
 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

 شركة التأمٌن اإلسالمٌة المحدودة
 

 إدارة التأمٌن الطبً وتأمٌن السفر

 
 م9102دلٌل الشبكة الطبٌة للعام 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انذيىيت يىضحت بانًراكز انتي تتىفر بها()خذياث جراحت انعظاو واالوعيه 

 

 

 عياداث –يراكز خاصت  –يراكز تشخيصيت  –يستىصفاث  –تتكىٌ انشبكت انطبيت يٍ يستشفياث 

 

 تشًم جًيع انتخصصاث

 

 

 

 

 

 خصائييٍ يتى تحذيثها بصىرة دوريتيهحىظت : تكىٌ هُانك تغيراث بانعياداث انخاصت واأل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يذيُت انخرطىو

 

 العنوان األسم

VIP 

 بري تقاطع شارع الستٌن مع شارع محطة النحلة روٌال كٌر مستشفى 

 الطبٌة % من كل الخدمات92)تحمل  مستشفى فضٌل
 (حسب تحمل البطاقة عدا الصٌدلٌة

 الخرطوم ش.الحوادث

A+VIP 

 شارع السٌد عبدالرحمن مستشفً الزٌتونة

 شرق الساحة الخضراء مستشفً الساحة

(VIP-A-B-C) 

 مستشفى امبلاير
جوار معهد سلتً وشرق السفارة  -شارع الشرٌف الهندي

 النٌجٌرٌة

 الخرطوم شارع الحوادث مستشفً الفٌصل

 جوار مستشفى الشرطة  -برى مستشفً ساهرون

 الصحافة زلط جنوب محطة الغالً مستشفى الجودة

 ش عبٌد ختم المعمورة مستشفى الشٌخ التخصصً

 -شارع أفرٌقٌا –37العمارات  )بها جراحة عظام( األطباءمستشفى 

 غرب صٌنٌة بري –شارع الجامعة  مستشفً المعلم

 السوق المحلً المربع الذهبً مستشفى الفؤاد التخصصً

 منتزه الرٌاض العائلىالرٌاض شمال  مركز ٌستبشرون الطبى

  (90العمارات شارع ) مستشفى شوامخ الدولى

 بداٌة شارع الخرطوم جبل أولٌاء –الالماب  )بها جراحة عظام( مستشفى بست كٌر

 المحطه األخٌره –الخرطوم الكالكله شرق  مستشفً الشفاء التخصصً

     2شارع/  –العمارات  )بها جراحة عظام( مستشفى حراء التخصصى

 01م–جبره الشارقة -الخرطوم مستشفى دلمون



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ساء و َ تىنيذ
 

 

 المنشٌة مستشفً درٌم التخصصً للنساء والتولٌد

 21شارع  –العمارات  مستشفً القمة

 الكالكلة اللفة الخرطوم  مستشفى الجعفرى ونوري

 تقاطع شارع الستٌن مع الكبري–بري  مستشفً األمل التخصصً

 طلمبة حجازى–الصحافة زلط  مستشفى هٌلث كٌر

 جوار النادي االلمانً-0العمارات شارع  مجمع عٌادات مستشفى األطباء

 ش.الصحافة ظلط جنوب طلمبة الغالى –الخرطوم  مركز اإلنجاز التشخٌصً

 شارع بابكر بدري شمال مجلس التخصصات الطبً الطبً مركز انطالٌا

 4ابو ادم مربع  1مركز ابراهٌم شمس الدٌن الطبً

 جنوب شرق سٌنما كلوزٌوم  مركز النٌلٌن التخصصى

 00مربع -حً ٌثرب الشجرة مركز ٌثرب الطبً الحدٌث

 شارع الصحافه زلط . –حى النزهه  مجمع رزان التخصصً

 جوار سالح الذخٌرة -الشجرة الخضراءمجمع األجنحة 

 ابو ادم مجمع نوباتٌا

 شارع مكة –الرٌاض  مجمع الدكتور كمال العمدة

 شارع ابراهٌم شمس الدٌن– 4مربع  –ابوادم  مجمع الولٌد الطبً

 2الكالكلة شرق مربع  مجمع العنود الطبً

 شارع جبل اولٌاء–طٌبة الحسناب  عٌادة بلسم الطبٌة

 عمارة حلوانً اٌالف–اخر محطة  –الكالكلة شرق  االٌمان الطبٌةعٌادة 

 7مربع  –ابوادم  مجمع الوسٌلة

 شارع عبٌد ختم-اركوٌت مجمع بروفٌسٌر المهدي

 الخرطوم  ابوادم مركز االستاذ عبد المنعم

 الكالكلة -الخرطوم  مجمع الرسالة الطبً

 7مربع  -الكالكلة القبة مجمع حمد الطبً

 شارع الصحافة ظلط االمانً الطبً مركز

 جنوب فندق مرٌدٌان المركز التركً التشخٌصً

 الخرطوم شارع الحوادث جوار مستشفى الفٌصل مركز ابن الهٌثم الطبً



 

 

 

 

 وانحُجرةاالرٌ واالَف 
 

 شارع الصحافة شرق شرق شؤون المغتربٌن مستشفً الدوحة التخصصً )أنف وأذن وحنجرة(

 0العمارات شارع  مستشفً افرٌقٌا

 

 

 انعيىٌ

 

 الرٌاض شارع النص مستشفى مكة للعٌون

 الرٌاض شارع النص مركز الفٌصل للعٌون

 الصحافة شمال جهاز المغتربٌن مركز السودان للعٌون

 92العمارات شارع  مستشفى الزرقاء للعٌون

 بري جنوب مستشفى روٌال كٌر مركز د.محمد الشٌخ لطب العٌون

 الكالكلة المنورة مستشفى مكة للعٌون 

 

 

 انجهذيت وانتُاسهيت
 

 شرق سٌنما كلزٌوم مركز االستشارات الجلدٌة

 

 

 االطفال
 

 الخرطوم السوق المحلً   مستشفى الدكتور خالد حمٌدة لطب االطفال

 شمال دار المحامٌن 10العمارت شارع  المركز العالجً لالطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جبم اونياء

 

 جبل اولٌاء مجمع التسنٌم الطبً

 جبل اولٌاء مجمع جبل اولٌاء

 طٌبة الحسناب مجمع البلسم 

 ود جار النبً مجمع ود جار النبً الطبً

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 درياٌيذيُت او 

 
 

 الشهداء –ام درمان  )بها جراحة عظام( مستشفً أسٌا

 شارع عبدهللا خلٌل -الشهداء )بها جراحة عظام( مستشفى تقى

 مستشفً أمدرمان الحوادث  شرق )بها جراحة عظام( األزرق النٌل مستشفً

 اخر محطة 07الحارة -الثورة بالنص مستشفى طٌبة الطبً

 2الحارة الثورة  مستشفً الدسوقً

 غرب سوق لٌبٌا مستشفى لٌبٌا التخصصى

 مربع  91أمبده الحارة شفاء العلٌل الطبً الحدٌث مستشفً

 امبدة مقابل مستشفى امبدة مستشفً قطر الندى

 شارع الوادي امدرمان مستشفى ٌستبشرون الوادي

 الشهداء جوار مستشفً أسٌا مركز ٌستبشرون الطبً

 4دار السالم سوق لٌبٌا مربع  0الطبًمركز ابراهٌم شمس الدٌن 

 امدرمان أبو سعد  مجمع سعد رشوان

 الصالحة مربع  مركز صحً الٌمامة

 جوار محطة الصهرٌج –الصالحة  مركز الٌمامة الطبً

 92المهندسٌن مربع  مركز الشهٌد د.أنس صالح

 الثورة الشنقٌطى مركز الرومى

 الثورة الشنقٌطى –المهندسٌن  مركز التهامى

 حً العمدة جوار مجمع مكة للعٌون مستشفى الخلٌفه سلٌمان

 ( جوار صٌدلٌة عروس الرمال0صالحة مربع ) مجمع البلسم الطبً

 07مربع  –الفتٌحاب المربعات  مركز النور المبٌن

 أمبدة السبٌل محطة أبو حنان مستوصف السبٌل الخٌري

 شارع الثورة بالنص مع شارع كبري الحلفاٌاتقاطع  مجمع عٌادات برج الماؤي

 الصالحة –امدرمان  مركز حً الجامعة

 الفتٌحاب -امدرمان  مركز الحاجة زٌنب

 الحتانة –امدرمان  عٌادات التقوي الطبٌة

 الشهداء خلف مستشفى اسٌا مركز النٌلٌن التشخٌصى

 

 

 



 

 

 ساء و تىنيذَ
 

 

 الموردةام درمان  مستشفى الوالدة ام درمان

 

 انعيىٌ

 

 حً العمدة مستشفى مكة للعٌون

 الشهداء مستشفى النٌل للعٌون

 1الثورة الحارة شارع الوادي  مركز كوش لطب العٌون

 

 

 اطفال
 

 

 امدرمان مستشفً تبارك لالطفال

 شارع الوادى الخلٌل الطبً مركز

 

 انجهذيت وانتُاسهيت
 

 

 مجمع مكة للعٌونحً العمدة جوار  مستشفى الخلٌفه سلٌمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 يذيُت انخرطىو بحري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرق السوق المركزي بحري    -شمبات  )بها جراحة عظام( مدٌنة البراحة الطبٌة

 شارع الزعٌم االزهري  )بها جراحة عظام( المستشفً الدولً

 0الحاج ٌوسف/الفٌحاء مربع  مستشفى بشائر الخاص

 الكدروالكدرو شارع الطٌار  مستشفى الرٌحان

 شرق النٌل مستشفً الضحً التخصصً

 جنوب كبري المنشٌة-الجرٌف شرق مجمع عٌادات المجموعة السودانٌة

 شمال كبري الحلفاٌا  01الحلفاٌا م. مركز نورالهدى الطبً التخصصى

 شارع السٌد علً مٌرغنً  التشخٌصً المتطور الخرطوم بحري مركز

 شارع الردمٌةلحاج ٌوسف ا مستوصف حراء التخصصً

 السامراب بحري شمال مركز بدر

 بحري أم القري جنوب مركز أم القري جنوب

 دردوق شرق السامراب مجمع تبٌان الطبً

 شرق النٌل 9مركز ابراهٌم شمس الدٌن الطبً

 شرق النٌل شارع الوالً مركز حً الجامعة

 الحاج ٌوسف شارع الردمٌة مركز االء الطبً

 ج مستشفً شرق النٌل–شارع النص  –الجرٌف شرق  المنورة الطبًمركز المدٌنة 

 01محطة  –الدروشاب جنوب  مركز الندي الطبً

 2محطة –الدروشاب شمال  مجمع الصفوة الطبً التخصصً

 شارع الجرٌف شرق–شرق النٌل  مجمع العٌادات االستشارٌة الدولٌة

 الجرٌف شرقشارع –شرق النٌل  المجمع االردنً السودانً الطبً

 شمال رابامالس مركز الحرمٌن الطبً



 

 

 

 

 

 ساء و تىنيذَ
 

 

 شارع حمد قاسم-بحري مستشفى الرجاء

 01الدروشاب شرق محطة  مستشفى الدروشاب التخصصً

 

 

 اطفال
 

 

 الفٌحاء مستشفً تبارك لالطفال

 

 

 انعيىٌ

 

 المحطة االوسطاالمالك شرق  مركز سٌما للعٌون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انًعايم
 

 مجمع الترا الب الطبى

 تقاطع ش/الحوادث مع ش/ المك نمر –

 الكالكلة اللفه

 مستشفى روٌال كٌر غربالخرطوم بري 

 ام درمان شارع الدكاترة

 ام درمان الشهداء غرب مستشفى اسٌا

 ام درمان شارع الوادي 

 شارع الحوادثالخرطوم بحري 

 الخرطوم بحري الحاج ٌوسف جوار مستشفى البان جدٌد

 الخرطوم بحري شارع الدارس جوار مستشفى احمد قاسم

 تٌستمعامل 

 جوار بٌتزا كورنر-9الخرطوم 

الخرطوم بحري شارع المدارس جوار جامعة الزعٌم  
 االزهري

 شارع الحوادث مقابل م.فضٌل –الخرطوم  المختبرات األردنٌة )مٌدالب(

 مختبرات البرج

-جوار السفارة السورٌة-العمارات شارع الملك عبدالعزٌز
 0ش 

 الخرطوم شارع السٌد عبدالرحمن  شرق مستشفى الزٌتونة

 الكالكلة اللفة

 ام درمان الشهداء

 الخرطوم بحري شارع المعونة شمال تقاطع المؤسسة

 عبدهللا الطٌبمعمل النزهة شارع 

 الخرطوم بحري شارع البلدٌة معمل الطٌب الخلٌفة

 

 

 يراكز انسًع

 

 شرق سٌنما كلزٌوم ش/ التجانً الماحً المركز الدولً للسمع المتطور

 

 

 

 

 



 

 

 

 انصيذنياث

 يذيُت انخرطىو

 دادقصٌدلٌات ابو الممجموعة 

 اركوٌت البالبل

 شارع المشتل

 االكادٌمٌة .الرٌاض مستشفى ٌستبشرون

 شارع الستٌن لفة جوبا

 9خرطوم  -غرب اوزون

 الدخٌنات جنوب االحتٌاطً المركزي

 االزهري شرق محطة بشاٌر للوقود

 غرب مسجد بالل 02جبرة 

 الخرطوم ابو حمامة

 السلمة -جوار مستشفى بشائر

 االزهري شارع السلمة

 مجموعة صٌدلٌات علٌاء

 مركز القلب

 أركوٌت الفردوس

 الرٌاض شارع أوماك

 شارع الستٌن المنشٌة

 مركز علٌاء التخصصً 1الخرطوم 

 الصحافة شرق محمد نجٌب

 السوق المركزي

 الرٌاض شارع م.مكة

 مدٌنة األمل جبل أولٌاء

 سوق جبل أولٌاء

 المدرعات الشجرة

 شارع السٌد عبدالرحمن

 مجمع النصر السكنً



 

 

 اإلتحادٌة ش.الجامعةإدارة الصٌدلة 

 الكالكلة القبة شمال

 شارع القصر جوار مركز النٌلٌن

 شارع الجمهورٌة– الخرطوم وسط صٌدلٌة كمبال الجدٌدة

 ش/ السٌد عبدالرحمن جوار مجمع الكوقلى صٌدلٌة الشهٌدة سلمى

 صٌدلٌه الشرٌان
جوار مستشفً بست -2الالماب ناصر مربع –الخرطوم 

 كٌر

 شارع السٌد عبدالرحمن شرق برج التأمٌن اإلجتماعً النجاحصٌدلٌة 

 شارع السٌد عبدالرحمن شرق رئاسة بنك فٌصل صٌدلٌة حنتمة

 صٌدلٌة عثمان دقنة
 شارع الحرٌة

 شارع الحوادث 

 شارع محمد نجٌب ج م.إبن سٌنا صٌدلٌة محمد سعٌد

 صٌدلٌة اإلمدادات الطبٌة )الشهٌد د.أحمد حسن(
مقابل قسم شرطة  –شارع الحرٌة  –جنوب الخرطوم 

 مرور الخرطوم جنوب

 ةصٌدلٌة الوسٌل
 اللفة  الكالكله

 الكالكلة شرق

 الخرطوم مقابل الزٌتونه صٌدلٌة الخرطوم شرق

 جبل أولٌاء السوق الكبٌر صٌدلٌة جبل أولٌاء

 صٌدلٌة سدن
 إمتداد ناصر شرق مطعم المونالٌزا

 مقابل وزارة السٌاحةالرٌاض شارع المشتل 

 مجمعد.كمال العمدة–شارع مكة  –الرٌاض  صٌدلٌة رٌفان

 محطة المشتل–ابوادم  –الكالكلة شرق  صٌدلٌة الطٌف

 0العمارات ش  صٌدلٌة رنا كٌر

 صٌدلٌة اكسون
 7جنوب محطة  –الصحافة ظلط 

 فرع الستٌن MTNمكتب   شارع الستٌن جوار

 مجموعة صٌدلٌات مكة

 البري المٌناء جنوب – المحلً السوق

 الشرقً تقاطع – الستٌن شارع

 المشتل شارع – الرٌاض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العسكري العٌون مستشفى قبالة – اركوٌت

 مسجد البصاولة –الكالكلة شرق  صٌدلٌة العنود

 شرق استاد الخرطوم صٌدلٌة الصٌادلة

 جوار دلمون– 01مربع –الشارقة –جبرة  صٌدلٌة الرملً

 جوار المٌناء البري –الصحافة  عائشة الطٌبصٌدلٌة 

 1مربع  –ابو ادم  صٌدلٌة ستٌفٌا

 جوار ابراهٌم مالك 4الصحافة مربع  صٌدلٌة المدثر

 شرق م.فضٌل-شارع الحوادث –الخرطوم  صٌدلٌة د.رانٌا

 صٌدلٌة لنا
الخرطوم تقاطع شارع علً عبداللطٌف مع شارع 

 الجمهورٌة

 البحٌرة–السلمة البقالة  صٌدلٌة االزٌرقابً

 14الصحافة مربع  صٌدلٌة ٌس عثمان

 مجموعة صٌدلٌات المك نمر

 نمر المك شارع

 الحرٌة فرع

 مكة شارع الرٌاض

 13 شارع – العمارات

  أفرٌقٌا شارع – العمارات

 



 

 

 

 ايذرياٌ
 

 دصٌدلٌة محمد سعٌ

 

  الشهداء 

   ابوسعد

  المهندسٌن

 علٌاء مجموعة صٌدلٌات

 ام درمان الهجرة

 مقابل مستشفى اسٌا-ام درمان الشهداء

 مستشفى وادي سٌدنا العسكري

 علٌاء الخدمات الطبٌة السالح الطبً

 أم درمان)علٌاء الطوارئ واإلصابات(-السالح الطبً

 مستشفً أسٌا صٌدلٌة مستشفً أسٌا

 مجموعة صٌدلٌات مكة

 الوادي شارع – المنارة

 الترحٌالت – الشعبً السوق

 التاسعة الحارة – الشنقٌطً شارع

 ماثٌو طلمبة قبالة 17 ح – الشنقٌطً شارع

  خلٌفة محطة – بالنص الثورة شارع

 الصالحة – امدرمان

 35 ح صابرٌن سوق – الشنقٌطً شارع

 القمة لألثاثات عمارة جوار – المهندسٌن شارع

 مجموعة صٌدلٌات المك نمر
 الوطنٌة السٌنما جوار – الدكاترة شارع

 المهندسٌن

 مجموعة صٌدلٌات ابو المقداد
 تقاطع حمٌدان 2الثورة الحارة 

 الشنقٌطً محطة الرومً

 جوار مستشفى النٌل األزرق –الشهداء  صٌدلٌة المالزمٌن

  الحارة الرابعة–الثورة  صٌدلٌة ابو نجلة الحدٌثة

 الثورة شارع الوداي  صٌدلٌة وادي النٌل

 ابراهٌم
 شمس الدٌن

 شارع الصناعات 91الثورةالحارة 

 متر11ش  92الثورة الحارة 



 

 

 4دار السالم سوق لٌبٌا مربع 

 الرٌف الشمالً -مدٌنة الفتح

 المالزمٌن مجمع نجٌب الطبً صٌدلٌة نجٌب

 الشهداء صٌدلٌة أمدرمان )اإلمدادت الطبٌة(

 حً العمدة –كرري  صٌدلٌة الدكتور ماٌكل

 حً العمدة –كرري  صٌدلٌة مون فارما

 العرضة –كرري  صٌدلٌة نهً الحدٌثة

 جوار مٌدان جامٌسكا – 91الحارة ال –الثورة  صٌدلٌة لمار

 شارع الوادي–الجرافة –كرري  9ًصٌدلٌة العمراب

 شارع الوادي –امدرمان  صٌدلٌة الكندي

 شمال فندق الحدٌقة–شارع الموردة  الموردصٌدلٌة 

 شارع الوادي جنوب مستشفى الروضة صٌدلٌة الروضة الحدٌثة

 تقاطع شارع الزعٌم االزهري مع شارع المالزمٌن صٌدلٌة د. كرلوس

 صٌدلٌة نهى الحدٌثة
 العرضة جوار بحر للتسوق

 شارع الوادي شمال كلٌة التربٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بحري خرطىوان
 

 مجموعة صٌدلٌات علٌاء
 

 عمر المختار جوار مستشفى األمل الوطنً

 القادسٌة جوار مستشفى شرق النٌل

 بحري شارع المعونة

 داخل مستشفى بحري

 مستشفى بحري شارع المٌرغنٌة

 العٌلفون العسكري

 ابوالمقداد اتصٌدلٌمجموعة 

 1سوق  الوحده الحاج ٌوسف

 جنوب المؤسسه

 9لفةالفٌحاء 

 الفٌحاء شارع كسال

 الحاج ٌوسف الردمٌة اخر محطة

 الحاج ٌوسف شارع واحد اخر محطة

 بحري شمبات

 شارع الردمٌة أخر محطة –صٌدلٌة دالٌا 

 أخر محطة 0شارع  –الفضائل 

 شارع المعونة غرب م.أحمد قاسم

صٌدلٌة حوادث مستشفً بحري )اإلمدادات 
 الطبٌة (

 مستشفً بحري

 شارع الزعٌم االزهري صٌدلٌة رٌل

 الفٌحاء –شرق النٌل  صٌدلٌة زكرٌا

 شارع الزعٌم االزهري شرق استاد التحرٌر صٌدلٌة المغتربٌن

 شارع المعونة صٌدلٌة وصفة شفاء

 شارع البلدٌة-بحري صٌدلٌة ابو ٌوسف

 شارع كسال–شرق النٌل  صٌدلٌة تباشٌر

 شرق النٌل صٌدلٌة الفرٌق

 شارع الزعٌم االزهري اكسون صٌدلٌة

 الحلفاٌا صٌدلٌة الملوك

 

 

 
 



 

 

 يانعالج انطبيع

 انخرطىو
 

 سباٌن كٌر للعالج الطبٌعً
VIP فقط 

 برج النخٌل– 9الخرطوم 

 مستشفً الصفا الصفا للعالج الطبٌعً

 جبرة السالمة للعالج الطبٌعً

 الرٌاض الرٌاض للعالج الطبٌعً

 ج مستشفً الشٌخ –شارع عبٌد ختم  –اركوٌت  عٌادة العالج الطبٌعً

 7محطة -شارع محمد نجٌب –الصحافة  للعالج الطبٌعً رٌلٌف

 الخرطوم حً النزهة عٌادة البركة للعالج الطبٌعً

 شارع القصر-السوق العربً-الخرطوم عٌادة د.سمٌر لوٌس فرانسٌس

 

 بحريانخرطىو 
 

 

 شرق السوق المركزي بحري    -شمبات  البراحة

 مركز الخرطوم بحري المتطور
VIP فقط 

 شارع السٌد علً المٌرغنً

 شمال استوب مدخل كبري الحلفاٌا نور الهدي

 الحاج ٌوسف الردمٌة عٌادة د.التلب للعالج الطبٌعً

 

 

 أيذرياٌ
 

 

 المالزمٌن مركز السودانً للعالج الطبٌعًال

 شرق نفق ود البشٌر –العرضة  الشابً كٌر للعالج الطبٌعً



 

 

 

 

 يراكز انبصرياث

 

 انخرطىو

 

 مستشفى مكة
 

 شارع النص –الرٌاض 

 الكالكلة مستشفى مكة

 الخرطوم االمتداد شارع محمد نجٌب  مركز السودان للعٌون

 شارع مستشفً مكة –مستشفً الفٌصل للعٌون  مستشفً الفٌصل للعٌون

 92شارع  –العمارات  مركز الزرقاء للعٌون

 مركز سفانة للبصرٌات

شرق  –شارع السٌد عبدالرحمن  –الخرطوم غرب 
تقاطع شارع السٌد عبدالرحمن وشارع على 

 عبداللطٌف.

 الرٌاض شارع مستشفً مكة

 بصرٌات قلوبال
حى الصفا قرب مجمع –الخرطوم شارع اوماك 

 ودالجبل

 الكالكلة اللفة غرب مركز الشرطة بصرٌات الوداد

 شارع علً عبداللطٌف جوار  الفٌحاء الوسام للبصرٌات مركز

 برج الضرائب رقالسوق العربً ش مركز شوامخ للبصرٌات

 الخرطوم شرق القموسٌون الطبً مركز مجاهد للبصرٌات

 محمد نور للبصرٌات

 الرٌاض شارع النص جوار صٌدلٌة المك نمر

 الخرطوم شارع الجمهوٌة

 عبدالرحمنالخرطوم شارع السٌد 

 الخرطوم الالماب بصرٌات مستشفى بست كٌر



 

 

 بصرٌات األضواء

 شارع الجزار –الرٌاض 

 (0العمارات شارع)

 السوق العربً/جنوب موقف جبرة القدٌم

 أركوٌت مقابل مركز السودان للقلب بصرٌات الجزٌرة

 الالماب جوار م.بست كٌر مٌالنو للبصرٌات

 ابراج الشرطة –ابوحمامة  دانٌة للبصرٌات

 تقاطع شارع معرض الخرطوم مع شارع الستٌن بصرٌات ماتٌا

 تقاطع شارع القصر مع السٌد عبد الرحمن بصرٌات ود الحصاحٌصا

 شارع علً عبد اللطٌف بصرٌات اي زوون

 مركز بصرٌات الثرٌا
جنوب -شارع محمد نجٌب 11م -الصحافة شرق

 المغتربٌن

 مركز عٌن للبصرٌات
 شارع النصالرٌاض 

 شارع محمد نجٌب مقابل مستشفى ابن سٌنا

 الرٌاض شارع المشتل مركز توسما للبصرٌات

 شرق سٌنما كلزٌوم مقابل مركز النٌلٌن مركز لمحة بصر

 مركز مارتا للبصرٌات
 شارع القصر مقابل مدارس كمبونً

 الرٌاض شارع النص داخل مجمع بالزا

 شرق حدٌقة القرشً 9الخرطوم  مركز بصرٌات الفال

 االزهري شارع ماٌو جنوب محطة الكهرباء مركز نور الحٌاة للبصرٌات

 بري جنوب مستشفى روٌال كٌر مركز بصرٌات ود الشٌخ

 

 

 

 



 

 

 

 

 ايذرياٌ

 

 حً العمدة مستشفى مكة

 الشهداء مستشفى النٌل للعٌون

 الشهداء محمد نور للبصرٌات

 النٌل االزرقالشهداء مقابل مستشفى  إشراقة للبصرٌات

 7الفتٌحاب مربع  بصرٌات الماسة

 بانت شرق مدارس جوهانسبٌرج –المهندسٌن  ماجٌك للبصرٌات

 شارع المستشفً /شرق بوابة الحوادث بصرٌات األضواء

 شارع الوادي  للبصرٌاتالمنى مركز 

 شارع االذاعة )داخل الحوش هاٌبر مارك( مركز ماٌا للبصرٌات

 

 انخرطىو بحري

 

 شارع المعونة مركز أواب للبصرٌات

 شمبات جوار مستشفى البصرٌات بصرٌات المنى

 شارع المعونة مركز عٌن للبصرٌات

 المؤسسة بصرٌات ماٌا

 الواحة –كوبر  ماجٌك للبصرٌات

 مبنً المحلٌة القدٌم شرق مستشفً بحري بصرٌات األضواء

 شمال مدخل كبري الحلفاٌا 01الحلفاٌا مربع  بصرٌات مركز نور الهدى الطبً

 



 

 

 

 يراكز االسُاٌ

 انخرطىو

 

 الرٌاض شارع النص برج االحالم الطابق االول (VIPلطب االسنان ) ماكس بٌردمركز 

 شارع افرٌقٌا –العمارات  (A+ VIPلطب االسنان ) دافنشًمركز 

 شارع محمد نجٌب شمال مقابر فاروق الخرطوم لطب االسنان ارت اند سٌانسمركز 

 غرب بٌت المنديالمنشٌة  هاي كٌر دنتال 

 شارع القصرتقاطع شارع السٌد عبدالرحمن مع  مركز بابوجً لطب االسنان

 خلف فندق كانون 02شارع  –العمارات  المركز العالمى لطب األسنان

 الخرطوم جنوب شارع امتداد ناصر مركز جنتل لطب االسنان

 د/نجوى ٌوسف عبدالرحمن
المنشٌة/شرق كلٌة الخرطوم للعلوم الطبٌقٌة وشرق 

 MTNابراج 

 عمارة كوفتً-شارع الجمهورٌة د/امل ابراهٌم لطب االسنان

 عبدهللا الطٌب-الخرطوم دنتالس التخصصً مركز

 مركز قرشً شارع السٌد عبد الرحمن د.عبد هللا صالح سلٌمان)عٌادة الجابري(

 البلدٌةش/  مركز طب األسنان الحدٌث

 مركز الخرطوم لطب األسنان

 ش/ حوادث مستشفى الخرطوم

 اركوٌت جنوب محطة البالبل

 مجمع زاهر 02االزهري مربع 

 شرق مالعب مدرسة كمبونى مجمع عٌادات الحكمة

 2شارع  –العمارات  حراء لطب األسنان

 عماره ابتك–الخرطوم شارع القصر  مجموعه مراكز النور لطب األسنان



 

 

 عمارة ماجستك 9الخرطوم مركز الرفاء لطب االسنان

 MTNشرق جوار مكتب  الكالكلة مركز الصفا لطب االسنان

 (9الرٌاض ش.المشتل برج االحالم شقة) مركز روٌال لطب االسنان

 42العمارات تقاطع شارع محمد نجٌب مع  مون الٌت لطب االسنان

 شرق البنك الفرنسً–شارع الستٌن  –المعمورة  دي زون لطب االسنان

 جوار مستشفً الجودة –الصحافة ظلط  عٌادة د.اشرف طارق لطب االسنان

 المركز الطبً الحدٌث عٌادة كالس )د.محمد كمال(

 مجمع د.كمال العمدة الرٌاض عٌادة تمٌم لطب االسنان

 غرب عفراء-الخرطوم مجمع النصر السكنً عٌادة سٌتً سنتر لطب االسنان

 عمارة البنك االسالمً-شارع القصر عٌادة د.فاضل فاروق لالسنان

 بري شارع المعرض مركز دٌنتوجنٌك لطب االسنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 او درياٌ

 

قبالة حوادث أمدرمان من الجهة الشرقٌة، الطابق األول  مركز طب األسنان
 من المدرسة اإلنجٌلٌة أمدرمان

 مستشفً أمدرمان الحوادث شرق مستشفى النٌل االزرق

 عمارة محمد عبد الرحٌم محمد –الشهداء  مركز النٌلٌن لطب األسنان

 سوق لٌبٌا مركز الخرطوم لطب األسنان

 مستشفى شفاء العلٌل
 212مربع  91الحارة  –أمبدة 

 الثورة

عماره عبد الرحمن عباس جوار –شارع الدكاتره  مجموعه مراكز النور لألسنان
 د.الضً

 غرب مستشفى أمدرمان التعلٌمى عٌادة د.عبدهللا الصدٌق دروس

 شمال سجن النساء المالزمٌن دنتاستك لطب االسنان

 شمال تقاطع االبراج–شارع الوادي  عٌادة نور لطب االسنان

 شمال سجن النساء-المالزمٌن باسكٌل لطب االسنان

 الطبٌة شمال مستشفى الوالدة مركز الدبً للتحالٌل عٌادة د.امل ابراهٌم لطب االسنان

 مركز التهامً الطبً

 المهندسٌن شارع الشهٌدة د.سلمى

 شارع الشنقٌطً

 شارع الوادي مركز ٌستبشرون الوادي

 الشهداء مستشفى اسٌا

 الحتان جوار مقابر االطفال عٌادة التقوي الطبٌة

 2الفتٌحاب مربع  مركز سعد رشوان

 

 

 



 

 

 

 انخرطىو بحري

 

 حاج الصافًمستشفى بحري شارع المعونة ج  التخصصًمركز الصفا 

 0الفٌحاء مربع  –شرق النٌل  مركز جمانة لطب األسنان

 شارع الزعٌم االزهري مستشفً الدولًال

 السامراب بحري شمال مركز بدر  الصحً

 حً الهدي –الجرٌف شرق  عٌادة الطٌب لالسنان

 عٌادة االتقان لطب االسنان

 الكدرو

 بحري شارع البلدٌة

 7الفٌحاء مربع –الخرطوم بحري  مركز االبتسامة الجمٌلة

 شارع الزعٌم االزهري مقابل المستشفى الدولً مركز المهدي لطب االسنان

 


