
  

 اإلهـــــداء

املقدام لشهيدروح ا إلـي..اخللود عامل يف الواثبة الروح ىإلـ  

محمود محمد شريف /دكتور مهندس    
(أول راعي لصندوق الرعاية الطبية)  

 وكل الرعاة المتعاقبين علي الصندوق
.مناء صندوق الرعاية الطبيةأالسادة/ رؤساء مجالس  ىإل /1  

.لصندوقالتنفيذية المتعاقبة على ارؤساءاللجان  السادة/ ىإل /2  

.لصندوقالتنفيذية المتعاقبة على ا للجان نالعامي السادة/ األٌمناء ىإل /3  

 للصندوق. مال اللجان التنفيذية المتعاقبة اُمناء ىإل /4

السادة/ أعضاء اللجان التنفيذية المتعاقبة على الصندوق. ىإل /5  

بالصندوق. التنفيذية اإلدارة تعاقبواعلي الذين التنفيذيين المدراء كل ىإل /6  

ين لصندوق الرعاية الطبية.والمستشار السادة األطباء ىإل /7  

 ىحت المشروع عواور , االفكرة اساندو الذين والكهرباءوالري  المائية الموارد وزارةب ين لامعال كل ىال /8
  .  عمالقا صار

ميزان حسناتهم وحسناتنا والمغفرة لمن مضي والصحة آملين أن يكون في ,نهدي هذا الدليللهم جميعا  
.والعافية لمن ينتظر  

 وهللا ولي التوفيق

 أمحد حمجـــوب اخلري 
 رئيس اللجنة التنفيذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 



  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  احلمدهلل محداً كثرياً يوايف نعمه والصالة والسالم على سيدان وحبيبنا حممد صلى هللا عليه وسلم 

 اإلخوة واألخوات األوفياء

الكهرباء  الري و الموارد المائية و   منسوبي وزارة    

..أُحييكم تحية اإلسالم الخالدة, فسالم هللا عليكم ورحمته وبركاته    

ي القائمني علي أمر هذا الصندوق وُأشيد بعظمة الفكرة األساسية القائم عليها أال وهي تقدمي أفضل اخلدمات ييف البدء أح
من  والكهرابء واليت حتتاج إيل بذل كثري من اجلهدوالري للعاملني وُأسرهم واليت تتناسب مع طبيعة العمل يف وزارة املوارد املائية 

كثري من املخاطر مما كان سبباً رئيسياً يف أن يكون هذا املرفق مزود خبدمات   لذي توجد فيهقبل العاملني وكذلك لطبيعة العمل ا
صحية متميزة لضمان أمن وسالمة العاملني واليت حبمد هللا يوفرها صندوق الرعاية الطبية والذي قدم وال يزال يقدم خدمات 

برسالته فإنين أعلن  ة,لذا ومن منطلق إميانناتطور مدة و م , وقدكانت جتربته رائدة ومتجد1990مقدرة منذ نشأته يف العام 
دعمي الشامل والالحمدود للصندوق ملزيد من التطور ومواكبة أفضل اخلدمات يف هذا اجملال فنحن نعلم أن مؤسسات الدولة 

 مجيعها سلكت هذا املسلك يف التأمني وأصبح ملزماً قانونياً.

لصندوق ابلتجارب واألفكار املتميزة واملالحظات البناءة للوصول ألفضل اخلدمات اجلهود ودعم ا لتضافروُأانشد العاملني 
 الصحية.

 وقد مت التأمني علي أن يظل صندوق الرعاية الطبية موحداً لكل الشركات والوزارة حيت حيقق اهلدف من التكامل والتكافل.

مبزيد من الصرب واألفكاراملتجددة حيت يتم تطوير هذا  لكم الشكر والتقدير واإلحرتام إخويت وأخوايت وآمل أن تستمر جهودكم
 املرفق.

 وهللا ولي التوفيق

 راعي الصندوق

 

الرحيم  الرحمن  هللا  بسم  



  

والكهرابءوالري  وزارة املوارد املائية  

 صندوق الرعاية الطبية

:مقدمة  
من  ةالقومية للكهرباء والذي إنعقد في الفتر وصية مؤتمر اإلنتاج األول بالهيئةتم إنشاء الصندوق تنفيذا  لت

.م1991مارس  24الي  20  

بتاريخ ( 14)في جلسته رقم  القومية للكهرباء أجيزت الئحة الرعاية الطبية بواسطة مجلس إدارة الهيئة
. م10/7/1991  

.م12/12/1991بدأ الصندوق في تقديم خدماته للعاملين إعتبارا  من   

ويعمل علي إستثمار % 75الصندوق لتخفيف العبء العالجي الذي يواجهه العاملون بالوزارة بنسبة  ىيسع
.ةمميز أمواله ليقدم للعاملين خدمات طبية  

يتم عالج العاملين عن طريق التعاقد مع األطباء واإلختصاصين والمعامل والصيدليات والمستوصفات 
.ةوالمجمعات العالجي  

.دينايته الطبية للمتقاعلعاملين وأسرهم وتستمر رعوق عالج ايؤمن الصند  

:ةيتكفل الصندوق بإسترداد نفقات العالج بالنسب التالي  

.ةدويواأل ليل واألشعةامن تكلفة العالج والتح% 75  

.يذيةفت الطبية بالسقف المعدل بواسطة اللجنة التنمن قيمة النظارا% 75  

.وأسرهم من تكلفة األسنان للعاملين% 50  

.تحدده اللجنة التنفيذية  من تكلفة أدوية عالج العقم والهرمونات بسقف 50%  

بسقف تحدده اللجنة التنفيذية .ذن من قيمة سماعة األ% 50  

.بسقف تحدده اللجنة التنفيذية  (ةصغير /متوسطة /كبيرة)للعمليات  من قيمة العمليات الجراحية75%  

بسقف تحدده اللجنة التنفيذية . من التكلفة% 75يقدم الصندوق دعم مالي للعالج بالخارج بما يعادل   

 

 

 



  

   الطبيه  والعقـاقير  واالدويه  المواد  لوائح  نظم  وكذلك  الصيدالنية  االدويةوالمعدات  لوائح

 الصندوق  يغطيها  ال  التى

 والمشمول المكفول) والعضو الصندوق بين مساهمة (والموادالصيدالنية االدوية) قيمةالعالج/1

 عليها المتفق و بها معمولال للضوابط وفقا   التوالي علي% 25 -% 75 بنسبة ( المفعول بالبطاقةالسارية

 اخر الى وقت من السقف يتغير وقد للروشتة( جنية 500) سقف حدوب . التنفيذى والمكتب الفنية بواسطةاللجنة

 ارتفاع منها ىاخر ضوابط ووفق الصندوق موارد وفق الفنية واللجنة التنفيذى المكتب من بقرار

 السارية بالبطاقة والمشمول المكفول) العضو يدفعه (جنية 500) السقف حد عن ومازاد اسعاراالدوية

 (.المفعول

 عدا فيما (جنية 500) للروشتة سقف حد عليها ينطبق واالنجاب باالخصاب والخاصة النسائية الهرمونات /2

 %50 والصندوق %50 (المفعول السارية بالبطاقة والمشمول المكفول) العضو فيها دفعي والتى النسبة

 أوحصوله الحمل أومنع النسل تنظيم بهدف الهرموناتك والعقاقير والوسائل األجهزة الصندوق اليغطى/3

 للتلقيح أخرى وسائل أية أو األنابيب بواسطة أوالتخصيب الخصوبة أونقص الجنسي أوالعجز أوالعقم

 .يماثلها وما الجنسية والمقويات الحمل موانع جميع اخر بمعنى. االصطناعي

  الحوامل /السكر فيتمينات تثناءسبأ. غيرالضرورية تميناتاوالف الغذائية المكمالت الصندوق يغطىال /4

 فاقدى او المكثفة العناية مرضى مثل خاصة ظروف وتحت للتغذية حوجة فى هم الذين والمنومين االطفال/

 .اخر او لسبب اولنزيف لمرض نتيجة الحاد وفقرالدم السوائل

 .البدانة أو السمنة معالجةب تتعلق مواد اى الصندوق اليغطى /5

 : مثل للمعاقين الحركة علي المساعدة المعدات الصندوق اليغطى /6

 .معدات من وغيرها الكراسى /ج الحركة على المساعدة العصى /ب الحركة عجالت /أ 

 الظهر ودعامات االرجل او اليادى با خاصة دعامات اى الصندوق يغطى ال /7

 السكرى بمرضى الخاصة االبر /ج الضغط اجهزة /ب السكر قياس هزةجا /أ: الصندوق اليغطى /8 

 . مماثلة مواد من وغيرها والسكرين السكر مرضى وجبات /د 

 . البشرة ومرطبات التجميل مواد جميع الصندوق اليغطى /9

 وبخاخات وكبسوالت وامبوالت وشامبوهات كريمات من ماشاكلها و الشعر مقويات الصندوق اليغطى/10

 .مماثلة مواد من وغيرها

 . مبيضاته او الوجه قنعةأ او الوجه اومنظفات الشباب حبب يتعلق كلما الصندوق اليغطى /11



  

 واليحق ةأبالمر الخاصة  العناية ومواد والحفاضات سناناأل وفرش سناناأل معاجين الصندوق اليغطى/12

 .المواد تلك بمثل دويةاأل تبديل اوصيدلى مريض ىأل

 با وتوجد بها مسموح او مسجلة كانت ذاإ الإ. البديل بالطب العالج وسائل و أدوية الصندوق اليغطى /13

 .لصيدليات

 لألدوية ساسيةاأل القائمة ضمن ليست والتى بالسودان المسجلة غير دويةاأل جميع الصندوق اليغطى /14

 سيأخذها دويةأ اى وال روشتة من اكثر فى الدائم العالج روشتة تجزئة المريض او للطبيب  يحق ال/15

 مبلغ منها الصنف يتعدى والتى الدم وسيولة السكر دويةأ روشتة من اكثر فى الدواء نفس من المريض

 .الثمن غالية الحقن مثل الحيوية والمضادات دويةاواأل جنية المائتين

 ضغط دويةأ مع اطفال دويةأ صرف مثل المريض تخص ال بروشتة دويةأ اى صرف للصيدلى يحق ال/16 

 .طفالاأل روشتات فى بالكبار خاصة دويةأ صرف اوالعكس الروشتة بنفس مراضألا من اوغيرها اوسكر

 يكون ان يجب الروشتة مبلغ ومجموع منها صنف كل امام دويةاأل سعارأ توجد ال روشتة اى ستبعادإ يتم/17

 .ظهرها على وليس الروشتة باطن على

 سمهإ مامأو الفاتورة مبلغ مامأ وقع قد البطاقة حامل العضو ان من كدأالت والمنسوبين الصيادلة جميع على/18

 . الصندوق من المعتمد بالدفتر المستفيد العضو توقيع بمحل

 :العالقة علي المرتكزات اآلتية* وتقوم 

ثالثة بنسبة  ةصندوق الرعاي لية العالقة التنظيمية بين اإلدارة والعاملين إذ تدعم اإلدارةتكاف/1

 .ضعاف إشتراكات العاملين بالوزارة أو الشركةأ

 حيث أدني وظيفة في اإلشتراكات علي وظيفة إلى أمن  ,بين العاملين تكافلية العالقة العملية /2

 .الجميع الخدمة بالتساوييتلقى تتبايين اإلستقطاعات الشهرية بينما 

 .تكافلية العالقة الجغرافية بين مناطق السودان المختلفة /3

الكهرباء والسدود كدعم إجتماعي لقطاع  منسوبيمساهمة المنظمات الطبية بالسودان في معالجة /4

 .إقتصادي مهم

من  عليهحتي وصل صندوق الرعاية الطبية إلى ما هو تطورت العالقة في المرتكزات أعاله/5

حتفل باليوبيل إو من الخبرات التراكمية ربع قرن من الزمان ثبات وتقدم حتي صار الصندوق 

 الفضي .

 

 

 

 



  

 اللجنة التنفيذية لصندوق الرعاية الطبية:

 الرقم اإلسم المنصب الجهة التي يعمل بها التلفون
 1 أحمد محجوب الخير رئيس الصندوق شركة التوزيع 0123676140
 2 النذير أحمد علي األمين العــــــام شركة التوليد الحراري 0123497075
 3 نوال أحمد وقيع هللا أمين المال شركة سد مروي 0123494621
رئيسالنائب  شركة النقل 0123909140  4 شيخ الدين خضر عثمان 
أمين المالنائب  شركة التوليد الحراري 0123495014  5 الجيلي عبدهللا الطيب 
 6 أبوعالمة عبدالرحيم نائب األمين العام شركة التوزيع 0123676155
 7 حسن عبداللطيف محمد أمين الواليات شركة التوليد المائي 0123494798
 8 أميمة سليمان عيسى أمين اإلعالم الوزارة 0124933399
 9 ريم فكري محمد أمين التعاقدات شركة النقل 0123310399

أمين الشئون  الوزارة 0123494151
 اإلجتماعية

 10 مأمون بخيت عبدالرحمن

  

 المستشارون الطبيون لصندوق الرعاية الطبية: 

محمد سعد هاشم.د مستشار طبيب 0123038380  1 
عبدالعزيز محمد .د مستشار صيدلي 0122488046  2 
فريد الريحمحمد .د مستشار تحاليل طبية 0123494611  3 
 4 د.أيمن الفحل مستشار طبيب 0123494140

 5 د.أشرف عبد الرازق مستشار طبيب 0123052160

2012349461  6 د. محمد عبدالرحيم محمد  مستشار طبيب 

 المكتب التنفيذي لصندوق الرعاية الطبية:

 الرقم اإلسم المنصب  رقم الهاتف

 1 فضل عثمان عثمان المدير التنفيذي شركة النقل 0123626940
 2 عمار عثمان محمد خير الشئون اإلدارية شركة النقل 0123626941
 3 توفيق هاشم عطا المنان محاسب شركة النقل 0123626943
 4 أحمد حمد النيل الشريف محاسب شركة سد مروي 0123690684

 5 احمد عوض محمد اداري التوليد المائي 0111008885

 

 

 

 مستشفيات ومستوصفات – الخرطوم:



  

 الرقم المركز الموقع

 1 مستشفي بست كير الالماب
 2 مستشفي الشيخ اركويت
 3 مستشفي شوامخ العمارات
ةشارع جبر  4 مستشفي زينام التخصصي 

 5 مستشفي االطباء شارع المطار
 6 مستشفي الفؤاد التخصصي السوق المحلي
53العمارات شارع   7 مستشفي هواشا 
ةمستوصف الحكم العمارات  8 

ةالوحد ةالكالكل  9 مستشفي الشفاء 
15العمارات شارع   10 مستشفي بن سينا 
 11 مستوصف زمزم جبل اولياء
ةالكالكل ةمستشفي المنور   12 

التخصصي ةمستشفي الدوح شرق جهاز المغتربين  13 
5العمارات شارع   14 مستشفي حراء التخصصي 

حراء التخصصيمستشفي  المقرن  15 

للعيون ةمستشفي مك الرياض  16 

 17 مستوصف األمل توتي

أحمد خالد حميدة لألطفال .مستشفى د السوق المحلي  18 

 19 مستشفى دريم التخصصي الرياض شارع الستين

( عمارة الصادق 43( شارع )2سوق الخرطوم )

 عثمان وأوالده الطابق االرضي

العالجية )للعالج في الهند(انديا العالمية للسياحة   20 

 21 مستشفى يستبشرون الخرطوم الرياض

 22 مستشفى المودة الخرطوم

(غرب مول اليحى13الخرطوم جبرة مربع )  23 مستشفى اإلنجاز 

 24 مستشفي جرش مع تقاطع عبد هللا الطيب60شارع  -الخرطوم 

 25 مستشفي القمة 53العمارات شارع 

 26 مستشفي الزيتونة  الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن 

 27 مستشفي هيلث كير  الصحافة 

 المراكز والمجمعات – الخرطوم:

 الرقم المركز الموقع

 1 مركز الخرطوم المتطور شارع الحوادث
 2 مركز النيلين التشخيصي شرق سينما كلزيوم

ةحي النزه  3 مجمع رزان التخصصي 
عيادات العزوزابمجمع  العزوزاب  4 

ةوالطفول ةالمركز اإلستشاري لصحة االموم شارع المك نمر  5 

جنوب المغتربين  - الصحافه شرق  6 مركز السودان للعيون 



  

ةمجمع عيادات السلم شرق محطة البقالة  7 

 8 مركز طب األسنان شارع البلدية

الطبي ةمجمع الشجر الشجرة  9 

السوداني للسمعالمركز  شرق سينما كلزيوم  10 

أولياء جبل  11 مجمع التسنيم الطبي 

أولياء جبل  12 مجمع الجبل التخصصي 

ةعيادات األردنيالمجمع  بداية شارع الستين  13 

مخطط النصر السكني –الخرطوم غرب عفراء   14 مركز ستي سنتر لطب االسرة 

جوار وزارة التربية والتعليم –الخرطوم   15 مركز المدرس الطبي 

( وشمال حديقة بدر2جنوب سوق الخرطوم ) 2الخرطوم  مركز بنون ألطفال األنابيب وأمراض النساء  
 والتوليد

16 

( شارع ابراهيم شمس الدين 5مربع ) –أبو ادم  –الكالكلة 

 مواجهة مؤسسة التنمية اإلجتماعية

 17 مجمع الوليد الطبي التخصصي

 18 مركز ريم للسمع الخرطوم

شارع السيد عبد الرحمن عمارة ابو القاسم  –الخرطوم
 جنوب غري مستشفى الزيتونة

 19 مركز توكل للسمع

تقاطع شارع القصر مع السيد عبد الرحمن –الخرطوم سنانمركز بابوجي لطب األ   20 

مقابل كمبوني –شارع القصر   21 مركز مارتا للنظارات 

شمال مجلس التخصصات  –الخرطوم شارع الحوادث 
 الطبية

 22 مركز انطاليا الطبي

 23 مركز السالمة للعالج الطبيعي الخرطوم الشجرة

 24 مركز الزهراوين للبصريات الخرطوم امتداد ناصر

 25 المركز التخصصى للبصريات / حوراء الخرطوم السوق العربى

مانىمجمع األ الخرطوم الصحافة ظلط  26 

غرب سعودى-شارع المشتل الخرطوم الرياض  سنان مجمع عيادات الرياض التخصصية لأل   27 

سنانمركز النور لطب األ الخرطوم شارع القصر شمال كمبوني  28 

سنان مركز السوداني لطب األ الخرطوم شارع الصحافة زلط غرب مستشفي الجوده  29 

 30 مركزإسمايل دنتل  الكالكلة اللفه شارع المستشفي التركى 

 المعامل والتحاليل – الخرطوم:

 الرقم المركز الموقع

.الكالكله مقابل شرطة الكالكله- ةجوار مستشفي الجود  1 معمل المختبر 
 2 معامل الترالب شارع الحوادث
ةالطبي ةالمختبرات األردني شارع الحوادث  3 

 4 مختبرات البرج شارع السيد عبدالرحمن

 5 مختبرات البرج شارع الملك عبدالعزيز العمارات

 6 معمل ابو القاسم الشغيالب جنوب قرب عيادة د. عماد حمد عوض

مسجد السوق –جبل اولياء   7 معمل الشامي 



  

 8 مجموعة معامل توتال الب كير فروع متعددة حول العاصمة

 9 مختبرات كامل للتحاليل الطبية شارع الحوادث

 

 صيدليات الخرطوم:

 الرقم الصيدليه الموقع

ةشارع الجمهوري الجديدة صيدلية كمبال   1 
ةشارع الحري  2 صيدلية القبس 

ولياءأجبل   3 صيدلية جبل اولياء 
)غرب م الزيتونة ( ستشاريجوار المجمع اإل ىصيدلية رهف الكبر   4 

 5 صيدلية نيوآن الحديثه العزوزاب
ةالكالكل  6 صيدلية الوسيله 

ةركويت محطة معاويأ ةالحديث ةصيدلية وهيب   7 
سراءإ ةصيدلية الشهيد مجمع ناصر  8 

ةالشجر  9 صيدلية الدواء المركزي 
ةجبر  10 صيدلية السالم 

ستشاريصيدلية المركز اإل شارع المك نمر  11 
جوار ميدان المولد ةلألمدادات الطبي ةالهيئه العام حمد حسنأ/صيدلية الشهيد د   12 

شرق صيدلية الخرطوم شارع السيد عبدالرحمن  13 
 14 صيدلية محمد سعيد العمارات

جوار مستشفي دلمون / ةجبر  15 صيدلية الرملي 
 16 صيدلية اإلمدادات الطبية الخرطوم

 17 مجموعة صيدليات علياء الخرطوم

سابقا  ة كية االمريالسفار جنوب اللطيف عبد علي شارع ةالحديث صيدلية حنتمة   18 

مياه والية الخرطومصيدلية هيئة  شارع الجمهورية  19 

جنوب برج الواحة –الخرطوم   20 صيدلية سروج 

جوار مركز النيلين –الخرطوم   21 صيدلية عزة 

 22 صيدلية الصيادلة الخرطوم االستاد الجهة الشمالية الشرقية

 23 صيدلية العباسية شرق شركة التأمين اإلسالمية

 24 صيدلية يونيفورم جوار حديقة القرشي

صيدلية 30من  أكثر  26 مجموعة صيدليات ابو المقداد 

غرب مستشفى دريم -الخرطوم   27 صيدلية ســدن 

 مستشفيات ومستوصفات – بحري:

 الرقم المركز الموقع

 1 مستشفي بشائر شرق النيل الحاج يوسف



  

 2 مستشفي بحري الجناح الخاص شمال مستشفي بحري
16الدروشاب جنوب محطة   3 مستوصف الندي 

ةمستوصف الواح كوبر  4 
 5 المستشفي الدولي شارع الزعيم االزهري

يةشرق كبري المنش –الحاج يوسف  6 مستشفي شرق النيل 
 7 مستشفى سيما للعيون بحري األمالك غرب المكتبة القبطية

 8 مستشفى الريحان الكدرو

8كافوري مربع   9 مستشفى أسباب التخصصي 

حمد قاسمأبحري غرب مستشفى   10 مستشفى الرجاء للوالدة 

 11 مدينة البراحة الطبية بحري شمبات

 12 مستشفى الدروشاب التخصصي بحري الدروشاب

 المراكز والمجمعات – بحري:

 الرقم المركز الموقع

 1 مركز السودان التشخيصي جنوب مستشفي بحري
 2 مركز صحي ام القري جنوب الكدرو

الطبيمركز نور  بحري شارع المستشفى  3 

/ الصافية شارع المعونة 8كافوري مربع   4 مركز منى للعالج الطبيعي 

جوار مستشفي الصافية –بحري   5 مركز الهندي لطب األسنان 

 6 المركز التشخيصي المتطور غرب مستشفي بحري

 7 مركز وانا الطبي بحري جنوب مستشفى أحمد قاسم

غرب سعد قشرة –بحري  سنانالفم وجراحة األخالص لطب عيادة اإل   8 

 9 مجمع إسماعيل الطبي بحري المؤسسة تقاطع الشعبية

 10 مركز بحري للبصريات بحري قرب شرطة المرور

 11 مجمع المحبة الطبي شرق النيل الوحدة

سنانتقان لطب األعيادة اإل الكدرو ام القرى جنوب  12 

حامدة شارع البقالةبحري طيبة األ سياآمجمع عيادات    13 

سنانمركز الزهراء لطب األ بحري الشعبية  14 

 15 مركز نور الهدى الطبى التخصصى بحرى الحلفايا شمال كبرى الحلفايا شارع المعونة

بتسامة الجميلة مركز اال بحري حي الجامعة الفيحاء  16 

الطبي قسم السمع ةمجمع السالم جنوب مستشفى حوادث بحري  17 

16مربع الحاج يوسف المايقوما   18 مركز لوزان الطبي الخاص 

 المعامل والتحاليل – بحري:.

 الرقم المركز الموقع

 1 معمل الوالدين بحري قرب مستشفى بحري
التراالب ملمع بحري غرب مستشفي احمد قاسم  2 

التراالب  ملمع بحرى شارع الحوادث  3 



  

 4 معمل البرج بحري شمال المؤسسة 

 

 

 صيدليات بحري:

 الرقم الصيدليه الموقع

 1 صيدلية البرنس شرق المستشفى الدولي
مالكصيدلية األ شارع مستشفي بحري  2 
 3 صيدلية الولي شارع مستشفي بحري

حله كوكو –بحري   4 صيدلية البرنس 
دريسيصيدلية عبدالعال اإل كوبر  5 

 6 صيدلية عالء الدين المحطه الوسطي
ةلألدويشركة الهيثم  مستشفي شرق النيل  7 

 8 مجموعة صيدليات علياء بحري

 9 صيدلية أُوز كافوري

 10 صيدلية دوائي بحري الختمية

شارع المستشفى / السامراب محطة اللستك –بحري   11 مجموعة صيدليات زمزم 

6كافوري مربع  نجاة صالح .صيدلية د   12 

 13 صيدلية يونيفورم شرق كبري شمبات

 14 صيدلية زيادة بحري السامراب شمال

صيدلية 30أكثر من   15 مجموعة صيدليات ابو المقداد 

 مستشفيات ومستوصفات ام درمان:

 الرقم المركز الموقع

 1 مستشفي حراء التخصصي شارع الوادي
الشهداء/جوار منزل عبدهللا خليل  2 مستشفي تقي 

20امبده الحاره   3 مستشفي شفاء العليل 
امدرمان ةمستشفي الوالد ام درمان  4 

17الثوره شارع النص محطة   5 مستشفي طيبه 
9الثوره شارع الشنقيطي الحاره   6 مستشفي الدسوقي التخصصي 

 7 المستشفى السعودي للنساء والتوليد غرب جامعة ام درمان اإلسالمية للبنات

جوار طلمبة النيل -سوق ليبيا  –أم درمان   8 مستشفى ليبيا التخصصي 

الشهداء -أم درمان   9 مستشفى النيل للعيون 

شارع العرضة –ام درمان   10 مستشفى وعد التخصصي 

ربعين جنوب رئاسة كهرباءام درمان شارع األ  
 ام درمان

ربعينمستشفى األ  11 



  

 المراكز والمجمعات – ام درمان:

 الرقم المركز الموقع

ةشارع الدكاتر  1 مركز اإلمتياز للسكري والغدد الصماء 

40امبده الحاره   2 مركز الريان الطبي 

شارع النص ةالثور  3 مجمع المختار الطبي 

سنان الحديثمركز طب األ الشهداء  4 

ةتسوالب سنانمجمع طب األ   5 

شمال سجن امدرمان –المالزمين   6 مجمع دكتور نجيب الطبي 

نهاية شارع الجميعاب 34امبده الحاره   7 مجمع شفاء العليل 

جوار السجن القديم –أم درمان   8 مركز دنتاستك لطب األسنان 

 9 مركز التهامي الطبي المهندسين شارع الدكتورة سلمى

59شارع الشنقيطي ح   10 مركز التهامي الطبي 

تقاطع الرومي –الثورة   11 مركز الرومي الطبي 

 12 مركز يشفين للسمع أمدرمان شارع كبري شمبات جوار منزل االزهري
القماير شارع المواصالتامدرمان  الشاطئ الطبي ةمجمع در   13 

 المعامل والتحاليل – ام درمان:

 الرقم المركز الموقع

مجمع سنهوري الطبي –شارع الدكاتره   1 معمل المختبر 
 2 معامل الترالب شارع الدكاتره

 صيدليات ام درمان

 الرقم الصيدليه الموقع

 1 صيدلية محمد سعيد الفتيحاب ابو سعد
 2 صيدلية احمد بشير غرب مستشفي امدرمان

ةصيدلية ود بدر الحديث ود نوباوي  3 
2الثوره الحاره  بو الحسنأصيدلية    4 

شارع النص عمارة الضرائب 10الثوره الحاره  ةصيدلية رغد الحديث   5 
ةآمن أبو صيدلية الشهداء و الثوره بالنص  6 

 7 صيدلية السبيل امبده السبيل
4الثوره الحاره  بو نجلةأصيدلية    8 

شارع الوادي –مدينةالنيل  9 صيدلية وادي النيل 

ىصيدلية علي الكبر السوق الشعبي  10 

 11 صيدلية نجيب مركز دكتور نجيب الطبي

مدادات(صيدلية ام درمان )اإل ام درمان جوار مستشفي النيل االزرق  12 

العباسيةصيدلية  أم درمان شارع األربعين  13 



  

 14 صيدلية أرندا أم درمان حي الروضة

السكن الفاخر –أم درمان شارع الوادي  15 صيدلية نهى 

 16 صيدلية نهى شارع العرضة

عيادة د. جمال فرانسيس –ودنوباوي  17 صيدلية أم النور 

حي العمدة –ام درمان  18 صيدلية الدكتور مايكل 

بو بكرأصيدلية سكينة  ام درمان  19 

المالزمين  -ام درمان   20 صيدلية المالزمين  

 21 صيدلية البقعة الجديدة  الشهداء -ام درمان 

 22 صيدلية د/ كيرولس ام درمان الشهداء 

 أطباء العيادات الخاصة

 أخصائي الباطنية 

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

يالب جنوبقالش  1 هللا عوض حمد عماد.د الباطنية 

الزينادم مهدي . د الباطنية   2 

السمؤل عبد العزيز. د باطنية وقلب الحلفايا  3 

خالدة أحمد خالد. د الباطنية   4 

باطنيةال شرق سينما كلزيوم المهدي محمد علي. د   5 

باطنيةال الشجرة الصبر أدم ةحسين. د   6 

باطنيةال مستشفى تقى عفاف محمد اسماعيل. د   7 

صيدلية الشهداء جوار 
 الحياة

باطنيةال الطيب الوسيلة . د 
 السماني

8 

السبيل ةأمبد باطنيةال  يلياإمكرم . د   9 

عبدهللا محمودعباس. د الباطنية   10 

باطنيةال جوار مستشفى بحري هاجر سليمان فريجون. د   11 

2الثورة الحارة  باطنيةال  هاشم محمد حسن. د   12 

باطنيةال أم درمان العرضة الباقي كرارعبد . د   13 

قلبال جوار مستشفى بحري عبد الكريم عثمان. د   14 

باطنيةال مجمع ناصر صديق الحسين علي. د   15 

باطنيةال شارع ابوسن حمزه خميس. د   16 

بحرى جنوب حوادث 
 بحرى

باطنيةال  17 د . مضر عبد الرحمن 

 أخصائي النساء والتوليد

 الرقم سم الطبيبا التخصص الموقع الجغرافي

عبدالقادرمحمد علي. د نساء والتوليد الشهداء  1 



  

عبد المجيد المقابل. د نساء وتوليد   2 

إحسان محمد مصطفى . د نساء وتوليد   3 

وهيب ابراهيم. د نساء وتوليد شارع مستشفى بحري  4 

أحمد يعقوب. د نساء وتوليد شارع مستشفى بحري  5 

محمد أحمد كنان عبدهللا. د نساء وتوليد شارع مستشفى بحري  6 

امتداد ناصر جوار صيدلية 
 الريا

أميمة دياب. د نساء وتوليد  7 

سعاد محمد بابكر. د نساء وتوليد جوار جامع الشيخ الفاتح  8 

زينب الطيب الفكي. د نساء وتوليد جوار مستشفى بحري  9 

حامد مراد صابر. د نساء وتوليد جوار مستشفى بحري  10 

محمد الدين سراج. د نساء وتوليد مستشفى تقى  11 

عبد اللطيف عشميق. د  نساء وتوليد  شارع المك نمر  12 

ابوصالح حسن نايلة. د نساء وتوليد مستشفى الشيخ  13 

 14 محمد سعيد الريح .د نساء وتوليد  جوار حوادث الخرطوم

كوستي مجمع اسراءغرب 
 المستشفى

علي محمد محمدين. د أمراض النساء   15 

ماتيو اتيم. د نساء وتوليد  -  16 

معتصم الفيل. د نساء وتوليد اركويت محطة معاوية  17 

أمراض النساء والتوليد  -
 والعقم

علي عبد المحمود. د  18 

 أخصائي االنف واالذن والحنجرة

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

احمد محمد أحمدالطيب. د أنف واذن وحنجرة شارع الدويم  1 

عماد محمد يوسف . د أنف واذن وحنجرة -  2 

عبدالهادي حسنين علي. د أنف واذن وحنجرة مجمع عيادات االطباء  3 

أبوسفيان حسن أحمدالحاج. د أنف واذن وحنجرة -  4 

ايوب محمد نصرالدين. د أنف واذن وحنجرة الثوره بالنص  5 

الفتاح التومعبد . د أنف واذن وحنجرة اركويت محطة معاوية  6 

حلمي عبد ربه. د أنف واذن وحنجرة شرق جامع السيد علي  7 

شارع 
 القصرجواردارالشفاء

أبو القاسم الهادي . د أذن وانف وحنجرة  8 

نور الدين شلقامي. د أنف وأذن وحنجرة -  9 

 أخصائي االطفال

 الرقم سم الطبيبا التخصص الموقع الجغرافي

المهدي الوسيلةالطيب . د طب االطفال   1 



  

طفالاأل مستشفى شوامخ علي العربي. د   2 

طفالطب األ أمدرمان الثورة سعد محمد أحمد عاطف. د   3 

الطاهر مدني الشبلي. د أطفال جوار مسجد التقوى  4 

عبدالقادربانقا عبدالمنعم. د أطفال جوار حوادث الخرطوم  5 

حمدأحمدالحاج مزمل. د أطفال مستشفى اسيا  6 

عيشه حسن بخيت. د أطفال شارع المعونة  7 

حسن محمد محمد صوفيا. د أطفال الشجرة  8 

حامد العبيد. د االطفال مجمع ناصر الطبي  9 

طب االطفال  شارع المستشفى
 وصحة الطفولة

فيصل حسن أحمد. د  10 

 أخصائي أسنان

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

نور الزبيرمحمد التوم. د أسنان -  1 

سنانطب األ - ايمان عبد هللا. د   2 

المعتصم العطا محمد. د أسنان شارع الدويم  3 

زينب مكي احمد. د أسنان -  4 

 أخصائي عظام

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

محمود محمد حمد. د العظام مركز السودان التشخيصي  1 

كشان عبدالرحيم محمد. د عظام جوار سينما الحلفايا  2 

علي الطيب. د عظام جوار حوادث الخرطوم  3 

 خصائي عيونأ

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

هشام محمد يس . د عيون   1 

السره محمد الحسن. د طب جراحة العيون اركويت محطة معاويه  2 

فاطمة ابراهيم يوسف. د طب العيون الشهداء  3 

نقدهللا عثمان حسن. د عيون شارع الحرية  4 

هللا دفع أحمد هللا دفع. د عيون شارع شمبات  5 

 أخصائي صدرية

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

محمود عبد المتعال. د صدرية شارع الحوادث  1 

فريد خليل. د جلدية وصدرية مستشفى شوامخ  2 

مروان عبد الملك. د صدرية شارع القصر  3 



  

 أخصائي جراحة

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

عبدالناصرالسيدالطيب. د الجراحة العامة شارع مستشفي بحري  1 

فاروق اضعو. د جراحة الكلى والمسالك البولية اركويت محطة معاوية  2 

جبريل بدوي أسماعيل. د جراحة عامه شرق سينما كلزيوم  3 

القلب الجراحة العامة وجراحة  
 والصدر

مكي الحسين أميرصديق. د  4 

األسبتاليةشارع  محمد عبد الرازق.د جراحة عامة   5 

 أخصائي جلدية

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

محمد أدم النور. د أمراض جلدية -  1 

صالح حسن الشيخ. د الجلدية والتناسلية مستشفى شوامخ  2 

صافي الدين النور. د جلدية شرق سينما كلزيوم  3 

محاسن محمد الحسن. د جلدية جوار مستشفى بحري  4 

امدرمان شارع الدكاترة 
 جوارصيدلية الرحمة

أمراض الجلدية 
 والتناسلية والعقم

علي حسن علي. د  5 

 طبيب عمومي 

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

بخيت أحمد محمد نيساي. د عمومي شرق مستشفى كوستي  1 

صالح الدين سنجراب. د عمومي الكالكله  2 

بقطر فؤادعبدهللا. د عمومي الشجرة  3 

عصام شمس الدين. د عمومي جبل أولياء  4 

راشد صالح. د عمومي امتداد ناصر شارع  5 

جمال فرانسيس. د عمومي ود نوباوي ود العمده  6 

عباس حاج االمين حسن. د عمومي جوار مستشفى بحري  7 

1الحاج يوسف شارع  حمزه عمر حمزه. د عمومي   8 

مصطفى سيد أحمد. د عمومي الصحافة زلط  9 

عقيل سوار الدهب. د عمومي القوز  10 

محمد أبراهيم محمد. د عمومي امتداد ناصر  11 

10امبده الحاره   12 أحمد محمد فضل عمومي 

عطا المنان الحسن. د عمومي الشعبية شارع المؤسسة  13 

 أخصائي تحاليل وأشعة:

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي



  

حافظ يحي محمد. د تحاليل كوستي شرق المستشفى  1 

 صيدلية جوار ناصر امتداد
 الرياض

يلتحال يوسف علي. د   2 

ليلاتح ود نوباوي حي العمده امنه محمد سعيد. د   3 

ليلاتح الثورة فؤاد عوض التوم. د   4 

بحريجوار مستشفى  ليلاتح  مبارك أحمد محمد. د   5 

سارة احمد التجاني. د تحاليل -  6 

(1) الثوره بالنص الحاره عباس حسن محمد. د تحاليل   7 

شعةأ - شمس الدين ابراهيم. د   8 

شعةأ المؤسسة محمد خالد علي. د   9 

 10 معمل إشراقة تحاليل جوار مستشفي بحري

 أخصائي العالج الطبيعي

الجغرافيالموقع   الرقم أسم الطبيب التخصص 
سمير فرانسيس. د العالج الطبيعي الخرطوم شارع القصر  1 

 أخصائي االورام والغدد

 الرقم أسم الطبيب التخصص الموقع الجغرافي

مستشفى اسيا+ مجمع العالم  الصادق الجيالني . د االورام والغدد   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستشفيات الخرطوم

 * مستشفى االطباء



  

مواعيدال ياماال   الرقم االسم التخصص 

م8الجمعه   
ص 12-10السبت   

 1 د الطيب محمد احمد باطنية كل االيام  عدا الجمعه والسبت

م2 -ص9 االربعاء –الثالثاء  –االحد    2 أمير الصولي باطنية 

م2–ص  9 -الخميس  –االثنين    3 رضوان هجو باطنية 

م 3من الساعة   4 إياد المبارك باطنية كل االيام 

م 11-م  8  5 مصطفى يس باطنية يوميا   

واالثنينالسبت  صباحا    6 د.غادة محمد خالد اطفال 

مساء االربعاء   7 د.اميمة محمد علي اطفال االحد صباح ومساء 

صباحاالربعاء والخميس  فاطمة السراجد. اطفال السبت مساء   8 

والخميس مساءاالثنين  الثالثاء صباحا ومساء  9 د. صفاء اطفال 

م10 -4 محمد جالل.د عظام يوميا عدا الجمعه   10 

م12-ص10 ةكمال شوقي عكاش.د عظام يوميا عدا الجمعه   11 

م 10ص و10 يوسف حسين.د نساء وتوليد يوميا  عدا الجمعه   21  

م1 –ص 11 االربعاء–االثنين –االحد    13 مزمل هليس جلدية 

ص11ص وحتي 9:30 جمال عمر.د مسالك بوليه يوميا     14 

ص11السبت  ظ3  خالد السر.د مسالك بوليه يوميا     15 

م 7 –ظ  3 محمد الحسن.د مخ واعصاب االثنين والخميس   16 

الخميس-االثنين مساء   احمد عبدالوهاب.د جراحة عامة   17 

االربعاء-االحد مساء   معتز صالح.د جراحة عامة   18 

الثالثاء-السبت مساء   محمود النيل.د جراحة عامة   19 

م 3 – م 1  20 د. نبيل وهيب جراحة عامة يوميا   

م 3 – م 1  21 خالد محمد صالح جراحة عامة يوميا   

م 8 –م  4 االربعاء–االثنين  -السبت   22 مجدي عشرية جراحة عامة 

م 8 –م  5 الخميس -الثالثاء  –االحد    23 عمار شمعون جراحة عامة 

م3 الخميس-االحد  علي حسنين.د اذن وانف وحنجره   24 

م 1 –ص  11  25 د. عبير فاروق صدرية االثنين والثالثاء 

 26 د. ريم محمد طاهر صدرية االحد واالربعاء -

م4 - م12  27 د. وليد محمد االمين جراحة تجميل السبت واالربعاء 

  -حضانة أطفال  -ين مغنطيسيرن -اشعة مقطعية  -قسطرة القلب  :الخدمات المتوفره بالمستشفي 



  

الكلى غسيل -جراحة مناظير   

             0183464419      تلفونات لالستفسار

 مستشفي الزيتونة

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
م3-ص11 االربعاء -االثنين  -السبت    1 سوزان مامون حميده باطنية وامراض الدم 

ص11-9 باطنية ومخ  كل االيام عدا الخميس 
 واعصاب

 2 الطاهر العبيد

11-8  3 محمد عثمان الجميعابي باطنية كل االيام عدا الخميس 

م5:30  4 مروان الهادى باطنية كل االيام 

ظ2 االربعاء -االحد  -السبت    5 محمد عبد الملك باطنية وقلب 

ظ3-ص 11:30 االربعاء -االحد   6 عادل عارف المصرى باطنية وقلب 

ظ2-11:30 االثنين -السبت    7 يعقوب الشيخ باطنية وقلب 

ظ2-9 الخميس -الثالثاء    8 نشوى عبد الرحيم باطنية وقلب 

ظ2-11  9 غاده عثمان باطنية وصدر كل االيام  عدا الخميس 

ظ2:30-11 الخميس - السبت عدا االيام كل   10 شهاب الدين صالح باطنية وكلي 

صباح10االثنين  ظ2السبت    باطنية و  
 الرومالتيزم

 11 حسن يوسف

 عدا ومساء صباح االيام كل 
صباحا  الخميس  

الغدد الصماء 
 والسكرى

 12 احمد المزرعاني

 عدا ص11:30  االيام كل 
ظ1:00 واالربعاء االحد  

باطنية والجهازى 
 والكبدوالمناظير

 13 الدسوقي حسن الطيب

ظ3-ص 11:30 الخميس -الثالثاء  -االحد    باطنية والجهازى 
 والكبدوالمناظير

 14 توحيد محمد محمد

 15 فيصل ابراهيم المسالك البولية كل االيام ظهر

 -االثنين  -السبت 
م8االربعاء   

الخميس        -الثالثاء  -االحد 
ص10  

جراحة العظام 
 واستبدال المفاصل

 16 اسامة جالل الدين

م5 االربعاء       -االثنين  -االحد   جراحة العظام  
 والكسور

 17 محمد زين العابدين

ظ12 االربعاء -االثنين  -السبت    18 اشرف محمد جراحة عظام 

م5 الخميس -الثالثاء   -السبت    19 كمال الدين  حسين جراحة عظام 

 -الثالثاء  -االحد 
مساء4-6الخميس   

االربعاء     -االثنين  -السبت 
مساء10-8  

جلدية وتناسلية 
 والعالج بالليزر

محمد احمد مهدى  20 

 عدا  ظ11-2 االيام كل 
 الخميس

جلدية والتناسلية 
 والتجميل

 21 ايمان المعزل

ظ3-ص9كل االيام     22 محمد احمد نساء والده 

 23 عاطف محمد نساء والده عدا مساء8:30 من االيام كل 



  

 الخميس

 عدا مساء8 من االيام كل 
والثالثاء السبت  

 24 ساتي عبد الرحيم اطفال

ظ2-ص11  25 ابراهيم محمد ابراهيم اطفال كل االيام 

م8 الثالثاء -السبت    26 ابراهيم  علي عدالن اطفال 

مساء 9 جراحة عامة  كل االيام عدا الخميس 
 وزراعه الكبد

 27 الفاتح يوسف

ظ2-9 الخميس -الثالثاء  -االحد   جراحة عامة  
 ومناظير

 28 عصام هاشم

م8:30 الخميس -الثالثاء  -االحد    29 عبد الناصر فؤاد مسالك بولية 

 -االثنين  -السبت 
8:30-االربعاء 

م10:30  

ظ11:30-3االثنين   عامو جراحة 
 وجراحة والمناظير
الدموية االوعية  

 30 سعد زغلول

ظ1:00 االربعاء -السبت    31 ميرغني فضل هللا اذن وانف وحنجره 

ظ1:00 الخميس -الثالثاء  -االحد   وحنجرهاذن وانف    32 احمد جابر 

م10-8  -الثالثاء  -االثنين  -االحد  
 االربعاء

 33 عمرو فتحي محمد اذن وانف وحنجره

م3-ظ12:30  34 احمد كسبه عيون يوميا عدا الخميس 

والخميس الثالثاء عدا االيام كل   35 عبير حسنيين الغدد واالورام 

مناظير                   -موجات  -رنين مغنطيسي  -اشعة مقطعية  :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

 تلفونات لالستفسار :                                                 

 * مستشفى هواشا :

 الرقم االسم التخصص الزمن

 1 د. وانغ باطنية صباح

 2 دوان جن تشو عظام 

 3 د. نيال عظام يوميا  صباحا  

صباحا   يوميا    4 د. وانغ شوان جراحة عامة 

 5 جانغ خونغ جراحة عامة 

 6 لي شينق خوا موجات صوتيه 

 7 شي شين شي عالج طبيعي -

 8 دوانق كي جي طبيب يوميا عدا الجمعه

 9 ياو جيان جو تخدير 



  

 10 جانق يو جو تخدير 

 11 لي يان جاو عالج طبيعي 

 12 ليانق وي شن طبيب 

 * مستوصف الحكمة:.

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

صباحا   االثنين–السبت  يوميا عدا الخميس مساء   د. منصور الطاهر  باطنية 
 فرح

1 

 2 د.سميرة محمد ميرغني باطنية السبت واالثنين صباحا  

 3 د.الباقر الفيل باطنية االحد صباحا  

 4 نجالء عدالن باطنية الثالثاء صباحا

 5 د. فاطمة حسين باطنية االربعاء صباحا  

 6 د. يوسف عبد الوهاب باطنية الخميس صباحا  

 7 د. نون يحي الشيخ باطنية الثالثاء صباحا  

 8 حفية عبد الرحمن باطنية االربعاء صباحا

 9 د. مها عبد الرحمن باطنية االربعاء صباحا  

سراج الدين محمد.د اطفال السبت صباحا    10 

الخميس -االربعاء -االثنين 
 مساء  

االحد واالثنين والخميس 
 صباحا  

فاطمه ابراهيم.د اطفال  11 

 12 ليلي علي عبد الرحمن اطفال الثالثاء االربعاء صباحا

 13 كمال محمد خير اطفال الخميس صباحا

الرفاعي سليمان.د عظام االثنين صباحا    14 

 يوميا  عدا الخميس صباح ومساء
 

فلاير عمر.د نساء وتوليد  51  

السبت واالحد والثالثاء 
 مساء  

صباحا   يوميا   عبدالعزيز رشوان.د جلدية   61  

حمزه االمين.د جلدية الخميس مساء    17 

احمد الطيب.د مسالك بولية يوميا   صباحا    18 

عدا الخميس يوميا   م كمال الزاكي.د جراحة عامة   19 

عبدهللا دروس.د أسنان يوميا   صباحا    20 

عادل الزاكي.د أسنان يوميا   صباحا    12  

ربعاءااليوميا  عدا  مساء   عباس قريب هللا.د أسنان   22 



  

محمد حوي النبي.د أسنان االربعاء والخميس مساء    23 

 يوميا  عدا االربعاء صباحا -
-يوميا  مساء  عدا االحد

 الخميس

 
 عيون

ابراهيم عبدهللا.د  24 

محمد الحسنالسره .د عيون االربعاء صباحا  52  

يحي عروه.د عيون االحد مساء    26 

يوميا  عدا االحد والخميس 
 مساء  

 27 د. ابراهيم عبد هللا عيون يوميا  عدا االربعاء صباحا  

اسكندر ادم الطاهر.د اذن وانف وحنجره من االحد الي االربعاء صباحا    28 

وحنجره اذن وانف السبت والخميس صباحا   يوميا  عدا الخميس مساء   معتصم وداعة هللا.د   92  

محمد عبدهللا.د تحاليل عدا الخميس مساء    30 

الثالثاء-االحد - السبت صباحا   ابراهيم عثمان.د اشعه وموجات صوتية   31 

الخميس -االربعاء-االثنين صباحا   إنتصار عبدالباسط.د اشعه وموجات صوتية   32 

ابو دومد. عبد الرحمن  نفسية يوميا عدا الخميس م  33 

 -يوميا عدا السبت 
الجمعه مساء -الخميس  

صباحا-الخميس  -السبت  اورام والغدد والعالج  
 باالشعة

 34 احمد عمر عبد هللا

 * مستشفى بست كير

م 8  1 د. أمير محمد الحسن باطنية االحد 

م 8  2 د. مرتضي احمد حمزه باطنية االربعاء 

 3 د. طيب االسماء باطنية يوميا صباح الثالثاء واالربعاء مساء

 السبت واالحد واالثنين الثالثاء صباحا  
 والخميس مساء  

 4 د. عواطف ابراهيم باطنية

 5 د. مواهب فرح باطنية يوميا    صباحا  

فتح الرحمن العوض.د أطفال االحد واالربعاء مساء    6 

مشاعرعبدالقادر.د أطفال السبت صباحا  ومساء   االثنين مساء    7 

اميمة محمد علي.د أطفال االثنين والثالثاء صباحا    8 

 9 د. محمد االمين أطفال الخميس صباحا  ومساء  

م 8السبت والثالثاء    10 د. ساتي عبد الرحيم  أطفال 

11 د. عماد الدين مصطفى عظام احد وثالثاء وخميس -  

م 8 بشارة حاج فضل.د نساء وتوليد يوميا  عدا الخميس والجمعه   21  

عوض عبدالرحمن.د نساء وتوليد السبت صباحا    13 



  

واالثنين واالربعاء 
 مساء  

اماني الخليفة.د نساء وتوليد السبت صباحا    14 

االحد-االثنين صباحا   مني حامد.د نساء وتوليد   15 

مني جمال الدين.د نساء وتوليد السبت واالحد مساء    16 

ظ 2 داؤودد. ابراهيم  نساء وتوليد االثنين   17 

الثالثاء-االحد مساء   رابعه عبدالخالق.د جلدية   81  

الخميس-االثنين مساء   نعمات العبيد احمد.د جلدية   19 

م 8 السبت واالحد والثالثاء  
 واالربعاء

 20 د. صالح شلتوت جلدية

ع 4 االربعاء-الثالثاء-السبت  عصام احمد.د مسالك بوليه   21 

ع 4 بوليهمسالك  االحد واالثنين  22 د. ياسر منصوري   

ظ 3  23 د. محمد ابراهيم مسالك بوليه االحد واالربعاء 

م4 االربعاء-االحد  علي العوض.د مخ واعصاب   24 

ظ 2 52 د. ربيع حسن مخ واعصاب يوميا  عدا الجمعة   

االحد واالثنين 
م 8واالربعاء   

م ( –السبت ) ص  حلمي داؤود.د جراحة عامة   26 

م 8 والخميسالثالثاء   72 د. أبو بكر حسن وداعة جراحة عامة   

 28 د. صديق محي الدين جراحة عامة الثالثاء والخميس مساء  

 29 د. االمين عبد اللطيف جراحة عامة يوميا   صباحا  

 8يوميا  عدا الجمعة والخميس  يوميا  صباحا  
 م

د. عبد الرحمن  اسنان
 مرتضى

30 

احمد العبيد.د عيون يوميا  عدا الخميس مساء    31 

االربعاء-االثنين امن 11 الي 3م سلوي ميرغني .د عيون   32 

م 4 الثالثاء-السبت  معتصم يوسف اسحق.د عيون   33 

م 8 األحد واالثنين واالربعاء  
 والخميس

43 د. محمد رملي عيون  

 35 د. معتصم يوسف عيون سبت صباحا   االحد والثالثاء مساء  

م 4 – 3  36 د. نادية ابو قطيفه اشعة وموجات صوتية يوميا عدا الجمعة 

م2:30 االورام والطب  االثنين 
 النووي

هيثم عبدالغني.د  37 

م 8  40 د. معاوية سفيان جراحة تجميل االثنين 

ع 4 – 12  41 د. عمر محمد حاج عالج طبيعي االحد والثالثاء والخميس 

 مستشفي حراء 



  

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
 1 عبد الرحمن جميل مخ و اعصاب - -

 2 عبد الرحمن عباس مخ واعصاب - -

 3 بشير محمد مخ واعصاب  

 4 ازار عباس عظام - -

 5 كمال عكاشة عظام - -

نصر الدين عبد  عظام - -
 الكافي

6 

 7 عز الدين عظام - -

 8 طارق سيف عظام - -

 9 سامي نقد عظام - -

مناظير-مسالك  - - محمداشرف    10 

مناظير-مسالك  - -  11 عبد العظيم حسين 

 12 سمير شاهين عظام - -

 13 لينا حسن مخ واعصاب - -

 14 محمد العالم جراحة عامة - -

 15 عماد بخيت جراحة عامة -- 

 16 الهادى يوسف جراحة عامة  

 17 الصادق كوريتا جراحة - 

 18 احمد سليمان اسنان - 

 19 محمدطيفور قسطره وشرايين - 

 مستشفى شوامخ

-الثالثاء-االثنين-االحد 9صباحا  
 الخميس

ناهد قناقن.د باطنية  1 

م8  2 يوسف احمد باطنيه الثالثاء 

م8:30االثنين  ص11  ربعاءاال   3 د. ميسون مصطفى باطنية 

سعيدد. محمد  باطنية االربعاء م  4 

ص 9  5 د. أسمهان التاج أطفال السبت و االربعاء 

ص9 الثالثاء-االحد    6 رشا عبد الباقي اطفال 

ص9 الخميس -االثنين   7 علويه اطفال 

م4 االربعاء -االثنين  -السبت    8 عثمان بكرى عظام 

م 7:30 ةخالد دوك.د عظام الثالثاء   9 

ص 9 الشريف عمر.د عظام االحد والثالثاء والخميس   10 

م 7االحد  - 8:30الثالثاء  ص 11الثالثاء والخميس   سحر رمضان.د نساء وتوليد   11 



  

 12 د. هنادي محمد نساء وتوليد يوميا  عدا الجمعة 9ص

ص 11 عدا الجمعه يوميا    فريد علي خليل.د جلدية   13 

م 8 وائل فيصل.د جراحة عامة االحد   14 

م8 الثالثاء -السبت    15 ابو بكر ابو الحسن جراحة عامة 

ظ 3 ربعاءاالحد واالثنين واال  عامةجراحة   نهي التوم.د   16 

م4 الثالثاء-السبت    17 يوسف ابراهيم اذن وانف وحنجره 

ص 11  18 د. عبد هللا عثمان اشعة وموجات االثنين والخميس 

 مستشفي  هيلث كير 

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ12-10-م 8-12  1 عبد المحسن  باطنية  السبت 

م4-ص10 الثالثاء  -االحد  عامةجراحة    2 يوسف مالك 

م3-ص10 الخميس -االثنين    3 مصطفي سيد احمد  جراحة عامة 

ظ2-ص11 االربعاء-االثنين   4 حذيفة السنوسي نساء وتوليد 

ظ12-2  5 محمد ياجى عظام االحد 

 مستشفي المنوره

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

م 11 –م  9  1 د. أحمد يوسف باطنية الثالثاء 

م 11 –م  9  2 د. علي عمر باطنية االثنين 

م 11 –م  8  3 د. غزالي عبد القادر باطنية السبت واالربعاء 

م 11 –م  8  4 د. يوسف محمد احمد باطنية االحد 

م 11 –م  8  5 د. محمد علي الطيب عظام السبت واالربعاء 

م 11 –م  8  6 د. محمد الفاتح عظام االحد والثالثاء 

م 11 –م  عدا الجمعةيوميا     7 د. علي أحمد نساء وتوليد 

ظ 1 –ص  9  8 د. سمية عبد الرحمن نساء وتوليد السبت 

ظ 1 –ص  9  9 د. وائل عبد الرحمن نساء وتوليد االحد والثالثاء 

ظ 1 –ص  9  10 د. عمر مضوي نساء وتوليد الخميس 

ظ 1 –ص  9  11 د. وليد مدثر نساء وتوليد االثنين واالربعاء 

م 10 –م  8 الخميس-االربعاء-االثنين  العزيز رشوان عبد.د جلدية   12 



  

م 11 –م  8  13 د. ياسر المنصوري مسالك بوليه السبت والثالثاء 

د. عبد العظيم محمد  مسالك بوليه استدعاء 
 علي

14 

م 11 –م  8  15 د. عبد الكريم صديق جراحة عامة االحد واالربعاء 

احمد سرداب د. يونس جراحة عامة استدعاء -  16 

 17 د. عالء الدين النعمة جراحة عامة استدعاء -

م 11 –م  8 81 د. حسين دينار اشعة وموجات يوميا  عدا الخميس والجمعة   

 *مستشفى الشفاء

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. أحمد السيد باطنية - -

 2 د. هبة سهل اطفال - -

 3 د. هاشم حامد اطفال - -

خالد بشير.د نساء وتوليد - -  4 

 5 د. عمر مضوي نساء وتوليد - -

 6 د. فيصل البلوله نساء وتوليد - -

 7 د. غالية محمد نساء وتوليد - -

الرشيد سليمان.د جلدية - -  8 

أشرف محمد مختار.د جراحة عامة - -  9 

 10 د. مصطفي صديق جراحة عامة - -

ابراهيم د. يوسف اذن وانف وحنجره - -  11 

 *مستشفى الفؤاد

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. اياد منير المبارك باطنية السبت والخميس صباحا  ومساء  

االمين  محمد ابراهيم.د باطنية االحد واالربعاء مساء    2 

 3  عبد القوي خضر.د باطنية السبت والخميس صباحا  

مديحة التجاني.د اطفال االحد والثالثاء والخميس صباحا    4 

االحد والثالثاء والخميس 
 مساء  

مني االمين.د اطفال السبت صباحا    5 

معتز الطيب.د اطفال السبت واالثنين واالربعاء مساء    6 



  

 7 د. هنادي حسن اطفال الجمعة مساء  

م 11-م  7  8 د. محمد عبد العزيز عظام السبت واالربعاء والخميس 

م 11-م  7 واالثنين والثالثاءاالحد    9 د. عمار شبارقة عظام 

م 8يوميا   ظ 1السبت   يوسف حسين.د نساء وتوليد   01  

ظ 12 غالية عثمان.د نساء وتوليد االربعاء   11 

ظ 2 واالثنين االحد  خالد بشير.د نساء وتوليد   12 

ظ 12 عفاف ابوبكر.د نساء وتوليد الخميس   13 

ظ 1-ص  9 41 د. سماح عبد الرازق جلدية السيت و االثنين   

ظ 1 –ص  9 51 د. خالد محمد صالح جراحة عامة السبت والخميس   

م 4 –ظ  1  16 د. نبيل محمد وهيب جراحة عامة السبت والخميس 

م 9:30 –م  6  17 د. عمار فيصل شمعون جراحة عامة السيت واالثنين واالربعاء 

م 9:30 –م  6  18 د. مجدي عشرية جراحة عامة االحد والثالثاء والخميس 

ظ 3 –ص  9  19 د.ريم محمد طاهر صدرية االثنين والثالثاء والخميس 

موجات                  -رنين مغنطيسي  -اشعة مقطعية  :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

                                               0183430261تلفونات لالستفسار :   

 التخصصيمستشفى جرش 

 الرقم االسم التخصص المواعيد لزمن

م7-4االحد ظ2-ص10:30السبت    1 يوسف عبد هللا باطنية 

ظ2-10:30االحد    2 سالم احمد باطنية 

م11-م8االحد ظ2-10:30االثنين    3 احمد زرزوق باطنية 

م7-4الخميس  ظ2-ص10:30الثالثاء    4 رضوان هجو باطنية 

ظ2-ص10:30االربعاء    5 ايناس عبد القادر باطنية 

م11-م8االثنين ظ2-ص10:30الخميس    6 سر الختم باطنية 

م11-م8الثالثاء   7 عثمان قندول باطنية 

م7-4االثنين   8 موسي باطنية 

م11-م9  9 نصر الدين ابراهيم باطنية يوميا عدا الجمعه 

م3-ص11  10 محمد صديق صدرية كل االيام عدا الجمعه 

م8:30 الخميس-االثنين    

ظ12-ص9:30  -الثالثاء -االحد-السبت  
 االربعاء

 11 احالم عبد اللطيف جلدية



  

 -االثنين -االحد  -السبت 
االربعاء  -الثالثاء 
م4-ظ2:30  

ظ12-ص9:30الخميس   12 زهير نعيم جلدية 

ظ12-ص9السبت    13 وائل فيصل جراحة 

ظ12-ص 9الثالثاء    14 ابو شمه جراحة 

 -الثالثاء -السبت  
م4-ظ  12الخميس  

 15 النضر جالل جراحة

م4 -ظ12االثنين  -االحد    16 الهادى يوسف جراحة 

االربعاء  -االحد 
م11-م8:30  

م4ظ12-االربعاء  17 حلمى داؤود جراحة 

 -الثالثاء  -السبت  
م9-م 6االربعاء  

 18 اميره زينو جراحة

م9م 6-االحد    19 ازهرى ازهرى جراحة 

م 11م 8:30الثالثاء    20 مجدي عشرية جراحة 

م11- 8:30الخميس    21 سيف ابراهيم جراحة 

-ص11االربعاء  -السبت  
ظ2  

 22 عثمان حمد النيل نساء وتوليد

 11الثالثاء  -االثنين -االحد  
ظ 2-ص   

 23 عبد الرازق الزين نساء وتوليد

ظ2-ص 11الخميس    24 مني جمال نساء وتوليد 

م7:30-م4االربعاء -االحد    25 الوليد مدثر الفكي نساء وتوليد 

م5-3الخميس  -االثنين    26 نجوي الهادي نساء وتوليد 

م11-م8:30السبت    27 غاده محمد نساء وتوليد 

-8:30الخميس  -االحد  
م11  

 28 عماد القوصي نساء وتوليد

 -الثالثاء  -االثنين  
م11-8:30االربعاء  

الدينشاع  نساء وتوليد  29 

-ظ12الخميس  -السبت  
ظ2:30  

 30 محمد عبد العزيز ابو حنه عظام

-م9الخميس  -االثنين 
م10:30  

-ظ12االثنين -االحد 
ظ2:30  

 31 نصر الدين عظام

م10:30-م9 الثالثاء  -السبت    32 انس خلف هللا عظام 

-م9االربعاء -االحد 
م10:30  

ظ2:30-ظ12االربعاء   33 عمر طه عظام 

ظ12-ص9السبت    34 وائل فيصل جراحة تجميل 



  

االربعاء  -الثالثاء  -السبت  
م10-م9  

 35 طالل جرقندى جراحة تجميل

 -االثنين  -السبت  
ظ2-ص11االربعاء  

عواض-م مسالك البوليه  36 

 -الثالثاء  -االثين 
م10-م8االربعاء   

ظ2-ظ12االربعاء  -االحد   37 محمد ابراهيم قلب 

الخميس  -الثالثاء  -االثنين  
ظ2-ظ12-  

 38 محمد سراج ابشر قلب

م5-م3الثالثاء  -االحد   39 عثمان السيد قلب 

-م8:30 -الخميس 
ص12  

-ص11الثالثاء  -االثنين 
ظ2  

 40 وجدان حسن اذن وانف وحنجره

االثنين -االحد  -السبت
ص12-م 8:30  

ظ2-ص11االربعاء   41 مدنية محمد اذن وانف وحنجره 

ص12-م8:30-الثالثاء  ظ2-ص 11الخميس    42 عزه اذن وانف وحنجره 

عالج طبيعي  -حضانة  -مناظير  -رنين مغنطيسي  -اشعة مقطعية :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

0183529994تلفونات لالستفسار :  

 *مستشفى زينام

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

السبت الخميس من 
صباحا   1الي  9  

وسكري وغدد صماءباطنية  نفيسه محمد احمد.د باطنية   1 

السبت االثنين 
م10-8االربعاء   

 1الي  9السبت الخميس من 
 صباحا  

 2 د. الخليفة العوض الحسن باطنية

م11 – 7  3 د. محمد الخليفة باطنية يوميا عدا الجمعة 

 4 د. الخليفة العوض باطنية  

م 9االحد والثالثاء  ظ 2والخميس السبت والثالثاء    5 د. نصر الدين سيد أحمد عظام 

 6 د. الخليفه العوض مسالك بوليه يوميا   -

يوميا  عدا الجمعة 
م  9 – 7  

ص 1 – 9يوميا    7 د. سارة حسين عيون 

م 10 – 8 يوميا عدا الثالثاء والخميس  
 والجمعة

 8 د. فاروق حسن حسين شرفي اذن وانف وحنجره

م 8يوميا   ظ 1الي  11السبت من    9 د. سحر معتصم نساء وتوليد 

ص 1 – 10  10 د. عبد الرحمن سعد جراحة عامة السبت والخميس 

 *مستشفى دريم



  

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ12-ص10  1 امتنان احمد نساء وتوليد االربعاء 

ظ2-ص10  2 نازك التجاني نساء وتوليد الخميس والثالثاء 
م11-8الثالثاء  ص11-9االحد   3 ساميه هاشم نساء وتوليد 

م4-ص11الخميس  ص11-9االحد  احمدندي  نساء وتوليد   4 

م4-ص9  5 فلاير عمر نساء وتوليد االربعاء 

م4-ص 11الخميس   6 الزهراء عبد الرحمن نساء وتوليد ص11-8 -االربعاء -االحد  

م2-4  7 خالد نصر هللا نساء وتوليد السبت 

م3-6 الخميس-االحد -كل االيام عدا   8 محمد عبد الرحيم نساء وتوليد 

م8-10  9 بشير الجيلي نساء وتوليد االثنين 

م8-11  10 خالد يس نساء وتوليد الثالثاء 

م8-11  12 عبد هللا احمد نساء وتوليد السبت 

8-11  13 سلمي جريس نساء وتوليد االثنين 

م8-11  14 عبد المحمود الطاهر نساء وتوليد االربعاء 

8-11  15 سميره  عبد المنعم نساء وتوليد الخميس 

ظ2-ص11  16 عاطف  فزارى نساء وتوليد السبت 

 -م 4- 2-ظ 12-10االثنين
 م11-8الخميس 

ظ12-ص10االحد   17 نهله العمده نساء وتوليد 

ظ2-ظ 12 -االثنين  االحد  -ظ 12-ص10الثالثاء  

 ظ2-ص11
 18 علويه نمر نساء وتوليد

ص9-11  19 د. عبدالرحمن خالد عشميق السبت 

ص9-11  20 د. عمر سليمان عشميق الثالثاء -االحد  

م11-8السبت   21 د. محمد عبدالمنعم عشميق الخميس -االربعاء  -االثنين  

م8-11  22 د. ابوبكر ابوشوك عشميق االربعاء -الثالثاء  -االحد  

 مستشفي القمة التخصصي

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
مساء9-8 ص9-10 من الجمعه عدا يوميا   1 محمد عبد الواحد نساء وتوليد والعقم 
ظ1-ص9  2 حسن عبد القادر نساء وتوليد والعقم السبت 

م10-م7االثنين   من  الثالثاء – االثنين -االحد 
ظ1-ص9  

 3 عبد الرازق الزين نساء وتوليد والعقم

م10-م7االربعاء  ص الخميس 10-ص9االربعاء 
م7-4  

 4 المرضي المهدى نساء وتوليد والعقم



  

م7-4 الثالثاء-السبت   5 صالح الحاج نساء وتوليد والعقم 

م7-4 االربعاء-االحد   6 موسي عبدو نساء وتوليد والعقم 

الخميس  –االربعاء -االثنين 
م10-7  

م4-7االثنين   7 سحر رمضان نساء وتوليد والعقم 

م7-4  8 اماني خليفة نساء وتوليد والعقم الثالثاء 

م10-7  9 محمد خلي نساء وتوليد والعقم السبت 

م10-7  10 محمد شاع الدين نساء وتوليد والعقم االحد 

المناظير العالجيه واالستكشافيه :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

                                                0183579501 -   0183579550 تلفونات لالستفسار :
                                      

 مستشفى احمد خالد حميده

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د.أحمد خالد اطفال من السبت الي الخميس صباحا  ومساء  

االثنين والثالثاء واالربعاء 
 مساء  

11:30 السبت صباحا   صفاء عبد الحميدد.  اطفال   2 

8:30االحد 11:30االحد واالثنين    3 وصال محي الدين اطفال 

م8:30   فوزي محمد اطفال الخميس 

الخميس -االربعاء  -الثالثاء 
ص11:30والجمعه   

مساء الجمعة والسبت  4 د. خالد سيد أحمد اطفال 
 

 *مستشفى الشيخ

 الرقم االسم التخصص المواعيد االزمن

ص 11 االيام عدا الجمعهكل    
 

 
قلب -باطنية  

يوسف عبد الوهاب.د  1 

ظ12 سامية خضر.د باطنية االحد واالثنين والخميس   2 

ظ12  -غدد  - باطنية الثالثاء 
 سكرى

د.عبد المحسن ابو 
 العال

3 

ص11 قلب -باطنية  السبت   4 د. يوسف عبدالوهاب 

ظ12  5 د. ابو طالب محمد باطنية االربعاء 

ص11 عدا الجمعةيوميا     6 د. الطيب الوسيلة اطفال 

ص11 عمر سليمان.د اطفال يوميا  عدا الجمعة   7 

م ومياعدا الخميس والجمعة  ي  هللا نقدد. سامي  عظام   8 

ص11 نيناالث  نايله حسن ابوصالح.د نساء وتوليد   9 



  

 

ظ12  السبت واالربعاء والخميس 
 

 
 نساء وتوليد

حامد محمد احمد.د  10 

ظ12   السبت 
 نساء وتوليد

 11 د. مطالع

ظ12 الثالثاء -االثنين  -االحد   عبد الباقي مصطفى.د نساء وتوليد   12 

ص11 االربعاء -الثالثاء    13 د. هدى جلدية 

ص11 الخميس -االثنين    14 د.عزة محمد جلدية 

االربعاء -االثنين  -السبت    15 د.سامية إبراهيم جلدية 

ص11 هللاد. جاه  جراحه االثنين   16 

االربعاء-السبت  سيف الدين ابراهيم.د جراحة عامة   17 

ص11 الخميس -االحد  -السبت   محمد يوسف العالم.د جراحة عامة   18 

 19 د. بلقيس دفع هللا اسنان االربعاء- السبت  ص11:30

الخميس -االحد  ص11:30 د. عسجد محمد  اسنان 
 الحسن

20 

ص11 جورج طونيومي.د اذن وانف وحنجره االربعاء   21 

ظ12 الجمعة   ايوميا  عد  اشعة وموجات  
 صوتية

يوسف عبد القيوم.د  22 

ظ12 الجمعة   ايوميا  عد  اشعة وموجات  
 صوتية

المعتز أحمد علي.د  32  

ص11  24 د. عواض عبدالرحمن مسالك بوليه الخميس 

 *مستشفى يستبشرون

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. ابراهيم المبارك باطنية صباح مساء

 2 د. منى حسبو باطنية صباح 

 3 د. سليمان مصطفى باطنية  مساء

 4 د. أحمد درار باطنية  مساء

 5 د. عبد الغني فضل هللا باطنية صباح 

 6 د. مصطفى محمد أحمد باطنية صباح مساء

 7 د. عبد الرؤوف أحمد باطنية صباح مساء

موافيد. توحيد محمد  باطنية صباح   8 



  

 9 د. عبير حسنين باطنية صباح 

 10 د. حسن محمد أحمد اطفال  مساء

 11 د. الفاتح ابو زيد اطفال  مساء

 12 د. أميره يحي اطفال صباح 

 13 د. عصام حمزة اطفال  مساء

 14 د. عبد المنعم االمين اطفال  مساء

 15 د. ليلى علي اطفال  مساء

 16 د. عامر يس اطفال  مساء

 17 د. أميمة علي ابو القاسم اطفال صباح 

 18 د. ميرفت محمد عبد المطلب اطفال  مساء

91 د. محجوب الكدقري عظام - مساء  

02 د. أبوبكر الشيخ السنوسي عظام - مساء  

 21 د. بابكر الصديق عظام صباح -

 22 د. الهادي عبد الرحيم عظام - مساء

 23 د. محمد الفاتح عظام - مساء

 24 د. خالد سليمان عظام  مساء

 25 د. محمد حسن زين العابدين عظام صباح مساء

 26 د. امال عبد الحافظ نساء وتوليد - مساء

 27 د. محمد أحمد خوجلي نساء وتوليد - مساء

 28 د. حلمي محمد نور نساء وتوليد - مساء

 29 د. عاطف عبد المنعم نساء وتوليد صباح -

وتوليدنساء  صباح -  30 د. عائشة أحمد عبد القادر 

 31 د.ريم بابكر عبد المجيد نساء وتوليد صباح -

 32 د. سعدية مكي نساء وتوليد صباح -

 33 د. شذى يوسف جلدية صباح مساء

 34 د. عثمان عبد الملك جلدية صباح مساء



  

 35 د. سيف الدين أحمد علي مسالك بوليه صباح 

زاهر الصديق فتح الرحمند.  مسالك بوليه  مساء  36 

 37 د. عالء الدين عبد العزيز مسالك بوليه صباح مساء

 38 د. خليل حمادة مسالك بوليه صباح مساء

 39 د. الفاضل محمد الحسن مخ واعصاب  مساء

 40 د. حاتم عدالن مخ واعصاب صباح 

 41 د. سامية خضر محمد نور مخ واعصاب صباح مساء

 42 د. الفاضل شداد جراحة عامة صباح 

 43 د. سيف الدين محمد علي جراحة عامة  مساء

 44 د. عبد الناصر الصقر جراحة عامة صباح مساء

 45 د. طارق محمد حسين جراحة عامة  مساء

 46 د. سعد زغلول جراحة عامة صباح مساء

 47 د. الهادي يوسف جراحة عامة  مساء

 48 د. محمد نور شيباي اسنان صباح 

 49 د. محمد فايز محمد اسنان  مساء

 50 د. أحمد مبروك اسنان  مساء

 51 د. محمد الحسن عثمان اذن وانف وحنجره صباح مساء

 52 د. أحمد جابر اذن وانف وحنجره صباح 

 53 د. السيد علي مكاوي اذن وانف وحنجره صباح مساء

 54 د. مجدي عبد هللا صدرية صباح مساء

محمد الباقرد.  صدرية  مساء  55 

 56 د. حازم السعودي صدرية صباح مساء

 57 د. محمد سعيد الخليفة قلب - مساء

 58 د. مجدي جميل قلب - مساء

 59 د. عادل عارف قلب - مساء

 60 د. يوسف عبد الوهاب قلب صباح مساء

 

 

 *مستوصف المودة



  

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. حسين يوسف باطنية - -

 2 د.منى يوسف باطنية - -

 3 د. عزه محمد الكامل باطنية - -

 4 د. زرياب عمار باطنية - -

 5 د.صالح الكردي جراحة عظام  -

 6 د. محمد مدني جراحة عظام  -

 7 د. عبد هللا الطيب جراحة عظام  -

 8 د. عماد أحمد بخيت جراحة عامة  -

الرحيمد. عبد الباقي عبد  جراحة عامة  -  9 

 10 مستر امير جراحة أطفال  -

 11 د. ياسر جراحة قلب  -

 12 د. كمال خوجلي جراحة قلب  -

 13 د. مرتضى ابراهيم جراحة قلب اطفال  -

 14 د. يس محمد عبد الحي قلب - -

 15 د. صالح الباشا قلب - -

 16 د. يوسف عبد الوهاب قلب - -

 17 د. محمد علي سليمان قلب - -

 18 د. عبد الباسط قلب وقسطرة اطفال  -

 *مستشفى الدوحة التخصصى

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

الثالثاء  2 – 11:30االحد 
 مساء  

11:15 – 8:30السبت   1 د. عمر السيد اذن وانف وحنجره 

ص 11:15 – 8:30  2 د. ابو سفيان حسن اذن وانف وحنجره السبت 

ص 11:15 – 8:30  3 د. كمال عثمان اذن وانف وحنجره السبت 

2-11:30االربعاء  11:15-8:30السبت    

 االحد مساء  

 اذن وانف وحنجره
 

 4 د. طارق عبد السالم

ظ 11:30-2  5 د.حمزه الصديق اذن وانف وحنجره السبت 

ظ 2-11:30السبت  الخميس مساء    6 د. بابكر السيد اذن وانف وحنجره 

-8:30الثالثاء واالربعاء 
11:15 

2 – 11:30السبت   

 االثنين مساء  

 اذن وانف وحنجره
 

 7 د. أحمد بشير



  

ظ 11:30-2  8 د. سالي عبد الرحمن اذن وانف وحنجره السبت 

ص 11:15-8:30االثنين   
 

4-2:15السبت   9 د.محمد عوض اذن وانف وحنجره 

ظ 2-:3011 خميسال 4-2:15السبت    10 د. فاروق شرفي     اذن وانف وحنجره 

م 6 – 4 خميسال   11 د. وجدان حسن اذن وانف وحنجره 

ص 11:15-8:30الخميس   13 د.ابراهيم جعفر  اذن وانف وحنجره االربعاء مساء   

ص 11:15-8:30االحد  السبت مساء  14 د. ميرغني فضل هللا اذن وانف وحنجره 

11:15-8:30الخميس    -8:30االحد  

االثنين  -ص11:15  

 ظ11:30-2

وانف وحنجرهاذن   15 د. سحر حسين الخير 

 16 د. سيف مهناب اذن وانف وحنجره االحد  ص8:30-11:15

 17 د. محمد االمام اذن وانف وحنجره االحد  ص8:30-11:15

ظ  2-11:30االربعاء  ظ   2-:3011االحد   18 د. سلوى ميرغني  اذن وانف وحنجره 

م2:15-4 السراجد. صفاء  اذن وانف وحنجره االحد    19 

م4-6  20 د. معتصم يوسف  اذن وانف وحنجره االحد  

م4-2:15-االثنين والخميس الجمعة مساء    21 د. رفيدة الطيب  اذن وانف وحنجره 

ظ 2 -11:30الثالثاء   22 د. اسامة محمد خالد اذن وانف وحنجره ص 11:15 -8:30االثنين  

 االربعاء مساء  
ظ2 - 11:30االحد   

ص  11:15-8:30االثنين   

ظ2-11:30الثالثاء   

 اذن وانف وحنجره
 

 23 د. رحاب لطف هللا 

ظ 11:30-2  
م 6 - 4  

 26 د. رشا  اذن وانف وحنجره االثنين

ظ 11:30-2  
م 6 - 4  

 27 د. مي فاروق اذن وانف وحنجره االثنين

م 4-6  29 د. بثينة أحمد  اذن وانف وحنجره السبت 

م 4 - 2:15 االربعاء االثنين مساء  31 د. محمد سالم  اذن وانف وحنجره 

ص  11:15- 8:30   33 د. نهى سيد عوض اذن وانف وحنجره الثالثاء 

ظ2 - 11:30الخميس  االثنين مساء   د.القاسم الزين النقر اذن وانف وحنجره 

ص 8:30-11:15  34 د. منى احمد اذن وانف وحنجره الثالثاء 

ظ 11:30-2 وحنجرهاذن وانف  الثالثاء    35 د. محمد الحسن 

م 4-:152الخميس  م 4-2:15الثالثاء    36 د. احمد االمين اذن وانف وحنجره 

ص 11:15-8:30الخميس  م 6 -4الثالثاء    38 د. اخالص ابراهيم اذن وانف وحنجره 

ص 8:30-11:15  39 د. اسكندر الطاهر  اذن وانف وحنجره االربعاء 

ص 8:30-11:15 وانف وحنجرهاذن  االربعاء    40 د. خالد شمبول 

ص 8:30-11:15  41 د. عبد القادر موسى اذن وانف وحنجره االربعاء  



  

م 2:15-4  42 د. مامون نور الدين اذن وانف وحنجره االربعاء  

م 6 -4 محمد د. عزه اذن وانف وحنجره االربعاء   43 

ص 8:30-11:15  44 د. احمد جابر ابراهيم اذن وانف وحنجره الخميس 

ظ11:30-2  45 د. سيد سعيد  اذن وانف وحنجره الخميس 

ظ 11:30-2  46 د. اريج جالل الدين اذن وانف وحنجره  االربعاء -الثالثاء الخميس 

ثالثاء ال مساء    47 د.احمد محجوب اذن وانف وحنجره 

 48 ابراهيم  خداد  اذن وانف وحنجره السبت  مساء  

 49 يوسف ابراهيم اذن وانف وحنجره االحد  مساء

 50 رملي  اذن وانف وحنجره االحد  مساء

 51 محمد كمال اذن وانف وحنجره الثالثاء  مساء

م4-6  52 هند عبد هللا اذن وانف وحنجره االربعاء  

م2:15-4  53 وفاء النصيح  اذن وانف وحنجره الثالثاء  

ص11-ص8:30-الخميس  2-11:30االثنين    54 سحر حسين  اذن وانف وحنجره 

 مراكز الخرطوم

 *مجمع رزان التخصصي 

ماالس التخصص المواعيد الزمن  الرقم 

سميره عابدين.د باطنية يوميا  عدا الجمعه الجمعه مساء    1 

طارق يس.د عظام يوميا  عدا الجمعه والسبت الجمعه والسبت مساء    2 

صالح بلول.د نساء وتوليد يوميا  عدا الجمعه الجمعه مساء    3 

مصطفي عبد الحميد.د جراحة عامة يوميا  عدا الجمعه الجمعه مساء    4 

ابراهيم العالم.د اسنان يوميا   الجمعه صباحا  ومساء    5 

نصر الدين يوسف.د عيون يوميا  عدا الجمعه الجمعه مساء    6 

يلتحال يوميا  عدا الجمعه الجمعه صباحا  ومساء   احمد جعفر.د   7 

اشعه وموجات  يوميا  عدا الجمعه الجمعه مساء  
 الصوتية

خالده طه.د  8 

 *مركز النيلين التشخيصى

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

حسن سعيد .د باطنية يوميا   مساء  1 

عبد اللطيف .د باطنية يوميا   صباح  2 

الخميس صباح 
 فقط

عدا الجمعة صباح  يوميا  
 ومساء

 3 د. عبد هللا مصطفى نساء وتوليد



  

ظ12 االربعاء-الثالثاء-االثنين  سيف الدين محمد علي.د مسالك بوليه   4 

ص10 احمد عبداللطيف.د مسالك بوليه االحد و االربعاء   5 

ص12االحد والخميس  -  
ص9 الثالثاء واالربعاء  

 جراحة الجهاز الهضمي
 

طارق احمد حسن.د  6 

ص9 الخميس-االحد-السبت  ةابراهيم شبيكمصطفي .د جراحة الجهاز الهضمي   7 

ظ3السبت والثالثاء  -  
ص11االثنين   

 جراحة الجهاز الهضمي
 

امين محمد عباس.د  8 

 9 د. حسب الرسول صديق مخ واعصاب يوميا   صباح

ص11 الخميس-االربعا-االحد-السبت  طارق علي يوسف.د اشعه وموجات صوتية   10 

ص11 عثمانخالد عوض .د اشعه وموجات صوتية االثنين والثالثاء   11 

ظ1 البالع عبدهللا ابراهيم.د قلب  يوميا     12 

ظ1 عثمان السيد عثمان.د قلب يوميا     13 

عبدالماجد الرفاعي.د االورام والطب النووى الثالثاء واالربعاء والخميس ظهرا    14 

ظ12 ابراهيم الطيب.د االورام والطب النووى يوميا     15 

 يويما  عد الجمعة  صباحا  
 

والغدد الصماءالسكرى   
 

المهدي محمد علي.د  16 

 *مركز انطاليا الطبي

 الرقم االسم التخصص المواعيد االزمن

ظ12 باطنيه والصدر و  يوميا عدا الجمعه 
 الجهاز التنفسي

 1 محمد صديق البلك

م 7 –م  4  2 د. أشرف حماد باطنية يوميا  عدا الجمعة 

م 5:30 ومخ واعصاب باطنية االحد والثالثاء واالربعاء  د. عمر العادل عبد  
 هللا

3 

م 5 د. ابو بكر سالم  جراحة مخ واعصاب االثنين واالربعاء 
 دراج

4 

م 7  5 د. محمد عبد الباسط جراحه مخ واعصاب يوميا عدا االثنين واالربعاء 

ص11  6 د. ايناس خالد اطفال االحد والخميس 

ص01 ياسمين محجوب د.  الروماتيزم اطفال االثنين والخميس 
 عبيد

7 

ظ 12  8 د. حامد الحسن نساء وتوليد يوميا  عدا الثالثاء 

ص 10  9 د. محمد الشيخ  جلدية السبت والخميس 

واالربعاء حداال مساء د. بدر الدين عبد  مسالك بوليه 
 الوهاب

10 



  

م7ظ و 2  11 د.الوليد الشيخ جراحة عظام يوميا   

وحنجرهاذن وانف  يوميا   صباح ومساء  12 د. طارق عبد السالم 

ظ3  13 د. عثمان السيد قلب االربعاء 

م 4:30  14 د. مجدي جميل قلب االحد والثالثاء والخميس 

ص11  15 د. سالفة قرشي االورام والطب النووى االحد واالثنين والثالثاء 

م7  16 انس العاقب طب نفسي يوميا عدا الجمعه 

 -الموجات الصوتيه الملونه  -االشعه المقطعيه  -الرنين المغنطيسى  :الخدمات المتوفره بالمستشفي 
عالج طبيعى -تخطيط المخ  -تخطيط القلب  -الموجات الصوتيه للقلب وشرايين   

0183776999تلفونات لالستفسار :   

 *مجمع عيادات النصر

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

صديق الحسن علي.د باطنية - -  1 

 *مجمع ناصر :

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

حامد العبيد.د اطفال - -  1 

يوسف عبدهللا.د تحاليل - -  2 

 *مركز المدرس الطبي

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ 2-ص  11  1 د. محمد حسن االصم  باطنية يوميا  عدا الجمعة  

ظ 2-ص  11 حاتم عثماند.  باطنية يوميا  عدا الجمعة    2 

ظ 2-ص  11  3 د. علي قسم السيد  باطنية يوميا  عدا الجمعة  

ظ 2-ص  11  4 د.أحمد النوراني باطنية يوميا  عدا الجمعة  

ظ 1 – 11 روماتيزم باطنية من االحد الي الخميس   5 د. سعاد  

مناظير الجهاز 
 الهضمي

 2االثنين والثالثاء واالربعاء 
م 4 –  

 6 د. أميرة عباس  باطنية

م 4 - 2  7 د. محمد الحسن ادريس  نساء وتوليد االحد واالربعاء 

4 -ظ  1  8 د. لمياء  اورام وطب نووى االحد والثالثاء واالربعاء 

ص 12 – 10  9 د. علي الباقر اورام وطب نووى السبت  



  

 10 د. وليد  اورام وطب نووى السبت واالثنين واالربعاء  مساء  بعد المغرب

 *مركز المنيرة :

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 نور الدين شلقامي اذن وانف وحنجره  

 *المجمع اإلستشارى 

 الرقم االسم التخصص المواعيد  الزمن

عبد الوهاب بله .د مسالك بوليه يوميا  -
 العوض

1 

 مجمع االمانى الطبي 

واعيدمال الزمن  الرقم االسم  التخصص 

ثريا محمد على  .د باطنية كل االيام عدا الجمعه  مساء  1 

 2 د . هبه حسن  باطنية االثنين واالربعاء  صباح 

 3 د . منى حسن  باطنية االثنين واالربعاء صباح

 4 مترون اسيا عوض  باطنية كل االيام عدا الجمعه صباح

صباح ومساء عدا االحد 
 والثالثاء فترة مسائية 

جمال عبد الرحمن  .د جلدية وتناسلية كل االيام عدا الجمعه   5 

بروف سراج الدين  اطفال كل االيام عدا الجمعه مساء
 محمد خير

6 

 7 إلهام شفيق  نساء وتوليد كل االيام عدا الجمعه مساء

 8 نجالء فتحي  نساء وتوليد كل االيام عدا الجمعه مساء

 -الثالثاء  -االحد  صباح 
 الخميس 

 9 افراح االمين  نساء وتوليد

 10 خليل محمد ابراهيم  اسنان كل االيام عدا الجمعه مساء

عدا السبت صباح  -مساء 
 ومساء

 11 نجالء احمد  التغذية العالجية كل االيام عدا الجمعه

صباح ومساء عدا االحد 
 واالربعاء

كل االيام عدا الجمعه 
 واالثنين 

د . نادر يوسف  جراحة عامة
 رمضان 

21  

مساء عدا الخميس والسبت 
 صباح ومساء 

د . منتصر محمد  عمومي كل االيام عدا الجمعه 
 عثمان 

31  

 

 *مجمع الوليد الطبي التخصصى



  

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

م 10 – 7مساء   ظ 2 – 9صباحا    د. مستر عالء الدين  جراحة عامة 
هللا النعمةعبد   

1 

م 10 – 7مساء   ظ 2 – 9صباحا    د. الوليد علي عبد هللا  اسنان 
 حامد

2 

م 10 – 7مساء   ظ 2 – 9صباحا    د. عبد الرحمن إدريس  اسنان 
عبد الرحمن  )جراحة 

 العظام (

3 

 مركز بنون الطفال االنابيب وامراض النساء والتوليد :.

واعيدمال االزمن  الرقم االسم  التخصص 

 1 د.نهله ادريس عبد هللا نساء وتوليد - -

 2 د. محمد عبد الغفور  نساء وتوليد - -

 3 د. علوية محمد عثمان نساء وتوليد  - -

 4 د. محمد عوض أحمد نساء وتوليد - 

م 10 – 7مساء   ظ 2 – 9صباحا     5 د.عوض عبد الرحمن  نساء وتوليد 

 *مجمع عيادات العزوزاب

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

 السبت صباحا   ماعدا الجمعه
 ويوميا  مساء  

 
 اسنان

احمد ابراهيم .د
 عرزون

1 

 االحد واالربعاء صباحا   -
 يوميا  مساء  عدا الجمعه واالحد

 
 اسنان

معتصم محمد علي.د  2 

 يوميا  صباحا  عدا االحد واالربعاء -
 يوميا  مساء  عدا الجمعه

 
 اسنان

عليحافظ محمد .د  3 

حافظ يحي محمد .د اسنان - -
 يحي

4 

معتصم محمد علي.د اسنان - -  5 

 *مركز زمزم  الطبي الخيرى 

 الرقم  االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ2:30ص الي8من  علم ابراهيم.د عمومى صباحا     1 

م10م الي 6من  طارق عبدهللا.د عمومى مساء     2 

 *مجمع التسنيم الطبى



  

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. فخر الدين حمزة باطنية االثنين والثالثاء صباح

د. بابكر الزين  اطفال الثالثاء 
 الشفيع

2 

د. سالفة محمد  جلدية االحد صباح
 عثمان

3 

 4 د. عبد الكريم ادريس جراحة عامة االربعاء صباح

بابكرد. الشيخ   اشعة وموجات صوتيه االربعاء والخميس صباحا    5 

 6 د. محمد جالل عظام الثالثاء صباح

 7 د. محمد يوسف نساء االحد واالربعاء صباح ومساء

 8 د. تسنيم عز الدين اسنان يوميا  عدا الجمعة 

 9 د. سارة الرشيد اسنان يوميا  عدا الجمعة 

 10 د. عزة محمد اذن وانف وحنجره الحد صباح

الدينمحمد شمس  عمومى يوميا   صباح ومساء  11 

 12 د. منال عبد العظيم عمومى يوميا   صباح ومساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفيات امدرمان



  

 *مستشفى طيبة

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د . نهله الطاهر  باطنية الخميس صباحا  

االربعاء  -االثنين  صباحا    2 د.نزار الطيب دفع هللا باطنية 

 االثنين والخميس مساء

الثالثاء -االحد صباحا    3 نور احمد الشريف باطنية 

 4 امين ابراهيم البيلي باطنية االحد مساء

 5 عبد الرافع ميرغنى باطنية الثالثاء مساء

 6 محمد الفاتح ميرغنى باطنية السبت صباحا

 االربعاء مساء

 مساء  
 

اخالص احمد.د اطفال االربعاء والخميس  7 

الثالثاء والجمعةيوميا  عدا  صباحا    8 د. خنساء عبد المحمود  اطفال 

السبت واالحد واالثنين 
 والثالثاء مساء  

 9 د. بدر الدين عبد هللا اطفال الثالثاء صباحا  

 10 عبد الرافع خالد اطفال االثنين 

السبت واالثنين والثالثاء 
 واالربعاء مساء  

محمد حسينابتهاج .د نساء وتوليد  السبت صباحا    11 

عبدالواحد احمد المليح.د نساء وتوليد االثنين والخميس  صباحا    12 

الخميس -االحد  مساء  13 امين الخير  نساء وتوليد 

م4:30:6:30الخميس   14 د. تيسير ادم احمد ادم نساء وتوليد االحد واالربعاء صباحا   

 15 د. أحمد رحمة هللا نساء وتوليد الثالثاء صباحا  

واالثنين والخميساالحد  صباحا   د. نهي عبد هللا السيد  جلدية 
 محمد        

16 

 17 د. حسن برير مسالك بوليه االثنين  صباحا  

 18 بدر الدين عبد الوهاب  مسالك بولية االربعاء مساء

م 6  19 د. انيل كومار مسالك بوليه االحد 

 20 معاذ احمد  جراحة السبت م

 21 عبد العظيم االمين  جراحة الخميس صباح الثالثاء مساء

الثالثاء  -االحد  ص  22 حسن عبد الكريم صالح جراحة 

االربعاء  -االثنين  ص  23 الريح سنهورى  جراحة 

 االثنين  م

 24 عثمان ادريس الحاج  جراحة خميس مساء



  

االربعاء  -االحد  مساء  25 عصام بشرى الطاهر جراحة 

 26 من هللا الطاهر جراحة اطفال  الثالثاء  مساء

 27 عبد العظيم االمين  جراحة الخميس صباحا الثالثاء مساء

 28 عمر الحنان  جراحة عظام  السبت ص

 29 محمد امام جراحةعظام  االثنين  م

 30 مرتضي االدريسي  جراحة عظام  الخميس م

االحد-الثالثاء -االربعاء  ص  31 غسان محمد الهادى  عظام 

االربعاء-السبت  م  

 32 هشام الجاك  عظام الثالثاء م

الثالثاء-االحد  ص  33 عثمان ادريس عظام واصبات  

الموجات الصوتية والدوبلر       -العالج الطبيعي  -موجات القلب  :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

0157834240تلفونات لالستفسار :   

 *مستشفى النيل للعيون 

 الرقم  االسم المواعيد الزمن

 1 د. وصال عابدين يوميا  عدا الخميس والجمعة صباح ومساء

 2 د. يحي عروه  يويما  عدا االثنين والجمعة  صباح ومساء

 3 د. عمر الفاتح االثنين والخميس مساء

 4 د.سندس محمد النور االثنين  صباح

 5 د. أحمد المعتصم الثالثاء  مساء

 مستشفى تقي 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

صباحا10 )كلي(باطنية السبت واالثنين واالربعاء   1 د. ناصر نجم الدين 

مساء8-صباحا10:30  2 د. رحاب مأمون باطنية االحد والثالثاء والخميس 

صباحا10 )جهاز باطني كل االسبوع 
 هضمي(

 3 د. عفاف محمد اسماعيل

ظ12 باطنية)مخ  االثنين 
 واعصاب(

بكر بشيرابو   4 

انتصار محمد احمدد. نساء و توليد كل االسبوع -  5 

الخميس  -الثالثاء  -السبت  مساء
م8  

 6 د. محمد االمين نساء و توليد



  

 الخميس -االحد  -السبت  كل االسبوع مساء
 صباحا

الفاتح علي الحسن.د جلدية  7 

صباحا11يوميا  - عبد الرحمن الزاكي.د مخ واعصاب   8 

االسبوعكل  8مساء  9 د. عمر اسماعيل جراحة عامة 

الخميس -الثالثاء  -السبت صباح  10 عثمان ادريس جراحة عامة 

مساء7 االثنين-السبت   مسالك بوليهجراحة    11 د. انيل كومار 

مساء8  -الثالثاء  -االثنين  -االحد  
 الخميس

 12 غسان الجزولي جراحة عظام

ص11االحد  -السبت  جراحة عامه  
 ومناظير

 13 عبد الرحمن المكى

صباح10 عوض مكاوي.د اسنان كل االسبوع عدا الخميس   14 

ظ12 االربعاء -االثنين  -السبت   ح ابوالعالصال.د عيون   15 

ص11كل االسبوع  صباح  16 د. صالح عطا المنان اذن وانف وحنجره 

الثالثاء -االثنين  -االحد    17 صفاء مصطفي السراج اذن وانف وحنجره 

مساء6السبت   18 غازى محمد نور اذن وانف وحنجره 

محمد عبدالقادر هالل.د تحاليل - -  19 

نصر الدين عبدالرحمن.د تحاليل - -  20 

اشعة والموجات  - -
 الصوتيه

الفاتح سر الختم.د  21 

اشعة والموجات  - -
 الصوتيه

عوض عبدالرحمن.د  22 

ظ2الي  9من -  
مساء  -  

واالربعاءالسبت واالثنين -  
يوميا  عدا الجمعه-  

 قلب
 

علي يونس محمود.د  23 

محمد الحسن ابو .د قلب إستدعاء -
الزلز  

24 

م5ظ الي 12من  االورام والطب  يوميا   
 النووى

محمد عثمان ابرسي.د  25 

الطيب عبدالرحمن. د تخدير    26 

فايزه سعد عمر. د تخدير    26 

شريف نور الدين. د تخدير    27 

 

 



  

 *مستشفى ام درمان للوالدة

 الرقم االسم المواعيد الزمن

 1 د. محمد الحسن االحد -

 2 د. كميل كامل االحد -

 3 د. عماد عبد هللا االحد -

 4 د. عبد هللا محجوب االثنين -

 5 د. أحمد يعقوب االثنين -

 6 د. امين الخير الثالثاء -

 7 د. أحمد يعقوب الثالثاء -

مصطفى صابونابي د. االربعاء -  8 

 9 د. فرح اسماعيل االربعاء -

 10 د. محمد حسين االربعاء -

 11 د. سيف البحر الخميس -

 12 د. عاطف فزاري الخميس -

 13 د. صالح ابراهيم الخميس -

 مستشفي يستبشرون 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
الدين حسينكمال  عظام كل االيام عدا الجمعه صباح          1 

 2 عثمان ادريس عظام كل االيام عدا الجمعه مساء

الخميس -الثالثاء -السبت ظهر  3 محمد احمد السيد عظام 

الخميس  -االربعاء  
 مساء         

 – االثنين– االحد -السبت
صباح - الثالثاء  

 4 طارق فتحي شلبي  باطنية

االثنين -االحد  –السبت  مساء          5 الوليد هارون باطنية 

الثالثاء   -االحد  
 مساء       

 االربعاء– االثنين – السبت
  مساء – صباح الخميس –

 6 امير عبد الرحمن مسالك بولية 

الثالثاء –االحد  صباح  7 عصام مزمل  مسالك بولية 

مساء-الخميس  -االثنين –االحد  –السبت  
 صباح

محمود عبد هللا     جراحة
 السعيد  

8 

الخميس -السبت مساء  9 عاصم جراحة 

 –الثالثاء  –االثنين  –االحد  مساء
 االربعاء          

 10 اسامة كامل جراحة

مساء  –االربعاء  –االثنين  –صباح –السبت    11 دينا محمد طاهر     نساء وتوليد



  

 مساء          

 12 االمين الخير  نساء و توليد السبت            مساء  

الخميس  –االربعاء –الثالثاء 
ظهر –  

صباح–االحد           13 مجاهد الجالبي نساء وتوليد 

الخميس مساء –االحد   14 شذي تاج الدين  نساء و توليد االربعاء صباح       

الثالثاء      –االثنين  صباح  15 ساره عصمت نساء وتوليد 

الثالثاء مساء –االحد   والجمعه االحد عدا االيام كل 
        الصباحية الفتره

 16 اخالص احمد دلدوم االطفال

الخميس  –السبت  مساء  17 فاطمة شرحبيل  اطفال 

الثالثاء      –السبت  صباح  18 نهي عبد هللا  جلدية 

 – الخميس عدا االيام كل مساء
           الجمعه

 19 زهير النعيم جلدية

حسنعائشة  جلدية االربعاء       صباح  20 

الخميس -الثالثاء  –السبت  مساء اذن وانف  
 وحنجره

 21 يوسف ابراهيم

 22 محمود المتولي  اسنان كل االيام عدا الجمعه  صباح        

االربعاء مساء –االثنين  االحد ظهر  23 عزه عصمت اسنان 

الخميس -الثالثاء  مساء  24 ابو بكر اسنان 

االثنين    –السبت  مساء  25 هويدا نفسية 

                                اسنان -اشعه مقطعيه  -رنين مغنطيسى  :الخدمات المتوفره بالمستشفي 
                                              

0183237805 - 0183237804تلفونات لالستفسار :   

 مستشفي يستبشرون 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
 1 محمد الفاتح  باطنية  يوميا عدا السبت والخميس مساء               

الثالثاء  -االثنين  -السبت  صباح   2 مها محمد حسن  باطنية  

 3 صفاء السراج  انف واذن وحنجرة الثالثاء واالربعاء  مساء

 4 السيد عثمان  جلدية  يوميا عدا السبت والخميس مساء 

 5 انعام هاشم  نساء وتوليد  يوميا عدا السبت والخميس  مساء             

 6 اسامة الفيل  مسالك بولية  يوميا عدا الخميس  صباح ومساء

 مستشفي حراء 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
-االربعاء –االحد –السبت  صباح       

 الخميس
 1 بشير الزين باطنية

 2 اسامه عبد هللا باطنية يوميا مساء

الثالثاء  –االثنين  صباح  3 محمد الحسن باطنية 



  

الخميس مساء–الثالثاء  االربعاء    –االحد –السبت  
 صباح

 4 عصام الدين االمين مسالك بولية

مساء   –الثالثاء  صباح -السبت   اذن وانف  
 وحنجره

 5 منال مبارك

 6 محمد احمد  نساء وتوليد من السبت الي االربعاء صباح

 7 عبير عوض نساء وتوليد الخميس صباح

الخميس -االحد مساء  8 فتحية اليسع نساء وتوليد 

االربعاء –االثنين  مساء  9 محمد اسماعيل نساء وتوليد 

االربعاء   –االثنين –السبت  مساء

  
 10 محمد سعيد موجات صوتية

االربعاء        –االثنين  صباح العدار فتحى عظام   11 

 12 وقيع هللا رسم قلب يوميا                 صباح

الخميس  –الثالثاء –االحد 
 مساء

  االربعاء عدا االيام كل
 صباح

 13 بشري النعيم اسنان

االربعاء       –االثنين  مساء  14 ايمان حسن اسنان 

 15 محمد حسن الجزولى اسنان السبت            مساء

 *مستشفى شفاء العليل

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

حسب هللاد. علي ابكر  باطنيه يوميا  عدا صالة الجمعة م  1 

االربعاء -االثنين  -السبت  م  2 د.زينب حامد الرشيد اطفال 

الثالثاء -االحد م  3 صافي الدين اطفال 

م8  4 د.امل هللا جابو نساء وتوليد الخميس 

م8 الحدا   5 د. أحمد رحمة نساء وتوليد 

ص 10  6 د. عبد الواحد أحمد المليح نساء وتوليد الثالثاء 

م8 االربعاء -ثالثاء ال   7 د. عبد العزيز بابكر نساء وتوليد 

ص 10 الخميس-الثالثاء-السبت   8 د. سلوى صالح جلدية 

صباحا10الجمعة  م8:00االحد واالربعاء    9 د.متوكل محمد ادم جراحة عامة 

 10 ابراهيم عبد هللا جراحة عامة االثنين مساء

 11 د. صخر السيد جراحة عظام الثالثاء بعد صالة المغرب

 12 خالد عبد هللا نفسية السبت مساء

 13 ندي احمد قناوي اذن وانف وحنجره الخميس مساء

 



  

  *مستشفى الدسوقى

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

االربعاء -االثنين  مساء الشفيعد. سمية محمد  باطنية   1 

 -االربعاء  -الثالثاء  -االحد  صباحا
 الخميس

 2 د. عاطف محمد أحمد باطنية

خميسال -ثالثاء ال -السبت  مساء  3 د. نور أحمد الشريف باطنية 

اصباح  4 د. رحاب مامون باطنية السبت 

الثالثاء -االثنين  صباحا  5 د. جاه هللا محمد نور عظام 

والسبت كل االيام عدا الجمعه مساء  6 د. فتحي خضر العدار عظام 

صباحا -االربعاء  مساء -السبت   هللاد. حسن عبد  عظام   7 

 -االثنين  -السبت 
الخميس  -الثالثاء 

 مساء

خميسال-ثالثاء ال -االحد  -السبت   
اصباح  

 8 د. نسيبة الحسن الضو نساء وتوليد

االربعاء -االثنين  صباحا يوسف وهبهد.  نساء وتوليد   9 

الثالثاء -السبت  صباحا  10 د. عز الدين البالل جراحة عامة 

الخميس -الثالثاء  -السبت  مساء  11 د. إمام ابراهيم جراحة عامة 

 12 د.الريح السنهورى جراحة عامة االربعاء مساء

االثنين -االحد   
 مساء

االربعاء -االثنين  -االحد   
 صباحا

 13 د.اسامه اديب جراحة عامة

االربعاء -االثنين  -السبت  مساء  14 د. رشا علي إديس اذن وانف وحنجره 

 *مستشفى ليبيا التخصصى 
 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

االربعاء -االثنين   -االحد    1 د. حسين عبد الرحمن باطنية 

الخميس-االربعاء  -االثنين   
 مساء  

الخميس صباحا   -االثنين  -السبت  نبيل فهيم منيرد.  باطنية   2 

الخميس -الثالثاء  - السبت صباحا    3 د. صديق عبد الحميد باطنية 

االحد واالثنين واالربعاء والخميس  الخميس مساء  
 صباحا  

 4 د. بدر الدين عبد هللا اطفال

 5 د. حليمة ابراهيم اطفال السبت والثالثاء صباحا  

اللطيفد. ايات عبد  اطفال يوميا عدا الخميس مساء    6 

محمد بشيرد.  عظام  صباحا    7 



  

 8 د. خالد خليفة عظام االربعاء صباحا  

ى عبدالقادرد. سام نساء وتوليد  مساء  9 

 10 د. محمد أحمد نساء وتوليد يوميا  عدا الجمعة مساء  

د. مستر أشرف محمد  مسالك بوليه السبت واالثنين واالربعاء مساء  
 الحسن

11 

واالثنين والخميسالسبت  مساء    12 مستر يوسف ادم جراحة عامة 

على وداعهمستر  جراحة عامة  صباحا    13 

اذن وانف   صباحا  
 وحنجره

سامى. د  14 

حضانة اطفال  -اظير المسالك البولية من :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

                              0908334188 تلفونات لالستفسار :

 *مستشفى وعد التشخيصى

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. عبد الحي الخير باطنية صباح مساء

 2 د. مجدي عبيد باطنية صباح مساء

 3 د. حمدان مصطفى باطنية صباح مساء

 4 د. علي يونس باطنية صباح مساء

 5 د. أمين البيلي باطنية صباح مساء

 6 د.هاشم محمد الحسن باطنية صباح مساء

 7 د. فتح الرحمن حسن اطفال صباح مساء

 8 د. ابراهيم محمد نور اطفال صباح مساء

 9 د. جالل الدين صديق اطفال صباح مساء

 10 د. مي أحمد محمد نساء وتوليد صباح امساء  

 11 د.نهلة ادريس عبد هللا نساء وتوليد صباح مساء  

 12 د. علي عبد القادر نساء وتوليد صباح مساء  

 13 د. مجدي نمر نساء وتوليد صباح مساء  

 14 د. شادية موسى نساء وتوليد صباح مساء  

 15 د. دفع هللا محمد جلدية صباح مساء  

 16 د. الفاتح علي حسن جلدية صباح مساء  

 17 د. ميرغني علي سعد جراحة صباح مساء



  

 18 د. محمود النيل جراحة صباح مساء

مكنوند. عصام  جراحة صباح مساء  19 

 20 د. عثمان ادريس جراحة صباح مساء

 21 د. أحمد النصري جراحة المسالك البولية  صباح ومساء

 22 د. ميرغني علي سعد جراحة المسالك البولية  صباح مساء

 23 د. عز الدين المدينة جراحة المسالك البولية  صباح ومساء

كومارد. انيل  جراحة المسالك البولية  صباح ومساء  24 

 25 د. علي الشيخ جراحة المسالك البولية  صباح ومساء

 26 د. روماني جرجس جراحة العظام  صباح ومساء

 27 د. ازار عباس جراحة العظام  صباح ومساء

 28 د. شمس الدين جراحة العظام  صباح ومساء

 29 د.احمد وقيع هللا جراحة العظام  صباح ومساء

االطفالجراحة   صباح ومساء  30 د. الصادق كورينا 

 31 د. سامي عبد الدائم جراحة االطفال  صباح ومساء

 32 د. عبد الرحمن الزاكي جراحة عامه صباح مساء

 33 د. أبوبكر دراج جراحة عامة صباح مساء

 34 د. عثمان مختار اسنان صباح مساء

 35 د. عادل المبارك اسنان صباح مساء

وحنجرهاذن وانف  صباح مساء  36 د. مضر ابوسبيب 

 37 د. ميسون مصطفى اذن وانف وحنجره صباح مساء

 38 د. الطيب الوسيلة قلب صباح مساء

 39 د. فائزة سعد عمر تخدير  

 40 د. شريف كمال الدين تخدير  

 41 د. مصعب احمد تخدير  

 42 د. الطيب الخبير تخدير  

 43 د. كرمك مهدي تخدير  

 

 

 



  

 مراكز ام درمان

 

 *مركز حراء الطبي

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

-االربعاء-االحد-السبت صباحا  
 الخميس

بشير الزين.د باطنية  1 

حسنالمحمد .د باطنية االثنين والثالثاء صباحا    2 

 3 د. اسامة عبد هللا باطنية يوميا  ماعدا الجمعه مساء  

ابو طالب محمدد.  باطنية السبت والثالثاء بحرى مساء    4 

غزالي عبد القادر.د باطنية االحد واالثنين مساء    5 

االحد والثالثاء والخميس  االربعاء والخميس مساء  
 صباحا  

 6 د. جالل محمد نور باطنية

مساء   10-8 الخميس-الثالثاء-االثنين  جهاد عبد المنعم.د اطفال   7 

 8 د. سلوى هاشم اطفال من االثنين الي الخميس مساء  

 9 د. يوسف محمد اطفال السبت واالحد مساء  

 10 د. منى حسن اطفال االثنين والخميس صباحا  

فتحي العدار.د عظام االثنين واالربعاء صباحا    11 

 12 د. عمر االمين عظام السبت واالربعاء مساء  

حامد محمد احمد.د نساء وتوليد يوميا  ماعدا الجمعه صباحا    13 

الخميس-االربعاء-االحد صباحا   ناهد عبد الرحمن.د نساء وتوليد   14 

صباحا   الثالثاء-االثنين االربعاء مساء    15 د. اميمة محمد أحمد نساء وتوليد 

الثالثاء-السبت مساء   فقير اسماء احمد.د نساء وتوليد   16 

 17 ندى أحمد نساء وتوليد االحد واالثنين والخميس مساء  

الخميس -االربعاء-االثنين
مساء   10-8  

صباحا   11 االثنين-االحد نهي محمد.د جلدية   18 

 19 د. عائشة حسن جلدية الثالثاء والسبت صباح ومساء

السبت واالحد واالربعاء  الثالثاء والخميس مساء  
 صباحا  

 20 د. عصام االمين مسالك بوليه

ظ10-12 عبدالرحمن عباس.د مخ واعصاب السبت   21 

والثالثاء والخميساالحد  مساء    22 د. عبد الباقي محمد جراحة عامة 



  

 23 د. أحمد عبد اللطيف جراحة المسالك البولية االربعاء صباح 

ص11-8 الثالثاء-السبت  ساره محمد.د اسنان   24 

ص11-8 الخميس-االثنين-االحد  محمد سيف الدين.د اسنان   25 

مساء  11-8 الثالثاء-السبت  المنعمكمال عبد .د اسنان   26 

مساء  11-8 -االربعاء-االثنين-االحد 
 الخميس

محمد سيف.د اسنان  27 

ظهرا   2-12 ام درمان –االربعاء  عماد اسماعيل.د اسنان   28 

الثالثاء -االثنين-االحد
 مساء  

السيد ارويد.د اسنان الثالثاء صباحا    29 

مساء  10-8 الخميس-االربعاء-السبت  محمد الجزولي.د اسنان   30 

ظهرا   2-10 الخميس-االثنين-االحد-السبت  بشري النعيم.د اسنان   31 

مساء   10-8 االثنين-السبت  اريج جالل.د اذن وانف وحنجره   32 

مساء   10-8 عبد الناصر احمد.د اذن وانف وحنجره الثالثاء   33 

االحد والثالثاء والسبت  صباح ومساء
بحرى-واالربعاء   

 34 د. بثينة أحمد اذن وانف وحنجره

مساء   8:30 محمد نميري .د اشعة والموجات الصوتية يوميا     35 

مساء  11-9  - االربعاء-االثنين-السبت 
 بحرى

عبدالمنعم ناصر.د اشعة والموجات الصوتية  36 

 مركز صحي الحاجة زينـب 
 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

االربعاء -االثنين  -السبت   قندولعثمان محمد علي  باطنية   1 

الثالثاء -االثنين  -االحد    2 ماجدة محمد فرح عيون 

 3 لبابة عبد الرحمن عبد الرحيم اسنان كل االيام عدا الجمعة مساء

 4 منال عبد الرحمن الجزولي اسنان كل االيام عدا الجمعة صباح

االثنين -االحد  -السبت    5 فاطمة ابسيد احمد اطفال 

 6 ابراهيم عدالن اطفال كل االيام عدا الجمعة 

 7 رندا مبارك شرفي جلدية الثالثاء 

 -االربعاء  -االثنين  -االحد  
 الجمعه

 8 محمد عبد هللا عبد الرسول نساء وتوليد

الثالثاء -االحد  -السبت  مساء  9 وفاء حميدان علي عمومي 

الجمعه -الخميس  -االربعاء  صباح  10 سامع عوض الحاج عمومي 

مساء-صباح   11 نمارق الزبير التجاني عمومي االثنين 



  

 12 االء أحمد عباس عمومي السبت مساء

الثالثاء مساء -االحد صباح    13 مروه أحمد مضوي عمومي 

 14 ايمان عمومي الخميس صباح

مساء -صباح   15 عوض هللا ادم عوض موجات صوتية كل االيام 

 *مجمع دكتور نجيب

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

م8يوميا  عدا السبت   محمد تاج السر.د باطنية وكلي   1 

م 8  2 د. عوض هللا حسن باطنيه السبت واالثنين واالربعاء 

م 8 سمية االسد.د اطفال االحد والثالثاء والخميس   3 

م 8 سامي عبد الدائم.د اطفال االحد والثالثاء واالربعاء   4 

م 8 نصر الدين عبد الكافي.د عظام من االحد الي االربعاء   5 

ظ 2:30يوميا   االثنين والخميس مساء   سيف البحر.د نساء وتوليد   6 

ظ 2:30السبت واالربعاء  االثنين والثالثاء مساء   هند ابراهيم المبارك.د نساء وتوليد   7 

م 8يوميا   السبت واالثنين واالربعاء  
ظ11  

 8 د. أحمد عمار ميرغني نساء وتوليد

م 8  9 د. نجاة بابكر عبيد جلدية يوميا  عدا الخميس 

م8  10 د. عثمان الرشيد مخ واعصاب يوميا  عدا الخميس 

م 8أحد واالثنين والثالثاء    11 د. بدر الدين عبد الوهاب جراحة مسالك بولية 

م 8االحد والثالثاء   جراحة المخ  
 واالعصاب

 12 د. محمد عوض

 13 د.الريح السيد جراحة عامة يوميا  عدا الخميس إستدعاء

م 8  14 د. امام ابراهيم محمد جراحة عامة يوميا   

مساء   8 االربعاء-االثنين-السبت  طارق صديق حمزه.د اسنان   15 

م 8  16 د. ريم عبد الرؤف اسنان االحد واالثنين واالربعاء 

ظهرا   12:30 من السبت الي الخميس عدا  
 االحد والجمعه

مضر ابوسيب.د اذن وانف وحنجره  17 

مساء   8  18 د. مامون نور الدين اذن وانف وحنجره يوميا  عدا الخميس 

م 8 بشير قسم السيد.د اذن وانف وحنجره يوميا  عدا الخميس   19 

السبت واالثنين 
م 8والثالثاء   

 11السبت واالثنين واالربعاء 

 ظ

اشعه وموجات 
 صوتيه

 20 د. عمر يعقوب

م 8 تجميلجراحة  يوميا    علي ادريس.د   21 



  

 *مركزالتهامى الطبي

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

نيةباط - مساء  1 د. الصادق ابراهيم 

 2 د. الباقر الفيل باطنية صباح -

 3 د. خنساء محمد باطنية صباح -

 4 د. تاج الدين موسى باطنية - مساء

 5 د. بله أحمد باطنية - -

إبراهيم د.إشراقة باطنية - مساء  6 

 7 د.أمال مصطفى باطنية - -

 8 د. سلمي مأمون باطنية - مساء

 9 د.مصعب محمد عبد هللا عظام - مساء

د. محمد عنايت عبد  عظام - مساء
 الحميد

10 

د. حنان محمد عبد  نساء وتوليد صباح مساء
 العزيز

11 

 12 د. جعفر محمد خوجلي نساء وتوليد - مساء

وتوليدنساء  صباح -  13 د. سمية يوسف 

 14 د. إيناس الجيلي جلدية - مساء  

 15 د. رندة مبارك شرفي جلدية - مساء  

 16 د. أحمد محمود احمد مسالك بوليه صباح -

 17 د. هيثم يوسف جراحة عامة - مساء

 18 د. سالي عبد الرحمن اذن وانف وحنجره - مساء

 19 د.رشا علي ادريس  صباح -

صفاء السراج د.  - مساء  20 

اشعه وموجات  يوميا   صباح ومساء
 صوتية

 21 د. الشاذلي نادر

 22 د. خالد عبد هللا موسى  يوميا   صباح ومساء

د. مروان أحمد صويلح  عمومى يوميا   صباح ومساء
 )نائب اختصاصي( أسنان

23 

 24 د. محمد ماهر )أسنان( عمومى يوميا   صباح ومساء

د. عصام ادار عشيري  عمومى يوميا   صباح ومساء
 )اسنان(

25 



  

 26 د. والء سيف عمومى يوميا   صباح ومساء

 27 د. فتحية علي عمومى يوميا   صباح ومساء

 28 د.عثمان ابراهيم عمومى يوميا   صباح ومساء

 29 د. عمرو ازهري عمومى يوميا   صباح ومساء

 30 د. علي حامد عمومى يوميا   صباح ومساء

 *مركز الرومي

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

 1 د.أحمد ابو سبيب باطنية - -

 2 د. الزالل محد عجيمي باطنية - -

 3 د. محمد أحمد االحمر باطنية - -

 4 د. امال عثمان دبدوب اطفال - -

 5 د. خنساء عبد المحمود اطفال - -

 6 د. صفاء عثمان محمد اطفال - -

العليمد. ايهاب فتح  عظام - -  7 

 8 د. امل هللا جابو نساء وتوليد - -

 9 د. نازك نصر الدين الشيخ نساء وتوليد - -

 10 د. اسمهان عبدالباقي نساء وتوليد - -

 11 د. نهى عبد هللا السيد جلدية - -

د. عبد الباقي محمد أحمد  عيون - مساء
 علي

12 

 13 د.سيد أحمد التني عيون صباح -

ماجدة محمد فرح د. عيون - مساء  14 

 15 د. محمد ابراهيم عيون - مساء

اذن وانف  - -
 وحنجره

 16 د. خالد محمد فضل

 17 د. معاذ حسين جراحة عامة - -

 

 

 



  

 مستشفيات بحري

 *مستشفى الريحان 

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

ظ 12االربعاء  كل االسبوع عدا الجمعه  
مساء( -)صباح   

الزينبشير  باطنية  1 

م8االربعاء -االثنين     2 الحسن احمد علي باطنية 

م8االربعاء  -االثنين  ص9يوميا عدا الجمعة    3 د. الهام عباس  اطفال 

م 8  4 د. ثناء االقرع اطفال السبت  

مساء8  5 د. مصعب الخضر  اطفال االحد والخميس 

ظ12 الثالثاء -السبت    6 حسن عبد الرحيم   عظام 

م4  7 مصعب عظام االربعاء 

ظ 2:00  8 د. فتحي العدار عظام الثالثاء 

م 8الخميس  -ظ2االربعاء  ظ 2االحد  -ظ 12-السبت  

م8-ظ2الثالثاء   

د. الزهراء عبد الرحمن  نساء وتوليد
 حامد

9 

م  8االثنين    10 احمد رحمه هللا  نساء وتوليد 

م8 االربعاء  -االحد    11 صالح الحاج  نساء وتوليد 

م8  12 د. عبد الرازق يوسف  جراحة عامة السبت  والثالثاء 

م 8 االحد واالثنين واالربعاء  
 والخميس

 13 د.عمر محمد  جراحة عامة

م7 -الثالثاء  -االحد  -السبت  
 الخميس 

 14 بالل مجذوب حامد موجات 

صباح10  15 سمية محمد صالح الموجات الصوتية كل االسبوع عدا الجمعه   

صباح11 الكلي والمسالك  كل االسبوع عدا الجمعه   
 البولية 

 16 امير عبد الرحيم

م4  17 اسحق قدروه احمد  الجلدية كل االسبوع عدا الجمعه   

ظ12  18 اريج جالل الدين اذن وانف وحنجره السبت 

ص11 االربعاء  -االحد    19 معتصم وداعه هللا اذن وانف وحنجره 

ص11 االربعاء -االحد    20 قاسم الهندى عيون 

                             حضانه   -عنايه مكثفه  -مناظير مسالك بوليه  :الخدمات المتوفره بالمستشفي  
                                                      

0154886300تلفونات لالستفسار :   



  

 *مستشفى الرجاء للوالدة

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

الجمعه -يوميا عدا االحد    1 د. سمير لويس سليمان نساء وتوليد 

الخميس -السبت  االربعاء  
 صباحا

 2 د.أبو خالد يوسف  نساء وتوليد

الخميس -الثالثاء  صباحا  3 د.عبدالعزيز بابكر نساء وتوليد 

صباحا  االثنين  -االحد  -السبت    
 

 4 د. ايمن انس نساء وتوليد

 *مستشفى الفيحاء 

 الرقم االسم تخصص المواعيد الزمن

ظ12ص الي 10 االثنين-السبت  اعتماد محجوب اوشيك.د باطنية   1 

م9م الي 7:30 محمد حامد.د باطنية يوميا     2 

م9م الي 7:30 يوسف محمد الحاج.د اطفال يوميا     3 

م9م الي 7 محمد حسن.د عظام االحد   4 

م9م الي 7السبت واالثنين واالربعاء  السبت واالحدوالثالثاءوالخميس  
ظ1ص الي 1  

هويدا احمد محمد.د نساء وتوليد  5 

م9م الي 8 عبد الباقي عبد الرحيم.د جراحة عامة يوميا     6 

عبد المنعم محمد خير .د جراحة عامة إستدعاء -  7 

ظ 12 –ص  10:30الخميس  ظ الي 12:30السبت  
ظ1:30  

اذن وانف 
حنجرهو  

الصديقمحمد عوض .د  8 

 *مستشفى بشائر الخاص 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

صالح عثمان عبد هللا.د باطنية إستدعاء -  1 

 2 د. يوسف محمد الحاج اطفال إستدعاء -

علي عثمان علي.د نساء وتوليد - -  3 

 4 د. هشام جعفر  نساء وتوليد يوميا   صباح ومساء

الكريممصطفي عوض .د نساء وتوليد - -  5 

 



  

 مستشفي شرق النيل 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
الثالثاء  –االثنين  –السبت  8:30

االربعاء –  
عمرمحمد الحسن  عظام

 عكود
1 

الخميس -االحد  8:00  2 شرف الجزولى عظام 

االربعاء-السبت 9:00  3 محمد كرم هللا عظام 

الخميس -الثالثاء –االحد  9:00 محمود منتصر عظام   4 

-االثنين  9:00 يحى محمد شوقي عظام   5 

االربعاء –السبت  9:00 التوممحمد  شرف  عظام   6 

الخميس -االثنين 12:00 سليمان  خالد عظام   7 

 8 محمد خالد عظام الثالثاء 1:00

 9 سامي نقد عظام السبت 1:00

الخميس-الثالثاء–السبت  10:30  10 صالح عثمان الباطنية 

االربعاء -االثنين-االحد 9:00 محمد عبد السالم الباطنية   11 

 12 عصمت عبد الرحمن الباطنية االربعاء 2:00

الخميس-االربعاء    13 هندوية الباطنية 

- االربعاء عدا االسبوع كل 
 الخميس

 14 غزالي الباطنية

الثالثاء–السبت  9:00 المسالك البولية  
 والجراحة العامه

بهاء الدين  هانى  15 

 16 مجدي المسالك البولة  

االربعاء -االحد 10:30 المسالك البولية  
 والجراحة العامه

 17 معاوية محمد

-االحد-3:00- السبت 
-3:00 االثنين-9:00
 و االربعاء -3:00الثالثاء

3:00الخميس  

المسالك البولية 
 والجراحة العامه

 18 الطيب

المسالك البولية  السبت 1:00
العامهوالجراحة   

 19 شوقي

المسالك البولية  االثنين 11:00
 والجراحة العامه

 20 ايهاب

 21 سماح اطفال  

 22 سلمي اطفال  

-االحد –السبت  11:00  23 عبد المنعم  محمد اطفال 

الخميس -االثنين 10:30  24 حياه عثمان اطفال 

 25 مها جاد هللا اطفال الثالثاء 10:00

 26 نازك جراحة  

 27 وئام جراحة  



  

 المستشفى الدولى

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 عبد الرؤوفعامر .د باطنية حايوميا  صبا 

 2 د. السيد سر الختم باطنية االربعاء -االثنين  -لسبت ا مساء  

 3 د. عثمان الزبير باطنية الخميس-الثالثاء  -االحد  مساء  

غدد  -باطنية  االربعاء -االحد  
 سكرى -صماء 

 4 د. احمد االمين

غدد  -باطنية  الخميس مساء
 سكرى -صماء 

 5 د. خالد عبيد

 6 د. محمد عبد الملك باطنية الثالثاء -االحد  مساء  

 7 حافظ الشاذلي.د اطفال يوميا   صباحا  

 8 حافظ الشاذلي اسامة.د اطفال يوميا   م 6 – 3

 9 عبد هللا المطبعجي.د اطفال االثنين صباحا   والخميس مساء  

 10 جواد سيد أحمد.د عظام السبت واالثنين والثالثاء مساء  

 11 محمد كرم هللا.د عظام الي االربعاء من االحد مساء  

 12 د. آذر عباس عظام ظ 2الثالثاء  م 6االحد 

 د. مصطفى عباس الشيخ عظام ظ 12يوميا   الثالثاء مساء   ايوميا  عد
 

13 

 14 د.عمر عبدالحميد جراحه عامه استدعاء 

 15 د. عصام احمد عبدالجليل اطفالجراحه  االحد صباحا

 16 د. عصمت متولى جراحه عامه الخميس - الثالثاء صباحا

 17 د. اسامه كامل جراحه عامه الخميس -االحد  مساء

مناظير جراحه  االربعاء صباحا
 وامراض سمنه

 18 د. حذيفه االمين

 19 د. ابوبكر ابوالحسن جراحه عامه االربعاء -االحد  ظ1

 20 عبدالرحمند. عبدهللا  تجميلجراحه  الثالثاء -االحد  -السبت  مساء

 21 د.طالل جرقندى تجميلجراحه  السبت ظ1

االربعاء –السبت    28 ابراهيم اذن وانف وحنجره 

 29 ابراهيم سيد احمد جلدية يوميا عدا الخميس 

 30 ايمان عمومي  

 31 سامي عمومي  

 32 محمد االمين تجميل الخميس 11:00



  

قسم االسنان              -قسم العانية المكثفة  -قسم تفتيت الحصاوي  :الخدمات المتوفره بالمستشفي   

0185335094 تلفونات لالستفسار :  

 مستشفى اسباب التخصصى

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ 1 – 11  1 د. عبد الحفيظ محمد  باطنية السبت 

ظ 12  2 د. خديجة عبد الحكم  باطنية الخميس 

ظ 12 – 9  3 د. ميرغني محمد خير اطفال السبت  

ص 11 – 9  4 د. عاصم الطيب  عظام الخميس 

ظ 1 - 11  5 د. سحر المشرف  نساء وتوليد السبت 

م 9 – 6  6 د. نيفينعدلى نساء وتوليد الثالثاء والخميس  

م 9 – 6  7 د. أسماء فقيري نساء وتوليد االحد واالربعاء  

 8 د. محمد االمين سالم جراحة عامة عمليات فقط -

 9 د. كمال الزاكي جراحة عامة عمليات فقط -

 10 د. عبد العظيم حسين جراحة عامة عمليات فقط -

االشعة والموجات  إستدعاء 
 الصوتية

 11 د. احمد عبد العزيز

 12 د. محمد االمين سالم جراحة تجميل عمليات فقط   -
 

 *مستوصف الندى

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د.تاج االصفياء قسم هللا باطنية يوميا   صباحا  

م 6 – 8  2 د. هاجر عبد هللا  عمومى يوميا   

م 10 – 6   د. أميمة ابو العال عمومى يوميا   
3 

م 10 –م  8  4 د. إمتثال عمومى االربعاء 

 *مدينة البراحة الطبية 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

السبت واالثنين  صباحا    1 د. عثمان السيد باطنية



  

 واالربعاء والخميس

االحد واالثنين والثالثاء 
 والخميس مساء  

السبت والثالثاء 
 واالربعاء صباحا  

 2 د. رحاب االدريسي باطنية

واالثنين السبت  صباحا  
والثالثاء واالربعاء 

 والخميس

د. توفيق حسن  باطنية
 عشرية

3 

من السبت الي الخميس  السبت واالربعاء مساء  
 صباحا  

 4 د.مازن طــه باطنية

السبت واالربعاء  يوميا  عدا الجمعة مساء  
 صباحا  

 5 د.الجيلي ميرغني باطنية

من السبت الي االربعاء 
 مساء  

االحد واالثنين 
 والخميس صباحا  

 6 د. محمد االشرف باطنية

 7 د.حسن الساعورى باطنية  مساء  

 االحد صباحا  
 

 باطنية
 

 8 د. عادل البوشي

االحد واالثنين والثالثاء 
 والخميس مساء  

 باطنية االحد واالثنين صباحا  
 

 9 د. لبنى ابراهيم

 باطنية الثالثاء صباحا   االحد واالربعاء مساء  
 

عثماند. حنان   10 

 باطنية االثنين واالربعاء مساء  
 

 11 د. حيدر ساتي

السبت والثالثاء  االثنين  مساء  
 واالربعاء صبا  

 12 د. ياسر حمد عظام

االحد واالثنين  صباحا  
 والخميس

 13 د. عمر الحنان عظام

 14 د. محمد كرم هللا عظام السبت مساء  

االحد والثالثاء  مساء  
 واالربعاء

عبد العظيم  د. عظام
 موسى

15 

 16 د. محمد أحمد عظام االثنين مساء  

م 7 – 9:30 د. عزام عبد  عظام الخميس 
 الرحمن

17 

السبت واالثنين  صباح
 واالربعاء

 18 د. عفاف هباني نساء وتوليد

 19 د.أمتنان سماحة نساء وتوليد االحد صباح

 20 د.جيهان علي نساء وتوليد الثالثاء صباح

 21 د. ريمون منير نساء وتوليد االربعاء صباح

 22 د. سعاد مرسي نساء وتوليد الخميس صباح االثنين مساء  



  

السبت والثالثاء  مساء  
 والخميس

 23 د.صديق الروي نساء وتوليد

السبت واالثنين و  مساء  
 االربعاء

 24 د.سليمان عثمان نساء وتوليد

السيدد. أسامة قسم  نساء وتوليد االحد مساء    25 

 26 د. حيدر محمد جلدية االثنين واالربعاء صباحا  

 – 8:30االثنين واالربعاء 

م 7  

يوميا  عدا الثالثاء 
 صباحا  

د. ناجي شمس  مسالك بولية
 الدين

27 

د. عبد العظيم  مسالك بولية الخميس مساء  
 موسي

28 

 29 د. حسن عبد الكريم جراحة عامة من السبت الي الخميس صباحا  

مخ جراحة السبت صباحا   االثنين  واالربعاء مساء    30 د. علي العوض  

السبت والخميس  االحد والثالثاء مساء  
 صباحا  

 31 د. عمر عبد الحميد جراحة

من السبت الي الخميس 
 مساء  

السبت واالثنين 
 واالربعاء صباحا  

 32 د. محمد بكري جراحة

السنهوريالريح  جراحة االحد صباحا   الخميس مساء    33 

االحد والثالثاء  صباحا  
 والخميس

د.على ابراهيم ابو  جراحة
 فرجة

34 

 35 د. سامي عبد الدائم جراحة االربعاء صباحا   جراحة أطفال ومسالك

 36 د. محمد الحافظ جراحة من السبت الى االربعاء مساء  

 37 د. طارق عباس جراحة االحد والثالثاء مساء  

ظ 2 واالربعاءاالحد    38 د. مصطفى يعقوب عيون 

 39 د. قصي محمد عيون الخميس مساء  

ظ 12 – 9صباحا    40 د. اسامة محمد عيون الثالثاء 

السبت واالحد  مساء  
 واالربعاء

 41 د. أحمد محمود عيون

 42 د. هبه بشير محمد عيون االثنين مساء  

محمد الحسند.  اذن وانف وحنجره السبت صباحا   واالربعاء مساء    43 

 44 د. الطيب طه اذن وانف وحنجره من االحد الى الخميس صباحا  

 45 د. سناء حمدين اذن وانف وحنجره االحد واالثنين مساء  

 46 د.وفاء محمد اذن وانف وحنجره الخميس مساء  

د. ادريس عبد هللا  اشعه وموجات صوتية يوميا  مساء السبت والخميس صباحا  
 صالح

47 



  

اشعه وموجات   - صباح
 صوتية

 48 د. أحمد حسن

 49 د. أحمد االمين السكرى والغدد الصماء  صباح

السبت والثالثاء  مساء  
 والخميس

 50 د. وائل فيصل جراحة تجميل

صباحا   7:30 االحد واالثنين  
 واالربعاء

 51 د. علي أدريس جراحة تجميل

السبت واالثنين  صباحا  
 واالربعاء

نزار مصطفىد.  عالج طبيعي  52 

االورام وامراض الدم  االحد الثالثاء والخميس مساء  
 وزراعه النخاع

 53 د. طه محمد

 *مستشفى الدروشاب التخصصى

 الرقم االسم التخصص المواعيد  الزمن

 -الثالثاء  -االثنين  -
 االربعاء

 1 د. فتح الرحمن باطنيه

مجاهد فاروقد.  اطفال كل االيام عدا الجمعه -  2 

 3 د. رحاب محمد عثمان اطفال كل االيام عدا الجمعه -

 4 د. نزار السر نساء وتوليد كل االيام عدا الجمعه 

االربعاء -االثنين  - ابو  عبد هللاد. ابو بكر نساء وتوليد 
 شوك )طب الجنين(

5 

الخميس -االثنين  -  6 د. عفت دياب  جلدية 

المعطيعمر عبد  جراحة كل االيام عدا الجمعه   7 

الثالثاء -السبت  -  8 د. ابراهيم محمد خداد  اذن وانف وحنجره 

 9 متناوبين  عمومى كل االيام  

 *المركز التشخيصى المتطور

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

ظ 1 سمؤال عبد العزيز.د باطنية يوميا  عدا الجمعة   1 

ص 8:30 عثماند. عباس  باطنية يوميا  عدا الجمعة   2 

ص 9  3 د. محمد حامد باطنية السبت والخميس 

ص 11  4 د. لبنى الرضا باطنية السبت 

ظ 12  5 د.وجدان عبد الرحمن باطنية االحد واالثنين 



  

ظ 2الثالثاء  ص 10االحد والخميس    6 د. طاهر يوسف باطنية 

م 5  7 د. ابراهيم الحاج باطنية الثالثاء 

م 8  8 د.عادل فخري باطنية يوميا  عدا الجمعة 

م 7  9 د. امنة باطنية االحد 

م 6  10 د. ابوعبيده البالع باطنية االثنين واالربعاء 

م 5  11 د. محمد الحسن باطنية الخميس 

السبت واالثنين واالربعاء  مساء  
 والخميس

 12 د.محمد عبد الملك باطنية وقلب

ص 10 31 د. أحمد صالح اطفال السبت واالربعاء   

ص 10  14 د. بدرية عثمان اطفال االحد والثالثاء 

ظ 12  15 د. سراج الدين ابراهيم اطفال االثنين والخميس 

ص 10  16 د. فتحي خضر عظام السبت واالحد والثالثاء واالربعاء 

ع 3  17 د. طارق يس عظام السبت واالثنين والثالثاء والخميس 

م 7االحد واالثنين  ظ 2االحد   أسامةد. أسعد  عظام   18 

ص 10  19 د. عباس عثمان عظام االثنين والخميس 

ع 3  20 د. متوكل عبد القادر عظام االربعاء 

م 7  21 د.عصام رشوان عظام السبت 

ص 10االثنين  ظ 1السبت    22 د. محمد صالح جلدية 

ص 10:30  23 د. عفت دياب جلدية االحد والثالثاء 

ص 9 نورالدين ابراهيمد.  جلدية االربعاء والخميس   24 

م 8  25 د. محمد شيخ ادريس جلدية السبت واالثنين واالربعاء 

م 7  26 د. سوسن خليفة جلدية االحد 

االثنين والخميس 

ظ 12  
ظ2السبت واالحد   27 د. أمير مسالك بوليه 

ع 4ص واالربعاء  10الثالثاء  االثنين مساء   د. بدر الدين عبد  مسالك بوليه 
 الوهاب

28 

م 7االحد والثالثاء  ص 10السبت    29 د. هاشم الصانع جراحة عامة 

ص 12الخميس  ص 11االحد    30 د. اسامة كامل جراحة عامة 

ص 9الثالثاء  ص 11االثنين واالربعاء    31 د. السر عباس جراحة عامة 

م 7 السبت واالثنين واالربعاء  
 والخميس

 32 د. نبيل وهيب جراحة عامة



  

ص 9 الجمعة يوميا  عدا   33 د. نضال الباقر اسنان 

ص 11  34 د. عبد ربه عبد هللا عيون االحد والثالثاء 

ظ12 صافي الدين الطاهر.د اذن وانف وحنجره السبت واالحد واالثنين واالربعاء   35 

ص 9 مدينه محمد.د اذن وانف وحنجره الثالثاء والخميس   36 

م 8 وانف وحنجرهاذن  السبت واالحد والثالثاء واالربعاء  اريج جالل الدين.د   37 

م8 عادل فخري.د صدريه يوميا  عدا الجمعة   38 

ظ2 طالل جرقندي.د جراحة تجميل يوميا  ماعدا الجمعه   39 
ص 8:30االربعاء  ص 12االحد    40 د. عبد السميع نفسية 

 *مركز السودان التشخيصى 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. عبد اللطيف محمد  باطنية يوميا  عدا الجمعة صباحا  ومساء  

 2 د. عامر عبد الرؤوف باطنية يوميا  عدا الخميس والجمعة مساء  

قمر األنبياء الجزولي.د اطفال يوميا  عدا الجمعة صباح ومساء  3 

م 7  4 د.عصام رشوان عظام السبت 

محمود محمد حمد.د عظام يوميا  عدا الجمعة صباحا  ومساء    5 

عباس احمد يحي.د عظام يوميا  عدا الجمعة مساء    6 

أماني هاشم.د نساء وتوليد يوميا  عدا الخميس والجمعة مساء    7 

عوض السيد ختم السيد.د نساء وتوليد يوميا  عدا الجمعة صباحا  ومساء    8 

 9 د. عبد هللا المحجوب نساء وتوليد يوميا  عد الجمعة مساء  

الجمعةيوميا  عدا  مساء    10 د. إسحاق قدورة جلدية 

عبد الناصر السيد.د جراحة عامة يوميا  عدا الجمعة مساء    11 

ي جورجكمال صهيون.د جراحة عامة يوميا  عدا الجمعة مساء    12 

يعبد الوهاب اليس.د عيون يوميا   عدا الجمعة صباحا    13 

محمد العوض الصديقد.  اذن وانف وحنجره يوميا  عدا الجمعة صباحا  ومساء    14 

 مركز نور الهدي الطبي 

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن
م7االربعاء -االثنين  ص10السبت    1 تيسير حنفي  باطنية 

م7  2 ياسر حجازي  باطنية السبت  

ص10:30 االربعاء -االحد   3 ايناس محجوب  باطنية 



  

م7 الخميس -االحد   4 نزار فيصل  باطنية 

ص10:30 الثالثاء-االثنين   5 بشير الزين  باطنية  

ص10  6 عالء الدين الفكى  باطنية  الخميس  

ص10:30 االربعاء  -السبت    7 اسمهان الطيب نساء وتوليد  

ص11  8 رقيه حسن  نساء وتوليد االحد 

م7  9 حاتم السر نساء وتوليد االحد  

ظ12الخميس  ص10:30االثنين    10 دعاء بشير  نساء وتوليد 

ص9  11 حافظ هاشم  اطفال السبت  

ظ12 الخميس  -االثنين    12 بدرية  اطفال 

ظ12 االثنين   -السبت    13 حسن عبد الرحيم  عظام  

ظ12:30  -االربعاء  -االحد  
 الخميس      

 14 اسعد اسامة  عظام 

ظ2  15 فتحي خضر  عظام  الثالثاء      

ظ12 الخميس -الثالثاء  -االحد   16 احمد عبد اللطيف  مسالك بولية  

ص10 االثنين  -السبت    17 نازك مجذوب  جلدية  

ص10:30  18 عبد هللا عثمان  جلدية الخميس      

ظ12  19 سمؤال عبد العزيز  قلب  االحد       

مساء5 الخميس      -الثالثاء   20 حسن الساعورى  قلب 

ص10:30 الخميس    -السبت    21 محمد رملي  اذن وانف وحنجره 

ص10:30  22 ابراهيم بابكر  اذن وانف وحنجره االحد           

م7:30 االربعاء  -السبت    23 عبد العظيم االمين  جراحة 

ظ12 الخميس    -الثالثاء     24 عبد السميع محمد نفسيه  

م5-ص10  25 مايسة  عيون  السبت         

م5-ص10 الثالثاء     -االحد    26 دالل  عيون 

م5-ص10 الخميس  -االثنين    27 منتصر  عيون 

م6-ص10  28 ياسر عيون االربعاء         

معمل متكامل                              -قسم متكامل للعيون  :الخدمات المتوفره بالمستشفي 
          

0120348118تلفونات لالستفسار :   

 *مركز ام القرى جنوب

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

 1 د. أسامة احمد الحسن باطنية - -

 2 د.سناء الطيب ابراهيم اطفال  

 3 د. مها محمد سالم محمد اطفال  

 4 د. محي الفاتح عبد العزيز نساء وتوليد  



  

 5 د. خوجلي عثمان ابراهيم جلدية  

 7 د. سناء ابراهيم سعيد جلدية  

د. والء عوض دفع هللا  اسنان  
 البدوي
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 9 د. شهاب الدين حسن عبد هللا اسنان  

 10 د. محمد تاج السر اسنان  

 11 د. محمد يوسف محمد اسنان  

 12 د. ابوبكر عبد هللا عبد المجيد عيون  

محمد يوسف هجو.د اذن وانف وحنجره    13 

يونس الريح محمد.د عمومى    14 

 15 د. ريم محمد حسن عمومى  

سارة هاشمد.  عمومى    16 

 17 د. رانيا التوم فضل المولى عمومى  

 18 د. صالح الدين محمد عيسى عمومى  

 19 د. سلمي تاج الدين حسن عمومى  

 20 د. شهاب احمد ابراهيم عمومى  

 21 د. محمد علي االمين عمومى  

 22 د. مالذ عمر احمد عمومى  

 *مجمع وانا الطبي

 الرقم االسم التخصص المواعيد  الزمن

 1 د. رانيا عبد هللا باطنية السبت صباحا   الثالثاء والخميس مساء  

 2 د. إشراقة بشير عيسى باطنية السبت مساء االثنين واالربعاء مساء  

 3 د. بشير الزين باطنية االحد صباحا   االثنين واالربعاء مساء  

الثالثاء والخميس  االحد مساء  
 صباحا  

 4 د. عمر أحمد  باطنية

السبت واالحد واالربعاء  االحد مساء  
 صباحا  

 5 د. سموؤل عبد العزيز باطنية

السبت والثالثاء واالربعاء 
 والخميس مساء

 6 د. هدى  حامد باطنية االحد والخميس صباحا  

 7 د. نهى عبد الرحمن اطفال السبت والثالثاء صباحا   االحد والثالثاء مساء  

واالربعاء مساء  السبت   8 د. إبراهيم عبد القادر اطفال االثنين والخميس صباحا   



  

 9 د. إبراهيم حسن  اطفال االحد واالربعاء صباحا   االثنين والخميس مساء  

 10 د. مسعود احمد عظام يوميا  عدا الجمعة صباح ومساء

 11 د. محمد االمين  نساء وتوليد السبت والخميس صباحا  

والخميس مساء  السبت   12 د. ساره عبد الماجد نساء وتوليد الثالثاء صباحا   

 13 د.سعاد النور نساء وتوليد االحد صباحا   الثالثاء مساء  

 14 د. أحمد يعقوب نساء وتوليد االحد واالربعاء  مساء  

يوميا  عدا االحد  السبت مساء  
 والجمعة صباحا  

 15 د. محمد صالح جلدية

 16 د. أمير عبد الرحيم مسالك بولية يوميا  عدا الجمعة صباحا  ومساء  

 17 د.الفاضل عثمان مخ واعصاب السبت واالحد واالربعاء  صباحا  

 18 د. رشا رضا  مخ واعصاب الخميس صباحا   يوميا  عدا الجمعة مساء  

د. ضرار الصديق  جراحة عامة السبت واالربعاء  صباحا  
 علي

19 

 20 د. علي اليمني جراحة عامة االثنين والخميس صباحا   السبت والثالثاء مساء  

 21 د. صبري فخري جراحة عامة االحد صباحا   االثنين واالربعاء مساء  

 22 د. علي عبد هللا جراحة عامة الثالثاء صباحا   االحد والخميس مساء   

السبت واالثنين واالربعاء 
 مساء  

السبت واالثنين 
واالربعاء والخميس 

 صباحا  

 23 د.عثمان االمين جراحة عامة

 24 د. قيس محمد على اسنان يوميا  عدا الجمعة  صباحا  ومساء  

 25 د.احمد دفع هللا عيون يوميا  عدا الجمعة  صباح ومساء

السبت واالثنين  صباحا  ومساء  
 واالربعاء

 26 د. سيد سعيد اذن وانف وحنجره

واالثنين صباحا  السبت  االحد واالربعاء مساء    27 د. دعاء فتح الرحمن  عمومي 

االحد والثالثاء  صباحا  
 والخميس 

 28 د. هناء البشير عمومي

 29 د. هند تاج الدين عمومي السبت والخميس مساء  

 30 د.ريم محجوب عمومي االربعاء صباحا   االثنين والثالثاء مساء      

 *مركز نور الطبي

 الرقم االسم التخصص المواعيد الزمن

يوميا  عد الجمعة صباخا   الخميس صباحا  
 ومساء  

د. عبد الحكيم عثمان  باطنية
 جسور

1 



  

السبت واالثنين واالربعاء 
 مساء  

 2 د. ابو خالد نساء وتوليد االحد واالربعاء صباحا  

يوميا  عدا الخميس  مساء  
 والجمعة

 3 د.عبد العظيم مسالك بولية

 مركز االبتسامة الجميلة لطب وزراعة االسنان

واعيدمال الزمن  الرقم االسم  

الخميس  -الثالثاء  -االحد  مساء محمد عبد هللا .د   1 

االربعاء  -االتنين  -السبت  مساء   2 د. محمد عبد الجليل  

الخميس  -الثالثاء  -االحد  مساء   3 د. دعاء  

الثالثاء  مساء-صباحا   -والثالثاء  -االحد  -  4 د. منيره  

الخميس  -الثالثاء -السبت صباحا   مساء  5 د .سكينه )اخصائى اطفال (  

الخميس  -االربعاء  -االثنين  صباحا    6 د .رهام  

مساء  د . اشرف اخصائى تركيب  يوميا   
 اسنان 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ارقام مستشفيات الخرطوم

 مستشفيات ومستوصفات – الخرطوم:

 الرقم المركز الموقع الهاتف

 1 مستشفي بست كير الالماب 0916339647

 2 مستشفي الشيخ اركويت 0928227527

 3 مستشفي شوامخ العمارات 0155146666

 4 مستشفي زينام التخصصي شارع جبره 0915179107

 5 مستشفي االطباء شارع المطار 0183464419

 6 مستشفي الفؤاد التخصصي السوق المحلي 0183430261

15العمارات شارع  0919160656  7 مستشفي هواشا 

 8 مستوصف الحكمة العمارات 0183773726

 9 مستشفي الشفاء الكالكله الوحده 0912380950

15العمارات شارع  0121009527  10 مستشفي بن سينا 

 11 مستوصف زمزم جبل اولياء 0914414368

 12 مستشفي المنورة الكالكله 0123400184

 13 مستشفي الدوحة التخصصي شرق جهاز المغتربين 0906008972

5العمارات شارع  0912809292 41 مستشفي حراء التخصصي   

51 مستشفي حراء التخصصي المقرن 0912806292  

61 مستشفي مكة للعيون الرياض شارع المشتل 0920002500  

71 مستوصف األمل توتي 0912254495+0911221014  

 18 مستشفى د أحمد خالد حميدة لألطفال السوق المحلي 0912327947

 19 مستشفى دريم التخصصي الرياض شارع الستين 0912383801

02 مستشفى يستبشرون الخرطوم الرياض 0183237805  

12 مستشفى المودة الخرطوم 0909004170  

 22 مستشفى المقرن الجامعي الخرطوم  المقرن 0922422026

 مستشفيات ومستوصفات – بحري:

 الرقم المركز الموقع الهاتف

 1 مستشفي بشائر الحاج يوسف 0910891813

 2 مستشفي بحري الجناح الخاص شمال مستشفي بحري 0155157229

16الدروشاب جنوب محطة  0912358890  3 مستوصف الندي 

 4 مستوصف الواحة كوبر 0912357722

االزهريشارع الزعيم  0123313309  5 المستشفي الدولي 

شرق كبري المنشيه – الحاج يوسف 0923224928  6 مستشفي شرق النيل 



  

 7 مستشفى سيما للعيون بحري األمالك غرب المكتبة القبطية 0912811196

 8 مستشفى الريحان الكدرو 0154886300

8كافوري مربع  0914623220  9 مستشفى أسباب التخصصي 

غرب مستشفى احمد قاسمبحري  0185348323  10 مستشفى الرجاء للوالدة 

 11 مدينة البراحة الطبية بحري شمبات 0185212221

مستشفى الدروشاب  بحري الدروشاب 0122489574
 التخصصي
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 مستشفيات ومستوصفات ام درمان:

 الرقم المركز الموقع الهاتف

 1 مستشفي حراء التخصصي شارع الوادي 0912809292

الشهداء/جوار منزل عبدهللا خليل 0187420422  2 مستشفي تقي 

20امبده الحاره  0120768111  3 مستشفي شفاء العليل 

 4 مستشفي الوالدة ام درمان ام درمان 0914664434

17الثوره شارع النص محطة  0912274707  5 مستشفي طيبه 

9الثوره شارع الشنقيطي الحاره  0120661668 الدسوقي مستشفي  
 التخصصي

6 

المستشفى السعودي للنساء  غرب جامعة ام درمان اإلسالمية للبنات 0905535038
 والتوليد

7 

جوار طلمبة النيل -سوق ليبيا  –أم درمان  0908334188  8 مستشفى ليبيا التخصصي 

الشهداء -أم درمان  0120890469  9 مستشفى النيل للعيون 

العرضة شارع –ام درمان  0187557512 01 مستشفى وعد التخصصي   

 ام درمان شارع االربعين جنوب رئاسة كهرباء 0995589888
 ام درمان

11 مستشفى االربعين  

 

 

 

 

 

 

 



  

 بسم هللا الرحمن الرحـيم 

 الصنــاديـق الــوالئـية 

 الرقم الصندوق اسم العضو الصفة  رقم التلفون

 1 الحصاحيصا احمدعبداللهابوالقاسم االمـين العــام  0123102407
 2 مدنـي بله محمد احمد النور االمـين العــام 0123069928
 3 الروصيرص عادل خضر احمد  االمـين العــام 0123494910
 4 سنجة عادل حسين بادى االمـين العــام 0123626659
 5 سنـــار عباس مصطفى يعقوب االمـين العــام 0123909158

6668201274  6 القضارف  مرتضى عبد السالم االمـين العــام 
 7 خشم القربة  خالد عبد الغفاربشير االمـين العــام 0123909155
 8 حلفا الجديدة  ممدوح محمد حسين االمـين العــام 0123908832

 9 كسال  معتصم محمد سيد  االمـين العــام 0123699307

هللا على موسيعبد  االمـين العــام 0123908935  10 بور سودان 

 11 شندى  عبد هللا العجب سلفاب االمـين العــام 0123626834

 12 عطبرة تاج الدين مصطفى االمـين العــام 0123626640

 13 كريمة تاج السر محمد التوم  االمـين العــام 0123688397

 14 وادي حلفا  السر مبارك محمد االمـين العــام 0122181808

 15 دنقال  محمد عبد الرحيم محمد االمـين العــام 0127426726

 16 الدويم عبد العزيز حسن محمود االمـين العــام 0123626254

 17 كوستى  فتحى بخيت مر الجواب االمـين العــام 0123427718

 18 االبيض حسن عبد هللا بالل االمـين العــام 0123626935

العــاماالمـين  0123495407  19 الضعين  عبد الرحمن احمد عسيل 

 20 نياال على محمد محمود االمـين العــام 0123495979

 21 الفاشر محمد ابراهيم بخيت االمـين العــام 0123688457

 22 الجنينة عبد الرحمن سعيد  االمـين العــام 0123495374

 23 زالنجي حامد حسن داؤود  االمـين العــام 0123626826
 

 

 

 

 

 

 



  

 الصناديق الوالئية 

 صندوق الرعاية الطبية الدويم

 الرقم الطبيب التخصص

 1 مصعب عبد المنعم باطنية 

 2 الطيب ابراهيم أطفال 

 3 محمد على ادريس معمل 

 4 عبد هللا مصباح جراحة عامة

 5 محمد مصطفى بالل نساء وتوليد 

 6 محمد فاروق االمين أسنان 

 7 الرشيد ابو شورة األنف  واألذن والحنجرة  

 8 عالء الدين بوالد رسم قلب 

 9 جمال محمد عطاى موجات صوتية 

 10 حيدوب رحيمه حمزه اطفال 

 11 عبد الوهاب حسن الجلدية والتناسلية

 13 الطيب منصور تحاليل طبية 

 14 صيدلية  العافية الدويم 

 15 صيدلية  الزيال 

 صندوق الرعاية الطبية- الروصيرص 

 الرقم اسم الطبيب التخصص

 1 البخارى هجو محمد اخصائى باطنية

 2 محمد السمانى اخصائى اطفال

 3 خليفة محمد خير  اخصائى نساء وتوليد

عبدالرحمن عبدالرحيم معتصم نساء وتوليد  4 

 5 ماجدلين عوض فرج طب اسنان

 6 عبد الحليم الشيخ اخصائى جلدية

 7 معاوية محمد خيرى عبدهللا طبيب عمومى

 8 سحر االمين سيد الدراوى طبيب عمومى

 9 حسن امين تابرى  طبيب عمومى

 10 سليم عبد الرحمن إبراهيم اخصائى اسنان

 11 عصام محمد الشيخ اخصائى باطنية

 12 عادل عبد هللا اخصائى اطفال



  

 13 على احمد على اخصائى جراحه

وتوليداخصائى نساء   14 فتح الرحمن بخيت حامد 

 الصيدليـــــــات

 الرقم االسم الموقع

 1 صيدلية مركز صحى الربيع -

 2 صيدلية يشفين -

 3 صيدلية الشروق الحديثة -

 المعــــــامـــــل

 الرقم اسم المعمل الموقع

النهضة /مجمع العيادات   1 معملعبدالرحيممحمدعبدالرازق 

هارونمحمد  معمل الشفاء  2 

 3 المعمل المرجعى الدمازين

 4 يحى خالد العبيد حى النهضة

 5 صالح اسماعيل صالح -

 6 اسمهان فضل محمد -

 صندوق الرعاية الطبية –الضعين

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع

 1 سعدية محمد موسى اخصائى باطنية شمال الجامع الكبير

عبدالرحيم سليمان ادم اخصائى نساء وتوليد مجمع الحكمة  2 

 3 ابو القاسم على احمد اخصائى نساء وتوليد شمال الجامع الكبير

 4 خير السيد ميسرة اخصائى اطفال مجمع الحكمة

 5 الوسيله عبد الحافظ عمومى شمال الجامع الكبير

 

 الصيدليـــــات 

 الرقم الصيدلية الموقع

 1 صيدلية الضعين الحديثة شمال الجامع الكبير

 2 صيدلية الرضوان الحديثة شمال عيادة الوسيلة

 

 راتــالمختب



  

 الموقع اسم المختبر الرقم

 مجمع الحكمة مختبر الحكمة التخصصى 1

 شمال الجامع الكبير مختبر الضعين 2

 الوسيلة  /عيادة د معمل الرحمة 3

 الموجات فوق الصوتية

 الموقع الموجات الرقم

 مجمع الحكمة فوق الصوتية 1

 مجمع الحكمة رسم القلب واالشعة 2

 صندوق الرعاية الطبية القضارف

 الرقم اسم الطبيب التخصص

يسحامدعبدهللا. د باطنية  1 

وليد محمد الحسن. د نساء وتوليد  2 

 3 خالد الطيب محمد احمد أشعة وموجات صوتية

أحمدعبداللهفضالهلل. د أطفال  4 

عزالدينابراهيماحمد. د   5 

مصطفى ابراهيم محمد. د باطنية  6 

 7 مركز العدوي الطبي مركز صحي

 8 شركة نظارات المصباح نظارات

 9 معملعوضالطاهرقسماهلل معمل

كمالعبدالمنعممحجوب. د معمل التحاليل الطبية  10 

حسن جبريل محمد. د معمل التحاليل الطبية  11 

 12 صيدلية بيت الصحة صيدلية

 13 الصيدلية المركزية صيدلية

 14 صيدلية الشعب صيدلية

 15 صيدلية العدوي صيدلية

 صندوق الرعاية الطبية ام روابة 

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع

مجمع يشفين_اقبال موسي  نساء وتوليد حي عطروت  1 

توفيقمهدى_  مجمعتوفيقالطبي عمومى سوق ام روابة  2 

 3 مجمع الميمان صيدلية شمال سوق ام روابة



  

 صندوق الرعاية الطبية – بورتسودان 

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع

 1 عبد الرحمن الشعرانى اخصائى اطفال جنوب االستاد

 2 ضوء البيت على كرار اخصائى والدة مجمع كوالتى الطبى

 3 عبد هللا محمد الحاج اخصائى والدة ديم مدينة غرب السوق

العزيز صالح عبد اخصائى جلدية مجمع النيل  4 

 5 محمد جعفر عبود اخصائى اسنان شمال الساحة الشعبية

 6 عبد الرحمن ميرغنى اخصائى عظام -

 7 مستوصف مكه للعيون اخصائى عيون -

 8 ابو بكر الدرديرى  اخصائى عظام مجمع كوالتى الطبى 

 9 منى محمد عبد الكريم  اخصائى باطنية مجمع النور الطبى

الطبىمجمع الجمارك   10 امل عبد العزيز مالك اخصائى اطفال 

 بنك الكبيرشرق السوق
 التضامن

 11 عباس سرالختم اخصائى اسنان

 12 محمد فرح  عالج طبيعى -

 13 عصمت بشرى  عمومى -

 14 احمد محمد االمين  اخصائى والدة مجمع بن سينا

 15 يوسف محمد سعيد اخصائى صدر -

 16 سناء بكرى سيد احمد  اخصائى نساء وتوليد -

مجمع ميرغنى جوار 
 االستاد

 17 الشريف ابو فاطمة اخصائى باطنية

ةاخصائى عصبي - عبدهللا محمد عبدالخالق   18 

 19 طارق عبد الحميد احمد  اخصائى اطفال  مجمع كوالتى الطبى

 20 عوض عبد هللا  اخصائى عظام -

 21 احمد عبد الهادى  اخصائى والدة -

بن سينا مجمع  22 زينب قيلى  اخصائى اطفال 

 23 روبرت أميل تادريس  عمومى -

 24 طه عثمان إسماعيل اخصائى باطنية مجمع بن سينا

 25 جمعة ريشاى  اخصائى جلدية -

 26 فاطمه نصر اديس  اخصائى عيون -

 27 مجتبى النور عثمان  اذن أنف وحنجره -

 28 امير محمد شريف جراحه عامة -

 29 ديلة محمد عوض  عمومى -



  

 الصيدليات و المعامل 

مــــــــاالس  الرقم 

 1 مجمع كوالتى الطبيى

 2 عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن

الشفاء مجمع ادريس اميلت روبرت  3 

 4 محمود محمد نور

كردى سعيد محمد عمرحسن  5 

 6 محمد على

 7 مجموعه صيدليات الدواء الدوار

 8 صيدلية االكسير

 9 صيدلية الفادى

 10 صيدلية اربعات

 11 صيدلية النور

 12 صيدلية حذيفة بن اليمان

 13 صيدلية االطباء

 14 صيدليه الرحمة

 صندوق الرعاية الطبية – حلفا الجديدة

 الرقم اسم الطبيب التخصص

هللا فضل عباس الدين سراج اطفال  1 

 2 محمد جمال عثمان عمومى

الطريفىمهند رجب  عمومى  3 

 المختبرات

 الرقم اسم الطبيب المختبر

 1 عمر بله ابراهيم عمر بله الطبى

 2 عبد الوهاب حسن محمد مختبر بن النفيس

 الصيدليــــــــات

 الرقم اسم الطبيب الصيدلية

يرمصطفى عوض السيدنذال شكاك  1 

عبدالعزيز على عبدالخالق لواحظ  2 

سعيدقاسم بابكر محمد  المزارعين  3 

 صندوق الرعاية الطبية –خشم القربة



  

 الرقم اسم الطبيب التخصص

 1 ابو سفيان احمد االمين اخصائى جراحة

 2 هشام سليمان حسن اخصائى نساء وتوليد

 3 عز الدين عبدهللا على اخصائى باطنية

ةاخصائى باطني  4 سعيد رجب خيري 

 5 ايمان على محجوب اخصائى اطفال

الدين احمد قصى قمر عمومى  6 

الكريم عوض هللا دفع احمد عمومى  7 

 المعــامـــــــل

 الرقم المعامل

 1 محمود عمر رنقل

 2 يسرى الحاج احمد عجيب

 3 هاشم كرم هللا

 4 بدرالدينعوضعبدالماجد

 الصيدليـــــات

 الصيدلية صيدلية الكهرباء الشعبية

 صندوق الرعاية الطبية دنقال

 الرقم اسم الطبيب  التخصص

ةاخصائى باطني محمد عباس    1 

 2 هاشم اخصائى اطفال

ةاخصائى جراح  3 الطيب سبيل  

 4 عادل ابراهيم عباس اخصائى باطنيه وصدر

ةاخصائى جراح  5 موسى عبد هللا موسى 

 6 محمد دياب حسين  اخصائى اطفال

ةاخصائى باطني  7 محمد عثمان العمده 

منصور احمدفيصل  اخصائى عظام  8 

 9 الفاتح ميرغنى محمد اخصائى اطفال

 10 جماع الصادق الطيب اخصائى عيون

 11 عبد الرؤوف محمد اخصائى نساء وتوليد

 

 



  

 المعامـــل والصيدليـــات

عــــــالموق  الرقم االسم 

 1 محمد عبد هللا معمل إمام الحديث

 2 حمزه سليمان معمل الحكمه

دنقال -صيدلية الحكمة  -  3 

 4 صيدلية صابر -

 5 صيدلية وجدان الحديثه -

 صندوق الرعاية الطبية – زالنجى

 الرقم االسم التخصصات
 1 مجمع عيادات االختصاصيين اختصاصيين – موجات – معاملتحاليل – صيدليةبنسيناء

صيدلية – موجات – معاملتحاليل – اطباء  2 مجمع الشفاء الطبي 
صيدلية – أشعة – موجات – تحاليل – معامل – اطباء  3 مجمع الرحمة الطبي 

 4 صيدلية بن سيناء -

 صندوق الرعاية االطبية سنار

 التخصص اسم الطبيب رقم

 إستشارى العيون السمانى ابراهيم الشيخ 1
 إستشارى االطفال الفاتح هاشم الطيب 2
 إستشارى الجراحه عوض رحمة هللا 3
 إستتشارى الجلديه مبارك آدم عربى 4
 إستشارى االسنان أميره إمام مدنى 5
 أحمد محمد احمد القدال 6

 
 والحنجرة واالذن االنف إستشارى

 إستشارى االطفال صالح محمد عبودى 7
 إستشارى النساء والتوليد الضاوى عبدالرحيم عبدهللا 8
 إستشارى أمراض الصدر الفاتح ميرغنى  شعبان 9

 إستتشارى االسنان سليمانوداعه هجو  10
 طبيب عمومى الهادى احمد عمر ماهل 11
 الصوتيه والموجات االشعه إستشارى هشام سيب 12

 إستشارى الباطنيه بهاء الدين احمد حمزة 13

 إستشارى االسنان عبد العاطى عطا المولى 14

 االشعه و الموجات الصوتيه محمد عبد هللا النيل 15

 االشعه و الوجات اللصوتيه مركز المبراءة 16



  

 إستشارى الباطنيه فخرالدين احمد حمزه 17

 اخصائى النساء والتوليد عبد المحمود عيسى 18

 اخصائى االسنان فياض مهدى محمد 19

 اخصائ الجراحه احمد بخيت 20

 اخصائى العظام مبارك ادريس 21

 إستتشارى باطنيه عبدالرحمن اسحق 22

 إستشارى باطنيه صالحكمال الدين احمد  23

 اخصائى االسنان عبد العزيز محمد احمد 24

 اخصائى النساء والتوليد احمد عبد الواحد 25

 المعــامـــل

 التخصص االسم الرقم

 اخصائى تحاليل طبية حامد احمد حامد  1

 فنى تحاليل طبية مكاوى محمد زين  2

 اخصائى تحاليل طبية   معتز عبد هللا  3

 فنى تحاليل طبية يوسفعاطف  4

 اتـــالصيدلي

 مـــــــــساال مــــالرق

 صيدليه الرعايه الطبيه 1

 صيدليه المزاد 2

 صندوق الرعاية الطبية – سنجة

صصــالتخ  الرقم اسم الطبيب 

 1 بشير فضل المولى بدوى عمومى

 2 محمد يوسف بشير عمومى

 3 الزبير احمد حسن عمومى

صديقعماد وهبى  عمومى  4 

 5 برهان محمد احمد اخصائى باطنية

 6 حاتم قنديل اخصائى اطفال

 7 الهادى عوض نائب اخصائى باطنية

 8 خالد النور فرح اخصائى نساء وتوليد

 9 معتز خليفه اخصائى اطفال

 



  

 الصيـــدليــات 

عـــــوقـــالم  الرقم االسم 

 1 السالم الدندر

 2 السالم سنجه

 3 االحسان السوكى

 4 مكرم تبيدى كركوج

 المعامـــــل 

لــــــــــمامع  الرقم 

 1 معمل عبد الرحمن عثمان

 2 معمل النور الحسن االعسر

 3 معمل محمد احمدعبد الرازق

 4 معمل هنادى سليمان

 5 معمل نزار عبد الحافظ

احمدعبدالكريم عادل معمل  6 

 صندوق الرعاية الطبية شمال الجزيرة – الحصاحيصا

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع

 1 محمد الحسن بالل اخصائى اطفال الحصاحيصا

اسماعيل عبد الرحمن  اخصائى اسنان الحصاحيصا
 باشرى

2 

 3 مهدى عيسى ابراهيم اخصائى نساء وتوليد الحصاحيصا

 4 صديق السيد اخصائى االذن والحنجرة الحصاحيصا

 5 محمد محجوب احمد اخصائى جلدية الحصاححيصا

 6 النعيم عبد الرحمن اخصائى عيون الحصاحيصا

 7 صالح االمين احمد اخصائى باطنية رفاعه

 8 عمر ابراهيم حسان اخصائى اسنان رفاعه

 9 مرتضى محمد على اخصائى اطفال رفاعه

 10 فهيم الطيب عبدالكريم عمومى رفاعه

 11 مركز الضفتين مركز الحصاحيصا

 12 مبارك السيد عمومى الكاملين

 13 عبد الرحمن الريح موجات صوتية الحصاحيصا

 هللا خلف عبدالمجيد عمومى الحصاحيصا
 ابرهيم

14 



  

 15 الوسيله محمد حامد اخصائى جراحة عامة الحصاحيصا

 16 الشريف محمد مدنى  اخصائى باطنية الحصاحيصا

 17 نايلة محمد عبد هللا اخصائى عيون الحصاحيصا

 المعـــامــــــــــل 

 الرقم اسم المعمل الموقع

 1 معمل الضفتين الحصاحيصا

 2 المجمع الطبى الكاملين

 3 معمل الرشيد رفاعة

 الصيـدليــــــات 

 الرقم اسم الصيدلية الموقع

 1 صيدلية النورين الحصاحيصا

 2 صيدلية النعيم الكاملين

 3 صيدلية مدنى رفاعة

المشرفصيدلية  الهاللية  4 

 5 صيدلية الضفتين الحصاحيصا

 صندوق الرعاية الطبية – االبيض

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع
جوار صيدلية 

 ايالف
 1 حسام الدين الطيب عمومى

جوار صيدلية 
 ايالف

 2 عادل شرف الدين عمومى

 3 مصطفى محمد الحسن اخصائى عظام -
جنوب بقالة 

 برتي
الصدراخصائى حساسية و   4 محمد احمد المصطفى 

مجمع عيادات 
 التهامى

محمد عثمان عبد  اخصائى عيون
 الرحمن

5 

غرب صيدلية 
 اثار

 6 محمد ابراهيم اخصائى نساء وتوليد

 7 بدر الدين اجبر كرشوم اخصائى جلدية مجمع شيكان
جوار صيدلية 

 ايالف
 8 ياسر ضوء البيت حامد اخصائى باطنية

جوار صيدلية 
 ايثار

 9 محمد الفاضل عليان اخصائى باطنية

مجمع المدينه   10 عبد السالم محمد اخصائى باطنية



  

 الطبي

 11 ابراهيم ادم موسى اخصائى اطفال مجمع بن سيناء
 12 داؤود اسحق داؤود اخصائى اطفال -
 13 عثمان االمين على اخصائى امراض زراعة الكلي -
 14 نصر الدين سليمان اخصائى جراحة عامة -
 15 شمسالدينعبداللهعماره اخصائى جراحة عامة -

مجمع 
الصابونابى 

 الطبى

 والمسالك الكلي جراحة اخصائى
 البولية

 16 صالح بابكر يوسف

 17 ايناس الفاتح مكى اخصائى عالج طبيعى -
 18 عرفه على اخصائى عالج طبيعى -
 19 عثمان الجاك اخصائى اشعه -
 20 صالح ابو اخصائى اشعه -
 21 احمد كباشى سليمان اخصائى نساء وتوليد -
 22 مها الرشيد بكرى تحاليل طبية -
 23 مضوى بخيت جبر الدار موجات صوتية -
 24 محمد ادم صافى الدين باطنية وتناسلية -
 والعقم البولية المسالك اخصائى -

 والكلي
 25 صديق جماع النور

 26 خالد محمدين على اخصائى اشعة 

 المعامل والصيدليات

 الرقم االسم الموقع

المرضى الطيب حسام.  د عياده  1 نزار على الجبيل 

 2 ازهرى عبد الرحيم غرب  صيدلية ايالف

الجاك االمين ابوسفيان.  د مجمع صيدليات المثانى  3 

 4 الضوء بريمة سليمان مجمع المدينة لطبى

 5 محمد بشير دودو موسى -

 6 عزيزة محمد شرف -

 9 صيدلية احمد محمد ياسين -

 10 صيدلية االمين محمد احمد  -

بشيرالتجانى محمدالحافظ صيدلية -  11 

 صندوق الرعاية الطبية نهرالنيل عطبرة

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع



  

مجمع طارق الطبى–عطبرة   1 االمين العوض محمد اخصائى نساء وتوليد 
مجمع ابو لكيلك –عطبرة   2 الهام نصر الدين مختار اخصائى اطفال 

 شرق حامد على مجمع– عطبرة
الصحى التأمين  

 محمد محمدعبدالرازق اخصائى عيون
 سليمان

3 

مجمع الريان الطبى –عطبرة   4 هالة صالح محمد صالح اخصائى اسنان 
مجمع طارق الطبى–عطبرة   5 امل خالد عثمان اخصائى عيون 

 نادى جوار االطباء مجمع – الدامر
 الشمالية

 6 عطا الزين ابراهيم بانقا اخصائى باطنية

شارع الدكاترة –عطبرة   7 عثمان على عثمان عمومى 
طارق الطبى –مجمع  –عطيرة   8 سفيان خالد محمد نور اخصائى باطنية 

 شارع محجوب خالدة مجمع – عطبرة
 الدكاترة

 9 اسمهان مجذوب عثمان اخصائى باطنية

 شارع– مجدى مجمع – عطبرة
 الدكاترة

عمر معبدهللا عبدالحلي اخصائى نساء وتوليد  10 

 دشرق حام على مجمع – عطبرة
الصحى التأمين  

خليل محمد على عبده امجد اخصائى اطفال  11 

عبدالرحمن الشيخ -   12 
 شارع محجوب خالدة مجمع – عطبرة

 الدكاترة
 13 احمد االيوبى عبد الوهاب اخصائى الطب النفسى

 14 اسباب حامد اخصائى باطنية -
 مجدى مجمع شرق جنوب – عطبرة

 متولى
 15 التهامى الفكى مدنى اخصائى نساء و توليد

مجمع مجدى متولى –عطبرة   16 خالد محمد قسم السيد اخصائى باطنية 
مجمع طارق –عطبرة   17 المرضى محمد مجذوب اخصائى اسنان 

 جنوب مركزالنيلين مجمع – عطبرة
المولد ميدان  

 18 احمد على وهب اخصائى جراحة

 مجدى مجمع شرق جنوب – عطبرة
 متولى

 19 جعفرمحمد اخصائى الجلدية والتناسلية

داخصائى نساء وتولي -  20 الطيب االمين احمد  
 21 محمد حمد صالح اشعة والموجات الصوتية -
سول رعصام عبد ال نساء وتوليد -  22 
 نساء وتوليد 

 
سعيدسلوى   23 

 24 عثمان على  عمومى 
 25 على ابشرمحمد اخصائى جراحة 

 صندوق الرعاية الطبية – كادقلى

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع
 – التخصصى مركزمثابة
 التامين+  كادقلى مستشفى

 االصحى

 1 على حسين الشريف اخصائى باطنية وقلب



  

 مستشفى+  مركزشدادالطبى
 كادقلى

 2 سيف الدين الحسن زكريا اخصائى اطفال

 مستشفى+  مركزشدادالطبى
الطبى السالح  

 3 مهدى ابراهيم ادريس اخصائى جراحة عامة

التامين الصحى+ مركز شداد   4 خالد محمد صرة اخصائى نساء وتوليد 
التأمين الصحى+ مركز شداد   5 ضياء الدين محمد منصور اخصائى االسنان 

 6 عالء الدين محمد  عمومى المركز الطبى

 7 عاصم محمد احمد عمومى مركز رضاء الوالدين

 8 جوده محمد عمومى مركز شداد الطبى

 المعـــامــــل 

 الرقم االسم الموقع

 1 مركز مختبر المثابة التخصصى شرق مستشفى كادقلى

 2 المختبر الطبى شرق امارة التأمينات

 

 الصيدليات 

 الرقم الصيدلية الموقع

 1 كادقلى الحديثة شرق الدفاع المدنى

 2 تشفينى السوق الداخلى

 

 صندوق الرعاية الطبية – كريمة 

 الرقم اسم الطبيب التخصص

 1 مستشفى كريمة شامل

مروى -مهيره الخاصة  شامل  2 

 3 معاويه بشاره اخصائى نساء وتوليد

 4 عامر تاج الدين على اخصائى باطنية

حسن عبد القادرمحمد  اخصائى اسنان  5 

 6 عبد العزيز حسن الطيب اخصائى اسنان

 7 مصطفى عبد الرحيم استشارى جراحة عامة

 8 جمال ابراهيم عمومى

احمد  محمد السيد قسم يحى اخصائى نساء وتوليد  9 

 10 محمد يوسف البشرى اخصائى اطفال



  

 11 عمار محمود الحسن اخصائى اذن وحنجرة

الدين سالمنصر  اخصائى جراحة  12 

احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن اخصائى باطنية  13 

 14 الرشيد خلف هللا الرشيد اخصائى عيون

 15 جمال عبد العزيز الجاك اخصائى اطفال

 16 خالد حسن احمد ادريس اخصائى جلدية

 16 خالد على عثمان عمومى

 17 الطيب على عبد الرحيم موجات صوتية

شيخ الدينحسين  اخصائى اسنان  18 

 19 جمال منصور اخصائى نساء وتوليد

 الصيدليـــــــات

عــــــــــالموق  الرقم االسم 

 1 صيدلية علياء مروى

 2 احمد على المامون كريمة

 3 عمر محمد خليفة كريمة

شارع المستشفى –كريمة   4 صيدلية الحرمين الجديدة 

 5 صيدلية الوالدين كريمه

عثمانمحمد على  كريمة  6 

 7 صيدلية مروى المركزية 

 8 صيدلية دكتور عصام كريمة

 9 صالح الدين الحديثة الدبة

 10 محمود ميرغنى الدبة

 المعــــامـــــــل

عـــــــالموق  الرقم االسم 

 1 معمل اسامه عبد الرحمن مروى

 2 عوض كرار الدبه

 3 مالك ختم على العاصى كريمة

 4 فاطمة على العوض كريمة

 5 معمل الرحمة الطبى كريمة

عبدهللا عبدالرحيم حاتم كريمة  6 

 7 مختبر الرشيد عبد المجيد مروى

 8 بهاء الدين سيف الدين الدبه



  

 صندوق الرعاية الطبية كسال

 الرقم اسم الطبيب التخصص الموقع

 1 محجوب على ادم اخصائى اطفال شارع الدكاتره

 2 ياسر محمد احمد الطيب اخصائى باطنية شارع الدكاتره

 3 تاج الدين محمدين اخصائى باطنية شارع الدكاتره

 4 هاشم احمد الفكى اخصائى اذن انف حنجره شارع الدكاتره العماره

 5 مصطفى فاروق طبيب -

 6 محمد الفاروق صديق اخصائى اطفال شارع الدكاتره

 7 حامد شيخ عثمان طبيب -

 8 الصادق يحي طبيب -

  امال محمد احمد طبيب -

 الصيدليـــــــات

عـــــــالموق  الرقم االسم 

(1)صيدلية القاش الموقف العام  1 

(2)صيدلية القاش شارع الدكاتره  2 

(3)صيدلية القاش جوار مستشفى الشرطة سابقا  3 

 4 صيدلية الرافة جوار المستشفى التعليمى

 صندوق الرعاية الطبية – كوستى 

عـــــــــالموق  الرقم اسم الطبيب التخصص 
 1 يسن محمد احمد عمومى شرق مستشفى كوستى

 2 على محمد محمدين استشارى امراض نساء وتوليد مجمع اسراء
 3 هاشم محمد يسن اخصائى عيون شارع الدويم

 4 الطيب المهتدى الوسيلة اخصائى اطفال مجمع الشهيد جوار المستشفى
 5 خلف هللا محمد احمد اخصائى الصدر مجمع الشهيد جوار المستشفى

 6 احمد الطيب محمد احمد اخصائىاالنفواالذنوالحنجره شارع الدويم
 7 حسن محمود محى الدين اخصائى الصدر والحساسيه شرق المستشفى

عزالدينعمرالتاى. مجمعد  8 شمس الدين ابراهيم محمد اخصائى االشعة و الموجات 
 9 المعتصم العطا محمد اخصائى اسنان شارع الدويم

 10 خالد الفاضل ابراهيم اخصائى العظام واالصابات شرق المستشفى
 11 عفراء حسين الشريف اخصائى الباطنيه شرق المستشفى
 12 بتول عوض حاج احمد اخصائى اطفال شرق المستشفى
 13 مستوصف االندلس الطبى شامل شارع االندلس



  

عزالدينعمرالتاى. مجمعد الجراحة العامةاستشارى    14 محمد سعيد تركاى 
 15 محمود بلبل حسن استشاى الباطنية و القلب شارع الدويم

اشتشارى امراض الجلدية  مجمع اسراء غرب المستشفى
 والتناسلية

 16 محمد ادم النور عقيل

 17 امجاد بابكر عبد الماجد اخصائى الطب الباطن شرق المستشفى
االسنان اخصائى جوار مكاتب الكهرباء  18 هند الشريف محمد الحسن 
 19 مستشفى اليمامه التخصصى شامل شرق المستشفى

 المعـــــامــــــل 

عــــالموق  الرقم الطبيب التخصص 
(معمل فحص)اختصاصي  شرق المستشفى  1 حافظ يحى محمد 
(معمل فحص)اختصاصي  شرق المستشفى احمد على فتحالرحمن   2 
(معمل فحص)اختصاصي  شرق المستشفى المليجى طه حمدالنيل طه   3 

 

 

 الصيدليـــــات

عــــــالموق  الرقم الصيدلية 
 1 صيدلية الزاكيات الشعبية جوار المستشفى

 2 صيدلية النصر الحديثة جوار مكاتب الكهرباء

 ربــــــك 

عــــــالموق  الرقم الطبيب التخصص 

عقيلمحمد ادم النور  عمومى ربك شمال السكة حديد  1 
 2 فيصلبشرىاحمدجمااللدين عمومى ربك جنوب السكة حديد
 3 عمار محمد يوسف اخصائى اطفال مجمع الدكاترة
 4 ادم محمد احمد شطة استشارى عيون غرب المستشفى
 5 التوم الزبير محمد اخصائى اسنان شمال السكة حديد
 6 محمود بلبل حسن استشارى الباطنية والقلب غرب السكة حديد
 7 مدثر عباس الطيب اخصائى باطنية غرب السكة حديد

مستوصف بن النفيس  شامل جوار الميزان المحورى
 التخصصي

8 

 المعامل واالشعة



  

 الرقم الطبيب التخصص الموقع

المتحد المال بنك غرب الخرطوم شارع  1 الياس جبريل عثمان معمل 

 2 ابراهيم محمد حسن معمل شمال السكة حديد

عماره كنانةغرب   3 محمد مامون سليمان معمل 

 الصيدليــــــات

ع ـــــــــالموق  الرقم  الصيدلية 

 1 صيدلية الزهراء  سوق ربك

 2 صيدلية المدينة شمال السكة حديد

 الجـــزيرة ابـــا

عــــــــالموق  الرقم الطبيب التخصص 

 1 زحل حامد موسى اسماعيل عمومى الجزيرة ابا جوار السوق

 الصيدليــــــــات 

عـــــــالموق  الرقم الصيدلية 

 ا صيدلية الوداد السوق

 صندوق الرعاية الطبية  وادي حلفا 

 الرقم الطبيب  التخصص الموقع

 وادي حلفا

 1 مستشفى وادي حلفا 

 وادي حلفا

 2 مجمع العيادات 

 وادي حلفا

 3 مشروع الدواء الدوار صيدلية

 وادي حلفا

 4 صيدلية بيرم صيدلية

 صنوق الرعاية الطبية وسط الجزيرة

 الرقم الطبيب التخصص الموقع
 1 سامى محجوب المسالك البولية شارع الدكاترة

 2 مجدى الدين احمد الجراحة العامة مجمع الخير

 3 مجاهد عبد الرحمن أسنان مجمع البيع بالتقسيط



  

 4 ابو عبيدة االمين الجلدية مجمع البيع بالتقسيط

 5 احمد عوض الكريم الباطنية جوار مجمع السنى

 6 محمد عز الدين العيون شارع الدكاترة

 7 الفاضل عيسى االطفال مجمع الخير

 8 محمد نصر الدين جراحة عامة مجمع السنى

 9 وائل نورى االذن واالنف والحنجرة مجمع الحربيابى

 10 عبد الباقى احمد بخيت نساء وتوليد شارع الدكاترة

 11 محمد السنى نساء وتوليد مجمع السنى

 12 مها محجوب العيون مجمع الحربيابى

 13 على محمد احمد الباطنية الجمعية الطبية

 14 اشرف عزمى صيدلية الشهيدين شارع الدكاترة

 15 قمر البشرى نساء وتوليد شارع الدكاترة

 16 مستشفى الشرطة  

 17 عبد الباسط معمل شارع الدكاترة

 18 صيدلية ود البدر  المناقل

 19 محمد احمد احمد عمومى المناقل

 20 عمر عيسى باطنية مجمع الخير

 21 فرحات محمد دفع هللا اطفال المناقل

 22 عوض ابراهيم اسنان المناقل

 23 شمس الدين  فضل هللا عمومى المناقل

 نساء وتوليد المناقل
 

هللا دفع محمد الدين علم  24 

 25 اسامة الزبير عبد هللا الباطنية المناقل

القرشى24     26 نور الجليل البشير نساء وتوليد 

القرشى 24  27 احمد الصديق احمد عمومى 

القرشى 24  28 الواثق عثمان مختبرات طبية 

القرشى 24  29 صيدلية القرشى  

 30 مصطفى عمومى الحاج عبد هللا

البشيرصيدلية ود   الحاج عبد هللا  31 

 32 محمد على احمد مختبرات طبية الحاج عبدهللا

 33 محمد كمال يونس اسنان مستوصف الزهراء

 34 ابراهيم على الماحى الموجات الصوتية مجمع السنى



  

 35 مركز البلسم الطبي عمومى الحوش

 36 مركز بلسم الطبي اسنان الحوش

 37 مركز بلسم الطبي المعمل الحوش

 38 مركز بلسم الطبي الصيدلية الحوش

 صندوق الرعاية الطبية الفاشر

 الرقم اسم الطبيب التخصص
علي مصطفي. د الجراحة  1 
بدر الدين المبارك. د الباطنية  2 

 3 عبد المحسن عبد الرؤوف الجلدية والتناسلية
ادم موسى. د االطفال  4 
زكريا ادم صالح. د االسنان  5 
الطيب وادي. د االسنان  6 
عثمان يوسف. د العيون  7 
دار السالم اسحاق. د الباطنية  8 

محمد خيري خالد. د االذن واالنف والحنجرة  9 
 10 مجمع جبل مره الطبي -

 11 معمل ابراهيم الحاج المعمل الطبي الحديث
ياسين شايب /معمل  -  12 
اسماعيل ابكر صالح /معمل  -  13 
الفاشر الجديدة دارالسالم صيدلية -  14 
الفاشر السوداني االحمر الهالل صيدلية -  15 
 16 صيدلية االسراء الجديدة الفاشر -

 صندوق الرعاية الطبية شندي

م الطبيبـــــأس التخصص  الرقم 
 1 د. عبد هللا محمد ابراهيم مستشار الرعاية الطبية

 2 د. عبد العظيم صالح شيخ العرب أخصائي اسنان
اطفالأخصائي   3 د. الهادي احمد ابراهيم 

 4 د. عاصم بخيت السني أخصائي أذن وانف وحنجرة
 5  د. سامي حميده النور أخصائي النساء والتوليد

 6 د. ايمان عبد الرحيم محمد أخصائي باطنية
 7 الريح ابو عاقلة الشيخ أخصائي الباطنية
 8 أحمد لوكا معمل لوكا الطبي

 9 عم سعد المعمل الطبي الحديث
 10 مستشفى المك نمر الجامعي -
 11 مستشفى شندي التعليمي -



  

 

 

 


