
  

  

     شبكة األطباء
 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب

 جانب مشفى النور 650824 0933 / 361136 051 أمراض دم وأورام حازم زاید الویس.د
 فوق استدیو الصداقة -شارع التكایا  381968 0933 / 376250 051 أذن أنف حنجرة خالد عواد الجاسم. د

 جانب الحدیقة المركزیة -مشفى النور  716142 0933 / 378012 051 أذن أنف حنجرة منیب العودة. د
 شارع حسن الطھ 792083 0932 / 226196 051 أذن أنف حنجرة نوري مذري الدوش. د

 فوق صیدلیة درید -شارع حسن الطھ  663946 0933 / 360175 051 أذن أنف حنجرة عمار الفرحان.د
 شارع حسن الطھ - قریة جعفر  792524 0955 / 213556 051 أذن أنف حنجرة حسن حسین الحیط. د

 جانب بصریات مازن - امتداد شارع ستة اال ربع  675367 0933 / 373346 051 أذن أنف حنجرة اسامة المرزوك. د
 مقابل محالت حسن االحمد -شارع حسن الطھ  686413 0933 / 229825 051 أذن أنف حنجرة سامي الحسین. د

 قرب دوار التموین 537639 0933 / 221148 051 أذن أنف حنجرة طالل حیو. د
 دوار التموین  227595 051 أذن أنف حنجرة أحمد حسون. د
 منطقة البوكمال - شارع النھر  638811 0944 / 733269 051 أذن أنف حنجرة یاسین الحمش. د

 جانب مشفى االطفال 238269 0999 / 229231 051 أذن أنف حنجرة سامر الحجي جنید. د
 ١الطابق  -مشفى النور  605838 0944 / 376166 051 أطفال ولید العبدهللا. د

 جانب نظارات ابن سینا - الشیخ یاسین  524675 0944 / 371966 051 أطفال ادریس ھالل الحمید.د
 عبارة الجوزة - شارع ستة اال ربع  626127 0955 / 212080 051 أطفال رافع الحمید. د
 شارع الستة إال ربع  228786 051 أطفال سالم العافص. د

 بناء عبارة خان الحریر - شارع ستة اال ربع  577303 0944 / 240899 051 أطفال محمد زكریا العبود. د
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 مقابل جامع أبو عابد -شارع التربیة  670112 0933 / 223023 051 جراحة بولیة و تناسلیة احمد الجراد. د
 مقابل جسر محمد الدرة -شارع حسن الطھ  760486 0933 / 351318 051 جراحة بولیة و تناسلیة فادي فاروق مصطفى. د
 مقابل حلویات محمود 557239 0933 / 379179 051 جراحة بولیة وتناسلیة ھاني عبد الجبار حمود.د

 فوق صیدلیة منى -شارع ستة اال البع  260755 0944 / 216950 051 جراحة بولیة وتناسلیة بشار المرزوك. د
 اول شارع ستة اال ربع -شارع حسن الطھ  -ابو عابد  224109 0944 / 229219 051 جراحة بولیة وتناسلیة ھاني دھمش. د

 مقابل صیدلیة الفاروق -شارع حسن طھ  221779 0933 / 353599 051 جراحة الكلیة فراس طھ الناصر. د
 شارع المیسات  356157 0933 / 324249 051 كلیة -جراحة بولیة  محمد الناصر. د
 شارع ستة االربع 267340 0944 / 217770 051 كلیة -جراحة بولیة  عبد نجم العبید. د
 شارع ستة االربع -مدینة  -دیر الزور  669959 0955 / 227290 051 روماتیزم مصطفى الرداوي. د

 خاف البحرة -شارع المدرسة  -البوكمال  409098 0944 / 734814 051 جراحة عظمیة عماد عبد الرزاق حیدر. د
 عبارة الجوزة - شارع ستة اال ربع  722974 0933 / 220897 051 جراحة عظمیة معاذ الحسن. د

 فوق محالت طیبة -شارع حسن الطھ  355534 / 318034 051 جراحة عظمیة صبحي جاویش. د
 جانب سینما الزھراء 932555 0933 / 368451 051 جراحة عظمیة عزام ھنیدي. د
 عبارة جراد - شارع ستة اال ربع  650541 0932 / 213095 051 جراحة عظمیة مأمون حیزة. د
 مقابل الحدیقة المركزیة -شارع االنطالق  799247 0933 / 378966 051 جراحة عظمیة زیاد خیر اهللا. د

 شارع حسن الطھ 363863 051 جراحة عظمیة حسین حج حسین . د
 ١الطابق  -مشفى النور  522973 0944 / 355973 051 جراحة عظمیة عالم حسین علیوي. د
 شارع مشفى الزبیر -البوكمال  532478 0944 / 732478 051 جراحة عظمیة محمد خلف حاج زید. د

 شارع ستة االربع 270366 0944 / 211200 051 جراحة عظمیة ذیاب الشوحان. د
 الشارع الرئیسي 222020 051 عینیة شادي طعمة. د
 مقابل الجامع الحمیدي -الشارع العام  225488 0944 / 214606 051 عینیة مالك االبكع. د

 شارع االنطالق 076246 0937 / 360574 051 عینیة حمد حسن الحسن االبراھیم. د
 مقابل مخلوف االسمر -شارع ستة االربع  697534 0944 / 360970 051 عینیة اسماعیل الحمید. د

 مقابل معطرة الورود -شارع ابو عابد  260153 0933 / 223052 051 عینیة غالب عباس بطاح الحصني. د
 طاابق العیادات التخصصي -مشفى النور  997812 0933 / 378996 051 عینیة عبد الوھاب عزاوي. د

 جانب بنك الدم - الرشدیة  755255 0944 / 216177 051 عینیة محمد العبدهللا. د
 شارع ستة اال ربع 389299 0933 / 224477 051 جلدیة نضال فتیح. د
 فوق صیدلیة المطلق - شارع ستة اال ربع  286659 0932 / 220738 051 جلدیة غادة الحمور. د
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 جانب معطرة الورود - عابد شارع جامع ابو  606363 0933 / 226375 051 جلدیة غسان الكضیب العبودي. د
 بناء الجوزة -شارع ستة االربع  482284 0933 / 378008 051 جلدیة طارق زیاد العواك.د

 دوار التموین  663931 0933 / 224197 051 جلدیة مھند زغیر. د
 شارع حسن الطھ 572179 0933 / 367845 051 داخلیة ثائر حسون مصطفى. د
 شارع التكایا 267332 0944 / 353100 051 داخلیة محمد امین النویصر. د
 مقابل صالة الطفل -شارع حسن الطھ  495356 0993 / 215840 051 داخلیة طارق الحكسن الطھ. د

 شارع ستة اال ربع 510234 0944 / 228731 051 داخلیة جابر بدران احمد محیي. د
 شارع ستة اال ربع 496187 0947 / 215500 051 داخلیة راغب الحمید. د

 مقابل معطرة الورود  210073 051 قلبیة -داخلیة  علي حسین حویج. د
 مقابل مدرسة االمین -البوكمال  156195 0966 / 744670 051 قلبیة -داخلیة  عامر الصبیخان. د

 بنایة الجوزة - شارع ستة اال ربع  578996 0933 / 211338 051 قلبیة -داخلیة  سالوم السالم. د
 مقابل صالة االسد 332832 0933 / 215915 051 قلبیة -داخلیة  محمد طھ الحاج طعمة. د

 شارع ستة اال ربع 797492 0933 / 229454 051 قلبیة -داخلیة  صالح الخلف. د
 شارع ستة اال ربع 085970 0944 / 212522 051 قلبیة -داخلیة  یاسر ناجي الحبش. د

 مقابل جامع ابو عاید -شارع التربیة  634321 0933 / 211811 051 قلبیة -داخلیة  انس الجراد. د
 مقابل الحدیقة المركزیة -شارع االنطالق  666304 0933 / 350944 051 قلبیة محمد أحمد السرور. د

 مقابل الحدیقة المركزیة -شارع االنطالق  678578 0933 / 375170 051 قلبیة عمر عواد الشبلي. د
 فوق محالت سیكو -دوار التموین  693530 0992 / 217488 051 قلبیة معمر عبد اهللا حسون العلي. د

 بناء الضللي -الشارع العام  380739 0933 / 218624 051 قلبیة نجدت عطااهللا العاني.د
 قرنة جعفر 380721 0933 / 214288 051 جراحة عصبیة عدنان العواد. د

 مقابل الحدیقة المركزیة -شارع االنطالق  786321 0933 / 378202 051 جراحة عصبیة فیصل جرو الخلیف الحمد. د
 جانب مشفى النور 465378 0994 / 378250 051 جراحة عصبیة محمد حنیش الحسین.د

 مقابل الحدیقة المركزیة 636788 0933 / 377532 051 جراحة عصبیة ھاني الغضب. د
 شارع الستة إال ربع  222145 051 عصبیة أنطوان فطوط. د

 ٢طابق  -الحدیقة المركزیة  -مشفى النور  378237 051 / 377014 051 عصبیة باسل بعاج. د
 فوق صیدلیة منى - شارع ستة اال ربع  319703 0933 / 228435 051 عصبیة ضیاء الدین الجراد. د

 شارع حسن طھ 608183 0933 / 355749 051 عصبیة طھ الخضر. د
 جانب مؤسسة سندس -شارع حسن الطھ  675169 0932 / 366042 051 عصبیة وائل الرباح. د
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 شارع ابو عابد 260786 0944 / 218849 051 غدد صم وسكري غسان العرب. د
 بناء الشیخ عطیة -شارع التربیة  418813 0933 / 211085 051 غدد صم وسكري ایاد الطھ. د

 اال ربع ٦شارع  358342 0932 / 365286 051 نسائیة وتولید فراس الموسى. د
 مقابل مخبر العبدهللا -شارع ستة االربع  254102 0933 / 211162 051 نسائیة وتولید عبد الرزاق العبداهللا.د

 جانب صیدلیة الحافظ -شارع حسن الطھ  594674 0944 / 215136 051 نسائیة وتولید قیس العبد هللا. د
 جانب صیدلیة المنار -شارع التكایا  898008 0932 / 372131 051 نسائیة وتولید ھنادي غنام العلي.د
 شارع ستة اال ربع 554027 0933 / 226416 051 نسائیة وتولید مھا رفیق الفتیح.د
 مقابل بن العبدة -شارع حسن الطھ  965198 0944 / 366109 051 نسائیة وتولید صفاء شیخ السوق. د

 فوق صیدلیة منى -سارع ستة اال البع  632200 0991 / 214498 051 نسائیة وتولید سعید مرزوك. د
 مفرق جعفر -شارع التكایا  991918 0955 / 353100 051 نسائیة وتولید خولة الشیخ. د
 مقابل خلوف االسمر -شارع ابو عابد  507625 0938 / 227906 051 نسائیة وتولید فاروق العباس. د

 فوق بن العبدة -شارع حسن الطھ  610625 0944 / 221205 051 نسائیة وتولید اسامة المال الحساني. د
 شارع حسن الطھ 572277 0932 / 351099 051 نسائیة وتولید طریف بدران. د

 مقابل طاحونة حاج رزوق - جانب حلویات محمود  663980 0933 / 358638 051 نسائیة وتولید عبد المجید شمیط. د
 شارع حسن الطھ عبارة الصباح فوق صوت الشباب   354008 051 نسائیة وتولید ساجدة اسماعیل المفلح. د

 فوق صیدلیة المختار -الشارع العام  354278 0933 / 226464 051 ھضمیة رامي ضللي. د
 جانب مشفى الكمال  -شارع ستة االربع  771001 0944 / 228210 051 ھضمیة حسن مصطفى. د

 بناء حمادي الحسین -الساحة العامة  344055 0932 / 220061 051 جراحة عامة كمال نافع الطھ الصیادي. د
 عبارة دخیل - شارع ستة اال ربع  575117 0933 / 228000 051 جراحة عامة ذیب توماس. د
 مقابل ثانویة غسان عبود -دوار التموین  787851 0933 / 249880 051 جراحة عامة زاھر الشاھر. د
 بناء سیف الدین - الشارع العام   666212 0933 / 358827 051 صدریة محمد السالم. د

 جانب مشفى االطفال -عبارة المضحي  -شارع ابو عابد  590338 0933 / 228343 051 صدریة حیدر الحاج علي. د
 الساحة العامة -البوكمال  300327 0944 / 731645 051 جراحة عامة ایسر السلیمان. د

 الطابق الثاني -مشفى النور  653465 0944 / 361700 051 جراحة صدریة داوود سلیمان النویجي. د
      

     شبكة أطباء المیادین
 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب

 المیادین  700560 051 رأس عنق - أذن أنف حنجرة نوري السعید. د
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 مشفى نوري السعید -المیادین  378874 0944 / 700560 051 أذن أنف حنجرة احمد السالم. د
 المجمع الطبي التخصصي -المیادین  710460 051 أطفال خلفان الحمد. د
 جانب مشفى نوري السعید -المیادین  629993 0966 / 713250 051 أطفال ماھر المرشد. د
 المجمع الطبي التخصصي -المیادین  845303 0955 / 712684 051 جراحة عامة فیصل الغده. د

 مقابل مكتبة النصري -الشارع العام  -المیادین  608960 0933 / 715995 051 جراحة بولیة وتناسلیة بشار العبد اللطیف. د
 جانب جامع التكیة -المیادین  721423 0933 / 710733 051 جراحة بولیة وتناسلیة حسان حمد الصالح. د
 مقابل صیدلیة ابن حیان -المیادین  713082 0944 / 714971 051 جراحة بولیة وتناسلیة محمد موسى العلي. د
 مدخل مشفى السعید -المیادین  587002 0944 / 701202 051 جراحة عظمیة معن اسماعیل النومان. د

 مقابل مشفى نوري السعید -المیادین  083310 0933 / 705430 051 جراحة عظمیة مساعد المحیمد. د
 مشفى نوري السعید -المیادین  923737 0944 / 714294 051 جلدیة عبد الرحمن السالمة. د

 الشارع العام -المیادین  360538 0988 / 714491 051 داخلیة احمد محمد مخلص الرحبي. د
 مقابل مشفى الشاھر  -المیادین  529078 0933 / 700004 051 داخلیة عواد حسین الخلف . د

 المجمع الطبي التخصصي -المیادین  388328 0933 / 714825 051 داخلیة احمد العمر. د
 محمود الشعبي. شارع د -المیادین  732948 0955 / 705806 051 صدریة  مصعب الخلف. د

 مقابل مشفى نوري السعید -المیادین  659300 0944 / 705071 051 صدریة  محمد جاسم اسماعیل. د
 الشارع العام -المیادین  742008 0944 / 714488 051 كلیة بسام حسن حسني. د

 شارع صالح الدین -المیادین  523535 0933 / 713945 051 عینیة حازم عبد اهللا الحسون. د
 شارع صالح الدین -المیادین  292831 0944 / 701377 051 نسائیة وتولید ھویدة الرداوي. د
 جانب بنك الدم -المیادین  683555 0944 / 700515 051 نسائیة وتولید امیر السلطان. د

 مقابل صیدلیة الكندي - عبارة الشعبي  -المیادین  216471 0955 / 700589 051 ھضمیة عایش المحمد السوید. د
      

 العنوان الھاتف االختصاصات اسم المركز

 - أوعیة -جراحة عامة - داخلیة - أطفال -أذنیة نوري السعید . العیادات الخارجیة في مشفى د
 المیادین  700560 051 بولیة -عظمیة - عینیة -نسائیة

      
     شبكة الصیدلیات

 العنوان الھاتف اسم الصیدالني الصیدلیة اسم
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 ساحة التموین 223274 051 نجوى الشیخ. د صیدلیة األمل
 جانب الدكتور حمود الحسین -شارع الخیاطین  -البوكمال  362094 0947 / 745424 051 خالد الخضر. د صیدلیة خالد الخضر

 جانب قھوة السرایا - شارع النھر  557733 0988 / 375770 051 رعد الدخیل. د صیدلیة رعد
 مقابل شحن االكسبرس -الشارع العام  083828 0933 / 377088 051 دارین النجم. د صیدلیة دارین

 جانب مكتب القدموس -المجمع الحكومي 433037 0944 / 217911 051 محمد مھجع. د صیدلیة محمد مھجع
 جانب الثانویة الشرعیة -شارع الجبیلة  -المنطقة العقاریة الرابعة  210543 051 / 216543 051 ماھر بقجة جي. د صیدلیة ماھر بقجة جي
 جانب نظارات ابن سینا -شارع حسن المشھور  490072 0944 / 379504 051 عاصم الغدیر. د صیدلیة عاصم الغدیر

 جانب مدیریة الناحیة - ناحیة ذیبان  850271 0945 / 377991 051 راشد االبراھیم. د صیدلیة السعید
 الموقف االول -شارع الوادي  242528 0988 / 325438 051 محمد جراد. د صیدلیة محمد جراد

 جانب محالت البھلول -دوار غسان عبود  312077 0933 / 369883 051 لولوة محي الدین خلیفة. د صیدلیة لولوة محي الدین خلیفة
 شارع حسن الطھ 626141 0933 / 358472 051 رانیا جمیان. د صیدلیة رانیا جمیان

 طریق عام دیر الزور ابو كمال -العشارة  095644 0956 / 762725 051 سھام بقجة جي. د صیدلیة مشفى الحكمة
      

     شبكة صیدلیات المیادین
 العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة

 الشارع العام -المیادین  715893 051 عبد اهللا السالم. د صیدلیة االحسان
      

     شبكة المخابر
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز

 جانب صیدلیة الھدى - شارع ستة إال ربع  836359 0962 / 218121 051 قحطان محمود الخلف قحطان الخلف. دمخبر 
 شارع حسن طھ 366108 051 محمد سعید البعاج. د سعید البعاج. مخبر د 

 الساحة العامة -الشارع العام  534553 0933 / 223121 051 قصي دھمش. د قصي دھمش. مخبر د
 سوق ستة إال ربع 505226 0944 / 213980 051 ھبھ العشاوي. د ھبھ العشاوي. مخبر د

 شارع حسن طھ  459516 0933 / 227832 051 انمار حسن حسني. د مخبر انمار حسن حسني
 مقابل أزیاء الملیونیرة - شارع ستة إال ربع  357783 0944 / 226649 011 عبد العزیز علي الخلف. د عبد العزیز الخلف. دمخبر 

 شارع حسن الطھ 905168 0955 / 214314 051 محمد عمار اسمیر. د محمد عمار اسمیر. مخبر د
 مقابل باب الحدیقة المركزیة -شارع االنطالق  378952 051 / 378951 051 یاسر ابراھیم الصالح. د یاسر ابراھیم الصالح. دمخبر 
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 جانب بصریات ابن سینا -شارع حسن الطھ  495490 0933 / 222227 051 كندة فیصل علوني. د كندة فیصل علوني. مخبر د
 فوق نظارات الرشید - شارع الھجانة  -البوكمال  781220 0933 / 745492 051 ناصر رجب. د مخبر الناصر

 فوق محل الملیونیرة لأللبسة - شارع ستة إال ربع  216676 / 221807 051 أنور البعاج. د أنور البعاج. مخبر د
 شارع ستة اال ربع -دیر الزور  219394 051 أحمد صبحي الكنامة. د مخبر كنامة
 جانب مشفى النور -مقابل الحدیقة العامة  274809 0955 / 359696 051 منیر علي فرج عشیش. د مخبر عشیش

 تقاطع شارع ستة االربع مع شارع التربیة 747358 0932 / 215556 051 أماني مزروك. د أماني مزروك. مخبر د
 مقابل حلویات أحمد - قرنة جعفر  322715 051 / 367446 051 ملكة الحسین. د ملكة الحسین. مخبر د

 مقابل جامع أبو عابد -دوار التموین  651462 0944 / 223797 051 محمد حیدر أفندي. د محمد حیدر أفندي. مخبر د
      

     شبكة مخابر المیادین
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المخبر

 الشارع العام -المیادین  858552 0944 / 711472 051 محمود ھدبان الخلف. د محمود ھدبان الخلف. مخبر د
 شارع الفرات -المیادین  305393 0933 / 711821 051 عدنان عبد اللطیف الضویحي. د مخبر المیادین
 العام الشارع -المیادین  705000 0965 / 704697 051 وسیم ھاشم البطاح. د مخبر الھاشم

 شارع الجیش -المیادین  348860 0933 / 710359 051 یاسر الحمش. د یاسر الحمش. مخبر د
      

     شبكة مراكز األشعة
 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز

 فوق صیدلیة الفاروق -شارع حسن طھ  527383 0933 / 227448 051 محمد عبد الجبار الكبیسي. د الكبیسي الشعاعيمركز 
 جانب مشفى الكمال -شارع ستة االربع  735579 0967 / 226070 051 الشفیع علیوي. د الشفیع علیوي. مركز د

      
     شبكة األشعة بالمیادین

 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز
 طابق أول -نوري السعید . مجمع د -المیادین  976486 0955 / 703930 051 ابراھیم الصالح. د ابراھیم الصالح. مركز د
 جانب مشفى السالم -المیادین  703767 051 سیرین صفوان المشرف. د سیرین المشرف. مركز د

      
     شبكة العالج الفیزیائي
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 العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب
 فوق صیدلیة المطلق -شارع ستة االربع  696738 0933 / 220738 051 معالجة فیزیائیة السید عصام رمضان

 منطقة الشیخ یاسین 684259 0944 / 351513 051 معالجة فیزیائیة ثلیج الجاسم. د
 مقابل فندق زیاد -خلف المحافظة القدیمة  522816 0956 / 221174 051 معالجة فیزیائیة قیس الصبیح. د

      
     شبكة التشریح المرضي بدیر الزور

 العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز
 مقابل مشفى الدكتور قحطان المحمد 376689 051 أحمد نجاح المشرف. د أحمد نجاح المشرف. مركز د

      
     شبكة المشافي

 العنوان الھاتف اسم المشفى
 دیرالزور مقابل الحدیقة المركزیة 099714 0935 / 377992 051 / 9988 051 مشفى النور

 قرنة جعفر -شارع التكایا  351136 051 / 358394 051 قحطان المحمد. مشفى د
 البوكمال - طریق عام دیر الزور  -العشارة  095644 0956 / 9888 051 / 762725 051 مشفى الحكمة

 شارع مطعم السالم -البوكمال  567776 0954 / 770372 051 مشفى عائشة الخیري
 شارع النھر 370827 051 / 370826 051 مشفى السید

 كورنیش -دیر الزور  0955783605 / 210206 051 / 221341 051 مشفى بدري عبود
      

     شبكة مشافي المیادین
 العنوان الھاتف اسم المشفى

 طریق القنوات 700560 051 / 713118 051 نوري السعید. دمشفى 
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