونقیب
جانب طوارئ الكھرباء ٨٦الطریق المؤدي الى المزة المزة فیالت متصلة  724172 0932 / 6625854 011 سامر محمود. د مخبر سامر
 المیدان نھر عیشة شارع بندق 8884941 011 / 8881464 011 ریما بندق. د مخبر بندق

 ٤السبع بحرات شارع الباكستان بناء رقم  603553 0944 / 4453968 011 محمد علي قعدان. د مخبر السبع بحرات
 القصاع شارع حلب جادة مارسیل كرامة 4415597 011 سركیس بركیل. د مخبر بركیل

 جسر فكتوریا مقابل سینما األھرام بناء فندق اسیا 231975 0944 / 2316489 011 بھاء وتار. د بھاء وتار. مخبر د
 ركن الدین موقف جسر النحاس 799966 0944 / 2722305 011 باسم دیار بكرلي. د باسم دیار بكرلي. مخبر د
 القصاع برج الروس دخلة كنیسة الصلیب 5444335 011 انطون ناصیف. د انطون ناصیف. مخبر د

 الطبالة الشارع الرئیسي بناء أبو ھاني 4723268 011 یوسف عبدو. د یوسف عبدو. مخبر د
 مساكن برزة جانب مطعم الروابي 5134948 011 / 5136186 011 زیاد قداح. د مخبر قداح

 ركن الدین مقابل أفران ابن العمید 336282 0944 / 2724060 011 سلیم المصري. د سلیم المصري. مخبر د
 موقف الملجأ -شارع الیرموك  6320851 011 زید العساف. د زید العساف. مخبر د

 شارع المالكي -دوار فلسطین  - مخیم الیرموك  6332999 011 أسما شموط. د مخبر شموط
 ٥بناء رقم  - شارع بغداد  633630 0932 / 4452275 011 اكثم اسكندر. د اكثم اسكندر للتحالیل الطبیة. مخبر د

 زبلطاني 102698 0988 / 5419658 011 رافي عربش. د رافي عربش. مخبر د
 جانب مخبز حمامي -الشارع العام  - میدان سكة  282847 0935 / 8820915 011 بالل فھد ناجي. د مخبر ناجي للتحالیل الطبیة

 حي الورود - دمر الغربیة  939226 0944 / 3140145 011 ردینة جبیلي. د ردینة جبیلي للتحالیل الطبیة. مخبر د
 خلف كازیة المھایني -كورنیش المیدان  828342 0991 / 8816777 011 نبال المتوالي. د نبال المتوالي للتحالیل الطبیة. دمخبر 

 ساحة الشھبندر 4465988 011 / 4465977 011 مي المھایني. د مي المھایني للتحالیل الطبیة. مخبر د
 الشارع الرئیسي -الدویلعة  461380 0969 / 4721068 011 خلیل جمیل البدیوي. د خلیل جمیل البدیوي. مخبر د

 شیخ سعد -مزة  6621178 011 لؤي االسدي. د مخبر االسدي للتحالیل الطبیة
 الجسر االبیض 583391 0944 / 3317485 011 محمد تحسین الجباصیني. د مخبر الجسر للتحالیل الطبیة

 اول نزلة الطلیاني -الجسر االبیض  329008 0933 / 3348664 011 عمر حبش. د مخبر عمر حبش
 المحطة -دمر الشرقیة  808395 0955 / 3112275 011 محمد مصطفى حیدر. د مخبر حیدر للتحالیل الطبیة
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 ساحة شمدین -ركن الدین  234723 0933 / 2773837 011 غسان الشنان.د مخبر ركن الدین للتحالیل الطبیة
 وادي المشاریع -مشروع دمر  087619 0992 / 3137387 011 سندس الحاج. د مخبر الدكتورة سندس الحاج

 مقابل مشفى ابن النفیس - ابن النفیس  754726 0944 / 5135377 011 شیراز الجارودي. د شیراز الجارودي. مخبر د
      

     شبكة التشریح المرضي
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز

 البحصة 2311006 011 رفیق بیضون. د رفیق بیضون. مخبر د
 جادة شرف -الصالحیة  2323152 011 رنا سلیمان عطیة. د رنا سلیمان عطیة. مخبر د

 المجتھد أول كورنیش المیدان بناء الحمصي 8814675 011 لینا الحفار. د لینا الحفار. مخبر د
 ٤٠٠مساكن برزة شمال جامع ابراھیم الخلیل فوق محالت  895622 0932 / 5134863 011 تیسیر حسین. د تیسیر حسین. مخبر د

 الشیخ سعد -المزة  612038 0932 / 6668010 011 احمد صالح الدرویش. د الدكتور أحمد الدرویش للتشریح المرضيمخبر 
      

     شبكة مراكز األشعة
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز

 أول طلعة العفیف -مقابل جامع الجسر  -الجسر األبیض  3334537 011 / 3334527 011 غسان سھیل القصیر. د غسان سھیل القصیر. مركز د
 ساحة التربیة شارع الجسر االبیض تحت مصرف التسلیف الشعبي 3335191 011 زكي شیخ غزال. د مركز التصویر الطبي 

 برج الروس 5445409 011 فریدة شاھان. د دار األشعة
 ساحة العباسیین شارع فارس خوري خلف التایم سنتر 910210 0932 / 4616573 011 ھشام جبریل. د ھشام جبریل لألشعة. مركز د

 مقابل مدخل إسعاف مشفى الھالل األحمر - جادة الخطیب  4411716 011 / 4463562 011 فراس قریط. د فراس قریط. مركز د
 بناء صامد -جانب جامع الوسیم  - مخیم الیرموك  6313890 011 نضال صالح. د مركز الفیحاء لألشعة

 ساحة الخطیب -القصور  4455929 011 نوار نجمة. د مركز النجمة الشعاعي التخصصي
 ساحة الشھبندر 4466500 011 یاسر ابراھیم علي. د المركز الطبي الشعاعي

 الجسر االبیض جانب الركن الفرنسي مقابل سیریتل 3317534 011 محمد ادھم الساسة. د محمد ادھم الساسة لالشعة. دمركز 
 مخیم فلسطین شارع فلسطین 576161 0945 / 6315924 011 محمد بالل االمام. د/ نایف العائدي . د مركز الرازي الطبي

 القصاع شارع حلب جانب ساحة العباسیین 337530 0933 / 4446293 011 ھاني البیطار. د مركز التشخیص الشعاعي
 شارع الثالثین 277020 0933 / 6344938 011 وسیم عمایري. د مركز الشرق لالشعة

عیسى توفیق صھیوني للتصویر . مركز د
 بناء درویش - جادة النحالوي  -شارع بغداد الراجع  678430 0944 / 4432430 011 عیسى صھیوني. د والتشخیص الشعاعي
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 مقابل المشفى -المجتھد  8822882 011 / 8833883 011 محمد مازن الكنج العبسھ. د مركز سیریا سكان لألشعة
 موقف الفتح -الشارع العام  -مزة جبل  797971 0944 / 6644200 011 فراس بدور. د عیادة الشفاء التخصصیة لألشعة
 جانب مشفى دار الشفاء الجدید - العدوي  362089 0988 / 4415340 011 عبداهللا النص. د/ مازن الدغلي . د شركة الشفاء للرنین المغناطیسي

 مقابل المدرسة الفرنسیة -شیخ سعد  -مزة  274504 0966 / 6641144 011 محمد كریم. د محمد كریم للتصویر الشعاعي. مركز د
 شارع خالد بن الولید -القنوات  445221 0944 / 2224736 011 عبد الفتاح الحلبي. د دار األشعة

 مقایل مركز اإلطفاء -األمین شارع  -باب مصلى  331740 0944 / 5442736 011 محمد مأمون دعبول. د مركز الدكتور محمد مأمون دعبول لالشعة
 الطلیاني -ضمن المشفى االیطالي  3329404 011 / 3347789 011 زكي شیخ غزال. بشار العجمي و د. د مركز المرنان المفتوح

 قرب اطفائیة الجبة-طریق الشیخ محي الدین  -الجسر االبیض  571111 0957 / 3342766 011 عاصم عوكر. د مركز سیغما للرنین المغناطیسي
        

     شبكة العالج الفیزیائي
 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب

 عین الكرش 2315885 011 معالجة فیزیائیة السید محمد الحمصي
 شارع حلب 454530 0933 / 4444824 011 معالجة فیزیائیة بشار خیر. د
 شارع حلب 772294 0933 / 4451685 011 معالجة فیزیائیة أنطوان لولي. د
 مساكن برزة شارع نادي قاسیون 501310 0933 / 5129707 011 معالجة فیزیائیة قحطان سالمة. د

 بناء المحافظ ١٥الیرموك شارع  227066 0966 / 6376484 011 معالجة فیزیائیة السید نضال حماد
 برامكة طریق الجمارك دوار كفرسوسة 451487 0933 / 2134770 011 معالجة فیزیائیة احمد سامر القوادري. د

 مقابل جامع المحمديمزة فیالت غربیة  550015 0933 / 6111834 011 معالجة فیزیائیة حسان الجندلي.د
 الزاھرة القدیمة شارع االشمر بناء العرفان 801195 0933 / 6302138 011 معالجة فیزیائیة وفیق الذھبي. السید

 برزة -مشفى حامیش  959048 0945 معالجة فیزیائیة یوشع سلیمان. د
 جانب مدرسة االدب العربي -شارع طفارس الخوري  - عباسیین  380042 0933 / 4631831 011 معالجة فیزیائیة محمد سالم الجابي. السید 

 شارع احد -اتستراد تحتاني  - مساكن برزة  670766 0947 / 5141555 011 معالجة فیزیائیة مركز اناس الحسیني للمعالجة الفیزیائیة
 ابو رمانة شارع الجالء بناء الحالق 9371 011 معالجة فیزیائیة ھشام عادل الحكیم. د

      
     شبكة المشافي

 العنوان الھاتف اسم المشفى
 شارع بغداد 4428206 011 / 4410380 011 الطبي الجراحي

 ركن الدین 940250 0956 / 3310600 011 )مشفى ھشام سنان ( المركز الطبي الحدیث 
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 الجسر األبیض نزلة الطلیاني  3326030 011 / 3329404 011 مشفى الطلیاني
 قصاع 4438460 011 / 4419943 011 / 4440460 011 القدیس لویس/ مشفى الفرنسي 

 العباسیین خلف الملعب  5451417 011 / 5451221 011 / 5451218 011 مشفى العباسیین
الجمعیة السوریة لمكافحة / مجمع الشام الطبي 

 ٨بناء المحافظة رقم  -اوتوستراد المزة  643364 0988 / 6665801 011 السرطان

 المیدان 8833443 011 / 8833442 011 / 8833441 011 مشفى المھایني الحدیث
 مالكي 3734925 011 / 3735090 011 مشفى الشامي
 باب مصلى مقابل فرع المرور 2242626 011 / 2233678 011 مشفى الرشید
 أبو رمانة قرب قصر الضیافة  2216364 011 / 2229436 011 / 2228250 011 مشفى التوفیق
 نھایة مساكن الزاھرة جانب قسم الیرموك 696501 0933 / 6349090 011 / 6318716 011 مشفى الرحمة

 السبع بحرات 2310530 011 مشفى الضیاء الجراحي
 شارع خالد بن الولید 2249199 011 مشفى الكندي
 ٨٤تنظیم كفرسوسة فیالت مقسم  2146088 / 2146071 / 2146070 011 مشفى األندلس

 جادة ابي ذر الغفاري -عین الكرش  -دمشق  327282 0962 / 2327281 011 مشفى دار العیون والتجمیل الجراحي
 شارع بغداد  -دمشق  444969 0933 / 4464911 011 مشفى العین واالذن التخصصي

 عدوي االنشاءات خلف جامع االیمان 913913 0932 / 4445043 011 / 4451571 011 مشفى الحیاة
 عین الكرش - شارع بغداد  707202 0955  / 2319612 011 مشفى العربي

 مقابل افران ابن العمید -ابن العمید  -ركن الدین   / 5145700 011 مشفى المنار الدولي بدمشق
 مزة اتستراد مقابل مبنى رئلسة مجلس الوزراء 2126500 011 *مشفى االسد الجامعي 
 بناء الفیحاء - شارع القاھرة  -الزاھرة القدیمة  9593 011 / 8819593 011 مشفى الفیحاء بدمشق
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