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 إدارة التأمين الطبي

 

  الخرطوم

 ُمستشفياتال
Khartoum 

Hospitals 

 VIP  Categry ةفئ

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

الصيدلية خارج ) ُمستشفى رويال كير  .1

 (التأمين

بُري: شارع الشهيد/ محمد صالح سنهوري، غرب بنك فيصل 

 اإلسالمي 

-  

 Categorios  (  VIP - A - B) فئات

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

1.  
 الرياض: شرق جامعة العلوم الطبية يستبشرونُمستشفى 

 +249 

183237807    

الصيدلية خارج ُمستشفى األطباء )  .2

 (التأمين
 العمارات: شارع أفريقيا

  +249 

183475374   

3.  
 شارع الحوادث  ُمستشفي الفيصل التخصصي

 +249 

155771000   

   -  الخرطوم: شارع السيد عبدالرحمن ُمستشفى الزيتونة  .4

  - بري مستشفي المعلم  .5

   -  الالماب: جوار طُلمبة بترو ناس ُمستشفى بست كير  .6

  - شمال جامعة الرازي 2األزهري مربع  مستشفي أبوبكر الرازي  .7

الصيدلية خارج ُمستشفى الفُؤاد )  .8

 (التأمين
 الصحافة: جوار الميناء البري

 +249 

183430263   

لألذن و  ُمستشفى الدوحة التخصصي  .9

 األنف و الحنجرة 
 الخرطوم: إمتداد الدرجة الثالثة

 -   

   -  أركويت: شمال لفة ُجوبا  ُمستشفي الشيخ التخصصي  .10
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   -  غرب كبري المنشية  -بُري الالماب: جنوب ُمستشفي رويال  ُمستشفي األمل التخصصي  .11

12.  
 الكالكلة شرق: آخر محطة سوق الوحدة ُمستشفي الشفاء التخصصي

 +249 

120777733   

   شارع المطار مستشفي هواشا   .13

 جديد -  شرق مدارس اإلتحاد -( أكتوبر 21الخرطوم شارع ) ُمستشفي براءة لألطفال  .14

    - الكالكلة المنورة: غرب ُمجمع المحاكم الخرطوم ُمستشفي المنورة  .15

   -  الخرطوم:  جبرة ُمستشفى دلمون التخصصي  .16

   183467618 249+  : غرب جامعة السودان الجنوبيالصحافة زلط ُمستشفي هيلث كير  .17

   -  السوق العربي: شارع الحوادث الخرطوم ُمستشفي البسلم الطبي   .18

   -  الكالكلة  ُمجمع الرسالة الطبي   .19

   -  الكالكلة اللفة:  لفة شارع التُركي ُمجمع بنين الطبي ) الزمزمي سابقا (  .20

21.  
 ُمجمع دان الطبي

وشمال مستوصف  –الكالكلة الُمنورة: جنوب ُمجمع المحاكم 

 المنورة

 +2499 

22307704   

   -  الخرطوم: جنوب حديقة القُرشي ُمجمع األول الطبي الحديث  .22

   -  الكالكلة ُمجمع الحاجة نفيسة  .23

  - الكالكلة أبو آدم مجمع عيادات شهاب تبد التخصصي  .24

   -  الكالكلة  عيادات نوباتيا التخصصية  .25

   -  الكالكلة الوحدة: شارع أبو عواض ُمجمع األطباء الطبي  .26

   -  شرق كمبوني يادات الِحكمةُمجمع عِ   .27

   -  الخرطوم: الكالكلة ُمجمع األيمان الطبي  .28

   -  الخرطوم: جبل أولياء ُمجمع التسنيم الطبي  .29

   -  الخرطوم: جبل أولياء ُمجمع جار النبي   .30

   -  الديوم الشرقية: جنوب طرمبة الغالي يادات اإلختبار الطبيعِ  ُمجمع  .31

    - الكالكلة أبو آدم: شارع نوباتيا ُمجمع الُمتكامل الطبي   .32

  - جياد مركز المودة الطبي  .33
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حسين  وسف يادات دكتور يُ ُمجمع عِ   .34

 مركز السودان للقلب قُبالة -أركويت: شارع المطار  التخصصي

  +249 

1125014444   

    - الكالكلة: شمال غرب اإلحتياطي المركزي ُمجمع أطلنطا الطبي التخصصي  .35

   -  غرب بنك األُسرة -جبل أولياء: الشارع الرئسي  يادات العافية الطبيُمجمع عِ   .36

   -  شمال مكتب الكهرباء -: محطة العمودين شارع جبرة أم الطبي   يادات توُمجمع عِ   .37

    - (589( مبني رقم )9جبرة شمال: مربع ) يادات األسباطُمجمع عِ   .38

   90229336 2499+ الكالكلة الوحدة: شرق حديقة الكالكلة مركز سودا هيلث الطبي  .39

40.  
 مركز اإلستشارات الجلدية

: تقاطع الشريف الهندي مع كونت  شرق سينما كولوزيوم

 مخلص

 +2499 

12220616   

   14977058 2499+ جوار مركز صحي الشجرة -( 2الشجرة:  مربع ) ُمجمع عيادات سما الطبي  .41

42.  
 مركز النيلين التشخيصي الطبي

شارع الشريف  –الخرطوم شرق: شرق سينما كلوزيوم 

 الهندي

 +249 

183793533   

43.  
 جنوب جامعة السودان  -زهة: شارع الصحافة ظلط حي النُ  رزان الصحي مركز 

 +249 

155108388   

44.  
 الشجرة: شمال تقاطع طرمبة ماثيو مركز يثرب الطبي 

 +2499 

22404000   

    - جوار مركز حياتي -يثرب: شارع شرق  مركز العامرية كير الصحي  .45

 مركز الشهيد إبراهيم شمس الدين الطبي  .46

 

   -  أبو آدم  :الكالكلة

   -  الشارع  الرئيسي -شرق النيل: دار السالم المغاربة 

 جديد  شمال طلمبة بشائر 64أركويت مربع  المركز اإلستشاري األردني الطبي  .47

   -  شمال شركة جياد -المعمورة: شارع الثالثين  جمع عيادات الثالثينمُ   .48

   -  (15جبرة: مربع ) جمع البروفيسير عمر خليل الطبي مُ   .49

  - شارع أبو عواض –الكالكلة الوحدة  مجمع األطباء النموذجي  .50

 جديد - غرب األنفال –شارع جبرة الرئيسي  مجمع برايفت كير   .51

 جديد - الباقير شارع مدني المركز الطبي السعودي  .52

  - شارع السالم –( 22الطائف: مربع ) ُمجمع إيليت الطبي التشخيصي  .53



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 

 الخرطوم

 النساء والتوليد
Khartoum 

Obstettics & Gynecology  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  0155660646 تقاطع شارع السنتين مع شارع كبري المنشيةم: الخرطو ستشفى دريممُ   .1

  - (53)شارع : العمارات مة التخصصيستشفى القِ مُ   .2

 

 

 

  الخرطوم

 مراكز العالج الطبيعي

Khartoum 

Physiotherapy Centers  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

1.  
 فيزو كير للعالج الطبيعي

 (LGجوار شركة )حي النزهة: 

 +249 

111554609   

2.  
 ستشفي الصفا للعالج الطبيعي والتأهيلمُ 

 شرق سكر كنانة -( 22الطائف: مربع )

 +249 

123036483   

3.  
 شمال مركز سامسونج -شرق تقاطع مستشفي مكة الرياض:  للعالج الطبيعي مركز سفانة

  +249 

183521702   

   - برج النخيل: (2الخرطوم ) سباين كير للعالج الطبيعيإ مركز  .4

قسم العالج  –مجمع الحاجة نفيسة   .5

 الطبيعي
 الكالكلة

-  
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  12358565 249+ شرق جامعة السودان–( محطة البالبل 56أركويت: مربع ) عيادة عوض موسي للعالج الطبيعي  .6

7.  
 عيادة البسملة للعالج الطبيعي

جوار مخبز أوالد مالح وقبل السكة  –( 20األزهري: مربع )

   -  حديد

 

  الخرطوم

 مراكز عالج األسنان

Khartoum 

Dental Ttreatment Centers  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 مركز طب األسنان الحديث  .1
  - شمال صرافة األنصاري :شارع البلدية /1

  - شرق مدراس اإلتحادشمال مركز المودة الطبي:  /2

  - شرق صيدلية المودة  شارع القصر: مركز النور لطب األسنان  .2

  - الطابق الثاني  - عمارة مطعم رويال بروست: شارع المطار لطب األسنانمركز دافنشي   .3

  - زين مركز  جوار  -تقاطع القصر مع السيد عبدالرحمن  مركز بابوجي لطب األسنان  .4

  0111144344 مكتبة بتروجايا جوار بشاير للتسوق عيادة الحسام لطب األسنان  .5

  - شمال الميناء البري     مركز  د. أحمد لطب وتجميل األسنان  .6

  - الطابق الثاني –برج النخبة  –الرياض: شارع الستين  عيادة ماجيك لطب و جراحة األسنان  .7

  - شارع الستين: غرب مسجد سيدة سنهوري  ميركل  لطب األسنان  .8

  - شرق مطعم الصاج اإليطالي -شارع أوماك  مركز الرائد لطب األسنان  .9

  - غرب مقابر فاروق -( مع محمد نجيب 7شارع ) األسنانالمركز العالمي لطب   .10

  - تقاطع باش دار -الديوم الشرقية  عيادة برايت إسمايل لطب األسنان  .11

  - شرق السفارة العراقية قاردن ستي -شارع المعرض  عيادة بروفسير آمال حسين أبو عفان  .12

  - الكالكلة القلعةالكالكلة أبو آدم: ُمقابل ميدان  المالذ لطب األسنان  .13

  - جنوب معرض الخرطوم الدولي –بُري الدرايسة: شارع المعرض  نور إسمايل لطب األسنان  .14

  - تقاطع البالبل مع الستين عيادة حمور لزراعة وتركيب األسنان  .15

  - جبرة: السوق جوار مطعم الرحال عيادة إبتسامة هوليوود المركزية  .16
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  - الطابق األول –جبرة: عمارة بنك أمدرمان الوطني  عيادة أوبتيم لطب األسنان  .17

 لطب األسنان 32عيادة   .18
  - الشارع الرئيسي -جبرة: غرب مسجد بالل 

  - الكالكلة القلعة: جوار صيدلية الُمبشرين بالجنة

  - بُري الالماب: شارع المعرض عيادة دكتور عبد القادر محمود شداد  .19

20.  
 األسنانعيادة فلورنتيت لطب 

ُمقابل جامعة  -مجمع التطعيم الطبي  -( 1اإلمتداد: مربع )

  - السودان

  - شمال شارع مكة وجنوب شارع المشتل عيادة سوزان مهدي لطب األسنان  .21

  - غرب بيت المندي -المنشية: شارع الستين  عيادة هاي كير لطب األسنان   .22

  - مقابل عقارات إسطنبولغرب تقاطع الشرقي  شارع الستين  عيادة أنامل لطب األسنان  .23

  - مجمع كيان الطبي -( 13جبرة: مربع ) عيادة دكتورة ومضة  .24

  - جوار صيدلية التروية -الالماب: بحر أبيض  عيادة د. خنساء نور الدين  .25

   تقاطع الشرقي مع الستين مركز اإلتقان لطب األسنان  .26

  - الطابق الخامس  -شارع الجمهورية: عمارة كوفتي  عيادة  د. أمل إبراهيم فرج هللا  .27

  - البالبل عيادة كونفي دنتل لطب األسنان  .28

  - ُمقابل ُمستشفي اإلنجاز ستري لطب األسنانتعيادة دين  .29

  - المعمورة: شمال شرق عبيد ختم مركز كرانزا لطب وزراعة األسنان  .30

 عيادة د. شرفي لطب األسنان  .31

ُمقابل  -شرق معرض الخرطوم الدولي بُري شارع المعرض: 

  - بُرج األمراء

  - جنوب مستشفي الجودة -الديوم الشرقية: شارع الديوم ظلط 

32.  
 عيادة دنتالية لطب األسنان

مجمع عيادات صحة  -لط ز( الصحافة 102م )الديوم الشرقية: 

  - وعافية

  - شارع التركيالكالكلة اللفة: لفة  عيادة د. سوزان إبراهيم عبد الرحمن  .33

 عيادة زركون لطب األسنان  .34
  - الصحافة ظلط: شمال مسجد حجازي

  - ( الطابق الرابعGOشارع الستين: عمارة )

  - شارع الستين: قرب بُرج زين مركز د. شذي عبدالمنعم  .35

   جوار المخبز الذهبي  –شارع الستين  اإلبتسامة الجميلة لطب األسنان مركز   .36
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فاروق  لجراحة اليوم مركز فاضل   .37

 الواحد
 الخرطوم: تقاطع شارع السيد عبدالرحمن مع فندق رجنسي

- 
 

  - جبرة الشارع الرئيسي مقابل مستشفي دلمون عيادة سباير  لطب األسنان  .38

  - 102شارع الصحافة ظلط مربع  عيادة دنيتليت لطب األسنان  .39

  - غرب ُمستشفي الشيخ -عبيد ختم أركويت: شارع  عيادة توث زون لطب وزراعة األسنان  .40

  - شارع الستين شمال مسجد النور  سيتي دينتل كلينك  .41

  - تقاطع شارع المطار 27العمارات شارع  مركز الرفاء لطب و زراعة األسنان  .42

 

  الخرطوم

 ُمستشفيات الِعيون

Khartoum 

Eye Hospitals  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

1.  
 مركزالزرقاء التخصصي للعيون

جميع الخدمات ماعدا العمليات بالفواتير بسعر ) 

 ( اليوم

 (25شارع ) العمارات:

- 

 

  - شمال  الُمغتربين شارع محمد نجيب: مركز السودان للعيون  .2

   - شارع أبراج مكةالرياض:  مركز الفيصل للعيون  .3

  - الرياضالخرطوم:  ُمجمع مكة لطب وجراحة العيون  .4

 

 

 

  الخرطوم

 مراكز البصريات

Khartoum 

Optical Centers 
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 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 محمد نور للبصريات  .1
  - شارع الجمهورية -عمارة فندق صحاري  :فرع الجمهورية

  - جوار صيد لية المك نمر -شارع النص الرياض:  فرع

  - فرع السيد عبد الرحمن

  - شرق بُرج التأمين اإلجتماعي عبدالرحمن:شارع السيد مركز سفانة للبصريات  .2

  - تقاطع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع القصر بصريات ود الحصاحيصا  .3

4.  
 القميسون الطبيشرق السوق العربي:  مركز ُمجاهد للبصريات

 +2499 

12814899  

5.  

 مركز الشوامخ للبصريات

 الخرطوم السوق العربي: شرق عمارة الضرائب

0126510096 

 

  شمال سوق الشجرة جوار مركز سما الطبي –الشجرة   .6

  - جنوب بُرج التضامن -شارع البلدية  يالف الطبيةبصريات إ  .7

8.  
  أتراكتف للبصريات المحدودة

 

  - عمارة هال لألثاث وشمال سُوق الخرطوم  :(2)فرع الخرطوم 

غرب  -أركويت تقاطع الشرقي مع عبيد ختم فرع مركز الشرقي: 

  - إستوب الشرقي

  - ُمقابل مركز كنار  -الرياض المشتل  فرع مركز الرياض:

 عين للبصريات مركز  .9
  125766637 249+ العمارات شارع محمد نجيب، ُمقابل مستشفى ابن سينا: فرع الخرطوم

  120766627 249+ غرب ُمستشفى مكة -الرياض  :فرع الخرطوم

 بصريات األضواء  .10

ش ُمستشفي مكة غرب شارع  -ش الجزار تقاطع أوماك  الرياض:

  - الستين

  - غرب اإلشارة بنهاية محمد نجيب -( 2الخرطوم )

شارع هاشم بك غرب  -جنوب موقف جبرة  القديم  السوق العربي:

  - عمارة السالم

  - مبني المحلية القديم -شرق ُمستشفي بحري  بحري:

  - مقابل صيدلية المك نمر -شارع مكة 
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11.  
 شارع المشتل : الرياض توسما للبصريات

  +249 

155136400  

 جديد - مصرف السالم شارع الجمهورية مقابل الشامخ للبصريات  .12

  - ( جنوب كهرباء األزهري28مربع )زهري: األ مركز بصريات نور الحياة  .13

عيادة د. محمدعثمان الشيخ   .14

  - جوار بنك فيصل اإلسالمي -جنوب ُمستشفي رويال  :بُري للعيون

 مارتا للبصريات  .15

  

  - مقابل كمبوني -شارع القصر  /20

  - مول بيلفارد  -الرياض  /20

  - السور الغربي للنادي الوطني -شارع إبراهيم المفتي   /20

  15934690 2499+ تقاطع علي عبد اللطيف مع شارع السيد عبد الرحمن للبصريات  أوبشنمركز   .16

17.  
 بصريات المدينة

 مقابل جامع فاروق –شارع الجمهورية 

 شارع القصر مقابل كلية كمبوني  .18  

  - ( شمال بنك الخرطوم 9مربع )جبرة:  بصريات سدن  .19

  - شرق ُمستشفي دريم التخصصي :شارع الستين مركز العلوي   .20

  - (117تقاطع  شارع المشتل مع ) الرياض: ي ماكس مركز آ  .21

  - جوار كلية الرياض الطائف: مركز اوبتيزون للبصريات  .22

  - جوار ُمستشفي بست كير الماب:ال بصريات ميالنو   .23

 جديد - الخرطوم الديوم الشرقية شمال طلمبة بخاري العيون بصريات نور  .24

  - شارع بيو كان 3الخرطوم  مركز بصريات السالم  .25

  12619834 2499+ جوار مركز إكسيمبلر للتدريب الهندسي –جنوب حدائق القُرشي  بصريات الماسة  .26

 

  الخرطوم

 مراكز السمع

Khartoum 

Hearing Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

1.  
 الخرطوم شرق سينما كلزيوم: شارع بابكر بدري المركز الدولي للسمع المتطور

 +249 

183790232 

 

2.  
 مركز سامعين للسمع

مجمع حيدر  -شمال حوادث الخرطوم الطوارئ السيد عبد الرحمن: ش 

 صديق

-  

   - شمال رئاسة الجمارك -القندول  ةغرب صينيشارع السيد عبد الرحمن:  المركز السوداني للسمع  .3

 

  الخرطوم

 الُمختبرات الطبية

Khartoum 

Medical Laboratory  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 للمختبرات الطبيةألترا الب   .1

  - الخرطوم: تقاطع المك نمر مع الحوادث

  - الرياض: شارع مستشفى مكة

  - الكالكلة: سوق اللفة

  - بُري: غرب ُمستشفي رويال كير

  - الكالكلة -القصر -شارع الستين: الحوادث  معامل الُمختبر  .2

  - جوار مطعم بيتزا كورنر -( 58)(: مبني رقم 2الخرطوم ) معامل تست للتحاليل الطبية  .3

 جديد - الخرطوم: تقاطع شارع الُممبارك مع عبيد ختم ُمجمع تيم كير الب  .4

  - بُري: شارع أوماك المعمل الطبي الُمتقدم  .5

 

  الخرطوم

 الصيدليات

Khartoum 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جميع فروع صيدليات الوسيلة مجموعة صيدليات الوسيلة  .1



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

  - جميع فروع صيدليات علياء مجموعة صيدليات علياء  .2

 مجموعة صيدليات أبو المقداد  .3

  - أركويت البالبل

  - شارع المشتل

  - ُمستشفى يستبشرون -الرياض : األكاديمية

  - لفة جوبا -شارع الستين 

  - وزونغرب أ(: 2خرطوم )

  - األزهري:  شرق محطة بشاير للوقود

  - غرب مسجد بالل -( 15جبرة: مربع )

  - السلمة -جوار ُمستشفى بشائر 

  - األزهري:  شارع السلمة

  - ةحمام بوأ 

  - حتياطي المركزيالدخينات جنوب اإل  

  - (2)سوق الخرطوم  نجلوأصيدلية ستيف   .4

 مجموعة صيدليات سدن  .5
  - جوار الموناليزا :متداد ناصرإ

  - شارع المشتل :الرياض

  - جوار رويال كير :متداد ناصرإ صيدلية وليد الحديثة  .6

  - الفيصل ُمستشفىشرق  :شارع الحوادث رانيا صيدلية د.  .7

  - الزيتونةستشفى مُ  قابلمُ  - شارع السيد عبدالرحمن صيدلية الشهيدة سلمي  .8

  - شرق بنك فيصل الرئاسه -شارع علي عبد اللطيف  صيدلية حنتمنة  .9

  - شارع النخيل صيدلية إيالف  .10

  - شرق رويال كير :بُري 2ن دصيدلية أي  .11

 صيدلية الرواسي  .12
  - جنوب ُمستشفي يستبشرون  /27

  - شرق مستشفي بست كير درعات:المُ  /27

  - بُرج النخيل - (41شارع ) :العمارات صيدلية رواج   .13

  - المركز األُردنيشرق النيل:  صيدلية المركز األردني السوداني  .14

  - جوار  مسجد السيدة سنهوري المنشية: صيدلية العائلة   .15



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 

 

 أُمدرمان

 الُمستشفيات

Omdurman  

Hospitals 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - الشُهداء آسياستشفى مُ   .1

  - الشُهداء ُمستشفى الحكيم  .2

3.  
 شارع غاندي :الشُهداء ُمستشفي النيل األزرق

+249 

155887219 

 

  - أمدرمان التخصصي ُمستشفي الِدسوقي  .4

  - شارع الوادي مستشفي الروضة  .5

  - شارع الوادي مستشفي الخليل  .6

مستشفي طيبة )التنويم و   .7

 العمليات خارج التأمين(
 شارع النص

-  

 جديد - توتي  صيدلية ابو إبراهيم  .16

  - الكالكلة الوحدة غرب مجمع عواض صيدلية فيستيفال  .17

  - مقابل مستوصف الحكمة28الصحافة مربع  كامليلياصيدلية   .18

  - بُرج البركة  صيدلية البركة   .19

  - (1( عقار )8بُري: مربع ) صيدلية وجة القمر  .20

 جديد - بري شارع ناصر شرق مركز الشامي للعيون صيدلية بري  .21

 جديد - جبرة الشارع الرئيسي صيدلية ذو النورين  .22

 جديد - شارع الصحافة ظلط تقاطع باشدار -الديم  الصيدلية الطبية الحديثة  .23

 جديد - تقاطع المينا البري مع شارع الصحافة ظلط صيدلية ماربيا  .24



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

8.  
 سوق ليبيا: جوار طلمبة النيل ُمستشفى ليبيا التخصصي

+249 

123690684 

 

9.  
 محطة علي أبو زيد -: الحارة الثاثلة مبدةأُ  ُمستشفي األنفال التخصصي

+249 

118506204 

 

مركز التُهامي الطبي ) الشنقيطي   .10

) 
 الثورة: الشنقيطي

-  

مركز التُهامي الطبي ) الُمهندسين   .11

) 
 غرب مسجد الغُفران -ى شارع الدكتورة سلم :الُمهندسين

+249 

120605555 

 

  - شمال ُمستشفى الروضة :هداءالشُ  مركز طبيبك الطبي  .12

  - العرضة (العرضة) مركز التُهامي  .13

  - الفتيحاب مركز صحي الحاجة زينب  .14

  - (39الحارة ) - الثورة الشنقيطي: جنوب محطة صابرين مركز سواعد لجراحة اليوم الواحد  .15

16.  
 الُمهندسين: شارع النُص ) البرتقالة الجديدة ( مركز سعد رشوان الطبي

+2499 

12283121 

 

  - حي الروضة: شارع الوادي مركز الوادي الطبي  .17

18.  
 (7سوق  ) -( 1الفتح ) مركز الوالدين الخيري

+2499 

25816610 

 

19.  
 غرب صينية المنصورة –محطة السالطين  :خيل (مدينة النأبو سعد )  مركز العطاء الطبي

+249 

100006888 

 

  - الحارة التاسعة -الثورة: شارع النص  مركز الشزروان الطبي التخصصي  .20

  - الصالحة ظلط: شمال سوق الصالحة مركز السندس الصحي الخاص  .21

 جديد - أم درمان غرب مقابر حمد النيل مجمع جينات الطبي  .22

  - تقاطع مهداوي -الثورة: الحارة العاشرة  ُمستوصف المهداوي  .23

24.  
 شارع حاليب -( 16الحارة )  :الثورة ُمجمع طارق عزيز الطبي

+2499 

221199999 

 

  - الفتيحاب: جنوب محطة ِسراج الُمجمع األلماني الطبي  .25



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

  - حي الدرجة: غرب وزارة المالية، جنوب وزارة التربية ُمجمع السالم الطبي  .26

  - شارع الصالحة ظلط الطبي ُمجمع صالحة  .27

  - جوار مركز التُهامي –الثورة: شارع الشنقيطي  مركز العوافي الطبي   .28

  - جوار مسجد أمير الشهداء  9كافوري مربع  مركز  رفيدة للنساء و األطفال  .29

  - جوار المسجد الكبير -( 18الثورة: الحارة ) ُمجمع العفراء للطب الحديث  .30

  - أمدرمان العليلُمستشفي شفاء   .31

  - تقاطع الرومي شارع الشنقيطي مركز الرومي  .32

  - ستاد المريخالعرضة جوار إ مركز اإلبصار الطبي  .33

34.  
 شمال جامعة العلوم الطبية والتقانة -( 2الثورة بالنص: الحارة ) ُمجمع الوسام الطبي

+2499 

12103323 

 

الوحدة العالجية بالهيئة العامة   .35

 التلفزيونلإلذاعة و 
 الهيئة العامة لإلذاعة و التلفزيون

 جديد -

 

  أمدرمان

 مراكز عالج األسنان

Omdurman  

Dental Ttreatment Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - قُبالة ُمستشفى أمدرمان هداء:الشُ  مركز طب األسنان الحديث  .1

2.  
 مركز النيلين لطب األسنان

عمارة صيدلية  -شمال مركز السودان للعالج الطبيعي اُمدرمان: 

 الوكيل
-  

  - عمارة عبدالرحمن عباس -شارع الدكاترة  لطب األسنان مركز النور  .3

  - جنوب حلويات ود البكري -( 6مربع ) :صالحة ظلط عيادة الريان لطب االسنان  .4

د. فيصل عبد الفتاح لزراعة وتركيب   .5

 األسنان
  - عمارة محمد حسين -جوار بنك أمدرمان الوطني 

  - قُبالة ُمستشفي الروضة –الحارة السادسة  :الثورة مركز دلة لطب األسنان  .6



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

  - شمال منزل الزعيم األزهري أمدرمان عيادة أبو العزام لطب األسنان  .7

  - ستشفي الداياتجوار مُ  -شارع الموردة  براهيم فرج هللاإمل . أعيادة  د  .8

  - جنوب تقاطع الرومي -مسجد الفردوس  شمال: (12)الشنقيطي الحارة  سنانمركز عالء لطب األ  .9

  0116577429 ربعينشارع األ سنانمركز دليل لطب األ  .10

  - جوار بحر للتسوق -ة شارع العرض هامي الطبي(التُ  محمد الفكي )أعيادة د. محمد   .11

 

  أمدرمان

 مراكز العالج الطبيعي

Omdurman  

Physiotherapy Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - الُمالزمين: شارع البحرية مركز السودان للعالج الطبيعي  .1

 

  أمدرمان

 ُمستشفيات العيون

Omdurman  

Eye Hospitals 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جوار جامعة الرباطة: حي العمد ُمجمع عيادات مكة لطب العيون  .1

2.  
 الجمعية الطبية اإلسالمية السودانية 

 ( ُمستشفي سيما) 
  - قندهار -جوار  :بدة أم

 

  أمدرمان

 لبصرياتمراكز ا

Omdurman  

Optical Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

  - الوادي شارع: حي الروضة المنى للبصريات  .1

  - آسيا جوار ُمستشفى :فرع الشُهداء محمد نور للبصريات  .2

  - شرق بوابة حوادث أمدرمان الرئيسة :ُمستشفي األطفال بصريات األضواء  .3

 بصريات إيالف الطبية  .4
  - شمال مستشفى آسيا - جنوب صينية األزهري

  - شرق حلويات الطيب سيد مكي –شارع أبروف 

5.  
 العيونمركز سحر 

  حي العُمدة: جوار ُمستشفى مكة لطب العيون

- 
 

 شارع الوادي  .6

  - شمال  مطعم كنتاكي -شارع الوادي مدينة النيل:  مركز عين للبصريات  .7

8.  
 أوبتيكانا للبصريات

  - ُمقابل المرور أمدرمان -محطة الصول  -أمبدة: شارع الردمية 

   النحلةُمقابل طرمبة  -ودنوباي: شارع الوداي   .9

  12196336 2499+ شارع الوادي: الرياض الثورة مركز بصريات الملكة  .10

  0912307474 الشهداء جنوب غرب صينية الزعيم األزهري بصريات المدينة  .11

  - (118لفة ) -( 7الفتيحاب: مربع ) بصريات الماسة  .12

 

 

  أمدرمان

 مراكز السمع

Omdurman  

TPA 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - أمدرمان المركز الدولي للسمع المتطور  .1

 

  أمدرمان

 الُمختبرات الطبية

Omdurman  

Medical Laboratory 

 إضافات جديدة الهاتف الِعنوان إسم المرفق م



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

No.  Facility Name Address Tell New Additions 

 ألترا الب للُمختبرات الطبية  .1
  - عمارة البُقعة –شارع الدكاترة 

  - أمام ُمستشفى آسياالشُهداء: 

  - ) الشهداء، أمبدة الجميعاب، بيت المال ( معامل الُمختبر  .2

  - ) أمدرمان، أمبدة ( معامل تيست للتحاليل الطبية  .3

 

 

  أمدرمان

 الصيدليات

Omdurman  

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 قدادمجموعة صيدليات أبو المِ   .1
  - محطة الرومي -الشنقيطي 

  - تقاطع ِحميدان -( 9الحارة ) :الثورة

  - جميع فروع صيدليات علياء مجموعة صيدليات علياء  .2

  - الثورة الشنقيطي الشنقيطيصيدلية التُهامي   .3

  - الُمهندسين صيدلية التُهامي الُمهندسين  .4

  - محطة الرومي -شارع الشنقيطي  (2صيدلية التُهامي )  .5

  - جوار الالسلكيبو سعد: أ صيدلية أويس  .6

  - شارع ليبيا -المنصورة  -غرب صينية :مدينة النخيل صيدلية فاس  .7

  - شارع الموردة صيدلية المورد  .8

 جديد - غرب حوش الخليفة صيدلية المحكمة  .9

  - شمال ِسجن النساء صيدلية نجيب  .10

  - شمال إستوب الروضة -شارع الوادي  صيدلية النيل الحديثة  .11

  - تقاطع السيسي -شارع الوادي  الحديثة صيدلية الروضة  .12



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 جديد - شمال أستوب مكي -أم درمان شارع الوادي  صيدلية هنا أمدرمان  .13

 جديد - حي العمدة صيدلية البطل الروماني   .14

 جديد - مبني اإلذاعة و التلفزيون صيدلية اإلذاعة  .15

 جديد - أم درمان غرب حوش الخليفة صيدلية المحكمة الشعبية  .16

 

  بحري -الخرطوم 

 الُمستشفيات

Khartoum - Bahri  

Hospitals 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  185212222 249+ شرق السوق المركزي – (18مربع ): شمبات مدينة البراحة الطبية  .1

  - شرق الكُبري: كُوبر ُمستشفي ينفرسال  .2

  - شرق النيل ُمستشفى شرق النيل  .3

  185339307 249+ : شارع الزعيم األزهريبحري ُمستشفي الدولي  .4

  185348323 249+ شارع أحمد قاسم: جنوب  الشعبية ُمستشفي الرجاء التخصصي  .5

  10891813 2499+ الفيحاء :الحاج يوسف ر الخاصستشفى بشائمُ   .6

  122489574 249+ (13: محطة )الدروشاب ُمستشفى الدروشاب التخصصي  .7

 (3، مربع )شارع الطيار الكدروالكدرو:  ُمستشفى الريحان  .8
+249 

123064848  
 

  - شارع  واحد: الحاج يوسف ُمستشفي ُضحي التخصصي  .9

  - تقاطع الشعبية - شارع المعونة ُمجمع عيادات نيواليف الطبي  .10

  - (2محطة ) -السامراب  ُمجمع عيادات الصفا  .11

12.  
ُمجمع المرحوم عثمان عباس الخيري 

 النموذجي
  - حي الكبيراب: أم ضريوة

  - تقاطع القديمة -شارع واحد الحاج يوسف:  الطبي الخاصُمجمع عيادات البوشي   .13



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 ُمجمع الصفوة الطبي التخصصي  .14
محطة  –ُمستشفي الشهيد علي عبد الفتاح  :الدروشاب شمال

(5) 
-  

 طبيمركز الحرمين ال  .15
( شرق ُمخطط الكوثر 13األحامدة مربع ): السامراب شمال

 السكني
+249 126989841  

  - محطة اللستك :السامراب مركز سوداكير  .16

  120348118 249+ كبري الحلفايا ( شمال مدخل13الحلفايا: مربع ) الحديثالتخصصي مركز نور الُهدى الطبي   .17

  - جوار بصريات المني - شارع المعونة عيادة البلسم الُمتكاملة  .18

  - شارع واحد: الحاج يوسف عيادة هيلث كير  .19

  - غرب ُمستشفي صبار -الحوادث شارع  حُمجمع عيادات تسابي  .20

  - العيلفون: شمال مقابر أم قحف مركز الوالدين الطبي  .21

  - شرق طرمبة بشائر -( 9كافوري: مربع ) ُمجمع عيادات نوفا  .22

 

 

  بحري -الخرطوم 

 مراكز عالج األسنان

Khartoum - Bahri  

Dental Ttreatment Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 1عيادة اإلتقان لطب االسنان   .1
عمارة تاركو للطيران، الطابق  -شمال إستديو الرماح شارع البلدية: 

 األول
-  

  - شارع البلدية :بحري المركز الهندي لطب األسنان  .2

3.  
اإلبتسامة الجميلة لطب  مركز 

 األسنان
   محطه حاج موسى، ُمجمع اإلكسير -الحاج يوسف: شارع واحد 

  - شارع المعونة، ُمقابل بنك الخرطومالحلفايا:  عيادة د.كمال فتح العليم   .4

  - غرب مدارس القلما:الحلفاي عيادة د. شذي صالح خليل محمد  .5

  - MTNحلفاية الملوك بالقرب من مركز  عيادة األوائل لطب األسنان  .6
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  0123963672 حلفاية الملوك جوار صيدلية الملوك عيادة النهيزي لطب األسنان  .7

  - تقاطع ِحلة كوكو -شمال شرق الكهرباء  لطب األسنان 32عيادة   .8

9.  
مركز كورونال لطب وزراعة 

 األسنان 
  - محطة السواكني -شارع الطيار: الكدرو شمال 

  - ( ُمقابل سوبر ماركت المحراب2حي الُهدي مربع )شرق النيل:  عيادة أنامل لطب وجراحة األسنان  .10

11.  
عيادة فابيولس لطب وزراعة 

 األسنان
  - شرق صيديلة البسلمة -شرق حي الهدي: مربع واحد 

 

  بحري -الخرطوم 

 مراكز العالج الطبيعي

Khartoum - Bahri  

Physiotherapy Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  114000973 249+ عمك بحر –( 1مربع ): شمبات عيادة أكويلبريم للعالج الطبيعي   .1

  - ( غرب مدرسة الشيخ الطيب2حي الهدي مربع ): شرق النيل عيادة  أوبتيمال كير للعالج الطبيعي   .2

  بحري -الخرطوم 

 العيون ومراكز البصريات

Khartoum - Bahri  

Eyes & Optical Centers 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

1.  
 الجمعية الطبية اإلسالمية السودانية 

 ( ُمستشفي سيما) 
  120391799 249+ غرب المكتبة القبطية األمالك:

  - جوار جامع أوالد باعو -شرق النيل  للبصرياتمركز الجودة   .2

  - جوار صيدلية باكتوتة -جنوب ُمستشفي شرق  :شرق النيل مركز حبيب للبصريات  .3

  - غرب البراحة -شارع المعونة  مركز الُمنى للبصريات  .4

  - شارع المعونة :الصافية مركزعين للبصريات  .5

  - شارع المعونة: بحري مركز أواب  للبصريات  .6
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  - المؤسسة مقابل أمجد أستور بصريات المدينة  .7

  - جوار مدارس كامبردج -( 6كافوري: مربع ) بصريات الماسة  .8

  - شمال موقف الحلفاية –بحري: شارع المعونة  مركز أتراكتف للبصريات المحدودة  .9

  - شمال تقاطع المؤسسة -فرع بحري: شارع المعونة  مركز مايا للبصريات  .10

 عمارة مستوصف بشائر -الحاج يوسف: شارع واحد  بشائر للبصريات مركز  .11
+2499 

120715782 
 

  - بحري: قُبالة ُمستشفي البراحة مركز ذكية للبصريات  .12

  - جنوب غرب الجامع الكبير مركز بصريات إيالف الطبية  .13

 

  بحري -الخرطوم 

 الُمختبرات الطبية

Khartoum - Bahri  

Medical Laboratory 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 التراالب للمختبرات الطبية  .1
  - جوار ُمستشفى بحري التعليمي -شارع الحوادث 

  - تقاطع المدارس -شارع المعونة 

  - جوار آيسكريم دريم -شارع المعونة  معامل الُمختبر  .2

  - شارع المدارس: بحري ست للتحاليل الطبيةمعامل ت  .3

 

  بحري -الخرطوم 

 الصيدليات

Khartoum - Bahri  

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 مجموعة صيدليات أبو المقداد  .1

  - (6الوحدة سوق ) -الحاج يوسف  -1

  - جنوب المؤسسة -2

  - شارع كسال -الفيحاء  -3
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  - آخر محطة –الحاج يوسف الردمية  -4

  - آخر محطة -الحاج يوسف شارع واحد  -5

  - شمبات -بحري  -6

  - جميع فروع صيدليات علياء مجموعة صيدليات علياء  .2

 صيدلية الفريق  .3
ُمستشفي يمين  -شارع الجريف ظلط : شرق النيل حي الهدي

 شرق النيل
-  

  - جوار سينما الحرية -عمارة بزيانوس  -كبري كوبر  صيدلية األحالم الكُبري  .4

  - شارع القنطرة  5كافوري مربع  صيدلية أوز  .5

  - دار السالم المغاربة صيدلية ديار  .6

 جديد - جوار المركز المطور بحري صيدلية المركز المطور بحري  .7

 جديد - المايقوما محطة الصقعي شارع كسال جوار مقابر القبة  صيدلية مريم بركة  .8

 جديد - سوق الوحدة 6الحاج يوسف شار  صيدلية السلوي  .9

 جديد - الجريف جنوب شرق مستشفي شرق النيل صيدلية أبوكمال  .10

 

 

 Different States Of Sudan واليات السودان الُمختلفة

 بورتسودان

 عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتمعامل، مراكز ) ُمستشفيات، 

Port Sudan 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - السوق الكبير ُمستشفي سارة التخصصي  .1

  - الكورنيش الرئسي  كير للنساء و التوليدُمستشفى مذر   .2

  - شمال الساحة الشعبية ُمستشفي الفادي التخصصي  .3

  15051392 2499+ ديم مدينة ُمستوصف برؤوت الطبي الحديث  .4
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  - ديم المدينة ُمستوصف برؤوت لالطفال  .5

  - بورتسودان ُمستوصف الفارابي  .6

  - اإلستادغرب حي العظمة:  مركز ساريا للبصريات  .7

  - السوق الكبير ُمستشفي سارة قسم األسنان  .8

9.  
 شرق ُمستشفي األمراض النفسية الطبي معمل يوني كير

+2499 

120709073 
 

  - غرب بنك  النيل -عمارة الزهراء  الُمختبر  .10

  - شرق مركز كوالتي صيدلية بنونة  .11

  12320893 2499+ شارع المحكمة صيدلية الفنار  .12

 جديد - بورتسودان عواضصيدلية   .13

 

 

 كسال

 الُمستشفيات

Kassala 

Hospitals 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - غرب القاش ُمستشفي الشُرطة  .1

  - تقاطع السوريبا: الميرغنية ُمستشفى راما التخصصي  .2

  - شارع الدكاترة العيونُمستشفى مكة لطب   .3

 كسال

 الطبية الُمختبرات

Kassala 

Medical Laboratory 

  - شارع الدكاترة ُمختبر الشفاء الطبي الحديث )تحاليل(  .4

  - شارع الدكاترة معمل د.مأمون حسن الطبي )تحاليل(  .5

  - ُمستوصف تاج الدين -شارع الدكاترة  معمل شوقي فهمي  .6

  - الدكاترةشارع  معمل الفيصل  .7
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 كسال

 الصيدليات

Kassala 

Pharmacies 

  - شارع الدكاترة صيدلية القاش  .8

  - ُمستشفي راما -شارع الدكاترة  صيدلية اسالف  .9

  - جنوب الجهاز القضائي -جوار مصرف المزراع  صيدلية ماهر  .10

 

 الجديدة احلف

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

New Halfa  

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - السوق -حلفا الجديد  ُمستشفي يشفين التخصصي  .1

  - السوق -حلفا الجديد  مركز بركية للبصريات  .2

  - السوق -حلفا الجديد  معمل الشفاء  .3

  - السوق -حلفا الجديد  صيدلية شاهيـــــــــن  .4

  - السوق -حلفا الجديد  صيدلة األم الحديثة  .5

  - السوق -حلفا الجديد  صيدلية الحكمة  .6

 

 

 

 القضارف

 مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات ُمستشفيات، معامل،

Al Gadarif 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إضافات جديدة الهاتف الِعنوان إسم المرفق م
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No.  Facility Name Address Tell New Additions 

  - جوار المدرسة األميرية ُمستوصف شاكرين التخصصي  .1

  - جوار عمارة البدوي ُمستوصف روان كير التخصصي  .2

  - جوار عمارة البدوي د.طارق عاصم )أختصائي األنف واألذن والحنجرة(  .3

  - جوار عمارة البدوي د.عبد الباسط األمين )إستشاري الجراحة العامة(  .4

  - جوار عمارة البدوي ماء(د. ماجدة عبد اللطيف البدوي )أخصائي الباطنية والغُدد الص  .5

  - شارع المليون بصريات المصباح  .6

  - شارع الدكاترة د. عمر عثمان عبد هللا )أخصائي باطنية(  .7

  - شارع الدكاترة سامي الصافي محمد مالك )أخصائي النساء والتوليد(  .8

  - جوارالبنك العقاري د. أحمد عبد هللا )أخصائي أطفال(  .9

  - القضارف د. بشير عكاشة )أخصائي جلدية(  .10

  - القضارف معمل عوض الطاهر قسم هللا  .11

  - القضارف د. سماح الدرديري )أخصائي أنف وأذن وحنجرة(  .12

  - القضارف األسنان لطب تكال سامي وفاءعيادة د .    .13

  - القضارف صيدلية سارة  .14

 الفاو

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Faw 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacie 

  - الفاو مركز  الِحكمة  .15

  - الفاو مركز بن حيان الطبي  .16

  - الفاو ُمستوصف الرازي   .17

 

 شندي

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Shendi 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 
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  - شندي ُمستشفي المك نمر  .1

  - جوار النظام العام سابقا :السوق ُمستشفي األطباء  .2

  - شارع الدكاترة ُمجمع عباد الرحمن )د. الريح أبو عاقلة + المعمل (  .3

  - العيادة الشرقية ُمجمع الرحمة  .4

  - العيادة الشرقية ) أطفال ( د. معتز  .5

  - العيادة الشرقية د. جيهان ) نساء وتوليد (  .6

  - شندي طبيب عمومي -عبد هللا )الصيني(   .7

  - شندي حافظ المهدي ) عظام (  .8

  - شندي ُمجمع الِقمة ) قسم أشعة وعيادة أحمد بابكر أسنان (  .9

  - شندي عيادة األمل للموجات الصوتية  .10

  - جوار الُمستشفي مةالقِ بصريات   .11

  - شندي بصريات مصعب  .12

  - شندي صيدلية البلسم  .13

  - شندي صيدلية بن سيناء  .14

  - جوار الُمستشفي صيدلية الرضا الحديثة  .15

  - شندي السوق د. علي زكريا عمر العاقب ) أخصائي جلدية (  .16

  - شندي معمل الريان الطبي  .17

  - شندي صيدلية الريان المتكاملة  .18

 

 الدامر

 ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات ُمستشفيات، معامل، مراكز 

Al Damer 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع الدكاترة ُمجمع كولتي الدامر  .1

  - شارع الدكاترة ُمجمع العزيزيه الطبي  .2
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  - شارع الدكاترة النيل الطبية للبصريات  .3

  - شارع الدكاترة صيدلية رناد  .4

  - شارع الدكاترة صيدلية الدامر الحديثة  .5

 

 عطبرة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Atbarah 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جوار كُبري عطبرة القديم ُمستشفي الشُرطة  .1

  - شارع الدكاترة ُمستوصف اليف كير  .2

  - شارع الدكاترة الِقبطيالُمستوصف   .3

  - شارع الدكاترة ُمستوصف الشعب عطبرة  .4

  - شارع الدكاترة مركز النيل للبصريات  .5

  - شارع الدكاترة مركز الصدي للسمع ) إقبال أحمد صديق (  .6

  - شارع الدكاترة مركز النور  لألسنان  .7

  - شارع الدكاترة د. أبوبكر مصطفي محمد ) عيادة أسنان (  .8

  - مجمع د كمال التوم د. طارق محمد أحمد ) أخصائي الباطنية (  .9

  - شارع الدكاترة د.عصام الدين الطيب ) أخصائي الباطنية وقلب (  .10

  - شارع الدكاترة د. يوسف أحمد البشير ) أخصائي نساء وتوليد (  .11

  - شارع الدكاترة د. أبا يزيد الُمبارك ) أخصائي نساء وتوليد (  .12

  - شارع الدكاترة الشيخ ) أخصائي نساء وتوليد ( د. معاذ  .13

  - شارع الدكاترة لمياء أحمد محمد الرفاعي ) أخصائي نساء وتوليد (  .14

  - شارع الدكاترة د. أيمن تاج السر ) أحصائي عظام (  .15

16.  
د. محمد توم البشير ) أخصائي الجراعة العامة وجراحة 

 األطفال (
  - شارع الدكاترة
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  - شارع الدكاترة هللا يوسف ) أخصائي الجراعة العامة (د. عبد   .17

  - شارع الدكاترة د. عوض الكريم عبد القيوم ) أخصائي المسالك البولية (  .18

  - شارع الدكاترة د. أحمد المرتجي موسي محمد ) أخصائي الكلي (  .19

  - شارع الدكاترة د. لمياء ) أخصائي االطفال (  .20

  - شارع الدكاترة أخصائي األطفال (د. الهام نصر الدين )   .21

  - شارع الدكاترة د. مي طيفور ) أخصائي طب وجراحة العيون (  .22

  - شارع الدكاترة د. الطيب سعيد ) أخصائي األذن واالنف والحنجرة (  .23

  - شارع الدكاترة د. صالح أحمد عبد هللا ) طبيب عمومي (  .24

  - شارع الدكاترة معمل خالدة وزكريا  .25

  - شارع الدكاترة الُمختبر الطبي الحديث ) كمال التوم (  .26

  - شارع الدكاترة د. محمد حمد صالح ) أشعة وموجات صوتية (  .27

  - شارع الدكاترة صيدلية د. جرجس  .28

  - شارع الدكاترة صيدلية الشعب  .29

 

 

 

 أبو حمد

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Abu Hamad 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع الدكاترة مركز أبو حمد التخصصي  .1

  - شارع الدكاترة مركز يشفين الطبي  .2

  - الدكاترةشارع  معمل الفرقان  .3

  - شارع الدكاترة صيدلية أبو حمد الحديثة  .4
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 الباوقة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Bawga 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 جديدة إضافات

New Additions No. 

  - الباوقة ُمستوصف العقيد  .1

  - الباوقة د. أيمان ) أخصائي نساء وتوليد (  .2

  - الباوقة صيدلية بلسم كير  .3

 

 

 العبيدية

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Ebidiya 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - العبيدية ُمستشفي القمبرات  .1

  - العبيدية ُمستوصف العبيدية شمال  .2

  - العبيدية صيدلية اآلء   .3

  - العبيدية صيدلية أبو عمار  .4

 

 الدبة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Dabbah 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - الدبة عتصم ) عيادة أسنان (د. عبد الحليم مُ   .1



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 

 

 

 

 كريمة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Karima 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع الدكاترة ُمستوصف شاكرين  .1

2.  
ُمجمع مهيرة الجراحي )جراحة ، عظام ، نساء وتوليد، أذن وانف 

 وحنجرة(
  - شارع الدكاترة

   شارع الدكاترة مجمع اإلحسان  .3

  - شارع الدكاترة عيادة كريمة لطب األسنان )محمد حسن عبد القادر(  .4

  - شارع الدكاترة وليد أخصائي الباطنيةد.   .5

  - شارع الدكاترة د. يحي مصطفي حبيب هللا ) عيادة أسنان (  .6

  - شارع الدكاترة د. محمد يوسف بشرى ) أخصائي أطفال (  .7

  - شارع الدكاترة المركز الدولي للسمع للبصريات  .8

  - شارع الدكاترة صيدلية أبو مصعب  .9

 

 دنقال

 معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، 

Dongla 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies  

 إضافات جديدة الهاتف الِعنوان إسم المرفق م



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

No.  Facility Name Address Tell New Additions 

  - شارع الُمستشفي ُمستوصف الُهدى التخصصي  .1

  - شارع الُمستشفي د. موسى عبدهللا موسى ) أخصائي جراحة (  .2

  - شارع الُمستشفي د. وداد مصطفي ) أخصائي األطفال (  .3

  - شارع الُمستشفي ر  رضوان ) أخصائي الجلدية (سحد.   .4

  - شارع الُمستشفي د. عادل إبراهيم عباس ) أخصائي الباطنية (  .5

  - شارع الُمستشفي الباطنية (د. محمد عباس عبدهللا ) أخصائي   .6

  - شارع الُمستشفي د. نشوي ميرغني ) أخصائي نساء وتوليد (  .7

  - شارع الدكاترة عيادة د. مصطفي مهدي أبو سن ) عيادة أسنان (  .8

  - شارع الدكاترة د. علي خليل ) إستشاري جراحة العظام (  .9

  - شارع الُمستشفي القديم معمل الحكمة ) د.حمزة (   .10

  - شار ع الدكاترة صيدلية علياء  .11

  - شار ع الدكاترة صيدلية الُهدي  .12

  - شار ع الدكاترة صيدلية الُملتقى  .13

 

 جياد

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Giad 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جياد الصناعية ُمستشفي جياد  .1

  - جوار ُمستشفي  جياد -محلية جياد  مركز المّودة الطبي  .2

 (مجموعة جياد للصناعات الهندسية) مركز جياد الطبي  .3
مجموعة جياد للصناعات داخل 

 الهندسية
 جديد -

  - مدينة جياد صيدلية البركة  .4
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  - الجديد الثورة عيادة إسمايل كير لطب األسنان  .5

 

 المسعودية

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Masoudia 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - المسعودية د. عمر علي محمد علي  .1

  - المسعودية صيدلية المسعودية  .2

  - المسعودية صيدلية الخير الحديثة  .3

   المسعودية صيدلية األمين  .4

 

 الكاملين

 بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، 

Al Kamlin 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

   الكاملين  مستوصف الدوحة .1

   الكاملين صيدلية مستوصف الدوحة  .2

 

 الحصاحيصا

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Hasahisa 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع الدكاترة أبكار الطبي مركز  .1
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  - شارع الدكاترة صيدلية الكوباني  .2

    السوق الضفتينمستوصف    .3

 

 

 

 مدنيود 

 مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، 

Wad Medani 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

1.  
 

  - شرق موقف األمجاد ُمستشفي علياء التخصصي

  - شارع الدكاترة ُمستوصف نور يوسف ) ُمستوصف ُمتكامل (  .2

  - حي المطار مستشفي عبدهللا محمد توم التخصصي  .3

  - شارع الدكاترة ُمختبر العافية الطبي  .4

 جديد  مدني مستشفي ودمدني  العسكري  .5

  - شارع المحطة د.معتصم عوض زين العابدين )أخصائي باطنية(  .6

 المناقل

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Managil 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 م
 إسم المرفق

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No

. 

  - جوار إستاد الناشئين :شمال المناقل ُمستشفي جبيت التخصصي  .1

  - جوار إستاد الناشئين :شمال المناقل د. يوسف بخيت دفع هللا النور ) أخصائي جلدية (  .2



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

  - ُمجمع صحتي: شارع الُمستشفى أشعة مستر فايد  .7

  - شارع الجمهورية بصريات الجزيرة  .8

  - تقاطع ستديو الساعة بصريات البشير  .9

 مركز األبصار لطب وجراحة العيون  .10
: جوار شركة البيع شارع الدكاترة

 بالتقسط

+249 

121410330 
 

  - شارع الدكاترة صيدلية مستوصف نور يوسف  .11

  - شارع الدكاترة )نساء و توليد( السنوسيبروف السنوسي محمد   .12

  - شارع الدكاترة )نساء و توليد( د.سحر علي موسي  .13

  - شارع الدكاترة )أخصائي باطينة( د.معتصم زين العابدين  .14

  - شارع الدكاترة )أخصائي باطنية و القلب( د.نصر الدين يوسف  .15

  - شارع الدكاترة )أخصائي باطنية( د.زبيدة مفتاح الخير  .16

  - شارع الدكاترة )جراحة عامة ومناظير( مستر عثمان علي  .17

  - شارع الدكاترة )جراحة عامة ومناظير( مستر آدم محمد آدم إبراهيم  .18

  - شارع الدكاترة )إستشاري جلدية( بروف عبد هللا محمد التوم  .19

  - شارع الدكاترة  د.زكية يوسف حسن الدائم  .20

  - شارع الدكاترة )أخصائي باطنية( د.هاني حمزة  .21

 جديد - شارع الدكاترة -مدني  المركز السوداني للبصريات  .22

  - شارع الدكاترة صيدلية ماهر  .23

 

 سنار

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Sennar 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - غرب بنك السودان الدرجة: ُمستشفي الكرامة  .1
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  - سنار مركز التميز ) ُمختبر (  .2

  - سنار د.خالد عبد القادر ) أخصائي باطنية (  .3

  - سنار ُمستوصف د. مرتضي  .4

  - سنار الحريةبصريات   .5

  - سنار مركز المبرأ التشخيصي ) مركز أشعة (  .6

  - سنار د. طلحة علي أحمد ) أخصائي العيون (  .7

  - ُمجمع حياة شارع الدكاترة د. أحمد بخيت أحمد ) أخصائي الجراحة (  .8

  - ُمجمع أوالد سعيد د. سحر  مهدي بابكر أحمد ) أخصائي الجلدية (  .9

  - سنار العبطي ) أخصائي موجات ( د. يعقوب عبد هللا  .10

  - سنار د. هشام محمد علي ) عيادة األسنان (  .11

12.  
 -إخصائي الكلي و المسالك البولية ) د.التجاني سعيد محمدعيادة 

 (سنار
 جديد - سنار

13.  
أخصائي طب األسرة و األمراض ) د.محمد النور محمد توم سنار

 (المزمنة
 جديد - سنار

 جديد - أخصائي جلدية د.سمر مهدي بابكر  .14

  - ُمجمع الدكاترة ُمختبر مني الطبي  .15

  - سنار معمل ريم محمد محجوب  .16

  - سنار صيدلية الحرية  .17

 جديد - سنار صيدلية الوقاية   .18

 جديد - سنار صيدلية توسل بابكر عباس  محمد   .19

 

 سنجة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Singa 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إضافات جديدة الهاتف الِعنوان إسم المرفق م
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No.  Facility Name Address Tell New Additions 

  - ِسنجة ُمستشفي الشُرطة  .1

  - ِسنجة صيدلية الباشا  .2

 

 السُوكي

 بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، 

Al Suki 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - السُوكي الُمستوصف الطبي الحديث  .1

 

 الدمازين

 مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، 

Al Damazine 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - الدمازين ُمستشفي الشُرطة الدمازين  .1

  - الدمازين زدنيُمجمع   .2

  - الدمازين معمل الحرمين  .3

  - الدمازين د. مالك إبراهيم لطب األسنان  .4

  - الدمازين ُمختبر الشفاء التخصصي  .5

  - الدمازين صيدلية الشبلي  .6

  - الدمازين صيدلية النهضة  .7
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 القطينة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Gutaina 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 الجزيرة أبا

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al jazeera Aba 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 الكّوة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al kawwa 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - الكّوة صيدلية الخدام الحديثة  .1

 األعوج

 مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، 

Al awaag 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 الجبلين

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Jabalayn 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - جوار ُمستشفي الجبلين ُمستوصف اإلحسان الطبي   .2

  - الجبلين ُمستوصف األُم الجراحي   .3

  كنانة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Kenana 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - كنانة مركز العزة الطبي  .4

  - كنانة ُمستوصف العافيه   .5

  - كنانة صيدلية شذي  .6



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 

 الدويم

 والُمستوصفات ُمستشفيات

AL douiem 

Hospitals & Clinics  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع الدكاترة ُمستشفي النصر التخصصي  .1

  - المصنع مصنع سُكر النيل األبيضعيادة   .2

  - السوق الكبير ُمستوصف األندلس الطبي  .3

 الدويم

 األخصائيين

AL douiem 

Specialists 

  - شارع الدكاترة د. الرشيد علي العبيد ) باطنية (  .4

  - ُمستشفي النصر د. الضي حماد الناعم ) باطنية(  .5

  - السوق د. عبد الرحمن سعيد حاج نور ) باطنية (  .6

  - السوق د. مصطفي محمد أحمد اإلعيسر ) باطنية (  .7

  - السوق د. ياسر إبراهيم حماد ) باطنية (  .8

  - السوق د. تقوي يوسف محمد فضل ) باطنية (  .9

  - شارع الدكاترة د. حيدوب رحيمة حمزة ) أطفال (  .10

  - السوق د. هويدا محمد إبراهيم ) أطفال (  .11

  - ُمجمع البرعي المبارك ) أطفال (د. الطيب إبراهيم   .12

  - السوق د. محمد صالح آدم بخيت ) أطفال (  .13

  - السوق م. محمد الزبال الحاج أحمد ) الجراحه العامة (  .14

15.  
م. الرشيد محمد حسن موسي ابو شورة ) جراحة األذن واألنف 

 السوق والحنجرة (
-  

  - السوق والحنجرة (د. محاسن مكي حسين النور ) جراحة األذن واألنف   .16

  - السوق م. عبد المنعم شيخ الدين آدم ) جراحة العظام (  .17
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  - السوق د. الطيب محمد الفكي ) النساء والتوليد (  .18

  - السوق د. محمد أحمد الفرجها ) النساء والتوليد (  .19

  - السوق عبد الوهاب حسن التازي ) الجلدية والتناسلية (  .20

 الدويم

 األسنانمراكز عالج 

AL douiem 

Dental Ttreatment Centers 

  - السوق د. محمد فاروق األمين ) أسنان (  .21

  - السوق ُمستشفي النصر ) أسنان (  .22

  - السوق ُمستوصف األندلس ) أسنان (  .23

 الدويم

 األشعة والموجات الصوتية

AL douiem 

Rays &  Ultrasound 

  - السوق مركز الزبال لألشعة  .24

  - السوق عباديخالد   .25

 الدويم

 المعامل

AL douiem 

Laps 

  - السوق معمل د. خالد عبادي الخليفة  .26

  - السوق معمل د. عوض عبدالرازق عوض السيد  .27

  - السوق معمل د. عائشة يوسف مصري عبد هللا  .28

  - السوق بمعمل د. النور محمد مضوي النور  .29

  - السوق معمل د. صالح علي الحسين  .30

 الدويم

 الصيدليات

AL douiem 

Pharmacies 

  - السوق صيدلية الحياة  .31

  - السوق صيدلية الزبال  .32

  - السوق صيدلية ُمستشفي النصر  .33
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 ربك

 الُمستشفيات والُمستوصفات

Rabak 

Hospitals & Clinics  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

 شارع الخرطوم الجراحي التخصصي ُمستوصف عواطف  .1
+249 

123837782 
 

 (15: مربع )شارع الخرطوم ُمستوصف بن النفيس  .2
+249 

120669505 
 

  - شارع الدكاترة مستوصف اإلستشاريين  .3

  - شارع الدكاترة ُمستوصف بن خلدون التخصصي  .4

 ربك

 األخصائيين

Rabak 

Specialists 

  - شارع الدكاترة المجيد أحمد عبدهللا ) نساء وتوليد (د. عبد   .5

  - مستوصف األستشاريين ) السنوسي ( م. أحمد إبراهيم عبد الرحيم السنوسي ) الجراحة العامة (  .6

  - شارع الدكاترة د. حامد موسي ) إخصائي العظام (  .7

  - شارع الدكاترة متوكل عز الدين ) إخصائي الجلدية (  .8

  - شارع الدكاترة الرحمن عز الدين ) إخصائي أطفال (عبد   .9

  - شارع الدكاترة د.سامي حسن الشيخ )أخاصئي باطنية(  .10

  - شارع الدكاترة د.عالء الدين عكاشة )أخصائي أطفال(  .11

  - شارع الدكاترة د.أحمد عثمان )نساء و توليد(  .12

  - شارع الدكاترة د.أحمد السنوسي )أخصائي جراحة(  .13

  - شارع الدكاترة د.عثمان علي )أذن و أنف و حنجرة(  .14

  - شارع الدكاترة د.متولي )مسالك بولية(  .15

  - شارع الدكاترة د. مالذ صديق شلعي ) إخصائي النساء والتوليد (  .16

 ربك

 المعامل

Rabak 

Laps 
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  - شارع الدكاترة معمل ُمجمع اإلستشاريين  .17

  - الخرطومشارع  بن النفيساُمعمل مستوصف   .18

 ربك

 األشعة والموجات الصوتية

Rabak 

Rays &  Ultrasound 

  - ُمستوصف اإلستشاريين ) السنوسي ( د. الرضي يوسف أحمد ) األشعة والموجات التشخيصية (  .19

 ربك

 الصيدليات

Rabak 

Pharmacies 

  - شارع الدكاترة صيدلية ُمستوصف عواطف  .20

 

 كوستي

 الُمستشفيات والُمستوصفات

Kosti  

Hospitals & Clinics  

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جوار ُمستشفي كوستي ُمستشفي اليمامة  .1

  - شارع األندلس ُمستوصف األندلس الطبي  .2

 كوستي

 مراكز الِعالج الطبيعي

Kosti  

Physiotherapy Centers 

3.  

 كوستي

 المعامل

Kosti  

Laps 

  - جوار ُمستشفي كوستي معمل ُمستشفي اليمامة  .4

  - كوستي معمل الملولي  .5

  - شارع األندلس معمل مستوضف األندلس  .6

 كوستي

 مراكز البصريات

Kosti  

Optical Centers 



                                                                                                                                                    

 إدارة التأمين الطبي

 

 كوستي

 األشعة والموجات الصوتية

Kosti  

Rays &  Ultrasound 

  - جوار ُمستشفي كوستي اليمامةمستشفي   .7

 كوستي

 مراكز عالج األسنان

Kosti  

Dental Ttreatment Centers 

  - ُمقابل صيدلية الحياة -عمارة اليمامة  د. بدر الدين شريف محمد الحسن ) مركز أسنان (  .8

 كوستي

 الصيدليات

Kosti  

Pharmacies 

  - كوستي صيدلية الُهدي  .9

  - جوار ُمستشفي كوستي اليمامةصيدلية ُمستشفي   .10

  - شارع األندلس صيدلية ُمستوصف األندلس الطبي  .11

 

 األُبيض

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Obeid 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - جنوب ُمستشفي األبيض التعليمي ُمستتشفي األُبيض الدولي   .1

 ُمستشفي األبيض التخصصي لألطفال )الكويتي(  .2
ِجوار مدرسة المكي  -جنوب حي حسيب 

 الثانوية
-  

  - شارع النهود مركز األمل للبصريات  .3

  - األُبيض كُردفاني التخصصيُمستوصف   .4

  - األُبيض د. زهراء عبدهللا الطاهر ) أخصائية أمراض الجلدية وتناسلية (  .5

  - تقاطع شارع النهود مع سوار الدهب مجموعة الترالب   .6

  - األُبيض المركز  الدولي للسمع للبصريات  .7

  - شارع النهود مركز مايا للبصريات  .8
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  - األُبيض صيدلية اإلنشراح  .9

 

 

 النِهود

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Nahoud 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - النهود الدكتور سليمان محمد أحمد ُمستشفي  .1

 الفولة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Foula  

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

  - الفولة ُمستشفي البيان الطبي  .2

  - الفولة ُمجمع اإلحسان الطبي  .3

  - الفولة صيدلية اإلحسان  .4

 الُمجلد

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Muglad  

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

  - الُمجلد ُمستوصف الوالدين  .5

  - الُمجلد ُمستوصف الريان  .6

  - الُمجلد ُمستوصف عزت الطبي   .7

  - الُمجلد صيدلية إسرار  .8

  - المجلد صيدلية نواي  .9

 أبو جبيهة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Abu Gabeha 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

  - أبو جبيهة ُمستوصف اآلء  .10

 بابنوسة

 أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، 

Babanusa 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 
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   بابنوسة مستوصف القميرة الطبي  .11

   بابنوسة المستشفي العسكري  .12

 الدلنج

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Al Diling 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

  - الدلنج ُمستوصف الدلنج التخصصي  .13

  - الدلنج ُمستوصف الِعناية  .14

  - الدلنج صيدلية شفق   .15

  - الدلنج صيدلية رحيق  .16

 كادوقلي

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Kadugli 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) Pharmacies 

  - شارع الدكاترة ُمجمع شداد   .17

  - شارع الدكاترة ُمجمع رضا الوالدين الطبي  .18

  - شارع الدكاترة صيدلية مركز شداد  .19

  - شارع الدكاترة صيدلية مركز رضا الولدين  .20

  - شمال بنك الخرطوم صيدلية الِشفاء  .21

 

 

 الضعين

 عيون، بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، مراكز ) 

Al Daen 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions 

  - الضعين ُمجمع الِحكمة 

  - الضعين صيدلية الضعين الحديثة
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 نياال

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Nyala 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

 إسم المرفق م

 Facility Name 

 الِعنوان

Address 

 الهاتف

Tell 

 إضافات جديدة

New Additions No. 

  - شارع السينما ُمستوصف شاكرين التخصصي  .1

  - شارع السينما ُمستشفي األبرار  .2

  - شارع السينما ُمستوصف مناعة الطبي  .3

 زالنجي

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

Zallingi 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - شارع الدكاترة مركز الِشفاء الطبي الحديث

  - شارع الدكاترة صيدلية العزتين

 الفاشر

 بصريات، أسنان ( صيدلياتُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، 

Al Fashir  

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - السوق الكبير ُمستشفي نبض الحياة  .1

  - السوق الكبير ُمستوصف إقرأ التخصصي  .2

  - السوق الكبير معمل د. يس للتحالل الطبية  .3

   الفاشر مركز زاد التقي  .4

   الفاشر للعيون مركز شوف  .5

  - الفاشر عيادة الماسة لطب األسنان  .6

  - الفاشر مجموعة صيدليات بن سيناء  .7
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  - شارع السينما ُمستشفى مكة  .4

  - نياال أبو مدين عبد الرحمن آدم ) أطفال (  .5

  - نياال د. نور الدين أحمد فضل ) أطفال (  .6

  - نياال د. عثمان موسي سعيد ) باطنية (  .7

  - نياال د. محمد عمر الدخيري ) نساء وتوليد (  .8

  - نياال د. زينب حسن عثمان ) نساء وتوليد (  .9

  - نياال صيدلية علياء  .10

  - السوق الكبير مجموعة صيدليات المدينة  .11

 

 الجنينة

 ُمستشفيات، معامل، مراكز ) عيون، بصريات، أسنان ( صيدليات

El Geneina 

Hospitals, Laps, Centets Of ( Eyes, Optics, Dentals ) 

Pharmacies 

  - الجنينة ُمستشفي السُلطان

  - شارع السينما ُمستشفي الرحمة التخصصي

  - الجنية: شرق ُمستشفي السُلطان ُمستوصف شاكرين التخصصي

 

 

 

 

 

 

 

Company web sites and pages on the social media sites: 

 

Website:  www.taawiniya.com.sd 

http://www.taawiniya.com.sd/
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