
رقم الهاتف رقم الموبايل العنوان المنطقة المدينة االختصاص نوع مقدم الخدمة اسم الطبيب اسم مقدم الخدمة

0112310168 963933265695 تقاطع شارع الثورة مع شارع بغداد الثورة. ش دمشق الجراحة العامة طبيب سمير جميل حجار سمير حجار

0112315535 963933231553 5بناء النحاس ط- جانب جامع الطاووسية  بور سعيد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب طريف محمد قحطان العيطة طريف العيطة

0114414589 963944323885
شارع عبد- مقابل مجلس الوزراء القديم   

الرحمن الغافقي
سبع بحرات دمشق الجراحة البولية طبيب زياد عبد السالم عياش زياد عياش

0113335191 963933221718
بناء مصرف التسليف-شارع نسيب البكري  

1ط-الشعبي 
الجسر األبيض دمشق الجراحة البولية طبيب

 محمد رشدي محمد اديب

العطار
محمد رشدي العطار

0114413611 963944287507 شارع فارس الخوري عباسيين دمشق الجراحة العامة طبيب نبيل امير لقطينة نبيل لقطينة

0113342032 963933474176 مقابل الركن الفرنسي- شارع نسيب بكري  الجسر األبيض دمشق جراحة األوعية طبيب محمد علي زهير النحاس محمد علي النحاس

0112312110 963944212845
ط - بناء فندق اسيا (1)

مقابل جسر فكتوريا
بحصة دمشق جراحة األوعية طبيب هاشم محمد صقر هاشم صقر

0112318247 963944441018 1بناء شرف رقم  سبع بحرات دمشق الجراحة العظمية طبيب نبيل كامل السالك نبيل السالك

0113328864 963933330490 دخلة كافيتريا يا مرحبا عرنوس دمشق الجراحة العصبية طبيب عصام ميخائيل نهري عصام نهري

0114718195 963933331423
جانب مركز الدويلعة- طريق الكباس   

الصحي و معهد الرائد
دويلعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب نهاد جميل عساف نهاد عساف

0118820199 963944281818 جانب صيدلية الكواكبي- كورنيش الميدان  ميدان دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب محمد ايمن الحموي محمد ايمن الحموي

0115422915 963933311435 جانب جامع الثقفي الطابق األول باب توما دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسكندر سعيد اسكندر سعيد

0114475611 963958482408 شارغ فارس الخوري عباسيين دمشق األمراض الجلدية طبيب ريم موسى سعد ريم سعد

0114420934 963944212111 جانب كازية الجد ساحة التحرير دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب اليان الياس مسعد اليان مسعد

0112324118 963933948022 جانب مشفى الشرق دمشق أيار29. ش أمراض الجهاز الهضمي طبيب زبيدة عبد هللا عبد هللا زبيدة عبدهللا

0114423933 963933394543
بناء دار- ازبكية مقابل كازيه عوض   

التشخيص الشعاعي
بغداد. ش دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب جالل وصفي يونس جالل يونس

0114438460 963933331421 ضمن عيادات المشفى الفرنسي قصاع دمشق األمراض الداخلية طبيب عدنان ابراهيم يوسف عدنان يوسف

0115416000 963944265334 شارع القدس- اول اتوستراد الزاهرة الجديدة  زاهرة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب بدر الدين علي محسن بدر الدين محسن

0113312113 963933491234
  الطابق12منتصف شارع الحمراء بناء رقم 

فوق ألبسة القولي للحوامل- الثاني 
الحمراء. ش دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب

 محمد معتز عبد الستار

عباس
محمد معتز عباس

0114419850 963933415550 جادة العاني بناء شرف ط أرضي العابد. ش دمشق طب األطفال طبيب هالة طارق الخاير هالة الخاير

0118814289 963944418707
أول مفرق الزاهرة مقابل- دوار باب مصلى   

نادي المجد
باب مصلى دمشق طب األطفال طبيب احمد السحار احمد السحار

0113327017 963933225425 جادة كرد علي الجسر األبيض دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب زياد انور باغ زياد باغ

0112233330 963944343636 امتداد شارع خالد بن الوليد شويكة خالد بن الوليد. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب محمد رسالن العجق محمد العجق

0114462663 963944212523 26جادة مارسيل كرامة بناء  قصاع دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ماهر سليم مبيض ماهر مبيض

0112323295 963944257000
الطابق- بناء شرف - دخلة مجمع السندس   

- الثالث
دمشق أيار29. ش أمراض العين وجراحتها طبيب جورج الياس العربجي جورج العربجي

0113312921 963944214099 13بناء رقم  الحمراء. ش دمشق أمراض الدم طبيب زاهرة  عبد الرحمن الفهد زاهرة الفهد

0115428906 963988457167
 امتداد شارع بغداد مقابل باب االسعاف

لمشفى الفرنسي
بغداد. ش دمشق طبيب أسنان ميشيل جرجي بني ميشيل بني

0116623269 963988264415 مقابل جامع الزهراء- طلعة االسكان  المزة دمشق صيدلية احمد الطحان صيدلية الزهراء الحديثة

0114416420 963933238009 قبل فندق أرميتاج- بناء مطعم أهل الشام  عرنوس دمشق صيدلية رحاب المصري الزعيم صيدلية الزعيم

0114423242 963933366766 ساحة العباسيين عباسيين دمشق صيدلية فادي ادمون عبد النور صيدلية فادي عبد النور

0113122266 963933369580 10مقابل مطعم الكوخ جزيرة  مشروع دمر دمشق صيدلية روان زياد درويش صيدلية روان درويش

0114444717 963932556605 جانب جامع الحسين- ساحة القصور  قصور دمشق صيدلية مها جوزيف شلبي صيدلية مها شلبي

0114411022 963933676664 شرقي حديقة التجارة تجارة دمشق صيدلية بسام سليم نونة صيدلية بسام نونة

0113319103 963954955888 سبكي- شارع الروضة  ابو رمانة دمشق مخبر
نزار+ اياد نزار قطرنجي   

منير قطرنجي
مخبر القطرنجي

0114451539 963944236657 بناء الحفار- جانب حلويات الوسام  حلب. ش دمشق مخبر رانيا انطون دياب مخبر عبسي

0112778325 963933338125 شارع عبد الغني النابلسي شيخ محي الدين دمشق مخبر
 محمد مازن محمد عدنان

النابلسي
مخبر النابلسي

0114465977 963966444026
مواجه صيدلية- امتداد بيتزا رومانتيكا   

المزرعة
ساحة الشهبندر دمشق مخبر مي المهايني مي المهايني

0116663054 963935810417 بناء كوين سنتر سيتي مول المزة دمشق مخبر سمر محمد فاروق القدسي
عصام المرادي. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0115123442 963933660018 مساكن برزة اوتستراد اول قرب جامع الخليل برزة دمشق مخبر ميساء قاسم النسمة مخبر الخليل

0113117416 963953322327
مقابل مطعم- 25البرج - ب 10جزيرة   

الكوخ
مشروع دمر دمشق مخبر سوسن عمر بوري مخبر المستقبل للتحاليل الطبية

0115444335 963933401435 برج الروس دخلة كنيسة الصليب قصاع دمشق مخبر انطون الياس ناصيف انطون ناصيف. مخبر د

0114464342 963933446778 دخلة مطعم الريان العابد. ش دمشق مركز أشعة بسام عالء الدين الحافظ بسام الحافظ. مركز د

0113335191 963933240340
بناء- شارع الجسر األبيض - ساحة التربية   

1مصرف التسليف الشعبي ط
الجسر األبيض دمشق مركز أشعة زكي الشيخ غزال زكي الشيخ غزال. مركز د

0113338877 963944558455
أول طلعة العفيف على- مقابل جامع الجسر   

اليمين
الجسر األبيض دمشق مركز أشعة غسان سهيل القصير

غسان القصير. مركز د  

للتصوير الطبي

0114428592 963967700677 خلف الملعب- ساحة العباسيين  عباسيين دمشق مشفى عدنان ناصيف مشفى العباسيين

0114451755 963933213776 شارع بغداد بغداد. ش دمشق مشفى عماد التاجي المستشفى الطبي الجراحي

0112320388 963944360531 أول شارع بغداد سبع بحرات دمشق مشفى حسام الدين دياب مشفى الضياء الجراحي

0112241999 963933747522 مقابل جامع زيد بن ثابت خالد بن الوليد. ش دمشق مشفى ياسين االسطه دمشق- مشفى الكندي 

0113734926 963935396839 جنوب حديقة تشرين مالكي دمشق مشفى عامر الدردري مشفى الشامي

الطبية الخدمات مزودي جدول  



0114441932 963944363991 مقابل مجلس الوزراء القديم- شهبندر  سبع بحرات دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب مروان اسعد نصري مروان نصري

0114438460 963999487209 مقابل كنيسة كيرلس قصاع دمشق مشفى فكرية محفوظ الفرنسي-مشفى القديس لويس

0112126500 963955793170 خلف كلية الطب كفر سوسة دمشق مشفى جابر ابراهيم دمشق- مشفى االسد الجامعي 

0113121539 963966667474 الجزيرة التاسعة مشروع دمر دمشق مشفى ذياب الفاعوري

 الهيئة العامة لمستشفى الشهيد

 باسل األسد ألمراض

دمشق- وجراحة القلب 

0113324532 963933336123 مقابل حلويات الرئيس- اول نزلة الطلياني  طلياني دمشق مخبر محمد غياث عناية مخبر العناية الطبي

0114447140 963933330441
 البناء المالصق لشعبة تجنيد االزبكية

القبو -
مرشد خاطر دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب منير بشارة حزي منير حزي

0112316156 963944544530 جانب المركز الثقافي الروسي دمشق أيار29. ش الجراحة العامة طبيب طالل وجيه جروج طالل جروج

0114411988 963933744474 مقابل محطة الجد- ساحة التحرير  بغداد. ش دمشق مخبر سامي سامي سابا مخبر سابا للتحاليل الطبية

0114443390 963944629335 جانب النوازيت الغساني قصور دمشق صيدلية رويدة لويس درغام صيدلية رويدة درغام

0112313717 963937167600 دخلة سوق ساروجة الثورة. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب فريد جرجس ديب فريد ديب

0113311668 963935642221 3طابق, فوق محالت الفارس, بناء صباغ طلياني دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب مازن علي طوقاتلي مازن طوقاتلي

0112239269 963944712643
طابق-جانب فندق سميراميس وسينما دمشق   

ثاني
فيكتوريا دمشق الجراحة العامة طبيب عبد الحميد القوتلي عبد الحميد القوتلي

0112320445 963944645252
 جسر الثوره برج االء طابق اول جنوب

المصالح العقاريه
الثورة. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب محمد جهاد معروف اللحام محمد جهاد اللحام

0112222488 963988617414 قبل الكازية- جانب الصيدلية المركزية  خالد بن الوليد. ش دمشق مركز طبي اتحاد عمال دمشق مركز الرعاية الصحية

0112312175 963933334175 دخلة سوق ساروجة الثورة. ش دمشق محل نظارات رجائي عساف الزحم مركز الرجائي للبصريات

0114428299 963933535399

اتجاه مركز- شارع عبد الرحمن الغافقي   

جانب الهالل االحمر- الفنون أدهم اسماعيل   

3رقم - السوري 

ساحة الشهبندر دمشق الجراحة العامة طبيب مروان لطفي الجبان مروان الجبان

0112720009 963944311363
  جانب صيدلية4مقابل افران ابن العميد رقم 

أحمد ماهر
ركن الدين دمشق طبيب أسنان

 محمد خالد مصطفى حامد

ناجي
محمد خالد حامد ناجي

0116625736 963933575736 جانب صيدلية سري- خلف ملعب الجالء  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب خليل ابراهيم خليل خليل خليل

0113125491 963944328728 مشروع دمر طابق ارضي5برج  - 11جزيرة  دمشق طب األطفال طبيب مصون حسام السعدي مصون السعدي

0114421975 963944348586 مقابل مدرسة بسام حمشو تجارة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب شادي عزات خلوف شادي خلوف

0112324129 963933443655 مقابل مشفى الشرق دمشق أيار29. ش الجراحة العامة طبيب الياس جرجي محسن الياس محسن

0115416462 963933424233 دخلة كنيسة الصليب- برج الروس  قصاع دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب حسان حنا الالطي حسان الالطي

0115137682 963944622711
بناء- موقف االغا - مساكن برزة   

مقابل26 MTN
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ميخائيال ليفيا ميهاي ناصيف ليفيا ناصيف

0114420971 963944314111 جانب مشفى الفرنسي قصاع دمشق مخبر تشريح مرضي حنان انطون عقل حنان عقل. مخبر د

0113337479 963944400447 مدخل الشعالن عرنوس دمشق األمراض العصبية طبيب سمير محمد الروماني سمير الروماني

0113347830 963933314473 سوق الخضرة شعالن دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب توفيق مرعي مهجع توفيق مهجع

0114455322 963933428181 خلف جامع االيمان مزرعة دمشق مشفى شادي ظافر بيطار دمشق- مشفى الحياة 

0112322894 963932781888 مقابل بنك سوريا والخليخ- جادة شرف  دمشق أيار29. ش األمراض الجلدية طبيب منير نعوم حايك منير حايك

0932518757 963940612052 دخلة ديروان جانب د فريدة شاهان برج الروس دمشق طبيب أسنان عالء الياس يازجي عالء يازجي

0113319301 963944267323 سوق الخضرة شعالن دمشق الجراحة العامة طبيب فاخر عالوي الحميد فاخر الحميد

0113313324 963944260787
مقابل الركن الفرنسي- شارع نسيب بكري   - 

1بناء الست ط
الجسر األبيض دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب قصي محمد صالح بربندي قصي بربندي

0113319301 963933606363 سوق الخضرة شعالن دمشق األمراض الجلدية طبيب
 غسان حسن الكضيب

العبودي
غسان الكضيب العبودي

0113135780 963935282294
بناء جوخدار للمنظفات- نزلة المستوصف   - 

1ط
دمر البلد دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب مالك يوسف االبكع مالك االبكع

0114412390 963944212484 موقف السادات بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب بشار انطون الجناوي بشار الجناوي

0115433003 963933506014
جانب_مقابل النادي العائلي- برج الروس   

مطعم الفهد
قصاع دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب يوسف بشارة زغبور يوسف زغبور

0114473510 963933227225 دخلة مشفى الغزالي مرشد خاطر دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب طرفة سهيل فاضل طرفة فاضل

0118837343 963933255714 جانب جامع المنصور- اول كورنيش الميدان  ميدان دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عاطف  سامي ابراهيم عاطف ابراهيم

0115427366 963932495110 شارع بطرس البستان- بناء صوص ونجار  برج الروس دمشق طبيب أسنان ميشيل نقوال زعرورة ميشيل زعرورة

0116666885 963933431431
كوين سنتر )بناء السيتي مول - مزة غربية   

M طابق (
المزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب

 لؤي محمد ظافر درجزيني

نحاس
لؤي نحاس

0114484743 963944331723 موقف السادات بغداد. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب هدى جرجي اوبر هدى اوبر

0114418246 963944363343 36بناء  حلب. ش دمشق صيدلية ساندرا كحال صيدلية ساندرا كحال

0114436054 963933409083 خلف ملعب العباسيين عباسيين دمشق صيدلية يوسف سليم نونه صيدلية يوسف نونة

0113316410 963944942909
اول شارع االرجنتين- من جهة الفو سيزن   

خلف مدرسة ابن خلدون
تجهيز دمشق صيدلية نسرين محمد حمدي السقا صيدلية نسرين السقا

0115428789 963990211067 مقابل مدرسة المحبة الخاصة-دخلة العازرية باب توما دمشق صيدلية روال شحادة شاهين صيدلية روال شاهين

0114458996 963988790303 خلف جامع الفردوس ساحة التحرير دمشق صيدلية روال جوارجوس فارس صيدلية روال فارس

0116618797 963956561000 مقابل مشفى الرازي- أوتوستراد المزة  المزة دمشق صيدلية سمر محمد ديب دعبول صيدلية سمر دعبول

0116347347 963992522106 مقابل مستوصف التضامن- شارع الجالء  تضامن دمشق صيدلية طارق امين حميد صيدلية طارق حميد

0114459283 963933577488 شارع الشالل مزرعة دمشق صيدلية راني النحوي صيدلية راني النحوي

0116665006 963944394160
امتداد جمعية المواساة- خلف مشفى االطفال   

الخيرية
المزة دمشق صيدلية منى عدنان الصواف صيدلية منى الصواف

0112324216 963944476560
مقابل بنك سورية- دخلة مشفى الشرق   

فوق نظارات- والخليج 
دمشق أيار29. ش

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب

 عبد الرزاق ابراهيم هالل

اليوسفي
عبد الرزاق اليوسفي

0118833929 963932347873
على- مقابل كراجات نهر عيشة - ثريا   

امتداد سيرياتيل الميدان
ميدان دمشق مخبر سلمى ابراهيم الشياح مخبر الشياح للتحاليل الطبية

0114444302 963933615907 جادة الخطيب السادسة قصور دمشق صيدلية لينا ابراهيم سابا صيدلية لينا سابا



0116625854 963933223359
جانب طوارىء- بعد طلعة فالفل على كيفك   

الكهرباء
المزة دمشق مخبر سامر علي محمود مخبر سامر محمود

0114723756 963933539935 جانب المستوصف الدويلعة الصحي- كباس  دويلعة دمشق مخبر نجاة الياس نعمة مخبر الفايز

0116611434 963933922033 33/موقف االسكان د المزة دمشق مخبر علي مازن محمد زهير البابا دمشق-المخبر العلمي

0114453295 963944267610 مدخل مدرسة المعونة-مقابل المشفى الفرنسي قصاع دمشق مخبر رياض غبريل شلهوب مخبر رياض شلهوب

0112131092 963992284736
 شارع المجتهد موقف الملجأ طابق اول بناء

14/ رقم 
مجتهد دمشق مخبر نجيب محمد السيد أحمد مركز النجيب للتحاليل الطبية

0112777890 963933514552
جانب صيدلية ابن النفيس- شارع ابن النفيس   

بين موقف المدرسة وجسر النحاس -
ركن الدين دمشق مخبر حكمت عبد المجيد طهراني دمشق- مخبر الرازي 

0112316489 963944231975 2ط- بناء فندق آسيا  بور سعيد. ش دمشق مخبر محمد بهاء محمد خير الوتار الوتار

0114415164 963944307995 شارع كعب بن زهير- ساحة القصور قصور دمشق مخبر رجى شاغوري رجى شاغوري

0115440761 963933665228 بناء المؤسسة االستهالكية- منطقة القشلة  باب توما دمشق مخبر جورج الياس كناكري مخبر كناكري للتحاليل الطبية

0112311733 963944469199
بناء- مقابل كازية االزبكية - موقف االزبكية   

31رقم 
بغداد. ش دمشق مخبر ياسين مصطفى دوارة مخبر دوارة للتحاليل الطبية

0114454299 963933430483 جادة الشاعر القروي بناء صالة الخطيب بغداد. ش دمشق مخبر الفريد يوسف منصوريان
 مخبر منصوريان للتحاليل

الطبية

0114444882 963933338328 مقابل كازية عوض بغداد. ش دمشق مخبر ربيع الرستم مخبر الرستم

0112311813 963944396463
 خلف سينما السفراء جادة فتحي األتاسي بناء

الوتار
دمشق أيار29. ش مخبر سمير محمدخير خواجكية مخبر خواجكية للتحاليل الطبية

0114420595 963944396463 مقابل وزارة المالية- شارع بغداد الراجع  سبع بحرات دمشق مخبر
 احمد مازن محمد خير

الواحدي
مخبر الواحدي للتحاليل الطبية

0112722305 963944444620 موقف جسر النحاس- الشارع العام  ركن الدين دمشق مخبر باسم ديار بكرلي باسم ديار بكرلي. مخبر د

0114452275 963932633630 قبل مشفى الهالل االحمر مرشد خاطر دمشق مخبر اكثم احمد اسكندر اكثم اسكندر. مخبر د

0115137005 963944755444 موقف المؤسسة- مساكن برزة برزة دمشق مخبر هيثم حسن حمدان مخبر الهيثم

0114417641 963944335038 دخلة مخفر عرنوس- شارع الباكستان  عرنوس دمشق صيدلية زابيل واهان سيتكيان صيدلية زابيل

0112720220 963933220990
خلف جامع- شارع الهجرة والجوازات   

صالح الدين
ركن الدين دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب حسن محمد غباش حسن غباش

0114431765 963932035820 موقف المعرض مرشد خاطر دمشق صيدلية ناريمان الحموي صيدلية الرحاب

0114453883 963944886480 ساحة جورج خوري قصاع دمشق صيدلية ثناء عونة بيطار دمشق- صيدلية المعونة 

0114411005 963933665258 خلف مشفى دار الشفاء- انشاءات  عدوي دمشق صيدلية ربا عبد المسيح ميرزا صيدلية ربا ميرزا

0112238766 963933665262
فوق المصرف- مجمع فيكتوريا التجاري   

9التجاري السوري رقم 
فيكتوريا دمشق مخبر محمد سعيد عمر حبش حبش للتحاليل الطبية

0113348664 963933329008 مقابل الدكتورة هازار جيكو- نزلة الطلياني  طلياني دمشق مخبر عمر حبش عمر حبش. مخبر د

0114457062 963933475498 مقابل حديقة السنابل- شارع الكندي  قصور دمشق صيدلية شذا عزيز نقوال صيدلية شذا نقوال

0115421713 963933661641 ساحة برج الروس برج الروس دمشق صيدلية ليلى رزق هللا هيكل صيدلية البرج

0114426215 963932552001
جانب كنيسة يسوع- جادة أبو خليل القباني   

نور العالم وجامع الحسين
غساني دمشق صيدلية جولييت عيسى رحال صيدلية رحال

0114465471 963944501032
بناء- جادة جميل صليبا - موقف المعرض   

هواري
بغداد. ش دمشق مخبر فراس رياض البزرة مخبر علبي و بزرة

0114463195 963933226220 جانب مخبز الشهبندر- اتجاه مطعم الشالل  ساحة الشهبندر دمشق صيدلية هال جاسم مشهداني صيدلية هال مشهداني

0113317485 963942331115 ساحة الجسر األبيض الجسر األبيض دمشق مخبر
 احمد خلدون محمد تحسين

جباصيني

 مخبر جباصيني للتحاليل

الطبية

0114411162 963944337188 دخلة مصرف التمويل- مقابل مطعم مرايا  الباكستان. ش دمشق مخبر عزيز محمد الغباش عزيز الغباش. مخبر د

0112713341 963944512271

جانب طوارئ- اتوستراد ابن النفيس   

بناء الرقابة- موقف المؤسسة - الكهرباء   

مقابل اسعاف مشفى المنار- المالية 

ركن الدين دمشق مخبر روال محمد علي حمود مخبر روال حمود

0116617575 963941557087 شيخ سعد جادة العلم خلف مشفى االطفال المزة دمشق مخبر بسام سليمان زيود مخبر الفا

0112320448 963991158899 دخلة مشفى الشرق دمشق أيار29. ش أمراض العين وجراحتها طبيب مجد الياس عوض مجد عوض

0113316296 963933446263
خلف- جانب مصرف التسليف الشعبي   

مفروشات اسامة
الجسر األبيض دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سحر فواز الجغامي سحر الجغامي

0112312082 963933208323 مواجه كازية األزبكية بغداد. ش دمشق صيدلية منال مامون االدلبي صيدلية منال االدلبي

0115434180 963966068578 اول بستان الدور منطقة صناعية دمشق صيدلية
 الدكتور سهير عبدالقادر

محسن
صيدلية المحسن

0113122526 963932382384
طريق بيروت القديم بجانب بروستد- الجسر   

الزهراء
دمر البلد دمشق صيدلية رنا عزت شعالن صيدلية رنا شعالن

0113311433 963955949000 جانب بنك الشام االسالمي- ساحة النجمة  ابو رمانة دمشق صيدلية احمد محمد زرزور صيدلية احمد زرزور

0112255321 963944689916
جانب بللور الحموي- شارع ابوبكر الصديق   

ومجموعة المهندس احسان البحرة
مجتهد دمشق صيدلية مها عبد الحليم تنبكجي صيدلية تنبكجي

01131164790 963944935024
اخر خط- حي الورود - دمر الغربية   

السرفيس
مشروع دمر دمشق صيدلية غفار احمد حيدر صيدلية غفار حيدر

0114462648 963934818169 مقابل مشفى الهالل- موقف السادات  مرشد خاطر دمشق مخبر عدنان محمد الخطيب مخبر الخطيب

0115429557 963952846354
سكن اساتذة الجامعة- الزاهرة الجديدة   - 

جانب ابراج الشاغور
زاهرة دمشق صيدلية امل احمد خزعة صيدلية االمل

0114470720 963933271627 خلف مالية دمشق- ابو جرش السادسة  طلياني دمشق صيدلية عالية نبيل عمران صيدلية عالية

0116667920 963944336949 الشيخ سعد مشفى جمعية المواساة الخيري المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اسماعيل جمال الدين علي اسماعيل علي

0116615455 963991053555
 الشيخ سعد الشارع العام جانب صيدلية

18الحنفي بناء رقم 
المزة دمشق طب األطفال طبيب

 محمد وائل محمد عبد

الرحمن الدغلي
محمد وائل الدغلي

0114455003 963933618203
اخر طلعة سوق- شارع جابر بن حيان   

الخضرة
تجارة دمشق مخبر ربا داود فرح مخبر الشام

0114429660 963933474893
مقابل مجلس - (الغافقي)شارع الشهبندر   

الوزراء القديم
سبع بحرات دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب احمد جالء الدين نابلسي احمد نابلسي

0112318547 963944388094 جانب فندق فينيسيا بحصة دمشق الجراحة العصبية طبيب ابراهيم علي محمود ابراهيم محمود

0114456311 963944484436 8رقم - جادة كعب بن زهير  قصور دمشق األمراض الداخلية طبيب ميشيل جميل خوري ميشيل خوري

0114428055 963933452789 مقابل السفارة البلغارية عرنوس دمشق طبيب أسنان وهب محمد زيود وهب زيود



0114429704 963944456455 14شارع فارس الخوري  عباسيين دمشق مخبر ابراهيم حنا فضول مخبر فضول

0113314797 963933210586 3سوق المعرض ط- شهداء  صالحية دمشق جراحة األوعية طبيب فريز تركي صقر فريز صقر

0114436895 963933318695 شارع عمر المختار طلياني دمشق مخبر ناجي سابا ناجي سابا. مخبر بيوسنتر د

0114462943 963933542277 مقابل مشفى الزهراوي قصاع دمشق مخبر شبل عفيف الخوري مخبر القصاع الطبي

0115427706 963933330903 بناء مارينا قصاع دمشق الجراحة العامة طبيب اتناس جورج بقلة اتناس بقلة

0114476212 963933593424 جانب موقف باصات التل عدوي دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ديمة سليمان عدوان ديمة عدوان

0112228713 963944520298 مقابل موقف الشويكة خالد بن الوليد. ش دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد عماد ياسين زريق محمد عماد زريق

0116620343 963999486957 مقابل المدرسة الفرنسية-الشيخ سعد المزة دمشق الجراحة العامة طبيب ياسين علي يونس ياسين يونس

0114722166 963944440947 اول طريق جرمانا جانب دير مار بولس دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب بسام جورج لفلوف بسام لفلوف

0112319973 963933665846 الدحداح- موقف المعرض  بغداد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب هشام أسعد جروس هشام جروس

0113349251 963933215040 مقابل دخلة الشعالن الحمراء. ش دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب دارين رياض مالك دارين مالك

0115624473 963933391040 قرب دير ابراهيم الخليل- كشكول  دويلعة دمشق األمراض الداخلية طبيب جورج فرحان عساف جورج عساف

0113337520 963999628738 مقابل حلويات سميراميس- موقف نورا  ابو رمانة دمشق األمراض الداخلية طبيب احمد مالذ توفيق البرهاني احمد مالذ البرهاني

0116632727 963944278112
601طلعة المشفى العسكري - الشيخ سعد  - 

خلف كازية الشيخ سعد
المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب بدر علي سلوم بدر سلوم

0113336329 963944313314 حبوبي ثاني شعالن دمشق األمراض الداخلية طبيب محمد معتز نظمي الفرا محمد معتز فرا

0114413735 963944767734 خلف شعبة التجنيد- أزبكية  بغداد. ش دمشق أمراض المفاصل طبيب وفاء مرعي بطحة وفاء بطحة

0116622757 963933752874
  مسكن14شارع عمر الخيام بناء رقم  14

مزة جبل-6
المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب معن ذوقان قرقوط معن قرقوط

0112323525 963944410941 خلف مشفى الشرق دمشق أيار29. ش أمراض الجهاز الهضمي طبيب نمير احمد دعبول نمير دعبول

0112234214 963955792661 10بناء رقم  خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة الصدرية طبيب
 احمد نسيب محمدهيثم

عرقسوسي
احمد نسيب عرقسوسي

0112314361 963944278109
بناء شبيب و مصري- خلف فندق فينيسيا   

طابق ثالث
بحصة دمشق الجراحة البولية طبيب سمير جرجس  تابت سمير تابت

0114451483 963994388785 مقابل جامع الشهداء- السوق الدولي - شهداء  صالحية دمشق الجراحة العامة طبيب عبد القادر حمدي السمان عبد القادر السمان

0113329329 963944329329 الحمراء. ش طابق ثالث21بناء  دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب شهم  علي الحوري شهم الحوري

0114451350 963955546237
جانب مستوصف- آخر كورنيش التجارة   

السابع من نيسان
تجارة دمشق األمراض الجلدية طبيب فريد عبدهللا طعمه فريد طعمه

0113316463 963932898666 مقابل المحاربين القدماء- شارع عمر حمد  روضة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب كنعان محمد ناصيف مكي كنعان ناصيف مكي

0114425707 963944545018 مقابل المعرض مرشد خاطر دمشق الجراحة العامة طبيب كمال حمدي الحماصنة كمال الحماصنة

0114463344 963933330159 مقابل ستيد كافيه- موقف الغساني  غساني دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب سمير جرجي معراوي سمير معراوي

0116664540 963933612130
نزلة الفرن اآللي قرب صيدلية- الشيخ سعد   

الحنفي
المزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فداء عبد المجيد الكردي فداء الكردي

0114419960 963933338204
بناء رقم- الشارع العريض - جنوب الملعب   

22
عباسيين دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب خليل وهبة يازجي خليل يازجي

0114731202 963993798095 دخلة محالت فاميلي دويلعة دمشق طب األطفال طبيب سلطان منصور الشدايده سلطان الشدايده

0114414442 963933550224 جانب صيدلية البزرة قصور دمشق األمراض الجلدية طبيب ابراهيم  ميخائيل ابوزخم ابراهيم ابو زخم

0114446892 963944446892 مقابل معمل مرايا الفني- شارع الملك فيصل  باب توما دمشق األمراض الداخلية طبيب ايمن باكر فواز ايمن فواز

0114449525 963933282205 مقابل معهد االفق- طلعة الغساني  غساني دمشق األمراض الصدرية طبيب نايف حنا شاهين نايف شاهين

0114444284 963933240797 دخلة سوق القزازين بغداد. ش دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عبدالرحمن العوض عبدالرحمن العوض

0112711348 963988649934
جانب- سوق الصاغة - شارع صالح الدين   

جامع صالح الدين
ركن الدين دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب بركات احمد شاهين بركات شاهين

0112312200 963966421374
بناء- فوق مرطبات الشام - مدخل البحصة   

2البدين ط
الثورة. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب انطون اسعد جمال انطون جمال

0112316933 963955628331 33بناء - ازبكية  بغداد. ش دمشق األمراض الصدرية طبيب اسامة رهيف حجل اسامة حجل

0112764097 963944236456 جانب مشفى هشام سنان- شارع برنية  ميسات دمشق الجراحة العامة طبيب عامر منير تللو عامر تللو

0112314830 963932333117
 جانب المركز الثقافي الفرنسي وصيدلية فادية

عكة
بحصة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب ناصر آصف بركات ناصر بركات

0113315153 963933267888
3/21الحمراء , بناء مصري وعصاصة , 

الطابق الثالث
الحمراء. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب سامر عبد المحسن االيوبي سامر االيوبي

0114413543 963933245345
بناء بهجت- جانب قيادة الجيش الشعبي   

القنواتي
الباكستان. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فراس محمود بالطة فراس بالطة

0114458344 963944353325 خلف صيدلية الجمال- شارع الناصرة  زبلطاني دمشق األمراض الداخلية طبيب الياس سمعان خوام الياس خوام

0112242626 963933783153 مشفى الرشيد باب مصلى دمشق الجراحة العامة طبيب مرهج جالل الدين مصطفى مرهج مصطفى

0113317256 963944557305 طلعة العفيف العفيف دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عدنان صياح ابو حسون عدنان ابوحسون

0114459672 963933393669 مقابل صيدلية المعونة- ساحة جورج خوري  قصاع دمشق الجراحة العامة طبيب عيسى يوسف الخوري عيسى الخوري

0115442278 963933845632 4بناء رقم - سفل التلة  باب توما دمشق الطب العام طبيب جورج الياس كردي جورج كردي

0116347378 963933515748
موقف السوق مقابل- أوتستراد الزاهرة   

صيدلية هادية
زاهرة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عماد الدين محمد سعيد خطبا عماد الدين خطبا

0114462399 963955395471 مقابل جامع الشهداء- السوق الدولي - شهداء  صالحية دمشق طب األطفال طبيب محمد امين رشيد السبيعي محمد امين السبيعي

0114447611 963988816122 جانب صيدلية وفاء خرسا ساحة الشهبندر دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عصام زكريا األمين عصام األمين

0112324676 963944234711 دخله المطعم الصحي دمشق أيار29. ش الجراحة العامة طبيب حمدي عبدو مشمش حمدي مشمش

0115424441 963944597575
 برج الروس مقابل البنك الدولي للتجارة و

التمويل
قصاع دمشق األمراض الجلدية طبيب وهيبة وليم سليمان وهيبة سليمان

0114710035 963933444452
جانب كنيسة- مفرق الدويلعة - باب شرقي   

مار الياس
دويلعة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عدنان محمود العساف عدنان العساف

0112323525 963933252959 خلف مشفى الشرق دمشق أيار29. ش الجراحة العظمية طبيب ربيع احمد دعبول ربيع دعبول

0114441957 963933455775 موقف الفردوس حلب. ش دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب مروان جوزيف  دياب مروان دياب



0933674433 963933674433 مجمع العثمان الطبي- الميسات  برزة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب صبحي عمر عيون صبحي عيون

0113124849 963944508039 خلف سوق السابعة , 8البرج  , 7الجزيرة  مشروع دمر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب محمد زياد صبحي عيون محمد زياد عيون

0113121218 963955224777
بعد القوس - (اإلسكان)الجزيرة الرابعة   

ثالث بناء من اليسار- مفرق االسكان 
مشروع دمر دمشق الجراحة العظمية طبيب احسان علي شاهين احسان شاهين

0112711144 963938124111 شارع صالح الدين- جسر النحاس  ركن الدين دمشق صيدلية سوزان منير العلي صيدلية الوالء

0115420678 963955398396 برج الروس دخلة حلويات الديروان قصاع دمشق صيدلية روال هيثم  عسكر صيدلية روال عسكر

0112123285 963944224055 جنوب ملعب تشرين- السوق التجاري  برامكة دمشق صيدلية
 عبد الرزاق محمد تيسير

مصري
صيدلية البرامكة الحديثة

0114425441 963991134902
مقابل مجلس- شارع مجلس الوزراء   

الوزراء السابق
سبع بحرات دمشق الجراحة الصدرية طبيب محمد احمد ديب محمد ديب

0114450572 963933241078 2عمر المختار رقم  عرنوس دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب
 اسماعيل محمد سعيد

صالحي
اسماعيل صالحي

0944509037 963944509037 ضمن مشفى المهايني الحديث ميدان دمشق الجراحة العامة طبيب صالح قاسم اسماعيل صالح اسماعيل

0113327393 963933392437 جانب نادي المواز الرياضي طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نبيل حسن نجار التيناوي نبيل نجار التيناوي

0114444405 963944292999 موقف القيادة- طلعة ركن الدين  ساحة الشهبندر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب
 محمد مازن عبد الباقي

الحسامي
مازن الحسامي

0113330484 963933567220 1مدخل شارع الرئيس بناء رقم  الجسر األبيض دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب خالد سليمان الخالد خالد الخالد

0115133657 963955662823
مقابل- اتوستراد تحتاني - مساكن برزة   

حلويات نفيسة
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فريد عبد الكريم النقري فريد النقري

0114450705 963944442950 مشفى الفرنسي قصاع دمشق أمراض الدم طبيب مها فرج هللا مناشي مها مناشي

0115427517 963933444714 جانب حلويات كميل برج الروس دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب بشار جبران شكر بشار شكر

0114728503 963944454040 قرب صيدلية المجد- الشارع الرئيسي  دويلعة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب منير مبدى العطاهلل منير العطاهلل

0115443837 963933391722 ساحة برج الروس قصاع دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب هويده  مالك شاهين هويده شاهين

0114460201 963944346140 فوق صيدلية االقبال- جانب جامع الفاروق  بغداد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب نورس الياس الياس نورس الياس

0116610863 963932500907 جانب صيدلية عال- موقف السوق - مزة جبل  المزة دمشق طب األطفال طبيب لينا عبد الحميد الخوام لينا الخوام

0115146712 963944257215 جانب الهرم للصرافة- مدخل مساكن برزة  برزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد راجح شقير محمد شقير

0113349399 963933336000 مقابل صيدلية الوفاء- دوار التربية  الجسر األبيض دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب حسان محمد الحجار حسان الحجار

0114451773 963933443328
 شارع القصور الرئيسي مقابل الكنيسة

األنجيلية
قصاع دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب خالد فؤاد صيداوي خالد صيداوي

0114423559 963933223205 30بناء رقم - جادة مرسيل كرامة  قصاع دمشق الجراحة العامة طبيب الياس منصور لحام الياس لحام

0112710501 963944371466 موقف كيكة ركن الدين دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب محمد محمود الشايب محمد الشايب

0114733760 963966530094
 - ضمن المركز الطبي يسوع نور العالم

جانب المستوصف الصحي
دويلعة دمشق الجراحة العظمية طبيب طالل خليل شماس طالل شماس

0112228250 963933220671 مقابل الفورسينز- شارع األرجنتين  ابو رمانة دمشق مشفى بسام دياب مشفى التوفيق

0116628111 963944244484 طابق اول , 3بناء  , 14بنايات ال  المزة دمشق مركز أشعة رنا محمد وجيه الضللي رنا الضللي. مركز د

0114460758 963944460758
بناء- جانب وزارة النفط - شارع الخطيب   

طابق ارضي - 77حنينة 
عدوي دمشق طبيب أسنان وسيم توفيق حداد وسيم حداد

0114466500 963932888151 جانب- شارع الملك العادل   MTN ساحة الشهبندر دمشق مركز أشعة ياسر ابراهيم علي
 - المركز الطبي الشعاعي

ياسر علي.د

0112222607 963944311944
جانب فندق- شارع ابو الفضل المرادي    

برج الفردوس
فردوس دمشق الجراحة البولية طبيب سعد محمد جودت الكيال سعد الكيال

0115425505 963933431831 مقابل مدخل اسعاف مشفى الفرنسي قصاع دمشق طب األطفال طبيب سهيل خليل جزارة سهيل جزارة

0114459121 963944535888 جانب حلويات األصيل- موقف القزازين  بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سالم مطانيوس بشور سالم بشور

0114441222 963944265114 جادة النحالوي- قزازين  بغداد. ش دمشق طب األطفال طبيب عصام محمد انجق عصام انجق

0115418991 963944231545 فوق مطعم الفهد- مقابل النادي العائلي  باب توما دمشق جراحة األوعية طبيب الياس مخائيل الشماس الياس الشماس

0115411182 963933310880 حارة الدير باب توما دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سعاد ميخائيل داود سعاد داود

0112325490 963932537024 مفرق عين الكرش- مقابل مركز نيوهورايزن  بغداد. ش دمشق األمراض العصبية طبيب ياسر احمد بدر ياسر بدر

0115421920 963944787281
10جانب المصرف التجاري السوري رقم   -

2ط-بناء دعدع و زعيم   .
برج الروس دمشق جراحة األوعية طبيب عبد هللا اسعد جمال عبد هللا جمال

0115118877 963944261041 طلعة الخزان- عش الورور  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب رافع عارف بركات رافع بركات

0114426771 963933553187 اول كورنيش التجارة تجارة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ريم سليمان الخوري ريم الخوري

0114432216 963944257190 شارع الكندي قصور دمشق األمراض الجلدية طبيب مي فؤاد كويتر مي كويتر

0114443616 963944411164
قبل دخلة الحمزة- شارع فارس الخوري   

والعباس
تجارة دمشق صيدلية جينا عساف فصيحة صيدلية جينا فصيحة

0114442998 963944655561 تقاطع شارع مرشد خاطر مع شارع الثورة مرشد خاطر دمشق صيدلية فرح محمد وليد حمزة صيدلية االزبكية

0116620190 963944230526 1\9بناء رقم - موقف السوق - مزة جبل  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ميادة محمد عزت يحيى ميادة يحيى

0113126607 963944331707 آخر موقف سرفيس الحرس مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سمير احمد رمضان سمير رمضان

0113349644 963933553470 فوق صيدلية ابن سينا- شهداء  صالحية دمشق طبيب أسنان ملهم ياسين فاعور ملهم فاعور

0113453528 963944261051 ضمن مشفى الرشيد باب مصلى دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب حسن عيسى االبراهيم حسن االبراهيم

0112126166 963944228818 جانب الملعب- دوار كفرسوسة  كفر سوسة دمشق األمراض الداخلية طبيب رغداء عاهد الزعبي رغداء الزعبي

0114447970 963944274344 خلف مشفى دار الشفاء السوق التجاري عدوي دمشق صيدلية روان محمد ماجد نشواتي صيدلية الرحمة

0114463326 963933583239 فوق مطعم العاللي- بداية شارع الباكستان  الباكستان. ش دمشق طبيب أسنان احمد صالح الدين لولو احمد لولو

0113135391 963933363620
جانب جامع خالد بن الوليد - 3الجزيره   - 

ضمن مجمع خالد بن الوليد الطبي
مشروع دمر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب احسان محمد محسن احسان محسن

0114440142 963933333611 شارع الكندي بناء حمصي و ناصيف قصور دمشق طبيب أسنان غسان ابراهيم مخول غسان مخول

0112124763 963944647774
 مقابل القيادة القومية شارع معن بن زائدة

بناء القدسي طابق ارضي
برامكة دمشق طبيب أسنان عمار علي الحامضة عمار الحامضة

0116660889 963955200610 جانب صيدلية التمر- الشيخ سعد  المزة دمشق الجراحة العصبية طبيب عبد الغفار شحاده كيوان عبد الغفار كيوان

0118818435 963933490206 فوق فرن السالم- ساحة باب مصلى  ميدان دمشق طبيب أسنان جهاد محمد بشير البردان جهاد البردان



0113322579 963944237755 28/2دوار وزارة التربيه بناء  الجسر األبيض دمشق طبيب أسنان
 محمد جميل احمد راتب

ياسين
محمد جميل ياسين

0112726882 963944786660 ركن الدين جانب مديرية الحج25بكاري بناء رقم  دمشق طبيب أسنان
 احمد ناظم محمد توفيق

طلس
احمد ناظم طلس

0115117288 963933289898
بعد-دخلة هيئة تخطيط الدولة - ابن النفيس  

مشفى المنار
ركن الدين دمشق طبيب أسنان محمد فادي رياض عدي محمد فادي عدي

0112757235 963933753684 دوار الجبة ميسات دمشق طبيب أسنان محمد مروان القدسي محمد القدسي

0115421233 963933415547 10جانب المصرف التجاري السوري فرع  برج الروس دمشق طبيب أسنان الياس حنين شاوي الياس شاوي

0114464023 963933264006 مشفى العباسيين الطابق الثاني عباسيين دمشق طبيب أسنان مازن مطانيوس جبلي مازن جبلي

0112317065 963944553052
 دخلة المركز الثقافي الفرنسي بناء صالحة

وطحان الطابق الثاني
بحصة دمشق الجراحة البولية طبيب علي يونس قزق علي قزق

0115123880 963933300896
 مساكن برزة استراد حاميش بناء مركز

الصلخدي الطبي
برزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب حسام بركات حديد حسام حديد

0114453968 963944603553 ش الباكستان 4 الباكستان. ش دمشق مخبر محمد علي قعدان مخبر السبع بحرات

0112246547 963933290526 خلف مشفى المجتهد- شارع الموازيني  مجتهد دمشق مخبر هنادي عبد الهادي المطيط مخبر المطيط

0112256059 963932609152 جانب قيادة الشرطة خالد بن الوليد. ش دمشق مخبر حسام الدين محمود شحرور مخبر حسام الدين شحرور

0114444500 963956493483 قبو- بناء حبيال - مقابل مشفى الزهراوي  قصاع دمشق طبيب أسنان بسام سركيس دروبي بسام دروبي

0114429347 963933425407 شارع الملك فيصل برج الروس دمشق طبيب أسنان ميشيل انطون فراية ميشيل فراية

0115442742 963933521830
فوق محل- مقابل معجنات القشلة -قشلة   

2النظارة 
باب توما دمشق طبيب أسنان وسيم نزيه العيد وسيم العيد

0116665301 963944419328 خلف مؤسسة الخضار - 14مقابل بنايات الـ  المزة دمشق طبيب أسنان غسان محمد علي جبالوي غسان جبالوي

0113131556 963932388335 جانب مكتب المختار- حي الورود  مشروع دمر دمشق طبيب أسنان سائر محمود حسن سائر حسن

0116621178 963944292001
أول طلعة المشفى العسكري-الشيخ سعد   

601
المزة دمشق مخبر لؤي عوني األسدي لؤي األسدي. مخبر د

0113127213 963933792471 حي الورود مشروع دمر دمشق صيدلية نجاح أحمد إبراهيم صيدلية النجاح

0112726556 963944458080 جانب نظارات ابن العميد- مقابل الموقف  ركن الدين دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب محمد فهمي رشيد المبيض فهمي المبيض

0116346270 963944209068 مقابل مدرسة صفية القرشية تضامن دمشق طبيب أسنان مازن اسماعيل شرتوح مازن شرتوح

0115421775 963944358476 دخلة النادي العائلي برج الروس دمشق طبيب أسنان حبيب مثلج السلوم حبيب السلوم

0112252262 963933701773
مقابل مركز تشرين- دوار كفرسوسة   

التوزيعي
كفر سوسة دمشق طبيب أسنان سهير محمد السكاف سهير السكاف

0113716511 963955338736
 شارع ناظم باشا جانب جامع المرابط بناء

1المصري ط
مهاجرين دمشق طبيب أسنان حسناء عبد الرحمن قلع حسناء قلع

0113317534 963932262525 مقابل سيرتيل- جانب الركن الفرنسي  الجسر األبيض دمشق مركز أشعة محمد ادهم صفوح الساسة
محمد ادهم الساسة. مركز د  -

اشعة و رنين 

0114728580 963944271325
 شارع المتحلق الجنوبي بعد مفرق كشكول

جانب مخبر الصف
دويلعة دمشق الجراحة العامة طبيب جورج ميشال الخوري جورج الخوري

0115121354 963932908489
موقف المجتهد- اوتسترادأول - مساكن برزة   

جانب أقمشة حاج متولي -
برزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب منذر مرهج اليوسف منذر اليوسف

0116610466 963933726342 جانب الفرن- طريق المدرسة - مدرسة 86 المزة دمشق صيدلية ميادة برهان الدين شمدين صيدلية ميادة شمدين

0112720069 963944298169 جانب صيدلية السالمة- موقف ادم  ركن الدين دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عبدو محمد عيروط عبدو عيروط

0116665508 963933566028
اول طلعة- مقابل فرن المعلم - الشيخ سعد   

المدرسة الفرنسية
المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد احمد يوسف محمد يوسف

0112720069 963933651991 جانب صيدلية السالمة- موقف آدم  ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فاتن احمد عثمان فاتن عثمان

0114412254 963947139664 مقابل جامع الشهداء صالحية دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب لؤي رزق زوده لؤي زوده

0114418999 963944236329

- شارع مرشد خاطر  - (شارع بغداد الراجع)

جانب صيدليه- مقابل مشفى الهالل االحمر    

الهالل

تجارة دمشق األمراض الصدرية طبيب نبيل راغب الحكيم نبيل الحكيم

0114436635 963955544476 الشارع العريض- خلف ملعب العباسيين  عباسيين دمشق صيدلية سارة نايل عيسى صيدلية سارة عيسى

0114437122 963944654330
بناء- الشارع بين جامع االيمان ونادي بردى   

طابق اول فني- جمعية حقوق الطفل 
مزرعة دمشق الجراحة البولية طبيب لؤي حبيب عليا لؤي عليا

0113340666 963944744674 جانب صيدلية الوفاء- دوار التربية  الجسر األبيض دمشق األمراض العصبية طبيب ابراهيم مرعي اللطيف ابراهيم اللطيف

0113327245 963932546464
فوق ستديو تصوير- مقابل السفارة الفرنسية   

1ط-سامر
العفيف دمشق الجراحة العامة طبيب احمد سعيد الحاج احمد الحاج

0114421169 963933657675 شارع اسامه بن زيد سوق التجاري مزرعة دمشق صيدلية عفاف جودت كنفاني صيدلية الفارابي

0112140611 963933269186 موقف الساحة كفر سوسة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اياد علي نجيبه اياد نجيبه

0118838000 963944464541
دخلة مدرسة ابن- مقابل مشفى المجتهد   

زيدون
مجتهد دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب بسام ابراهيم الشياح بسام الشياح

0114444598 963933213788
جانب مشفى االمل- فوق نفق الثورة   

بناء صيادلة الريف- الجراحي 
بغداد. ش دمشق طبيب أسنان محمد فادي نظمي ديروان محمد فادي ديروان

0113320198 963933212455 جادة الزهراء الجسر األبيض دمشق طبيب أسنان عمرو محمد زهير غزال عمرو غزال

0113331879 963944343232
 خلف جامع الجسر األبيض جادة السهم بناء

العجان طابق أرضي
الجسر األبيض دمشق طبيب أسنان

 وليد محمد صالح الدين

الخربوطلي
وليد الخربوطلي

0115434332 963933249095 جانب مخبر ناصيف برج الروس دمشق طبيب أسنان جهاد فريد الخوري جهاد الخوري

0116341259 963944368710 جانب كازية شموط- شارع الثورة  تضامن دمشق صيدلية عبدالعزيز محمد الطعان صيدلية اسكندرون

0115122310 963993323664
موقف النصر- أوتوسترادأول- مساكن برزة -

13بناء التأمينات األجتماعية رقم 
برزة دمشق مخبر رياض خليل المدور مخبر المدور

0113112275 963955808395 مقابل المعهد الفندقي- شارع المحطة  دمر البلد دمشق مخبر محمد مصطفى عادل حيدر مخبر حيدر دمر

0113324938 963933313840
بناء- شارع عمر المختار - باتجاه الماليه   

5رقم 
مزرعة دمشق مخبر محمد ماهر القطيني مخبر الشهبندر

0118821186 963944461710
فوق صيدلية باب مصلى- ساحة باب مصلى   

طابق اول -
باب مصلى دمشق مخبر محمد فريد ابراهيم قصيباتي مخبر المجتهد للتحاليل الطبية

0115411550 963944265366 حي بالل بستان الدور جانب مخبر االء منطقة صناعية دمشق األمراض الداخلية طبيب محمد عبدالرحمن شلحة محمد شلحة

0114433286 963933636788
شارع الملك العادل- المركز الطبي الملكي   - 

جانب بنك سورية والمهجر
مزرعة دمشق الجراحة العصبية طبيب هاني رشيد الغضب هاني الغضب

0114420369 963933845550 مقابل سوق الخضرة- قرب الدفاع المدني  عباسيين دمشق مخبر سمير عطا جبلي
سمير جبلي للتحاليل. مخبر د  

الطبية

0113715965 963933728950 مقابل جامع الدر المحمدي- شورى  مهاجرين دمشق مخبر ندى برهان الدين العابد
 مخبر الرضوان للتحاليل

الطبية



0115641961 963944459554 شارع دير ابراهيم الخليل- كشكول  دويلعة دمشق مخبر عليا محمد االسد مخبر العلياء

0112235492 963933395239 36بناء  خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب عبد الرحمن محمود سيروان عبد الرحمن سيروان

0116624110 963932230959 جانب محمصةالشيخ سعد نزلة شبيكة المزة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب انس محمد السيد احمد انس السيد احمد

0114415525 963944229558 شارع اسامة بن زيد مزرعة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب عمار كمال كيال عمار كيال

0113322254 963933521057
مقابل دائرة خدمات- شارع نسيب البكري   

المهاجرين
الجسر األبيض دمشق صيدلية روضة عدنان دياب صيدلية روضة دياب

0112221773 963932441128
بناء وزارة االسكان و- بوابة الصالحية   

طابق أول- المرافق 
دمشق أيار29. ش مخبر ميشيل نجيب سابا مخبر سابا و نقيب

0118816777 963991828342
خلف كازية الوفاء- كورنيش المبدان   ( 

ً المهايني سابقا
ميدان دمشق مخبر نبال محمد المتوالي مخبر المتوالي

0115433389 963944724031 مقابل مسبق الصنع- زاهرة جديدة  زاهرة دمشق صيدلية انس عبد الحليم الطحان صيدلية انس الطحان

0936757226 963944284471 1بناء الموصلي ط - خلف كازية عوض  بغداد. ش دمشق الطب العام طبيب بالل صالح فتاش بالل فتاش

0116330004 963936363886 شارع النور-حي الزهور-زاهرة جديدة زاهرة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد مصطفى الخليل محمد الخليل

0113310704 963944951722 مقابل فندق بلو تاور - 6/358جادة عقار صالحية دمشق مخبر عالية عبود السراج عالية السراج. مخبر د

0116325916 963933769271 جانب بوظة أمية الثورة. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب مأمون محمد السمير مأمون السمير

0113322125 963944810042
 منتصف شارع الحمرا أول مفرق الشعالن

فوق دار األشعة عبد هللا حتاحت
الحمراء. ش دمشق الجراحة العامة طبيب صفوح خالد الصباغ صفوح الصباغ

0113340771 963932747010 قبل جامع العفيف- مقابل السفارة الفرنسية  العفيف دمشق مخبر ميثم عبد علي رخشاني مخبر ميثم رخشاني

0112764325 963932870181
سوق الصاغة- جانب جامع صالح الدين   - 

جانب مجوهرات نور
ركن الدين دمشق الجراحة العصبية طبيب اسلم مصطفى العلي الحسين اسلم العلي الحسين

0115122918 963944271422
دخلة-مقابل السكن الجامعي-مساكن برزة   

فوق صيدلية الياسمين-فالفل على كيفك 
برزة دمشق طبيب أسنان سعيد محمد محضر سعيد محضر

0115443829 963944311195 دوار سوق الخضرة األمين. ش دمشق مخبر رياض رضا المونس مخبر الزهراء للتحاليل الطبية

0114728726 963944768968 جانب جامع البراء- كشكول  دويلعة دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب جمال حسن فوازه جمال فوازة

0113349251 963933527346 فوق عصير أبو الشكر- بناء الكويت  الحمراء. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب اديب رياض مالك اديب مالك

0113144922 963992688071 على الشارع العام-10بناء -7الجزيرة  مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب احمد عزيز االبراهيم احمد االبراهيم

0112310095 963933755651 مقابل فندق الماجد- خلف سينما السفراء  دمشق أيار29. ش األمراض العصبية طبيب بدر احمد بدور بدر بدور

0112218069 963932413619 ابي موسى االشعري.ش- الدوار  كفر سوسة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب عامر عمر الحلبي عامر الحلبي

0115412891 963944325658
مواجه نادي- الشارع العام - شارع القاهرة   

النضال
منطقة صناعية دمشق صيدلية محمد ياسر القاري صيدلية القاري

0113442779 963945959048 بناء المنتزه طلياني دمشق مركز عالج فيزيائي يوشع محمد سليمان
 مركز يوشع سليمان للمعالجة

الفيزيائية

0112717395 963944265360 بناء مديرية الحج- جسر النحاس  ركن الدين دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب ايهاب ماجد الزراد ايهاب الزراد

0116616855 963944395783 مقابل السيتي مول- فيالت غربية  المزة دمشق طبيب أسنان نمر احمد دقراوي نمر دفراوي

0114428525 963991822900 بناء عصفور- الشارع الجديد  قصور دمشق الجراحة العامة طبيب سامر عساف عساف سامر عساف

0113319187 963944664662 امام صيدلية طارق- مقابل الركن الفرنسي  الجسر األبيض دمشق األمراض الداخلية طبيب نبيل اسماعيل السيد رمضان نبيل السيد رمضان

0118832577 963944532478 جانب مشفى شيخ االرض- شارع المجتهد  ميدان دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد خلف حاج زيد محمد حاج زيد

0112249259 963944300327 مقابل مشفى الكندي خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب ايسر نوري السليمان ايسر السليمان

0114422417 963933488299 بشار لوقا سابقا. عيادة د- مقابل مرايا  الباكستان. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب لهام اسماعيل الشاهد لهام الشاهد

0114455929 963947774775 دوار الخطيب قصور دمشق مركز أشعة نوار الياس نجمة
 مركز النجمة الشعاعي

رنين مغناطيسي- التخصصي 

0113116863 963955782117 مساكن الحرس مشروع دمر دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب سومر محمد جديد سومر جديد

0113148820 963933376494
مقابل مكتب مختار حي- مساكن الحرس   

الورود
مشروع دمر دمشق الجراحة البولية طبيب سائر محمد شدود سائر شدود

0113317166 963988609988
فوق ازياء- مقابل مصرف التسليف الشعبي   

1ط- بناء الشحرور - شحرور 
الجسر األبيض دمشق مركز طبي

 غزوة محمد زكوان

كيالرجي
مركز الجسر التخصصي

0114731043 963947319071
قبل النفق-بأتجاه باب شرقي- دواربيطرة   

على الشارع العام
باب شرقي دمشق صيدلية وسيم جورج عبد لكي صيدلية وسيم عبد لكي

0116122830 963955563030 طلعة برج تاله- فيالت غربيه  المزة دمشق مركز طبي فوزي محمد القصار المركز الحضاري الطبي

0112722432 963932804012
نهايه استراد- شرقي ركن الدين الموحد   

8مقسم رقم- بناء الرياضيين - الفيحاء 
ركن الدين دمشق صيدلية باسمه محمد خير مارديني صيدلية باسمه مارديني

0112251451 963944707086 مقابل جريدة الثورة جانب فروج الطير كفر سوسة دمشق طبيب أسنان محمد حسان أبو العالء الزين محمد حسان الزين

0112776698 963932836179 موقف ادم ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ريد اسعاف قدورة ريد قدورة

0112776698 963944460646 جانب صيدلية السالمة- موقف ادم  ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وليد علي الشهابي وليد الشهابي

0116625681 963944485532
جانب معهد التنمية الفكرية- الشيخ سعد   - 

فوق صيدلية التمر
المزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب غيث سلمان اليقة غيث اليقة

0116625681 963966391358 جانب صيدلية التمر- الشيخ سعد  المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد نصر درويش محمد درويش

0114464424 963932421826
 جانب مركز الباسل الصحي للتصوير

الشعاعي
ساحة الشهبندر دمشق األمراض الصدرية طبيب طه عبدهللا الحاج طه الحاج

0113141939 963944742008 مجمع سكرية- الشارع الرئيسي  دمر البلد دمشق الجراحة البولية طبيب
 بسام حسن حسني

المالحساني
بسام المالحساني

0114436675 963991366676 قبل مشفى الهالل االحمر مرشد خاطر دمشق األمراض الجلدية طبيب هيام عطا جبلي هيام جبلي

0112129050 963944548773
مقابل جامع- امتداد طريق ملعب تشرين   

مصعب بن عمير
برامكة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فادي فاضل غازي فادي غازي

0112262930 963932763451

ضمن مشفى الرازي في المزة: صباحا   / 

مقابل مشفى المجتهد خلف الفقير:مساء   

للتصوير الشعاعي

مجتهد دمشق طب األسرة طبيب اويس محمد قصيباتي اويس قصيباتي

0116339300 963944278159

مشفى الرشيد العيادة البولية باب: حاليا  

مصلى مقابل ادارة المرور

 العنوان االساسي مخيم اليرموك مقابل مشفى

فايز حالوة بناء العائدي

باب مصلى دمشق الجراحة البولية طبيب محمد علي عباس محمد عباس

0115831120 963944332225 دويلعة متر100قبل المستوصف الصحي ب دمشق طب األسرة طبيب ابراهيم مجيد المارديني ابراهيم المارديني



0112724323 963969631841 مقابل جامع صالح الدين ركن الدين دمشق طب األطفال طبيب عصام احمد سامي المحايري عصام المحايري

0113129913 963932207766 مدخل حي الورود مشروع دمر دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب رجب محمد مقصود رجب مقصود

0113132847 963935489888 بعد مخبر الطراف- حي الورود  مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عبير ياسين عمران عبير عمران

0114429192 963944533401
جانب- موقف المعرض باتجاه باب توما   

2بناء رقم - االمتحانات 
بغداد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب

 يوسف عدنان صالح الدين

السراج
يوسف صالح الدين سراج

0114464337 963936787392
بناء- جادة البخاري - دخلة الديوانية   

الحمصي
مرشد خاطر دمشق الجراحة العصبية طبيب محمد محي الدين عوض محمد عوض

0116626888 963944535211 جانب صيدلية الحنفي- شيخ سعد  المزة دمشق الجراحة البولية طبيب عاصم حبيب ناصر عاصم ناصر

0115435488 963944282717 مقابل اسعاف مشفى الفرنسي برج الروس دمشق الجراحة العظمية طبيب الفريد عبدو قردوح الفريد قردوح

0115413507 963944265826 جادة القوتلي األمين. ش دمشق األمراض المهنية طبيب محمد محمد رسالن الحلبي محمد الحلبي

0933415350 963933415350
عنوان- آخر خط السيرفيس - حي الورود   

اول طلعة االمجاد- ثاني ضاحية حرستا 
مشروع دمر دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب هشام محمود علي هشام علي

0115134948 963962637224

مقابل جامع- اتوستراد اول - مساكن برزة   

جانب مطعم الروابي- ابراهيم الخليل   - 

جانب مكتب المختار

برزة دمشق مخبر زياد حسين القداح مخبر قداح للتحاليل الطبية

0114717030 963932803280 طبالة موقف ابو هاني مقابل حلويات الشالل دويلعة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فادي الياس باصيل فادي باصيل

0112776383 963933866582 طلعة الشيخ محي الدين الخيرية حارة الشعارة شيخ محي الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب
 محمد جمال الدين كمال

الدين حمامية
محمد جمال الدين حمامية

0113346311 963933589589
 شهدا مقابل العطار للرحالت بناء عبد الحق

3ط
صالحية دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب منى محمد سليمان منى سليمان

0114417008 963991220114 مقابل مشفى الغزالي- موقف القزازين  بغداد. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب ناصر خليل خازم ناصر خازم

0116619580 963944523952
جانب صيدلية- الشارع الرئيسي - شيخ سعد   

الحنفي
المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب رنا محمد سعيد عمران رنا عمران

0116619580 963944508073 جانب صيدلية الحنفي- موقف الشيخ سعد  المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب ريم محمد سعيد عمران ريم عمران

0114431445 963933565546 مقابل مركز أدهم اسماعيل ساحة الشهبندر دمشق الجراحة العظمية طبيب علي ابراهيم محمود علي محمود

0112212222 963966116500 خلف مشفى المجتهد مجتهد دمشق الطب العام طبيب
 عبد المنعم عبد الرحمن

جعمور
عبد المنعم جعمور

0112257663 963944410774
مقابل ادارة المرور و مشفى- بناء االوقاف   

الرشيد
باب مصلى دمشق األمراض العصبية طبيب مي خليل خدام مي خدام

0116626888 963944377406 جانب صيدلية الحنفي- شيخ سعد  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب هدى سليمان درويش هدى درويش

0114717808 963944294758 مقابل ركن ابو عطاف دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عالء نبيل كوسى عالء كوسى

0112118987 963933222419 بناء اللحام- معصرة  كفر سوسة دمشق صيدلية فراس محمد موسى مارديني صيدلية مارديني

0115425056 963955861216
دخلة-مساكن الزاهرة الجديدة مسبقة الصنع  

طابق أول- 40بناء رقم -برج تقوية الموبايل
زاهرة دمشق األمراض المهنية طبيب بسام عمر ابو الذهب بسام ابو الذهب

0994257194 963994257194 جانب كازية المجتهد خالد بن الوليد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مها عطاهلل حسون مها حسون

0114728451 963944731508 مقابل صيدلية المجد- الشارع العام  دويلعة دمشق الجراحة البولية طبيب سليمان صبح صبح سليمان صبح

0114717803 963947496187 حارة حلوة وصغيرة- ابو عطاف  دويلعة دمشق األمراض الداخلية طبيب راغب عبود الحميد راغب الحميد

0112215943 963933431982
مقابل الملجأ- الطريق العام - شارع المجتهد   

جانب صيدلية ميساء
مجتهد دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب مازن حسن حكمت يوسف مازن يوسف

0115425628 963933480448 دخلة مطعم الفهد برج الروس دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب نضال شحادة الخوري نضال الخوري

0115145700 963933244848 مواجه مشفى ابن النفيس- اتوستراد الفيحاء  برزة دمشق مشفى عزام ابو طوق مشفى المنار الدولي

0114424539 963944741324 74شرقي التجارة محضر الخماسية رقم  تجارة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عبد الناصر عدنان مشلح عبد الناصر مشلح

0114455364 963944346629 سوق الخضرة شعالن دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سمير الخضر الحنيدي سمير الحنيدي

0114418287 963944500314 جانب صيدلية الرحاب- موقف المعرض  مرشد خاطر دمشق مخبر عزالدين خالد الحورانى مخبر الفرح للتحاليل الطبية

0115141555 963967141555

شارع- تحتاني )استراد أول - مساكن برزة   

مقابل- موقف صيدلي أميرة  - (السوق   

شركة الهرم للصرافة

برزة دمشق مركز عالج فيزيائي اناس صفوان الحسيني
 مركز اناس الحسيني للعالج

الفيزيائي

0112310508 963944310508
بناء- امام الحديقة - مقابل جسر الثوره   

الموصلي
مرجة دمشق الجراحة البولية طبيب مازن عدنان حيدر مازن حيدر

0115434299 963933497245
مقابل مدرسة اإلليانس_دوار الخضرة  

بناء د دياب صبيح 
األمين. ش دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب ايسر ثابت فرهود ايسر فرهود

0113134937 963933256859
مقابل مخبر- الشارع الرئيسي - حي الورود   

الطراف
مشروع دمر دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب وسيم عبد هللا كنجو وسيم كنجو

0116667660 963955819631 فوق صيدلية معين يوسف-  خزان 86 المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وليد نايف حمود وليد حمود

0113324268 963944718819
مقابل الركن الفرنسي- شارع نسيب بكري   

1ط
الجسر األبيض دمشق الجراحة العامة طبيب بشار محمود الشعيبي بشار الشعيبي

0112240749 963944384300 بناء جمعية البر واالحسان- شويكة  خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب معن عدنان حيدر معن حيدر

0115120689 963932215525 جادة ابراهيم الخليل- حي الحرية - برزة البلد  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نهلة محمد جنيدي نهلة جنيدي

0115122155 963944586410
جانب جامع- اتستراد اول - مساكن برزة   

دخلة عصير تفاحة- الخليل 
برزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اميمة مصطفى قاسم اميمة قاسم

0113347830 963944505032 سوق الخضار شعالن دمشق الجراحة العصبية طبيب عمر محمد العبد المحسن عمر العبد المحسن

0112718052 963944868677
جانب صيدلية الحكمة- موقف الكيكية   - 

ضمن عيادات ارمتاج
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جهاد مصطفى مسلم جهاد مسلم

0112761994 963933354994 شارع خولة بنت األزور ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب امال محمد الحلبي امال الحلبي

0118814674 963944339427
على يمين مدرسة- مواجه مشفى المجتهد   

ابن زيدون
مجتهد دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب حسناء احمد المنجد حسناء المنجد

0115123453 963944603607
مقابل مشفى ابن النفيس_مساكن برزة   _ 

جانب وزارة التموين
برزة دمشق صيدلية محمد انيس قدور صيدلية محمد قدور

0115146712 963988573998

بعد جامع ابراهيم-الشارع العام-مساكن برزة  

فوق-م باتجاه كلية الشرطة50الخليل ب   

صيدلية هدال

برزة دمشق األمراض الجلدية طبيب اياد خليل العاص اياد العاص

0113324504 963944411395 جادة ابي الفداء الجسر األبيض دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب محمد سمير بريغلة محمد سمير بريغلة

0114721068 963969461380 جانب ركن ابو عطاف دويلعة دمشق مخبر خليل جميل البديوي خليل البديوي. مخبر د

0116621574 963933793109 جانب صيدلية الحنفي- موقف الشيخ سعد  المزة دمشق مخبر وفاء جودت كنفاني مخبر المزة للتحاليل الطبية



0118821485 963947042540 مقابل مشفى دمشق مجتهد دمشق مخبر هشام منير طالو العلبي مخبر العلبي

0114432430 963944678430 بناء درويش- جادة النحالوي  بغداد. ش دمشق مركز أشعة عيسى توفيق صهيوني عيسى صهيوني.مركز د

0118884941 963933680708 جانب صيدلية الثناء- اول نهر عيشة  نهر عائشة دمشق مخبر ريما بندق مخبر بندق

0113313333 963933331252 2ط - 2بناء رقم- جانب مراب المواصالت  الحمراء. ش دمشق مخبر تشريح مرضي شريف هاني السالم شريف السالم. مخبر د

0114411716 963944271327 مواجه اسعاف مشفى الهالل االحمر السوري مرشد خاطر دمشق مركز أشعة فراس نعيم قريط فراس قريط. مركز د

0114735338 963955671541 جانب عصير الرشيد- دخلة البراعم  دويلعة دمشق مخبر الياس طلعت داغر الياس داغر.مخبر د

0113140145 963944939226 حي الورود- مساكن الحرس - الشارع العام  مشروع دمر دمشق مخبر ردينة علي جبيلي ردينة جبيلي. مخبر د

0113313401 963944270444 موقف السعودية- شارع الجالء  ابو رمانة دمشق مخبر خالد تحسين الحمصي خالد الحمصي.مخبر د

0112724060 963944739260 مقابل افران ابن العميد ركن الدين دمشق مخبر سليم ابراهيم المصري سليم المصري.مخبر د

0112144630 963944603380 قبل جامع العمري- معصرة  كفر سوسة دمشق صيدلية شذى غنيمة صيدلية شذى غنيمة

0118815729 963933527835 مقابل جامع سفيان الثوري- قاعة  ميدان دمشق صيدلية يوسف بركات صيدلية يوسف بركات

0114723126 963988722184 مقابل ملبوسات مهند دويلعة دمشق صيدلية حسام خنيفس صيدلية حسام خنيفس

0112723212 963933550698
مقابل جامع طارق بن-  شرقي ركن الدين   

زياد
ركن الدين دمشق صيدلية شذا محمد عيد دياب صيدلية ابن زهر

0115117706 963933391041 خلف الفرن اآللي برزة- مسبقة الصنع  برزة دمشق صيدلية كفاح محمود حسن صيدلية كفاح حسن

0114472617 963955307938
بجانب-مقابل الباب الخلفي لوزارة التربية   

,المركز الدولي لطب االسنان
ميسات دمشق صيدلية عبير هشام الطيان صيدلية عبير الطيان

0114464884 963933665229 ساحة جورج خوري قصاع دمشق صيدلية روزيت خليل حزي صيدلية روزيت حزي

0112115208 963966599889 موقف الجمالة- الشارع العام  كفر سوسة دمشق صيدلية حيدر سعيد الشياح صيدلية حيدر شياح

0112246146 963944530567 جادة سلطان- شويكة  خالد بن الوليد. ش دمشق صيدلية ميادة بديع فتاحي صيدلية سلطان

0115141244 963944733432 مساكن برزة مسبق الصنع جانب الكنيسة برزة دمشق صيدلية عبدهللا منير عياش صيدلية عياش

0112113032 963933517100 دخلة سوق الخضرا- الساحة  كفر سوسة دمشق صيدلية
 محمد رضوان لطفي

الفيومي
صيدلية كفرسوسة

0113133244 963947488925
جانب جامع- شارع التراسات  - 14جزيرة   

االبراج
مشروع دمر دمشق صيدلية اميمة كاسوحة صيدلية الغزالي

0116625991 963933594694 مقابل مدرسة حافظ ابراهيم- مدرسة 86 المزة دمشق صيدلية ايفون نعمة صيدلية ايفون نعمة

0114734770 963932929592 شارع العالم دخلة البراعيم دويلعة دمشق صيدلية منار رمزي المهنا صيدلية منار المهنا

0112225081 963936658810 مقابل فروج الزين- جانب جامع زيد بن ثابت  خالد بن الوليد. ش دمشق مخبر معمر احمد كيوان مخبر الجودة للتحاليل الطبية

0112747179 963933608688 ساحة شمدين طريق الشيخ خالد موقف عجك ركن الدين دمشق مخبر لينا منير اليوسف لينا اليوسف. مخبر د

0112773837 963933234723 ساحة شمدين ركن الدين دمشق مخبر غسان محمود الشنان مخبر ركن الدين

0114723268 963944354494
طريق جرمانا- الشارع العام - الطبالة   - 

موقف ابو هاني
دويلعة دمشق مخبر يوسف جرجي عبدو مخبر الطبالة

0118824124 963944219911 دخلة زرزور بعد حارة كواكبي-كورنيش ثريا ميدان دمشق مخبر وفيقة محمد كامل زرزور مخبر وفيقة زرزور

0112773641 963955836878 موقف ابن العميد ركن الدين دمشق مخبر طالل منير اليوسفي طالل اليوسفي. مخبر د

0114721686 963933791920 اوتستراد جديد دويلعة دمشق مخبر سوسن رشيد منعم مخبر الصفا

0115438392 963933617163 اول شارع االمين مقابل الحديقة األمين. ش دمشق صيدلية مازن السبيعي صيدلية ابن عساكر

0116668010 963932751155
بناء- مقابل صيدلية الحنفي - شيخ سعد   

فالفل المزة
المزة دمشق مخبر تشريح مرضي احمد صالح الدرويش احمد الدرويش. مخبر د

0113317009 963954000420
مواجه السفارة الفرنسية- طلعة العفيف   - 

1بناء المصور سامر ط
الجسر األبيض دمشق طب األطفال طبيب دنيا محمد علي حانكان دنيا خانكان

0113333549 963991333549 مقابل وزارة الثقافة- شارع المحكمة  روضة دمشق مشفى لؤي حسين الحلو مشفى الشام

0116641144 963966274504 مقابل المدرسة الفرنسية- شيخ سعد  المزة دمشق مركز أشعة كريم محمد كريم محمد كريم لالشعة. مركز د

0113325188 963933567136
بناء االسطواني- جانب جامع الشهداء   - 

طابق أول
صالحية دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ايسال حسن حسن ايسال حسن

0113325188 963949286501
بناء االسطواني- جانب جامع الشهداء   - 

طابق أول
صالحية دمشق األمراض الداخلية طبيب قصي محمد محمد قصي محمد

0112330888 963933449005
بناء الوصللي المدخل اليساري- ساروجة   - 

طابق أول فني
الثورة. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب خالد محمود الحنش خالد الحنش

0113334535 963944337188
205مقابل الوحدة- طريق الشيخ محي الدين   

واطفائية الجبة
الجسر األبيض دمشق مركز أشعة محمد عاصم مصطفى عوكر

 مركز سيغما للرنين

محمد. د- المغناطيسي   

عاصم عوكر

0113347789 963933240340 خلف مشفى الطلياني- نزلة الطلياني  طلياني دمشق مركز أشعة
زكي شيخ+ بشار عجمي   

غزال
مركز المرنان المفتوح

0115135371 963944754726
طريق مساكن- مقابل مشفى ابن النفيس   

جانب صيدلية قدور- برزة 
برزة دمشق مخبر شيراز اسماعيل الجارودي مخبر شيراز الجارودي

0112331539 963949254101
جانب جامع السلطان- جانب كازية االزبكية   

محمود زنكي
بغداد. ش دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب

 محمد كنان محمد زهري

حبوس
محمد كنان حبوس

0112233115 963991617170
ابن الرومي.ش- جانب مشفى المجتهد   - 

جانب اشعة الفقير
مجتهد دمشق طب األطفال طبيب بشار خضر الرحمو بشار الرحمو

0115143991 963944366549
مقابل مركز الشام لالشعة- مساكن برزة   - 

دخلة مخبر الهيثم
برزة دمشق الجراحة البولية طبيب عمار سعد محمد عمار محمد

0113117117 963933712701 مقابل مكتب المختار بالطلعة- حي الورود  مشروع دمر دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب محمد سمير بركات بركات محمد سمير بركات

0116667789 963933443527 مقابل معهد التنمية الفكرية- الشيخ سعد  المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب
 ميساء بهجت بركات

اسماعيل
ميساء بركات اسماعيل

0113718088 963955812666 مقابل الجامع الدري المحمدي- طلعة شورى  مهاجرين دمشق الجراحة البولية طبيب محمد وليد محمد عابدين محمد وليد عابدين

0112229552 963933393660
جانب بقالية مصطفى طبيعة- موقف شويكة   

1ط
خالد بن الوليد. ش دمشق

 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب

 محمد علي محمد القصار

بني مرجة
محمد علي القصار بني مرجة

0958458778 963958458778 جانب صيدلية ابو الدهب- دف الشوك  زاهرة دمشق طب األطفال طبيب ثراء احمد جفروني ثراء جفروني

0114446533 963933603017

 موقف القزازين

 مقابل مشفى الغزالي

جانب صيدلية نبيل

بغداد. ش دمشق
 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب حسين جمال الصباغ حسين صباغ

0115145424 963932276935
جانب- الشارع الرئيسي - عش الورر   

صيدلية حسيبة خضور
برزة دمشق الجراحة العامة طبيب نزار احمد ابراهيم نزار ابراهيم

0113322091 963944270370 الشارع الرئيسي- سوق الشعالن  شعالن دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فيصل ابراهيم العمر فيصل العمر



0113112146 963932453589 جانب مطعم الشعلة- حي الورود  مشروع دمر دمشق األمراض العصبية طبيب هيام محمد الكردي هيام الكردي

0116669424 963944561401
 - شيخ سعد اول نزلة الفرن على اليسار

عيادة الدكتور محمد علي فايز منصور
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب تماضر محمد عيد الشكر تماضر الشكر

0114465799 963954920495
مقابل- مرآب عرنوس - بناء فيحاء عرنوس   

بناية السكرية
عرنوس دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عدنان احمد الحريري عدنان الحريري

01130307 963932908495 مقابل اسعاف المشفى الفرنسي قصاع دمشق الجراحة العامة طبيب رواد انطون كبوشه رواد كبوشه

0116619880 963944294850
مقابل صيدلية- جادة المقام - شيخ سعد   

الحنفي
المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب

 ماهر محمد عمر الفاروق

كنعان
ماهر كنعان

0116664420 963944547874
 الشيخ سعد نزلة ملحمةشبيكة اخر بناء على

اليسار
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب امتثال محفوض محمد امتثال محمد

0932536215 963932536215 مقابل نقليات القدموس- مدرسة 86 المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اياد اديب مبارك اياد مبارك

0118815740 963944712704 خلف جامع الماجد- الزاهرة القديمة  زاهرة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ايمان سليمان االمير احمد ايمان االمير احمد

0114460093 963944442494 مقابل جامع الفاروق- القزازين بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ايمان محمد خير المرعشلي ايمان المرعشلي

0113347130 963933499350 جانب البلدية-شارع نسيب البكري  الجسر األبيض دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب احمد محمد الرحية احمد الرحية

0115121947 963944678105

اوتستراد اول - مساكن برزة  ( شارع أحد  ) - 

مقابل صيدلية- غرب تقاطع كلية الشرطة   

930محضر - اميرة 

برزة دمشق الجراحة العظمية طبيب احمد محمد مصطفى احمد مصطفى

0114731577 963944605452 lمفرق الدويلعة مقابل كنيسة مار الياس دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسامة ميشال العيد أسامة العيد

0114445040 963933596226 موقف الفردوس حلب. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اكرم ادوارد االحمر اكرم االحمر

0113324235 963933557479 فوق مخبر حبش- جادة كرد علي  طلياني دمشق األمراض الجلدية طبيب امان موفق دعبول امان دعبول

0114723853 963932342223 مفرق ابو عطاف- يسار الخزان االول  دويلعة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب اميرة عيسى طنوس اميرة طنوس

0113345988 963944466733 الحمراء. ش طابق ثالث4بناء رقم  دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب أنس أحمد الحسواني انس الحسواني

0112742700 963944270144
جانب- مقابل جامع صالح الدين األيوبي   

مطعم أبو اسماعيل
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب انس احمد مشوح انس مشوح

0114448566 963944663265
دخلة مدرسة المعونة- مقابل مشفى الفرنسي   

بناء الزحالوي -
قصاع دمشق األمراض الداخلية طبيب باسم محسن الحليل باسم الخليل

0113341349 963944265546 خلف جامع الجسر جانب موالح البيرقدار الجسر األبيض دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب باسمة ابراهيم الصالحي باسمة الصالحي

0114460024 963993333364 MTN مقابل مركز ساحة الشهبندر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب بثينة عادل كزبر بثينة كزبر

0114464317 963955557293 مقابل وزارة المالية سبع بحرات دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب بسام محمد العبيد بسام العبيد

0115139201 963944474525
 مساكن برزه مقابل صيدلية المجتهد جانب

مجوهرات ظريفه
برزة دمشق الجراحة البولية طبيب بشار علي ظريفه بشار ظريفه

0116625681 963956573114
جانب معهد التنمية الفكرية- الشيخ سعد   - 

فوق صيدلية التمر
المزة دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب تغريد سليمان حمود تغريد حمود

0115144431 963932616192 مقابل مشفى حاميش- مساكن برزة  برزة دمشق الجراحة العصبية طبيب تمام محمد رزوق تمام رزوق

0115419228 963933465218
طابق- جانب حديقة القشلة - القشلة 

أرضي
باب توما دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب توفيق اسعد جمال توفيق جمال

0112212070 963933392161 عيادة طفل اآلنبوب- مشفى الرشيد  باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جمال احمد حسين جمال حسين

0115132731 963944322533 فرق المدينة الجامعية- مساكن برزة  برزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب
 جومانا محمد جميل مرعي

بوظو
جومانا بوظو

0114456816 963933221996 مقابل حلويات السلطان بغداد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب جورج الياس عيسى جورج عيسى

0114414910 963944252545 23بناء الرباط رقم  تجارة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جوري عبدهللا التلي جوري التلي

0113329404 963933221044
داخل المستشفى- مقابل مديرية المالية   

االيطالي
طلياني دمشق الجراحة العامة طبيب جوزيف سعد هللا الفارس جوزيف الفارس

0115414902 963933404561
دخلة المصرف التجاري- دخلة الصوفانية   

10فرع 
برج الروس دمشق األمراض العصبية طبيب حافظ موسى مطر حافظ مطر

0114446538 963988194015
بناء- جانب صيدلية البزرة - ساحة القصور   

144
قصور دمشق الجراحة البولية طبيب حبيب عدنان بشور حبيب بشور

0112333805 963944402852
مقابل معهد باسل- جانب جامع الال باشا  

معهد الحرية سابقا- الالييك /األسد
بغداد. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب حسام محمد اسماعيل حسام اسماعيل

0116314848 963933610754 موقف المطافئ- شارع القدس  زاهرة دمشق الطب العام طبيب حسان محمود شنان حسان الشنان

0114441326 963933394268 موقف السادات- القزازين  بغداد. ش دمشق جراحة األوعية طبيب حسن صالح العلي حسن العلي

0114723688 963944860099
مقابل مخبر- ابو عطاف جانب صيدلية هيام   

البشارة
دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب حيات الياس شاهين حيات شاهين

0114447720 963944331743 1جادة العاني بناء الصباغ ط العابد. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب خالد محمد الخياط خالد الخياط

0114436670 963933433030
بعد بن ابو سمرة- شارع جابر اب حيان   - 

1بناء جبة وقبيطري ط
تجارة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب دالل اغابيوس عيسى دالل عيسى

0114457042 963933821119
مقابل مطعم- جادة يوسف الخوري   

2بناء زيات رقم - النوازيت 
غساني دمشق األمراض الجلدية طبيب راميا حبيب كبابة راميا كبابة

0112313515 963944282540 امام حديقة الورد- خلف سينما السفراء دمشق أيار29. ش الجراحة العظمية طبيب رزق هللا مخائيل يوسف رزق هللا يوسف

0112260488 963944408774 مقابل موقف شويكة خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب رفاه محمد وليد الشيخ ويس رفاه الشيخ ويس

0113333363 963966977849 بجانب ازياء الكسواني- جادة الزهراء  طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب رنا محمد ابوحرب رنا ابوحرب

0114411294 963994758993 فوق صيدلية نفش- مقابل مشفى الفرنسي  قصاع دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب رياض توفيق بطرس رياض بطرس

0113352979 963932919160
جانب مخبر-(قسم الشحن)نقليات القدموس  

البديوي
الحمراء. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب زهير عبد اللطيف عدي زهير عدي

0114462517 963944418418 جانب حلويات السلطان-سادات بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب زهير عبد المجيد بهاء الدين زهير بهاء الدين

0114451371 963956792862 جانب صيدلية الراسي- نزلة الغساني  غساني دمشق األمراض الجلدية طبيب سامر نقوال ديب سامر ديب

0115111591 963933417773 40محضر - مقابل مشفى ابن النفيس  ركن الدين دمشق الجراحة العظمية طبيب ستالين نجم الدين كغدو ستالين كغدو

0114453515 963932506333 دخلة مدرسة ام الخير- شارع الكندي  قصور دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب سحر سليمان خوري سحر خوري

0112716970 963944565663
موقف الكيكية بجانب مطعم- الشارع العام   

أبو حاتم
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سلوى احمد الجبر سلوى الجبر

0114724631 963932214341 جانب صيدلية غسان مقابل جامع البراء دويلعة دمشق الجراحة العامة طبيب سليمان موسى فضول سليمان فضول

0113325419 963933325419 جادة ابن زيدون جانب المعهد العربي طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سمر حمدي السادات سمر السادات



0114443968 963988565614
 مرشد خاطر مقابل شعبة التجنيد جانب

موقف باص األزبكية
بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سمر يحيى عيسى سمر عيسى

0115414846 963944998845 ساحة باب توما باب توما دمشق الجراحة العظمية طبيب سنحاريب حبيب العرب سنحاريب العرب

0114442989 963944505406
جانب مركز- جانب صيدلية السبع بحرات   

الهالل األحمر
ساحة الشهبندر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سهام عوض الديري سهام الديري

0114414344 963944282207 مقابل مدرسة بسمة حمشو- ساحة التجارة  تجارة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سهيل جوزيف تاجر سهيل تاجر

0114413296 963933525242 مقابل بوظة األفغاني- شارع كعب بن زهير  قصور دمشق األمراض الجلدية طبيب سونيا نبيل اسطفان سونيا اسطفان

0114732330 963933552311 دخله دار الرياضه- الشارع العام  دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب شادي شهدا حداد شادي حداد

0114628153 963933380507 قرب مشفى العباسيين عباسيين دمشق الجراحة الصدرية طبيب شحادة عدنان دغالوي شحادة دغالوي

0116615705 963933496067
طلعة)منتصف طلعة الكنيسة- الشيخ سعد   

على اليمين - (سوق الخضرة 
المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب صائب محمد ابو عبد هللا صائب ابو عبد هللا

0116667660 963966927183 فوق صيدلية معين يوسف-  خزان 86 المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب طالل يوسف ونوس طالل ونوس

0118810774 963933131895 كورنيش الميدان خلف جامع المنصور ميدان دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عائشة مختار نوح عائشة نوح

0113337111 963944773375
بناء- جانب جامع الروضة - ساحة الروضة   

الطابق االرضي- ملص 
ابو رمانة دمشق األمراض المهنية طبيب عبد الرزاق محمد الخطيب عبد الرزاق الخطيب

0114465631 963933258038 موقف األزبكية مرشد خاطر دمشق األمراض الجلدية طبيب عبدالكريم احمد المكي عبدالكريم المكي

0116667045 963932611818
 موقف الشيخ سعد بعد ثانوية صالح الدين

الهبج
المزة دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب عبير علي احمد عبير احمد

0114449430 963944594070

 باتجاه حديقة المزرعة مدخل مجلس الوزراء

 القديم جانب مشفى األماني مدخل الدكتورة

سوزان النوري

ساحة الشهبندر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب علي حافظ محسن علي محسن

0116622717 963956157052 ساحة عروس الجبل المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب علي حميدوش حميدوش علي حميدوش

0116612738 963944654342 مقابل معهد التنمية الفكرية- شيخ سعد  المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب علي طالب طالب علي طالب

0115112087 963933340304
مقابل مول- اوتستراد ثاني - مساكن برزة   

قاسيون
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب علي فائز قصاب علي قصاب

0112324314 963933230777 مقابل مركز الثقافة الروسي دمشق أيار29. ش الجراحة العظمية طبيب علي محمد مدني الخيمي علي الخيمي

0113352625 963944245223
مقابل موالح- جادة الرئيس - نزلة الطلياني   

الداية
طلياني دمشق الجراحة العامة طبيب عمار احسان القطان عمار القطان

0112311536 963944323088 مقسم أول- بناء الطيران  الثورة. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب عمار محي الدين نعساني عمار نعساني

0112314032 963933445145 مقابل صيدلية الفاروق ساحة الشهبندر دمشق الجراحة العظمية طبيب غسان بشير كعدان غسان كعدان

0114442678 963933593361
بناء مخبر الشام للتحاليل- جنوب الحديقة   

مقابل صيدلية غادة- الطبية 
تجارة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب غسان منصور الخوري غسان الخوري

0115434224 963944976823 دوار سوق الخضار األمين. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب غياث ابراهيم جواد غياث جواد

0116665265 963932530943 المزة مواجة طلعة االسكان14بنايات ال دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب فاروق عبد الغني الجندلي فاروق الجندلي

0116113096 963944219877 مزة اتستراد بناء الكهرباء المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فايزة طاهر البزرة فايزة البزرة

0116667100 963933593405 مقابل بنك الدم المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فراس علي سلمان فراس سلمان

0114419263 963988959894 خلف مشفى االفرنسي- جادة مارسيل كرامة  قصاع دمشق جراحة األوعية طبيب فراس نديم داؤد فراس داؤد

0966116786 963944219140 ضمن مشفى دار الشفاء عدوي دمشق
 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب فواز حسن ديروان فواز ديروان

0113328494 963944458839
جانب صيدلية- أول شارع نسيب البكري   

28بناء - الوفاء 
الجسر األبيض دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب

 محمد فوزي عدنان عبد

الحميد
فوزي عبد الحميد

0116633194 963944376174
جانب- عروس الجبل طلعة الخزان   

الصيدليه الحديثه
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب قحطان احمد سبيقي قحطان سبيقي

0112323822 963944432666 1ط- بناء برج الصالحية - مقابل البرلمان  صالحية دمشق جراحة األوعية طبيب لؤي عثمان نهاد الترزي لؤي الترزي

0112320054 963933366332 5بناء رقم  مرشد خاطر دمشق األمراض الجلدية طبيب لينه علي اسعد لينه اسعد

0115428497 963933247672 (بعد دخلة ديروان)باتجاه مشفى الفرنسي  برج الروس دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ماجد داود طرفة ماجد طرفة

0112756879 963944339060 طلعة سوق الجمعة مقابل فرن الخير شيخ محي الدين دمشق الطب العام طبيب مازن احمد الداية مازن الداية

0116664749 963933665493 الشيخ سعد بناء محفوظ دخلة صيدلية التمر المزة دمشق الجراحة البولية طبيب مازن اسماعيل علوش مازن علوش

0116125296 963944849305
عند القوس االحمر- قبل كراج السومرية   - 

113بناية - جانب مدرسة ناعسة 
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مجيد خليل شريف مجيد شريف

0115139066 963944801339
 مساكن برزة مقابل المدينة الجامعية خلف

هيئة المخابر
برزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد جابر الناشي محمد الناشي

0112319628 963944359512 3بناء البرج الفضي ط بحصة دمشق الجراحة البولية طبيب محمد رياض عادل اليوسف محمد رياض اليوسف

0113335529 963933519451 1سوق المعرض ط- شهداء  صالحية دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد عامر عمر االبرش محمد عامر االبرش

0115430854 963944278155
طابق- بناء الكسار - دوار سوق الخضرة   

أرضي
األمين. ش دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب

 محمد عوني مصطفى

الحالق
محمد عوني الحالق

0112218165 963944331715 مقابل جامع زيد بن ثابت خالد بن الوليد. ش دمشق الطب العام طبيب محمد فايز ياسين ملص محمد فايز ملص

0118837070 963944774252
ضمن مركز- مقابل مشفى المجتهد   

سيرياسكان
مجتهد دمشق األمراض الداخلية طبيب

 محمد مازن اكرم الكنج

العبسة
محمد مازن الكنج العبسة

0114428114 963988004045 دخلة البنك الدولي للتجارة والتمويل الباكستان. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب محمد ماهر احمد الزايد محمد ماهر الزايد

0113331821 963933858418 فوق صيدلية الرزاز الجسر األبيض دمشق األمراض الداخلية طبيب
 محمد ماهر عبد العزيز

عبدربه
محمد ماهر عبد ربه

0112252221 963933432200
مقابل- طابق رابع - بناء المجمع التجاري   

فندق سميراميس
فيكتوريا دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد نبوغ عادل العوا محمد نبوغ العوا

0113339946 963955333994 1نزلة مشفى الطللياني ط الجسر األبيض دمشق األمراض الجلدية طبيب
 محمد نزار عبد الرحمن

الدقر
محمد نزار الدقر

0112310045 963944658626
بناء غازي حديد- جانب فندق فينيسيا   - 

طابق أول
بحصة دمشق الجراحة البولية طبيب محمد يزن نبيل زرزر محمد يزن زرزر

0118880602 963944370581 مجتهد- جانب مشفى شيخ االرض  باب مصلى دمشق الجراحة العامة طبيب مدحت مصطفى كمال تللو مدحت تللو

0114710080 963962666846 كشكول الطريق العام جانب صيدلية غيداء دويلعة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب مروان سعدون خليل مروان خليل

0118831222 963933426678
موقف السوق التجاري- زاهرة قديمة   - 

مقابل مدرسة محمد األشمر
زاهرة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب مصطفى خالد الحمصي مصطفى الحمصي

0116619363 963944060862 نزلة مطعم شبيكة- الشيخ سعد  المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب مضر محمد سلمان مضر سلمان

0114729810 963933762584
مقابل شارع- بناية الفارس الثالثة - كشكول   

الدير
دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب منتهى ناصيف قسطون منتهى قسطون



0116617461 963959374518 موقف الشيخ سعد المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب مهند زهير فيصل مهند فيصل

0114427697 963933634484 شارع مجتهد مجتهد دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب مؤيد مصطفى زريق مؤيد زريق

0112133268 963944658616
جانب مركز- خلف مشفى المواساة - كيوان   

كيوان الطبي
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ميس نبيل زرزر ميس زرزر

0114715622 963933363661 دخلة المستوصف الصحي دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ميساء شاهين بشارة ميساء بشارة

0113126544 963933527272
حي الورود-مساكن الحرس   

قبل ساحة السرفيس
مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ناصر يعقوب الخير ناصر الخير

0112310007 963944245800 مقابل معهد الشهيد باسل االسد بغداد. ش دمشق الجراحة العصبية طبيب ناظم مطانيوس حجل ناظم حجل

0112764050 963944250359 جسر النحاس جانب حلويات النورس قبو اول ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نبيل محمد القادري نبيل القادري

0116334887 963944668446

جانب مستوصف الثورة- الزاهرة الجديدة   - 

6بناء االسكان - جانب مدرسة اسكندرون   - 

طابق أرضي

زاهرة دمشق الجراحة العامة طبيب نبيل محمود الصفدي نبيل الصفدي

0112313987 963933336560 جانب المركز الثقافي الفرنسي بحصة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب نزار شفيق الفرا نزار الفرا

0114724632 963944405518 خزان أول دويلعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب نزار مزيد حجير نزار حجير

0116622230 963933504249 اول طلعة المدرسة الفرنسية- الشيخ سعد  المزة دمشق
 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب نسرين رزق خازم نسرين خازم

0113730014 963933233301 فوق جسر الشطا - 107 بناء 3جادة - شطا  مهاجرين دمشق
 طب الطوارئ والعناية

المشددة
طبيب نضال سميح عيسى نضال عيسى

0113335473 963933705361
حارة- جانب المختار ابو راشد برينو - سكة   

جامع العدس
العفيف دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب نعمان عبدو زيدان نعمان زيدان

0112314961 963933575532 مقابل مشفى العين التخصصي بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب
 نورالهدى محمد اديب ابي

الشامات
نورالهدى ابي الشامات

0114715569 963992663270 خلف المستوصف الصحي دويلعة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب هالة نديم دروج هالة دروج

0113124840 963933360410
تحت مطعم - 10جزيرة - السوق التجاري   

فيرانو
مشروع دمر دمشق األمراض الداخلية طبيب هدى ديب جاويش هدى جاويش

0116610155 963933957537 نصاصي-  األول 14بناء الـ  المزة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب هناء محمد الغانم هناء الغانم

0112321399 963944520996 دخلة مشفى الشرق دمشق أيار29. ش التوليد وأمراض النساء طبيب هيام علي سلمان هيام سلمان

0115450504 963944907040 شارع األمين األمين. ش دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب وفاء سليمان مندو وفاء مندو

0116612674 963944214018 مقابل صيدلية الحنفي- شيخ سعد  المزة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب وفيق ابراهيم ديوب وفيق ديوب

0114410067 963944336400 بناء الست- موقف المعرض  مرشد خاطر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ياسر محمد الحالق ياسر الحالق

0116344413 963944730698 جانب موبايالت روعة- شارع نسرين  تضامن دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ابراهيم محمود حربا ابراهيم حربا

0112266321 963944391572
بناء جمعية البر- مقابل صيدلية منال كبب   

واالحسان
خالد بن الوليد. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب احسان عبد الوهاب التكريتي احسان التكريتي

0116625807 963933283500 طلعة فالفل على كيفك المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب احمد صالح الونوس احمد ونوس

0113123325 963955551577

-  طابق ارضي3االسكان بناء ت - 4جزيرة 

مقابل صيدلية- قرب جامع خالد بن الوليد    

محمد الشرابي

مشروع دمر دمشق الجراحة العظمية طبيب اسامة مصطفى الترك اسامة الترك

0118887325 963933224731 حارة جامع القيسري نهر عائشة دمشق طب األسرة طبيب ايمان غازي الجهماني ايمان الجهماني

0114451682 963933445168 شارع الباكستان الباكستان. ش دمشق األمراض الصدرية طبيب احمد هيثم نصري احمد نصري

0115126954 963944755940 جانب جامع الحسنسن- مساكن برزة  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اميمة كامل سليمان اميمة سليمان

0114465988 963940305022
ضمن- جانب مديرية صحة ريف دمشق   

مركز العيادات الطبي
ساحة الشهبندر دمشق أمراض المفاصل طبيب باسل محمود علي باسل علي

0115118931 963944234615
 مسبق الصنع طلعة مشفى حاميش جانب

جامع الخنساء
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب بسام نيازي الياس بسام الياس

0115110422 963944236790 مساكن برزة استراد اول خلف صيدلية اميرة برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب بسام سليمان االيوبي بسام االيوبي

0116626441 963944331721 2جانب صيدليه معين يوسف ط- خزان 86 المزة دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب بسام محمد ونوس بسام ونوس

0112230709 963944418709 مقابل جامع عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد. ش دمشق طب األطفال طبيب بشار عبد هللا شيخ الحارة بشار شيخ الحارة

0116662266 963950445060
حي الورود- مساكن الحرس الجمهوري   - 

جانب المختار
مشروع دمر دمشق الجراحة العامة طبيب بشار علي صالح بشار صالح

0114411024 963944383585
بناء الصيرفي- شارع مشفى الزهراوي   - 

جانب بنك عودة
قصاع دمشق األمراض الصدرية طبيب بشر حنا اديب بشر اديب

0114717139 963932301701 الطريق العام- كشكول  دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جالل موسى دهام جالل دهام

0115410892 963991400811 جانب معجنات البتول ابن عساكر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب جمال احمد محسن جمال محسن

0118814675 963944334489
جانب مدرسة ابن- أول كورنيش الميدان  

زيدون
ميدان دمشق الجراحة العامة طبيب جمال محمد خير البيطار جمال البيطار

0112245245 963933316364 جانب صيدلية رامي- بناء القادري  مرجة دمشق الجراحة البولية طبيب جورج اسكندر السحوم جورج السحوم

0114413499 963944423499
دخلة فرع االمن - 2 بناء رقم 10الخطيب   

الداخلي
قصور دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جيلبرت عبدهللا بسيريني جيلبرت بسيريني

0115140588 963932923786
  م100مساكن برزة قبل مطعم الروابي ب

1ط- مقابل صيدلية هدال
برزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب حسين رفعت حسن حسين حسن

0114718894 963933908132 يمين الخزان االول دويلعة دمشق طب األطفال طبيب راندا خليل العكة راندا العكة

0112724940 963944796620 مقابل افران ابن العميد ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب رائدة يوسف مللي رائدة مللي

0112211443 963966358822

بين باب مصلى- شارع المجتهد الرئيسي   

مقابل-على صف المجتهد - ومشفى المجتهد   

فوق عيادة الدكتور خالد رزق- الملجأ 

مجتهد دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ربيعة محسن مهنا ربيعة مهنا

0112726100 963944409141 بناء األظن- موقف كيكية - الشارع الرئيسي  ركن الدين دمشق طب األطفال طبيب رندة محمد السمان رندة السمان

0114720890 963933611054 جانب صيدلية غسان- مفرق ابو عطاف  دويلعة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب رياض سالمه الزكيمي رياض الزكيمي

0114449155 963944418029 مقابل مشفى الفرنسي قصاع دمشق األمراض الداخلية طبيب رياض علي عجوز رياض عجوز

0112318616 963944758257 فندق فينيسيا خلف المحافظة بحصة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب ريم عبد الرحمن مراد ريم مراد

0114416995 963933594418 خلف جامع الفاروق- قزازين  بغداد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب سامي عبد هللا ساره سامي ساره



0113114413 963944544011
وادي المشاريع الغربية- مدخل مشروع دمر   

الشارع العام -
مشروع دمر دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب سعد منذر فلوح سعد فلوح

0115137682 963933447060
26بناء رقم - موقف اآلغا - مساكن برزة   - 

MTN مقابل
برزة دمشق الجراحة البولية طبيب سمير عبد الرحمن ناصيف سمير ناصيف

0114726423 963933300115 فوق محالت المبيض لاللبسة- الشارع العام  دويلعة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب سهيل اسكندر ندروس سهيل ندروس

0115131616 963933565617 جانب صيدلية نيرمين- مساكن برزة  برزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب سوسن معال ابراهيم سوسن ابراهيم

0115135101 963944634147
  خلف182مساكن برزة مرحلة تالتة محضر 

مدرسة رشاد قصيباتي
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سوسن خالد سليم سوسن سليم

0115428497 963933415474 باتجاه الفرنسي بعد دخلة ديروان برج الروس دمشق األمراض الصدرية طبيب سوسن فالح فلوح سوسن فلوح

0115428755 963944356555 جانب صيدلية روال عسكر- دخلة الديروان  برج الروس دمشق الطب العام طبيب سيمون ميشيل بريمو سيمون بريمو

0118814158 963933434940 ساحة االشمر ميدان دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب
 صالح الدين عبد القادر

المغربل
صالح الدين المغربل

0113169086 963933600532
جانب صيدلية دمر الغربية- اول دمر البلد   - 

فوق صيدلية عال السلطي
دمر البلد دمشق الجراحة العامة طبيب صالح نمر غزاوي صالح غزاوي

0112212812 963932650017

بناء الشويكي

طابق اول

8مقابل البنك التجاري 

بور سعيد. ش دمشق الجراحة البولية طبيب طالل نقوال خوري طالل خوري

0113334060 963944219217 4بناء الجابي ط الحمراء. ش دمشق الجراحة العامة طبيب
 طالل محمد عمر الفاروق

كنعان
طالل كنعان

0114411413 963937327133 فوق مطعم مرايا الباكستان. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب
 عبد الحكيم برهان الفتيح

الشيخ
عبد الحكيم الفتيح الشيخ

0113330728 963933465654 مقابل المشفى اإليطالي طلياني دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب
 عبد الرزاق عالء الدين

عابدين
عبد الرزاق عابدين

0112316484 963933322575 مقابل فندق دمشق الدولي بحصة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب عبد الغني رسالن الدباس عبد الغني الدباس

0115148665 963988624174
مقابل مول- اتوتستراد ثاني - مساكن برزة   

قاسيون
برزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب عبير محمد عزت السعيد عبير السعيد

0112211443 963988685688

بين باب مصلى-شارع المجتهد الرئيسي   

على صف المجتهد- ومشفى المجتهد   - 

فوق عيادة الدكتور خالد رزق-مقابل الملجأ 

مجتهد دمشق الجراحة العظمية طبيب عصام سامي علي عصام علي

0944426294 963944426294 دخلة ملحمة شبيكة- الشيخ سعد  المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب عصام محمد مصري عصام مصري

0115145577 963955945346 طريق الخزان- عش الورور - برزة البلد  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عالء محمد حشمة عالء حشمة

0112264447 963944267055 جانب جامع عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد. ش دمشق
 الجراحة الترميمية

والحروق
طبيب عماد اسعد الشباك عماد الشباك

0114440654 963944441654 6بناء - جادة الحالج  الباكستان. ش دمشق طب األطفال طبيب عمار كامل قصار عمار قصار

0113137752 963944591878 حي الورود- مساكن الحرس  مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب غانه محمد صارم غانة صارم

0116114342 963944342829 طابق اخير-107/فيالت غربية ج المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب غسان محمد النسر غسان النسر

0114433285 963932449838
جانب بنك سوريا- شارع الملك العادل   

والمهجر
مزرعة دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب غصون محمد نور قناية غصون قناية

01188283333 963988715071
ضمن مجمع عيادات باب- دوار باب مصلى   

فوق مخبر السالم- مصلى االستشارية 
باب مصلى دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب غياث محمد اآلغا غياث اآلغا

0116661071 963930368246 الشيخ سعد بجانب مدرسة التنمية الفكرية المزة دمشق الجراحة العامة طبيب فادي محمد ريا فادي ريا

0118811587 963933806419
جانب جامع عبد هللا ابن- سوق عاصم   

حذيفة السهمي
نهر عائشة دمشق األمراض الداخلية طبيب فاضل اسماعيل حسن فاضل حسن

0116615157 963944648896 المزة مدخل بوظة االمام14بنايات ال دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد فتحي احمد القوادري محمد فتحي القوادري

0112317415 963944335196 جانب سينما السفراء دمشق أيار29. ش
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فيصل محمد اكرم الحجار فيصل الحجار

0114423966 963933240857 بناء مشفى الغزالي طابق أول- قزازين  بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب قمر خليل زينة قمر زينة

0112222724 963932807777 بناء مردم طابق اول- شارع الجمهورية  فيكتوريا دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب كريم انسطاس نقوال شاهين كريم شاهين

0116667660 963944062388 فوق صيدلية معين يوسف-  خزان 86 المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب لونا فيصل بري لونا بري

0116635890 963932909605 ساحة عروس الجبل- خزان 86 المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ليال احمد ادريس ليال ادريس

0115112088 963944316778 بناء بارة- الشارع العام - برزة البلد  برزة دمشق األمراض الداخلية طبيب لينا ابراهيم الرفاعي لينا الرفاعي

0113123275 963944781750 الطابق االول- اول برج - الجزيرة العاشرة  مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب لينا غازي اسماعيل لينا اسماعيل

0944455859 963944455859
مقابل- ثاني دخلة على اليمين -نزلة الطلياني   

المركز االيطالي للبصريات
طلياني دمشق أمراض الكلية طبيب لينا ابراهيم ديب لينا ديب

0114423880 963933374637

 بعد مشفى الهالل بموقف دخلة مشفى الغزالي

 مقابل شركة الثقة للتأمين بناء لطفي الميداني

قبو

مرشد خاطر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب لينا نذير نهاوندي لينا نهاوندي

0112324466 963933755482 بناء شبيب طابق أول- خلف فندق فينيسيا  بحصة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ماجد عدنان بديري ماجد بديري

0113316768 963933399770 جانب مخبر البديوي شعالن دمشق أمراض المفاصل طبيب ماجد ميخائيل عبود ماجد عبود

0114731905 963944232528 طابق أول- مقابل كنيسة مار الياس الغيور  دويلعة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب ماهر سليمان الحداد ماهر حداد

0113315556 963944212512
بناء- جانب مجوهرات صفوان  - 3سبكي   

طابق ارضي- النجار 
شعالن دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ماهر محمود شوكت المالح ماهر مالح

0115123372 963956500501
نهاية سوق-الشارع الرئيسي -مساكن برزة   

الجينز امام الفرن
برزة دمشق األمراض الداخلية طبيب محمد اسامة عارف الحجي محمد اسامة الحجي

0118887567 963988492340 مقابل حديقة المرور لألطفال باب مصلى دمشق طب األطفال طبيب محمد احمد نوح محمد نوح

0112317788 963944210556 جانب سينما السفراء دمشق أيار29. ش
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد اكرم الحجار محمد اكرم الحجار

0113335632 963992754616 سوق الجمعة جانب جامع الشيخ محي الدين شيخ محي الدين دمشق الجراحة العامة طبيب محمد ايمن وليد العطار محمد ايمن العطار

0113324044 963944856305
جانب الصحة- شارع الروضة القديم   

المدرسية
عرنوس دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد سامر محمود البريدي محمد سامر البريدي

0112244898 963988217478 شارع المجتهد مجتهد دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب
 احمد سعيد مصطفى

االدهمي
احمد سعيد االدهمي



0113142909 963933843234 مقابل المختار- حي الورود - مشروع دمر  مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد اسماعيل سليم محمد سليم

0118832914 963944746914 المجتهد بجانب مدرسة ابن زيدون مجتهد دمشق الجراحة العامة طبيب محمد عزالدين سمية محمد سمية

0116328214 963932303469 شارع نسرين تضامن دمشق الطب العام طبيب محمد صالح الحمصي محمد الحمصي

0112310375 963955214222
بناء البيطار- جانب المركز الثقافي الروسي   -

مقابل مطعم الكمال 
دمشق أيار29. ش األمراض الجلدية طبيب محمد صالح وجيه القوادري محمد صالح القوادري

0116661141 963932643917
مقابل معهد التنمية الفكرية-الشيخ سعد   - 

جادة منصور
المزة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب محمد علي علي محمد علي

0932904545 963932904545

 الشارع العام موقف المقاومه مقابل المدخل

 الرئيسي لمدرسة صالح الشاطر عند نزلة

جامع صالح الدين

ركن الدين دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب
 محمد فتحي عبد الستار

عباس
محمد فتحي عباس

0113161282 963944664776
ضمن مجمع طبي- بالقرب من جسر الوزان   

جانب صيدلية المايا وحديقة االسكان -
مشروع دمر دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب

 محمد فراس محمد موفق

زيدان
محمد فراس زيدان

0116644595 963993703691

اول بناء مقابل - 14بنايات ال - الشيخ سعد   

فوق دهانات- مدخل نفرتيتي - بن أبو سمرة   

جوتن

المزة دمشق األمراض العصبية طبيب محمد مصطفى وني محمد وني

0115130616 963936129833
موقف النصر- الشارع العام - مساكن برزة   -

مقابل صيدلية النصر 
برزة دمشق الجراحة البولية طبيب محمد ميسر كامل محمد محمد ميسر محمد

0115414166 963944278140 جادة أولى بناء الهندي جاني المستوصف األمين. ش دمشق طب األطفال طبيب محمد ياسين صالح ابوديل محمد ياسين ابوديل

0116618861 963944544482 33مساكن شعبية بناء- طلعة االسكان  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مرام محمود كركر مرام كركر

0116636632 963944292525
بجانب- قرب فرن المعلم - الشيخ سعد   

صيدلية التمر
المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب معتز مصطفى سعد الدين معتز سعد الدين

0114443527 963933441409 بين ساحة عرنوس والشهبندر مزرعة دمشق الجراحة البولية طبيب معتصم محمد قبالن معتصم قبالن

0116323903 963988563250 شارع نسرين تضامن دمشق الجراحة البولية طبيب معن ابراهيم عباس معن عباس

0112776567 963944243135 موقف ادم- الشارع العام  ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ممدوح محمد السليمان ممدوح السليمان

0114463713 963966583998 مقابل موقف السادات بغداد. ش دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب منى موريس دكر منى دكر

0114410647 963932477626 شارع مارسيل كرامة- خلف المشفى الفرنسي  قصاع دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ميسون سميح دغالوي ميسون الدغالوي

0116614935 963988757206
بناء- جانب مخبر المعلم - الشيخ سعد   

صيدلية التمر
المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب نبيل فائز القاسم العرب نبيل القاسم العرب

0114719471 963932984979
 الطبالة شارع الخصرة بجانب صيدلية لينا

دحدل
دويلعة دمشق طب األسرة طبيب نذير ماجد الياس نذير الياس

0115140022 963933255530

موقف مشفى- اتوستراد ثاني - مساكن برزة   

مقابل المعهد التقاني المالي- حاميش   

وطوارئ الكهرباء

برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب هشام محمد الحمامي هشام الحمامي

0114413681 963947337625
الدخلة المقابلة لكنيسة- ساحة جورج خوري   

الصليب
قصاع دمشق طب األطفال طبيب هند مجلي قايد هند القائد

0115436949 963944506061 مقابل باب اسعاف مشفى الفرنسي قصاع دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وائل راجي فلوح وائل فلوح

0115133369 963944676618 مقابل مركز الشام لالشعة- مساكن برزة  برزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب وائل ناجي فريسان وائل فريسان

0113715716 963933720726 بناء العظمة- سكة باشكاتب  مهاجرين دمشق طب األطفال طبيب وفاء موفق اوطه باشي وفاء اوطه باشي

0113140891 963933509585
جانب- مساكن الحرس - آخر مشروع دمر   

مكتب المختار
مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب يسرى احمد عثمان يسرى عثمان

0116629849 963933326878 ساحة عروس الجبل- مزة جبل  المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب يوسف كاسر الخليل يوسف الخليل

0116638204 963955294054
جانب مؤسسة الخضار- خلف صالة الجالء   

د/45بناء النصر - الفواكه 
المزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اسامه محمود يوسف اسامه يوسف

0115416992 963944397327 تلة القاضي قيمرية دمشق الطب العام طبيب عباس محمد علي البربار عباس البربار

0113160310 963933312916
حي الورود- مساكن الحرس الجمهوري   - 

ساحة السرفيس
مشروع دمر دمشق الجراحة العظمية طبيب مزيد سليم محال مزيد محال

0112716509 963944731595
بجانب فريز ط- مقابل جامع صالح الدين   

ارضي
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مروة محمد نديم المهدي مروة المهدي

0114445827 963933480449 ضمن عيادات مشفى القديس لويس برج الروس دمشق الجراحة العامة طبيب فايز بولص الكبة فايز الكبة

0113148480 963933765890 دخلة القيس- السو ق التجاري - حي الورود  مشروع دمر دمشق الجراحة البولية طبيب احمد ديب الناصر احمد الناصر

0115141349 963993570580
مقابل نزلة المدينة الجامعية ـ- مساكن برزة   

مابكو، جانب مديرية المخبر المركزي
برزة دمشق جراحة األوعية طبيب حاتم عزيز ديوب حاتم ديوب

0112218165 963988221031 مدخل باب السريجة مقابل جامع زيد بن ثابت خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب حسان حبيب عيسى حسان عيسى

0112719030 963944545431 4الشارع العام مقابل افران ابن العميد  ركن الدين دمشق الجراحة البولية طبيب حيان محمد شبانة حيان شبانة

0115121337 963944509816
الشارع العام مقابل نزلة- مساكن برزة   

مقابل مابكو- المدينة الجامعية 
برزة دمشق الجراحة البولية طبيب شادي محمد االبراهيم شادي االبراهيم

0114442099 963944756270
اول- الطريق النازل على ساحة الغدير   

ساحة التحرير
ساحة التحرير دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب لمى بركات حديد لمى حديد

0944684076 963944684076 مدرسة 86 المزة دمشق
 طب الطوارئ والعناية

المشددة
طبيب محمد عمران محمود كساب محمد عمران كساب

0112715313 963944217894 مقابل جامع صالح الدين نزلة المقاومة ركن الدين دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد عيد احمد عزت كوكة محمد عيد كوكة

0114433285 963944370973
 شارع الملك العادل جانب بنك سوريا و

المهجر مركز الطبي الملكي
مزرعة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد محمد بدر عواد محمد عواد

0112230436 963944265340
طابق- فوق افران العابد - دوار باب مصلى   

نصية
باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مروان ابراهيم الطالب مروان الطالب

0114458874 963932202209 جانب محصة كركر- ساحة القصور  قصور دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب مهند سمير دهبر مهند دهبر

0116641144 963933693639 طلعة المدرسة الفرنسية- شيخ سعد  المزة دمشق طب األسرة طبيب نهاد عيسى التكلة نهاد التكلة

0114717338 963933552828
جانب- مقابل كازية زغلولة - الطبالة   

صيدلية النعمة
دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وليد جميل بشارة وليد بشارة

0115496574 963932400595 شارع الفتح- قزاز  دويلعة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ياسر زهير السراقبي ياسر السراقبي

0112242626 963946705153 مقابل ادارة المرور- شارع ابن عساكر  باب مصلى دمشق مشفى جهاد سلعس مشفى الرشيد

0112323881 963933565033 دخلة مشفى الشرق دمشق أيار29. ش األمراض الداخلية طبيب حسن عمر الجبه جي حسن الجبه جي

0114727804 963933281276 مقابل صيدلية غسان دويلعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب غسان سامي يوسف غسان يوسف



0113318606 963933665809 اول طلعة العفيف فوق بن الحموي الجسر األبيض دمشق األمراض المهنية طبيب عامر عبداللطيف عدي عامر عدي

0113329441 963933210672 الحمراء. ش عند مفرق الشعالن الرئيسي13بناء  دمشق األمراض الصدرية طبيب زياد حسن القلم زياد القلم

0116617804 963944211493 موقف الشيخ سعد نزلة الفرن االلى المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب جمال محمد تحسين قلعجي جمال قلعجي

0112319611 963954834777 مفرق عين الكرش بغداد. ش دمشق مشفى مروان عادل الصيدلي
 - المشفى العربي الجديد

دمشق

0112327281 963962327282 جاده ابي ذر الغفاري عين الكرش دمشق مشفى خالد منصور
 مشفى دار العيون والتجميل

الجراحي

0115118213 963933451705 موقف النصر مقابل مابكو- مساكن برزة  برزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب

 رضوان عبد الرحيم العبد

الرحيم
رضوان العبد الرحيم

0112330523 963933654021
بناء البيطار- جانب المركز الثقافي الروسي   -

داخل السوق التجاري 
دمشق أيار29. ش صيدلية رغد احمد كامل صيدلية المصطفى

0113733336 963991034968 1بناء رقم - جادة الفواخير - شورى  مهاجرين دمشق طب األسرة طبيب محمد ماهر حيدر العشا ماهر العشا

0112762407 963932399492
جانب صيدلية- خلف مدرسة احمد قومري   

الترياق
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب

 سوزان نور الدين شمس

الدين
سوزان شمس الدين

0112247523 963944234213 15مقابل الملجأ بناء  مجتهد دمشق الجراحة العظمية طبيب بسام محفوظ استنبولي بسام استنبولي

0114442712 963944496712 مقابل جامع السادات بغداد. ش دمشق طب األسرة طبيب هتاف مناح االظن هتاف مناح االظن

0115134497 963944622065
جانب مركز-الشارع العام -مساكن برزة   

الشام للتصوير الشعاعي
برزة دمشق األمراض الجلدية طبيب سمير مخائيل المحفوض سمير المحفوض

0113336880 963935232357
 طلعة شورى جادة بئر التوتة مقابل المؤسسة

االستهالكية
مهاجرين دمشق الطب العام طبيب سامر حكمات موسى سامر موسى

0113336880 963988414465
 طلعة شورى جادة بئر التوتة مقابل المؤسسة

االستهالكية
مهاجرين دمشق

 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب انتصار نصرالدين اليوسف انتصار اليوسف

0113130402 963933612529 المجتهد- مشفى دمشق  مجتهد دمشق طب األسرة طبيب فايزة ابراهيم طبيش فايزة طبيش

0112216118 963933859158
جانب صيلية-مقابل الملجأ-شارع المجتهد  

ميساء
مجتهد دمشق األمراض الجلدية طبيب بشير عبد الحميد الصباغ بشير الصباغ

0112245879 963944590660 شارع مشفى المجتهد باب مصلى دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فادي حسن حسني ريشة فادي ريشة

0112249319 963944394358
فوق-ساحة باب مصلى باتجاه مشفى المجتهد  

استديو تصوير منال
باب مصلى دمشق الجراحة العامة طبيب زياد حسين بيرقدار زياد بيرقدار

0115428718 963932927692 مقابل مدخل اسغاف المشفى الفرنسي قصاع دمشق الجراحة البولية طبيب مخائيل حبيب حنا مخائيل حنا

0114418002 963992542978
مقابل مدرسة األدب- شارع فارس الخوري   

19بناء رقم - العربي 
عباسيين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فراس نظمي فلوح فراس فلوح

0114418002 963991326138
مقابل مدرسة األدب_ شارع فارس الخوري   

19بناء رقم _ العربي 
عباسيين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مي الياس غصن مي غصن

0112239108 963944257217 فوق تصوير منال- شارع المجتهد  مجتهد دمشق الجراحة البولية طبيب
 محمد وسيم عبد الوهاب

الحداد
محمد وسيم الحداد

0115411147 963944223556 جانب مدرسة االليانس األمين. ش دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب محمود محمد كامل كريم محمود كريم

0112262200 963947315425 جانب صيدلية المجتهد خالد بن الوليد. ش دمشق أمراض المفاصل طبيب عبد هللا عيد النجار عبد هللا النجار

0116384711 963944472065
خلف مطعم- حي الزهور - زاهرة جديدة   

الشعلة
زاهرة دمشق طب األسرة طبيب اكرم محمد الخرتلك اكرم الخرتلك

0113319282 963933747661 مقابل الركن الفرنسي-شارع نسيب البكري   الجسر األبيض دمشق األمراض الجلدية طبيب فاتن كمال حمامية فاتن حمامية

0113162606 963933954589 جانب مخبر ردينة- حي الورود   مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نعيمة محمد موسى نعيمة موسى

0113734768 963944340910 مهاجرين تجاه فرن الحمال5شورى ج دمشق طب األسرة طبيب سوسن عبد العزيز بغدادي سوسن بغدادي

0114434423 963944479798
جانب مركز السبع-آخر كورنيش التجارة   

من نيسان الصحي
تجارة دمشق أمراض الدم طبيب ليلى عطية سلوم ليلى سلوم

0115447077 963944346601 مقابل اسعاف المشفى الفرنسي قصاع دمشق مخبر سمير جورج عازر مخبر عازر للتحاليل الطبية

0118834131 963933227973
مقابل كازية الوفاء- كورنش الميدان   

جانب ازهار مارينا- المهايني سابقا 
ميدان دمشق صيدلية اسماعيل بسام ابو نبوت صيدلية اسماعيل ابو نبوت

0115439382 963944271354 دخلة المصرف التجاري السوري- صوفانية  قصاع دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سوزان جميل الشماس سوزان الشماس

0115142106 963932720462 المساكن العمالية- مساكن برزة  برزة دمشق الطب العام طبيب بشار عبد المجيد الفاعوري بشار الفاعوري

0112315885 963933212092
 عين الكرش جادة الورد مقابل صيدلية الورد

17بناء 
سبع بحرات دمشق مركز عالج فيزيائي محمد عبدالرزاق الحمصي

 المركز التخصصي للمعالجة

محمد الحمصي- الفيزيائية 

0114462917 963988131476 العيادات الخارجية مشفى الفرنسي قصاع دمشق الجراحة العظمية طبيب مهران غدير غدير مهران غدير

0116348350 963933627437 جانب كازيه شموط تضامن دمشق الطب العام طبيب عبدالكريم محمد زعل عبدالكريم زعل

0113121704 963932261771 3ط - 3بناء -  أ 10جزيرة  مشروع دمر دمشق الطب العام طبيب حسن عبدالرزاق حمصي حسن حمصي

0116625681 963944336855 جانب صيدلية التمر- الشيخ سعد  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب غادة سالم مستو غادة مستو

0116644225 963999230458
بناء عمران-  مدرسة 86أول طريق مزة   - 

جانب عالم األندرويد
المزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب رامي هاني اسماعيل رامي اسماعيل

0114429601 963988885123 جادة برهان حسن- غساني  قصاع دمشق األمراض الداخلية طبيب جهاد جوزيف رعد جهاد رعد

0115427669 963933422886
 - بين مشفى اإلفرنسي ودوار الزبلطاني

35طابق ارضي رقم - قرب كنيسة الصليب 
قصاع دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب نبيل ميخائيل عطاهللا نبيل عطاهللا

0116663994 963944588112 مقابل الكازية- اول طريق المدرسة 86 المزة دمشق الجراحة العامة طبيب احمد علي منصور احمد منصور

0114416832 963944416832
مقابل- تقاطع شارع بغداد مع شارع الثورة   

جانب الغريواتي لإلنارة- مشفى األمل 
بغداد. ش دمشق طبيب أسنان صبحي مروان صباغ صبحي صباغ

0114452495 963944279915 مقابل كراج صيدنايا زبلطاني دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب جوزيف حنا سلوم جوزيف سلوم

0115418032 963944486970 12شارع العازرية منزل رقم  باب توما دمشق األمراض الداخلية طبيب وائل الياس ابراهيم وائل ابراهيم

0112224736 963944445221 ( االطفائية سابقا)مقابل قيادة شرطة دمشق  خالد بن الوليد. ش دمشق مركز أشعة
 عبد الفتاح محمد حسن

الحلبي

عبد الفتاح. د- دار األشعة   

الحلبي

0933635700 963933635700 ضمن مشفى الكندي خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب عبدهللا علي السيد عبدهللا السيد

0116127103 963932310880
عند القوس االحمر- قبل كراج السومرية   - 

93بناء - جانب مدرسة حسن الطراف 
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سناء عارف دوبا سناء دوبا

0112716438 963944323299
 جانب مدرسة ابن العميد جانب مطعم مزاج

وصيدلية ناريمان ابراهيم
ركن الدين دمشق الجراحة العظمية طبيب

 محمد جهاد ابراهيم حاج

ابراهيم
محمد جهاد حاج ابراهيم

0114427250 963933223788 شارع بغداد بغداد. ش دمشق طب األطفال طبيب مازن جادهللا الحداد مازن الحداد

0114473097 963944568808
مقابل المصرف الدولي- كورنيش التجارة   

للتجارة والتمويل
تجارة دمشق صيدلية خالد محمد سعيد عطايا صيدلية وفاء جرادة



0115121947 963955519797
غرب تقاطع كلية الشرطة- اتوستراد اول   - 

مقابل الهرم للصرافة
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سهير غسان عبد هللا سهير عبد هللا

0113319653 963933401107 جانب سيريتل- مقابل الركن الفرنسي  الجسر األبيض دمشق طب األطفال طبيب ايمن نعيم عجلوني ايمن عجلوني

0116622984 963944876179
 مزة جبل أخر موقف للباصات مقابل طلعة

مشفى األسدي جانب صيدلية السهلي
المزة دمشق مخبر عبد السالم عدنان دعاس مخبر البراء للتحليل الطبية

0118131601 963933450459 مقابل المختار- الشارع العام  دحاديل دمشق صيدلية هدى محمد المصري صيدلية هدى المصري

0115126955 963933853280

100على بعد - الشارع العام - مساكن برزة   

جانب - 400متر من امتداد محل ملبوسات   

صيدلية هدال ضميرية

برزة دمشق طبيب أسنان شحادة محمود سليمان شحادة سليمان

0114476024 963955177402
  مقابل معهد1نزلة الغساني بناء ناصيف رقم

االفق
غساني دمشق طب األطفال طبيب نور يوسف خياطة نور خياطه

0116130276 963934986938 جانب الثانوية الصناعية-فيالت غربية  المزة دمشق طب األسرة طبيب امنة محمود نتوف امنة نتوف

0114459811 963944340317 مقابل معهد االوائل- قزازين  بغداد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب محمود صالح ناصر الدين محمود ناصر الدين

0115141280 963933872864
 مساكن برزة خلف مكافحة المخدرات ساحة

موقف عسال الورد القديم صيدلية االء
برزة دمشق صيدلية

 عالء محمد حسام الدين

التيناوي
صيدلية االء

0112257567 963932762956
بداية الطريق باتجاه- مقابل جريدة الثورة   

المجتهد
كفر سوسة دمشق مخبر انس احمد ملص مخبر ملص للتحاليل الطبية

0114444401 963933271700
خلف شعبة التجنيدشارع المبرة- أزبكية  -

بجانب صيدلية الصفدي
بغداد. ش دمشق مخبر لينا فؤاد رزق رزق للتحاليل الطبية

0115414304 963955274820 أخر سوق مدحت باشا جانب مطعم النارنج األمين. ش دمشق صيدلية ثناء ابراهيم الدرعاوي صيدلية الثناء

0112773283 963933521083 موقف آدم- شارع ابن النفيس  ركن الدين دمشق مخبر حسان نديم ابراهيم
حسان ابراهيم. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0116115858 963944577752
خلف مشفى- شارع تشيلي - فيالت غربية   

يافا
المزة دمشق صيدلية مفيد فضيل الكردي صيدلية مفيد الكردي

0115446934 963944067849 برج الحرية- دوار المطار  باب شرقي دمشق صيدلية نسرين سعيد الزين صيدلية الزين

0116644353 963952790806
مقابل مدرسة حافظ ابراهيم- مدرسة 86  - 

دخلة مطعم البحر
المزة دمشق صيدلية نسرين محمود جريعة صيدلية نسرين جريعة

0114721631 963933700392 مقابل صيدلية المجد دويلعة دمشق األمراض الصدرية طبيب سمير جودة الجابر سمير الجابر

0118882264 963944530538
منتصف الطريق باتجاه باب- شارع المجتهد   

مصلى
باب مصلى دمشق صيدلية محمد وائل واصل الصفدي صيدلية ابن زيدون

0114425441 963955711555 مقابل مجلس الوزراء السابق سبع بحرات دمشق الجراحة العصبية طبيب محمد المظفر محمد قسام محمد المظفر قسام

0116622005 963933211434 الطريق العام..موقف السوق..مزة جبل  المزة دمشق صيدلية عال محمد جميل القاضي صيدلية عال القاضي

0118822086 963933564762 جانب حلويات الخطيب- ساحة األشمر  ميدان دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد سعيد محمد خير عيون محمد سعيد عيون

0114713341 963944756446
 كشكول الشارع العام جانب صيدلية غيداء

عازر
دويلعة دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب ريتا غسان اسعد ريتا اسعد

0116662213 963944274338 ساحة عروس الجبل المزة دمشق صيدلية ايمان حسن دوبا صيدلية ايمان دوبا

0116612151 963944437323 مقابل الفرن االلي- الشيخ سعد  المزة دمشق صيدلية مازن راشد الكالس صيدلية االء الخباز

0114434390 963933705008 مقابل مدرسة البيروني- حارة المكتبات  قصور دمشق صيدلية رولى عبدهللا التلي صيدلية رولى التلي

0114457163 963947429062
امام جامع ابو عبيدة بن- شرقي التجارة   

الجراح
تجارة دمشق صيدلية رندة زين الدين سرحان صيدلية رندة سرحان

0114723130 963944355885 مقابل جامع البراء- الشارع العام  دويلعة دمشق صيدلية حسن زهير ديروان صيدلية حسن ديروان

0114475977 963944210921
موقف السادات- باتجاه ساحة التحرير   - 

 قبو72بناء رقم - مقابل حلويات السلطان 
بغداد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب خالد مصطفى عيسى خالد عيسى

0114726670 963944959615 مقابل كنيسة مار الياس دويلعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب باسل جرجورة مريش باسل مريش

0113342533 963954971158 بناء مخبر الخياط - (النهر)جادة الكويت  صالحية دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب محمد فايز عبد الغني رحيم محمد فايز رحيم

0115440022 963932238565 مقابل دخلة مدرسة الورد برج الروس دمشق صيدلية روال ميخائيل شاكر صيدلية القصاع

0116631344 963932418513
مدرسة موقف السرفيس القديم مطعم86  

 متر جنوبا200الزين 
المزة دمشق طب األسرة طبيب لمياء محمد العلي لمياء العلي

0114715161 963988279374 دويلعة رمضان14شارع  دمشق صيدلية لينا عبدهللا دحدل صيدلية لينا دحدل

0115846868 963988930132 ضمن مشفى المجتهد مجتهد دمشق األمراض الصدرية طبيب ميريانا احمد البيضة ميريانا البيضة

0114450982 963933950421 شارع الملك العادل مزرعة دمشق مخبر محمد نجار التيناوي مخبر التيناوي

0118840795 963933651743
 الزاهرة الجديدة قبل الفرن االلي موقف

المطافي
زاهرة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عماد احمد حمدان عماد حمدان

0113319301 963964805083 سوق الخضرة شعالن دمشق األمراض الداخلية طبيب مصباح احمد العلوان مصباح العلوان

0112274111 963944441811 مقابل دار ابن كثير حلبوني دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب فراس محمد الشمالي فراس الشمالي

0113115205 963946111778 سوق الشام المركزي طابق أرضي مشروع دمر دمشق صيدلية مارال هيكازون اورفاليان صيدلية مارال

0118822304 963947416461
شارع نوري الحكيم قرب- كورنيش الثريا   

قبو- بناء الشرقطلي - الفرقة الحزبية 
ميدان دمشق أمراض المفاصل طبيب هدى شفيق الحالق هدى الحالق

0118820314 963988525180 جانب مدرسة ابن زيدون مجتهد دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد عزت االكتع محمد االكتع

0114460405 963969729119 موقف السادات ساحة التحرير دمشق مركز طبي المركز الطبي لنقابة المعلمين المركز الطبي لنقابة المعلمين

0113325788 963969685130 جادة الرئيس مقابل محمصة الداية الجسر األبيض دمشق جراحة األوعية طبيب محمد بشار عربي العجان محمد بشار عجان

0114449430 963944707160
 باتجاه حديقة المزرعة جانب مشفى األماني

جانب الحالق شادي
مزرعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب زنوبيا نعيم النوري زنوبيا النوري

0114716824 963944434034
دخلة- مقابل دخلة المدارس - أول الدويلعة   

فيديو النغم
دويلعة دمشق مركز أشعة شحادة نجيب حنون شحادة حنون. مركز د

0113317166 963988013001 مقابل مصرف التسليف الشعبي الجسر األبيض دمشق طب األطفال طبيب حزامي زكوان كيالرجي حزامي كيالرجي

0118885561 963966059029 ابو حبل- سكة  ميدان دمشق مشفى معاذ المهايني مشفى المهايني

0118833441 963934820566 خلف شعبة التجنيد ميدان دمشق مشفى معاذ المهايني مشفى المهايني الحديث

0116111150 963933614666
جانب برج- شارع المطار - فيالت غربية   

57بناء اإلخاء - تالة 
المزة دمشق طبيب أسنان غيالن هاني ديب غيالن ديب

0113312777 963933737717
 جانب مرآب الحمراء الطابقيجادة الكويت

12بناء رقم 2
صالحية دمشق طبيب أسنان سامي جوزيف فتوح سامي فتوح

0116660841 963944597953 1بناء عمران ط - 86بداية شارع مدرسة  المزة دمشق طبيب أسنان بشار محمد حرفوش بشار حرفوش

0116664263 963944203350
 اتوستراد جانب فندق الجالء خلف صيدلية

الجالء
المزة دمشق مركز عالج فيزيائي لؤي محمد عدنان الحسيني

 المركز التخصصي للمعالجة

لؤي الحسيني- الفيزيائية 



0115136617 963933580993
مقابل- دخلة المؤسسة - مساكن برزة   

صيدلية المجتهد
برزة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب باسم عبد هللا االحمد باسم االحمد

0118845053 963930178677
جانب مدرسة مصطفى جويد- بستان الفوال   -

مقابل مدرسة ابن زيدون 
مجتهد دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد محمد جمعة ابو محرم محمد ابو محرم

0113315330 963944253270
قبل صيدلية-شارع زهير بن ابي سلمى   

الرذاذ
الجسر األبيض دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب غيداء عبد اإلله يوسف غيداء يوسف

0114462039 963944367978 خلف كنيسة سيدة دمشق قصور دمشق صيدلية سهيل خليل حزي صيدلية سهيل حزي

0115123880 963933390292
 مساكن برزة استراد حاميش بناء مركز

الصلخدي الطبي
برزة دمشق األمراض الداخلية طبيب ربا مرعي البرادعي ربا البرادعي

0113137059 963944816153 3برج رقم -  ب 10جزيرة  مشروع دمر دمشق طب األطفال طبيب عمر فخري فهمي عمر فهمي

0115134863 963932895622 شمال جامع ابراهيم الخليل- مساكن برزة  برزة دمشق مخبر تشريح مرضي تيسير حسين المخبر المركزي

0113336832 963944986969
شارع زياد بن أبي- مقابل مشفى الطلياني   

سفيان
طلياني دمشق محل نظارات بسام خالد ليال مركز بصريات بسام

0112211225 963933247373 73شارع بور سعيد بور سعيد. ش دمشق محل نظارات هانيا محمد قحطان العيطة مركز عيطة للبصريات

0114424641 963988796449

تاني دخلة على اليمين- امتداد السبع بحرات   

ثاني دخلة على- خلف فرن ابو محجوب  -  

اليمين

العابد. ش دمشق محل نظارات انطون حنين مسمار  مسمار3البصريات 

0114420134 963944298181 شارع رئاسة الوزراء القديم ساحة الشهبندر دمشق طبيب أسنان محمد مازن زهير حواصلي محمد مازن حواصلي

0112742495 963933669667 موقف فيديو هبة- الشبخ خالد - ساحة شمدين  ركن الدين دمشق طبيب أسنان احمد عبد هللا شاهين احمد شاهين

0118836826 963968212002 جانب مدرسة حسان ثابت- كراجات درعا  ميدان دمشق صيدلية ايمان ياسين الحبال صيدلية ايمان الحبال

0113120444 963944344222
مقابل جامع- الحارة الجديدة - دمر الغربية   

المصطفى
دمر البلد دمشق طب األطفال طبيب محمد رشيد عللوة محمد عللوة

0114440185 963933422254 12شارع الكندي بناء  قصور دمشق طب األطفال طبيب برنار سعيد خازم برنار خازم

0113330370 963944355534
فوق نادي المواز- مقابل مشفى الطلياني   

الرياضي
طلياني دمشق مخبر محمد عيد لطفي لبابيدي مخبر لبابيدي واسماعيل

0116630380 963933711699 جانب المدرسة الفرنسية- شيخ سعد  المزة دمشق طب األطفال طبيب اصف حمدان صقر اصف صقر

0112249319 963955144135 فوق تصوير منال- ساحة باب مصلى  باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وجدان مناع الحمصي وجدان الحمصي

0118822882 963954444996 مقابل مشفى المجتهد مجتهد دمشق مركز أشعة احمد محمود الخطيب
 العيادة السورية للتصوير

الطبي ـ سيريا سكان

0116628127 963933213314 تنظيم ناظم باشا بناء محفوظ- شيخ سعد  المزة دمشق مخبر ظالل ولي الدين السعيدي مخبر ظالل السعيدي

0112216705 963944523387 ط قبو ثالث- مشفى الرشيد  (3-) باب مصلى دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فادي اسامه الشامي فادي الشامي

0112142150 963999443218 جانب جامع على الدقر كفر سوسة دمشق صيدلية عال نبيل سواح صيدلية عال سواح

0114420676 963933783298 خلف موقف األزبكية مرشد خاطر دمشق مركز عالج فيزيائي غياث عبدهللا ديوب
 مركز غياث ديوب للمعالجة

الفيزيائية

0114413768 963933344068 مقابل جامع الفردوس- أول شارع حلب  ساحة التحرير دمشق مخبر تشريح مرضي ايمن جورج صمون ايمن صمون. مخبر د

0115441236 963933348805
بناء نظارات االمين- دوار سوق الخضار   - 

مقابل كراج السيارات
األمين. ش دمشق طبيب أسنان محمد باسم محمد دعبول محمد باسم دعبول

0113345965 963944343638
مقابل المؤسسة- حبوبي - الشارع الرئيسي   

العامة االستهالكية
شعالن دمشق طبيب أسنان

 محمد منير محمد نهاد

حموي
محمد منير حموي

0112316030 963944265470

بناء- ساحة يوسف العظمة- بوابة الصالحية  

الهالل- االدارة المالية لشركة الطيران   

طابق ثاني- األحمر 

صالحية دمشق مركز معالجة أسنان
 محمد صفوان محمد فؤاد

جابر
مركز دنتاليا

0113319301 963933663939 ضمن مركز الشعالن الطبي- سوق الخضرة  شعالن دمشق األمراض الصدرية طبيب
 احمد بسام توفيق الشيخ

عطية
احمد بسام الشيخ عطية

0118814675 963944547907
جانب مدرسة ابن- أول كورنيش الميدان   

زيدون
ميدان دمشق مخبر تشريح مرضي لينا محمد اكرم الحفار لينا الحفار. مخبر د

0115410743 963944331740 مقابل مركز االطفاء األمين. ش دمشق مركز أشعة محمد مأمون عزت دعبول مأمون دعبول. مركز د

0955219772 963955219772
جانب بزورية- دخلة القيس - حي الورود   

السنابل
مشروع دمر دمشق طب األسرة طبيب عال عزت حداد عال حداد

0114451176 963935662298
خلف الهيئة- خلف مجلس الوزراء سابقا   

العامة للرسوم والضرائب
مزرعة دمشق مشفى اسامة أبو دياب دمشق- مشفى االماني 

0112760184 963933322649 فوق مخبر البشر- شيخ محي الدين  ركن الدين دمشق طبيب أسنان محمد هشام احمد كناكري محمد هشام كناكري

0114410646 963944282841 دخلة مشفى الغزالي بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب احمد ياسين قصاب احمد قصاب

0114733171 963932297588 جانب مغذيات الرشيد- الشارع العام  دويلعة دمشق الجراحة العامة طبيب امجد سليمان المزعل امجد المزعل

0115445409 963933407027 دخلة حلويات ديروان برج الروس دمشق مركز أشعة فريده جرجي شاهان فريده شاهان. مركز د

0114475668 963944390059 دخلة مطعم الريان العابد. ش دمشق محل نظارات ميالد جورج ضيفو بصريات جورج

0114444824 963933454530 9بناء رقم  حلب. ش دمشق مركز عالج فيزيائي بشار فخري خير
 مركز بشار خير للمعالجة

الفيزيائية

0113324151 963944924306
طابق-اول بناء على اليسار -نزلة الطلياني   

اول
طلياني دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب عدنان انطانيوس داود عدنان داود

0118889399 963967923456
 جانب كازية المهايني مقابل صيدلية بهاء أبو

جيب
ميدان دمشق طبيب أسنان نور الدين عبد الحميد زباد نور الدين زباد

0115448211 963944597672 جانب مدرسة األليانس األمين. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد فهد مرجان محمد مرجان

0116641190 963988929889 متر50بعد الفرن ب- مدرسة 86 المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سهى محمد احمد سهى احمد

0114445044 963994000735 طرفة بن العبد. ش- شرقي التجارة  تجارة دمشق مشفى احمد السمان دمشق- مشفى المدينة 

0116111834 963933550015 مقابل جامع المحمدي- فيالت غربيه  المزة دمشق مركز عالج فيزيائي حسان فاروق الجندلي
حسان الجندلي. مركز د  

للعالج الفيزيائي

0949386784 963949386784
حي-مساكن الحرس - مشروع دمر- دمشق  

بجانب استوديو حيدرة- الورود 
مشروع دمر دمشق طب األطفال طبيب فاخر عادل حمود فاخر حمود

0113120842 963933593434 مشروع دمر طابق ارضي8برج  - 7جزيرة  دمشق طبيب أسنان عمار عبد الوهاب القصص عمار القصص

0112323165 963955232316
مقابل المؤسسة العامة- بعد مطعم الكمال   

السورية للتأمين
دمشق أيار29. ش محل نظارات اياد محمد نشأت عبيد نظارات عبيد

0113310620 963944321707 مقابل السفارة السعودية ابو رمانة دمشق مشفى فوزية سليمان طربوش مشفى بديع حمودة

0115127374 963933711713
مقابل جامع- أوتوستراد أول - مساكن برزة   

الحسنين
برزة دمشق طبيب أسنان ميشيل عطا جبرا ميشيل جبرا

0116617210 963944678183 شيخ سعد المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب نائل محمد عالن نائل عالن

0112726331 963933245530 مقابل االفران- ابن العميد  ركن الدين دمشق محل نظارات فريدة محمد ضاهر بصريات ابن العميد



0113312280 963955879588 جانب مرآب الحمراء - 2بناء رقم  الحمراء. ش دمشق محل نظارات ميشيل حنين مسمار بصريات مسمار

0112224593 963932054792 2ط - فوق مكتبة ابن سينا - بناء كردوس  فردوس دمشق طبيب أسنان سعيد سمير عواد سعيد عواد

0116664435 963944468607 جادة زين العابدين- اسكان  المزة دمشق الطب العام طبيب ماهر هيثم شربجي ماهر شربجي

0113337180 963966709450 جانب جامع بدر- خلف حديقة الجاحظ  مالكي دمشق صيدلية بنان محمد زياد سرور مالح صيدلية بنان مالح

0115416941 963932410603
جانب إعدادية- مقابل دخلة اإلصالح   

681عقار يهود- فلسطين 
األمين. ش دمشق مخبر منى محمد سعيد الخطيب منى الخطيب. مخبر د

0112314422 963946152868 جانب صيدلية السفراء دمشق أيار29. ش محل نظارات سليم بهجت عبيد بصريات عبيد وقحف

0112227632 963991931158 خلف جامع زيد بن ثابت االنصاري خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب خالد اكرم البغدادي خالد البغدادي

0114436040 963933262874
دخلة بنك سوريا- شارع الملك العادل  

والمهجر
مزرعة دمشق صيدلية منتصر فوزي وكاع صيدلية المنتصر

0116625166 963944535853 موقف السوق- شارع عمر الخيام - مزة جبل  المزة دمشق طبيب أسنان رنوة صديق صدقني رنوة صدقني

0116617212 963944611845
خلف مشفى االطفال مقابل- شيخ سعد   

طريق المشفى العسكري- الكازية 
المزة دمشق مركز طبي محمد ظافر وفائي

 مركز الوفائي لطب وجراحة

العيون

0116632325 963992391495
أول طلعة مشفى- جانب كازية الشيخ سعد   

601ال
المزة دمشق

 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب احالم كامل زمزم احالم زمزم

0116632325 963938421704
 جانب كازية الشيخ سعد بداية طلعة مشفى

601ال
المزة دمشق

 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب حازم محمد الحبيب حازم الحبيب

0113143818 963944653754
طبيب/ الشارع العام - وادي المشاريع   

مشرف عناية باالسد الجامعي
مشروع دمر دمشق األمراض الداخلية طبيب نجاح جميل مرعي نجاح مرعي

0112218309 963933262094 مقابل مجلس الشعب بناء ديلب صالحية دمشق محل نظارات شانت سركيس كشيشيان نظارات جوزيف

0114410294 963933445155 بناء صندوق- ساحة القصور  قصور دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب فائز محمد صبحي صندوق فائز صندوق

0933899897 963933899897 ضمن مشفى الرشيد باب مصلى دمشق الطب العام طبيب احمد خالد تاجي احمد تاجي

0114726136 963933331920 بعد فرن اسحق دويلعة دمشق طب األطفال طبيب فادي عودة القسيس فادي القسيس

0113320365 963944870946 خلف حديقة العفيف العفيف دمشق مخبر محمد عبد المجيد نحيلي مخبر تسابحجي

0114476131 963945451111
مقابل-خلف المالية القديمة -ساحة المزرعة   

بااتجاه جامع اإليمان- حديقة زكي األرسوزي 
مزرعة دمشق مركز طبي

 مركز اإلنتراليزك الدولي

لطب العيون

 مركز اإلنتراليزك الدولي

لطب العيون

0114471220 963947000350 خلف الجامع الكويتي ميسات دمشق مركز طبي مازن سنجاب مركز الزهراء الطبي

0113315828 963955307938 نوري باشا جانب اتحاد شبيبة الثورة الجسر األبيض دمشق مركز عالج فيزيائي هشام ياسين الطيان
هشام الطيان. مركز د  

للمعالجة الفيزيائية

0113118560 963944040639 2 طابق 16 بناء 8الجزيرة  مشروع دمر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب لينا مصطفى عمران لينا عمران

0113713146 963944331806
مركز- مقابل مصرف التسليف الشعبي   

الجسر التخصصي
الجسر األبيض دمشق الجراحة الصدرية طبيب سعد عبد الرزاق حموية سعد حموية

0115113338 963933596925
 مساكن برزة مسبق الصنع حي المنارة

145محضر 
برزة دمشق األمراض الصدرية طبيب وفاء بهجت صالح وفاء صالح

0113134360 963944731751 حي الورود الشارع الرئيسي- مساكن الحرس  مشروع دمر دمشق طب األطفال طبيب علي توفيق ابراهيم علي ابراهيم

0113715716 963955182947 سكة موقف الباشكاتب مهاجرين دمشق طب األطفال طبيب عبد الستار حسن القاسم عبد الستار القاسم

0114418999 963955311947

مقابل مشفى- سادات - شارع بغداد الراجع   

جانب صيدلية- الهالل األحمر السوري   

الهالل

بغداد. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب سامر عبدهللا التجار سامر التجار

0116122510 963944439936 آخر خط الجبل طريق مشفى االسدي المزة دمشق صيدلية رغدة محمد السهلي صيدلية رغدة السهلي

0112776291 963933419736

مركز الدكتورة صفاء سلقيني- ساحة شمدين 

 صباحا مركز زهير حبي ساحة الجبة من

 بعد الظهر1الي 9

ركن الدين دمشق الجراحة العامة طبيب سحر علي حيدر النجاري سحر النجاري

0118816817 963944252123
شارع المجتهد- اول كورنيش الميدان   - 

بناء الرياضيين- مقابل مدرسة ابن زيدون 
ميدان دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب احمد سليمان الموصللي احمد الموصللي

01144676776 963966467677
مقابل مركز- شارع مجلس الوزراء القديم   

باسل االسد الطبي
ساحة الشهبندر دمشق مركز معالجة أسنان منصور رفاعي عاصي المركز السني التقني

0115124066 963955269061 مقابل نادي قاسيون- حاميش  برزة دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب علي نديم اسعد علي اسعد

0119974 963988787822 84مقسم - فيالت - تنظيم كفرسوسة  كفر سوسة دمشق مشفى هشام حسن
 - مشفى االندلس التخصصي

دمشق

0114420481 963994356949 جانب جامع العثمان- جانب وزارة األوقاف  ميسات دمشق مركز طبي
 مجمع العثمان الطبي الوقفي

الخيري

 مجمع العثمان الطبي الوقفي

الخيري

0113317922 963992362333 جانب مصرف التسليف الشعبي الجسر األبيض دمشق مخبر غسان يوسف المنصور
غسان منصور. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0115416135 963932840830 جانب حلويات ديروان قصاع دمشق الجراحة العظمية طبيب حدو كمال الشحود حدو الشحود

0114411117 963932692479
 مقابل مجلس الوزراء القديم

خالد حمو ليال سابقا.عيادة د- جادة ابن حزم 
مزرعة دمشق األمراض العصبية طبيب بسام الياس سرحان بسام سرحان

0112240741 963933480477 موازيني مجتهد دمشق طب األطفال طبيب
 بشار عبد الوهيب الحاج

علي
بشار الحاج علي

0113346206 963933245532 2بناء هالل طابق - جانب مأكوالت الحمراء  الحمراء. ش دمشق طبيب أسنان محمد ممتاز مصطفى ملص محمد ممتاز ملص

0115149977 963955620386
غرب السكن- اتستراد المساكن-مساكن برزة   

جانب مابكو-الجامعي 
برزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ريم خليل مصطفى ريم مصطفى

0112152088 963932325545 جانب مشفى المواساة المزة دمشق األمراض الصدرية طبيب محمد هادي محمد العقاد محمد هادي العقاد

0113128999 963968720065 خلف فروج الزين- الجزيرة الثانية  مشروع دمر دمشق صيدلية غطفان عبد الفتاح الشوا صيدلية غطفان

0112752284 963933565016 جانب جامع صالح الدين ركن الدين دمشق الطب العام طبيب رياض صبحي عادلي رياض عادلي

0112324863 963944218608 مقابل فرن أبو محجوب العابد. ش دمشق محل نظارات هاكوب غابريل خجاريان نظارات هاكوب

0113148977 963999651449 ضمن السوق التجاري- 8كتلة - 15جزيرة  مشروع دمر دمشق صيدلية روضة شهاب الدين صيدلية الروضة

0113127380 963932407760 حي الورود ساحة السيرفيس مشروع دمر دمشق طب األسرة طبيب زاهي نصر ملحم زاهي ملحم

0112216927 963933766906 مقابل جامع زيد بن ثابت خالد بن الوليد. ش دمشق طبيب أسنان محمود محمد عموري محمود عموري

0115121761 963944394029
مقابل- جانب مدخل نادي الوحدة الرياضي   

المؤسسة العامة اإلستهالكية للخضار والفواكه
مزرعة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب عاصم محمد عفا الرفاعي عاصم عفا الرفاعي



0113326011 963991223923 نزلة الطلياني طلياني دمشق مخبر فهيمة فهمي عثمان مخبر فهيمة عثمان

0114443609 963944700177 جانب مخفر عرنوس الباكستان. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب محمود خالد الهندي محمود الهندي

0114462836 963944654223
 (راجع شارع بغداد)شارع مرشد خاطر 

جانب شعبة التجنيد القديمة
بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب تهاني محمد صوان تهاني صوان

0113129913 963932924895 حي الورود جانب فالفل الشعلة مشروع دمر دمشق الجراحة البولية طبيب احمد رامي عيسى عيسى احمد رامي عيسى

0116631782 963933771339 مدرسة آخر خط السرفيس 86 المزة دمشق طب األطفال طبيب منال جودت عبد هللا منال عبد هللا

0115112095 963955522294
مقابل جامع ابراهيم الخليل- مساكن برزة   - 

حارة الجينز
برزة دمشق مخبر عيسى رمضان حمود مخبر عيسى حمود

0115430308 963933710081 مقابل اسعاف مشفى الفرنسي قصاع دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب وائل ايلي بغدان وائل بغدان

0115115662 963944278136
غرب السكن- اتستراد المساكن -مساكن برزة  

جانب مابكو- الجامعي
برزة دمشق الطب العام طبيب خليل مرهج مصطفى خليل مصطفى

0112720221 963933585252 بجانب جامع صالح الدين ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عاطفة محمد اديب مارديني عاطفة مارديني

0116625681 963944255792 فوق صيدلية التمر- الشيخ سعد  المزة دمشق الجراحة العامة طبيب طارق سهيل خضور طارق خضور

0114426880 963932520908 مقابل مقسم الهاتف- موقف القزازين  بغداد. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فاطمة اسماعيل السكاف فاطمة السكاف

0116615681 963944441434 طلعة المقام- خلف مدرسة الهبج - الشيخ سعد  المزة دمشق طبيب أسنان محمد فاتح زاهر عنبتاوي محمد فاتح عنبتاوي

0114449444 963944343334 بناء الجابي- جادة البحتري  العابد. ش دمشق طبيب أسنان حمدو عبد الكريم القاضي حمدو القاضي

0118123655 963988394447 دحاديل قدم دمشق األمراض الداخلية طبيب احمد عمر الكيالني احمد الكيالني

0113133436 963933338258 جانب جامع الوزان- مدخل مشروع دمر  مشروع دمر دمشق صيدلية سمر سمير قدسي صيدلية سمر قدسي

0114433285 963944859109 شارع الملك العادل المركز الطبي الملكي مزرعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب رضوان جمعه الساعي رضوان الساعي

0113312113 963933957935
فوق ملبوسات- منتصف شارع الحمراء   

2طابق  - 12بناء رقم- الخولي 
الحمراء. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب شيرين يحيى خضر شيرين خضر

0933481204 963933481204
نزلة صيدلية طارق- شارع نسيب البكري   

اخر بناء- على اليسار 
الجسر األبيض دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ليلى فريد السبع ليلى السبع

0116662234 963933422204 شيخ سعد المزة دمشق صيدلية روال ابراهيم حنفي صيدلية الحنفي

0112232423 963944974383
مقابل مقهى- بناء الجندي - جادة المتنبي  

طابق أول- جانب مؤسسة الكهرباء- الهافانا 
بور سعيد. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب عبد الرزاق رجب يونس عبد الرزاق يونس

0114423629 963944371516
جانب- بين ساحتي عرنوس والشهبندر   

خلف بناء المالية- الحديقة 
عرنوس دمشق طبيب أسنان

 محمد لؤي محمد زهير

استانبولي
محمد لؤي استانبولي

0113736234 963933217306 4بناء - شارع بالط الشهداء  مالكي دمشق طبيب أسنان محمد محمد علي حماده محمد حماده

0114734843 963932297738
بعد أبو عطاف- أبو عطاف طريق كشكول   

م 200
دويلعة دمشق محل نظارات شادي سمير سعد مركز سعد للبصريات

0114461985 963933446190 غربي الحديقة جانب مركز الجمهورية تجارة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ظافر نظمي فلوح ظافر فلوح

0116613592 963933133435
اول طلعة المشفى العسكري- الشيخ سعد  

مقابل كازيه الشيخ السعد- 601
المزة دمشق محل نظارات عدنان احمد ادريس بصريات حواء

0116633389 963956322671
مقابل- آخر خط السرفيس - مساكن الحرس   

صيدلية غفار حيدر
مشروع دمر دمشق طبيب أسنان اياد عبد الرزاق الونوس اياد الونوس

0114720834 963991570195 حارة بقالية بانياس- كشكول  دويلعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب فاضل جبر العبود فاضل العبود

0933659523 963933659523 آذار8مقابل مجمع  زبلطاني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نسيم دياب العوابدة نسيم العوابدة

0113319187 963933333175 مقابل الركن الفرنسي، جانب صيدلية طارق الجسر األبيض دمشق الجراحة العامة طبيب بيان محمود السيد بيان السيد

0114447339 963944320024 جانب جامع الفاروق- حي القزازين  بغداد. ش دمشق األمراض الصدرية طبيب مازن محمد مظهر قصيباتي مازن قصيباتي

0112247704 963933507205 الشارع العام مقابل سوبر ماركت الدرة مجتهد دمشق طب األطفال طبيب حنان محمود شوشرة حنان شوشرة

0113126732 963933757968 حي الورود مشروع دمر دمشق مخبر نديم راغب طراف مخبر الطراف للتحاليل الطبية

0112320849 963932843239
جانب مؤسسة-خلف مبنى محافظة دمشق   

التأمينات االجتماعية
بحصة دمشق محل نظارات شاكر محمد عبد السالم تبان نظارات البصر

0116668500 963991140022 ضمن عيادات مشفى االسد الجامعي كفر سوسة دمشق األمراض الصدرية طبيب عنان محمود اسماعيل عنان اسماعيل

0112213941 963966579715 6بناء رقم -  متر 50بعد موقف الشويكة ب  خالد بن الوليد. ش دمشق األمراض الداخلية طبيب باسمة محمود التركماني باسمة التركماني

0112247045 963933499274
مقابل- سوق السويقة - زقاق االربعين   

بجانب جامع فاطمة العمرية- االلعاب الدهبية 
باب مصلى دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد نضال ابراهيم رحمه محمد نضال رحمه

0116625515 963991668825
جانب- آخر خط السرفيس - مدرسة  86  

بقالية فادي
المزة دمشق طبيب أسنان قيس محمود علي قيس علي

0116630380 963944591112 طلعة المدرسة الفرنسية- شيخ سعد  المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب سوسن محمد احمد سوسن احمد

0116622674 963944235007 مقابل صيدلية حسن ايوب- خزان 86 المزة دمشق طبيب أسنان فراس عدنان عاقل فراس عاقل

0113156200 963955424344 فحامة خالد بن الوليد. ش دمشق الطب العام طبيب فتون رشدي بطارخ فتون بطارخ

0114457762 963933336737 1ط-بناء كالس - جانب السفارة البلغارية  عرنوس دمشق الجراحة العامة طبيب زيد احمد هشام عناية زيد عناية

0114440689 963944489346
بناء االالشيني -4شارع عمر المختار رقم   -

طابق قبو
مزرعة دمشق طبيب أسنان نظريت انترانيك بوياجيان نظريت بوياجيان

0112229732 963944767666
 خلف البريد المركزي شارع الجمهوريه

جانب معهد المأمون
فيكتوريا دمشق صيدلية غفران محمد توفيق الحافظ صيدلية التوفيق

0114454161 963944575878
الطريق المؤدي إالى البنك- جامع االيمان   

المركزي جانب موقع دمشق
سبع بحرات دمشق مركز أشعة ايهم بهيج اديب ايهم اديب لألشعة. مركز د

0114433285 963933560933
جانب بنك سورية- شارع الملك العادل   

ضمن المركز الطبي الملكي- والمهجر 
مزرعة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب ناصر محمد خير المغربي ناصر المغربي

0116669681 963999300819 مقابل الكنيسة- سوق الخضرا  المزة دمشق صيدلية هناء محمد ديب البيطار صيدلية هناء البيطار

0113118402 963933202883 الشارع الرئيسي العام- حي الورود  مشروع دمر دمشق الجراحة العامة طبيب فادي علي علي فادي علي

0115137171 963988408873
مقابل صيدلية- حي الحرية - عش الورور   

اسامة نبهان
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسماء محمد المنصور اسماء المنصور

0118887637 963994918244 جانب مستوصف االشمر- غواص  ميدان دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب لطفية احمد موفق ملص لطفية ملص

0114421312 963967145830 نزلة الغساني غساني دمشق طبيب أسنان سامر يوسف خياطة سامر خياطة

0112230139 963944231987 فوق افران العابد- دوار باب مصلي  باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب علي زعل طه علي طه

0118838684 963944758686
جادة ابو عبيدة_موقف الحقلة _زاهرة قديمة  

جانب الصيدلية الحديثة_الجراح 
زاهرة دمشق الجراحة الصدرية طبيب احمد ياسين ابو عبسة احمد ابو عبسة



0114465058 963944772807 شارع فارس خوري عباسيين دمشق مشفى احمد علي خالد
 - مشفى االهلي التخصصي

دمشق

0112128128 963940719682 قرب الباب الرئيسي لملعب تشرين برامكة دمشق الطب العام طبيب قاسم محمد قهوه جي قاسم قهوه جي

0114617775 963933390487
مقابل دخلة ساحة جورج- شارع الناصرة   

جانب صيدلية حالق-خوري 
عباسيين دمشق طبيب أسنان اياد كمال المهنا اياد المهنا

0116638388 963999866028 جانب مطعم الحافظ- خزان 86 المزة دمشق طب األطفال طبيب محمد احمد محمد محمد محمد

0118887183 963930576306
بناء- موقف الغواص - كورنيش الميدان   

سوسان
ميدان دمشق طب األطفال طبيب غادة نادر سوسان غادة سوسان

0115133995 963944665401 مقابل صيدلية رغدة باغ- مساكن برزة  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ممدوح جمعة عبد السالم ممدوح عبد السالم

0114460405 963958779427
ضمن المركز الطبي لنقابة- موقف السادات   

المعلمين
ساحة التحرير دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب تغريد خالد فتح هللا تغريد فتح هللا

0113353340 963944824774 مقابل المختار ابو راشد العفيف دمشق الجراحة العامة طبيب مروان محمد وليد السمان مروان السمان

0116667660 963932752070 فوق صيدلية معين يوسف-  خزان 86 المزة دمشق الجراحة العامة طبيب رايق حبيب عباس رايق عباس

0113164912 963955418395
آخر خط- حي الورود - مساكن الحرس   

السرفيس
مشروع دمر دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ايمن علي جمول ايمن جمول

0115140369 963933870958 مشفى ابن النفيس ركن الدين دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب نجوى احمد المارديني نجوى المارديني

0114411873 963933534969
  طابق1/746رقم العقار - بناء شلهوب 

ارضي
العابد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد ماجد صفية محمد صفية

0112262784 963949070319 جانب كازية المجتهد خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب المثنى زهير الحافظ المثنى الحافظ

0116640088 963937338418 مدرسه86 المزة دمشق طب األطفال طبيب محمد علي قاسم محمد قاسم

0114415241 963988850703
مقابل مدرسة- بناء الطليان - شرقي التجارة   

الشرطة النسائية
برج الروس دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب قصي فيصل العساف قصي العساف

0118812313 963933505145
مقابل ثانوية الكواكبي- كورنيش الميدان   

جانب صيدلية حسام الشيخ
ميدان دمشق أمراض المفاصل طبيب لؤي محمد ابوجوهر لؤي ابوجوهر

0112754783 963933444616 شارع برنية بناء التعاون ميسات دمشق طب األطفال طبيب لميا محمد عادل البظنا لميا البظنا

0113143406 963993649714 اخر طريق النهر- دمر الغربية  دمر البلد دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب االء نورالدين حابس االء حابس

0116618861 963944544482 33مساكن شعبية بناء- طلعة االسكان  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب احمد عدنان طيفور احمد طيفور

0114446869 963933367340
بناء رقم- شارع القصاع - ساحة العباسيين  

33
قصاع دمشق طبيب أسنان مالك عطا جبرا مالك جبرا

0113329443 963944815794 شارع سليمان الحلبي شيخ محي الدين دمشق الطب العام طبيب غرام محمد ديب دبوس غرام دبوس

0114455209 963933486178 خلف صيدلية المزرعة مزرعة دمشق طبيب أسنان محمود محمد نبيل األدهمي محمود االدهمي

0113318003 963932301164 فوق صيدلية الحمصي طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ميساء سامي عفوف ميساء عفوف

0115340647 963933238738 برج دمشق مرجة دمشق الجراحة العظمية طبيب
 محمد درويش مصطفى

المصطفى
محمد درويش المصطفى

0113327564 963944363576
  الجابي ط13منتصف شارع الحمراء بناء 

فوق البسة فاشن سنتر 2
الحمراء. ش دمشق الجراحة البولية طبيب محمد علي رياض محلي محمد علي محلي

0116626201 963955106964 فوق الفرن- مدرسة 86 المزة دمشق صيدلية ساهر رمضان خير بك صيدلية ساهر

0112257579 963988780336
طابق- فوق افران العابد - ساحة باب مصلى   

اول
باب مصلى دمشق الجراحة العظمية طبيب محمد سميح عيسى محمد عيسى

0112725916 963944676511
 شارع ركن الدين الرئيسي موقف باص جسر

قبو- النحاس بناء المصري 
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب امل محمود سمير امل سمير

0112245950 963944278134

مدخل باب- مقابل جامع زيد بن ثابت   

مركز ملص- مقابل مشفى الكندي - سريجة   

1ط- الطبي 

خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب مازن بهاء الدين صوفاناتي مازن صوفاناتي

0112333805 963992855888
مقابل معهد الشهيد- جانب جامع الال باشا  

)باسل األسد  معهد الحرية سابقا-الالييك )
بغداد. ش دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب روز امين يوسف روز يوسف

0116640125 963955306382
نزلة ملحمة- قرب ساحة الزين - مدرسة 86  

الغدير
المزة دمشق صيدلية سلمى نظيف محمد علي صيدلية سلمى علي

0112742230 963947192756 خلف مجمع النابلسي- الجبة  شيخ محي الدين دمشق صيدلية سمية محمد سالم جبري صيدلية الجبة

0115431090 963933372070 دخلة حمام البكري مقابل فندق على البال باب توما دمشق محل نظارات رفعت فارس صادق بصريات فومي

0116632727 963933691208
 الشيخ سعد جانب الكازية اول طلعة المشفى

العسكري
المزة دمشق مخبر مهند محمد وليد خليل

مهند خليل للتحاليل. مخبر د  

الطبية

0114420013 963944327979
 شرقي التجارة بناء التامينات جانب بناء

الروس
تجارة دمشق صيدلية سامية ايلي خياطة صيدلية سامية خياطة

0118819753 963932396365 دخلة شاورما النور- جزماتية  ميدان دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب صباح هاشم السيد صباح السيد

0112216000 963944860147 شارع المجتهد مجتهد دمشق مشفى محمد هيثم الحسيني
 - الهيئة العامة لمشفى دمشق

المجتهد

0115147244 963944388020
 مساكن برزه اوتستراد ثاني مقابل مشفى

حاميش
برزة دمشق طب األسرة طبيب محمد احمد حمدان محمد حمدان

0115111056 963988178924 مساكن برزة ـ موقف النصر ـ جانب سيرياتيل برزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عالء سليم احمد عالء احمد

0115141593 963932393681
 مساكن برزة مسبق الصنع نادي قاسيون

 طابق قبو91جانب جامع الرحمة محضر 
برزة دمشق طبيب أسنان محمد فراس انور قاسم محمد فراس قاسم

0116630601 963944410927 جانب فرن السعادة- مدرسة 86 المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب رنيم عبد الكريم اسعد رنيم اسعد

0113318606 963933736658
أول طلعة المهاجرين- باتجاه ساحة العفيف   -

فوق بن الحموي 
مهاجرين دمشق مخبر

 أحمد عرابي عبد اللطيف

عدي

 مخبر احمد عرابي عدي

للتحاليل الطبية

0116315063 963947875644 شارع النور- حي الزهور - الزاهرة الجديدة  زاهرة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب حسن احمد هنداوي حسن هنداوي

0116621666 963955420561 شيخ سعد المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب حسام محمد خضر حسام خضر

0114411885 963933631515 موقف السادات مواجه حلويات السلطان بغداد. ش دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب زهير مهنا دوه جي زهير دوه جي

0112249833 963993230294
زهور. جانب عيادة د- مقابل جريدة الثورة   

الزيبق
كفر سوسة دمشق الجراحة العظمية طبيب محمود هاني غانم محمود غانم

0113339642 963930950348 شارع المهدي بن بركة مقابل آميرية الطيران ابو رمانة دمشق صيدلية عبير بهجت األسعد صيدلية عبير االسعد

0116113096 963934273689
بناء- قبل نزلة جامع االكرم - اتوستراد   

الكهرباء ضمن عيادة الدكتورة فايزة بزرة
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب وفاء مصطفى الخباز وفاء الخباز

0114459267 963933852122
بناء صيدلية جينا- شارع فارس الخوري   - 

طابق اول
عباسيين دمشق طبيب أسنان جان ميشيل يازجي جان يازجي

0114473039 963944324746 مقابل حلويات نبيل نفيسة عرنوس دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب غسان عبد الغني الطويل غسان الطويل

0112717132 963944278312 جادة الكيكية جامع النصر- شارع أسد الدين  ركن الدين دمشق الجراحة العامة طبيب حسين احمد القجمي حسين القجمي



0113132252 963988066681 الشيخ سعد المزة دمشق الجراحة العامة طبيب وسيم بديع احمد وسيم احمد

0112777325 963952632022
 شرقي ركن الدين جانب حديقة شكو مقابل

بناء النخبة
ركن الدين دمشق صيدلية فاتن احمد منير المرادني صيدلية فاتن المرادني

0112741994 963932868383 جانب جامع النابلسي شيخ محي الدين دمشق الطب العام طبيب عصام محي الدين دبا عصام دبا

0116117946 963991282845
بناء- خلف جامع االكرم - فيالت غربية   

12قيادة قطرية مقسم 
المزة دمشق الطب العام طبيب ثائر سليم بركات ثائر بركات

0115118100 963944651323 مساكن برزة مقابل صيدلية أميرة برزة دمشق الجراحة العامة طبيب سمير احمد عدره سمير عدره

0114722211 963933833471 شارع بن كولومبس دويلعة دمشق صيدلية هيام عيسى ابراهيم صيدلية هيام ابراهيم

0112131246 963949999348
 دوار كفرسوسة مقابل جامع الرفاعي فوق

فروج الزين
كفر سوسة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب ريمة سليم بسو ريمة بسو

0944699665 963944699665
دخلة- قبل مقبرة الدحداح - موقف المعرض   

جانب مديرية التربية - العيقبة  (االمتحانات)
بغداد. ش دمشق األمراض الصدرية طبيب محمد مروان فهيم بركات محمد مروان بركات

0113346590 963932843945
بناء يعقوب- دخلة سوق المعرض - شهداء   

طابق ثالث- و نحاس 
صالحية دمشق الجراحة البولية طبيب واثق اسعد الغوثاني واثق الغوثاني

0113115768 963993196180
جانب جامع ميمون بن- وادي المشاريع   

مهران
مشروع دمر دمشق صيدلية فاطمة عبدالرزاق حسو صيدلية فاطمة حسو

0116666417 963934120690

طلعة المشفى العسكري- الشيخ سعد   - 

جديدة- الغزالنية - ريف دمشق :عنوان ثاني  

الخاص

المزة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب حسان رضوان العويد حسان العويد

0113129913 963932760009 جانب مطعم الشعلة-  مدخل حي الورود  مشروع دمر دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب ايهم عبد الكريم عمران ايهم عمران

01133923186 963955424344 جامعة دمشق برامكة دمشق مركز طبي طبابة جامعة دمشق مركز طبابة جامعة دمشق

0114712641 963992187116
جامع البراء بن عازب- الخزان الثاني   - 

مصور زكي
دويلعة دمشق الطب العام طبيب عمر حسن الخطيب عمر الخطيب

0112778603 963933625822
جانب صيدلية البسام- طريق الشيخ خالد  -

طابق اول
ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب يوسف سعيد قويدر يوسف قويدر

0116611451 963955555486 موقف الفتح- شارع عمر الخيام - مزة جبل  المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد نصر الزير محمد الزير

0116664749 963933654067 مدخل صيدلية التمر- شيخ سعد  المزة دمشق طب األطفال طبيب غروب محسن الخير غروب الخير

0113319480 963944005636 مقابل فرن الخبز السكري شعالن دمشق مخبر محمد فؤاد الجباصيني مخبر الشعالن

0113344714 963944281099
مقابل المؤسسة- شارع زياد بن ابي سفيان   

بناء بنك بيمو السعودي الفرنسي.العامة للسينما
روضة دمشق طبيب أسنان محمد حسني عدي محمد عدي

0116660889 963944336455 1طابق- مدخل صيدلية التمر - الشيخ سعد  المزة دمشق طب األطفال طبيب فتحي محمد حمادة فتحي حمادة

0116343793 963934939081 مساكن الزاهرة حي الزهور شارع البرج زاهرة دمشق األمراض الداخلية طبيب
 محي الدين عبد القادر

يعقوب جزائرلي
محي الدين يعقوب جزائرلي

0113129388 963944699021
  طابق8البرج - سوق الجزيرة السابعة 

ارضي
مشروع دمر دمشق الجراحة العظمية طبيب

 محمد هيثم محمد عزالدين

نضر
محمد هيثم نضر

0115427683 963944610055
شارع بطرس البستاني- ساحة برج الروس   -

بناء شاكر 
قصاع دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسعد جريس شاكر اسعد شاكر

0118821129 963936047620
جانب- أول مدخل القاعة - بوابة غالينيية   

صيدلية أنس
ميدان دمشق الجراحة العامة طبيب موفق محمد بني المرجة موفق بني المرجة

0933777585 963933777585 ضمن عيادة الشفاء- مقابل كازية الشيخ سعد  المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب مجد الدين خالد الخطيب مجد الدين الخطيب

0944484404 963944484404 244تنظيم كفرسوسة محضر  كفر سوسة دمشق جراحة القلب طبيب احمد بدر الدين التكريتي احمد التكريتي

0115121616 963944968350 مقابل كلية الشرطة- مساكن برزة  برزة دمشق الجراحة البولية طبيب اياد وفيق الزهنون اياد الزهنون

0113116261 963993457446 الشارع العام- حي الورود - دمر الغربية  مشروع دمر دمشق صيدلية فادية احمد المحرز صيدلية الخضر

0112314447 963966093135 مقابل حديقة الورد- دخلة سينما السفراء  دمشق أيار29. ش مركز عالج فيزيائي محمد ابراهيم قنوت
 مركز محمد قنوت للعالج

الفيزيائي

0113330083 963933425282
بناء صباغ- جادة يزبك جالل البخاري   - 

قرب كافتيريا يامرحبا- جانب بناء المهندسين 
عرنوس دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب اسامة خليل صالح اسامة صالح

0118814548 963944536359 قرب دوار باب مصلى- شارع المجتهد  باب مصلى دمشق الجراحة العصبية طبيب سيف الدين شنوان ديب سيف الدين ديب

0116613706 963944987295 ساحة عروس الجبل - 86مزة  المزة دمشق صيدلية وليد محمد خلوف صيدلية وليد خلوف

0113141976 963966770950
جسر- الشارع العام - وادي المشاريع   

جانب صيدلية كردي- الوزان 
مشروع دمر دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب محمد ظفر هللا عسكر محمد عسكر

0112221917 963933807152 جانب االكسبرس- مقابل البريد  حجاز دمشق صيدلية االء محمد بشار محجوب دمشق/ صيدلية السالم 

0115653476 963992129256
فوق- بناء دبوس - الشارع العام - كشكول   

نادي كولوساس الرياضي
دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب تيسير ابراهيم ابراهيم تيسير ابراهيم

0114416943 963933200501 جانب مطعم الريان العابد. ش دمشق الجراحة العامة طبيب باسل محمد بسام الموقع باسل الموقع

0116667660 963966764182 فوق صيدلية معين يوسف-  خزان 86 المزة دمشق الجراحة العامة طبيب رماح امين ديوب رماح ديوب

0115110235 963954993351
بناء- شارع احمد البارافي - مساكن برزة   

الزراعة
برزة دمشق الجراحة العصبية طبيب نضال رمضان سطاس نضال سطاس

0114653180 963933454525
موقف بشارة- شارع فارس الخوري   - 

جانب مدرسة االدب العربي
عباسيين دمشق الطب العام طبيب فادي اسعد الخوري حنا فادي الخوري حنا

0115115827 963933700870
خلف- مقابل جامع الخليل - مساكن برزة   

مطعم الروابي
برزة دمشق األمراض الجلدية طبيب احمد ديب حسن احمد حسن

0988647799 963988647799
نزلة صيدلية طارق- شارع نسيب البكري   

اخر بناء- على اليسار 
الجسر األبيض دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب مصطفى ناجي اسماعيل مصطفى اسماعيل

0115134702 963996802969 جانب مابكو- مساكن برزة  برزة دمشق األمراض الجلدية طبيب عبد الكريم جاد هللا المقداد عبد الكريم المقداد

0115443335 963933499960 جانب مطعم شادوز- حارة الدير  باب توما دمشق طبيب أسنان عبد هللا جورج حداد عبد هللا حداد

0115124285 963994475625
جنوب مدرسة ممدوح قرة- مساكن برزة   

جولي
برزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب ياسين خليل الفرحان ياسين الفرحان

0933633026 963933633026 جانب مغسل الزين- فوق صيدلية كتي  باب شرقي دمشق الطب العام طبيب شريف عطا هللا ميماس شريف ميماس

0116634315 963937109528
جانب صيدلية سماح- طلعة فالفل على كيفك   

كتيل
المزة دمشق الجراحة العامة طبيب منذر محمد حسن منذر حسن

0112231087 963988228561 جانب مختار قبر عاتكة- دخلة قبر عاتكة  خالد بن الوليد. ش دمشق صيدلية
 محمد سليم محمد أديب

الدوامنة
صيدلية محمد سليم الدوامنة

0115113933 963933220679
خلف بناء- مقابل نبيل نفيسة- مساكن برزة  

مركز الشام لألشعة
برزة دمشق مركز عالج فيزيائي رأفت محمد عدي

 مركز رأفت عدي للعالج

الفيزيائي

0944291324 963944291324 اول طريق النهر - 4جزيرة  مشروع دمر دمشق جراحة القلب طبيب فادي توفيق المحرز فادي المحرز

0116660889 963933517251 الشيخ سعد مدخل صيدلية التمر طابق أول المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب رامي فؤاد عوده رامي عوده



0114447148 963944406690 موقف القزازين مرشد خاطر دمشق صيدلية محمد مازن عدنان الخراط صيدلية محمد مازن الخراط

0113741985 963944501886 جانب قسم شرطة الصالحية- سكة  مهاجرين دمشق طبيب أسنان محمد بشار عادل مسوتي محمد بشار مسوتي

0115129468 963992942770
مقابل- مرحلة ثانية - مساكن برزة   

مستوصف النازحين
برزة دمشق صيدلية محمد حسام الديري صيدلية الشفاء الجديدة

0116315231 963988673990
تجمع مدارس اسكندرون- مسبق الصنع  - 

مقابل مدرسة سعد هللا الجابري
تضامن دمشق طبيب أسنان محسنة حمود الدعبل محسنة الدعبل

0112141011 963988659591
جانب مطعم- مقابل كلية الهندسة المدنية   

شونيز
برامكة دمشق صيدلية محمد هشام العاقل صيدلية العاقل

0999532805 963999532805 حي الزهور- زاهرة جديدة  زاهرة دمشق الطب العام طبيب حماده هالل الفياض حماده الفياض

0113125333 963944274338

بناء- سوق الشام المركزي  - 1الجزيرة  

جانب المصرف- شركة الفرات للنفط   

العقاري

مشروع دمر دمشق صيدلية ربى محي الدين خليل صيدلية ربى خليل

0113129225 963933825028 جانب الكازية- حي الورود  مشروع دمر دمشق طبيب أسنان رجاء علي احمد رجاء احمد

0116315470 963988650614 جانب صيدلية الريم- شارع نسرين  تضامن دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب كليم احمد الموسى كليم الموسى

0116637884 963932540727 جانب مخبر الشاعر- ساحة عروس الجبل  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب طالل فهمي حسن طالل حسن

0114723758 963932425996 اول دخلة الدويلعة دويلعة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب غسان جميل البشاره غسان البشاره

0116626886 963988239349 المزة الصحي86جانب مركز المزة - 86مدرسة  دمشق طبيب أسنان محمد صالح حميدان محمد حميدان

0116632727 963932777404
601طلعة المشفى العسكري - الشيخ سعد  - 

خلف كازية الشيخ سعد
المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب ضحى علي زينو ضحى زينو

0113142030 963933660006
مقابل المؤسسة - (اسكان  ) 4جزيرة   

االجتماعية العسكرية
مشروع دمر دمشق طب األطفال طبيب االء محمد علي االء علي

0115440005 963933393065
خلف مخفر الشرطة- ساحة باب توما   - 

الياس الجمل. عيادة د
باب توما دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب راكان ادوار نجمة راكان نجمة

0115135300 963933572995
جانب صيدلية- حارة الفرن - عش الورور   

حسينة خضور
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سراب علي علي سراب علي

0118880602 963933067465 جانب مشفى شيخ االرض باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مؤمنه معروف سالمه مؤمنه سالمه

0114410555 963933646536 مقابل شركة الثقة للتأمين- قزازين  مرشد خاطر دمشق الجراحة العامة طبيب
 برهان الدين صالح الدين

الخربوطلي
برهان الدين الخربوطلي

0115126954 963933339281 جانب جامع الحسن- مساكن برزة  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب هشام علي سطايحي هشام سطايحي

0115496322 963944590180
جانب حديقة ابو ايوب- الزاهرةالجديدة   

جانب جسر المشاة- االنصاري 
زاهرة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب مصباح الدين حسين البطل مصباح الدين البطل

0113311721 963993227639
فوق - (سوق الخضرة)شارع حافظ ابراهيم   

الفرن السكري
شعالن دمشق طبيب أسنان احمد محمد معتز بكداش احمد بكداش

0114417017 963988289011
 مقابل البنك المركزي جانب الصيدلية

المركزية
سبع بحرات دمشق صيدلية لمى طارق خضر صيدلية سوريا

0116644242 963988270423 شيخ سعد جانب صيدلية التمر المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب زينب محمد عدنان ناعسة زينب ناعسة

0112220790 963944780371
ادارة- وزارة الداخلية - ساحة المرجه   

الخدمات الطبية
مرجة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اوراس صالح احمد اوراس احمد

0113118799 963944633093 بناء جمعية النقل- شارع التربة  دمر البلد دمشق الطب العام طبيب حسان محمد رشاد البابا حسان البابا

0115419465 963944309922 جانب حلويات كميل برج الروس دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب زهير سليم السهوي زهير السهوي

0114433285 963945719445
جانب بنك سورية- شارع الملك العادل   

والمهجر
مزرعة دمشق األمراض الجلدية طبيب دانيه بشير الجارح دانيه الجارح

0114434914 963933611215 دخلة مخبر درويش ساحة الشهبندر دمشق صيدلية مجد محمد جودت جمعه صيدلية الشفاء

0115119035 963967983122 جانب مجمع الخدمات- برزة البلد  برزة دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب رضوان محمد اللو رضوان اللو

0116618212 963993542161
جانب- شارع الفرن اآللي - مدرسة 86  

المركز الصحي
المزة دمشق صيدلية ريم محمود رابعة صيدلية ريم رابعة

0113313435 963949077851
 - خلف الفرن السكري

منتصف شارع الحمرا
شعالن دمشق مركز أشعة عبدهللا محمد حتاحت

عبدهللا. د- دار االشعة   

حتاحت

0118135540 963932541976
عند- مقابل كراج درعا - زاهرة قديمة   

اذار الصحي8مركز - المركز الثقافي 
زاهرة دمشق الطب العام طبيب خولة مصطفى ابو ارشيد خولة ابو ارشيد

0116615614 963994126969

 - شارع الوليد بن عبد الملك

 - خلف القصر العدلي الجديد

مقابل الكوين سنتر

المزة دمشق صيدلية نادين جورج بشارة صيدلية الياسمين

0113120422 963933633388

دير الزور: قرب المستوصف، عنوان ثاني  - 

خلف جامع قباء- حي الجورة   

051315519

دمر البلد دمشق الجراحة العظمية طبيب
 عبدالكريم عايد قدري

اليونس
عبدالكريم اليونس

0116612145 963933312415
 اول مزة جبل مقابل طلعة مدرسة بنات

الشهداء
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسماء علي االغا اسماء االغا

0112324444 963944987011
بناء- تقاطع شارع الثورة مع شارع بغداد   

الطيران
الثورة. ش دمشق طبيب أسنان ايمان فريد عازر ايمان عازر

0116633084 963933781175
مقابل- جانب صيدلية مجدولين - خزان 86  

مصبغة االمل
المزة دمشق طبيب أسنان احمد يوسف محمد احمد محمد

0116628042 963932448875 ساحة عروس الجبل- خزان 86 المزة دمشق
 الصحة العامة والطب

الوقائي
طبيب جميلة حسن الناعمة جميلة الناعمة

0116332932 963944880137 777عقار رقم - شارع نسرين  تضامن دمشق صيدلية الهام حسين الحسين صيدلية الهام الحسين

0112228172 963932335877 بناية الشلبي- دوار باب مصلى  باب مصلى دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب عبد العزيز ابراهيم حسن عبد العزيز حسن

0113320394 963944335585 طابق ثاني - 7بناء رقم  الحمراء. ش دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب مروان بشير حموي مروان حموي

0116630260 963991115187 جانب ملحمة البتول- اخر الخط  -مدرسة 86 المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب شادي شعبان الخضور شادي الخضور

0118834841 963988417624 جانب مدرسة بهجة البيطار- كورنيش  ميدان دمشق صيدلية ميادة فؤاد الحايك صيدلية االيمان

0113146242 963933312077 الحارة الجديدة- دمر الغربية  دمر البلد دمشق صيدلية رنا حسين الشيخ صيدلية دمر الغربية

0114462917 963991474306 العيادات الخارجية مشقى الفرنسي قصاع دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب مها عبدالرحيم ياسين مها ياسين

0116300450 963932064965 زاهرة قديمة مقابل جامع الماجد زاهرة دمشق صيدلية ريم نبيل الخليلي صيدلية ريم الخليلي

0112311071 963933265311 خلف كازية عوض بغداد. ش دمشق صيدلية شذى نبيل العرقاوي صيدلية دمشق

0114727112 963944913036 ركن ابو عطاف جانب نقليات القدموس دويلعة دمشق مخبر سامر ابراهيم باظه سامر باظه. مخبر د

0115445733 963944331698 14مقابل صالة أفراح نادي النضال حديقة  منطقة صناعية دمشق الجراحة العامة طبيب محمد حافظ عبدو محمد عبدو

0113237878 963944700895 المنصورة- دمر الغربية  دمر البلد دمشق الطب العام طبيب مأمون كنعان بشخز مأمون بشخز

0116315409 963933672436 شارع نسرين- شرق مدرسة اسكندرون  تضامن دمشق صيدلية هالة عارف حمدان صيدلية التضامن المركزية



0112133000 963999129626 دوار المواساة المزة دمشق مشفى عصام زكريا االمين مشفى المواساة الجامعي

0115131114 963941934196
جانب- مقابل السكن الجامعي - مساكن برزة   

صيدلية ناصيف
برزة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عوض احمد فارس عوض فارس

0115420968 963933609640 مقايل مكتبة غازاريان- طريق القشلة  باب توما دمشق محل نظارات بوغوص ساموئيل غازاريان نظارات بوغوص

0114456878 963944373838 شارع عبد الكريم الخطابي قصور دمشق محل نظارات احمد فؤاد عطا سليمان بصريات القصور

0116665113 963955848284
  م جانب100قبل المدرسة ب- مدرسة 86

صيدلية ايفون
المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب موسى عبدالكريم اسماعيل موسى اسماعيل

0113134418 963955512299 14بنايات  المزة دمشق الجراحة الصدرية طبيب تمام محمد حسن تمام حسن

0112233592 963933830295 1مقابل قيادة الشرطة بناء النجار ط خالد بن الوليد. ش دمشق مخبر عائدة محمد حسن الحلبي
 مخبر القنوات الرئيسي

للتحاليل الطبية

0114466616 963933454526 حلب. ش متر200بعد جامع الفردوس  دمشق صيدلية سها هالل الفرزلي صيدلية سها الفرزلي

0112315656 963933358985
جانب جامع الطاووسية- ساحة المحافظة   - 

1بناء النحاس ط- مقابل مقهى الهافانا 
دمشق أيار29. ش الجراحة العامة طبيب طالل نافع عرابي طالل عرابي

0116630155 963932978352 مقابل معهد التنمية الفكرية- شيخ سعد  المزة دمشق
 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب عال علي االسمر عال االسمر

0944562445 963944562445
مركز الجسر الطبي- أول الجسر االبيض   

التخصصي
الجسر األبيض دمشق

 المعالجة الشعاعية

والكيماوية
طبيب نورس نبيل جعفر نورس جعفر

0118129159 963937654470 جانب صيدلية كلثوم- جانب جامع خديجة  ميدان دمشق طبيب أسنان يوسف حسن العر يوسف العر

0112218157 963933222512 جانب االذاعة القديمة النصر. ش دمشق محل نظارات بشار بدر الدين الجيرودي ماركو بولو للبصريات

0941969795 963941969795 3طابق - بناء الكويتي  الحمراء. ش دمشق الجراحة البولية طبيب حسام محمود حسان حسام حسان

0116667694 963962918845 ساحة عروس الجيل - 86مزة جبل  المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب فادي نزار كوكجه فادي كوكجه

0116123660 963947349983 حارة الهبج- نزلة ملحمة شبيكة - شيخ سعد  المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب حنان علي محرز حنان محرز

0116123660 963933611828 حارة الهبج- الشيخ سعد  المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب نضال بهجت صالح نضال صالح

0113125794 963932301638 خلف جامع حسيبة-  أ 10جزيرة  مشروع دمر دمشق صيدلية ايمان فحري حاج علي بك صيدلية ايمان حاج علي بك

0116620562 963949306023 ساحة عروس الجبل المزة دمشق الجراحة العامة طبيب علي عدنان محفوض علي محفوض

0115110221 963988619059
مقابل ثانوية عبد الرؤوف- مساكن برزة   

سعيد
برزة دمشق صيدلية ندى زيدان ندور صيدلية ندى ندور

0115145728 963993639382 مجمع ابن النفيس ركن الدين دمشق مشفى رانية الديراني
 الهيئة العامة لمشفى الكلية

دمشق- الجراحي 

0115139986 963968445609 جانب فرع مكافحة المخدرات- مساكن برزة  برزة دمشق الجراحة البولية طبيب وليد محمد حمود وليد حمود

0114729445 963944677812 جانب مدرسة الفاروق- أول طريق المليحة  باب شرقي دمشق صيدلية رنا محمد كبب صيدلية رنا كبب

0116614572 963933361621 المزة طريق الخزان86مزة جبل  دمشق صيدلية ريم عقل ونوس صيدلية ريم ونوس

0115123392 963951682030 مقابل جامع الحسنين- مساكن برزة  برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عبد الرزاق مرعي حسن عبد الرزاق حسن

0112228754 963960611927 شارع رامي مرجة دمشق األمراض المهنية طبيب احمد ديب دشاش احمد دشاش

0116664540 963933866085
نزلة- جانب صيدلية الحنفي - الشيخ سعد   

الفرن اآللي
المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب عمار وجيه الزين عمار الزين

0116667660 963955376437 فوق صيدلية معين يوسف- خزان 86 المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب عاصم علي سليمان عاصم سليمان

0113220592 963937346774
بناء الثلجي- السوق التجاري - حي الورود   

الطابق األول
مشروع دمر دمشق الجراحة العامة طبيب اياد احمد غدير اياد غدير

0116637884 963988536341 ساحة عروس الجبل - 86مزة  المزة دمشق الجراحة البولية طبيب ربيع حبيب ناصر ربيع ناصر

0116611047 963933322715 مقابل مركز هاتف المزة المزة دمشق طبيب أسنان شريف عدنان االشقر شريف االشقر

0114441576 963991865334
مقابل- خلف مشفى األمل - شارع المبرة   

نقابة صيادلة ريف دمشق
بغداد. ش دمشق صيدلية شذى محمد زين الرواس صيدلية شذى الرواس

0115427146 963943557630

مقابل برج الخليوي- الزاهرة الجديدة  - 

خلف مديرية التربية فرع- السوق التجاري   

ريف دمشق

زاهرة دمشق صيدلية حنان أحمد الحموي صيدلية حنان الحموي

0988953335 963988953335 مستشفى الرازي المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب نبراس شفيق حسن نبراس حسن

0116552718 963933680326
جانب معمل أبو النور- دف الشوك - بساتين   

دخلة المتقين- كستنا 
شاغور دمشق صيدلية رامي فائز محمود صيدلية رامي

0118111091 963944326644 بعد جامع علي بن أبي طالب- الطريق العام  نهر عائشة دمشق صيدلية اميمة محمود شوشرة صيدلية اميمة شوشرة

0113741901 963932772919
 مصطبة جادة رابعة مقابل مدرسة رشدي

الشمعة
مهاجرين دمشق مركز أشعة اسامة خالد الحسون اسامة الحسون. مركز د

0116325513 963966835096 شارع أبو ذر الغفاري تضامن دمشق صيدلية حنان اسماعيل السكاف صيدلية حنان

0114725567 963944733423 جانب صيدلية هيام ابراهيم- الشارع العام  دويلعة دمشق طب األطفال طبيب رئيف برصوم حنحون رئيف حنحون

0112219519 963933565232
جانب- إمتداد شارع خالد ابن الوليد   

مستوصف النقل البري
خالد بن الوليد. ش دمشق صيدلية غسان حلمي شريف دمشق- الصيدلية المركزية 

0994032515 963994032515 جانب صيدلية مجدولين- خزان 86 المزة دمشق الطب العام طبيب حسين علي حبيب حسين حبيب

0113717379 963955484913 الشارع العام قبل طلعه عاطف- سكه  مهاجرين دمشق صيدلية رندة عبد الرحمن دراقي صيدلية المهاجرين

0112317331 963967760167 بناء الطيران- ساحة المحافظة  سبع بحرات دمشق طبيب أسنان كناز دياب دياب كناز دياب

0113130400 963944558080 قرب الكنيسة مشروع دمر دمشق طبيب أسنان صفوان محمد قربي صفوان قربي

0114458480 963955533831
بجانب مديرية)بناء الخطيب - شارع الكندي   

طابق ارضي - (الموارد المائية
قصور دمشق الجراحة العصبية طبيب مضر سليمان شكور مضر شكور

0115145780 963944523952 مجمع ابن النفيس الطبي- مساكن برزة  برزة دمشق مشفى رنا عمران
 الهيئة العامة لمشفى العيون

دمشق- الجراحي 

0116665508 963999346945
اول طلعة المدرسة الفرنسية- الشيخ سعد   - 

جانب المكتبة الشعبية
المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب سنان رجب ابراهيم سنان ابراهيم

0114722904 963940505253 قبل مفرق ابو عطاف- بجانب بقالية االسعد  دويلعة دمشق صيدلية سمر جاد الخوري صيدلية النور الشافي

099705532 963999705532 ضمن مشفى االسد الجامعي كفر سوسة دمشق األمراض الصدرية طبيب نيرمين الياس السوقي نيرمين السوقي

0116667660 963932708118 فوق صيدلية معين يوسف- خزان 86 المزة دمشق طب األطفال طبيب هايل محمد محمد هايل محمد

0113135391 963944239826
جانب جامع خالد بن الوليد - 3الجزيره   - 

ضمن مجمع خالد بن الوليد الطبي
مشروع دمر دمشق طبيب أسنان معتز زكريا بركات معتز بركات

0115142558 963933575463
 مساكن برزة اوتوستراد حاميش مقابل نادي

قاسيون الرياضي
برزة دمشق مخبر صبري احمد االبراهيم

صبري احمد. مخبر د  

االبراهيم

0112250565 963942331180 أمام جامع عمار بن ياسر- حي البختيار  كفر سوسة دمشق صيدلية سلوى محمد بشير عاشور صيدلية سلوى عاشور



0116637447 963932797873 جانب الحاجز- طلعة فالفل على كيفك  المزة دمشق صيدلية نهلة محمد سعيد اشقر صيدلية فاطمة

0112262784 963952627057 اول بناء خلف كازية المجتهد خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب حسن سعد الحسن حسن الحسن

0114471085 963933547834 ضمن مركز الحسام ساحة الشهبندر دمشق أمراض الكلية طبيب ربى عبد الفتاح نشواتي ربى نشواتي

0116636033 963960608181

نزلة سوق الخضرا- طريق مزة جبل   - 

امتداد نادي الوفاء- شارع مالك بن انس   

الرياضي

المزة دمشق صيدلية رانيا سامي اومري صيدلية رانيا اومري

0112155459 963966937578
جانب معهد- موقف الجمالة - الشارع العام   

1ط- بناء يوسفان - القبس 
كفر سوسة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب سوسن عمر كحلوس سوسن كحلوس

0116557242 963994887711 جانب معمل كستنا- دف الشوك - بساتين  شاغور دمشق صيدلية فراس عدنان حبيب صيدلية عدنان

0112219016 963933448182
مقابل محكمة– دخلة ثانوية دمشق الوطنية   

الريف
خالد بن الوليد. ش دمشق محل نظارات

 + مازن محمد الحلواني

حسام الدين محمد داوود
بصريات ابن الوليد

0112247045 963988210321
بناء السوسو- زقاق األربعين - السويقة   - 

جانب جامع فاطمة العمرية- طابق أول فني 
باب مصلى دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فاطمه بدر رحمه فاطمه رحمه

0114465151 963933663733 جانب كنيسة مار ميخائيل- كورنيش التجارة  تجارة دمشق صيدلية هدى سليم نعمان صيدلية هدى نعمان

0115123880 963932857750
بناء مركز- مساكن برزة اتستراد حاميش   

الصلخدي
برزة دمشق الجراحة العظمية طبيب طه محمد امين سيد طه سيد

0116636033 963933138423
شارع االمام انس بن مالك- مزة جبل   - 

جانب صيدلية اومري
المزة دمشق الطب العام طبيب سليمان عبد الرحمن العمر سليمان العمر

0115133997 963956606764
نزلة- مقابل مشقى حاميش - مساكن برزة   

3بناء رقم - البريد 
برزة دمشق طبيب أسنان محمد جالل الدين مصطفى محمد مصطفى

0116617380 963933321113 مقابل بن حسيب- الشيخ سعد  المزة دمشق محل نظارات جان عفيف فرح بصريات فرح

0112238012 963949774739
مقابل- الشويكة - بداية شارع خالد بن الوليد   

موقف الشويكة
خالد بن الوليد. ش دمشق طبيب أسنان محمد هيثم بشير البلبيسي محمد هيثم البلبيسي

0112777113 963932247909

ثاني بناء على اليمين- طلعة ركن الدين   - 

جانب مخبز الميسات السياحي- بناء الزين   - 

طابق ارضي

ميسات دمشق طبيب أسنان نزار محمد خير شرف نزار شرف

0115134556 963968063624 خلف جامع الحمزة والعباس تجارة دمشق الجراحة العامة طبيب محمد بالل اسماعيل السابق محمد بالل السابق

0115434943 963936838953 مقابل باب اسعاف مشفى الفرنسي قصاع دمشق الجراحة البولية طبيب وائل الياس طنوس وائل طنوس

0938260661 963938260661 نزلة شبيكة- الشيخ سعد  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب غادة بركات الحموي غادة الحموي

0112221973 963966090406 مقابل مديرية الزراعة- الجادة الرئيسية  حلبوني دمشق طبيب أسنان بالل سليم كردي بالل كردي

0115418683 963993090498 مدخل شارع االمين- شارع ابن عساكر  ابن عساكر دمشق األمراض الجلدية طبيب محمود قاسم كلكوش محمود كلكوش

0114611308 963933422132 خلف ملعب العباسيين عباسيين دمشق طبيب أسنان فارس ميشيل سعيد فارس سعيد

0966356328 963966356328
جانب- خلف معهد اللغات - طريق مزة جبل   

صيدلية العبير
المزة دمشق طب األسرة طبيب فؤاد وهيب غريب فؤاد غريب

0113165577 963935239423 حي الورود- مساكن الحرس  مشروع دمر دمشق الجراحة العامة طبيب طالب عبد الكريم العلي طالب العلي

0116110758 963988908429
مقابل- خلف نقابة المعلمين - فيالت شرقية   

دار البعث
المزة دمشق صيدلية ناتالي نديم ابراهيم صيدلية البيروني

0113145739 963991704285
جانب سوبر- نزلة االسكان  - 3الجزيرة   

ماركت تاال
مشروع دمر دمشق صيدلية محمد محمد بشار الشرابي صيدلية محمد الشرابي

0116117974 963933419698 3البناية  - 14بنايات  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فراس علي الرياحي فراس الرياحي

0113116514 963967324783
مقابل صيدلية- الحارة الجديدة - دمر الغربية   

عال السلطي
دمر البلد دمشق طبيب أسنان سيرين عدنان الخطيب سيرين الخطيب

0113327202 963933330053
بناء شوقي- مقابل مدرسة ابراهيم هنانو   

البغدادي طابق ارضي
نوري باشا دمشق الجراحة العظمية طبيب عمر محمد وليد الحريري عمر الحريري

0112216034 963933229964
مقابل مدخل- اول باب الجابية - الدرويشية   

الحريقة
حريقة دمشق صيدلية اسماعيل ابراهيم خضر صيدلية اسماعيل خضر

0115444397 963944351821 أول دخلة بستان الدور منطقة صناعية دمشق مخبر اميره محمد سعيد البيطار مخبر االء

0112324444 963944987011
بناء- تقاطع شارع الثورة مع شارع بغداد   

الطيران
الثورة. ش دمشق طبيب أسنان ميالد جرجي عوض ميالد عوض

0116667620 963934303481 فوق صيدلية معين يوسف- خزان 86 المزة دمشق الجراحة العامة طبيب باسل محمد حسن باسل حسن

0113111803 963994847172
جانب- آخر خط السرفيس - وادي المشاريع   

صيدلية الكردي
مشروع دمر دمشق األمراض الداخلية طبيب يوسف جمعة يوسف يوسف يوسف

0116617656 963933713629
نزلة عروس الجبل- خزان - 86-مزة جبل   -

مقابل ملحمة عربشة 
المزة دمشق صيدلية نور محمد يوسف الهبل الصيدلية الحديثة

0118887735 963944476267
خلف- قاعة - مركز الميدان للعناية الطبية   

جامع سفيان الثوري
ميدان دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد عمر باللي محمد باللي

0113333221 963944213163
مقابل مطعم اهل- سوق الطلياني التجاري   

الشام
عرنوس دمشق محل نظارات خليل موفق برغلي المركز االلماني للبصريات

0933924291 963933924291 حارة ضهر الحفار- بوابة الميدان  نهر عائشة دمشق الطب العام طبيب محمود منيف سليمان محمود سليمان

0114465977 963944372214
مقابل صيدلية- مركز الشهبندر الطبي   

المزرعة
ساحة الشهبندر دمشق

 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب رزان تحسين العبادي رزان العبادي

0118826165 963933449192 مقابل مدرسة الكواكبي- كورنيش  ميدان دمشق مخبر
 معتصم نور الدين السعدي

جباوي
مخبر الشام للتحاليل الطبية

0113341966 963991265859
الجادة الثالثة على اليمين-نزلة الطلياني   

(الزهراء) 2ط_البناء الثاني  
طلياني دمشق الجراحة العامة طبيب

 محمد محمد هيثم الحموي

القنواتي
محمد الحموي القنواتي

0112216697 963932744367
 ساحة باب مصلى جانب األمن الجنائي مقابل

جامع عبدهللا بن رواحة
باب مصلى دمشق صيدلية ابتهال ابراهيم الخضر صيدلية ابتهال

0116660111 963966782329 ضمن بناء السيتي مول- فيالت  المزة دمشق صيدلية محمد عمار محمد قالجو الصيدلية المركزية النوعية

0113343824 963936837750
مقابل مدخل- بعد الحرستاني - طلعة العفيف   

سوق الجمعة
العفيف دمشق طب األطفال طبيب هال محمد وسيم المميز هال المميز

0114733997 963959156115 جانب معرض الطيور دويلعة دمشق صيدلية حسين خليل عيسى صيدلية ارليت باريش

0116620584 963934978070 موقف الزين- مدرسة  86 المزة دمشق صيدلية هبا محمد عدنان ناعسة صيدلية االنواري

0116666223 963944528788

نزلة- مقابل ملحمة البتول - مدرسة 86  

الطريق المؤدي الى عروس- مطعم الزين   

الجبل

المزة دمشق طبيب أسنان حسن سمير اسعد حسن اسعد

0113135518 963988039404
مقابل- شارع السوق الرئيسي - حي الورود   

مجوهرات غاردينيا
مشروع دمر دمشق الجراحة العامة طبيب عالء حسين عاقل عالء عاقل

0115441914 963932304306 مقابل كراج الست - 6الحرش منطقة صناعية دمشق الجراحة العظمية طبيب حسين محمد سالمة حسين سالمة

0114436500 963944636590
بناء جمعية- امتداد شارع جامع االيمان   

طابق اول فني- حقوق الطفل 
مزرعة دمشق الجراحة العامة طبيب رضوان موسى االحمد رضوان االحمد



0116632727 963991577465
طلعة المشفى- جانب الكازية - الشيخ سعد   

العسكري
المزة دمشق مخبر تشريح مرضي ربا عماد حلو ربا حلو. مخبر د

0115652439 963944412081 جانب دير ابراهيم الخليل- كشكول  دويلعة دمشق طبيب أسنان غادي عبد المسيح قرقور غادي قرقور

0118816165 963932417712
جادة عبد هللا- موقف الحقلة - زاهرة قديمة   

بن المبارك
زاهرة دمشق مخبر هند احمد المصري مخبر الزاهرة للتحاليل الطبية

0116637538 963933818765
جانب- طريق السرفيس - خزان  86  

حلويات العيسى
المزة دمشق صيدلية عالء محمد جهاد السبيعي صيدلية الوئام

0933525291 963949220264 مقابل صيدلية دمر الشرقية- دمر الشرقية  دمر البلد دمشق الجراحة العظمية طبيب
 انس سالم درويش الملقب

عيسى
انس درويش الملقب عيسى

0113119948 963966963187

أول- الحارة الجديدة - دمر البلد الغربية   

 الطلعة

قبل جامع المصطفى

دمر البلد دمشق صيدلية هدى نادر عمران صيدلية هدى عمران

0115429046 963930529384
جانب- مسبق الصنع - الزاهرة الجديدة   

جامع الرضا
زاهرة دمشق صيدلية نهاد احمد الحسن صيدلية نهاد الحسن

0116625681 963955576483 فوق صيدلية التمر- الشيخ سعد  المزة دمشق جراحة األطفال طبيب اياس احمد قرفول اياس قرفول

0112266329 963947224647
خلف جامع سعد بن ابي- تجمع المدارس   

وقاص
ابن عساكر دمشق الجراحة البولية طبيب محمد نور منير الليل محمد نور الليل

0113313317 963944571920 الحمراء. ش طابق ثاني21بناء  دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمود راغب قسومة محمود قسومة

0956005135 963956005135
جانب صيدلية عبد الجليل- دمر الشرقية   - 

جانب جامع علي
دمر البلد دمشق الجراحة العامة طبيب

 محمود سليمان العبد هللا

الصياح
محمود العبد هللا الصياح

0116333795 963932537381 شارع الجالء- بساتين  شاغور دمشق صيدلية هناء محمد زنتوت صيدلية هناء زنتوت

0113344630 963933613353 3ط - فوق عصير ابو شكر- بناء الكويت  الحمراء. ش دمشق الجراحة البولية طبيب باسل رياض مالك باسل مالك

0930102448 963930102448 خلف صيدلية الباسل- خزان 86 المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب جيانا غانم ابراهيم جيانا ابراهيم

0113166514 963935237085
جانب جامع علي بن ابي- دمر الشرقية   

مقابل صيدلية العطاء- طالب 
دمر البلد دمشق أمراض الكلية طبيب عماد احمد المصري عماد المصري

0116643001 963988357389
30بعد طلعة فالفل على كيفك بـ - مزة جبل   

متر
المزة دمشق األمراض العصبية طبيب مجد الدين محمود مصطفى مجد الدين مصطفى

0949136046 963949136046 جانب كازية دعبول- حارة الحواش  دمر البلد دمشق الجراحة العظمية طبيب عمار محمود الجاسم عمار الجاسم

0118816667 963992446385 مقابل ثانوية الكواكبي- كورنيش  ميدان دمشق صيدلية مريم محروس هايله صيدلية الرضوان

0966510852 963966510852 ضمن المركز الحضاري الطبي المزة دمشق األمراض العصبية طبيب امجد عباس عباس امجد عباس

0991269444 963991269444 مقابل ثانوية الهيج- نزلة الفرن - الشيخ سعد  المزة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب محمد احمد مخلوف محمد مخلوف

0113330589 963933558889 دخلة المركز الثقافي العربي- شارع الجالء  ابو رمانة دمشق مشفى غياث الصمادي مشفى الروضة الجراحي

0114418274 963988827530 جادة الخطيب- شارع مرشد خاطر  بغداد. ش دمشق مشفى ماهر الحداد
 الهيئة العامة لمشفى الهالل

االحمر السوري

0112230288 963933818408 البرامكة برامكة دمشق مشفى بشار الكردي
 الهيئة العامة لمشفى التوليد

وامراض النساء الجامعي

0112320448 963945494349 دخلة مشفى الشرق دمشق أيار29. ش األمراض الجلدية طبيب محمد عدنان االبراهيم محمد االبراهيم

0114444725 963994014550
جانب مركز االنتراليزيك- شارع الشالل   

الدولي ألمراض العين وجراحتها
مزرعة دمشق صيدلية بثينه كايد حموده صيدلية العال الحديثه

0112312280 963930905608
مدخل بناء- جانب المركز الثقافي الروسي   

جانب صيدلية المصطفى- البيطار 
دمشق أيار29. ش محل نظارات محمد ياسر منير البيطار بصريات البيطار

0114453016 963941941083 ضمن مشفى دار العيون و الجراحة التجميلية دمشق أيار29. ش أمراض العين وجراحتها طبيب حسام محمد منصور الصباغ حسام الصباغ

0114411595 963933986977 مشفى الفرنسي قصاع دمشق الجراحة العظمية طبيب سهيل نبيل السالك سهيل السالك

0115413785 963988243830 جانب الحديقة- القشلة  باب توما دمشق األمراض الداخلية طبيب ايهاب احمد ظاهر ايهاب ظاهر

0944867950 963944867950 ضمن مركز الضاحية الطبي برزة دمشق أمراض الدم طبيب مصطفى احمد شاهين مصطفى شاهين

0112262784 963988257130 جانب كازية المجتهد خالد بن الوليد. ش دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب فاطمة محمد شاكر حواصلي فاطمة حواصلي

0112262784 963949029940 شارع خالد بن الوليد خالد بن الوليد. ش دمشق األمراض الجلدية طبيب ايمان مصطفى رمزي شربا ايمان شربا

0116666824 963930889366
بعد موقف- طريق السرفيس - مدرسة 86  

قبل كشك الخبز-  متر 100الزين ب
المزة دمشق صيدلية بيترا عبد الحكيم ابا زيد صيدلية الغيث

0114437574 963966120000 دخلة مخفر عرنوس- مقابل السفارة البلغارية  عرنوس دمشق الجراحة العظمية طبيب اسامة عبد العزيز محمود اسامة محمود

0935575584 963935575584 ضمن المركز الحضاري الطبي المزة دمشق األمراض الصدرية طبيب رنيم هاني طه رنيم طه

0116113789 963944678224 خلف اتحاد الكتاب العرب- فيالت شرقية  المزة دمشق صيدلية لجين عصام بركات صيدلية اللجين

0113347830 963932735700

عيادات الشعالن التخصصية

مقابل مخبر- دخلة سوق الخضار  -   

الشعالن للتحاليل

شعالن دمشق الجراحة البولية طبيب محمد سيد خالد حوران محمد سيد حوران

0113320066 963955706143
فوق مطبعة الجسر- جانب الركن الفرنسي   

األبيض
الجسر األبيض دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ايمن مروان المغربي ايمن المغربي

0118844711 963944866992
دخلة مدرسة ابن- مقابل مشفى المجتهد   

زيدون
مجتهد دمشق

 طب الطوارئ والعناية

المشددة
طبيب سامر عمر يحياوي سامر يحياوي

0116660889 963944975130
بناء صيدلية- جانب بن حسيب - الشيخ سعد   

1عيادات المزة التخصصية ط - التمر 
المزة دمشق الجراحة العامة طبيب عبد الكريم خليل طباع عبد الكريم طباع

0112332337 963964636280 قبل المركز الثقافي الروسي- بناء البيطار  دمشق أيار29. ش مركز عالج فيزيائي بشرى جهاد قفورة
بشرى قفورة للعالج. عيادة د  

الفيزيائي

0114711759 963991562367 دخلة جامع الهدى- خلف المركز الصحي  دويلعة دمشق صيدلية زهير عطاهللا بركات صيدلية زهير بركات

0118833956 963999251757 مقابل مدرسة مصطفى جويد- منصور  مجتهد دمشق صيدلية نور محمود سيروان صيدلية البشير

0112222791 963944220664 جانب سينما دمشق فيكتوريا دمشق جراحة القلب طبيب كنان علي خؤندة كنان خوندة

0115414529 963969460930
مواجه حديقة شهداء السريان- القشلة   - 

جانب صيدلية دار الدواء
باب توما دمشق جراحة األوعية طبيب محمد علي احمد االحمد محمد علي االحمد

0116660457 963937591555 جانب مطعم الحافظ- خزان 86مزة جبل  المزة دمشق طب األسرة طبيب فاتن محمود داؤد فاتن داؤد

0116661970 963955265380
جانب نادي- شارع حسني سبح  - 86مزة   

االسطورة الطابق االرضي
المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب حسام فوزي الجرماني حسام الجرماني

0115143359 963944567842 مقابل المدينة الجامعية- مساكن برزة  برزة دمشق الجراحة الصدرية طبيب حسام علي الرياحي حسام الرياحي

0114721626 963991987145 جانب جامع البراء دويلعة دمشق صيدلية محمود شعبان شعيب صيدلية بدور

0115434224 963997449620 دوار سوق الخضار األمين. ش دمشق األمراض العصبية طبيب عماد الدين عيسى اإلسكندر عماد الدين االسكندر

0113168452 963940666174 جانب المستوصف بناء البلوداني دمر البلد دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب
 كمال عبد الجبار عبد

الوهاب
كمال عبد الوهاب



0113314550 963933209900
جانب مشفى- شارع عبد الملك بن مروان   

مقابل نقابة المعلمين- بديع حمودة 
روضة دمشق طبيب أسنان سامي محمد أمين ابراهيم سامي ابراهيم

0113168600 963992326873
حي الورود- مساكن الحرس - دمر الغربية   -

بناء نائل- دخلة القيس  
دمر البلد دمشق صيدلية حال علي جديد صيدلية حال

0112148020 963937991881
خلف وزارة الخارجية- تنظيم كفر سوسة   - 

بجانب مطعم رمان
كفر سوسة دمشق صيدلية محمد سعيد حيدر الشياح الصيدلية االولى

0112325896 963935407132
خلف - (الطابو)خلف المصالح العقارية   

فندق الدارة
الثورة. ش دمشق صيدلية وفاء محمد عدنان سالم صيدلية وفاء سالم

0947650728 963947650728 جنوب كازية نزهة برزة دمشق صيدلية سنا محمود نيصافي صيدلية السنا

0116640065 963966967388 مقابل المدرسة - 86مزة جبل  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد احمد محمد محمد محمد

0113147268 963933489836
مقابل- شارع السوق الرئيسي - حي الورود   

مجوهرات غاردينيا
مشروع دمر دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب عتاب عبد المجيد ابراهيم عتاب ابراهيم

0116663012 963932438761
خلف المعهد العسكري للغات- مدرسة 86  - 

بناء دوبا
المزة دمشق صيدلية عبير ناصر محمد صيدلية العبير

0116637884 963933429940
مقابل-  ساحة عروس الجبل 86مزة جبل   

علوش لالتصاالت
المزة دمشق مخبر سحر محسن الشاعر

 مخبر الصيدالنية سحر

الشاعر

0113166902 963944278804 15برج  - 7جزيرة  مشروع دمر دمشق طبيب أسنان
 احمد عالء محمد احسان

قنوت
احمد عالء قنوت

0114418284 963992020717
مقابل مجمع الصالحية االستهالكي- البرلمان   

1ط -
صالحية دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عبد الكريم حمد الناصر عبد الكريم الناصر

0114437072 963966782329 ساحة السبع بحرات سبع بحرات دمشق صيدلية سناء عيد قضماني
 - فرع دمشق لنقابة الصيادلة

الصيدلية المركزية

0113112247 963933915262 جانب جامع خالد بن الوليد- الجزيرة الثالثة  مشروع دمر دمشق مخبر سوسن بشير فارس
سوسن بشير فارس. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0116332491 963944389370 شارع الجمعية- مقابل فروج العندليب  تضامن دمشق طبيب أسنان باسم اسعد طالب باسم طالب

0114445914 963933588489 مقابل حديقة السمكة- الكندي  قصور دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب هيام سليم الخطيب هيام الخطيب

0116660971 963966987425 طلعة السهلي- أخر خط المزة جبل  المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب سمية محمد سليم سمية سليم

0113311444 963988542262
ضمن مركز- جانب المشفى اإليطالي   

سوريانا
طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اسامة عادل محسن اسامة محسن

0999033985 963999033985 جانب المستوصف دمر البلد دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب نرمين ماهر ابوذراع نرمين ابوذراع

0930651347 963930651347 مقابل مجوهرات غاردينيا- حي الورود  مشروع دمر دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب عال محمد رسالن عال رسالن

0113169153 963988530403 امتداد موقف سالف- جبل الرز  مشروع دمر دمشق صيدلية نهاد محمد حواط صيدلية شهد

0116626888 963935877561 حانب صيدله الحنفي- الشيخ سعد  المزة دمشق طب األطفال طبيب هدى علي داؤد هدى داؤد

0114414542 963932297864 ساحة القصور قصور دمشق مخبر فراس محمد فريد قصيباتي مخبر القصور للتحاليل الطبية

0115124536 963956949632
خلف جامع ابراهيم الخليل- مساكن برزة   - 

جنوب مدرسة موسى بن نصير
برزة دمشق صيدلية سوسن محمد منير الكيال صيدلية سوسن الكيال

0112239390 963992736154 جانب فرن شيخ الحارة ومطعم النصر حلبوني دمشق صيدلية طارق احمد الجادلي صيدلية الهدى

0118835936 963931472299
جانب معجنات- جانب كراجات نهر عيشة   

البري
ميدان دمشق طبيب أسنان

 محمد اسامة محمد صالح

ابو جيب
محمد اسامة ابو جيب

0934429062 963934429062

 :عنوان ثاني - MTN مساكن برزة مقابل

كورنيش البياض أيام الجمعة والسبت- حماة   

0332752172واالحد هاتف 

برزة دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب فادي طه السيد فادي السيد

0116635820 963935011591
طابق- مقابل بنات الشهداء  - 14بنايات ال   

اول فني
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب فرقدان خليل الناصر فرقدان الناصر

0116635588 963944341717
مقابل- شارع عمر الخيام - مزة جبل   

صيدلية دمشق الجديدة
المزة دمشق مخبر وائل سمير االسدي وائل االسدي. مخبر د

0933180441 963933180441 بالقرب من صيدلية مجدولين - 86خزان  المزة دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ابي دعاس شحرور ابي شحرور

0115122395 963992838588

مسبق الصنع- حاميش - مساكن برزة   - 

خلف كازية حاميش- طلعة قاسيون مول   - 

بجانب جامع الرحمة

برزة دمشق صيدلية لونا يحيا حربا صيدلية لونا حربا

0116558575 963988650374
خلف مطعم- حي الزهور - الزاهره الجديده   

الشعله
زاهرة دمشق الطب العام طبيب جمعة ابراهيم الجمعة جمعة الجمعة

0115118542 963947549431 109بناء - مساكن برزة مسبقة الصنع  برزة دمشق طب األسرة طبيب عروبة رهاوي قدور عروبة قدور

0112712380 963933304314
مقابل- طلعة الكيكية - شارع اسد الدين   

جامع ملال قاسم
ركن الدين دمشق صيدلية رهف احمد عيسى صيدلية دار الدواء

0113333363 963988415458 جادة الزهراء- نزلة الطلياني  طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد عالء مروان الحريري محمد عالء الحريري

0118880167 963932171810

جادة يحيى- كواكبي ثريا - كورنيش الميدان   

بمحاذاة مخبر الزرزور للتحاليل- بن معين   

الطبية

ميدان دمشق مركز أشعة انس صالح الجراح دار الجراح للتصوير الشعاعي

0997477820 963997477820
اول نزلة الصفصاف- مساكن الحرس   - 

جمعية الشباب الخيرية
مشروع دمر دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب عزام غسان طراف عزام طراف

0114728485 963966624622
بعد المستوصف الصحي على- الشارع العام   

اليمين
دويلعة دمشق صيدلية دينا نزيه النصرهللا صيدلية دويلعة المركزية

0116635820 963992197650
مقابل مدرسة بنات الشهداء - 14بناية ال  - 

احمد جهاد عابدين. فوق عيادة د
المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب محمد خضر العلي محمد العلي

0112748654 963938337150 جانب مخبز البشر- طلعة جامع الحنابلة  شيخ محي الدين دمشق مخبر محمود محمد النحالوي
محمود النحالوي. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0114455058 963944373723 جادة شرف- مقابل مخفر عرنوس  عرنوس دمشق صيدلية هبة محمد قاسم صيدلية الداودي

0116644595 963966148486 14بنايات الـ  المزة دمشق طبيب أسنان خالد مصطفى وني خالد وني

0114412367 963932176536 جانب المستوصف العسكري- جادة المبرة  بغداد. ش دمشق صيدلية هالة عبد النافع شاهين صيدلية الصفدي

0116647295 963951700486
قرب صيدلية هدى- موقف الفتح - مزة جبل   

الدبيات
المزة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب فواز طاهر علي فواز علي

0118122686 963932057030 تجمع المدارس- خليدية  قدم دمشق الجراحة العظمية طبيب سنان محمد عباس سنان عباس

0118882255 963945892412
الدخلة السادسة على- شارع سوق عاصم   

اليسار
نهر عائشة دمشق

 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب منى عبدالفتاح سعود منى سعود

0113336262 963942309162
فوق مدرسة روضة- جادة نجيب الريس   

10بناء رقم - االحداث 
ابو رمانة دمشق مخبر

 سامر محمود شوكت

السقطي

 مخبر سامر السقطي للتحاليل

الطبية

0114717978 963944991494 ركن ابو عطاف- الشارع العام  دويلعة دمشق صيدلية صوفيا جورج المنير صيدلية المجد

0112321808 963992918181 مقابل المطعم الصحي العابد. ش دمشق محل نظارات
 محمد جميل محمد سليم

ابوحرب
غالسز- نظارات البسام

0113130746 963933590901
خلف كروم- طريق الميكرو - دمر الشرقيه   

الطريق الرئيسي- التين 
دمر البلد دمشق صيدلية هزار محمد موفق كيوان صيدلية دمر الشرقيه



0114423525 963933317123
جانب مديرية التجنيد- شارع مرشد خاطر   

العامة
سبع بحرات دمشق طبيب أسنان

 محمد سامر محمد وليد

شحرور
محمد سامر شحرور

0116329327 963969192709

مقابل صيدلية- شارع النور - زاهرة جديدة   

ضمن مجمع عيادات عالء الدين- بشرى   

الطبي التخصصي

زاهرة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب
 محمد امجد محمد رياض

الهندي
محمد امجد الهندي

0112217132 963934523781 مقابل االنروا- شارع فلسطين  حلبوني دمشق صيدلية رانيا عزت شعالن صيدلية رانيا شعالن

0116330299 963935133479 م100قبل جامع االشمر ب - شارع االشمر  زاهرة دمشق صيدلية امال محمود عبد هللا صيدلية الفرقان

0115432856 963932262769 مقابل افران النذير منطقة صناعية دمشق صيدلية فلك موفق المملوك صيدلية المنطقة الصناعية

0116326660 963933254815
جانب- الزاهرة الجديدة الشارع العام   

صيدلية األمان
زاهرة دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب بالل محمد الشرع بالل الشرع

0936118113 963936118113 ضمن مشفى جمعية المواساة المزة دمشق
 أمراض الغدد

واالستقالب
طبيب سوسن يوسف خليل سوسن خليل

0115141967 963933401141 جانب بناء التلي- جادة سيال - برزة البلد  برزة دمشق صيدلية رغداء محمد الحموي صيدلية رغداء

0116333133 963933702583
جادة جانب صيدلية الهام- شارع نسرين   

مقابل اتصاالت روعة- الحسين 
تضامن دمشق مخبر علي احمد رسوق

علي رسوق. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0118811173 963966283377
مقابل جامع- جانب المؤسسة االستهالكية   

القيصري
نهر عائشة دمشق صيدلية رشا المعتصم باهلل قزيز صيدلية رشا

0112252717 963930966075 مقابل جامع عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد. ش دمشق مخبر تشريح مرضي احمد نجاح المشرف
احمد المشرف. مخبر د  

للتشريح المرضي

0115115696 963997249309 خلف مطعم الروابي- مساكن برزة  برزة دمشق األمراض الصدرية طبيب رحاب محمد عساف رحاب عساف

0116663366 963932303163 بناء سلوم- ساحة عروس الجبل  المزة دمشق صيدلية نجوى يحيى الجنادي صيدلية تاج لجين

0114433086 963944565660
قرب جامع الحمزة- كورنيش التجارة   

والعباس
تجارة دمشق مخبر تشريح مرضي زينة طلعت ندور

زينة ندور للتشريح. مخبر د  

المرضي

0116642847 963955298932 المزة متر200بعد آخر الخط - مدرسة 86 دمشق صيدلية سمر ابراهيم محمود صيدلية سمر

0114721063 963999765904 جانب فرن اسحاق دويلعة دمشق األمراض الداخلية طبيب محمد ديب ابوزيد محمد ابوزيد

0114433285 963944300577
جانب بنك سوريه- شارع الملك العادل   

ضمن المركز الطبي الملكي- والمهجر 
مزرعة دمشق الجراحة البولية طبيب محمود علي عزو رحيباني محمود عزو رحيباني

0116611124 963945927593
خلف المعهد- نزلة عروس الجبل 86  

العسكري للغات
المزة دمشق صيدلية لما عدنان الشمص صيدلية غنى

0112762222 963947020886 مقابل صيدلية الفيحاء- شارع صالح الدين  ركن الدين دمشق الجراحة البولية طبيب مضر هيثم عيد مضر عيد

0115421835 963940206216 مقابل أحذية ميرو- شارع القصاع الرئيسي  باب توما دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب ماريانا الياس النصير ماريانا النصير

0118831737 963932872177 جويزانية نهر عائشة دمشق صيدلية يسار محمد المسالمة صيدلية يسار

0113110013 963932698633
مقابل ميني- شارع الحموي - حي الورود   

ماركت كرم
مشروع دمر دمشق صيدلية تهاني محمد هشام العبوشي صيدلية لبانة

0115226065 963988143319 مقابل الباب الرئيسي لمشفى المجتهد مجتهد دمشق الجراحة البولية طبيب عمار محمود عبد الفتاح عمار عبد الفتاح

0113163955 963940454537 مقابل جامع االبرار- شارع التراسات  مشروع دمر دمشق صيدلية ميساء سعيد عوامة صيدلية جودي

0116339169 963969991087 مقابل فرن الدادا- دف الشوك  تضامن دمشق صيدلية حنان عارف التشة صيدلية الحكمة الرئيسية

0114440460 963935470544
عنوان ثاني– ضمن المشفى الفرنسي  : 

ساحة الرئيس– جرمانا 
قصاع دمشق أمراض المفاصل طبيب نديمة جورج جبلي نديمة جبلي

0118826631 963993139093 مقابل مدرسة مصطفى جويد- ميدان منصور  ميدان دمشق
 طب الطوارئ والعناية

المشددة
طبيب محمد هيثم عمر فرحات محمد هيثم فرحات

0115417522 963965292524
خلف جامع المصطفى- كراج الست زينب   - 

بستان الدور
شاغور دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب ريم جبر الشعيبي ريم الشعيبي

0112711789 963944623061
 مقابل جامع صالح الدين

جانب عصير فريز -
ركن الدين دمشق طب األطفال طبيب ميسم عزت يلداني ميسم يلداني

0118819235 963944342288 جانب مسجد عبدهللا السهمي- سوق عاصم  نهر عائشة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب االء عبد الرحمن المصري االء المصري

0116555355 963934974050 حي الزهور- الزاهرة الجديدة  زاهرة دمشق صيدلية رشا جمعة الجاسم صيدلية ارام

0115149036 963934488776
مقابل- شرق جامع العباس - مساكن برزة   

ثانوية صالح سالمة شاهين
برزة دمشق صيدلية يامن احمد الوادي صيدلية يامن الوادي

0114440350 963944402001 جانب مطعم فرندلي قصاع دمشق مشفى رفائيل عطاهللا الهيئة العامة لمشفى الزهراوي

0114410655 963955757107 قرب دوار جامع اإليمان مزرعة دمشق صيدلية منى محمد الغبرة صيدلية منى الغبرة

0116633644 963988085898
مقابل مخفر المزة- مزة جبل الطريق العام   

الغربي والمصرف التجاري السوري
المزة دمشق األمراض الجلدية طبيب لجين نور الدين نقار لجين نقار

0118126488 963933306981 جانب جامع علي بن ابي طالب نهر عائشة دمشق مخبر محمد احمد ديوب
محمد ديوب. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0116660889 963999369198
فوق صيدلية التمر، عنوان-  الشيخ سعد   

مركز الضاحية الطبي- ضاحية قدسيا : ثاني
المزة دمشق الجراحة العامة طبيب ناصر خالد حيدر ناصر حيدر

0114438404 963997616747 خلف مشفى الفرنسي- ساحة جناين الورد  قصاع دمشق صيدلية اميرة الياس بلدي صيدلية اميرة بلدي

0114735142 963955626127 بعد ركن أبو عطاف- دخلة حلوة و صغيرة  دويلعة دمشق طب األطفال طبيب رافع عيد الحميد رافع الحميد

01133333366 963999630168

شارع عبد الملك بن- المالكي - دمشق   

مقابل محل- بعد السفارة البابوية - مروان   

جلنار

مالكي دمشق طبيب أسنان ثريا مصطفى الذقاني ثريا الذقاني

0116633347 963945716734 متر100قبل فرن السعادة ب- مدرسة 86 المزة دمشق صيدلية مروى شوكت عليا صيدلية مروى عليا

0113737267 963933231985
بناء الموندا- شارع هارون الرشيد   - 

طابق أرضي
العفيف دمشق طب األسرة طبيب ديمة زياد الحكواتي ديمة الحكواتي

0113115176 963933490089 مقابل افران ابن العميد ركن الدين دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نوار علي سعيد نوار سعيد

0114527172 963938250218
جانب السبيعي مركز- شارع الحنبلي   

الرفاعي
برزة دمشق األمراض الصدرية طبيب عاصم احمد بدور عاصم بدور

0932688040 963932688040 دمشق حي التضامن شارع الجالء تضامن دمشق محل نظارات ممدوح احمد صالح بصريات نوفل

0112222428 963988555592 جانب حديقة الطالئع- شارع الفحامة -البرامكة برامكة دمشق صيدلية ايمن غسان السايحة صيدلية جنى

0116555533 963962002149 شارع البرج- حي الزهور  زاهرة دمشق أمراض القلب واألوعية طبيب عباس احمد معاهد عباس معاهد

0116615958 963944224303 جانب بن حسيب- الشيخ سعد  المزة دمشق صيدلية ابراهيم عبدهللا التمر صيدلية التمر

0112222902 963934111155
جانب- حارة التيامنة - دوار باب مصلى   

مخبز الحلبي
باب مصلى دمشق صيدلية ربا محمد عارف قنوت صيدلية ربا قنوت

0114436839 963941182321
خلف المؤسسة السورية- جادة الكزبري   

للتجارة
تجارة دمشق طبيب أسنان احمد محمد سعيد الكمشة احمد الكمشة



0112725035 963944414090 بعد افران ابن العميد- اتوستراد الفيحاء  ركن الدين دمشق صيدلية
 محمد نسيم محمد مطاع

الخالدي
صيدلية النسيم

0112719922 963930120581
دخلة مدرسة ثانوية ابن- شارع صالح الدين   

مقابل االمين سنتر- العميد 
ركن الدين دمشق مخبر خالد شمس الدين الطالب

خالد الطالب. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0112764494 963935126059
شارع عبد- طلعة مشفى أمية - ميسات   

بناء مرزوق- الغني النابلسي 
ركن الدين دمشق صيدلية ميسم خليل حوا صيدلية محمد وافد اهدلي

0118122435 963955836771 جانب مؤسسة المياه دحاديل دمشق صيدلية اسيا عبد الهادي الحايك صيدلية اسيا الحايك

0115419493 963944311516
جانب صيدلية المنطقة- الحديقة العاشرة   

الصناعية
منطقة صناعية دمشق الجراحة العظمية طبيب غسان محمد طه غسان طه

0112317574 963955548838

الهالل)بناء الطيران - ساحة يوسف العظمة   

جانب بناء محافظة- الطابق الثاني  (األحمر  

دمشق

صالحية دمشق مخبر دانا ابراهيم المحروس مخبر جمعه للتحاليل الطبية

0113122633 963933619040 8برج  - 7جزيرة  مشروع دمر دمشق الطب العام طبيب
 سفانة محمدرياض ابوطوق

الرفاعي
سفانة ابوطوق الرفاعي

0114424795 963999681471 مقابل كراج صيدنايا عباسيين دمشق طبيب أسنان مجد محرز عساف مجد عساف

0116614608 963944281058 مدرسة86 المزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب اماني محمد زعتر اماني زعتر

0115123206 963933987056
جانب- شرقي مشفى حاميش - مساكن برزة   

مطعم الدجاج الماسي
برزة دمشق طبيب أسنان علي وجيه صالح علي صالح

0113131863 963945464108 وادي المشاريع- دمر الغربية  مشروع دمر دمشق صيدلية ظالل عبدهللا الحاج درويش صيدلية الدرويش

0113333363 963999316173
ثاني بناء- جادة الزهراء - نزلة الطلياني   

على اليسار
طلياني دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب نورا ياسر جاموس نورا جاموس

0114421014 963944763067 مقابل جامع الفردوس ساحة التحرير دمشق صيدلية رفاه عمر شباط صيدليىة رفاه

0116616634 963933000232 مدرسة86 المزة دمشق صيدلية ريم نبيل زرزر صيدلية ريم زرزر

0118813707 963944481707 شارع القصر نهر عائشة دمشق صيدلية منى عبدالكريم حميدي صيدلية منى

0114733020 963944215045 دخلة معجنات الساحة- ركن ابو عطاف  دويلعة دمشق طبيب أسنان
 نور الدين محمد صفوح

دمشقية
نور الدين دمشقية

0114726926 963993157532 منطقة بساتين شاغور- كشكول  دويلعة دمشق صيدلية غيداء مجيب المهنا صيدلية الوالء النموذجية

0115143365 963944789300
بجانب المؤسسه العسكريه- برزه البلد   

االستهالكيه
برزة دمشق صيدلية ميسون محمود شحاده صيدلية ميسون شحاده

0113735591 963944552885
مقابل- موقف الباشكاتب - الشارع العام   

تكسي المهاجرين
مهاجرين دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب

 هزار محمد فاروق عثمان

رائف
هزار عثمان رائف

0944499486 963944499486
قرب صيدلية ابن خلدون– مساكن برزة   - 

مقابل جامع الحسنين
برزة دمشق التوليد وأمراض النساء طبيب عالء احمد الخالد عالء الخالد

0113327607 963966617643
دخلة السفارة العراقية- دوار السيرياتيل   - 

شارع عبدالقادر الجزائري
مالكي دمشق صيدلية رنده مطلق الفالح صيدلية رنده مطلق الفالح

0116664391 963944847365 ساحة الضباط- خزان  86 المزة دمشق صيدلية محمد عبد الناصر الحراكي صيدلية الحراكي

0115119804 963936986001

مقابل المدينة الجامعية- مساكن برزة   - 

ضاحية: عنوان ثاني- جانب مديرية المخابر   

20محضر  - 3جزيرة ب- االسد حرستا 

برزة دمشق األمراض الصدرية طبيب حسام عقل بشور حسام بشور

0113347830 963940606253
خلف المخبز السكري- سوق الخضار   - 

عيادات الشعالن التخصصية
شعالن دمشق أمراض العين وجراحتها طبيب ثابت عبد الرزاق الحنيدي ثابت الحنيدي

0112235081 963999030950 قبل قيادة الشرطة خالد بن الوليد. ش دمشق الطب العام طبيب سران داود اباظة سران اباظة

0112230825 963938407206 1طابق - فوق الصفوري - الساحة  باب مصلى دمشق
 أمراض األذن واألنف

والحنجرة
طبيب محمد درويش الصفدي محمد الصفدي

0112217366 963933031073 مقابل جامع زيد بن ثابت االنصاري خالد بن الوليد. ش دمشق الجراحة العظمية طبيب عالء الدين ياسين ريحاوي عالء الدين ريحاوي

0116668432 963955938010
أول نزلة - 14مقابل بنايات الـ - الشيخ سعد   

ثانوية مأمون منصور
المزة دمشق مركز أشعة طارق علي قاسم

 مركز التصوير الشعاعي للفم

طارق قاسم. واالسنان د

0932164791 963932164791 عيادات باب مصلى االستشارية باب مصلى دمشق أمراض الجهاز الهضمي طبيب سائر حبيب بركودي سائر بركودي

0112323386 963988536688 جانب عصير أبو شاكر- وسط جادة شرف  صالحية دمشق محل نظارات رافي ميكائيل سرابيان نظارات رافي

0114723800 963932717071 جانب روضة الرائد- كشكول  دويلعة دمشق صيدلية فيوليت موسى المسعد صيدلية فيوليت

0116328492 963933646529 بعد كازية شموط- شارع الثورة  تضامن دمشق صيدلية وسيم رجا فزع صيدلية طيبة

0113126717 963932081831
اول نزلة- حي الورود - مساكن الحرس   

الصفصاف
مشروع دمر دمشق صيدلية جولي ميخائيل ميخائيل صيدلية جولي

0112756201 963988827691
تاني دخلة عاليسار- طلعة مشفى امية   - 

خلف جامع النابلسي
ساحة الميسات دمشق صيدلية فاطمة احمد شنير صيدلية امية

0115434711 963968708546
بستان الدور السوق- جامع المصطفى   - 

مقابل روضة االحسان
منطقة صناعية دمشق صيدلية روضة خالد الخانجي صيدلية روضة الخانجي

0932539738 963932539738 ضمن مشفى االسد الجامعي كفر سوسة دمشق جراحة القلب طبيب اديب بشار مخلوف اديب مخلوف

0114411999 963950461615 جانب حلويات االفغاني قصور دمشق طبيب أسنان ابراهيم خالد تركماني ابراهيم تركماني

0114443732 963944934875 القبو- ضمن بناء مديرية صحة ريف دمشق  ساحة الشهبندر دمشق طبيب أسنان حسين اسامة السراج حسين السراج

0114726299 963944482186 مقابل كازية زغلولة- طريق جرمانا - طبالة  دويلعة دمشق صيدلية منال محي الدين ضبيان صيدلية مروى

0116665303 963932499351 خزان86 المزة دمشق مخبر هزار سامي القزق
هزار القزق. مخبر د  

للتحاليل الطبية

0113135517 963991828285 جانب مشفى المواساة المزة دمشق األمراض الداخلية طبيب ظافر صالح رستم ظافر رستم

0116667660 963994210098
مركز العيادات- خزان -86مزة جبل   

فوق صيدلية معين يوسف- التخصصية 
المزة دمشق الجراحة العظمية طبيب بسام فيصل عبود بسام عبود


