
  
  
  
  
  
  
  

   
   

   
 

 
 المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D1765 درعا شارع الثورة -طفس  944589 0955 / 212077 015 أذن أنف حنجرة عوض المشوط. د 
D1767 درعا سمیر اشریفة. بنایة د - شارع المشفى الوطني  -الصنمین  737475 0955 / 861531 015 أذن أنف حنجرة سمیر اشریفة. د 
D1763 درعا جنوب غرب السرایا 466457 0991 / 223740 015 أذن أنف حنجرة حیدر ضماد. د 
D1774 درعا الحي الشرقي -داعل  436703 0933 / 713812 015 أذن أنف حنجرة انور الشحادات. د 
D0187 درعا المحطة 757641 0944 / 220694 015 أذن أنف حنجرة فیصل أبازید. د 
D0189 درعا شارع ھنانو 221068 015 أذن أنف حنجرة الناطورمروان . د 
D3013 درعا حي القصور 930746 0955 / 241977 015 أذن أنف حنجرة عبد الجلیل الزامل. د 
D0183 درعا طریق المشفى الوطني 806821 0932 / 244407 015 أطفال نزار الحربات. د 
D1806 درعا طریق المشفى الوطني 578950 0933 / 230900 015 جراحة بولیة و تناسلیة ھالل الكراد. د 
D0180 درعا المحطة 255345 0944 / 239878 015 جراحة بولیة و تناسلیة أیمن الرفاعي. د 
D1739 درعا مجمع الحیاة الطبي 208206 0944 / 220240 015 جراحة عامة عبد المولى الحسن. د 
D0191 درعا بناء نقابة األطباء 234642 0944 / 235882 015 جراحة عامة أیمن العاسمي. د 
D0192 درعا شمال الكراج القدیم 226202 0933 / 238333 015 جراحة عامة حسن المسالمة. د 
D1803 درعا شرق المرور القدیم 786663 0932 / 232363 015 جراحة عصبیة مفید حریقص. د 
D0193 درعا شرق البلدیة 507588 0993 / 222230 015 جراحة عصبیة محمد قاسم. د 
D0238 درعا ساحة السرایا 240004 015 عصبیة أحمد أبو علیقة. د 
D1787 درعا شارع االطباء -الصنمین  853256 0955 / 860530 015 جراحة عظمیة ادھم المھنا. د 
D0188 درعا خلف البلدیة 431006 0944 / 231677 015 جراحة عظمیة كاظم أبازید. د 
D0185 درعا المخیم 717213 0952 / 235660 015 جلدیة خالد عبد الرحمن. د 
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D3025 درعا معربة - بصرى الشام  654977 0954 / 792767 015 داخلیة خالد سالم. د 
D1718 درعا مقابل الشؤون االجتماعیة والعمل -شارع القوتلي  -المحطة  385558 0932 / 228894 015 داخلیة الفي العكة. د 
D0181 درعا خلف البلدیة 230666 015 داخلیة بسام الحریري. د 
D4706 درعا مقابل البلدیة -شارع القوتلي  -المحطة  575784 0933 / 231788 015 عینیة اسماعیل االسعد. د 
D0182 درعا شارع ھنانو 663951 0933 / 235963 015 عینیة عبد الكریم خلیفة. د 
D0211 درعا ساحة السرایا 242840 015 عینیة معن المقداد. د 
D0194 درعا مركز الخلود التجاري 230906 0944 / 222275 015 نسائیة وتولید بشار المقداد. د 
D1727 درعا شارع االطباء 760389 0988 / 861141 015 نسائیة وتولید بیرم قبالن. د 
D4113 درعا شیخ مسكین 798256 0992 / 812758 015 نسائیة وتولید سعید الیاسین. د 
D0186 درعا ساحة بصرى 242648 015 نسائیة وتولید رحاب المسالمة. د 
D0233 درعا غرب فرع حزب البعث 240788 015 ھضمیة أنور العمري. د 
D1708 درعا ازرع البلد 606969 0991 / 837930 015 طب عام یاسر النصیر. د 
            
         شبكة الصیدلیات  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0010 درعا طریق المشفى الوطني 232885 015 رنا الطعاني. د صیدلیة رنا 
P0275 درعا طفس 529352 0933 / 771299 015 عبد الرحیم كیوان. د صیدلیة عبد الرحیم كیوان 
P0225 درعا بناء النور -المحطة  320606 0932 / 229444 015 روال عساف. د  صیدلیة روال عساف 
P0239  درعا شارع السبیل -القصور  060082 0966 / 245470 015 سھام المسلماني . د صیدلیة سھام المسلماني 
P0240 درعا ضاحیة الیرموك  385631 0962 / 221353 015 شاھیزار غازي المصري. د صیدلیة شاھیزار 
P0242  درعا شارع عدنان الماكي -نوى  936598 0944 / 896866 015 عمر النصراهللا. د النصر اهللاصیدلیة عمر 
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P0243 درعا شارع ھنانو -المحطة  679797 0956 / 227250 015 منى النصار. د صیدلیة منى النصار 
P0248 درعا انخل 515788 0944 / 881788 015 ولید الداخول. د صیدلیة ولید الداخول 
P0861 درعا طریق دمشق درعا القدیم -الصنمین  680225 0944 / 857818 015 میسر الزعبي. د صیدلیة میسر الزعبي 
P0250  درعا الصنمین - آذار  ٨شارع  286510 0933 / 851487 015 ابراھیم محمود العثمان. د صیدلیة ابراھیم 
P0276 درعا الشارع الرئیسي -ازرع  380288 0944 / 830761 015 فوزي حسین الكعر. د صیدلیة إزرع الرئیسیة 
P0262  درعا شارع الشھید علي الزعبي -طفس  204561 0933 / 773009 015 ماھر كیوان. د صیدلیة ماھر 
P0232 درعا مقابل حامد مول -شارع الشھداء  - ساحة بصرى  210168 0944 / 212074 015 إیمان أحمد المسالمة.د صیدلیة إیمان 
P0274 درعا طریق المشفى الوطني -المجطة  789007 0933 / 220987 015 شادي القطیتان. د صیدلیة شادي 
P0273 درعا شارع الشھید باسل األسد -ازرع  818765 0933 / 834691 015 وسام علي أحمد. د صیدلیة وسام 
P0251 درعا جانب المحكمة -الصنمین  953518 0933 / 857833 015 ابتسام الناصر. د صیدلیة حوران 
P0609 درعا غرب القلعة -الشارع الرئیسي  - بصرى الشام  675071 0933 / 790797 015 جمال المزرعاني. د صیدلیة جمال المزرعاني 
P0230 درعا وسط البلد -قریة معربا  555650 0932 / 370529 015 خلود العبداهللا صیدلیة خلود 
P0272 درعا الحي الغربي - جاسم  611659 0933 / 875020 015 الخلیلمعن . د صیدلیة معن الخلیل 
P0260 درعا شارع االوسط  -داعل  871186 0933 / 711791 015 خالد الحریري.د صیدلیة خالد الحریري 
            
         شبكة المخابر  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0208 درعا ٢ط -مجمع الحیاة الطبي  -طریق المشفى الوطني  501545 0933 / 235484 015 أحمد الحریري. د الحریري أحمد. مخبر د 
L0026 درعا بناء سالم عللوه - شارع المشفى الوطني  663777 0933 / 245337 015 أحمد الزعبي. د أحمد الزعبي. مخبر د 
L0062 درعا بناء الراضي -شارع ھنانو 504073 0944 / 221732 015 غازي الحریري. د مخبر الحریري 
L0594 درعا الشارع األوسط -داعل  638302 0933 / 715340 015 محمد فواز الجاموس. د محمد فواز الجاموس. مخبر د 
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L0533 درعا مقابل مجلس مدینة درعا - شارع القوتلي 232098 0933 / 232098 015 طھ أبازید. د مخبر الیرموك 
L0523 درعا مقابل فرع الحزب القدیم -بناء البرج  - الكراج القدیم  401631 0944 / 245511 015 ریم فیصل أبازید. د ریم أبازید. مخبر د 
L0202 درعا بناء الھیثم -غرب السرایا  754306 0944 / 213210 015 محمد كمال الجاعوني. د محمد كمال الجاعوني. مخبر د 
L0193 درعا شارع المجمع -الصنمین  215826 0944 / 857658 015 عصام قلوش. د عصام قلوش. مخبر د 
            
         شبكة مراكز األشعة  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0031 درعا خلف البلدیة 225014 015 علي الزعبي. د مركز التشخیص الشعاعي 
L0405 درعا مجمع الحكمة الطبي -طریق المشفى الوطني  -المحطة  833419 0933 / 210228 015 یاسر عمر الحسن العودة. د العودةیاسر الحسن . مركز د 
            
         شبكة المشافي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0120 درعا منطقة الصحارى 244931 015 مشفى الیرموك 
H0148  درعا طریق خربة غزالة 580829 0967 / 233978 015 / 233316 015 الخاصمشفى الشرق 
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