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 )خدمات جراحة العظام واالوعيه الدموية موضحة بالمراكز التي تتوفر بها(

 
 

 عيادات –مراكز خاصة  –مراكز تشخيصية  –مستوصفات  –ت تتكون الشبكة الطبية من مستشفيا
 

 تشمل جميع التخصصات
 
 
 
 
 

 خصائيين يتم تحديثها بصورة دوريةملحوظة : تكون هنالك تغيرات بالعيادات الخاصة واأل
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدينة الخرطوم
 

 ايعٓٛإ األضِ

VIP 

 ذلط١ ايٓش١ًبسٟ تكاطع غازع ايطتني َع غازع  زٜٚاٍ نري َطتػف٢ 

 % َٔ نٌ اخلدَات92)حتٌُ  َطتػف٢ فكٌٝ

 (سطب حتٌُ ايبطاق١ عدا ايؿٝدي١ٝ ايطب١ٝ
 اخلسطّٛ ؽ.احلٛادخ

A+VIP 

 غازع ايطٝد عبدايسمحٔ َطتػفٞ ايصٜت١ْٛ

 غسم ايطاس١ اخلكسا٤ َطتػفٞ ايطاس١

(VIP-A-B-C) 

 اخلسطّٛ غازع احلٛادخ َطتػفٞ ايفٝؿٌ

 از َطتػف٢ ايػسط١دٛ  -بس٣ َطتػفٞ ضاٖسٕٚ

 ايؿشاف١ شيط دٓٛب ذلط١ ايػايٞ َطتػف٢ اجلٛد٠

 ؽ عبٝد ختِ املعُٛز٠ َطتػف٢ ايػٝذ ايتدؿؿٞ

 -غازع أفسٜكٝا –37ايعُازات  )بٗا دساس١ عظاّ( َطتػف٢ األطبا٤

 غسب ؾ١ٝٓٝ بسٟ –غازع اجلاَع١  َطتػفٞ املعًِ

 ايطٛم احملًٞ املسبع ايرٖيب َطتػف٢ ايفؤاد ايتدؿؿٞ

 َٓتصٙ ايسٜاض ايعا٢ً٥ايسٜاض مشاٍ  َسنص ٜطتبػسٕٚ ايطب٢

  (90ايعُازات غازع ) َطتػف٢ غٛاَذ ايدٚىل

 بدا١ٜ غازع اخلسطّٛ دبٌ أٚيٝا٤ –ايالَاب  )بٗا دساس١ عظاّ( َطتػف٢ بطت نري

 احملط٘ األخريٙ –اخلسطّٛ ايهالنً٘ غسم  َطتػفٞ ايػفا٤ ايتدؿؿٞ



 

 

     2غازع/  –ايعُازات  دساس١ عظاّ()بٗا  َطتػف٢ سسا٤ ايتدؿؿ٢

 01ّ–دربٙ ايػازق١ -اخلسطّٛ َطتػف٢ دملٕٛ

 ايهالن١ً ايًف١ اخلسطّٛ  َطتػف٢ اجلعفس٣ ْٚٛزٟ

 تكاطع غازع ايطتني َع ايهربٟ–بسٟ  َطتػفٞ األٌَ ايتدؿؿٞ

 طًُب١ سذاش٣–ايؿشاف١ شيط  َطتػف٢ ًٖٝح نري

 دٛاز ايٓادٟ االملاْٞ-0ازع ايعُازات غ دلُع عٝادات َطتػف٢ األطبا٤

 ؽ.ايؿشاف١ ظًط دٓٛب طًُب١ ايػاىل –اخلسطّٛ  َسنص اإلزلاش ايتػدٝؿٞ

 غازع بابهس بدزٟ مشاٍ دلًظ ايتدؿؿات ايطيب َسنص اْطايٝا ايطيب

 4ابٛ ادّ َسبع  1َسنص ابساِٖٝ مشظ ايدٜٔ ايطيب

 دٓٛب غسم ضُٝٓا نًٛشّٜٛ  َسنص ايًٓٝني ايتدؿؿ٢

 00َسبع -سٞ ٜجسب ايػذس٠ ايطيب احلدٜحَسنص ٜجسب 

 غازع ايؿشاف٘ شيط . –س٢ ايٓصٖ٘  دلُع زشإ ايتدؿؿٞ

 دٛاز ضالح ايرخري٠ -ايػذس٠ دلُع األدٓش١ اخلكسا٤

 ابٛ ادّ دلُع ْٛباتٝا

 غازع َه١ –ايسٜاض  دلُع ايدنتٛز نُاٍ ايعُد٠

 ٜٔغازع ابساِٖٝ مشظ ايد– 4َسبع  –ابٛادّ  دلُع ايٛيٝد ايطيب

 2ايهالن١ً غسم َسبع  دلُع ايعٓٛد ايطيب

 غازع دبٌ اٚيٝا٤–طٝب١ احلطٓاب  عٝاد٠ بًطِ ايطب١ٝ

 عُاز٠ سًٛاْٞ اٜالف–اخس ذلط١  –ايهالن١ً غسم  عٝاد٠ االميإ ايطب١ٝ

 7َسبع  –ابٛادّ  دلُع ايٛض١ًٝ

 غازع عبٝد ختِ-ازنٜٛت دلُع بسٚفٝطري املٗدٟ

 خلسطّٛ  ابٛادّا َسنص االضتاذ عبد املٓعِ

 ايهالن١ً -اخلسطّٛ  دلُع ايسضاي١ ايطيب

 7َسبع  -ايهالن١ً ايكب١ دلُع محد ايطيب



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ساء و توليدن
 

 

 املٓػ١ٝ َطتػفٞ دزِٜ ايتدؿؿٞ يًٓطا٤ ٚايتٛيٝد

 21غازع  –ايعُازات  َطتػفٞ ايك١ُ

 

 

 االذن واالنف والحنجرة
 

 غازع ايؿشاف١ غسم غسم غؤٕٚ املػرتبني َطتػفٞ ايدٚس١ ايتدؿؿٞ )أْف ٚأذٕ ٚسٓذس٠(

 0ايعُازات غازع  َطتػفٞ افسٜكٝا

 

 

 العيون

 

 ٓـايسٜاض غازع اي َطتػف٢ َه١ يًعٕٝٛ

 ايسٜاض غازع ايٓـ َسنص ايفٝؿٌ يًعٕٝٛ

 ايؿشاف١ مشاٍ دٗاش املػرتبني َسنص ايطٛدإ يًعٕٝٛ

 92ايعُازات غازع  َطتػف٢ ايصزقا٤ يًعٕٝٛ

 بسٟ دٓٛب َطتػف٢ زٜٚاٍ نري َسنص د.ذلُد ايػٝذ يطب ايعٕٝٛ

 ايهالن١ً املٓٛز٠ َطتػف٢ َه١ يًعٕٝٛ 

 

 

 الجلدية والتناسلية
 

 غسم ضُٝٓا نًصّٜٛ ازات اجلًد١َٜسنص االضتػ

 

 غازع ايؿشاف١ ظًط َسنص االَاْٞ ايطيب

 دٓٛب فٓدم َسٜدٜإ املسنص ايرتنٞ ايتػدٝؿٞ

 اخلسطّٛ غازع احلٛادخ دٛاز َطتػف٢ ايفٝؿٌ َسنص ابٔ اهلٝجِ ايطيب



 

 

 االطفال
 

 اخلسطّٛ ايطٛم احملًٞ   َطتػف٢ ايدنتٛز خايد محٝد٠ يطب االطفاٍ

 مشاٍ داز احملاَني 10ايعُازت غازع  املسنص ايعالدٞ يالطفاٍ

 

 

 

 جبل اولياء

 

 دبٌ اٚيٝا٤ دلُع ايتطِٓٝ ايطيب

 دبٌ اٚيٝا٤ دلُع دبٌ اٚيٝا٤

 طٓابطٝب١ احل دلُع ايبًطِ 

 ٚد داز ايٓيب دلُع ٚد داز ايٓيب ايطيب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدينة ام درمان
 
 

 ايػٗدا٤ –اّ دزَإ  )بٗا دساس١ عظاّ( َطتػفٞ أضٝا

 غازع عبداهلل خًٌٝ -ايػٗدا٤ )بٗا دساس١ عظاّ( َطتػف٢ تك٢

 َطتػفٞ أَدزَإ احلٛادخ  غسم )بٗا دساس١ عظاّ( األشزم ايٌٓٝ َطتػفٞ

 اخس ذلط١ 07احلاز٠ -ايجٛز٠ بايٓـ َطتػف٢ طٝب١ ايطيب

 2ايجٛز٠ احلاز٠  َطتػفٞ ايدضٛقٞ

 غسب ضٛم يٝبٝا َطتػف٢ يٝبٝا ايتدؿؿ٢

 َسبع  91أَبدٙ احلاز٠ غفا٤ ايعًٌٝ ايطيب احلدٜح َطتػفٞ

 اَبد٠ َكابٌ َطتػف٢ اَبد٠ َطتػفٞ قطس ايٓد٣

 ٛادٟغازع اي اَدزَإ َطتػف٢ ٜطتبػسٕٚ ايٛادٟ

 ايػٗدا٤ دٛاز َطتػفٞ أضٝا َسنص ٜطتبػسٕٚ ايطيب

 4داز ايطالّ ضٛم يٝبٝا َسبع  0َسنص ابساِٖٝ مشظ ايدٜٔ ايطيب

 اَدزَإ أبٛ ضعد  دلُع ضعد زغٛإ

 ايؿاحل١ َسبع  َسنص ؾشٞ ايُٝا١َ

 دٛاز ذلط١ ايؿٗسٜر –ايؿاحل١  َسنص ايُٝا١َ ايطيب

 92َسبع  املٗٓدضني َسنص ايػٗٝد د.أْظ ؾاحل

 ايجٛز٠ ايػٓكٝط٢ َسنص ايس٢َٚ

 ايجٛز٠ ايػٓكٝط٢ –املٗٓدضني  َسنص ايتٗا٢َ

 سٞ ايعُد٠ دٛاز دلُع َه١ يًعٕٝٛ َطتػف٢ اخلًٝف٘ ضًُٝإ

 ( دٛاز ؾٝدي١ٝ عسٚع ايسَا0ٍؾاحل١ َسبع ) دلُع ايبًطِ ايطيب

 07َسبع  –ايفتٝشاب املسبعات  َسنص ايٓٛز املبني

 أَبد٠ ايطبٌٝ ذلط١ أبٛ سٓإ ريَٟطتٛؾف ايطبٌٝ اخل

 تكاطع غازع ايجٛز٠ بايٓـ َع غازع نربٟ احلًفاٜا دلُع عٝادات بسز املاؤٟ

 ايؿاحل١ –اَدزَإ  َسنص سٞ اجلاَع١



 

 

 ايفتٝشاب -اَدزَإ  َسنص احلاد١ شٜٓب

 احلتا١ْ –اَدزَإ  عٝادات ايتكٟٛ ايطب١ٝ

 اضٝاايػٗدا٤ خًف َطتػف٢  َسنص ايًٓٝني ايتػدٝؿ٢

 

 

 

 ساء و توليدن
 

 

 اّ دزَإ املٛزد٠ َطتػف٢ ايٛالد٠ اّ دزَإ

 

 العيون

 

 سٞ ايعُد٠ َطتػف٢ َه١ يًعٕٝٛ

 ايػٗدا٤ َطتػف٢ ايٌٓٝ يًعٕٝٛ

 1ايجٛز٠ احلاز٠ غازع ايٛادٟ  َسنص نٛؽ يطب ايعٕٝٛ

 

 

 اطفال
 

 

 اَدزَإ َطتػفٞ تبازى يالطفاٍ

 غازع ايٛاد٣ اخلًٌٝ ايطيب َسنص

 

 جلدية والتناسليةال
 

 

 سٞ ايعُد٠ دٛاز دلُع َه١ يًعٕٝٛ َطتػف٢ اخلًٝف٘ ضًُٝإ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدينة الخرطوم بحري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 غسم ايطٛم املسنصٟ حبسٟ    -مشبات  )بٗا دساس١ عظاّ( َد١ٜٓ ايرباس١ ايطب١ٝ

 غازع ايصعِٝ االشٖسٟ  )بٗا دساس١ عظاّ( املطتػفٞ ايدٚيٞ

 0ضف/ايفٝشا٤ َسبع احلاز ٜٛ َطتػف٢ بػا٥س اخلاف

 ايهدزٚ غازع ايطٝاز ايهدزٚ َطتػف٢ ايسحيإ

 غسم ايٌٓٝ َطتػفٞ ايكشٞ ايتدؿؿٞ

 دٓٛب نربٟ املٓػ١ٝ-اجلسٜف غسم دلُع عٝادات اجملُٛع١ ايطٛدا١ْٝ

 مشاٍ نربٟ احلًفاٜا  01احلًفاٜا ّ. َسنص ْٛزاهلد٣ ايطيب ايتدؿؿ٢

 ايطٝد عًٞ َريغين  غازع ايتػدٝؿٞ املتطٛز اخلسطّٛ حبسٟ َسنص

 حلاز ٜٛضف غازع ايسد١َٝا َطتٛؾف سسا٤ ايتدؿؿٞ

 ايطاَساب حبسٟ مشاٍ َسنص بدز

 حبسٟ أّ ايكسٟ دٓٛب َسنص أّ ايكسٟ دٓٛب

 دزدٚم غسم ايطاَساب دلُع تبٝإ ايطيب

 غسم ايٌٓٝ 9َسنص ابساِٖٝ مشظ ايدٜٔ ايطيب

 غسم ايٌٓٝ غازع ايٛايٞ َسنص سٞ اجلاَع١

 احلاز ٜٛضف غازع ايسد١َٝ ال٤ ايطيبَسنص ا

 ز َطتػفٞ غسم ايٌٓٝ–غازع ايٓـ  –اجلسٜف غسم  َسنص املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطيب

 01ذلط١  –ايدزٚغاب دٓٛب  َسنص ايٓدٟ ايطيب

 2ذلط١ –ايدزٚغاب مشاٍ  دلُع ايؿف٠ٛ ايطيب ايتدؿؿٞ

 غازع اجلسٜف غسم–غسم ايٌٓٝ  دلُع ايعٝادات االضتػاز١ٜ ايدٚي١ٝ

 غازع اجلسٜف غسم–غسم ايٌٓٝ  اجملُع االزدْٞ ايطٛداْٞ ايطيب

 مشاٍ ساباَايط َسنص احلسَني ايطيب

 غازع نربٟ املٓػ١ٝ )بٗا دساس١ عظاّ( َطتػف٢ غسم ايٌٓٝ



 

 

 ساء و توليدن
 

 

 غازع محد قاضِ-حبسٟ َطتػف٢ ايسدا٤

 01ايدزٚغاب غسم ذلط١  َطتػف٢ ايدزٚغاب ايتدؿؿٞ

 

 

 اطفال
 

 

 يفٝشا٤ا َطتػفٞ تبازى يالطفاٍ

 

 

 العيون

 

 االَالى غسم احملط١ االٚضط َسنص ضُٝا يًعٕٝٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المعامل
 

 الب ايطب٢دلُع ايرتا

 تكاطع ؽ/احلٛادخ َع ؽ/ املو منس –

 ايهالن١ً ايًف٘

 َطتػف٢ زٜٚاٍ نري غسباخلسطّٛ بسٟ 

 اّ دزَإ غازع ايدناتس٠

 ضٝااّ دزَإ ايػٗدا٤ غسب َطتػف٢ ا

 اّ دزَإ غازع ايٛادٟ 

 اخلسطّٛ حبسٟ غازع احلٛادخ

 اخلسطّٛ حبسٟ احلاز ٜٛضف دٛاز َطتػف٢ ايبإ ددٜد

 اخلسطّٛ حبسٟ غازع ايدازع دٛاز َطتػف٢ امحد قاضِ

 تٝطتَعاٌَ 
 دٛاز بٝتصا نٛزْس-9اخلسطّٛ 

 اخلسطّٛ حبسٟ غازع املدازع دٛاز داَع١ ايصعِٝ االشٖسٟ 

 غازع احلٛادخ َكابٌ ّ.فكٌٝ –اخلسطّٛ  ات األزد١ْٝ )َٝدالب(املدترب

 رلتربات ايربز

-دٛاز ايطفاز٠ ايطٛز١ٜ-ايعُازات غازع املًو عبدايعصٜص

 0ؽ 

 اخلسطّٛ غازع ايطٝد عبدايسمحٔ  غسم َطتػف٢ ايصٜت١ْٛ

 ايهالن١ً ايًف١

 اّ دزَإ ايػٗدا٤

 ؤضط١اخلسطّٛ حبسٟ غازع املع١ْٛ مشاٍ تكاطع امل

 َعٌُ ايٓص١ٖ غازع عبداهلل ايطٝب

 اخلسطّٛ حبسٟ غازع ايبًد١ٜ َعٌُ ايطٝب اخلًٝف١

 

 

 مراكز السمع
 

 غسم ضُٝٓا نًصّٜٛ ؽ/ ايتذاْٞ املاسٞ املسنص ايدٚيٞ يًطُع املتطٛز



 

 

 الصيدليات
 مدينة الخرطوم

 دادكؾٝديٝات ابٛ املدلُٛع١ 

 ازنٜٛت ايبالبٌ

 غازع املػتٌ

 ١ .ايسٜاض َطتػف٢ ٜطتبػسٕٚاالنادميٝ

 غازع ايطتني يف١ دٛبا

 9خسطّٛ  -غسب اٚشٕٚ

 ايدخٝٓات دٓٛب االستٝاطٞ املسنصٟ

 االشٖسٟ غسم ذلط١ بػاٜس يًٛقٛد

 غسب َطذد بالٍ 02درب٠ 

 اخلسطّٛ ابٛ محا١َ

 ايط١ًُ -دٛاز َطتػف٢ بػا٥س

 االشٖسٟ غازع ايط١ًُ

 دلُٛع١ ؾٝديٝات عًٝا٤

 ايكًب َسنص

 أزنٜٛت ايفسدٚع

 ايسٜاض غازع أَٚاى

 غازع ايطتني املٓػ١ٝ

 َسنص عًٝا٤ ايتدؿؿٞ 1اخلسطّٛ 

 ايؿشاف١ غسم ذلُد زلٝب

 ايطٛم املسنصٟ

 ايسٜاض غازع ّ.َه١

 َد١ٜٓ األٌَ دبٌ أٚيٝا٤

 ضٛم دبٌ أٚيٝا٤

 املدزعات ايػذس٠



 

 

 غازع ايطٝد عبدايسمحٔ

 هيندلُع ايٓؿس ايط

 إداز٠ ايؿٝدي١ اإلحتاد١ٜ ؽ.اجلاَع١

 ايهالن١ً ايكب١ مشاٍ

 غازع ايكؿس دٛاز َسنص ايًٓٝني

 غازع اجلُٗٛز١ٜ– اخلسطّٛ ٚضط ؾٝدي١ٝ نُباٍ اجلدٜد٠

 ؽ/ ايطٝد عبدايسمحٔ دٛاز دلُع ايهٛق٢ً ؾٝدي١ٝ ايػٗٝد٠ ض٢ًُ

 ؾٝديٝ٘ ايػسٜإ
ٞ بطت دٛاز َطتػف-2ايالَاب ْاؾس َسبع –اخلسطّٛ 

 نري

 غازع ايطٝد عبدايسمحٔ غسم بسز ايتأَني اإلدتُاعٞ ؾٝدي١ٝ ايٓذاح

 غازع ايطٝد عبدايسمحٔ غسم ز٥اض١ بٓو فٝؿٌ ؾٝدي١ٝ سٓت١ُ

 ؾٝدي١ٝ عجُإ دق١ٓ
 غازع احلس١ٜ

 غازع احلٛادخ 

 غازع ذلُد زلٝب ز ّ.إبٔ ضٝٓا ؾٝدي١ٝ ذلُد ضعٝد

 د سطٔ(ؾٝدي١ٝ اإلَدادات ايطب١ٝ )ايػٗٝد د.أمح
َكابٌ قطِ غسط١ َسٚز  –غازع احلس١ٜ  –اخلسطّٛ دٓٛب 

 اخلسطّٛ دٓٛب

 ١ؾٝدي١ٝ ايٛضًٝ
 ايًف١  ايهالنً٘

 ايهالن١ً غسم

 اخلسطّٛ َكابٌ ايصٜتْٛ٘ ؾٝدي١ٝ اخلسطّٛ غسم

 دبٌ أٚيٝا٤ ايطٛم ايهبري ؾٝدي١ٝ دبٌ أٚيٝا٤

 ؾٝدي١ٝ ضدٕ
 إَتداد ْاؾس غسم َطعِ املْٛايٝصا

 غازع املػتٌ َكابٌ ٚشاز٠ ايطٝاس١ايسٜاض 

 دلُعد.نُاٍ ايعُد٠–غازع َه١  –ايسٜاض  ؾٝدي١ٝ زٜفإ

 ذلط١ املػتٌ–ابٛادّ  –ايهالن١ً غسم  ؾٝدي١ٝ ايطٝف

 0ايعُازات ؽ  ؾٝدي١ٝ زْا نري



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ؾٝدي١ٝ انطٕٛ
 7دٓٛب ذلط١  –ايؿشاف١ ظًط 

 فسع ايطتني MTNَهتب   غازع ايطتني دٛاز

 َه١ دلُٛع١ ؾٝديٝات

 ايربٟ املٝٓا٤ دٓٛب – احملًٞ ايطٛم

 ايػسقٞ تكاطع – ايطتني غازع

 املػتٌ غازع – ايسٜاض

 ايعطهسٟ ايعٕٝٛ َطتػف٢ قباي١ – ازنٜٛت

 َطذد ايبؿاٚي١ –ايهالن١ً غسم  ؾٝدي١ٝ ايعٓٛد

 غسم اضتاد اخلسطّٛ ؾٝدي١ٝ ايؿٝادي١

 ٕٛدٛاز دمل– 01َسبع –ايػازق١ –درب٠  ؾٝدي١ٝ ايسًَٞ

 دٛاز املٝٓا٤ ايربٟ –ايؿشاف١  ؾٝدي١ٝ عا٥ػ١ ايطٝب

 1َسبع  –ابٛ ادّ  ؾٝدي١ٝ ضتٝفٝا

 دٛاز ابساِٖٝ َايو 4ايؿشاف١ َسبع  ؾٝدي١ٝ املدثس

 غسم ّ.فكٌٝ-غازع احلٛادخ –اخلسطّٛ  ؾٝدي١ٝ د.زاْٝا

 ؾٝدي١ٝ يٓا
اخلسطّٛ تكاطع غازع عًٞ عبدايًطٝف َع غازع 

 اجلُٗٛز١ٜ

 ايبشري٠–ايط١ًُ ايبكاي١  شٜسقابٞؾٝدي١ٝ اال

 14ايؿشاف١ َسبع  ؾٝدي١ٝ ٜظ عجُإ

 دلُٛع١ ؾٝديٝات املو منس

 منس املو غازع

 احلس١ٜ فسع

 َه١ غازع ايسٜاض

 13 غازع – ايعُازات

  أفسٜكٝا غازع – ايعُازات

 



 

 

 امدرمان
 

 دؾٝدي١ٝ ذلُد ضعٝ

 

  ايػٗدا٤ 

   ابٛضعد

  املٗٓدضني

 عًٝا٤ دلُٛع١ ؾٝديٝات

 اّ دزَإ اهلذس٠

 َكابٌ َطتػف٢ اضٝا-اّ دزَإ ايػٗدا٤

 َطتػف٢ ٚادٟ ضٝدْا ايعطهسٟ

 عًٝا٤ اخلدَات ايطب١ٝ ايطالح ايطيب

 أّ دزَإ)عًٝا٤ ايطٛازئ ٚاإلؾابات(-ايطالح ايطيب

 َطتػفٞ أضٝا ؾٝدي١ٝ َطتػفٞ أضٝا

 ٝات َه١دلُٛع١ ؾٝدي

 ايٛادٟ غازع – املٓاز٠

 ايرتسٝالت – ايػعيب ايطٛم

 ايتاضع١ احلاز٠ – ايػٓكٝطٞ غازع

 َاثٝٛ طًُب١ قباي١ 17 ح – ايػٓكٝطٞ غازع

  خًٝف١ ذلط١ – بايٓـ ايجٛز٠ غازع

 ايؿاحل١ – اَدزَإ

 35 ح ؾابسٜٔ ضٛم – ايػٓكٝطٞ غازع

 ألثاثاتايك١ُ ي عُاز٠ دٛاز – املٗٓدضني غازع

 دلُٛع١ ؾٝديٝات املو منس
 ايٛط١ٝٓ ايطُٝٓا دٛاز – ايدناتس٠ غازع

 املٗٓدضني

 دلُٛع١ ؾٝديٝات ابٛ املكداد
 تكاطع محٝدإ 2ايجٛز٠ احلاز٠ 

 ايػٓكٝطٞ ذلط١ ايسَٚٞ

 دٛاز َطتػف٢ ايٌٓٝ األشزم –ايػٗدا٤  ؾٝدي١ٝ املالشَني

  يسابع١احلاز٠ ا–ايجٛز٠  ؾٝدي١ٝ ابٛ زل١ً احلدٜج١



 

 

 ايجٛز٠ غازع ايٛداٟ  ؾٝدي١ٝ ٚادٟ ايٌٓٝ

 ابساِٖٝ

 مشظ ايدٜٔ

 غازع ايؿٓاعات 91ايجٛز٠احلاز٠ 

 َرت11ؽ  92ايجٛز٠ احلاز٠ 

 4داز ايطالّ ضٛم يٝبٝا َسبع 

 ايسٜف ايػُايٞ -َد١ٜٓ ايفتح

 املالشَني دلُع زلٝب ايطيب ؾٝدي١ٝ زلٝب

 يػٗدا٤ا ؾٝدي١ٝ أَدزَإ )اإلَدادت ايطب١ٝ(

 سٞ ايعُد٠ –نسزٟ  ؾٝدي١ٝ ايدنتٛز َاٜهٌ

 سٞ ايعُد٠ –نسزٟ  ؾٝدي١ٝ َٕٛ فازَا

 ايعسق١ –نسزٟ  ؾٝدي١ٝ ْٗٞ احلدٜج١

 دٛاز َٝدإ داَٝطها – 91احلاز٠ اٍ –ايجٛز٠  ؾٝدي١ٝ ملاز

 غازع ايٛادٟ–اجلساف١ –نسزٟ  9ٞؾٝدي١ٝ ايعُساب

 غازع ايٛادٟ –اَدزَإ  ؾٝدي١ٝ ايهٓدٟ

 مشاٍ فٓدم احلدٜك١–غازع املٛزد٠  ي١ٝ املٛزدؾٝد

 غازع ايٛادٟ دٓٛب َطتػف٢ ايسٚق١ ؾٝدي١ٝ ايسٚق١ احلدٜج١

 تكاطع غازع ايصعِٝ االشٖسٟ َع غازع املالشَني ؾٝدي١ٝ د. نسيٛع

 ؾٝدي١ٝ ٢ْٗ احلدٜج١
 ايعسق١ دٛاز حبس يًتطٛم

 غازع ايٛادٟ مشاٍ ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بحري خرطومال
 

 دلُٛع١ ؾٝديٝات عًٝا٤

 

 عُس املدتاز دٛاز َطتػف٢ األٌَ ايٛطين

 ايكادض١ٝ دٛاز َطتػف٢ غسم ايٌٓٝ

 حبسٟ غازع املع١ْٛ

 داخٌ َطتػف٢ حبسٟ

 َطتػف٢ حبسٟ غازع املريغ١ٝٓ

 ايعًٝفٕٛ ايعطهسٟ

 ابٛاملكداد اتؾٝديٝدلُٛع١ 

 1ضٛم  ايٛسدٙ احلاز ٜٛضف

 دٓٛب املؤضط٘

 9يف١ايفٝشا٤ 

 ايفٝشا٤ غازع نطال

 احلاز ٜٛضف ايسد١َٝ اخس ذلط١

 احلاز ٜٛضف غازع ٚاسد اخس ذلط١

 حبسٟ مشبات

 غازع ايسد١َٝ أخس ذلط١ –ؾٝدي١ٝ دايٝا 

 أخس ذلط١ 0غازع  –ايفكا٥ٌ 

 غازع املع١ْٛ غسب ّ.أمحد قاضِ

ؾٝدي١ٝ سٛادخ َطتػفٞ حبسٟ )اإلَدادات 

 ايطب١ٝ (
 َطتػفٞ حبسٟ

 غازع ايصعِٝ االشٖسٟ ؾٝدي١ٝ زٌٜ

 ايفٝشا٤ –غسم ايٌٓٝ  ؾٝدي١ٝ شنسٜا

 غازع ايصعِٝ االشٖسٟ غسم اضتاد ايتشسٜس ؾٝدي١ٝ املػرتبني

 غازع املع١ْٛ ؾٝدي١ٝ ٚؾف١ غفا٤

 غازع ايبًد١ٜ-حبسٟ ؾٝدي١ٝ ابٛ ٜٛضف

 احلًفاٜا ؾٝدي١ٝ املًٛى



 

 

 غسم ايٌٓٝ ؾٝدي١ٝ ايفسٜل

 ايصعِٝ االشٖسٟغازع  ؾٝدي١ٝ انطٕٛ

 
 

 يالعالج الطبيع
 الخرطوم

 

 ضبأٜ نري يًعالز ايطبٝعٞ

VIP فكط 
 بسز ايٓدٌٝ– 9اخلسطّٛ 

 َطتػفٞ ايؿفا ايؿفا يًعالز ايطبٝعٞ

 درب٠ ايطال١َ يًعالز ايطبٝعٞ

 ايسٜاض ايسٜاض يًعالز ايطبٝعٞ

 ز َطتػفٞ ايػٝذ –غازع عبٝد ختِ  –ازنٜٛت  عٝاد٠ ايعالز ايطبٝعٞ

 7ذلط١ -غازع ذلُد زلٝب –ايؿشاف١  يًعالز ايطبٝعٞ ًٝفزٜ

 اخلسطّٛ سٞ ايٓص١ٖ عٝاد٠ ايربن١ يًعالز ايطبٝعٞ

 غازع ايكؿس-ايطٛم ايعسبٞ-اخلسطّٛ عٝاد٠ د.مسري يٜٛظ فساْطٝظ

 
 بحرىالخرطوم 

 

 

 غسم ايطٛم املسنصٟ حبسٟ    -مشبات  ايرباس١

 َسنص اخلسطّٛ حبسٟ املتطٛز

VIP فكط 
 ايطٝد عًٞ املريغينغازع 

 مشاٍ اضتٛب َدخٌ نربٟ احلًفاٜا ْٛز اهلدٟ

 احلاز ٜٛضف ايسد١َٝ عٝاد٠ د.ايتًب يًعالز ايطبٝعٞ

 

 



 

 

 أمدرمان
 

 

 املالشَني سنص ايطٛداْٞ يًعالز ايطبٝعٞامل

 غسم ْفل ٚد ايبػري –ايعسق١  ايػابٞ نري يًعالز ايطبٝعٞ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 رياتمراكز البص

 

 الخرطوم
 

 َطتػف٢ َه١

 
 غازع ايٓـ –ايسٜاض 

 ايهالن١ً َطتػف٢ َه١

 اخلسطّٛ االَتداد غازع ذلُد زلٝب  َسنص ايطٛدإ يًعٕٝٛ

 غازع َطتػفٞ َه١ –َطتػفٞ ايفٝؿٌ يًعٕٝٛ  َطتػفٞ ايفٝؿٌ يًعٕٝٛ

 92غازع  –ايعُازات  َسنص ايصزقا٤ يًعٕٝٛ

 َسنص ضفا١ْ يًبؿسٜات

غسم  –غازع ايطٝد عبدايسمحٔ  –اخلسطّٛ غسب 

تكاطع غازع ايطٝد عبدايسمحٔ ٚغازع ع٢ً 

 عبدايًطٝف.

 ايسٜاض غازع َطتػفٞ َه١

 س٢ ايؿفا قسب دلُع ٚداجلبٌ–اخلسطّٛ غازع اَٚاى  بؿسٜات قًٛباٍ

 ايهالن١ً ايًف١ غسب َسنص ايػسط١ بؿسٜات ايٛداد

 يفٝشا٤غازع عًٞ عبدايًطٝف دٛاز  ا َسنص ايٛضاّ يًبؿسٜات

 بسز ايكسا٥ب سمايطٛم ايعسبٞ غ َسنص غٛاَذ يًبؿسٜات

 اخلسطّٛ غسم ايكُٛضٕٝٛ ايطيب َسنص دلاٖد يًبؿسٜات

 ذلُد ْٛز يًبؿسٜات

 ايسٜاض غازع ايٓـ دٛاز ؾٝدي١ٝ املو منس

 اخلسطّٛ غازع اجل١ُٜٛٗ

 اخلسطّٛ غازع ايطٝد عبدايسمحٔ

 اخلسطّٛ ايالَاب بؿسٜات َطتػف٢ بطت نري



 

 

 بؿسٜات األقٛا٤

 غازع اجلصاز –ايسٜاض 

 (0ايعُازات غازع)

 ايطٛم ايعسبٞ/دٓٛب َٛقف درب٠ ايكدِٜ

 أزنٜٛت َكابٌ َسنص ايطٛدإ يًكًب بؿسٜات اجلصٜس٠

 ايالَاب دٛاز ّ.بطت نري َٝالْٛ يًبؿسٜات

 ابساز ايػسط١ –ابٛمحا١َ  دا١ْٝ يًبؿسٜات

 طّٛ َع غازع ايطتنيتكاطع غازع َعسض اخلس بؿسٜات َاتٝا

 تكاطع غازع ايكؿس َع ايطٝد عبد ايسمحٔ بؿسٜات ٚد احلؿاسٝؿا

 غازع عًٞ عبد ايًطٝف بؿسٜات اٟ شٕٚٚ

 َسنص بؿسٜات ايجسٜا
دٓٛب -غازع ذلُد زلٝب 11ّ -ايؿشاف١ غسم

 املػرتبني

 َسنص عني يًبؿسٜات
 ايسٜاض غازع ايٓـ

 غازع ذلُد زلٝب َكابٌ َطتػف٢ ابٔ ضٝٓا

 ايسٜاض غازع املػتٌ َسنص تٛمسا يًبؿسٜات

 غسم ضُٝٓا نًصّٜٛ َكابٌ َسنص ايًٓٝني َسنص حمل١ بؿس

 َسنص َازتا يًبؿسٜات
 غازع ايكؿس َكابٌ َدازع نُبْٛٞ

 ايسٜاض غازع ايٓـ داخٌ دلُع بالشا

 غسم سدٜك١ ايكسغٞ 9اخلسطّٛ  َسنص بؿسٜات ايفاٍ

 غازع َاٜٛ دٓٛب ذلط١ ايهٗسبا٤االشٖسٟ  َسنص ْٛز احلٝا٠ يًبؿسٜات

 بسٟ دٓٛب َطتػف٢ زٜٚاٍ نري َسنص بؿسٜات ٚد ايػٝذ

 
 



 

 

 امدرمان
 

 سٞ ايعُد٠ َطتػف٢ َه١

 ايػٗدا٤ َطتػف٢ ايٌٓٝ يًعٕٝٛ

 ايػٗدا٤ ذلُد ْٛز يًبؿسٜات

 ايػٗدا٤ َكابٌ َطتػف٢ ايٌٓٝ االشزم إغساق١ يًبؿسٜات

 7ايفتٝشاب َسبع  بؿسٜات املاض١

 باْت غسم َدازع دٖٛاْطبريز –املٗٓدضني  ًبؿسٜاتَادٝو ي

 غازع املطتػفٞ /غسم بٛاب١ احلٛادخ بؿسٜات األقٛا٤

 غازع ايٛادٟ  يًبؿسٜاتامل٢ٓ َسنص 

 غازع االذاع١ )داخٌ احلٛؽ ٖاٜرب َازى( َسنص َاٜا يًبؿسٜات

 
 الخرطوم بحري

 

 غازع املع١ْٛ َسنص أٚاب يًبؿسٜات

 از َطتػف٢ ايبؿسٜاتمشبات دٛ بؿسٜات امل٢ٓ

 غازع املع١ْٛ َسنص عني يًبؿسٜات

 املؤضط١ بؿسٜات َاٜا

 ايٛاس١ –نٛبس  َادٝو يًبؿسٜات

 َبين احمل١ًٝ ايكدِٜ غسم َطتػفٞ حبسٟ بؿسٜات األقٛا٤

 مشاٍ َدخٌ نربٟ احلًفاٜا 01احلًفاٜا َسبع  بؿسٜات َسنص ْٛز اهلد٣ ايطيب

 
 



 

 

 مراكز االسنان
 الخرطوم

 

 ايسٜاض غازع ايٓـ بسز االسالّ ايطابل االٍٚ (VIPيطب االضٓإ ) انظ بريدََسنص 

 غازع افسٜكٝا –ايعُازات  (A+ VIPيطب االضٓإ ) دافٓػَٞسنص 

 غازع ذلُد زلٝب مشاٍ َكابس فازٚم اخلسطّٛ يطب االضٓإ ازت اْد ضٝاْظَسنص 

 غسب بٝت املٓدٟاملٓػ١ٝ  ٖاٟ نري دْتاٍ 

 غازع ايكؿستكاطع غازع ايطٝد عبدايسمحٔ َع  الضٓإَسنص بابٛدٞ يطب ا

 خًف فٓدم نإْٛ 02غازع  –ايعُازات  املسنص ايعامل٢ يطب األضٓإ

 اخلسطّٛ دٓٛب غازع اَتداد ْاؾس َسنص دٓتٌ يطب االضٓإ

 د/زل٣ٛ ٜٛضف عبدايسمحٔ
املٓػ١ٝ/غسم ن١ًٝ اخلسطّٛ يًعًّٛ ايطبٝك١ٝ ٚغسم 

 MTNابساز 

 عُاز٠ نٛفيت-غازع اجلُٗٛز١ٜ يطب االضٓإ د/اٌَ ابساِٖٝ

 عبداهلل ايطٝب-اخلسطّٛ دْتايظ ايتدؿؿٞ َسنص

 َسنص قسغٞ غازع ايطٝد عبد ايسمحٔ د.عبد اهلل ؾاحل ضًُٝإ)عٝاد٠ اجلابسٟ(

 ؽ/ ايبًد١ٜ َسنص طب األضٓإ احلدٜح

 َسنص اخلسطّٛ يطب األضٓإ

 ؽ/ سٛادخ َطتػف٢ اخلسطّٛ

 ١ ايبالبٌازنٜٛت دٓٛب ذلط

 دلُع شاٖس 02االشٖسٟ َسبع 

 غسم َالعب َدزض١ نُب٢ْٛ دلُع عٝادات احله١ُ

 2غازع  –ايعُازات  سسا٤ يطب األضٓإ

 عُازٙ ابتو–اخلسطّٛ غازع ايكؿس  دلُٛع٘ َسانص ايٓٛز يطب األضٓإ



 

 

 عُاز٠ َادطتو 9اخلسطّٛ َسنص ايسفا٤ يطب االضٓإ

 MTNغسم دٛاز َهتب  ن١ًايهال َسنص ايؿفا يطب االضٓإ

 (9ايسٜاض ؽ.املػتٌ بسز االسالّ غك١) َسنص زٜٚاٍ يطب االضٓإ

 42ايعُازات تكاطع غازع ذلُد زلٝب َع  َٕٛ الٜت يطب االضٓإ

 غسم ايبٓو ايفسْطٞ–غازع ايطتني  –املعُٛز٠  دٟ شٕٚ يطب االضٓإ

 ٞ اجلٛد٠دٛاز َطتػف –ايؿشاف١ ظًط  عٝاد٠ د.اغسف طازم يطب االضٓإ

 املسنص ايطيب احلدٜح عٝاد٠ نالع )د.ذلُد نُاٍ(

 دلُع د.نُاٍ ايعُد٠ ايسٜاض عٝاد٠ متِٝ يطب االضٓإ

 غسب عفسا٤-اخلسطّٛ دلُع ايٓؿس ايطهين عٝاد٠ ضٝيت ضٓرت يطب االضٓإ

 عُاز٠ ايبٓو االضالَٞ-غازع ايكؿس عٝاد٠ د.فاقٌ فازٚم يالضٓإ

 بسٟ غازع املعسض َٕسنص دٜٓتٛدٓٝو يطب االضٓا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ام درمان
 

قباي١ سٛادخ أَدزَإ َٔ اجل١ٗ ايػسق١ٝ، ايطابل األٍٚ  َسنص طب األضٓإ

 َٔ املدزض١ اإلزل١ًٝٝ أَدزَإ

 َطتػفٞ أَدزَإ احلٛادخ غسم َطتػف٢ ايٌٓٝ االشزم

 عُاز٠ ذلُد عبد ايسسِٝ ذلُد –ايػٗدا٤  َسنص ايًٓٝني يطب األضٓإ

 ضٛم يٝبٝا اخلسطّٛ يطب األضٓإ َسنص

 َطتػف٢ غفا٤ ايعًٌٝ
 212َسبع  91احلاز٠  –أَبد٠ 

 ايجٛز٠

 عُازٙ عبد ايسمحٔ عباع دٛاز د.ايكٞ–غازع ايدناتسٙ  دلُٛع٘ َسانص ايٓٛز يألضٓإ

 غسب َطتػف٢ أَدزَإ ايتع٢ًُٝ عٝاد٠ د.عبداهلل ايؿدٜل دزٚع

 ذٔ ايٓطا٤مشاٍ ض املالشَني دْتاضتو يطب االضٓإ

 مشاٍ تكاطع االبساز–غازع ايٛادٟ  عٝاد٠ ْٛز يطب االضٓإ

 مشاٍ ضذٔ ايٓطا٤-املالشَني باضهٌٝ يطب االضٓإ

 َسنص ايدبٞ يًتشايٌٝ ايطب١ٝ مشاٍ َطتػف٢ ايٛالد٠ عٝاد٠ د.اٌَ ابساِٖٝ يطب االضٓإ

 َسنص ايتٗاَٞ ايطيب

 املٗٓدضني غازع ايػٗٝد٠ د.ض٢ًُ

 غازع ايػٓكٝطٞ

 غازع ايٛادٟ َسنص ٜطتبػسٕٚ ايٛادٟ

 ايػٗدا٤ َطتػف٢ اضٝا

 احلتإ دٛاز َكابس االطفاٍ عٝاد٠ ايتكٟٛ ايطب١ٝ

 2ايفتٝشاب َسبع  َسنص ضعد زغٛإ

 
 



 

 

 الخرطوم بحري
 

 ساز ايؿايفَطتػف٢ حبسٟ غازع املع١ْٛ ز  َسنص ايؿفا ايتدؿؿٞ

 0ع ايفٝشا٤ َسب –غسم ايٌٓٝ  َسنص مجا١ْ يطب األضٓإ

 غازع املدازع دٛاز تكاطع امحد قاضِ احلٝا٠ يطب االضٓإ

 غازع ايصعِٝ االشٖسٟ طتػفٞ ايدٚيٞامل

 ايطاَساب حبسٟ مشاٍ َسنص بدز  ايؿشٞ

 سٞ اهلدٟ –اجلسٜف غسم  عٝاد٠ ايطٝب يالضٓإ

 عٝاد٠ االتكإ يطب االضٓإ

 ايهدزٚ

 حبسٟ غازع ايبًد١ٜ

 7ايفٝشا٤ َسبع –طّٛ حبسٟ اخلس َسنص االبتطا١َ اجل١ًُٝ

 غازع ايصعِٝ االشٖسٟ َكابٌ املطتػف٢ ايدٚيٞ َسنص املٗدٟ يطب االضٓإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشبكة الطبية الواليات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدني
 

 غسم َٛقف أدلاد َطتػفٞ ايػسط١

 غازع َدْٞ اخلسطّٛ املطتػفٞ ايعطهسٟ

 41ٜٛ غازع َا َطتػفٞ َه١

 غازع احملط١ عُاز٠ ايعسنٞ دلُع ذلُد عًٞ عبداهلل

 غازع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ َاٖس

 غازع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ ايػٗٝد ايهسدٟ

 غازع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ ايػٗٝدٜٔ

 غازع ايدناتس٠ غسب َطتٛؾف ايبكٝع َعٌُ ذلُداْٞ

 دلُع األٚقاف َعٌُ عًٞ ذلُد ط٘

 س٠غازع ايدنات َعٌُ ذلذٛب ابساِٖٝ

 دلُع اخلري َعٌُ بٗا٤ ايدٜٔ

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ نٛاييت

 َطتٛؾف ايبكٝع اغع١ َٚٛدات –د/ ايٓؿسٟ ابٛعاق١ً 

 غازع ايدناتس٠ غسب ايٓاي١ باط١ٝٓ –د/ ابساِٖٝ عبدايباقٞ 

 غازع املطتػفٞ باط١ٝٓ –د/ سطني عُس شٜدإ 

 عغسب َطتٛؾف ايبكٝ باط١ٝٓ ٚقًب –د/ عبداهلل عبدايهسِٜ 

 دلُع اخلري باط١ٝٓ –د/ عُس عٝطٞ ادزٜظ 

 عُاز٠ ايعسنٞ غازع احملط١ دساس١ عظاّ –د/ دفع اهلل ايػفٝع 

 دٛاز ؾٝدي١ٝ ايػٗٝدٜٔ اطفاٍ –د/ عًٞ بابهس سبٛز 



 

 

 دلُع زٜٚاٍ ايطيب اطفاٍ –د/ ايفاقٌ عٝطٞ 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ –د/ فٛش١ٜ ٜٛضف 

 ؾف ايصٖسا٤َطتٛ اضٓإ –د/ ذلُد نُاٍ ْٜٛظ 

ْطا٤  –د/ عُس ذلُدامحد احلطٔ 

 ٚتٛيٝد

 غازع ايدناتس٠

 دلُع ايطٓٛضٞ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ذلُد ايطٓٛضٞ 

 غازع ايدناتس٠ دًد١ٜ –د/ ابٛعبٝد٠ االَني 

 عُاز٠ احملب١ دًد١ٜ –د/ عبداهلل ذلُد تّٛ 

 َكابٌ ؾٝدي١ٝ ايػٗٝدٜٔ ؾدز١ٜ –د/ ساَد فكٌ اهلل 

 عُاز٠ ايعسنٞ غازع احملط١ ف ٚاذٕ ٚسٓذس٠اْ –د/ ٚا٥ٌ ْٛزٟ 

 عُاز٠ احملب١ عٕٝٛ –د/ ذلُد عص ايدٜٔ 

 عُاز٠ احملب١ عٕٝٛ –د/ َإَٛ َريغين 

 عُاز٠ احملب١ بؿسٜات –َسنص فسٜد٠ 

 غازع اجلُٗٛز١ٜ بؿسٜات –بؿسٜات اجلصٜس٠ 

 تكاطع اضتدٜٛ ايطاع١ بؿسٜات -َسنص ايبػري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الحصاحيصا
 

 دٛاز َطتػفٞ احلؿاسٝؿا طتٛؾف د/ ضًُإ االَنيَ

 دٛاز اجلاَع ايهبري َطتٛؾف ايكفتني

 دٛاز َطتػفٞ احلؿاسٝؿا عٕٝٛ –َطتٛؾف د/ ايٓعِٝ ايطيب 

 انتٛبس 90غازع  باط١ٝٓ –د/ عبداهلل ذلُدامحد 

 انتٛبس 90غازع  اطفاٍ –د/ ٖاغِ املٓؿٛز 

 انتٛبس 90ع غاز ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ َٗدٟ عٝطٞ ابساِٖٝ 

 انتٛبس 90غازع  اغع١ –د/ ْػٟٛ َطاعد ادزٜظ 

 دٛاز َطتػفٞ احلؿاسٝؿا اضٓإ –د/ َساسب ضًُٝإ ساَد 

 انتٛبس 90غازع  َعٌُ دلُع ايبًطِ

 غسب تكاطع ايبٓو ايفسْطٞ َع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ عٝػاب

 غسم اجملًظ ايتػسٜعٞ ؾٝدي١ٝ ٜجسب

 از َطتػفٞ احلؿاسٝؿادٛ بؿسٜات َطتٛؾف د/ ايٓعِٝ ايطيب

 دٛاز َطتػفٞ احلؿاسٝؿا بؿسٜات ايفاٍ

 زفاع١ َسنص طيب االضس٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الكاملين
 

 ايطٛم عٝاد٠ د/ َعا١ٜٚ ايطٝب

 غازع َدْٞ َسنص طيب االٌَ

 ايطٛم َعٌُ َاٌٖ مجٌٝ

 ايطٛم ؾٝدي١ٝ االضس٠

 ايطٛم ؾٝدي١ٝ ايٓعِٝ

 

 

 الفاو
 

 ايطٛم َطتٛؾف ايساشٟ

 ايطٛم ١َُسنص عٝادات احله

 ايطٛم ؾٝدي١ٝ اهلُِٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القضارق
 

 دٛاز عُاز٠ ايبدٟٚ َطتٛؾف زٚإ نري

 دٛاز ايدفاع ايػعيب َطتػفٞ ايٓطا٤ ٚايتٛيٝد

 دٛاز عُاز٠ ايبدٟٚ َطتٛؾف االطبا٤

 دِٜ ايٓٛز َطتٛؾف ايككازف اجلساسٞ

 دٛاز املدزض١ االَري١ٜ َطتٛؾف غانسٜٔ

 صزاعٞدٛاز ايبٓو اي َطتٛؾف داز ايعٕٝٛ

 دٛاز املطذد ايعتٝل ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ٚيٝد ذلُد احلطٔ 

 دٛاز ايبٓو ايعكازٟ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ عُس ذلُد عًٞ 

 دٛاز َٛقف نسزٟ اطفاٍ –د/ ذلُدامحد عبداهلل 

 دٛاز ايبٓو ايعكازٟ اطفاٍ –د/ امحد عبداهلل فكٌ اهلل 

 دٛاز َٛقف نسزٟ اطفاٍ -د/ امحد عبدايباقٞ االسُٝس

 دٛاز َٛقف نسزٟ باط١ٝٓ –د/ ضعٝد ذلُد عُس 

 دٛاز َٛقف نسزٟ باط١ٝٓ –د/ عبداملٓعِ امحد عجُإ 

 دٛاز املطذد ايعتٝل باط١ٝٓ –د/ عجُإ ؾادم خبازٟ 

 دٛاز املطذد ايعتٝل دساس١ –د/ ضاَٞ ايدزدٜسٟ 

 دٛاز َٛقف نسزٟ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ بً٘ عبداهلل عُس 

 دٛاز َٛقف نسزٟ ْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ا –د/ ٖٝجِ ذلُد عجُإ 

 دٛاز َٛقف نسزٟ عظاّ –د/ نُاٍ دفع اهلل االَني 

 دٛاز َٛقف نسزٟ سطاض١ٝ ٚزَٚاتٝصّ –د/ ابٛايكاضِ االَني 



 

 

 غازع ايدناتس٠ دساس١ –د/ خايد ابساِٖٝ 

 دِٜ محد دٛاز بٓػس عبداملًو عٕٝٛ –د/ ايطُؤاٍ ذلُد ضعٝد 

 دٛاز ايبٓو ايطعٛدٟ ٚتٛيٝد ْطا٤ –د/ بػري ذلُد طاٖس بسٟ 

 غازع ايدناتس٠ ؾدز١ٜ –د/ ذلُد ذلذٛب ايٓٛز 

 دلُع االٌَ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ مساح ايدزدٜسٟ 

 دٛاز بٓو ايٌٓٝ دًد١ٜ –د/ بػري عهاغ١ 

 دٛاز عُاز٠ ايبدٟٚ عَُٛٞ –د/ فدسايدٜٔ ابساِٖٝ 

 غازع ايدناتس٠ عَُٛٞ –د/ فاٜص ايعبد 

 غازع ايدناتس٠ عَُٛٞ –د/ فٝؿٌ ابساِٖٝ 

 غازع ايدناتس٠ عَُٛٞ –د/ عبداملادد عجُإ 

 دٛاز ايبٓو ايعكازٟ اضٓإ –د/ فسح ذلُد ْٛز 

 دٛاز املطذد ايعتٝل اضٓإ –د/ ٜٛضف ذلُد سطٔ 

 دٛاز املطذد ايعتٝل َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ خايد ايطٝب 

 دٛاز عُاز٠ ايبدٟٚ اغع١ –د/ ْفٝط٘ ذلُٛد سٓٝت 

 دٛاز ايبٓو ايعكازٟ اغع١ –غع١ احلدٜح َسنص اال

 دٛاز املطذد ايعتٝل اغع١ –د/ سطني بًٛي١ 

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ د/ دالٍ عباع ايًشٟٛ

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ د/ اَُٝ٘ ذلُد ابهس

 دٛاز ايبٓو ايعكازٟ َعٌُ ايسٜإ

 مشاٍ بٓو ايٌٓٝ ؾٝدي١ٝ اجلُاٖري



 

 

 دٛاز املطذد ايعتٝل ؾٝدي١ٝ االسطإ

 دٛاز َهتب١ ايٓٗك١ ؾٝدي١ٝ عبدايٖٛاب ذلُد ْٛز

 دٛاز املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ ايهٛباْٞ

 دٛاز ايبٓو ايفسْطٞ ؾٝدي١ٝ ايػٛزابٞ

 دٛاز املدزض١ االَري١ٜ ؾٝدي١ٝ غانسٜٔ

 دٛاز يف١ ايهٓٝط١ ؾٝدي١ٝ ؾش١ ٚعاف١ٝ

 دٓٛب بٓو ايطٛدإ ؾٝدي١ٝ ايطال١َ

 غازع املًٕٝٛ بؿسٜات –ْظازات املؿباح 

 دٛاز بٓو ايربن١ عالز طبٝعٞ –د/ عبداهلل ذلُد احلطٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجديدة حلفا
 

 ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  َطتػفٞ املعًُني

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  َطتٛؾف ٜػفني  

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ َٓتؿس امحد عًٞ   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  باط١ٝٓ –د/ خايد عبٝد ابساِٖٝ   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  اطفاٍ –ُاد ايدٜٔ عجُإ امحد د/ ع  

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ضًُٝإ ذلُد ضًُٝإ   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  دًد١ٜ –د/ عًٞ ذلُد عجُإ   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  عظاّ –د/ ذلُد َؿطفٞ ابٛمسس٠   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  عَُٛٞ –د/ َػاعس عبدايٛاسد ايطٝد   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  َعٌُ ايػفا  

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  ؾٝدي١ٝ املد١ٜٓ  

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  ؾٝدي١ٝ غهاى  

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  بؿسٜات –بسن١ٝ يًبؿسٜات   

ايطٛم –سًفا اجلدٜد٠  اغع١ -عبدايكّٝٛ ذلُد فكٌ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بربر
 

 ِغسم دلُع احملان َطتػفٞ بسبس ايتعًُٝٞ

 دٓٛب ايطٛم اجملُع ايطيب احلدٜح

 ايطٛم  –دلُع بكازٟ  ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ؾالح خكس عدالٕ 

ايطٛم –دلُع بكازٟ  دساس١ –د/ ذلُد ٖاغِ   

ايطٛم –دلُع بكازٟ  عٝاد٠ بط١ُ يطب االضٓإ  

ايطٛم –دلُع بكازٟ  رلترب بكازٟ  

 بسبس طبٝب اضس٠ –د/ ابٛبهس ايطكدٟ 

 دٓٛب ايطٛم اطفاٍ – د/ شٖسا٤ ايسٜػابٞ

 دٓٛب ايطٛم ؾٝدي١ٝ َطو اخلتاّ

 ايطٛم  –َٛقف ايتانطٞ  ؾٝدي١ٝ االّ

 بسبس ؾٝدي١ٝ ايتطاَح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدامر
 

 ايداَس َطتػفٞ ايداَس ايتعًُٝٞ

 غازع املطتػفٞ دلُع نٛاييت

 غازع املطتػفٞ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ذلُد ٖاغِ عبداهلل 

 دلُع ايداَس ايطيب اطفاٍ  –إ د/ عُاز عباع عبداملٓ

 دلُع ايداَس ايطيب باط١ٝٓ  –د/ عؿاّ َؿطفٞ املكًٞ 

 غازع املطتػفٞ دساس١  –د/ ذلُد ايتّٛ 

 غازع املطتػفٞ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ذلُد عٝطٞ عًٞ 

 غازع املطتػفٞ باط١ٝٓ ٚقًب –د/ عطا ايصٜٔ باْكا 

 ضتادغازع اال عَُٛٞ  –د/ ايػفٝع عبدايسمحٔ ايطٝد 

 غازع املطتػفٞ عَُٛٞ  –د/ غاد٠ امحد بني 

 دلُع ايداَس ايطيب َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ ذلُد املٗدٟ 

 دٛاز املطتػفٞ َعٌُ + َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ َتٛنٌ املاسٞ 

 غازع املطتػفٞ َعٌُ ٚدٜع

 بسز املعًِ / دٛاز املطتػفٞ 1+  0ؾٝدي١ٝ ايطال١َ 

 غازع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ ايداَس

 غازع املطتػفٞ طٝب١ ؾٝدي١ٝ

 

 

 

 

 



 

 

 

 شندي
 

 غٓدٟ َطتػفٞ املو منس

 ايعٝادات ايػسق١ٝ باط١ٝٓ  –د/ اميإ عبدايسسِٝ 

 ايطيب احلدٜح باط١ٝٓ  –د/ اضاَ٘ خكس امحد 

 غٓدٟ باط١ٝٓ  –د/ ايسفاعٞ ايعٛض 

 دٛاز املطتػفٞ اطفاٍ  –اهلادٟ ذلُدامحد  د/

 ادات ايػسق١ٝايعٝ اطفاٍ  –د/ مساح ذلُد عبداملادد 

 دٛاز املطتػفٞ اطفاٍ  –د/ َعتص امحد 

 دٛاز املطتػفٞ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ضاَٞ محٝد٠ 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ٖاغِ ذلُد عجُإ 

 ايطيب احلدٜح ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ دٝٗإ ضًُٝإ 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ عظاّ  –د/ سافظ اهلدٟ 

 دٛاز املطتػفٞ ١ دساس –د/ ايطٝد عجُإ ايطٝد 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ عاؾِ خبٝت 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ دًد١ٜ  –د/ عًٞ شنسٜا 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ ؾدز١ٜ  –د/ دعفس ضًُٝإ 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ اضٓإ  –د/ امحد بابهس 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ اضٓإ  –د/ عبدايعظِٝ غٝذ ايعسب 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ عَُٛٞ  –ابساِٖٝ د/ عبداهلل ذلُد 



 

 

 دٛاز املطتػفٞ َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ نُاٍ االَني 

 دٛاز املطتػفٞ َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ ايفاتح ذلُد عٛض ايهسِٜ 

 ايعٝادات ايػسق١ٝ َعٌُ ايسٜإ

 دٛاز املطتػفٞ املعٌُ ايطيب احلدٜح

 ايعٝادات ايػسق١ٝ َعٌُ ايسمح١ ايطيب

 ملطتػفٞدٛاز ا بؿسٜات اجلصٜس٠

 دٛاز املطتػفٞ بؿسٜات ايسقا

 دٛاز بٓو فٝؿٌ ؾٝدي١ٝ ايهٛثس

 دٛاز طسَب١ ايٌٓٝ ؾٝدي١ٝ ايؿف٠ٛ

 ضٛم ايعٝؼ ؾٝدي١ٝ ايٓٛز ٚايفذس

 غٓدٟ ايطٛم ؾٝدي١ٝ ايسٜإ املتها١ًَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عطبرة
 

 غازع ايدناتس٠ -عطرب٠  باط١ٝٓ  – د/ فاط١ُ عًٞ امحد

 غازع ايدناتس٠ -عطرب٠  باط١ٝٓ  – بٛ َسٜٔذلُد سطٔ ذلُد أ د/

 دلُع أبٛ يهًٝو -عطرب٠  اطفاٍ  – د/ إهلاّ ْؿس ايدٜٔ رلتاز

 غسم ؾٝدي١ٝ ايتأَني ايؿشٞ –عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد  – د/ ٜظ ٜظ ذلُد

 غازع ايدناتس٠ دلُع طازم –عطرب٠  عٕٝٛ  – د/ اٌَ خايد عجُإ

 دلُع طازم –عطرب٠  دًد١ٜ  – عبداملٓعِ ذلُد إمساعٌٝ د/

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد – ٜٔددالٍ ؾالح اي د/

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  عَُٛٞ   – ؾالح امحد عبداهلل ايطاٖس د/

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد – عبد احلًِٝ عبداهلل د/

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  باط١ٝٓ  – د/ ذلُد محد ؾاحل

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  َٛدات ؾٛت١ٝ – س ايػٓبًٞد/ عا٥ػ١ خك

 َطتٛؾف احلٝا٠ –عطرب٠  اطفاٍ  – د/ أدلد عبدٙ

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ ٚ قًب  – د/ سطٔ محد عبد ايفتاح

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  دساس١   – د/ َستك٢ عٛض عبداهلل

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  ؾدز١ٜ  – د/ ذلُد َؿطف٢ ذلُد سطب اهلل

 دٛاز نربٟ عطرب٠ ايكدِٜ َطتػف٢ ايػسط١ عطرب٠

 أّ ايطٝٛز َطتػف٢ ايطالّ اجلاَعٞ

 غازع ايطٝاي١ اجلدٜد٠ املطتػف٢ ايعطهسٟ

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  َطتٛؾف احلٝا٠



 

 

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب ايتدؿؿٞ

 ٠غازع ايدناتس –عطرب٠  َعٌُ ٚدٜع ايتدؿؿٞ

 غسب نافرتٜا األزدٛا١ْ –عطرب٠  َسنص ناشبالْها يًبؿسٜات

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  َسنص ضازٙ يًبؿسٜات

 عطرب٠ غازع ايدناتس٠ اضٓإ  – بدٟٚ عبد ايػين د/

 املطتػف٢ ايعطهسٟ ؾٝدي١ٝ عًٝا٤

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  ؾٝدي١ٝ ايعٝط٢

 َطتػف٢ ايػسط١ ؾٝدي١ٝ َطتػف٢ ايػسط١

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  ١ٝ ايػعبؾٝدي

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  اضٓإ - د/ عا٥ػ١ ؾاحل 

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  دلُع املٓؿٛز ايطيب

 تكاطع غازع ايػُايٞ ؾٝدي١ٝ املد١ٜٓ

 ُع د/ نُاٍ ايتّٛ غازع ايدناتس٠دل باط١ٝٓ  – طازم ذلُد امحد عًٞ د/

 ايعهد َطتٛؾف ايعهد

 خًف دلُع طازم دلُع ايسٖاّ–عطرب٠  عَُٛٞ  – ٓصْٖٞطسٜٔ عًٞ اي د/

 عطرب٠ غازع ايدناتس٠ عٕٝٛ  – د/ ذلُد عبدايساشم

 عطرب٠ غازع ايدناتس٠ دلُع ايسٜإ ايطيب

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  – غرئٜ عبدايسسِٝ ايػكد د/

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  – سطٔ ضًُٝإ ذلُد د/

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد – َس عبداملٓعِ عبدايكادزتا د/



 

 

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ قًب ٚ اٚع١ٝ د١َٜٛ – تاحفسطٔ محد عبداي د/

 دلُع ايسٜإ غازع ايدناتس٠ عظاّ  – فكٌ ايبػسٟ احلاز فكٌ د/

 عطرب٠ غازع ايدناتس٠ َطتٛؾف الٜف نري

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠ ّ ٚاالٚزاّاَساض ايد – ذلُد عُس امحد د/

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠ ايهبد ٚاجلٗاش اهلكُٞ ٚاملٓاظري – د/ َعا١ٜٚ ضٝدامحد

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد – د/ اباٜصٜد املبازى

 طرب٠َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح ع دساس١  – د/ عبداهلل ٜٛضف عبدايؿُد

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠ اطفاٍ  – د/ عبد ايعظِٝ عباع

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠ عَُٛٞ  – د/ عجُإ عًٞ عجُإ

 َطتٛؾف عطرب٠ ايطيب احلدٜح عطرب٠ َٛدات ؾٛت١ٝ – د/ َٓاٍ ٜٛضف ابػس

 غازع ايدناتس٠ –عطرب٠  دلُع املٓؿٛز ايطيب

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد – ٜٛضف امحد ايبػري د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  باط١ٝٓ ٚقًب – عؿاّ ايدٜٔ ايطٝب د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  باط١ٝٓ  – ذلُد سطٔ ابٛ َسٜٔ د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  اطفاٍ  – غرٟ ذلُد ذلذٛب د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  دساس١  – سطني دٖب َؿعب د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  دًد١ٜ  – امحد عًٞ احلطني د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  ؾدز١ٜ  – ْاد١ٜ عبدايًطٝف د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  ْطا٤ ٚتٛيٝد – عبداحلًِٝ قطِ ايطٝد د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  اَساض ايه٢ً – خايد قطِ ذلُد قطِ ايطٝد د/



 

 

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  اضٓإ  – ذلُٛد  سطٔ عجُإ د/

 غازع ايدناتس٠ –دلُع املٓؿٛز عطرب٠  اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ – عطذد ساز َٛضٞ عابدٜٔد/ 

 غازع ايدناتس٠ –ٓؿٛز عطرب٠ دلُع امل دساس١  – ٜٔ عبداملٓعِريغد/ 

 -دٓٛب ؾٝدي١ٝ ايػعب غازع ايدناتس٠  َسنص ايؿدٟ ايتدؿؿٞ يًطُع

 عطرب٠ ذلط١ عباع غازع ايػٗدا٤ ؾٝدي١ٝ زٜٚاٍ

 دلُع ايسمح٘ غازع ايدناتس٠  اطفاٍ  –عباع  عبدايعظِٝد/ 

 غازع ايدناتس٠ َسنص اٌَ يًبؿسٜات

 يدناتس٠غازع ا اضٓإ  – امئ ابساِٖٝ ايسٜحد/ 

 دٓٛب املطذد ايهبري بسن١ يًبؿسٜات

 دٛاز فٓدم ايدز٠ بؿسٜات ضًُٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بورتسودان
 

 خًف َدزض١ ايػسق١ٝ ضابكا َطتػفٞ ضاز٠

 مشاٍ ايطاس١ ايػعب١ٝ َطتٛؾف ايفادٟ

 ايرب ايػسقٞ اَاّ َدزض١ ايعػٞ َطتػفٞ املٛاْئ ايبشس١ٜ

 ١ خًف االضتادسٞ ايعظُ َطتػفٞ َه١ يطب ايعٕٝٛ

 خًف احمله١ُ َطتٛؾف اجلُازى

 غازع ايهٛزْٝؼ َطتٛؾف َصز نري

 ضٛم دِٜ َد١ٜٓ َطتٛؾف بسؤٚت

 ضالالب ذلط١ ايكسغٞ َطتٛؾف ضالالب

 غازع احلٛادخ َسنص د/ ذلُد عًٞ ضعد

 غازع احلٛادخ دلُع ابٔ خًدٕٚ

 دلُع ابٔ خًدٕٚ باط١ٝٓ  –د/ ٚفا٤ نُاٍ ايصٜٔ 

 دلُع ابٔ خًدٕٚ اطفاٍ  –ٔ بالٍ د/ ابتطاّ سط

 دلُع ابٔ خًدٕٚ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ فؤاد عبدايسمحٔ 

 غازع احلٛادخ دلُع ايسٜاد٠

 دلُع ايسٜاد٠ دًد١ٜ  –د/ مجع١ زٜػاٟ 

 دلُع ايسٜاد٠ عظاّ  –د/ خايد ذلُد سطٔ 

 دلُع ايسٜاد٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد  –د/ قٛايبٝت عًٞ نساز 

 دلُع ايسٜاد٠ اطفاٍ  – د/ يًٝٞ ايصبري ايطٝب



 

 

 غازع املطتػفٞ دلُع نٛاييت

 دلُع نٛاييت دساس١  –د/ عٛض عبداهلل ٚداع١ 

 دلُع نٛاييت عظاّ  –د/ ابٛبهس ايدزدٜسٟ 

 دلُع نٛاييت باط١ٝٓ  –د/ اسالّ عبدايسضٍٛ 

 دلُع نٛاييت باط١ٝٓ  –د/ َين ذلُد عبدايهسِٜ 

 ييتدلُع نٛا اطفاٍ  –د/ طازم عبداحلُٝد 

 دلُع نٛاييت اطفاٍ  –د/ اٌَ عصٜص َايو 

 دلُع نٛاييت اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ مساح َٛضٞ 

 دلُع نٛاييت ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ سطْٛ٘ ضٝد امحد 

 غازع احلٛادخ َسنص ايساشٟ يطب االضٓإ

 غازع احلٛادخ َعٌُ ايػفا٤

 غازع احمله١ُ َعٌُ ايرتا الب

 غازع احلٛادخ َعٌُ املدترب

 غازع احلٛادخ ٌ عٛاضَعُ

 غازع املطتػفٞ َعٌُ ْٜٛٞ نري

 غازع احمله١ُ َعٌُ ايفازابٞ

 غازع احلٛادخ ؾٝدي١ٝ ابٔ شٜاد

 غازع احلٛادخ ؾٝدي١ٝ االضعاف

 خًف َسنص نٛاييت ؾٝدي١ٝ بْٓٛ٘

 دٛاز املطذد ايهبري ؾٝدي١ٝ االنطري



 

 

 غازع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ االطبا٤

 ١ ايػعب١ٝمشاٍ ايطاس ؾٝدي١ٝ ايفادٟ

 غازع احلٛادخ ؾٝدي١ٝ َسنص عٛاض

 غازع احلٛادخ ؾٝدي١ٝ عًٝا٤

 مشاٍ ايطاس١ ايػعب١ٝ اطفاٍ  –د/ خايد اخلري 

 دٛاز ايرتا الب دًد١ٜ  –د/ اْٛز عجُإ 

 دلُع ايٌٓٝ ؾدز١ٜ  –د/ ٜٛضف ذلُد ٜٛضف 

 مشاٍ ايطاس١ ايػعب١ٝ اضٓإ  –د/ ذلُد دعفس عبٛد 

 غازع ايبًد١ٜ اضٓإ  – د/ ذلُد سطٔ بابهس

 غازع احلٛادخ باط١ٝٓ  –د/ ط٘ عجُإ 

 َطتٛؾف اجلُازى باط١ٝٓ  –د/ ايػفٝع عجُإ 

 َطتٛؾف اجلُازى اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ زلال٤ ذلُد 

 دٛاز َدزض١ نُبْٛٞ َسنص َٓاٍ عٛٚق٘ يًبؿسٜات

 دٛاز ايرتا الب َسنص ايبشس االمحس يًبؿسٜات

 دٛاز داَع١ ايػسم دلُٛع١ عني يًبؿسٜات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كسال
 

 غازع ايطٛم ايػعيب َطتػفٞ ايػسط١

 املريغ١ٝٓ تكاطع ايطٛزٜبا َطتػفٞ زاَا

 غازع ايدناتس٠ َطتػفٞ َه١ يطب ايعٕٝٛ

 )احلا١َٝ( ايكٝاد٠ ايعا١َ َطتػفٞ نطال ايعطهسٟ

 مشاٍ احلًٓك١ دٛاز اجلاَع١ املسنص ايتػدٝؿٞ املتطٛز

 دلُع ايعٓا١ٜ ايطيب دٛاز بكاي١ زٚإ دساس١  – د/ عادٍ عجُإ ادّ

 غازع ايدناتس٠ عظاّ  –د/ ضاَٞ امحٝدٟ 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ تاز ايدٜٔ ذلُدٜٔ 

 دلُع ايعٓا١ٜ ايطيب دٛاز بكاي١ زٚإ ؾدز١ٜ  –د/ زلال٤ محد خًٝف١ 

 دلُع ايعٓا١ٜ ايطيب دٛاز بكاي١ زٚإ اطفاٍ  –د/ اَاٍ ذلُد امحد 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –د/ ذلذٛب عًٞ ادّ 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –د/ َإَٛ ايعبٝد ايكطِ 

 بسز املصازع دٛاز بكاي١ زٚإ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ امحد سطٔ احلاز 

 دلُع ايعٓا١ٜ ايطيب دٛاز بكاي١ زٚإ دًد١ٜ  –د/ عبدايكادز ذلُد اند 

 ازا دٛاز بكاي١ ايعٛايٞايه ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ عبداهلل عًٞ ذلُد 

 دلُع ايعٓا١ٜ ايطيب دٛاز بكاي١ زٚإ باط١ٝٓ  –د/ نٛثس عًٞ داَع 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –د/ اَني ذلُدٜٔ 

 غازع املريغ١ٝٓ عٕٝٛ  –د/ ابتطاّ عًٞ عجُإ 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ بػري قطِ ايبازٟ 



 

 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ ٜاضس ذلُد امحد 

 بسز املصازع دٛاز بكاي١ زٚإ َطايو بٛي١ٝ –د/ ذلُد عًٞ ٚداع١ 

 غازع ايدناتس٠ دساس١  –د/ عبدايًطٝف خًٝف١ ايٓعِٝ 

 غازع ايدناتس٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ َٗٓد َكٟٛ 

 غازع املريغ١ٝٓ اضٓإ  –د/ ذلُد املٗدٟ بس١َ 

 دٛاز ؾٝدي١ٝ نسّٚ اضٓإ  –د/ اضا١َ دفع اهلل عبدايكادز 

 َٛاقع رلتًف١ ُٛع١ ؾٝديٝات ايكاؽدل

 َٛاقع رلتًف١ دلُٛع١ ؾٝديٝات ايفازٚم

 َٛاقع رلتًف١ دلُٛع١ ؾٝديٝات ايبشري٠

 املٛقف ايعاّ ؾٝدي١ٝ االٌَ احلدٜح

 دٛاز اجلٗاش ايككا٥ٞ ؾٝدي١ٝ َاٖس

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ ايػفا٤ ايطيب

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ َإَٛ سطٔ

 دناتس٠غازع اي َعٌُ ايبًطِ

 دٛاز بكاي١ زشاش َعٌُ االّ

 غسم املطتػفٞ ايتعًُٝٞ َعٌُ االطبا٤ احلدٜح

 غازع ايدناتس٠ َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ عبداهلل عجُإ ايعٛض 

 غازع املريغ١ٝٓ َسنص اهلدٟ يًبؿسٜات

 

 

 

 



 

 

 األبيض
 

 غازع املدازع غسم َطسح عسٚع ايسَاٍ َطتػفٞ انطرتا نري

 ضذٔ االبٝض دٓٛب غسب املطتػفٞ ايعطهسٟ

 دٓٛب سٞ سطٝب دٛاز َدزض١ ايطٝد املهٞ ايجا١ْٜٛ بٓات َطتػفٞ االبٝض ايتدؿؿٞ يالطفاٍ

 سٞ ايدٚس١ دٓٛب َطذد ايربعٞ َطتػفٞ َه١ يطب ايعٕٝٛ

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ ذلُد امحد عذب 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ ٜاضس قٛايبٝت 

 دلُع االٚقاف ايطيب باط١ٝٓ –د/ عبدايطالّ ذلُد محد ايفهٞ 

 دلُع غٝهإ ايطيب دًد١ٜ ٚتٓاض١ًٝ –د/ بدزايدٜٔ ادرب نسغّٛ 

 غازع ايدناتس٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ خكس االَني دفع اهلل 

 دلُع غٝهإ ايطيب ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ خٛي٘ بػسٟ ذلُد خري 

 دلُع غٝهإ ايطيب دساس١  –د/ مشظ ايدٜٔ عبداهلل عُاز٠ 

 عُاز٠ َصديف٘ اضٓإ  –ٜص ايتٗاَٞ د/ عبدايعص

 دلُع غٝهإ ايطيب اضٓإ  –د/ طازم َٛضٞ 

 دلُع عسٚع ايسَاٍ عٕٝٛ  –د/ ٖٜٛدا ايٓٛز َهٞ 

 دلُع االٚقاف ايطيب اطفاٍ  –د/ ابساِٖٝ ادّ َٛضٞ 

 دلُع عسٚع ايسَاٍ اطفاٍ  –د/ ذلُد املؿطفٞ 

 تس٠غازع ايدنا اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ ذلُد ٜٛضف ٖذٛ 

 غازع ايدناتس٠ عظاّ  –د/  عبدايسسِٝ عبدايسمحٔ نباغٞ 

 غازع ايدناتس٠ عظاّ  –د/ َؿطفٞ قدزٟ 



 

 

 مشاٍ ؾٝدي١ٝ ٜظ ؾدز١ٜ  –د/ يؤٟ ؾابس ذلُد 

 غازع ايدناتس٠ ؾدز١ٜ  –د/ ذلُد امحد املؿطفٞ 

 غازع ايدناتس٠ َطايو بٛي١ٝ  –د/ ؾالح ايدٜٔ ايؿابْٛابٞ 

 ُع غٝهإ ايطيبدل َعٌُ غٝهإ ايطيب

 دلُع نػٛي١ ايطيب َعٌُ ْصاز اجلبٌٝ

 غازع بٓو ايتكأَ –دلُع ايعٓا١ٜ  رلترب ذلُد بػري دٚدٚ

 دلُع غٝهإ ايطيب اغع١  –د/ ذلُدامحد عبداهلل ضٛداْٞ 

 دلُع اٜجاز ايطيب اغع١  –د/ ابٛعبٝد٠ ذلُد ضعٝد 

 يبدلُع غٝهإ ايط َٛدات ؾٛت١ٝ –د/ َكٟٛ خبٝت دربايداز 

 دلُع غٝهإ ايطيب ؾٝدي١ٝ االَني احلدٜج١

 غسم َطسح عسٚع ايسَاٍ َطتػفٞ انطرتا نري ؾٝدي١ٝ

 غازع ايٓٗٛد َسنص االٌَ يًبؿسٜات

 غازع ايٓٗٛد َسنص َاٜا يًبؿسٜات

 

 

 

 بابنوسه
 

 دٛاز املطتػفٞ املدْٞ َطتٛؾف املين ايطيب

 

 

 

 

 



 

 

 كوستي
 

 طتػفٞ نٛضيتنٛضيت دٛاز َ َطتػفٞ ايُٝا١َ ايتدؿؿٞ

 نٛضيت دٛاز ْادٟ ايػسط١ َطتٛؾف اضسا٤ ايطيب

 نٛضيت دٛاز املدزض١ اال١ًٖٝ َطتٛؾف االَإ اجلساسٞ

 نٛضيت غازع االْديظ َطتٛؾف االْديظ

 نٛضيت غازع املطتػفٞ باط١ٝٓ  –د/ زٌَٚٝ ٚيِٝ دسدظ 

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ عالز طبٝعٞ –د/ فتح ايسمحٔ محاد 

 نٛضيت عَُٛٞ  –د/ ذلُٛد بًٌٝ 

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ اضٓإ  –د/ َعتؿِ ايعطا 

 نٛضيت دلُع ايػٗٝد باط١ٝٓ  –د/ ادلاد بابهس 

 نٛضيت دلُع ابَٛسٜٔ عَُٛٞ  –د/ َبازى امحد ابساِٖٝ 

 نٛضيت دٛاز املطتػفٞ اضٓإ  –د/ بدزايدٜٔ غسٜف 

 نٛضيت دٛاز ْادٟ ايػسط١ عٕٝٛ  –د/ ٖاغِ ذلُد ٜظ 

 نٛضيت دٛاز املطتػفٞ اطفاٍ  –س سطني االَاّ د/ بابه

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ سطٔ امحد سطٔ 

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ دساس١  –د/ ذلُد تّٛ عصٚش 

 نٛضيت دلُع ايبًطِ اطفاٍ  –د/ ضه١ٓٝ ؾاحل بًٍٛ 

 نٛضيت غازع املطتػفٞ عَُٛٞ  –د/ ٜاضني ذلُد امحد 

 نٛضيت دلُع ايبًطِ اغع١ تػدٝؿ١ٝ –ُد شٜٔ د/ مشظ ايدٜٔ ابساِٖٝ ذل

 نٛضيت غازع ايبًد١ٜ املسنص ايطيب يًبؿسٜات



 

 

 نٛضيت دلُع ابَٛسٜٔ َعٌُ د/ عٛض ذلُد خري

 نٛضيت دلُع ايبًطِ ٜٛضف َٓٛيَٞعٌُ د/ 

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ َعٌُ د/ عبداهلل خبٝت

 نٛضيت دلُع ايػٗٝد َعٌُ د/ ط٘ محد ايٌٓٝ املًٝذٞ

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ ١ ابَٛسٜٔؾٝديٝ

 نٛضيت غازع ايدِٜٚ ؾٝدي١ٝ احله١ُ

 نٛضيت غازع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ ايربا٠٤

 نٛضيت غازع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ ايصانٝات

 

 

 

 الدويم
 

 ايدِٜٚ ايطٛم َطتٛؾف االْديظ

 ايدِٜٚ ايطٛم َطتػفٞ ايٓؿس ايطيب

 طيبايدِٜٚ دلُع ْؿس اي باط١ٝٓ  –د/ ايكٞ محاد ايٓاعِ 

 دلُع ايربعٞ  اطفاٍ  –ايطٝب ابساِٖٝ َبازى د/ 

 ايدِٜٚ ايطٛم باط١ٝٓ  –د/ ايسغٝد عًٞ ايعبٝد 

 دلُع ايدناتس٠ اطفاٍ  –د/ سٝدٚب زمح١ 

 ايدِٜٚ ايطٛم ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ايطٝب ايفهٞ 

 ايدِٜٚ ايطٛم َعٌُ د/ ذلُد امحد ايعاقب

 ايدِٜٚ ايطٛم ؾٝدي١ٝ ايصباٍ



 

 

 

 الجبلين
 

 دٛاز َطتػفٞ اجلبًني تٛؾف املد١ٜٓ ايطيبَط

 دٛاز َطتػفٞ اجلبًني َطتٛؾف االّ اجلساسٞ

 دٛاز َطتػفٞ اجلبًني َعٌُ ايربن١

 

 ربك
 

 غازع اخلسطّٛ َطتٛؾف ابٔ ايٓفٝظ

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ امحد عبداهلل االَني 

 غازع اخلسطّٛ مشاٍ ايطه١ سدٜد باط١ٝٓ  –د/ ًْٗ٘ َؿطفٞ 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –/ عُاز ذلُد ٜٛضف د

 غازع اخلسطّٛ مشاٍ ايطه١ سدٜد دًد١ٜ  –د/ ذلُد ايٓٛز عكٌٝ 

 َطتٛؾف ابٔ ايٓفٝظ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ عال٤ ايدٜٔ داد اهلل 

 َطتٛؾف ابٔ ايٓفٝظ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ –د/ دلدٟ ؾدٜل ايطاٖس 

 غازع ايدناتس٠ اضٓإ  –د/ ايؿادم ذلُد ٜٛضف 

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ ابساِٖٝ ذلُد ابساِٖٝ

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ اضاَ٘ ذلُد امحد

 غازع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ ايػفا٤

 غازع ايدناتس٠ ايؿٝدي١ٝ ايطب١ٝ احلدٜج١

 دٛاز َطتٛؾف ابٔ ايٓفٝظ عالز طبٝعٞ –د/ سافظ عٝطٞ ؾبٝإ 

 دٛاز بٓو ايػُاٍ االضالَٞ بؿسٜات ايُٝا١َ



 

 

 سنار
 

 ايدزد١ غسب بٓو ايطٛدإ يهسا١َ ايتدؿؿَٞطتػفٞ ا

 غازع االزبعني باط١ٝٓ –د/ نُاٍ ايدٜٔ امحد ؾاحل 

 دلُع ايدناتس٠ عظاّ  –د/ ٜٛضف فكٌ اهلل ايبدٟٚ 

 دلُع ايدناتس٠ عَُٛٞ  –د/ ؾالح امحد ذلُد 

 َطتٛؾف ضٓاز احلدٜح اطفاٍ  –د/ عُاز ذلُد ذلذٛب 

 دلُع اٚالد ضعٝد ١ٝدًد١ٜ ٚتٓاضً –د/ ضشس َٗدٟ بابهس 

 دٛاز ؾٝدي١ٝ االّ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ذلُد فكٌ ايطٝد 

 دلُع اٚالد ضعٝد دساس١  –د ضاَٞ ضامل 

 دلُع احلس١ٜ اطفاٍ  –د/ ذلُدامحد ذلُد حيٞ 

 دٛاز ايػا١َٝ عٕٝٛ  –د/ ايطُاْٞ ابساِٖٝ ايػٝذ 

 دلُع ايعسنٞ عظاّ  –د/ َبازى ادزٜظ 

 دلُع ايعسنٞ ط١ٝٓ با –د/ خايد عبدايكادز 

 َطتٛؾف ضٓاز احلدٜح ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ابساِٖٝ ايكاٟٚ 

 غازع ايدناتس٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ امحد ذلُٛد ذلُد عجُإ 

 دلُع احلٝا٠ باط١ٝٓ  –د/ عًٞ َؿطفٞ بسٟ 

 ضٓاز اضٓإ -د/ َساد ذلُد ؾاحل 

 اهلالٍ االمحس ضٓاز اضٓإ  –د/ عبدايعصٜص ذلُد امحد 

 دلُع ايدناتس٠ اغع١  –ذلُد عبداهلل  د/ ٖاغِ

 دلُع ايدناتس٠ اغع١  –د/ عُس عجُإ عبداهلل 

 دلُع ايدناتس٠ َعٌُ َين ايطس



 

 

 غازع االزبعني َعٌُ عاطف َٗري

 دلُع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ ايطال١َ

 غازع احلس١ٜ غسب املطذد ايهبري ؾٝدي١ٝ احلٝا٠

 

 الدمازين
 

 غازع ايسٚؾريف سٞ ايؿش١ َطتٛؾف شدْٞ اجلساسٞ

 ايدَاشٜٔ َطتػفٞ ايػسط١ ايدَاشٜٔ

 دٛاز َطذد ايٓٗك١ ؾٝدي١ٝ دلُع ايٓٗك١ احلدٜج١

 سٞ ايٓٗك١ دٛاز اجلاَع ايعتٝل اضٓإ  –د/ ضًِٝ عبدايسمحٔ ابساِٖٝ 

 دلُع ايٓٗك١ ايتدؿؿٞ اطفاٍ –د/ ابساِٖٝ سطْٛ٘ عبداهلل 

 دلُع ايبشسٜٔ ايطيب َعٌُ دلُع ايبشسٜٔ ايطيب

 دلُع ايٓٗك١ ايطيب َعٌُ دلُع ايٓٗك١ ايطيب

 َٛقف ايسٚؾريف ايعاّ َطتٛؾف زٜٚاٍ نري ايتدؿؿٞ

 َٛقف ايسٚؾريف ايعاّ َسنص ايسبٝع

 سٞ اهلذس٠ َطتػفٞ ايؿداق١

 ايسٚؾريف اضٓإ  –د/ َاددٚيني عٛض فسح 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سنجة
 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ ايطٝب ذلُد عبداملادد 

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –دٌٜ د/ سامت قٓ

 غازع ايدناتس٠ دًد١ٜ ٚتٓاض١ًٝ –د/ اميإ عبداهلل ذلُد 

 غازع ايعٝادات ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ خايد ايٓٛز فسح 

 ضٓذ١ ايػازع ايس٥ٝطٞ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ ذلُد ايطُاْٞ عٝطٞ 

 غازع ايدناتس٠ ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ عبداهلل االبٛابٞ 

 غازع ايدناتس٠ َٛٞ عُ –د/ غاشٟ عبدايكادز 

 غازع ايدناتس٠ عَُٛٞ  –د/ عًٞ امحد ذلُد االَني 

 دٛاز بٓو اخلسطّٛ عَُٛٞ  –د/ اهلادٟ عٛض 

 غازع ايدناتس٠ اضٓإ  –د/ َعتص ؾالح ايدٜٔ 

 غازع ايدناتس٠ اغع١ َٚٛدات ؾٛت١ٝ –ايطٝب ابٛايكاضِ ذلُد 

 غازع ايعٝادات َعٌُ ايٓٛز سطٔ االعٝطس

 غازع ايعٝادات َعٌُ ٖٜٛد

 دلُع ؾٝدي١ٝ ايعاف١ٝ َعٌُ عٝطاٟٚ

 غازع ايدناتس٠ قسب ؾٝدي١ٝ ايباغا املدترب ايطيب ايتػدٝؿٞ

 غازع ايعٝادات َعٌُ عادٍ امحد عبدايهسِٜ

 ضٓذ١ ايطٛم ؾٝدي١ٝ املٓؿٛز

 غازع ايدناتس٠ ؾٝدي١ٝ ايباغا

 ضٓذ١ ايطٛم َسنص ضٓذ١ يًبؿسٜات



 

 

 دنقال
 

 غازع املطتػفٞ سَٟطتػفٞ دْكال ايعطه

 َطتٛؾف ضٓا٤ اغع١ -عبداهلل عبداحلًِٝ 

 غازع املطتػفٞ ايكدِٜ ؾٝدي١ٝ ؾابس

 غازع املطتػفٞ دٛاز ايعطهسٟ ؾٝدي١ٝ ٚددإ

 غسب املطتػفٞ اجلدٜد ؾدز١ٜ ٚسطاض١ٝ –د/ عادٍ ابساِٖٝ عباع 

 غازع املطتػفٞ ايكدِٜ باط١ٝٓ  –د/ ذلُد عباع 

 غازع املطتػفٞ ايكدِٜ اْف ٚاذٕ ٚسٓذس٠ – د/ ؾالح ايدٜٔ ضٝد امحد

 غازع املطتػفٞ ايكدِٜ َعٌُ احله١ُ

 غازع املطتػفٞ ايكدِٜ اضٓإ  –د/ ٖاغِ سطٔ سطني 

 دٓٛب املطتػفٞ اجلدٜد َطتٛؾف اهلدٟ

 َطتٛؾف اهلدٟ اطفاٍ  –د/ ازٜر عؿاّ ايدٜٔ 

 َكابٌ املطتػفٞ ايعطهسٟ َسنص يؤيؤ٠ ايطيب

 

 

 مروي
 

 َسٟٚ مشاٍ ايهربٟ ايكُإ )َد١ٜٓ َسٟٚ ايطب١ٝ( َطتػفٞ

 

 

 

 

 

 



 

 

 كريمة
 

 سٞ املطتػفٞ دٛاز َهتب ايتعًِٝ ؾٝدي١ٝ االّ

 غازع ايدناتس٠ اطفاٍ  –د/ ذلُد ٜٛضف ايبػسٟ 

 غازع املطتػفٞ ؾٝدي١ٝ ايٛايدٜٔ

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ َايو ختِ ايعاؾٞ

 

 دٛاز داَع اْؿاز ايط١ٓ َطتٛؾف ايربنٌ ايطيب

 غازع ايدناتس٠ اضٓإ –د/ عبدايعصٜص سطٔ 

 نسمي١ َطتػفٞ نسمي١ ايتعًُٝٞ

 غازع ايدناتس٠ دساس١  –د/ عبدايسسِٝ عبدايًطٝف 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ عاَس تاز ايدٜٔ عًٞ 

 غازع ايدناتس٠ َٛدات ؾٛت١ٝ –ايطٝب عًٞ عبدايسسِٝ 

 ايدناتس٠ غازع ْطا٤ ٚتٛيٝد –د/ حيٞ قطِ ايطٝد ذلُدامحد 

 غازع ايدناتس٠ باط١ٝٓ  –د/ ٚيٝد امحد ادزٜظ 

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ ْٗٞ َؿطفٞ دعفس

 غازع ايدناتس٠ َعٌُ سامت عبدايعظِٝ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المجلد
 

 اجملًد َطتٛؾف ايٛايدٜٔ

 

 

 الدلنج
 

 سٞ املدازع ايػازع ايس٥ٝطٞ مشاٍ املٛقف ايكدِٜ َطتٛؾف ايعٓا١ٜ ايتدؿؿٞ

 دٛاز ايطُٝٓا ايطٛم ؾٝدي١ٝ زسٝل

 

 

 ابوجبيهة
 

 ابٛدب١ٗٝ َطتٛؾف اال٤ ايطيب

 

 

 الفولة
 

 سٞ ايدزد١ غسب ٚشاز٠ املاي١ٝ دٓٛب ٚشاز٠ ايرتب١ٝ َطتٛؾف ايطالّ

 ايفٛي١ ؾٝدي١ٝ ايطالّ

 ايفٛي١ ؾٝدي١ٝ ايرب

 

 

 النهود
 

 غازع ذلُد امحد احلاز دٛاز ايدفاع ايػعيب َطتٛؾف ضًُٝإ ذلُد امحد

 

 



 

 

 زالنجي
 

 غسب ايطٛم –شايٓذٞ  ُع دبٌ َس٠ ايتدؿؿٞدل

 

 الفاشر
 

 غازع ايصٜاد١ٜ –ايفاغس  َطتٛؾف اقسأ

 ايطٛم ايهبري –ايفاغس  َطتٛؾف ْبض احلٝا٠

 غازع ايصٜاد١ٜ –ايفاغس  َسنص غٛف يطب ايعٕٝٛ

 

 الضعين
 

 ايكعني َطتٛؾف احله١ُ ايطيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نياال
 

 غازع ايطُٝٓا َطتٛؾف االبساز

 غازع ايطُٝٓا انسَٜٔطتٛؾف غ

 غازع ايطُٝٓا َطتػفٞ َه١ يطب ايعٕٝٛ

 غازع ايطُٝٓا عَُٛٞ  –د/ ْٛزايدٜٔ امحد فكٌ 

 غسم املطذد ايهبري باط١ٝٓ  –د/ عجُإ َٛضٞ ضعٝد 

 غازع ايكعني اطفاٍ  –د/ ابَٛدٜإ عبدايسمحٔ زداٍ 

 غسم املطتػفٞ املًهٞ عَُٛٞ  –د/ امحد ابساِٖٝ احلطٔ 

 غازع ايطُٝٓا اضٓإ  –عٝطٞ عبدايهسِٜ  د/ ذلُد

 غازع ايكعني عٕٝٛ  –د/ عؿاّ ادّ ْادٞ 

 ْٝاال ايطٛم ؾٝدي١ٝ املد١ٜٓ

 غازع ايطُٝٓا ؾٝدي١ٝ ايبطٌ

 


