
  

  

            
         شبكة األطباء  
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D4951 طرطوس جنوب حدیقة الملجأ - شارع ھنانو  - حي الرمل  375211 0991 / 234492 043 أذن أنف حنجرة محمود علي احمد. د 
D4717 طرطوس جانب محل كل شي للطفل -شارع ھنانو  602024 0933 / 316138 043 أذن أنف حنجرة عماد بشور. د 
D0157 طرطوس الحمیرات 612922 0933 / 216317 043 أذن أنف حنجرة ماھر بسطاطي . د 
D0196 طرطوس شارع ھنانو 327774 043 أذن أنف حنجرة سعید وھبة. د 
D3852 طرطوس طریق الجرد 921739 0932 / 657840 043 أذن أنف حنجرة مثنى ھاشم خزام. د 
D4120 طرطوس مقابل الكراج - الشارع الرئیسي  -القدموس  770280 0955 / 656646 043 أذن أنف حنجرة محسن یوسف علي. د 
D3917 طرطوس خلف حلویات لطش -دوار امیة  937070 0988 / 328229 043 أذن أنف حنجرة ادیبة طحومي. د 
D3922 طرطوس القدموس  294054 0955 / 655117 043 أذن أنف حنجرة اسامة یوسف. د 
D3913 طرطوس الكورنیش الشرقي -شرق البنك العربي  307145 0933 / 214219 043 أذن أنف حنجرة ولید میا. د 
D4514 طرطوس مقابل سیرونیكس -المشبكة  843048 0932 / 225721 043 أذن أنف حنجرة باسم حسن یوسف. د 
D3858 طرطوس شرق الصیدلیة العمالیة -شارع الثورة  538336 0933 / 319452 043 حنجرةأذن أنف  سمیر محمد مصطفى. د 
D3851 طرطوس الصالحیة 844894 0933 / 311411 043 أذن أنف حنجرة خلیل محمد ساحلیة. د 
D0910 طرطوس صیدلیة نقابة المعلمین مقابل -شرق مدیریة التربیة  313281 0944 / 321280 043 أذن أنف حنجرة عبد الجلیل خالد عبد الجلیل. د 
D0901 طرطوس بناء الدكتور امین ابو عبید -جانب صیدلیة الحیاة  -المشبكة  997596 0944 / 329388 043 أذن أنف حنجرة محمد داود. د 
D0931 طرطوس بناء الدكتور بھجت السبع -شارع ھنانو  213793 043 / 329689 043 أذن أنف حنجرة عمار شاھین. د 
D0908 طرطوس ١جانب الشرطة العسكریةط  -بناء فندق اانترادوس  -شارع الثورة  357545 0944 / 211690 043 أذن أنف حنجرة عزیز وسوف.د 
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D0919 طرطوس شارع الثورة 251992 0988 / 310997 043 أذن أنف حنجرة جوني داوود.د 
D0906 طرطوس غرب ثانویة الكرامة -المشبكة  644384 0944 / 367683 043 أذن أنف حنجرة جورج ولیم دونا.د 
D1397 طرطوس بناء كھرباء اوغاریت -شارع الثورة  235963 0944 / 224232 043 أذن أنف حنجرة خلیل محمد ابراھیم. د 
D1306 طرطوس قرب مركز وائل بیطار للألشعة  - البرانیة  214950 043 / 313622 043 أذن أنف حنجرة محمد زھیر خالد یحیى . د 
D1951 طرطوس فوق حلویات دولسي -جنوب حدیقة الباسل  307220 0933 / 330073 043 أذن أنف حنجرة نظام ابراھیم نظام. د 
D3321 طرطوس دوار الساعة -المشبكة  414686 0933 / 228870 043 أذن أنف حنجرة محمود علي سالمھ. د 
D1321 طرطوس الشارع الرئیسي -القدموس  656425 0944 / 656424 043 أذن أنف حنجرة بسام محمد عبود. د 
D2841 طرطوس المشبكة العلیا 719761 0992 / 215820 043 أذن أنف حنجرة معن توفیق سلوم. د 
D4012 طرطوس قرب محالت عروس - شارع الثورة  -المشبكة  620761 0944 / 313463 043 أذن أنف حنجرة منذر حرفوش. د 
D4397 طرطوس المھندسین 635530 0944 / 210405 043 أذن أنف حنجرة زاق محمد طھعبد الر. د 
D3122 طرطوس شمال الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  625288 0933 / 626288 043 أذن أنف حنجرة احمد حسام الدین. د 
D2124 رطوسط الجورة  - الصفصافة  763042 0944 / 410552 043 أذن أنف حنجرة آصف علي ادریس . د 
D4715 طرطوس شارع الثورة -مشتى الحلو  736882 0932 / 582201 043 أذن أنف حنجرة جھاد جرجس جرجس. د 
D2115 طرطوس دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  005226 0988 / 311634 043 أذن أنف حنجرة نزار عزیز اسماعیل. د 
D2117 طرطوس شارع الزھور 813961 0933 / 214714 043 أذن أنف حنجرة ندیم الیاس عطا اهللا. د 
D3518 طرطوس جنوب دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  327724 0932 / 326826 043 أذن أنف حنجرة ھیثم شعبان حسن.د 
D3362 رطوسط خلف سینما العباسیة - المشبكة العلیا  464229 0946 / 224756 043 أذن أنف حنجرة سلیم محمود ندیم الشیخ. د 
D3561 طرطوس المشبكة مقابل سكاف 313851 0944 / 313851 043 أذن أنف حنجرة وسام محمد منیر حسن. د 
D3958 طرطوس البرانیة خلف قصر المحافظ 223227 0955 / 223227 043 أذن أنف حنجرة نبیل رزق اهللا صفیھ. د 
D5034 طرطوس غرب خیام الھنا -دوار الفقاسة  749890 0966 / 234874 043 أذن أنف حنجرة عبد الحمید ابراھیم حسن. د 
D2540 طرطوس سوق النسوان -المشبكة  229112 0933 / 319270 043 أذن أنف حنجرة ایمن عیسى. د 
D5158 طرطوس دیر حباش 388998 0955 / 627456 043 أذن أنف حنجرة حازم نواف حسن. د 
D5191 طرطوس القدموس 657347 0955 / 787220 043 أذن أنف حنجرة باسم محمد منصور. د 
D5194 طرطوس شارع الحالقین - المشبكة العلیا  667376 0932 أذن أنف حنجرة احمد سلیمان دیب. د 
D5301 طرطوس غرب تجمع الثانویات - المشبكة العلیا  338070 0933 / 328348 043 أذن أنف حنجرة یامن ونوس. د 
D0207 طرطوس المجمع 220313 0944 / 220313 043 لأطفا عبد الغني ھیكل. د 
D0206 طرطوس المشبكة العلیا 307254 0933 / 310100 043 أطفال حمد بیشاني. د 
D3672 طرطوس المشبكة 364699 0944 / 228531 043 أطفال محمد صالح علي. د 
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D4661 طرطوس القدموس  225388 0966 / 655507 043 أطفال وائل بدور بدور.د 
D0935 طرطوس بناء مقدسي -شارع ھنانو  306505 0933 / 224158 043 أطفال رزق اهللا حنا. د 
D1050 طرطوس جانب محالت عروس  - شارع الثورة  -المشبكة  310212 0944 / 323044 043 أطفال یاسر جوریة. د 
D0891 طرطوس ینسوق الحالق - المشبكة العلیا  719707 0944 / 313576 043 أطفال رحاب سابا.د 
D0890 طرطوس بناء مشفى محمد الحاج صالح -شارع الثورة  249255 0944 / 323343 043 أطفال محمد میھوب. د 
D0922 طرطوس مقابل فندق كلیو باترا -شارع الثورة  746233 0944 / 350892 043 أطفال باسم حسین .د 
D0938 طرطوس جنوب بنك بیمو السعودي الفرنسي -الثورة شارع  924350 0988 / 313638 043 أطفال خلیل سلطون.د 
D0951 طرطوس جنوب حدیقة الباسل 414998 0933 / 315500 043 أطفال فواز زغیبي. د 
D0942 طرطوس مقابل صیدلیة نقابة المعلمین -شرق مدیریة التربیة  613280 0944 / 313211 043 أطفال فداء مبیض.د 
D1030 طرطوس مقابل كل شي للطفل -شارع زكي االرسوزي  -حي الكرامة  583800 0933 / 322825 043 أطفال مجد یازجي. د 
D1353 طرطوس الصفصافة 335116 0944 / 605361 043 أطفال علي بدر محمد. د 
D3364 طرطوس قرب بنك بیمو -شارع الثورة  853793 0933 / 363320 043 أطفال بشار عبد اهللا قنیزح. د 
D1395 طرطوس قرب صیدلیة حیدر -غرب قصر المحافظ  - البرانیة  542572 0933 / 315881 043 أطفال منیر المحمد بثینة. د 
D4528 طرطوس فوق صیدلیة الیاسین - المشبكة العلیا  817147 0955 / 219963 043 أطفال روز یعقوب شمعون. د 
D3333 طرطوس شمال مشفى الحاج صالح -ثورة شارع ال 200994 0944 / 212777 043 أطفال ایاد علي ھوال. د 
D1307 طرطوس غرب حدیقة الباسل -شارع الثورة  453734 0932 / 225665 043 أطفال جمالیة محمود وقاف. د 
D1342 طرطوس شرق ثانویة عقبة ابن نافع  -حي القمعة الشرقیة  802847 0955 / 359925 043 أطفال أولغا عیسى. د 
D3372 طرطوس شارع ھنانو  204502 043 أطفال ا اهللایوسف موسى عط. د 
D4242 طرطوس فوق مجمع افاق -شارع الزھور -المشبكة  107119 0967 / 217501 043 أطفال سامر محمد جنوب. د 
D3267 طرطوس جانب سنما العباسیة -المشبكة  353592 0932 / 226225 043 أطفال ازدھار سلیمان محمد. د 
D4708 طرطوس جانب سنما العباسیة -المشبكة  682356 0966 / 355377 043 أطفال لرحمن نوفلوداد عبد ا. د 
D4243 طرطوس شارع الزھور  -المشبكة  145975 0945 / 217501 043 أطفال لوریا كامل العقده. د 
D4713 طرطوس غرب فرع الطالئع -ضاحیة المجد  617306 0956 / 214990 043 أطفال بلسم سعد زغبي. د 
D4709 طرطوس برمانة المشایخ 651313 0966 / 650313 043 أطفال ابتسام جمیل أحمد. د 
D1392 طرطوس مقابل كیلوبترا -شارع الثورة  517070 0988 / 321070 043 أطفال سھام علي أحمد. د 
D1361 وسطرط مقر جمعیة االطباء -الھنكار جنوبي  632041 0933 / 316330 043 أطفال آصف صارم. د 
D1335 طرطوس مقابل فندق كلیوبترا -شارع الثورة  350396 043 أطفال سلمان محمد بّرو. د 
D1334 طرطوس شارع یافا  - المشبكة العلیا  648958 0944 / 221548 043 أطفال ھزار عیسى سابا. د 
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D3848 طرطوس الشیخ سعد 885497 0932 / 752135 043 أطفال میساء محمد سالمة.د 
D3892 طرطوس دوار الفندارة 834231 0944 / 230715 043 أطفال میساء أحمد حسن.د 
D3312 طرطوس المشبكة مجمع الحزاء االحمر 316493 0944 / 316493 043 أطفال ربا عادل غانم.د 
D1333 طرطوس شارع زكي األرسوزي  751800 0933 / 317773 043 أطفال نوار موریس قنیزح. د 
D1332 طرطوس المشبكة العلیا 973458 0933 / 210487 043 أطفال اعیلغادة اسم. د 
D2147 طرطوس مفرق مجدلوف البحر 848787 0988 / 536243 043 أطفال ربا فسخة. د 
D2043 طرطوس فرب المنشیة  -الصالحیة  382771 0944 / 229216 043 أطفال صالح علي سلیمان . د 
D2146 طرطوس جانب تكسي االسد /المشبكة العلیا  353198 0944 / 840142 043 أطفال یوسف جرجس ابراھیم . د 
D2145 طرطوس مقابل ثانویة الكرامة  -المشبكة  460829 0933 / 351655 043 أطفال علي احمد یوسف . د 
D2065 طرطوس مقابل صیدلیة غسان سلیمان  -شارع القوتلي  759508 0933 / 717635 043 أطفال عبیر فایز الخلیل . د 
D2156 طرطوس الجمعیة السكنیة بناء مستوصف الجمعیة 298858 0955 / 228230 043 أطفال ناریمان علي رحمھ. د 
D2093 طرطوس مقابل البلدیة -القمصیة  801750 043 أطفال ایمان علي قرنفلي. د 
D2107 طرطوس روج سكافشمال ف -المشبكة  362426 0933 / 328924 043 أطفال ایاد مصطفى اسماعیل. د 
D4714 طرطوس جنوب دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  238290 0933 / 220880 043 أطفال محمد بسام احمد حسن.د 
D3517 طرطوس خلف مشفى الحاج صالح -شارع الثورة  690286 0988 / 214286 043 أطفال محمد صالح ابراھیم. د 
D4716 طرطوس فوق صیدلیة عصام طباع -شارع الزھور  226625 0955 / 603051 043 أطفال انور علي رمضان.د 
D3492 طرطوس مقابل سیریاتیل -الكورنیش الشرقي  885568 0932 / 215311 043 أطفال نورس ندیم زھرة. د 
D3201 طرطوس جنوب المتحف -المنشیة  225967 043 أطفال محسن حسن محمد. د 
D3505 طرطوس جمعیة المعلمین  -الكورنیش الشرقي  257972 0933 / 225790 043 أطفال ماریا علي خضر. د 
D3511 طرطوس شارع الزھور مقابل فروج اسكاف 508209 0944 / 312209 043 جراحة بولیة و تناسلیة حسام كامل ریھ.د 
D2142 طرطوس مقابل موقع طرطوس -ة العمالیة شمال الصیدلی -اللحودیة  129053 0933 / 317656 043 جراحة بولیة و تناسلیة علي قدور. د 
D3337 طرطوس مقابل شركة سیرونیكس -خلف البنك العربي  -المشبكة  797129 0933 / 227776 043 جراحة بولیة و تناسلیة ایھم محمود حسن. د 
D2084 طرطوس قة الباسلجنوب حدی -المشبكة  980447 0949 / 227155 043 جراحة بولیة و تناسلیة حیدر سلیمان كتوب . د 
D2094 طرطوس شمال مشفى الحاج صالح -شارع الثورة  331727 0988 / 218281 043 جراحة بولیة و تناسلیة ھیثم وجیھ خضور. د 
D3660 طرطوس اللحودیة قرب بوظة سلورة 446390 0937 / 310555 043 جراحة بولیة و تناسلیة محمد علي عیسى. د 
D0236 طرطوس شرق المجمع 550839 0933 / 224887 043 بولیة و تناسلیة جراحة ھیثم صیداوي.د 
D0209 طرطوس شارع عدنان المالكي 310011 0944 / 223435 043 جراحة بولیة و تناسلیة محمد غانم السباعي. د 
D0378 طرطوس شارع ھنانو 315450 043 جراحة بولیة و تناسلیة وائل یازجي.د 
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D0887 طرطوس جانب صیدلیة الحیاة  -دوار الساعة  -المشبكة  959154 0933 / 329209 043 ولیة و تناسلیةجراحة ب بشار أحمد. د 
D1741 طرطوس قرب بنك بیمو -شرق الصیدلیة العمالیة  -شارع الثورة  455955 0933 / 318754 043 جراحة بولیة و تناسلیة یاسین محمود ابراھیم. د 
D1386 طرطوس دوار الفندارة -الرابیة  848244 0933 / 221850 043 بولیة و تناسلیة جراحة ضیاء حكمت البودي. د 
D0223 طرطوس اللحودیة 432298 0933 / 222497 043 جراحة بولیة و تناسلیة محمد دیب. د 
D1869 طرطوس بناء مشفى الحاج صالح -شارع الثورة  249030 0933 / 317126 043 جراحة بولیة و تناسلیة محمود ونوس. د 
D1297 طرطوس فوق العاب دنیا األطفال، شارع الثورة ،المشبكة  328155 043 جراحة بولیة و تناسلیة كفاح یوسف الضایع. د 
D0909 طرطوس مقابل فندق كلیوبترا، شارع الثورة 368214 043 جراحة بولیة و تناسلیة محسن محمد الخمیر. د 
D0886 طرطوس مقابل مجمع الحذاء األحمر -بناء سخیة  -المشبكة  775094 0944 / 319035 043 ةجراحة بولیة و تناسلی علي عباس. د 
D0930 طرطوس شارع الزھور -اللحودیة  224168 0933 / 322846 043 جراحة بولیة و تناسلیة أنور خضر.د 
D0933 طرطوس جنوب حدیقة الباسل - علیا المشبكة ال 516347 0933 / 329621 043 جراحة بولیة و تناسلیة مازن عبد الكریم.د 
D0898 طرطوس خلف سینما العباسیة اول سوق الحالقین -المشبكة  771033 0944 / 315736 043 جراحة بولیة و تناسلیة شادي عساف.د 
D0897 طرطوس بناء بربارة –ي جانب البنك العرب –شارع الثورة  -المشبكة  779954 0944 / 323576 043 جراحة بولیة و تناسلیة ھیثم غانم .د 
D0904 طرطوس دوار العقاریة - مقابل بنك عودة  -شارع الثورة  319890 0944 / 319890 043 جراحة بولیة و تناسلیة نزار محمد عیسى.د 
D0932 طرطوس مقابل مكتبة السوریتي -المنشیة  070929 0988 / 324165 043 جراحة بولیة و تناسلیة نبیل سوریتي.د 
D0929 طرطوس المشبكة 546725 0933 / 316432 043 جراحة بولیة و تناسلیة حسان محسن.د 
D5057 طرطوس شارع الزھور 384920 0944 / 233833 043 جراحة بولیة و تناسلیة حیدر سالمي. د 
D5067 طرطوس لعربيشمال البنك ا -شارع الثورة  998027 0944 / 356880 043 جراحة بولیة و تناسلیة ربیع محمد علي. د 
D0918 طرطوس خلف الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  342047 0955 / 319342 043 جراحة بولیة و تناسلیة تمام خضر.د 
D0917 طرطوس جانب محالت عروس - شارع الثورة  -المشبكة  312167 0944 / 312167 043 جراحة بولیة و تناسلیة محمد حبیب حسین.د 
D1299 طرطوس شارع ھنانو  609922 0992 / 310884 043 جراحة بولیة و تناسلیة س رامي عیسى فار. د 
D1326 طرطوس المشبكة 414575 0933 / 222575 043 جراحة بولیة و تناسلیة یاسین أحمد سلیمان. د 
D4749 طرطوس نسوق النسوا -شارع الثورة  331735 0944 / 322244 043 جراحة بولیة وتناسلیة محمد یوسف عبد اهللا. د 
D5279 طرطوس مدخل سوق النسوان -شارع الثورة  249571 0993 / 325435 043 جراحة بولیة وتناسلیة علي صالح. د 
D4779 طرطوس فوق بنك عودة -شارع الثورة  408811 0945 / 210430 043 جراحة عظمیة مؤتمن رقماني. د 
D0244 طرطوس دةشارع الوح 229560 043 جراحة عظمیة نقوال حداد. د 
D0210 طرطوس شارع الثورة 414662 0933 / 229772 043 جراحة عظمیة نزار حسین. د 
D4668 طرطوس الصفصافھ مقابل المجلس البلدي 715981 0933 / 605300 043 جراحة عظمیھ احمد عبد الكریم حسن.د 
D0742 طرطوس فوق محالت عروس - ارع الثورة ش -المشبكة  414621 0933 / 329318 043 جراحة عظمیة صالح جبر حسن. د 
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D0895 طرطوس مقابل فندق كلیو باترا -شارع الثورة  389419 0933 / 354544 043 جراحة عظمیة محمد سالمة .د 
D0912 وسطرط عیادة الدكتور سلمان محمد -اللحودیة  -جنوب الصیدلیة العمالیة  512763 0940 / 324483 043 جراحة عظمیة سلمان محمد .د 
D0905 طرطوس /٩٢/شارع الثورة رقم  -المشبكة  862781 0955 / 327560 043 جراحة عظمیة إبراھیم العباس.د 
D1355 طرطوس شارع الثورة -المشبكة  414699 0933 / 313082 043 جراحة عظمیة محمد ابراھیم ابراھیم. د 
D0928 طرطوس خلف صیدلیة مجد عرنوق - شارع الثورة  -شبكة الم 464340 0944 / 318015 043 جراحة عظمیة محمد جنود.د 
D4459 طرطوس المشبكة 763863 0966 / 325279 043 جراحة عظمیة وائل محمد خلیل.د 
D4466 طرطوس غرب مطعم الثورة -شارع الثورة  738614 0933 / 355448 043 جراحة عظمیة میسم حبیب. د 
D2016 طرطوس فوق شركة الصالح -دوار الشرطة العسكریة  -شارع الورة  373714 0988 / 229635 043 جراحة عظمیة ناظم محمود علي. د 
D3082 طرطوس مقابل صیدلیة الشعب -المقص  -القدموس  519259 0933 / 657383 043 جراحة عظمیة فراس یونس سعود. د 
D1934 طرطوس فوق مصبغة الحمرات -دوار الشرطة  -الحمرات  460925 0944 / 227447 043 جراحة عظمیة زكریا كامل حسن. د 
D1359 طرطوس دوار الغمقة الغربیة - دردوس  795813 0944 / 354196 043 جراحة عظمیة أیمن محمود عبد اهللا. د 
D1350 طرطوس الثورة دوار الشرطة العسكریة  -شارع  587836 0944 / 222884 043 جراحة عظمیة ظافر فؤاد حماد. د 
D1362 طرطوس مقابل مخبر غیاث  - شارع الزھور  -المشبكة  547581 0988 / 213131 043 جراحة عظمیة ان جابر محمدحس. د 
D1322 طرطوس اللحودیة 553048 0932 / 329186 043 جراحة عظمیة عماد حامد یوسف. د 
D3264 طرطوس المشبكة 224555 043 جراحة عظمیة محمد ھیثم محمد یوسف.د 
D2111 طرطوس شارع الثورة بناء مشفى الحاج صالح 315981 0944 / 315981 043 جراحة عظمیة نس مصطفىیوسف یو.د 
D2118 طرطوس فوق محالت ھو وھي -دوار الساعة  -المشبكة  365360 0955 / 351557 043 جراحة عظمیة صالح دیب علي.د 
D3895 طرطوس مقابل المدرسة االبتدائیةكرتو  614405 0955 / 637786 043 جراحة عظمیة سامر ندیم حسن.د 
D3919 طرطوس مقابل مدخل فندق انترادوس -اللحودیة  635514 0944 / 323514 043 جراحة عظمیة سھیل حسن. د 
D2041 طرطوس بناء فندق انتراووس  -دوار الشرطة العسكریة  -شارع الثورة  580576 0933 / 216430 043 جراحة عظمیة محمود أحمد حماد . د 
D3508 طرطوس جانب نوفیر البرید -القدموس  867740 0944 / 656126 043 جراحة عظمیة مجد منیف ونوس. د 
D3363 طرطوس قرب الصیدلیة العمالیة -شارع الزھور  414814 0933 / 224031 043 جراحة عظمیة ماھر مائز اسطفان.د 
D3208 طرطوس شارع الثورة 649974 0933 / 362330 043 جراحة عظمیة محمد یوسف حمود. د 
D3237 طرطوس فوق مخبر كریستینا -شارع ھنانو  511292 0933 / 328559 043 جراحة عظمیة جالل آشجي. د 
D5260 طرطوس مجمع داؤود التجاري -المشبكة  107815 0935 / 600685 043 جراحة عظمیة غازي مسوح. د 
D5276 طرطوس جنوب فندق شاھین القدیم -شارع الوكاالت  323565 0977 / 323565 043 جراحة عظمیة محمد صالح. د 
D0962 طرطوس قرب صیدلیة سامي احمد -دوار الملجا  -شارع الثورة  377931 0933 / 314281 043 عینیة جمال عباس.د 
D0963 طرطوس الحمرجانب الحذاء ا - مجمع داوود التجاري  -المشبكة  866754 0933 / 226945 043 عینیة وافي میھوب.د 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


D3795 طرطوس شارع البحر 347480 0944 / 725588 043 عینیة معن اسماعیل محمد. د 
D0937 طرطوس فوق صیدلیة الیاسین -سوق النسوان  - المشبكة العلیا  225163 0955 / 225163 043 عینیة أحمد یونس ونوس.د 

D0947 شرق بنك  -غرب مشفى الرازي  - بناء الكھرباء  -ة شارع الثور 428996 0933 / 324442 043 عینیة مؤنس غانم
 طرطوس عودة

D0958 طرطوس بناء فندق انترادوس -دوار الشرطة العسكریة  -شارع الثورة  611695 0932 / 224132 043 عینیة أیمن خضر.د 
D0944 طرطوس فوق محالت سمیر قدور -لصالحیة  426183 0933 / 355300 043 عینیة د شھاب محمد 
D0204 طرطوس حدیقة الباسل 227992 043 / 316354 043 عینیة عبد الرحمن سلمان. د 
D0205 طرطوس دوار الساعة 326333 0944 / 323666 043 عینیة محمد حاج صالح. د 
D1857 طرطوس أمین. بناء د -شارع الثورة  551214 0933 / 325301 043 عینیة أیمن علي یوسف. د 
D1860 طرطوس شارع الزھور 473294 0932 / 213773 043 عینیة عالمحمد معال م. د 
D3889 طرطوس شرق الشرطة العسكریة فوق صیدلیة رامي حماد  620579 0944 / 721509 043 عینیة حافظ محمد حبیب.د 
D4165 طرطوس البرانیة خلف قصر المحافظ 452691 0933 / 318813 043 عینیة المرتجى حاج حسین.د 
D4013 طرطوس دوار الشرطة العسكریة 662321 0955 / 314199 043 عینیة نان سویقاتعد. د 
D3766 طرطوس المشبكةشارع الثورة جانب العنازة 731254 0955 / 314012 043 عینیة سوال ریاض محمد.د 
D3481 طرطوس شارع التحریر  -المشبكة السفلى  226592 043 / 326633 043 عینیة ھایل عزیز بیشاني.د 
D3289 طرطوس جنوب مصرف التسلیف الشعبي 709551 0933 / 224322 043 عینیة رامیا نزھات عبود.د 
D3211 طرطوس فوق مطعم ابو علي -دوار امن دولة  -شارع الثورة  038597 0932 / 370731 043 عینیة رافع ھاشم شعبان. د 
D1325 طرطوس مقابل بناء عمران التجاري  -شبكة الم 411404 0944 / 217404 043 عینیة یاسر كامل علي . د 
D4512 طرطوس شمال الكرامة -المشبكة  725152 0999 عینیة سلسل حبیب وقاف. د 
D1340 طرطوس شارع الزھور 549522 0933 / 316787 043 عینیة ربى عبد الھادي اسماعیل . د 
D1053 طرطوس كة المشب 435136 0933 / 212566 043 عینیة مھى محمود عیسى . د 
D4050 طرطوس جنوب حدیقة الباسل  –المشبكة  406476 0944 عینیة اكسم جودت احمد.د 
D1305 طرطوس شمال مدرسة الكرامة  -المشبكة  348283 0944 / 222755 043 عینیة فؤاد محمود طیارة . د 
D3649 طرطوس شمال محالت عروس - ثورة شارع ال -المشبكة  888198 0944 / 315361 043 عینیة سھیل محمود عباس. د 
D5117 طرطوس دوار البلدیة - الصفصافة  288965 0999 / 217716 043 عینیة باسل مرشد محمد اسكندر. د 
D3583 طرطوس شارع الثورة -اللحودیة  384817 0944 / 225700 043 عینیة نھاد انطانیوس منصور.د 
D5143 طرطوس مدخل سوق النسوان -شارع الثورة  091193 0944 / 234880 043 عینیة ایفلین رستم. د 
D4043 طرطوس شارع ھنانو فوق مختبر تصویر كرستینا 565838 0933 / 315450 043 جلدیة جلنار عبد اهللا حنا.د 
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D4518 طرطوس الصبوحیة - الصفصافة  785055 0999 / 607411 043 جلدیة نائلة محیي الدین. د 
D4669 طرطوس المشبكة شمال مدرسة الكرامھ 818553 0933 / 313013 043 ةجلدی ھبھ یوسف غانم.د 
D0224 طرطوس شارع الثورة 311919 043 جلدیة لینا مخیبر. د 
D0936 طرطوس خلف سینما العباسیة -المشبكة  329351 0944 / 329351 043 جلدیة عماد وسوف .د 
D0924 طرطوس مجمع عمریت - غرب دوار الساعة -مشبكة ال 552488 0933 / 324018 043 جلدیة محمد سلیمان.د 
D0969 طرطوس قرب الصیدلیة العمالیة -بناء موقع العسكري  -اللحودیة  715655 0966 / 365042 043 جلدیة إقبال شعبان .د 
D0965 طرطوس شمال مدرسة الكرامة -المشبكة  375874 0933 / 315745 043 جلدیة كارمن طیارة.د 
D0968 طرطوس جانب بنك عودة -دوار امن الدولة  -شارع الثورة  712652 0955 / 319803 043 جلدیة محمود عليبسام . د 
D0953 طرطوس حي المجد 770270 0966 / 330002 043 جلدیة سامر راعي.د 
D1379 طرطوس مقابل محالت سخیة  -المشبكة  210374 0944 / 210016 043 جلدیة یاسین احمد صالح. د 
D2338 طرطوس صیدلیة معماري - القیصریة  493344 0932 / 319822 043 جلدیة فادي ادوار بیطار. د 
D2063 طرطوس بناء بنك بیمو -شارع الثورة  350274 0933 / 325274 043 جلدیة جلنار حسن ھوال. د 
D3908 طرطوس ةدوار الشرطة العسكری -شارع الثورة  484251 0955 / 328342 043 جلدیة غسان خضور. د 
D3915 طرطوس القدموس 921818 0944 / 655434 043 جلدیة سلیمان مصطفى بدر. د 
D3798 طرطوس  - شارع الثورة  -المشبكة  370559 0932 / 321332 043 جلدیة دیمة محمد. د 
D3918 طرطوس مقابل مدرسة رجب صالح -شارع العریض  711544 0966 / 369677 043 جلدیة فدوى طوفان. د 
D3539 طرطوس شارع الثورة فوق بنك عودة 414199 0945 / 213430 043 جلدیة رباب مطیع دوه جي. د 
D3212 طرطوس فوق مطعم ابو علي -دوار امن دولة  -شارع الثورة  535719 0933 / 370731 043 جلدیة فاتن یوسف ساحلیة. د 
D1380 طرطوس دوار الفندارة -لرابیة ا 785598 0932 / 221850 043 جلدیة رشا ندیم نبھان. د 
D1387 طرطوس شارع الثورة المشبكة 325187 0933 / 325187 043 جلدیة حنان ابراھیم زیدان. د 
D1407 طرطوس الصالحیة 807475 0944 / 324489 043 جلدیة محمود دلول. د 
D1301 طرطوس جانب مجمع الحذاء األحمر  - د التجاري مجمع داوو -المشبكة  033579 0992 / 216553 043 جلدیة علي وجیھ حمود. د 
D2134 طرطوس شارع القوتلي  -الساحل  972844 0932 / 718070 043 جلدیة نزار نسیب حالق . د 
D2071 طرطوس فوق شركة میمي لاللعاب  -دوار الفقمة الغربیة  603734 0932 / 354196 043 جلدیة كناز ندیم لطوف. د 
D2120 طرطوس موقف تكسي عمریت  -دوار الغمقھ  -شارع الثورة  998883 0949 / 362827 043 جلدیة محمد یونسعبد الھادي .د 
D2076 طرطوس غرب شركة السعدي  -دوار الطالئع  670161 0955 / 354568 043 جلدیة لیلى عابد احمد . د 
D2087 طرطوس یاالمشبكة العل 346248 0933 / 325491 043 جلدیة ھیام ندیم حبقة . د 
D2077 طرطوس ساحة المشبكة 558893 0944 / 701847 043 جلدیة اسماعیل طاھر زغیبي. د 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


D5059 طرطوس بناء المصورجین -المنشیة  565316 0933 / 214790 043 جلدیة محمد علي عمران. د 
D2114 طرطوس لعسكریةدوار الشرطة ا -شارع الثورة  656231 0966 / 311634 043 جلدیة سعاد حسن علي. د 
D2116 طرطوس كرتو الكریمة 388418 0933 / 635910 043 جلدیة احمد محمد علي. د 
D2089 طرطوس جنوب حدیقة الباسل 372933 0944 / 222489 043 جلدیة عبیر كامل العقده. د 
D3475 طرطوس  شمال الشرطة العسكریة -اللحودیة  756506 0988 / 225756 043 جلدیة عمار سلمان علي.د 
D3553 طرطوس المشبكة شارع االثورة  327372 0933 / 229160 043 جلدیة صالح محمد حسن. د 
D1859 طرطوس غرب قصر المحافظ - البرانیة  503134 0955 / 210666 043 جلدیة صبا أبو علي. د 
D3801 طرطوس عامةمشتى الحلو الساحة ال 396104 0933 / 586039 043 جلدیة اسبیرو نبیھ بیطار. د 
D2029 طرطوس المشبكة العلیا 364248 0933 / 325491 043 جلدیة ھیام حبقة. د 
D5001 طرطوس خلف االكسبرس -شارع الثورة  423129 0988 / 327644 043 جلدیة امیرة سوسة. د 
D0199 طرطوس المشبكة 475950 0944 / 316296 043 جراحة عامة حسین اسماعیل. د 
D5063 طرطوس مقابل مكتبة السوریتي -الصالحیة  692635 0944 / 358880 043 جراحة عامة حدادطوني . د 
D4361 طرطوس روضة المنى - دویر الشیخ سعد  249161 0933 جراحة عامة یاسر محسن العلي. د 
D3550 طرطوس طریق الثانویة -القدموس  255565 0932 جراحة عامة سامي صالح. د 
D4893 طرطوس خلف حلویات الحوراني - دوار الطالئع  -شارع الثورة  506496 0994 / 365473 043 جراحة عامة وسفمحسن محمد ی. د 
D3587 طرطوس خلف بناء العلبي -شارع ھنانو  776801 0933 / 321801 043 جراحة عامة آدم تفاحة. د 
D0198 وسطرط شارع الثورة 414664 0933 / 313664 043 جراحة عامة صالح حسن. د 
D0657 طرطوس شارع ھنانو 325989 0944 / 325989 043 جراحة عامة زھیر رستم. د 
D4452 طرطوس ٢طابق  -بناء بنك بیمو  -شارع الثورة  184438 0935 / 370839 043 جراحة عامة علي خلیل الیوسف.د 
D4662 طرطوس ر الشرطھ العسكريشارع الثورة دوا 538110 0933 / 318110 043 جراحة عامة بدر علي بیشاني. د 
D4522 طرطوس جنوب الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  574222 0932 / 233900 043 جراحة عامة غدیر ابو دیاب. د 
D4516 طرطوس المشبكة غرب الكرامة 070460 0991 / 224555 043 جراحة عامة علي محمد احمد. د 
D4458 طرطوس خلف فندق الشاطئ االزرق -شارع الوحدة  388280 0944 / 225928 043 جراحة عامة ناجي جمیل الرمحین.د 
D4900 التصالب الرئیسي -القدموس  - 945809 0988 جراحة عامة بشار محمد ابراھیم. د  طرطوس  
D4185 طرطوس جانب الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  622577 0966 / 219428 043 جراحة عامة فادي دیوب سلیمان. د 
D4112 طرطوس مشفى المنى -شارع الكرامة  328980 0944 / 321899 043 جراحة عامة وائل اسعد. د 
D0934 طرطوس شارع الحالقین -خلف سینا العباسیة  - المشبكة العلیا  324992 0933 / 324992 043 جراحة عامة وفیق رستم .د 
D0916 طرطوس جانب مشفى الحاج صالح -رة شارع الثو 364489 0933 / 314313 043 جراحة عامة أحمد حسن.د 
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D0907 طرطوس مقابل قیادة موقع طرطوس -خلف الصیدلیة العمالیة  -اللحودیة  313948 0933 / 311599 043 جراحة عامة أحمد جدید.د 
D1029 طرطوس مقابل مركز على بدر لإلعالن 631052 0933 / 366916 043 جراحة عامة علي بركات. د 
D2044 طرطوس الشبكة العلیا  559502 0933 / 364037 043 جراحة عامة براھیم عليعماد ا. د 
D2083 طرطوس فوق صیدلیة الیاسمین  - المشبكة العلیا  329377 0944 / 324862 043 جراحة عامة حسین محمود علي. د 
D1311 طرطوس رسة االعداد الحزبيمقابل مد -شارع الثورة  455965 0933 / 213555 043 جراحة عامة علي ابراھیم منصور 
D2088 طرطوس جانب مكتبة العدیر  -حي الغدیر  890174 0966 / 313244 043 جراحة عامة أیمن ابراھیم ھالل . د 
D3579 طرطوس فوق فروج ابو علي -شارع الثورة  534880 0944 / 356055 043 جراحة عامة اكسم عزیز حفاف.د 
D3580 طرطوس بناء افران الحموي -جانب الشركة االھلیة للنقل  -شارع الثورة  568189 0933 / 360547 043 امةجراحة ع نبیھ علي سلیمان.د 
D2045 طرطوس بناء مخبر دوجي كامل علي - شارع الزھور  -المشبكة  755335 0933 / 311901 043 جراحة عامة منذر علي عبد اهللا. د 
D2057 طرطوس الجمعیة الشرقیة -القدموس  656836 0933 / 656836 043 جراحة عامة اكرم سلیم حسن.د 
D2112 طرطوس المشبكة العلیا جنوب حدیقة الباسل 382822 0944 / 327266 043 جراحة عامة قیس ابراھیم الشیخ. د 
D2157 طرطوس فوق تكسي المتحف  -غرب المتحف  -المنشیة  371704 0964 / 327060 043 جراحة عامة نھاد جبرائیل داغر . د 
D3495 طرطوس شرق مدرسة الكرامة -المشبكة 404940 0932 / 314940 043 جراحة عامة علي سلمان بوفرود.د 
D0915 طرطوس المشبكة الصالحیة 395528 0933 / 216988 043 جراحة عامة كمال علي حسین.د 
D3888 طرطوس بل مخبر كرستینا للتصویرشارع ھنانو مقا 350047 0933 / 310047 043 جراحة عامة موسى محمد علي.د 
D3890 طرطوس شرق الصیدلیة العسكریة 625323 0933 / 755722 043 جراحة عامة أیمن یوسف شلوف. د 
D3806 طرطوس شارع الثورة جانب بنك عودة 235961 0944 / 329966 043 جراحة عامة محمد سلیمان لیال.د 
D3488 طرطوس الشارع العریض 559179 0944 / 361375 043 جراحة عامة حسام احمد حسن. د 
D3565 طرطوس غرب حدیقة الباسل  273223 0991 / 217552 043 جراحة عامة حسام محمد حسن. د 
D3493 طرطوس حي القصور -أول طریق الجرد  -مقص القدموس  -القدموس  525903 0933 / 656653 043 جراحة عامة ھیثم علي حیدر. د 
D3543 طرطوس المشبكة شارع الزھور بناء العثمان 457812 0944 / 220896 043 جراحة عامة د احمدحسین احم. د 
D1348 طرطوس المشبكة 322045 0944 / 218501 043 جراحة عامة فواز كمال محمد. د 
D4710 طرطوس المشبكة شارع الزھور 528999 0944 / 226415 043 جراحة عامة نور الدین سلیمان ناصر. د 
D3784 طرطوس فوق صیدلیة حنان حسن - غرب المحكمة  989023 0955 جراحة عامة عمار محمود دیب. د 
D1304 طرطوس المشبكة العلیا 285657 0933 / 312683 043 جراحة عامة امین احمد. د 
D1317 طرطوس شارع الثورة 866042 0999 / 211125 043 جراحة عامة نضال دعكور. د 
D1381 طرطوس شارع الثورة  / 325981 043 جراحة عامة سلیمانمحمد محمود . د 
D3762 طرطوس   310083 0933 جراحة عامة عدنان رمضان. د 
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D1338 طرطوس فوق صیدلیة االمل - شارع ھنانو  -المشبكة  370798 0932 / 319640 043 جراحة عامة علي بالل. د 
D5157 طرطوس مدخل سوق النسوان -المشبكة  436047 0992 / 230530 043 جراحة عامة عادل حامد برھوم. د 
D3159 طرطوس دوار الشرطة العسكریة 265598 0944 / 316048 043 جراحة عامة باسم بدور. د 
D5233 طرطوس فوق بن العلبي -دوار الشرطة العسكریة  -شارع الثورة  953681 0932 / 229918 043 جراحة عامة منذر دغیم. د 
D5313 طرطوس العیادة التجمیلیة - سوق النسوان  - المشبكة العلیا  -طرطوس  766020 0933 / 770909 043 جراحة عامة راھیمیاسر اب. د 
D0902 طرطوس فوق حلویات دولسي -مقابل حدیقة الباسل  223643 0944 / 223643 043 داخلیة محمد خلیل. د 
D4455 طرطوس جانب جینز كلوب -شارع ھنانو  733171 0944 / 315656 043 داخلیة جوھان حبیب نھرا. د 
D0954 طرطوس مقابل صیدلیة ودیع داعز -ضھرمطر  -السودا  048789 0933 / 622287 043 داخلیة سحر منصور. د 
D0955 طرطوس دوار الغمقة -شارع الثورة  514941 0944 / 354941 043 داخلیة رفیق محسن. د 
D0926 طرطوس ٢مجمع داؤود التجاري مكتب رقم -المشبكة  388031 0933 / 210171 043 داخلیة آصف أحمد. د 
D0957 طرطوس شمال شرق مدرسة الرادار -الرادار  254037 0932 / 355236 043 داخلیة منیر الھیفي. د 
D0964 طوسطر شرق ثانویة عقبة بن نافع -حي الغمقة الشرقیة  352863 0933 / 359925 043 داخلیة نزار أحمد عیسى. د 
D0884 طرطوس شارع الوحدة 319706 043 داخلیة جبرائل صباغ. د 
D4051 طرطوس ارزونة 583443 0944 / 685666 043 داخلیة مدحت ابراھیم.د 
D4674 طرطوس الصفصافة كفرفو 027001 0988 / 637073 043 داخلیة حسان شعبان عموري. د 
D4046 طرطوس دویرطھ 350556 0933 / 602603 043 داخلیة ولید حسن عبدو.د 
D1318 طرطوس شرق ثانویة عقبة -الغمقة الشرقیة  875711 0933 / 367180 043 داخلیة آدم أحمد حسین. د 
D3399 طرطوس مقابل مؤسسة المیاه - الرمل  233811 0944 / 313511 043 داخلیة ثائر مھنا ونوس. د 
D3305 طرطوس المشبكة  311925 0933 / 225542 043 داخلیة جمال الدین احمد یوسف. د 
D1339 طرطوس جنور سیرونیكس -الحمرات  272141 0944 / 315881 043 داخلیة عبد الحمید صبح. د 
D1856 طرطوس الحمرات 844712 0933 / 218840 043 داخلیة حسن حسن. د 
D2129 طرطوس دلیة العمالیة قرب الصی -اللحودیة  329882 0944 / 318882 043 داخلیة یاسر احمد محمد . د 
D2075 طرطوس غرب حدیقة الباسل -بناء فندق افامیا  -شارع الثورة  621246 0944 / 228007 043 داخلیة محمد حیدر سالمة. د 
D3769 طرطوس الصفصافة 547095 0944 / 607588 043 داخلیة محمود علي سلیمان.د 
D3767 طرطوس شارع الثورة 292815 0988 / 212079 043 داخلیة سمیر محمود سلوم.د 
D3482 طرطوس مقابل صیدلیة حنا المال -الحمرات  838153 0933 / 323411 043 داخلیة معتز سلمان غنوم.د 
D3473 طرطوس شارع المالكي -المنشیة  580792 0933 / 314612 043 داخلیة محمود جمیل علي. د 
D3562 طرطوس القدموس 682939 0932 / 655733 043 داخلیة بسام سلمان حسن. د 
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D3576 طرطوس القدموس 006575 0992 / 656237 043 داخلیة أحمد مرشد ماریھ. د 
D3515 طرطوس شارع عبد الحمید الزھراوي -الغمقة الغربیة  403285 0932 / 311894 043 داخلیة أمجد میھوب محمود. د 
D3564 طرطوس كورنیش شرقي مقابل مدیریة السیاحة 690663 0955 / 355377 043 داخلیة عبد المنعم سلمان غالي. د 
D3572 طرطوس جانب العقاریة 945920 0933 / 212155 043 داخلیة تغرید علي مصطفى. د 
D3573 طرطوس شارع الوحدة مقابل فندق دانیال 016768 0994 / 321552 043 داخلیة نزھة ابراھیم المقعبري. د 
D0201 طرطوس قرب البنك العربي -مقابل محالت عروس  -شارع الثورة  654860 0944 / 323397 043 داخلیة عیسى داوود. د 
D2128 طرطوس جانب مؤسسة المیاه  - الرمل  220043 043 داخلیة عمار علي حرفوش . د 
D3581 طرطوس شارع الزھور 288141 0991 / 328712 043 داخلیة رابعة الجندي. د 
D5148 طرطوس دوار الشرطة العسكریة 903832 0933 / 323832 043 داخلیة خ یاسینعالء الدین الشی. د 
D5181 طرطوس شارع انطاكیة -المشبكة  316458 0944 / 311458 043 داخلیة یوسف محمود. د 
D2074 طرطوس أول سوق النسوان  - المشبكة العلیا  529076 0933 / 226441 043 أمراض الغدد الصم علي ابراھیم عیسى.د 
D5238 طرطوس مدخل سوق النسوان -المشبكة  587710 0968 / 230530 043 أمراض الغدد الصم إقبال حامد سلیمان. د 
D5287 طرطوس غرب قصر المحافظ -طرطوس شارع عدنان المالكي  727658 0932 / 321326 043 أمراض الغدد الصم ابتسام حاج حسین. د 
D4377 طرطوس بناء الحجار -شارع الثورة  -الحمرات  426812 0955 / 313501 043 لبیةق -داخلیة  عدنان عبد اهللا. د 
D1351 طرطوس بناء ملكي -المنشیة  420317 0933 / 220317 043 قلبیة -داخلیة  نایف عرنوق. د 
D3520 طرطوس طریق الرابطة -القدموس  580572 0933 / 657255 043 ھضمیة رامز سلمان عبود. د 
D2085 طرطوس دوار الشرطة العسكریة 310024 0944 / 326052 043 ھضمیة سامة بدورا. د 
D4676 طرطوس فوق بن العلبي -شارع الثورة دوار الشرطھ العسكري  442476 0933 / 316104 043 ھضمیة مدین علي محمد. د 
D0200 طرطوس شارع مار الیاس 222996 043 ھضمیة مصطفى تركماني. د 
D0584 طرطوس شارع ھنانو، مدرسة الكرامة 434619 0933 / 224619 043 ھضمیة یفةموسى خل. د 
D0732 طرطوس المشبكة 321320 043 ھضمیة عصام سلمان. د 
D0927 طرطوس شارع الثورة -المشبكة  315590 0944 / 315590 043 ھضمیة بسام دكروج.د 
D1328 طرطوس جمعیة العدالة -الكورنیش الشرقي  552171 0933 / 229363 043 ھضمیة محمود محمد رمضان. د 
D5131 طرطوس شارع الزھور -المشبكة  816640 0932 / 437835 043 ھضمیة مصطفى محمد مخلوف. د 
D4711 طرطوس شرق سوق الباعة -المشروع السابع  099598 0988 ھضمیة محمد مصطفى عبده. د 
D2581 طرطوس جانب البنك العربي - شارع الثورة  -المشبكة  521422 0932 / 325228 043 ھضمیة ممدوح بدرو. د 
D5145 طرطوس مدخل سوق النسوان -شارع الثورة  792730 0944 / 234880 043 ھضمیة إیاس غصة. د 
D2581 طرطوس جانب البنك العربي - شارع الثورة  -المشبكة  521422 0932 / 325228 043 ھضمیة ممدوح بدرو. د 
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D4056 طرطوس المشبكة العلیا 307374 0933 / 322877 043 جراحة صدریة محمد جابر شحادة.د 
D3788 طرطوس اللحودیة شمال شرق الصیدلیة العمالیة 371897 0988 / 227332 043 صدریة ھیام أحمد مھنا.د 
D4199 طرطوس مقابل بناء الوزان  - شارع الثورة  -مشتى الحلو  744320 0944 صدریة حسام رزوق. د 
D0391 طرطوس شارع الثورة قرب محالت عروس -المشبكة  222433 043 صدریة میادة العلي. د 
D0722 طرطوس مقابل فنق شاھین القدیم 323155 043 صدریة اعتدال بالل. د 
D1028 طرطوس فوق صیدلیة عبیر -دوار الغمقة  314135 0933 / 367378 043 صدریة محمد السودة. د 
D1346 طرطوس شارع ھنانو  -المشبكة  370803 0933 / 216265 043 صدریة الل فاطمة صالح ب. د 
D1337 طرطوس خلف صیدلیة مجید عرنوق -شارع الثورة  508110 0933 / 351771 043 صدریة حسین میھوب سلمان . د 
D4891 طرطوس شارع الزھور 308425 0932 / 235353 043 صدریة علي یوسف صالح. د 
D3527 طرطوس جانب سنتر الشاویش -الكورنیش الشرقي  365232 0933 / 363855 043 قلبیة محمد علي ماجد. د 
D3854 طرطوس جمعیة الزراعة شارع میسلون 238213 0988 / 329836 043 قلبیة شادي حسن محمد. د 
D0390 طرطوس مقابل ثانویة الكرامة -المشبكة  317279 043 قلبیة عیسى موسى. د 
D4666 طرطوس الحمرات شار النقل القدیم 443531 0933 / 313665 043 قلبیة د حبیبعلي محم.د 
D1323 طرطوس السودا 533569 0932 قلبیة ھیثم علي شاش. د 
D1315 طرطوس المنشبیة  225377 0944 / 210173 043 قلبیة ابراھیم درویش سلیمان. د 
D2140 طرطوس خلف الصیدلیة العمالیة  -اللحودیة  612196 0944 / 370193 043 قلبیة باسل عیسى ابراھیم . د 
D2102 طرطوس بنایة امین ابوعبید -المشبكة  438162 0944 / 230920 043 قلبیة ریاض اسعد سلیمان. د 
D2072 طرطوس دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  619510 0933 / 319510 043 قلبیة سعاد علي بدوي. د 
D3850 طرطوس اللحودیة شارع الثورة 446091 0955 / 310414 043 قلبیة دأحمد محمد أحم.د 
D0246 طرطوس شمال الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  559095 0933 / 225095 043 قلبیة رفعت محفوض فسخة. د 
D1388 طرطوس بناء انترادوس - دوار الشرطة 210427 0944 / 325600 043 قلبیة شریف یوسف أحمد. د 
D3301 طرطوس شرق سیرونكس - المشبكة العلیا  603205 0933 / 224537 043 قلبیة شحادة علي سالمة. د 
D1313 طرطوس فوق مطعم البتول -جانب الكراج  -القدموس  667966 0932 / 656585 043 قلبیة توفیق ابراھیم اسماعیل . د 
D1303 طرطوس فوق مخبر كریستینا للتصویر -ع ھنانو شار 450400 0944 / 215670 043 قلبیة جبرائیل جورج عزیزة . د 
D2073 طرطوس دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  319510 0944 / 319510 043 قلبیة حسن محمود علي. د 
D4463 طرطوس دوار امن الدولة -شارع الثورة  804655 0955 / 321642 043 قلبیة نعمان اسماعیل جبران. د 
D2399 طرطوس المشبكة 521120 043 لبیةق بسام جبور. د 
D5156 طرطوس شارع الوحدة -المشبكة  715533 0944 / 329669 043 قلبیة حسان الخواجة. د 
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D1330 طرطوس مقابل حدیقة الباسل - المشبكة العلیا  419419 0944 / 752316 043 جراحة اوعیة حسام عباس عطیھ. د 
D0203 طرطوس شارع الوحدة 414911 0933 / 317550 043 نسائیة و تولید نبیل عرنوق. د 
D0202 طرطوس شارع مار الیاس 670980 0944 / 225520 043 نسائیة و تولید سوسن األیوبي. د 
D0645 طرطوس شارع عبد المنعم ریاض 217211 043 نسائیة و تولید جنان زغیبة. د 
D3921  طرطوس القدموس 665909 0944 / 656888 043 نسائیة وتولید حفیظة سعد. د 
D0943 طرطوس مقابل قیادة موفقع طرطوس -خلف الصیدلیة العمالیة  -اللحودیة  265330 0933 / 311599 043 نسائیة و تولید ھیام خضر .د 
D0940 طرطوس )سوق النسوان ( المشبكة العلیا شارع انطاكیة  008910 0991 / 223320 043 نسائیة و تولید سلمان علي شاویش 
D0925 طرطوس خلف صیدلیة الیاسین - المشبكة العلیا  990335 0944 / 216997 043 نسائیة و تولید فاھي شمكیان.د 
D0894 طرطوس شرق مشفى جوریة -الفاخورة  323829 0933 / 216032 043 نسائیة و تولید ھالة داود.د 
D0921 طرطوس منى علي. جانب مخبر د  -رع الزھور شا 217424 0944 / 317424 043 نسائیة و تولید أحمد محمد ونوس.د 
D5068 طرطوس المشبكة -شارع الثورة  013180 0944 / 319090 043 نسائیة وتولید محمد یونس جمالھ. د 
D5062 طرطوس جانب صیدلیة الحسام -الشیخ سعد  593827 0955 / 751417 043 نسائیة وتولید نجوى علي. د 
D0893 طرطوس فوق مخبر غیاث حسن -المشبكة  406900 0944 / 323502 043 تولید نسائیة و فادي سمعان.د 
D0956 طرطوس شمال مشفى الحاج صالح -شارع الثورة  317028 0944 / 317018 043 نسائیة و تولید خلیل سلیمان.د 
D0945 طرطوس قابة المعلمینشارع یافا قرب ن -الحمرات  363484 0944 / 316073 043 نسائیة و تولید رزق اهللا سابا.د 
D1027 طرطوس ١ط -بنایة الضباط  -مقابل الشرطة العسكریة  851156 0932 / 310104 043 نسائیة و تولید ریم علي. د 
D1295 طرطوس جانب فندق كلیوبترا  –شارع الثورة  338607 0933 / 751437 043 نسائیة و تولید مازن حرفوش. د 
D0971 طرطوس شارع الثورة  363414 0933 / 215488 043 و تولید نسائیة انتصار درویش. د 
D4052 طرطوس المنشیة مقابل سوبر ماركت السوریتي فوق الو الملك 917750 0991 / 218616 043 نسائیة و تولید وائل مغربل. د 
D1300 رطوسط جنوب حدیقة الباسل 374364 0944 / 314398 043 نسائیة و تولید جوزیف الیاس الحاج . د 
D3783 طرطوس جنوب السنما سوق الحالقین 155313 0955 / 210639 043 نسائیة و تولید احمد حسن الدالي.د 
D3781 طرطوس المشبكة مجمع الحزاء االحمر 523182 0966 / 316493 043 نسائیة و تولید عدنان عبد الحمید خلیل.د 
D3893 طرطوس حي الھنكار جنوب مستوص الحسین 005049 0991 / 354856 043 نسائیة و تولید سلمان عبد اهللا الشمالي.د 
D3782 طرطوس مقابل البلدیة -دوار المحطة  -بانیاس  470852 0933 / 719843 043 نسائیة و تولید ھدى عبد الرحیم عثمان.د 
D3805 طرطوس دلیة الحیاةالمشبكة شارع الثورة فوق صی 818031 0932 / 319336 043 نسائیة و تولید جانیت شكرو. د 
D3849 طرطوس الصیدلیة العمالیة-اللحودیة  983315 0944 / 327312 043 نسائیة و تولید مصعب عیسى وطفة.د 
D3802 طرطوس شارع الزھور شمال الصیدلیة العمالیة 879413 0966 / 327166 043 نسائیة و تولید رباب احمد عالن. د 
D3803 طرطوس شارع ھنانو  230190 0944 / 319066 043 و تولیدنسائیة  فادي جبرائیل حنا. د 
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D1344 طرطوس مركز الحكمة  - مشفى الحكمة  558827 0933 / 222945 043 نسائیة و تولید فراس ندیم محي الدین . د 
D1391 طرطوس مقابل المطاحن -المشروع السادس  469052 0933 / 211657 043 نسائیة و تولید وداد یونس زلف. د 
D2774 طرطوس بناء انترادوس -دوار الشرطة  -شارع الثورة  409036 0944 / 224132 043 نسائیة و تولید رحاب حیدر. د 
D1310 طرطوس جنوب الشرطة العسكریة  -شارع الثورة  411724 0944 / 325963 043 نسائیة و تولید منار نعمان عیسى. د 
D1742 طرطوس شرق الصیدلیة العمالیة  -شارع الثورة  200920 0933 / 316916 043 نسائیة و تولید سحر محمد مصطفى. د 
D1308 طرطوس المشبكة  283139 0933 / 323365 043 نسائیة و تولید قصي عیسى عثمان. د 
D3360 طرطوس قرب مقھى الطاحونھ 442935 0944 / 317760 043 نسائیة و تولید عمید یوسف قبالن.د 
D1324 طرطوس مركز طفل األنبوب - مشفى الحكمة  200438 0966 / 220025 043 نسائیة و تولید مخائیل نزار یوسف. د 
D4659 طرطوس قرب كنیسة السیدة -شمال غرفة التجارة  412367 0933 / 312919 043 نسائیة و تولید لمیس محسن ابراھیم. د 
D3213 249505 0933 / 228260 043 نسائیة و تولید فادي وجیھ شدود. د . خلف صیدلیة -المشبكة العلیا   طرطوس الحیاة 
D3206 طرطوس مقابل كنیسة دانیال -شارع الكرامة  550969 0944 / 326753 043 نسائیة و تولید رنا عدنان حربا. د 
D1390 طرطوس المشبكة شرق سیرونیكس 367630 0944 / 321630 043 نسائیة و تولید ایمن محمد نبھان. د 
D1384 طرطوس مقابل امن دولھ - شارع اسكندرون  731303 0944 / 362401 043 نسائیة و تولید لیس جرجس محفوضا. د 
D1345 طرطوس حصن البحر 447260 0955 / 602093 043 نسائیة و تولید سھیر احمد جدید. د 
D1396 طرطوس مار الیاس 410150 0933 / 316537 043 نسائیة و تولید مروان محمد منصور. د 
D2078 طرطوس الكورنیش الشرقي 886860 0988 / 217384 043 نسائیة و تولید ھالة محمود ابراھیم.د 
D2070 طرطوس بناء المایكو -مقابل ثانویة الكرامة  -المشاة  224465 0944 / 322944 043 نسائیة و تولید وائل علي تفاحة. د 
D2131 طرطوس فوق صیدلیة الیاسین  - المشبكة العلیا  782625 0932 / 216742 043 نسائیة و تولید جمانة محمد علي . د 
D3910 طرطوس مشفى الحیاة الطبي التخصصي -القدموس  637301 0933 / 656588 043 نسائیة و تولید عماد شاكر حسن.د 
D2113 طرطوس رمانة المشایخ 754534 0933 / 650067 043 نسائیة و تولید یونس حسن علي.د 
D3496 طرطوس البرانیة 757156 0944 / 310811 043 نسائیة و تولید باح محمد شاھینص.د 
D2068 طرطوس جنوب حدیقة عباس 228142 0944 / 228141 043 نسائیة و تولید أحمد محي الدین معال . د 
D2067 طرطوس المشبكة العلیا  432709 0933 / 225454 043 نسائیة و تولید سامي معال الضابط. د 
D2130 طرطوس فوق صیدلیة ھالة بشور -شرقي مصرف التسبیف الشعبي  534834 0933 / 537600 043 نسائیة و تولید حسین حسن احمد . د 
D2090 طرطوس طریق عام دریكیش -الرابیة  746454 0988 / 223124 043 نسائیة و تولید عبیر احمد رقماني. د 
D2096 طرطوس جانب الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  384425 0944 / 229220 043 نسائیة و تولید لؤي جرجس سارة. د 
D2101 طرطوس قرب مملكة الطیور -المشبكة  926007 0933 / 220896 043 نسائیة و تولید یوسف محمد العلي.د 
D2100 طرطوس مقابل مصرف التوفیر -القدموس  609683 0944 / 656677 043 نسائیة و تولید نجیبة محمود عیسى. د 
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D4439 طرطوس الكورنیش الشرقي 397078 0964 / 314767 043 نسائیة و تولید منى احمد سلیمان. د 
D2109 طرطوس مقابل مكتبة السوریتي -الصالحیة  316227 0933 / 316227 043 نسائیة و تولید سالم سلیمان الحصیني. د 
D2081 طرطوس أول سوق النسوان  - المشبكة العلیا  639577 0933 / 226442 043 نسائیة و تولید نعم محمد یونس. د 
D3494 طرطوس شرقي المحكمة -دوار االنشاءات   852434 0932 / 229434 043 نسائیة و تولید باسل محمد نده.د 
D3499 طرطوس بناء كھرباء أوغاریت -شارع الثورة  568559 0966 / 355567 043 نسائیة و تولید منى یونس. د 
D2396 طرطوس خلف قصر المحافظ 394837 0933 / 324358 043 نسائیة و تولید أحمد یوسف معروف. د 
D3474 طرطوس المشبكة العلیا 414670 0933 / 327270 043 نسائیة و تولید محمد حسن دیوب. د 
D3563 طرطوس لعمالیة اللحودیة غرب الصیدلیة ا 703018 0933 / 214881 043 نسائیة و تولید وسام نصر ابراھیم. د 
D3570 طرطوس ٢ش عدنان المالكي بنایة شعبة التجنیدط  692601 0944 / 322429 043 نسائیة و تولید محمد نبیل مصطفى خلیل. د 
D3546 طرطوس القدموس الشارع الرئیسي 876479 0933 / 655144 043 نسائیة و تولید علي شعبان حسن. د 
D0888 طرطوس جمعیة االنشاءات مقابل المعھد المتوسط الصناعي االول 446076 0992 / 349298 043 یدنسائیة و تول حاتم البودي.د 
D3560 طرطوس مجمع سخیة -المشبكة  643452 0988 / 316525 043 نسائیة و تولید شیرین محمود حیدر. د 
D3748 طرطوس صیدلیة العمالیةشمال ال -اللحودیة  316769 0944 / 316769 043 نسائیة و تولید لبنى اسعد. د 
D3963 طرطوس الثورة جانب بنك بیمو   شارع 899335 0955 / 215939 043 نسائیة و تولید محمد سلیمان أحمد. د 
D3920 طرطوس المشبكة العلیا 323760 0988 / 329493 043 نسائیة و تولید دیمة حسین. د 
D5116 طرطوس غرب حدیقة الباسل 679368 0933 / 328036 043 نسائیة و تولید فادي رامي دبیات. د 
D3458 طرطوس طرطوس 755987 0988 نسائیة و تولید ابتسام الكریم. د 
D4073 طرطوس دوار الشرطة العسكریة 517281 0932 / 323832 043 نسائیة و تولید امل شربا. د 
D5144 طرطوس بناء میرزا -المشبكة  294141 0933 / 235299 043 نسائیة و تولید عاصم الصالح. د 
D5182 طرطوس جنوب شرق دوار الشرطة العسكریة -شارع الثورة  537532 0933 / 323398 043 نسائیة و تولید سامر داود. د 
D5196 طرطوس مقابل المصرف الزراعي - الصفصافة  707620 0955 / 607620 043 نسائیة وتولید دیانا عجوز. د 
D5236 طرطوس سوق النسوان - المشبكة العلیا  559322 0955 / 210127 043 لیدنسائیة وتو لؤي سلوم. د 
D5254 طرطوس جانب حلویات القدموس -القمصة  472474 0933 / 801822 043 نسائیة وتولید أمیمة سلوم. د 
D5269 طرطوس مدخل سوق النسوان -شارع الثورة  859525 0988 / 325435 043 نسائیة وتولید خلود ھزیم. د 
D5270 طرطوس مدخل سوق النسوان -المشبكة  411579 0999 / 318117 043 نسائیة وتولید نوال غنام. د 
D4780 طرطوس شمال الصیدلیة العمالیة -شارع الزھور  805026 0937 / 325420 043 جراحة عصبیة ایمان عدنان علي. د 
D0590 طرطوس جنوب مؤسسة الكھرباء حي القصور، 324850 043 جراحة عصبیة عصام عیسى سلمان. د 
D0841 طرطوس بناء فندق انترادوس -الثورة  515171 0933 / 323370 043 جراحة عصبیة ثائر خضر. د 
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D1052 طرطوس مجمع عمریت - غرب الساعة  -المشبكة  306345 0933 / 312568 043 جراحة عصبیة محمد ابراھیم محفوض. د 
D2296 طرطوس مجمع الحذاء االحمر 672060 0947 / 223023 043 احة عصبیةجر محمد عبد الحمید خلیل. د 
D3758 طرطوس شارع االحذیة -جانب مدرسة الكرامة  -مركز المشبكة  410222 0933 / 328790 043 جراحة عصبیة محمود احمد حسن. د 
D2086 طرطوس جمعیة المعلمین -كورنیش شرقي  753088 0944 / 217409 043 جراحة عصبیة نوار میخائیل قسیس. د 
D2095 طرطوس المنشیھ 326197 043 جراحة عصبیة یحیى محمد ابراھیم. د 
D2103 طرطوس شرق الصیدلیة العمالیة -شارع الثورة  371642 0944 / 318735 043 جراحة عصبیة محمد محمود علي.د 
D0960 طرطوس شارع ھنانو 321732 043 عصبیة عصام معوض. د 
D3361 طرطوس شرق الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  221149 0944 / 396204 043 عصبیة اھیم سلمان باللابر. د 
D0883 طرطوس جانب صیدلیة الحیاة  -دوار الساعة  -المشبكة  418209 0944 / 318817 043 عصبیة ھیفاء برھوم. د 
D2119 طرطوس ٢ط -بناء بنك بیمو  - شارع الثورة 883992 0944 / 317992 043 عصبیة ریان شھدا صدقني.د 
D3808 طرطوس شارع الثورة قرب دوار الشرطة 397913 0945 / 330063 043 عصبیة عبد الكریم علي زینة. د 
D3519 طرطوس تشرین ٦جنوب مدرسة  -المشبكة  525260 0944 / 318620 043 عصبیة سعد اهللا ابراھیم. د 
D3497 طرطوس جنوب حدیقة الباسل -شارع القدموس  - المشبكة العلیا  507097 0933 / 215529 043 عصبیة محمود مصطفى جمعة. د 
D5187 طرطوس مجمع داؤد التجاري -المشبكة  0949230966 / 235622 043 عصبیة سوسن سلمان علي. د 
D0048 طرطوس راتجانب مكتب الیوسف للسیا -شارع الثورة  434789 0933 / 317339 043 غدد صم وسكري ماھر خضر. د 
D3785 طرطوس شارع الثورة.المشبكة 683410 0932 / 229103 043 غدد صم وسكري علي أحمد ونوس.د 
D4381 طرطوس جنوب المصرف التجاري السوري -شارع عدنان المالكي  420097 0933 / 222629 043 غدد صم وسكري منى ابراھیم المحمد.د 
D3747 طرطوس قرب نادي فتاة الریاضي -حي الغدیر  663959 0999 / 367044 043 غدد صم وسكري وفاء محمود دیب. د 
D3816 طرطوس مقابل الشرطة العسكریة -شارع الثورة  224699 0932 / 327022 043 غدد صم وسكري نھلة محمد الحاج صالح.د 
D4053 طرطوس مالیةجنوب الصیدلیة الع 944394 0932 / 213396 043 غدد صم وسكري ممدوح ابراھیم حسن.د 
D1051 طرطوس المشبكة 322013 0944 / 225560 043 غدد صم وسكري وائل محمد دندة. د 
D0376 طرطوس تحت صندوق توفیر البرید -المنشیة  514754 0992 / 225976 043 غدد صم وسكري عیسى حداد.د 
D5132 طرطوس حدیقة الباسل جنوب -المشبكة  0966628762 / 235181 043 غدد صم وسكري دیمة احمد. د 
D1858 طرطوس غرب قصر المحافظ - البرانیة  612665 0933 / 210666 043 غدد صم وسكري غسان محمود. د 
D5146 طرطوس غرب ثانویة الكرامة -شارع ھنانو  580994 0966 / 324925 043 غدد صم وسكري محمد ھالل رستم. د 
D2150 طرطوس مقابل سیرونكس -الحمرات  671563 0933 / 312971 043 ماتیزممفاصل ورو نادیا عبد اللطیف اسماعیل.د 
D0245 طرطوس مقابل فندق دانیال  -شارع الوحدة  414922 0933 / 316126 043 أمراض جھاز التنفس ھیثم عرنوق. د 
D1331 طرطوس ريخلف المصرف العقا -مار الیاس  188690 0933 / 322190 043 امراض الكلیة كفاح حسین حسین. د 
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D5185 طرطوس قرب محمصة العنازة -المشبكة  244228 0932 امراض الكلیة محمود عبد الكریم العلي. د 
D0911 طرطوس جنوب حدیقة الباسل 329305 0944 / 315660 043 رومتیزم ندى زغیبي.د 
D0961 طرطوس شارع ھنانو -المشبكة  641860 0944 / 329259 043 رومتیزم أحمد بدران 
D4163 طرطوس خربة المعزة 298066 0932 / 625432 043 طب عام غسان أحمد علي.د 
D0480 طرطوس القدموس 682717 0933 / 605114 043 طب عام ابراھیم عباس عیسى. د 
D3373 طرطوس صابا 282806 0966 / 840163 043 طب عام بشرى مخائیل نصر 
D2106 طرطوس الصفصافة الریحانیة 837397 0933 / 855199 043 طب عام عیسى الیاس حنا.د 
D3476 طرطوس كرتو 230890 0933 / 637888 043 طب عام غسان سیف الدین صالح. د 
D4664 طرطوس الصالحیة 875331 0933 / 321117 043 طب عام احمد علي مھنا.د 
D4048 طرطوس الصفصافة ناحوت 609252 0944 / 606252 043 طب عام احمد علي محمود.د 
D4049 طرطوس الصفصافة وادي الماس 983461 0933 / 606719 043 طب عام ایمن علي الخطیب.د 
D4515 طرطوس قریة الحسنة - ناحیة كرتو  285677 0933 / 635975 043 طب عام محمد عبد الحمید جري. د 
D4519 طرطوس الغمقة الغربیة 241105 0932 / 359310 043 طب عام عصام میھوب. د 
D3799 طرطوس كرتو 414898 0933 / 635342 043 طب عام ضیاء الدین عبدو حیدر. د 
D3471 طرطوس السودة -كرتو  064783 0933 / 635960 043 طب عام حبیب محمود حسن. د 
D3502 طرطوس ترادوسبناء فندق ان -دوار الشرطة العسكریة  -شارع الثورة  867247 0933 / 321247 043 طب عام احمد محمود ابراھیم. د 
D3571 طرطوس خلف السیریاتیل حي القصور 280640 0933 / 223634 043 طب عام سامر مطانیوس الحایك. د 
D3544 طرطوس ناحوت-الصفصافة 359582 0933 / 605245 043 طب عام غسان یوسف اسماعیل. د 
D3557 طرطوس رالمنطا 300946 0933 / 755266 043 طب عام بھاء الدین محمد سلوم. د 
D3478 طرطوس القمصیة 366590 0944 / 800660 043 طب عام سمیر سلیمان عمران. د 
D4346 طرطوس شارع العریض -حدیقة الطالئع  291654 0944 / 354000 043 طب عام ایمان مراد. د 
D3247 طرطوس شارع كفران -النقیب  330055 0932 / 665562 043 طب عام عباس عباس. د 
D3548 طرطوس الروضھ الساحة الرئیسیة 511290 0933 / 611290 043 طب عام عازار جبرائیل عویجان .د 
D3484 طرطوس مشتى الحلو 580169 0944 / 580169 043 طب عام جھاد جمیل حنا.د 
D5286 طرطوس خلف الفرن -الشیخ سعد  -طرطوس  590329 0938 / 337793 043 طب عام سلیمان خضور. د 
D5285 طرطوس برمانة المشایخ -طرطوس  639220 0931 / 651071 043 طب عام صي الخطیبق. د 
D4776 طرطوس مقابل فندق دانیال -شارع الوحدة  -المشبكة  928857 0933 / 322857 043 صحة عامة مریم درویش. د 
D4670 طرطوس بسماقة 691437 0933 / 750270 043 طب اسرة محمد علي زھیا. د 
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D2097 طرطوس خربة الفرس  301467 0933 / 845067 043 طب اسرة سان محمد داووداح. د 
D4890 طرطوس شمال دوار الفقاسة -مجمع البدر  803603 0931 طب اسرة لبنى اسماعیل احمد. د 
D3891 طرطوس الشیخ سعد 254813 0932 / 349407 043 طب اسرة میساء نیصافي. د 

D3483 معرض سیارات  -مشروع البدر التجاري السكني  -دوار الرابیة  251877 0933 / 313150 043 سرةطب أ عبد اهللا عثمان حمود.د
 طرطوس المنار 

D5163 طرطوس جانب مقصف قصر الماس -ناحوت  523886 0988 / 605531 043 طب اسرة منال فریرة. د 
D3807 طرطوس وق صیدلیة رامي حماددوار الشرطة ف 443322 0967 / 321762 043 جراحة اوعیة مائز شلوف.د 
D2121 طرطوس بناء مشفى حاج صالح -شارع الثورة  314229 0999 / 216918 043 أمراض دم وأورام نافع محمد عبد الرحمن. د 
D4054 طرطوس شمال مصرف التسلیف غرب امن الدولة 309493 0933 / 313188 043 أمراض دم وأورام ضحى محمد طیارة.د 
D0923 طرطوس خلف سینما العباسیة  -المشبكة  253365 0944 / 367807 043 أمراض دم وأورام طیبعلي خ. د 
D5263 طرطوس جنوب دوار أمن الدولة  -شارع الثورة  541025 0964 / 353743 043 أخصائي تغذیة عھد حمود. د 
            

         شبكة أطباء صافیتا
Code المحافظة نوانالع الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D1382 طرطوس الساحة الشرقیة فوق صیدلیة سحر -صافیتا  536799 043 أطفال جمیلة سلیمان. د 
D0949 طرطوس ساحة دریكیش  -صافیتا  446883 0955 / 523969 043 أطفال غسان أبو دیب.د 
D1031 طرطوس فوق حلویات الجالل  - یة الساحة الشرق -صافیتا  534166 0991 / 535994 043 أطفال علي محمد غانم. د 
D1378 طرطوس مقابل سندس - الساحة الشرقیة  -صافیتا  339341 0944 / 525953 043 أطفال محمد علي سلمان. د 
D3487 طرطوس الحي الشرقي -صافیتا  618151 0944 / 538419 043 أطفال قیس ابراھیم جرجس. د 
D3552 طرطوس صافیتا بویضة السویقات 156266 0933 / 806180 043 أطفال سالم یوسف خطیب. د 
D2539 طرطوس مقابل المؤسسة -ساحة دریكیش  -صافیتا  531314 0933 / 531314 043 أطفال ابراھیم مرھج. د 
D5033 الالذقیة فوق صیدلیة االمل - الساحة الشرقیة  -صافیتا  805609 0932 / 525207 043 أطفال صبا مرعي. د 
D4777 طرطوس شرقي الكراجات -صافیتا  702704 0993 / 526727 043 جراحة بولیة وتناسلیة منصورفادي . د 
D2139 طرطوس الساحة الشرقیة  -صافیتا  531509 0933 / 531509 043 جراحة بولیة وتناسلیة كمال محمود عمران . د 
D1915 طرطوس الساحة الشرقیة - صافیتا الشرقیة  435622 0933 / 521500 043 جراحة بولیة وتناسلیة محسن محمود احمد. د 
D0305 طرطوس جانب مصرف التسلیف -مركز صافیتا الطبي  -صافیتا  5543033 031 جراحة بولیة وتناسلیة عبداهللا بركات. د 
D1352 طرطوس مقابل المؤسسة االستھالكیة - الساحة الشرقیة  -صافیتا  531170 0933 / 523394 043 جراحة عامة مجد صالح. د 
D4517 طرطوس تركب -صافیتا  482192 0955 / 511024 043 جراحة عامة بسام دوالت. د 
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D1320 طرطوس قرب تكسي االسد -الحي الشرقي  - صافیتا 411466 0991 / 535441 043 جراحة عامة حسن یوسف سقور. د 
D2138 طرطوس بنایة الدكتور یافع علي - الساحة الشرقیة  -ا صافیت 532238 043 / 524604 043 جراحة عامة براءة صالح ابراھیم. د 
D2023 طرطوس جانب محالت االرز -صافیتا  683494 0966 / 539760 043 جراحة عظمیة علي جمیل ضاحي. د 
D3974 طرطوس الحي الشرقي مقابل نقلیات القدموس  –صافیتا  631180 0957 / 2119856 043 جراحة عظمیة میشیل سمعان. د 
D2937 طرطوس فوق صیدلیة رجاء -نزلة الكراج  -صافیتا  356820 0966 / 535125 043 جراحة عظمیة حسن یوسف یوسف. د 
D1370 طرطوس الحي الشرقي -صافیتا  310460 0933 / 532262 043 جراحة عظمیة خضر عزیز محمد. د 
D1369 طرطوس شرق مدخل الكراج -ا صافیت 266753 0944 / 538753 043 جراحة عظمیة نسیم علي یوسف. د 

D5220 
نجم الدین سلیمان عبد . د

 طرطوس بناء حوریة -المقلع  -الدریكیش  0969394247 / 566620 043 جراحة عظمیة الكریم

D0913 طرطوس الساحة الشرقیة مقابل الجمعیة السوریة  -صافیتا  265374 0944 / 593059 043 أذن أنف حنجرة ظریف أشقر.د 
D1354 طرطوس جانب مصرف التسلیف -صافیتا  971152 0988 / 521962 043 أذن أنف حنجرة فارس احمد رقماني. د 
D1341 طرطوس ج الكنیسة-ساحة دریكیش  -صافیتا  607292 0944 / 532026 043 أذن أنف حنجرة خلیل فھد دیب. د 
D1363 طرطوس فوق صیدلیة سحر -ساحة دریكیش  -صافیتا  647279 0932 / 522491 043 أذن أنف حنجرة باسل مالك محمود. د 
D1385 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  791103 0944 / 525333 043 أذن أنف حنجرة حسان عیسى شلھوب. د 
D3592 طرطوس مجد البستان  -صافیتا  622644 0945 / 808644 043 أذن أنف حنجرة عواطف ابراھیم صبح. د 
D0892 طرطوس مقابل صیدلیة الشرق -ساحة دریكیش  -صافیتا  893670 0988 / 525946 043 أسرة طب جیھان عیسى.د 
D4677 طرطوس صافیتا عین حفاض 654136 0966 / 531369 043 جراحة عصبیة سلیمان محمود العلي 
D5277 طرطوس صافیتا 614244 0988 / 528330 043 جراحة عصبیة مجد أحمد. د 
D0900 طرطوس فوق صیدلیة سحر كتوب - الساحة الشرقیة  -صافیتا  471264 0932 / 524895 043 یةعصب سالمي عباس.د 
D1371 طرطوس مقابل سندس-لساحة الشرقیة -صافیتا ا 409640 0932 / 524524 043 عصبیة وھیب حامد ابراھیم. د 
D4672 سطرطو صافیتا بیت عمران 829485 0932 / 539485 043 داخلیة محمد عدنان خلیل 
D1054 طرطوس جانب المؤسسة االستھالكیة - الساحة الشرقیة  -صافیتا  875441 0988 / 523484 043 داخلیة سھى جرجس.د 
D4523 طرطوس مقابل تكسي فادي -جانب الكراج  -صافیتا  982183 0932 / 532713 043 داخلیة نزیھ علي علي. د 
D0903 طرطوس بنایة الوزان -شرقي مصرف التسلیف  -صافیتا  532644 0944 / 524170 043 داخلیة أكرم جبور.د 
D2923 طرطوس صیدلیة رجاء -نزلة الكراجفوق  -صافیتا  995226 0988 / 530980 043 داخلیة محمد محمود یوسف. د 
D1349 طوسطر ج صیدلیة مروان - الساحة الشرقیة  -صافیتا  302311 0933 / 533080 043 داخلیة أیمن أحمد بشالوي. د 
D1377 طرطوس شرق الكراجات -الحي الشرقي  -صافیتا  534499 0933 / 534499 043 داخلیة عبد الھادي ماجد خلیل. د 
D1375 طرطوس الساحة الشرقیة  -صافیتا  472487 0932 / 531086 043 داخلیة نادر سلیمان الحوراني. د 
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D1373 طرطوس قرب السرایا -الشارع الرئیسي  - صافیتا 476097 0944 / 525074 043 داخلیة ندیم صالح سلیمان. د 
D3525 طرطوس المشبكة -صافیتا  253289 0933 / 806431 043 داخلیة ریم حسن دیوب. د 
D2136 طرطوس بویضة السویقات -صافیتا  078212 0933 / 805648 043 داخلیة ایمان اسعد محمد . د 
D3761 طرطوس راس الخشوفة وفرق الزیتونة -صافیتا  660440 0944 / 807776 043 داخلیة منذر حسن صقر.د 
D2127 طرطوس مقابل المقبرة - الساحة الشرقیة  -صافیتا  534229 0933 / 534229 043 داخلیة یاسر علي محمد. د 
D3523 طرطوس صافیتا  955203 0991 / 808488 043 داخلیة مازن عبد الرحمن ابراھیم. د 
D3559 طرطوس صافیتا تركب 767865 0944 / 510033 043 داخلیة منصورحسن احمد . د 
D5197 طرطوس خلف بنك بیمو -شارع الثورة  136896 0992 / 219554 043 داخلیة ایمن سلمان محمود. د 
D5232 طرطوس جانب سنتر المدینة -صافیتا الكراج  684201 0933 / 528144 043 داخلیة عبیر أحمد رمضان. د 
D2135 طرطوس صافیتا  684958 0944 / 510240 043 جراحة عامة یونس صالح یونس . د 
D2151 طرطوس الساحة الغربیة  -الشارع العام  -صافیتا  699442 0988 / 523936 043 جراحة عامة عمار الیاس طیار . د 
D3314 سطرطو جب االملس -صافیتا  682714 0955 / 812390 043 جراحة عامة یوسف حسن حمدان 
D5002 طرطوس فوق صیدلیة انعام فراشة -الحي الشرقي  605572 0933 / 526878 043 جراحة عامة رام عبد المسیح دیب. د 
D2149 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  611995 0932 / 538532 043 جراحة عظمیة فؤاد غانم غانم . د 
D1357 طرطوس لسرایامقابل ا -صافیتا  521595 043 جلدیة زھیر حسین. د 
D4513 طرطوس تركب -صافیتا  496399 0933 / 537310 043 جلدیة زینة جمال. د 
D0939 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  532739 043 جلدیة توفیق طنوس.د 
D2148 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  505473 0991 / 523115 043 جلدیة سامیة یونس عبد الحمید . د 
D2105 طرطوس قرب السرایا الشارع الرئیسي -صافیتا  535561 0944 / 535270 043 جلدیة میر محمود ابراھیمس. د 
D3485 طرطوس مقابل ازیاء االرز -الشرقیة  -صافیتا  332265 0932 / 534975 043 جلدیة سلمان علي محمد.د 
D3500 طرطوس صافیتا الشرقیة 641268 0955 / 537361 043 عینیة رامي الصائغ. د 
D0948 طرطوس مواجھ المصرف العقاري -شارع الكورنیش  -صافیتا  422821 0933 / 522821 043 عینیة سھى غانم.د 
D1319 طرطوس قرب تكسي االسد-الحي الشرقي -صافیتا  905423 0932 / 535441 043 عینیة دمیانا سعد الدین. د 
D3306 طرطوس فوق مطبعة البرج - الساحة الشرقیة  -صافیتا  505756 0944 / 538535 043 عینیة طوني مخائیل سمعان. د 
D1374 طرطوس مقابل المقبرة -صافیتا  859944 0932 / 533221 043 عینیة فؤاد احمد بركات. د 
D1336 طرطوس فوق صیدلیة نسرین عبد اهللا -صافیتا  315814 0966 / 530599 043 عینیة منیر عیسى محمد. د 
D1347 طرطوس مقابل سندس -الساحة الشرقیة - صافیتا 525641 0944 / 531930 043 صدریة سلیمان الخوري طوني. د 
D4347 طرطوس بناء صندوق توفیر البرید -صافیتا  535214 0944 / 535214 043 ھضمیة احمد كامل احمد. د 
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D2141 طرطوس لشرقیة الساحة ا -صافیتا  536038 0944 / 531582 043 ھضمیة محمد احمد محمد . د 
D3209 طرطوس شارع جول جمال -الحي الشرقي  -صافیتا  517469 0944 / 531955 043 ھضمیة غیث أحمد جمال. د 
D5278 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  246957 0968 / 525351 043 ھضمیة عدنان قریطم. د 
D1358 طرطوس الساحة الشرقیة  - صافیتا 522782 0944 / 522782 043 قلبیة صالح حسن احمد. د 
D2143 طرطوس الساحة الشرقیة  -صافیتا  580745 0944 / 523744 043 نسائیة وتولید سھیل زكي دعكور . د 
D1217  طرطوس شارع عین الحداد -الساحة الشرقیة  776899 0933 / 522026 043 نسائیة وتولید فادیة محمد . د 
D4344 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  391949 0933 / 533205 043 نسائیة و تولید نھى محمد. د 
D3586 طرطوس فوق صیدلیة سحر كتوب - الساحة الشرقیة  -صافیتا  892510 0999 / 812702 043 نسائیة وتولید رجاء موسى خشف.د 
D2144 طرطوس بل صیدلیة لینا مقا - الساحة الشرقیة  -صافیتا  688830 0932 / 523744 043 نسائیة وتولید رؤى حسن . د 
D0453 طرطوس طریق دریكیش -مقابل الكراجات  - الساحة الشرقیة  -صافیتا  396995 0933 / 523923 043 نسائیة وتولید عدنان حسن حسن . د 
D2123 سطرطو مفرق الزیتونة  -رأس الخشوقة  -صافیتا  350589 0933 / 805495 043 نسائیة وتولید محمد سلیمان سعید . د 
D2091 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  738938 0988 / 8567 043 نسائیة وتولید لینا حبیب ندور. د 
D0966 طرطوس الحي الشرقي الشارع العام غرب مؤسسة سندس -صافیتا  682024 043 / 537910 043 نسائیة وتولید رامي یعقوب.د 
D0950 طرطوس الحي الشرقي -صافیتا  811757 043 / 537282 043 نسائیة وتولید عزام خلوف.د 
D1413 طرطوس صافیتا 455503 0933 / 521166 043 نسائیة وتولید شادیة كامل حسامو. د 
D3894 طرطوس صافیتا شرق الكراج الجدید 521968 0944 / 521968 043 نسائیة وتولید یافع محمد علي.د 
D1376 طرطوس مقابل مدخل الكراج -الشارع العام  -صافیتا  330597 0933 / 530030 043 نسائیة وتولید طالب احمد اسماعیل. د 
D1372 طرطوس مقابل حلویات الشرق -ساحة دریكیش -صافیتا  322044 0944 / 535155 043 نسائیة وتولید خالد علي شموس. د 
D1383 طرطوس قرب مفرق الثانویة الصناعیة -ة الشرقی -صافیتا  310295 0944 / 532844 043 نسائیة وتولید اریج محمود صالح. د 
D1327 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  313791 0933 / 533224 043 نسائیة وتولید منى غانم. د 
D1356 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  530223 0933 / 530220 043 نسائیة وتولید سلمى حسین. د 
D5180 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  490160 0992 / 527707 043 نسائیة و تولید ریم شحادة. د 
D5195 طرطوس الساحة الشرقیة -صافیتا  646561 0994 / 539760 043 نسائیة وتولید عھد ضاحي. د 
D3486 طرطوس شرقي الكراج -صافیتا  789108 0944 / 538605 043 طب عام علي عزیز محمد. د 
D3509 طرطوس مشتى الحلو -صافیتا  580415 0944 / 582273 043 طب عام جرجس جمیل صباغ.د 
D3768 طرطوس صافیتا ساحة دریكیش فوق صیدلیة سحركتوب 530770 0988 / 530770 043 طب عام نجاح علي حجل.د 
D3843 طرطوس صافیتا تركب 543805 0932 / 510070 043 طب عام فواز المقدم.د 
D2080 طرطوس قلعة غرة -صافیتا  618680 0944 / 7545666 043 طب عام جان شحادة یوسف. د 
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D2069 طرطوس دیر الملوعة -صافیتا  770211 0955 / 582860 043 طب عام علي موسى یوسف. د 
D5064 طرطوس الشیخ یونس -صافیتا  406607 0988 / 536607 043 طب عام ماجد حیدر. د 
D0899 طرطوس مقابل صیدلیة الشرق -ساحة دریكیش  -یتا صاف 782808 0933 / 525946 043 طب عام سھیل محمد. د 
D3926 طرطوس الحي الشرقي  -صافیتا  205542 0933 / 525891 043 طب عام كفى شفیق طنوس. د 
            

         شبكة أطباء دریكیش
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D1360 طرطوس حي المقلع بناء حوریة -دریكیش  770423 0933 / 564909 043 جرةأذن أنف حن ایاد محمود العلي. د 
D3566 طرطوس ١٨منزل- دریكیش حي الشھباء  168121 0993 / 564568 043 أذن أنف حنجرة حسن محمد صالح. د 
D4451 طرطوس السوق التحتاني -دریكیش  760980 0933 / 564866 043 عصبیة زھران محمود طالب.د 
D1521 طرطوس مدخل الكراج  -حي المقلع  -دریكیش  944486 0944 / 565615 043 داخلیة فادي علي خضور .د 
D2311 طرطوس جانب الكراجات -حي المقلع  -دریكیش  509908 0992 / 566721 043 داخلیة محمد علي ابراھیم. د 
D3551 طرطوس المقلع مدخل الكراجدریكیش حي  726728 0932 / 565425 043 داخلیة أیمن سلمان رمضان. د 
D2082 طرطوس بناء المالیة -دریكیش  481266 0933 / 564177 043 داخلیة منصور احمد حسن 
D5060 طرطوس بناء حوریة -حي المقلع  -دریكیش  795995 0944 / 567501 043 جلدیة ادیب طیارة. د 
D1316 طرطوس ساحة الشیخ منصور  -دریكیش  326580 0955 / 565180 043 جراحة عامة سامر محمد اسماعیل . د 
D3216 طرطوس المقلع -دریكیش  146657 0990 / 566722 043 جراحة عامة شادي محمد سلیمان. د 
D3555 طرطوس دریكیش عین الذھب 750731 0955 / 220034 043 جراحة عامة عبد الرحمن ابراھیم محمود. د 
D5234 طرطوس الدریكیش بمحصر 0994819423 / 563713 043 جراحة عامة كمال علي حمود. د 
D4201 طرطوس مدخل الكراج -دریكیش  362273 0932 / 564508 043 أطفال روال كامل الخطیب. د 
D0959 طرطوس المقلع بنایة حوریة -دریكیش  267922 0955 / 564401 043 أطفال سعاد منصور.د 
D1343 طرطوس مدخل الكراج -حي المقلع  -دریكیش  798112 0955 / 565615 043 اطفال عبیر محمد ابراھیم. د 
D3547 طرطوس دریكیش شارع عبد المنعم ریاض 810481 0944 / 060270 043 أطفال محمود سلیم اسبر. د 
D4667 طرطوس دریكیش حي المقلع  491993 0933 / 567299 043 جراحة بولیة و تناسلیة حمزه قاسم علي.د 
D1398 طرطوس بناء حوریة -حي المقلع  -دریكیش  877285 0933 / 561662 043 جراحة بولیة ین علي عیسىمحي الد. د 
D2110 طرطوس المقلع مقابل الكراج -دریكیش  885395 0966 / 561990 043 طب عام صالح شعبان عبد اهللا. د 
D4712 طرطوس شارع جمیل بثینة -السكنیة الجمعیة  -دریكیش  430273 0999 / 563666 043 طب عام ھبا حیدر صالح.د 
D1314 طرطوس المفلح -دریكیش  994416 0933 / 565111 043 طب عام صالح محمد رستم . د 
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D4341 طرطوس مقابل تكسي حمودة 888554 0992 / 560140 043 طب عام یوسف درغام. د 
D0485 طرطوس رع عبد المنعم ریاضشا -دریكیش  357556 0932 / 561661 043 طب عام نھلة انور كمال. د 
D3365 طرطوس دویر رسالن -دریكیش  833062 0944 / 660311 043 طب عام محمد صافي حمود. د 
D3800 طرطوس فجلیت -الدریكیش  340276 0988 / 830240 043 طب عام علي حسین. د 
D3914 طرطوس دریكیش 748314 0944 / 561213 043 طب عام اسكندر مصة. د 
D3845 طرطوس دریكیش شارع عبد المنعم ریاض 926810 0932 / 564322 043 طب عام سامیة یوسف حسن.د 
D3514 طرطوس حي المقلع -دوار صافیتا  -دریكیش  716600 0944 / 564555 043 عینیة محمد كامل عبود. د 
D5231 طرطوس عم ریاضشارع عبد المن -دریكیش  496791 0991 / 560270 043 عینیة آالء محمود إسبر. د 
D3207 طرطوس حبابة -حمین  -دریكیش  792201 0944 / 566620 043 عظمیة محسن محمود شاھین 
D4342 طرطوس مقابل تكسي حمودة 953353 0932 / 562782 043 نسائیة وتولید غادة ناصیف. د 
D3909 طرطوس دریكیش 994423 0933 / 323365 043 نسائیة وتولید غنوة منصور. د 
D3336 طرطوس دریكیش 560512 0944 / 560512 043 ھضمیة بسام حسین. د 
            

         شبكة أطباء الشیخ بدر
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D0478 طرطوس قرب نقابة المعلمین - الشسخ بدر 730787 0933 / 733180 043 داخلیة محمد رئیف حمدان. د 
D1923 طرطوس الشارع الرئیسي - الشیخ بدر 730760 0933 / 733799 043 داخلیة محمد احمد سلیمان. د 
D3472 طرطوس خلف صندوق توفیر البرید -الشیخ بدر  793010 0933 / 732195 043 داخلیة غیث علي سلمان. د 
D1309 طرطوس الشیخ بدر  650313 0966 / 734187 043 داخلیة أحمد محسن عمار . د 
D0920 طرطوس الشارع الرئیسي -طریق المنطقھ القدیمة  -الشیخ بدر  928488 0933 / 732983 043 أذن أنف حنجرة عبد الكریم عبد اهللا.د 
D5253 طرطوس مقابل المنطقة -الشیخ بدر  296598 0958 / 732575 043 أذن أنف حنجرة طارق امین عبداهللا 
D3114 طرطوس الشارع الرئیسي -الشیخ بدر  734060 043 أطفال محمد محمود عمار.د 
D1394 طرطوس الشیخ بدر 308900 0933 / 733430 043 أطفال حسان علي حسن. د 
D1302 طرطوس الشیخ بدر 262243 0932 / 731775 043 أطفال محمود طاھر ابراھیم 
D0952 طرطوس الشیخ بدر  029390 0999 / 733680 043 أطفال وجیھ شعبان .د 
D1393 طرطوس الشیخ بدر 830021 0932 / 732703 043 نسائیة وتولید علي محمد محمد. د 
D4453 طرطوس الشیخ بدر 951161 0933 / 650315 043 نسائیة و تولید سیرین فرید.د 
D3516 طرطوس اريجانب المصرف التج - شارع الكراج  -الشیخ بدر  876236 0947 / 732504 043 نسائیة وتولید لوریت شحادة وسوف.د 
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D1924 طرطوس جانب الكراج - الشیخ بدر 218599 0933 / 730599 043 نسائیة وتولید سمیرة محمد حسن. د 
D5295 طرطوس مقابل المقام -الشیخ بدر  0932332243 / 730273 043 نسائبة وتولید رشا العلي. د 
D1925 طرطوس ٤٠٠جانب محالت  -شیخ بدر ال 847823 0933 / 733885 043 جراحة بولیة محمد علي حمدان. د 
D5186 طرطوس مقابل المقام -الشیخ بدر  834579 0955 / 734910 043 جراحة بولیة محمد جالل العلي. د 
D3844 طرطوس الشیخ بدر 580781 0955 / 734882 043 طب عام شعیب محمد عیسى.د 
D3424 طرطوس بغملیخ -یخ بدر الش 615005 0988 / 732919 043 طب عام حافظ محمود مصطفى 
D4372 طرطوس وادي العیون -الشیخ بدر  524320 0955 / 732832 043 عینیة رامي كامل سلیمان. د 
D2108 طرطوس الشارع الرئیسي مقابل الخدمات -الشیخ بدر  751415 0944 / 730825 043 عینیة لمیس علي عبد اهللا. د 
D4489 طرطوس شرقي دوار وادي العیون -الشیخ بدر  875078 0933 / 730038 043 جراحة عامة علي خلیل الخلیل.د 
D3501 طرطوس عین فطمة -الشیخ بدر  596701 0932 / 734187 043 جراحة عامة غیاث علي غنام. د 
D5219 طرطوس مقابل المقام -الشیخ بدر  736402 0936 / 736402 043 جراحة عامة حسن محمد منصور. د 
D3503 طرطوس /٤٠٠/الشیخ بدر مقابل ملبوسات  760908 0944 / 731908 043 جراحة عظمیة بد الكریم عمارطارق ع. د 
D3554 طرطوس /٤٠٠/الشیخ بدر مقابل ملبوسات  913789 0966 / 733585 043 جلدیة محمد ابراھیم حسن. د 
D3847 طرطوس ةالشیخ بدر القمصی 462383 0955 / 800705 043 قلبیة حسان صالح اسماعیل.د 

          
         شبكة أطباء بانیاس

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D1921 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  453454 0932 / 716602 043 أذن أنف حنجرة رنا محیا سلیمان. د 
D0249 طرطوس شارع القوتلي جانب توفیر البرید -انیاس ب 211337 0932 / 717769 043 أذن أنف حنجرة اسامة منیر احمد. د 
D3857 طرطوس بانیاس شارع جول جمال بناء رخامیة 790639 0933 / 714496 043 أذن أنف حنجرة اسامة عالء الدین الحاج حمید.د 
D3218 طرطوس يمقابل مصرف التسلیف الشعب -بانیاس  717866 043 / 610567 043 أذن أنف حنجرة یوسف حامد وطفة. د 
D2098 طرطوس زقاق جول جمال  -بانیاس  235316 0932 / 776165 043 أذن أنف حنجرة عادل علي یونس. د 
D3490 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  609733 0933 / 711455 043 أذن أنف حنجرة كمال محمود رحمون. د 
D3556 طرطوس بانیاس شارع جول جمال 333817 0933 / 716538 043 أذن أنف حنجرة لمى یوسف رجب. د 
D3426 طرطوس بانیاس 344814 0933 / 713083 043 أذن أنف حنجرة ماھر عثمان. د 
D3900 طرطوس بانیاس 313674 0944 أذن أنف حنجرة عبد المجید بكور. د 
D3793 طرطوس بانیاس القصور مقابل المؤسسة العسكریة 518877 0933 / 725588 043 عینیة نھى نجیب زیود.د 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


D3780 طرطوس بانیاس فوقمصرف التسلیف  319740 0932 / 715521 043 عینیة فاطمة عمر دحھ.د 
D1368 طرطوس مقابل الشرطة-شارع جول جمال -بانیاس  588460 0944 / 713665 043 عینیة احمد اسماعیل جنود. د 
D5061 طرطوس حي ضھر محیرز -بانیاس  706708 0932 / 767652 043 جلدیة مجد غسان بارودي. د 
D3796 طرطوس بانیاس شارع القوتلي 513728 0944 / 722610 043 جلدیة بادیا خضور. د 
D2066 طرطوس شارع جول جمال -عبارة البرج  -بانیاس  730930 0933 / 722422 043 جلدیة ھیفاء میخائیل حنینو . د 
D0449 طرطوس جانب توفیر البرید -شارع القوتلي  -بانیاس  068531 0932 / 717769 043 جلدیة فاتن محمود بالل. د 
D4434 طرطوس شارع الجابري -بانیاس  791602 0932 / 727111 043 جلدیة یاسر عكوش. د 
D3797 طرطوس بانیاس شارع القوتلي مقابل صیلیة الحیاة  555066 0933 / 715740 043 جلدیة نوال بدر بدر. د 
D3789 طرطوس بانیاس ش جول جمال بنایة رخامیة 826046 0932 / 718633 043 صدریة حكمت سلمان بدور.د 
D4197 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  480480 0992 / 711888 043 قلبیة علي اسماعیل محمد. د 
D2132 طرطوس الشعبي  مقابل مصرف التسلیف -شارع الجابري  -بانیاس  208558 0933 / 714995 043 أطفال حسن عزیز الحامض . د 
D2152 طرطوس ٣بنایة رخامیة ط -شارع جول جمال  -بانیاس  656841 0944 / 714737 043 أطفال منیف احمد احمد. د 
D4166 طرطوس شارع القوتلي  -بانیاس  447273 0946 / 714334 043 اطفال سمر حسن ناصر. د 
D3479 طرطوس مفرق المؤسسة العسكریة  -طریق المشفى الوطني  -بانیاس  267579 0955 / 710899 043 أطفال آن بیاتریس میخائیل الحصني.د 
D3513 طرطوس القوتلي  -بانیاس  714230 0944 / 714230 043 أطفال محمد علي زاھر. د 
D2133 طرطوس بانیاس 714118 043 / 712118 043 أطفال نور الدین علي نیوف . د 
D1364 طرطوس مقابل صیدلیة الحیاة -شارع القوتلي  -بانیاس  719802 0944 / 719802 043 یةجراحة بول عماد جودت نصري. د 
D2042 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  794880 0933 / 725049 043 جراحة بولیة غالب محمود علي . د 
D2079 طرطوس جانب مصرف التسلیف الشعبي -لي شارع القوت -بانیاس  576113 0955 / 727358 043 جراحة بولیة محمد سنان محسن محمد. د 
D2099 طرطوس مفرق مصرف التسلیف -شارع جول جمال  -بانیاس  470918 0933 / 722972 043 جراحة بولیة بسام منیر سلوم. د 
D3567 طرطوس شارع غزة -بانیاس  684934 0944 / 726110 043 جراحة عامة مازن مرعي سمعان. د 
D3749 طرطوس قرب مركز البرید -شارع القوتلي  -بانیاس  420984 0944 / 723822 043 احة عامةجر محمد نمورا. د 
D4314 طرطوس بناء شاھین -شارع القوتلي  -بانیاس  869052 0999 / 723453 043 جراحة عامة یاسر محمد. د 
D3524 طرطوس قوتليشارع ال -بانیاس  699766 0944 / 712777 043 جراحة عامة ممدوح علي سویدان. د 
D1366 طرطوس مقابل صیدلیة الحیاة -شارع القوتلي  -بانیاس  513505 0991 / 712144 043 جراحة عامة حسین محمد محمد. د 
D4521 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  317029 0944 / 717029 043 جراحة عامة رامي الخالدي. د 
D3886 طرطوس بانیاس شارع القوتلي 437778 0933 / 713684 043 جراحة عامة عدنان علي اسماعیل.د 
D3887 طرطوس بانیاس شارع جول جمال 641440 0933 / 712504 043 جراحة عامة تمام عبد المجید عید.د 
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D3260 طرطوس شارع القوتلي  -بانیاس  243813 0955 / 788262 043 جراحة عامة نضال علي دیوب. د 
D2541 طرطوس شارع القدموس -القصور  -بانیاس  240953 0933 / 715061 043 ة عامةجراح عبدو اسماعیل عبدو. د 
D4464 طرطوس حي القصور -بانیاس  468075 0933 / 717942 043 جراحة عامة منذر العباس. د 
D2154 سطرطو خلف محل االمجد -طلعة بشور  -بانیاس  665179 0933 / 722258 043 جراحة عامة معین احمد ابراھیم. د 
D1922 طرطوس مقابل الثانویة التجاریة -بانیاس  656206 0944 / 718022 043 جراحة عامة اسكندر علي عمار . د 
D4460 طرطوس مقابل فندق انترادوس -شارع الثورة  -بانیاس  346816 0944 / 323816 043 جراحة عامة سائر احمد عطیة. د 
D3804 طرطوس بانیاس شارع جول جمال 370254 0944 / 611750 043 لیدنسائیة وتو نزار ابراھیم المقعبري. د 
D3176 طرطوس بنایة رخامیة -شارع جول جمال  -بانیاس  405353 0933 / 711990 043 نسائیة وتولید بثینة اسماعیل عزو.د 
D3585 طرطوس سفریات داماس تور سابقا فوق -شارع القوتلي  -بانیاس  291550 0944 / 719790 043 نسائیة وتولید عمید سعادة سعد.د 
D2155 طرطوس القصور الشارع العام -بانیاس  430643 0933 / 723876 043 نسائیة وتولید بسام جمیل عباس. د 
D3878 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  333810 0933 / 710278 043 نسائیة وتولید عبد الحلیم محمود احمد.د 
D3584 طرطوس مقابل مستوصف القصور -بانیاس  366957 0933 / 721570 043 نسائیة وتولید ایمان جمیل الطریفي.د 
D3526 طرطوس مقابل مدرسة التجارة -شارع القوتلي  -بانیاس  250221 0944 / 722991 043 نسائیة وتولید ریم اسكندر العاتكي.د 
D3359 طرطوس صورحي الق -بانیاس  632055 0933 نسائیة وتولید وائل علي غنوم. د 
D3506 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  414961 0944 / 714471 043 نسائیة وتولید بسام عزیز نعمان. د 
D3568 طرطوس بانیاس السمیحیقة 714743 0944 / 713793 043 نسائیة وتولید علي عیسى معروف. د 
D4167 طرطوس جانب مركز البرید -شارع القوتلي  -بانیاس  538098 0933 / 713854 043 نسائیة وتولید محمد جابر میھوب. د 
D1365 طرطوس شارع جول جمال  -بانیاس  372066 0933 / 718066 043 نسائیة وتولید غادة جورج جمل. د 
D5003 طرطوس مقابل مؤسسة المیاه -حي القصور  -بانیاس  271092 0988 / 768885 043 نسائیة وتولید وفاء اسكندر ابراھیم. د 
D3542 طرطوس بانیاس شارع جول جمال بناء رخامیة 636771 0944 / 724459 043 جراحة اوعیة عماد محمد صقر. د 
D4457 طرطوس مقابل مصرف التوفیر -شارع القوتلي  -بانیاس  285946 0944 / 725401 043 نسائیة و تولید رشا علي ابراھیم.د 
D4456 طرطوس مفرق مصرف التسلیف الشعبي -بانیاس  608552 0944 / 713209 043 نسائیة و تولید یاسین محمد حبیب.د 
D5306 طرطوس بنایة األعسر -شارع جول جمال  -بانیاس  695315 0945 / 711966 043 نسائبة وتولید ھدى تجور. د 
D5307 طرطوس رفوق تكسي سام -حي القصور  -بانیاس  632909 0955 / 678191 043 نسائبة وتولید سعاد مسلم. د 
D3480 طرطوس نزلة دوار امن الدولة -شارع احمد بیاسي  -بانیاس  428440 0933 / 717641 043 داخلیة سمیة یوسف عثمان. د 
D3545 طرطوس مفرق السرایا -شارع جول جمال  -بانیاس  317360 0991 داخلیة یاسین سویدان. د 
D3577 طرطوس بانیاس ش القوتلي جانب مصرف التوفیر 641881 0944 / 717671 043 داخلیة مھنا سلیمان یوسف. د 
D4511 طرطوس شارع القوتلي 284147 0944 / 719455 043 داخلیة صالح علي رقیة. د 
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D4524 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  656244 0944 / 710098 043 داخلیة نبیل یوسف أحمد. د 
D3912 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  514788 0933 / 714788 043 داخلیة سوسانا جیورجیو. د 
D4343 طرطوس شارع القوتلي -الساحل  -بانیاس  702544 0944 / 728422 043 داخلیة عمران عكوش. د 
D3846 طرطوس   609737 0933 / 522491 043 داخلیة وائل مالك محمود.د 
D3549 طرطوس اس شارع القوتليبانی 698404 0933 / 714477 043 داخلیة جابر عیسى سلمان. د 
D2126 طرطوس ساحة مشفى المرام الجراحي  -القصور الشمالي  -بانیاس  256008 0933 / 715555 043 داخلیة كمال جابر اسماعیل . د 
D2104 طرطوس مفرق مصرف التسلیف -شارع جول جمال  -بانیاس  423272 0944 / 724733 043 داخلیة لینا نبیل داده. د 
D3757 طرطوس مقابل مصرف التسلیف الشعبي -شارع جول جمال  -بانیاس  713472 0944 / 713472 043 داخلیة مد حسن ضوامح 
D3746 طرطوس طلعة بشور -شارع القوتلي  -بانیاس  719320 043 داخلیة ایمن علي. د 
D2137 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  341042 0944 / 719306 043 داخلیة عبد القادر إمام. د 
D1312 طرطوس شارع القوتلي  -بانیاس  418616 0944 / 717616 043 قلبیة -داخلیة  عادل عمار. د 
D3558 طرطوس بانیاس شارع جول جمال 835209 0933 / 727029 043 قلبیة -داخلیة  محمود احمد ونوس. د 
D4663 طرطوس القوتليبانیاس  202425 0932 / 712777 043 طب عام عطور كامل المحمود. د 
D4665 طرطوس بانیاس حي ابن خلدون ش طارق بن زیاد 832848 0999 / 722560 043 طب عام طالل صالح حمزة. د 
D3794 طرطوس بانیاس 497687 0966 / 772677 043 طب عام حبیب ابراھیم صالح. د 
D3541 طرطوس لروضة قریة الفیحاءبانیاس ناحیة ا 440196 0933 / 912975 043 طب عام ایاد جودت حبیب. د 
D4044 طرطوس بانیاس ش جول جمال 231624 0944 طب عام صباح سیف الدین حیدر. د 
D4045 طرطوس بانیاس الساحل شارع البحر الكورنیش 343960 0999 / 718718 043 طب عام مدین احمد عباس.د 
D3614 طرطوس شارع الوحدة -العنازة  -بانیاس  445201 0944 / 640200 043 طب عام محمد عثمان. د 
D3745 طرطوس شارع القوتلي  -بانیاس  215953 0944 / 717897 043 طب عام محسن سعود. د 
D4454 طرطوس شارع الروضة -بانیاس  610137 0944 / 310137 043 طب عام ایاد توفیق دروبي.د 
D4461 طرطوس فوق صیدلیة حسان میھوب -شارع السرایا  - بانیاس 841888 0988 / 726975 043 طب عام زیاد علي عباس. د 
D3521 طرطوس مقابل بن عماش -شارع القوتلي  -بانیاس  604870 0933 / 719485 043 عصبیة ریان عدنان عبیدان.د 
D2022 طرطوس بانیاس قرب مصرف التسلیف 450345 0955 / 723761 043 عصبیة یوسف اسماعیل تلي. د 
D3338 طرطوس مقابل ثانویة التجارة -شارع القوتلي  -بانیاس  294655 0947 / 710745 043 عصبیة مصطفى احالم منیر. د 
D1367 طرطوس بانیاس 374708 0933 / 727181 043 عصبیة منذر حسین. د 
D5237 طرطوس غرب المؤسسة -شارع جول جمال  578836 0935 / 768936 043 عصبیة عارف مرھج . د 
D3491 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  323063 0933 / 712299 043 كلیة ین حرفوشایمن حس. د 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


D4635 طرطوس قرب محل ادیداس -شرق الكراجات  -بانیاس  584570 0933 / 712706 043 طب اسرة نھى عثمان. د 
D3522 طرطوس لجردأول طریق ا -القدموس  -بانیاس  673466 0944 / 657152 043 جراحة عظمیة كمال علي مصطفى. د 
D4189 طرطوس شارع السرایا  -بانیاس  628858 0954 جراحة عظمیة قیس وسوف. د 
D3427 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  732296 0944 / 712399 043 جراحة عظمیة بسام حسن حیدر. د 
D3809 طرطوس ب البرید المركزيجان -شارعالقوتلي  -بانیاس  477580 0933 / 725646 043 جراحة عظمیة طارق حمزة. د 
D0914 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  704416 0944 جراحة عظمیة سامي محمد شدود. د 
D1963 طرطوس شارع البنك -بانیاس  435920 0944 / 712920 043 جراحة عظمیة مازن محمود عثمان. د 
            

         شبكة عیادات الطوارئ
Code المحافظة العنوان الھاتف ھاختصاص اسم الطبیب 
D4914 طرطوس الكورنیش الشرقي 565089 0966 / 314767 043 طب طوارئ یاسر محمود كابر. د 
D4060 طرطوس مقابل البلدیة -القمصیة  684930 0944 / 800315 043 طب طوارئ منیف قرنفلي. د 
D4062 طرطوس بعمرة -صافیتا  875273 0933 / 530075 043 طب طوارئ إباء عیسى. د 
D3811 طرطوس بانیاس 685369 0932 / 656924 043 طب طوارئ عزت علي أحمد. د 
D4276 طرطوس برمانة المشایخ 446473 0955 / 650235 043 طب طوارئ حسین میھوب یوسف. د 
D4301 طرطوس الكریمة 277572 0933 / 686882 043 طب طوارئ یاسر بریة. د 
D4277 طرطوس الصالط -ضھر رجب  779635 0988 / 666655 043 طب طوارئ انھیثم طاھر سلیم. د 
D4400 طرطوس قرب بقالیة أبو عمار -راس الشغري  907025 0944 / 350411 043 طب طوارئ خلیل أنیس یوسف. د 
D4499 طرطوس ناحیة حمام واصل -القدموس  787035 043 طب طوارئ عبد الحمید میھوب. د 
D5066 طرطوس شرق الكازیة -خربة المعزة  088530 0992 / 626849 043 طب طوارئ حسیننادر علي . د 
D4588 طرطوس غرب الھالل األحمر السوري - االنشاءات  489761 0932 / 222119 043 طب طوارئ محمد دیب محمد. د 
D3969 طرطوس خربة الفرس 813686 0933 / 845010 043 طب طوارئ قصي زینو. د 
D5239 طرطوس جانب تب توب -دوار الشرطة العسكریة  567648 0933 / 322988  043 طب طوارئ وعنایة مشددة ضابط أحمد. د 
            
            

         شبكة الصیدلیات
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0953 طرطوس حي الغدیر 550963 0932 / 350325 043 كنان ابراھیم. د صیدلیة كنان ابراھیم 
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P0027 طرطوس شارع الثورة 318609 043 مجید عرنوق. د صیدلیة مجید عرنوق 
P0850  طرطوس الساحة الرئیسیة  -الروضة  288336 0944 / 610901 043 رمندا حنا بو سالمة . د صیدلیة رمندا حنا بو سالمة 
P0841  طرطوس آخر خط سرفیس الكرامة  -الغمقة الشرقیة  855034 0988 / 355036 043 لینا أحمد . د صیدلیة لینا أحمد 
P0840  طرطوس دوار الساعة  -المشبكة  317588 0933 / 317885 043 منى تفاحة . د صیدلیة منى 
P0888 طرطوس المصلبة - سھل عكار  -السودة  926684 0933 / 636136 043 فؤاد ابراھیم. د صیدلیة فؤاد ابراھیم 
P0889 طرطوس خط صافیتا طرطوس -كم  ١شرق مشفى الباسل بـ  980606 0955 / 369097 043 مھا علي. د صیدلیة مھا علي 
P0890 طرطوس الصلیب -القدموس  097493 0966 / 797220 043 دیما حسن. د صیدلیة دیما حسن 
P0158 طرطوس شارع بدر شاكر السیاب  213573 043 منار شاش. د صیدلیة منار شاش 
P0586 طرطوس غرب محطة فلسطین - البرانیة  389318 0988 / 213457 043 براح علي. د صیدلیة براح علي 
P0563 طرطوس میعار شاكر 131550 0988 / 423380 043 ایاد صاري. د صیدلیة ایاد صاري 

P0166 ار الساعة ونحو الجنوب مقابل مجوھرات غرب دو -المشبكة  483953 0999 / 216996 043 نجوى عیسى. د صیدلیة نجوى عیسى
 طرطوس الكحال

P0167 طرطوس الطریق العام مقابل المشفى العسكري -الرابیة  723178 0944 / 211790 043 فدوى رسالن. د صیدلیة فدوى رسالن 
P0606 طرطوس مدرسة ھاشم یوسفجنوب غرب  -جمعیة االنشاءات  374880 0966 / 219903 043 روال عیزوقي. د صیدلیة روال عیزوقي 
P0617 طرطوس المشبكة العلیا 685785 0944 / 226012 043 كمال یاسین. د صیدلیة الیاسین 
P0618 طرطوس مقابل مدرسة عقبة بن نافع -الغمقة الشرقیة  329277 0944 / 353012 043 بشرى عدبا. د صیدلیة بشرى عدبا 
P0630 طرطوس یحمور 245972 0933 / 310816 043 عبیر بیشاني. د صیدلیة عبیر بیشاني 
P0629 طرطوس جانب سیریتل -الكورنیش الشرقي  615379 0944 / 627479 043 سلمان بیشاني. د صیدلیة سلمان بیشاني 
P0159 طرطوس جانب الشركة األھلیة للنقل -شارع الثورة  641944 0955 / 359889 043 حسام الدین الشیخ. د صیدلیة حسام الدین الشیخ 
P0161 طرطوس الحمرات 476900 0944 / 325232 043 شادي عیسى. د صیدلیة شادي عیسى 
P0176 طرطوس قرب المصرف التجاري السوري -شارع المالكي  817932 0932 / 222312 043 عبد القادر الترجمان. د صیدلیة الشفاء 
P0163 طرطوس كورنیش شرقي -الكراج الجدید  855990 0944 / 368299 043 ھنادا اسماعیل. د صیدلیة ھنادا اسماعیل 
P0278 طرطوس شارع المھدي بن بركة -حي الرمل الغربي  475257 0933 / 366546 043 مقداد جابر محمد. د صیدلیة مقداد محمد 
P0319 طرطوس ل جنوب حدیقة الباس -شارع القدس  685341 0932 / 223037 043 منال ابراھیم. د صیدلیة منال ابراھیم 
P0038 طرطوس شمال تكسي الغدیر -حي الغدیر  825749 0993 / 370713 043 رنا مصطفى. د صیدلیة رنا مصطفى 
P0312 طرطوس غرب محطة القطار 265235 0932 / 326235 043 سیرین تللھ. د صیدلیة سیرین تللھ 
P0309 طرطوس ناحیة دویرسالن 833776 0988 / 662002 043 علي سمیر حسن. د صیدلیة علي سمیر حسن 
P0331 طرطوس جانب ستائر قسومة –الحمرات شارع المحطة  787061 0992 / 235233 043 رامي ھواش. د صیدلیة رامي ھواش 
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P0333  طرطوس جادة جول جمال - شارع البحر  371784 0944 / 715884 043 مجد محمد. د صیدلیة المجد 
P0311 طرطوس مقابل فرع االمن الجنائي -شرقي المحكمة  228521 0966 / 213370 043 الم ابراھیماح. د صیدلیة احالم ابراھیم 
P0334 طرطوس جنوب دوار الطالئع -شارع الثورة  752139 0988 / 370422 043 لیزا داوود. د صیدلیة لیزا داوود 
P0335 طرطوس التسلیف الشعبيبین المصرف العقاري و 524888 043 اعتدال ملحم. د صیدلیة اعتدال ملحم 
P0307 طرطوس مقابل الكراج -الشارع الرئیسي -القدموس  655396 043 رانیا محمد. د صیدلیة رانیا محمد 
P0310 طرطوس قرب مطبعة العزیز -شارع الثورة  934176 0933 / 370432 043 النا قرفول. د صیدلیة النا قرفول 
P0338 طرطوس جنوب دوار امن الدولة -شارع الثورة  251868 0966 / 353588 043 عیلوائل اسما. د صیدلیة وائل اسماعیل 
P0304 طرطوس جسر الجمعیة 366223 0988 / 326229 043 حسان شتیان. د صیدلیة حسان شتیان 
P0339 طرطوس المشبكة العلیا 519311 0933 / 319311 043 زیاد ضیعة. د صیدلیة زیاد ضیعة 
P0340 طرطوس سوق الخضار -الفمقة الغربیة  961934 0944 / 351061 043 ربى علي. د صیدلیة ربى علي 
P0342  طرطوس مقابل مشفى جوریة -الفاخورة  622120 0932 / 326318 043 محسن بالل. د صیدلیة محسن بالل 
P0305 طرطوس فيشمال المركز الثقا -شارع مار الیاس  326104 043 نھلة ھاني أبو جرجس . د صیدلیة أرواد 
P0370  طرطوس حي الغدیر  -الجمرات  621783 0966 / 350325 043 وفاء معروف. د صیدلیة وفاء معروف 
P0337 طرطوس المشروع السادس 595068 0944 / 215846 043 رامي یوسف. د صیدلیة رامي یوسف 
P0430 طرطوس دوار الفقاسة 222470 043 سوزان الشیخ. د صیدلیة سوزان الشیخ 
P0420 طرطوس بلدة خربة الفرس 325675 0988 / 846039 043 زھیر سعید. د صیدلیة زھیر سعید 
P0421 طرطوس عین الجون -قریة السیسنیة  770221 0955 / 812354 043 عالء ابراھیم. د صیدلیة عالء ابراھیم 
P0418 طرطوس ابل مدرسة صالحمق -الشارع العریض  886504 0933 / 361155 043 أمل عیسى. د صیدلیة أمل 
P0415 طرطوس جانب المصرف الزراعي - الصفصافة  979296 0944 / 605360 043 وداد رستم. د صیدلیة وداد رستم 
P0440 طرطوس طریق المشفى العسكري -الرابیة  000343 0994 / 225343 043 علي حسین حسن. د صیدلیة علي حسین حسن 
P0426 طرطوس غرب فندق انترادوس 322331 043 قریارا ص. د صیدلیة یارا صقر 
P0444 طرطوس الكراج -حي الطاحون  -القدموس  449557 0992 / 656895 043 احالم رقیة. د صیدلیة احالم رقیة 
P0410 طرطوس ناحیة الحمیدیة -المنطقة الثانیة  670123 0991 / 616835 043 سلمان اسكندر. د صیدلیة سلمان اسكندر 
P0355 طرطوس الغمقة الشرقیة  486209 0944 / 360944 043 سامیة عبود. د یة سامیة عبودصیدل 
P0438 طرطوس الشارع العریض 368557 0932 / 367544 043 محمد مصطفى. د صیدلیة محمد مصطفى 
P0448 طرطوس شارع المؤسسة االستھالكیة -القدموس  635567 0944 / 657161 043 عامر قداح. د صیدلیة عامر قداح 
P0453 طرطوس طریق عام صافیتا - منطقة الصناعة  804519 0955 / 367635 043 عبیر حرفوش. د صیدلیة عبیر حرفوش 
P0450 طرطوس شارع امن الدولة -الحمرات  475423 0993 / 326322 043 تغرید معال. د صیدلیة تغرید معال 
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P0328 طرطوس الرادار 951624 0932 / 351658 043 ھبة سلیمان. د صیدلیة ھبة سلیمان 
P0550 طرطوس بناء سالمة - القصور  -القدموس  746624 0933 / 656730 043 سمر حسن. د صیدلیة سمر حسن 
P0510 طرطوس م شرق المحكمة١٥٠ - طریق الفقاسة  222029 043 رفاه حسن. د صیدلیة رفاه حسن 
P0512 طرطوس جانب محطة القدموس -مرقیة  394928 0988 / 630337 043 جورج سلوم. د صیدلیة جورج سلوم 
P0513 طرطوس الطریق العام -قریة دویرطھ  777321 0944 / 602543 043 سامر دیوب. د صیدلیة سامر دیوب 
P0514 طرطوس طریق الجامعة - شارع الزھور  -المشبكة  461548 0992 / 210592 043 ابتسام عثمان. د صیدلیة ابتسام عثمان 
P0515 طرطوس شمال دوار الغمقة -شارع الثورة  361588 043 عبیر الخیر. د یدلیة عبیر الخیرص 
P0516 طرطوس ناحیة الكریمة 724759 0933 / 635502 043 ایاس عباس. د صیدلیة ایاس عباس 
P0641 طرطوس بناء فندق انترادوس -شارع الثورة  323113 043 میساء ریشة. د صیدلیة میساء ریشة 
P0653 طرطوس القدموس 786505 0944 / 655223 043 امل سلیمان. د صیدلیة امل سلیمان 
P0654 طرطوس الصفصافة 673050 0933 / 607025 043 بشار خلوف. د صیدلیة بشار خلوف 
P0658 طرطوس جنوب دوار امن الدولة -شارع الثورة  352343 043 رشا درغام. د صیدلیة رشا درغام 
P0678 طرطوس صیدلیة فادي خمیس سابقا -المشبكة  221344 043 احمد معال غانم. د الصیدلیة المع 
P0693 طرطوس ناحوت 755410 0955 / 605410 043 باسم خلیل. د صیدلیة باسم خلیل 
P0692 طرطوس قرب نادي صف الضباط - حي الرمل  327747 043 میساء اسماعیل. د صیدلیة میساء اسماعیل 
P0706  طرطوس الدوار -كرتو  966219 0988 / 638310 043 غدیر جري. د جريصیدلیة غدیر 
P0662 طرطوس مفرق دیر حباش -خربة المعزة  -طریق صافیتا  038591 0988 / 626908 043 شیماء دیب. د صیدلیة سیماء دیب 
P0656 طرطوس طرطوس 665700 0933 / 318734 043 رامي حماد. د صیدلیة رامي حماد 
P0709 طرطوس مقابل نقابة المعلمین الجدیدة -تحت الكراج القدیم  -الحمرات  348319 0991 / 318081 043 نھى الزرعاوي. د یة نھى الزرعاويصیدل 
P0711 طرطوس شرق دوار الشرطة العسكریة 308844 0933 / 316634 043 سامر بشور. د صیدلیة سامر بشور 
P0717 طرطوس طریق صافیتا مفرق الزرقات 305822 0938 / 629129 043 رنا عیسى. د صیدلیة رنا عیسى 
P0716 طرطوس تحت المصرف الصناعي -شارع القصور  619689 0955 / 328071 043 رنا الحشوة. د صیدلیة رنا الحشوة 
P0727 طرطوس جانب ازھار حسان - المشبكة العلیا  844874 0933 / 327827 043 لونا عدبا. د صیدلیة لونا 
P0735 طرطوس جانب حدیقة تشرین -المشروع السادس  867309 0933 / 218084 043 امل احمد. د صیدلیة امل احمد 
P0736 طرطوس مجمع االنشاءات التجاري 437133 0933 / 224353 043 نبیل عمر. د صیدلیة نبیل عمار 
P0757 طرطوس الصفصافة 328346 0944 / 606047 043 رامز دكروج. د صیدلیة رامز دكروج 
P0777 طرطوس جنوب دوار الفندارة -الرابیة  374827 0933 / 222869 043 نیروز البودي. د صیدلیة نیروز البودي 
P0779 طرطوس طریق عام بانیاس القدموس -القدموس  290924 0932 / 657333 043 رائد غنام. د صیدلیة رائد غنام 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


P0780 طرطوس مقابل الدوار -/ الكریمة / كرتو  414826 0933 / 637975 043 فدوى سلیمان. د صیدلیة فدوى سلیمان 
P0803 طرطوس جانب المستوصف - الصفصافة  134815 0988 / 608026 043 باسم حمود. د صیدلیة باسم حمود 
P0802 طرطوس شرق دوار الطالئع -الھنكار  793338 0988 / 359258 043 سالفة سلمان. د صیدلیة سالفة سلمان 
P0800 طرطوس مفرق بسیورم -بیت الحاج  700710 0932 / 666345 043 رشا الرضوان. د صیدلیة رشا الرضوان 
P0330 طرطوس غرب دوار الغمقة 736419 0933 / 361088 043 دیمة موسى. د صیدلیة دیمة موسى 
P0336 طرطوس   046462 0932 / 360724 043 روال الجنیدي. د صیدلیة روال الجنیدي 
P0588 طرطوس المطاھریة 2266758 093 / 369541 043 عالء مصطفى. د صیدلیة عالء مصطفى 
P0945 طرطوس مقابل ضیافة العنازة -الشارع العریض  263211 0937 / 358114 043 نافع حسن. د صیدلیة نافع حسن 
            

         شبكة صیدلیات بانیاس
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0178  قرب مشفى المرام  - جانب مطعم ھاي فود  -حي القصور  -بانیاس  712613 0944 / 712613 043 ثائر عبد اهللا . د صیدلیة ثائر عبد اهللا
 طرطوس الجراحي

P0190 رطوسط جانب محالت دیادورا  -بانیاس  014282 0932 / 725150 043 نادیا عثمان. د صیدلیة نادیا عثمان 
P0856  طرطوس حریصون  -بانیاس  938694 0988 / 772992 043 عمار عیسى . د صیدلیة عمار عیسى 
P0947  طرطوس جانب مسمكة مازن -شارع القوتلي  -بانیاس  200262 0932 / 714767 043 كنان غسان سلیمان. د صیدلیة كنان 
P0881 طرطوس السوق المركزیة -تعنیتا  -بانیاس  998004 0966 / 646670 043 رزان العدي. د صیدلیة رزان 
P0192 طرطوس مقابل مفرق ابن خلدون -شارع القوتلي  -بانیاس  722800 043 رزان معروف. د صیدلیة رزان معروف 
P0193 طرطوس شارع القوتلي  -بانیاس  712211 043 علي شدود . د صیدلیة علي شدود 
P0318 طرطوس مفرق القلعة  -حي المیدان  -بانیاس  770602 0932 / 712096 043 حمدعائشة م. د صیدلیة عائشة محمد 
P0322 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  481100 0955 / 719500 043 ماجد شدود . د صیدلیة ماجد شدود 
P0882 طرطوس حمام واصل -القدموس  -بانیاس  235438 0947 / 787220 043 رشا عبود. د صیدلیة رشا عبود 
P0603 طرطوس قرب البلدیة -قریة بستان الحمام  -بانیاس  183372 0992 / 226418 043 حیان دیب. د صیدلیة حیان دیب 
P0833 طرطوس مفرق العنازة -قریة دیر البشل  -بانیاس  714339 0944 / 770024 043 منال ونوس. د صیدلیة منال ونوس 
P0616 طرطوس بنایة مصرف التسلیف الشعبي -بانیاس الساحل  673323 0933 / 720553 043 رندا بدر. د صیدلیة رندا بدر 
P0325 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  630580 0944 / 719616 043 ھاشم زینب. د صیدلیة ھاشم زینب 
P0326  طرطوس بانیاس 714339 0944 / 712638 043 معن میھوب. د صیدلیة معن میھوب 
P0429 طرطوس  -بانیاس  717222 043 منار شدود. د صیدلیة منار شدود 
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P0565  طرطوس مقابل مؤسسة المیاه -طریق القدموس  -حي القصور  -بانیاس  388145 0947 / 710556 043 نور میھوب. د صیدلیة نور 
P0408 طرطوس جول جمال -بانیاس  126245 0947 / 715577 043 ابتسام ربیع. د صیدلیة ابتسام ربیع 
P0439 طرطوس جول جمال -بانیاس  589373 0933 / 711373 043 رحاب خلیل. د  یدلیة رحاب خلیلص 
P0490 طرطوس بناء خدام -شارع القوتلي  -بانیاس  795974 0933 / 722720 043 باسل الخلیل. د صیدلیة باسل الخلیل 
P0517 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  455868 0933 / 710541 043 ابراھیم سلیمان. د صیدلیة ابراھیم سلیمان 
P0518 طرطوس جانب تكسي سامر -حي القصور  -بانیاس  716943 0992 / 719013 043 رویدة احمد. د صیدلیة رویدة 
P0519 طرطوس جانب مستوصف منطقة بانیاس -بانیاس الساحل  203838 0932 / 722977 043 غانیا ونوس. د صیدلیة غانیا 
P0520 طرطوس بانیاس 251065 0993 / 724863 043 قصي الحواط. د لحواطصیدلیة قصي ا 
P0700 طرطوس بعمرائیل -بانیاس  748942 0933 / 716885 043 اریج عطیة. د صیدلیة اریج عطیة 
P0705 طوسطر مقابل مغسل حریصون -حریصون  -بانیاس  370938 0988 / 771381 043 عقبة عدنان قاسم. د صیدلیة عقبة عدنان قاسم 

P0738 جانب مطعم  -طریق عام القدموس  -حي القصور  -بانیاس الساحل  136480 0935 / 725038 043 خلود سلوم. د صیدلیة خلود سلوم
 طرطوس االصدقاء

P0729 طرطوس مقابل مدرسة ابن خلدون -شارع ابن خلدون  -بانیاس  541557 0944 / 717567 043 منى رفقة. د صیدلیة منى رفقة 
P0768 طرطوس جانب مفرق البلدیة -القلوع  -بانیاس  434214 0955 / 770599 043 فاطمة سلمان. د صیدلیة فاطمة سلمان 
P0774 طرطوس جلیتي  -بانیاس  625772 0968 / 776588 043 سومر خضور. د صیدلیة سومر 
P0427 طرطوس ونحریص -بانیاس  743888 0944 / 770777 043 لمى عیسى. د صیدلیة لمى عیسى 
P0281 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  600248 0933 / 718616 043 وسام عطیة. د صیدلیة وسام عطیة 
P0551 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  719740 043 وداد سارة. د صیدلیة الحكمة 
P0412 طرطوس موسالقد -بانیاس  129457 0966 / 657474 043 رشان علي حبیب. د صیدلیة رشان علي حبیب 
            

         شبكة صیدلیات صافیتا
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0323  طرطوس مفرق الزیتون -صافیتا  217295 0947 / 803150 043 فاتن محمود. د صیدلیة فاتن 
P0878 طرطوس قرب مدرسة التعلیم االساسي -عین الجرن  -ا صافیت 896414 0937 / 812360 043 ھبة دیب. د صیدلیة ھبة دیب 
P0589 طرطوس بعمرة -صافیتا  473461 0988 / 521460 043 ریما عبد اللطیف. د صیدلیة ریما عبد اللطیف 
P0569 طرطوس غرب مؤسسة الكھرباء -الكورنیش  -صافیتا  862892 0955 / 536606 043 كارال شریقي. د صیدلیة كارال شریقي 
P0801 طرطوس البازار القدیم -صافیتا  868691 0955 / 530954 043 ھبة سلیمان. د صیدلیة ھبة سلیمان 
P0848 طرطوس مفرق دریكیش -صافیتا  576908 0993 / 525350 043 سحر كتوب. د صیدلیة سحر كتوب 
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P0566 طرطوس رقیةالبا -صافیتا  880332 0944 / 820207 043 ایمن دعكور. د صیدلیة ایمن دعكور 
P0585 طرطوس طریق عام صافیتا طرطوس -قریة راس الخشوفة  -صافیتا  242137 0944 / 807280 043 عال محمود. د صیدلیة عال محمود 
P0522 طرطوس مفرق الثانویة الصناعیة -الحارة الشرقة  -صافیتا  976938 0949 / 538939 043 دانا بیطار. د صیدلیة دانا بیطار 
P0523 طرطوس قریة حبرون -صافیتا  139358 0947 / 515544 043 درید دیب. د دلیة درید دیبصی 
P0703 طرطوس مفرق بیت المرج - قریة سبة  -صافیتا  435231 0999 / 522293 043 مریم سلیمان. د صیدلیة مریم سلیمان 
P0524 طرطوس عین حفاض -صافیتا  531147 043 رنا صالح. د صیدلیة رنا صالح 
P0707 طرطوس الشرقیة -صافیتا  539357 043 كامل دیب. د صیدلیة كامل دیب 
P0770 طرطوس جانب ثانویة سبھ -سبھ  -صافیتا  706690 0957 / 826323 043 دارین حسن. د صیدلیة دارین حسن 
P0681 وسطرط قریة بشبطة -صافیتا  847692 0932 / 807002 043 احمد معال غانم. د صیدلیة احمد غانم 
P0428 طرطوس صافیتا 955032 0944 / 865532 043 ھناء عید. د صیدلیة ھناء عید 
            

         شبكة صیدلیات دریكیش
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0864 طرطوس ابةقریة حب -دریكیش  311629 0955 / 535602 043 مایا ابراھیم. د صیدلیة مایا ابراھیم 
P0182 طرطوس جانب النبعة  -شارع عبد المنعم ریاض  -دریكیش  561300 043 أحالم بوعلي. د صیدلیة أحالم بوعلي 
P0036 طرطوس شارع عبد المنعم ریاض  -دریكیش  561289 043 یاسمین عثمان. د صیدلیة یاسمین عثمان 
P0183 طرطوس ساحة الشیخ منصور -یش دریك 563945 043 رنا عثمان. د صیدلیة رنا عثمان 
P0184 طرطوس مقابل التموین -شارع عبد المنعم ریاض  -دریكیش  561363 043 باسل مصة. د صیدلیة باسل مصة 
P0847 طرطوس ضھر مطرو -دریكیش  981329 0932 / 681800 043 غمار ابراھیم. د صیدلیة مطرو 
P0327 طرطوس دریكیش  660041 0932 / 561865 043 منحسان عبد الرح. د صیدلیة حسان عبد الرحمن 
P0526 طرطوس قریة بمحصر  -دریكیش  283749 0933 / 663161 043 سیرین یوسف. د صیدلیة سیرین یوسف 
P0647 طرطوس مدخل الكراجات -دریكیش  135459 0966 / 561933 043 غاندي جدید. د صیدلیة غاندي جدید 
P0525 طرطوس /البقعة / بقعو  -دریكیش  204529 0966 / 763944 043 ضورنوار خ. د صیدلیة النوار 
P0303 طرطوس دویر رسالن 606700 0943 / 662205 043 حنان عاصي. د صیدلیة حنان عاصي 
            

         شبكة صیدلیات الشیخ بدر
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0220  طرطوس جانب الجامع - السوق الرئیسي  -الشیخ بدر  733874 043 ھدى عیسى. د عیسىصیدلیة ھدى 
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P0301 طرطوس غرب مؤسسة المیاه -الشیخ بدر  348261 0947 / 734886 043 لمیس خزامة. د صیدلیة لمیس خزامة 
P0916 طرطوس الشارع الرئیسي - ة المشایخ برمان -الشیخ بدر  947123 0988 / 650882 043 عبیر المحمد. د صیدلیة عبیر المحمد 
P0446 طرطوس الشیخ بدر 063144 0935 / 730220 043 اریج الشیخ. د صیدلیة اریج الشیخ 
P0587 طرطوس بناء المصرف التجاري السوري -الكراج  -الشیخ بدر  962082 0933 / 7398000 043 انعام یوسف. د صیدلیة انعام یوسف 
P0758 طرطوس البطحانیة -الشیخ بدر  574488 0932 / 741321 043 رجاء احمد. د صیدلیة رجاء احمد 
P0592 طرطوس القمصیة -الشیخ بدر  585805 0955 / 800668 043 مھند ھاشم علي. د صیدلیة مھند ھاشم علي 
P0521 طرطوس الشیخ بدر 844829 0931 / 730066 043 علیة غجریة. د صیدلیة علیة غجریة 
            

         شبكة المخابر
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0020 طرطوس شارع المالكي 222229 043 نھید بشور. د مخبر الطبي 
L0607 طرطوس فوق البنك العربي -المشبكة  408900 0944 / 323452 043 كمیل شفیق عرنوق. د المخبر المركزي التقني 
L0063 طرطوس بنك السعودي الفرنسي -مقابل  - شارع الثورة  -المشبكة  782955 0933 / 229165 043 حسان سرور. د ن سرورمخبر حسا 
L0065 طرطوس شارع الوحدة  364136 0988 / 330021 043 وفاء سلمان. د مخبر وفاء سلمان 
L0590 طرطوس مقابل الشركة األھلیة للنقل -ع الثورة شار 786345 0944 / 214900 043 صفاء حنا حنا. د صفاء حنا حنا. مخبر د 
L0448 طرطوس فوق تصویر موسى -شارع جول جمال  -بانیاس  787159 0933 / 721698 034 جواد محسن علي. د جواد محسن علي. مخبر د 
L0061 طرطوس شارع الزھور 315388 043 منى ومحمد علي. د مخبر منى ومحمد علي 
L0147 طرطوس بناء مشفى الحاج صالح -شارع الثورة  866983 0933 / 322990 043 مظھر شاھین. د ینمظھر شاھ. مخبر د 
L0323 طرطوس المشبكة العلیا 969585 0988 / 314293 043 سلیمان أحمد غانم. د سلیمان أحمد غانم. مخبر د 
L0149 طرطوس شارع الحالقین -المشبكة  842380 0933 / 210750 043 سمر علي. د& ربوع دوه جي . د المركز التقني الحدیث 
L0136 طرطوس شارع عدنان المالكي -المنشیة  323923 0933 / 221921 043 نقوال قنیزح. د& ایلیا قنیزح . د مخبر قنیزح 
L0146 طرطوس بناء مقدس -شارع ھنانو  329332 0933 / 216332 043 جرجس الیاس. د جرجس الیاس. مخبر د 
L0135 طرطوس شرقي ثانویة الكرامة -المشبكة  434348 0933 / 221316 043 عماد عرنوق. د ماد عرنوقع. مخبر د 
L0541 طرطوس مقابل الحذاء األحمر -مجمع سخیة  -المشبكة  503360 0991 / 312740 043 سلیم خضر. د سلیم خضر. مخبر د 
L0145 طرطوس بناء فندق انترادوس -ارع الثورة ش 514624 0944 / 214624 043 سھى محسن. د سھى محسن. مخبر د 
L0134 طرطوس المشبكة 691481 0933 / 224525 043 أحمد غانم. د أحمد محمد غانم. مخبر د 
L0138 طرطوس جانب كراج طرابلس القدیم -دوار الساعة  246930 0944 / 212852 043 ریما حسین. د ریما عبداهللا حسین. مخبر د 
L0137 طرطوس شارع الثورة -المشبكة  656895 0933 / 217204 043 حسان المعال .د مخبر المعال 
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L0204 طرطوس طرطوس 325161 043 مریم عدره. د مریم عدره. مخبر د 
L0210 طرطوس ٢ط -فوق صیدلیة كمال یاسین  - المشبكة العلیا  718170 0932 / 228318 043 اسماعیل سوریتي. د اسماعیل سوریتي. مخبر د 
L0206 طرطوس شارع الملعب البلدي 600242 0933 / 316580 043 وعد المحمد. د وعد المحمد. مخبر د 
L0205 طرطوس شمال الملعب البلدي -شارع الثورة  633777 0955 / 211155 043 ھند طبالو. د مخبر طبالو 
L0283 طرطوس جانب بنك بیمو -رة شارع الثو -اللحودیة  422336 0932 / 226910 043 سرى محمد. د مخبراالسكندر 
L0224 طرطوس شرقي البنك العربي -المشبكة  900419 0933 / 329455 043 دیمة یاسین. د دیمة یاسین. مخبر د 
L0332 طرطوس مقابل مدرسة الكرامة  -المشبكة  850526 0955 / 322415 043 سناء لیال. د سناء لیال . مخبر د 
L0318 طرطوس شارع الزھور  636606 0933 / 314999 043 حسن غیاث. د غیاث حسن. مخبر د 
L0327 طرطوس بناء سنتر الحلو -الساحة العامة  -مشتى الحلو  583619 043 الیاس سلوم. د الیاس سلوم. مخبر د 
L0361 طرطوس مقابل روضة بشائر المحبة -شمال المحكمة  354152 0933 / 215990 043 امیة المقدم. د امیة المقدم. مخبر د 
L0359 طرطوس حسن قدور. بناء د -شارع الثورة  432780 0955 / 227753 043 شفیق خلیل. د شفیق خلیل. مركز د 
L0341 طرطوس منطفة المشبكة -المدینة  848845 0988 / 328845 043 نایفة المحمد. د نایفة المحمد. مركز د 
L0348 طرطوس بناء بنك بیمو -شارع الثورة  258199 0933 / 324199 043 یونس یوسف. د یونس یوسف. مخبر د 
L0320 طرطوس حي القیصریة -المنشیة  492493 0932 / 225915 043 أمیمة نعمة. د أمیمة نعمة. مخبر د 
L0384 طرطوس جانب المصرف الزراعي التعاوني -القدموس  736066 0944 / 656583 043 حصة بدر. د حصة بدر. مخبر د 
L0282  طرطوس اللحودیة 503535 0933 / 222252 043 علي عصفورة. د الرازيمخبر 
L0398 طرطوس مقابل مقھى تشرین والخطاط عصفوري - البرانیة  318660 043 محمود المقدم. د مخبر المقدم 
L0349 طرطوس شمال شرق الصیدلیة العمالیة -اللحودیة  227332 043 محمد حمدان. د محمد حمدان. مخبر د 
L0353 طرطوس سوق النسوان 222007 043 حسان رستم. د حسان رستم. مخبر د 
L0358 طرطوس شارع الثورة 225615 043 سھى میھوب. د سھى میھوب. مخبر د 
L0377 طرطوس شرقي دوار الساعة -شارع القدس  323520 043 أسمى عبداهللا. د أسمى عبداهللا. مخبر د 
L0467 طرطوس الشارع الرئیسي - الصفصافة  606306 043 بشرى ابراھیم. د مخبر الصفصافة 
L0379 طرطوس جانب مدرسة الراھبات -المنشیة  327840 043 رانیة منصور. د مخبر المنصور 
L0151 طرطوس بین مطعم الكرم والشرفة -وادي العیون  160226 0966 / 588718 043 منذر العویل. د منذر العویل. مخبر د 
L0637 طرطوس غرب دوار الساعة -المشبكة  589848 0932 / 319844 043 سیرین ابراھیم. د ابراھیم سیرین. مخبر د 
L0642 طرطوس جانب البنك العربي -المشبكة  328510 0944 / 328510 043 ھبة محمد. د+ نجاح میھوب . د نجاح میھوب الطبي. مخبر د 
L0647 طرطوس فوق حلویات لطش -شارع ھنانو  547858 0944 / 235144 043 نزیھ جرجس. د مخبر االوائل للتحالیل الطبیة 
L0664 طرطوس بناء البنك العربي -شارع الثورة  637711 0966 / 310477 043 سھى قلیح. د مخبر العدن للتحالیل الطبیة 
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L0665 طرطوس الشارع الرئیسي -جنوب دوار امن الدولة  501803 0949 / 353534 043 غازي رمضان. د مخبر الدكتور غازي رمضان 
            

         شبكة مخابر صافیتا
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0106 طرطوس مقابل الكھرباء - السرایا القدیمة  -صافیتا  531644 0933 / 531644 043 باسم میشیل حنا. د مخبر الفا 
L0168 طرطوس الساحة الشرقیة -مدخل الكراجات  -صافیتا  537333 0932 / 537333 043 أسامة ضومط. د مخبر الرازي 
L0167 طرطوس قرب مصرف التسلیف  -صافیتا  336912 0933 / 535045 043 یوسف الوزان. د یوسف الوزان. مخبر د 
L0187 طرطوس صافیتا 537780 0944 / 537780 043 منھل محمد. د منھل محمد. مخبر د 
L0347 طرطوس الساحة الشرقیة  -صافیتا  452872 0933 / 535034 043 عدي عمران. د  عدي عمران. ز دمرك 
L0381 طرطوس الساحة الشرقیة  -صافیتا  441771 0932 / 535514 043 اسعد ابراھیم علي. د مخبر النور صافیتا 
L0322 طرطوس فوق صیدلیة األمل - الساحة الشرقیة  - صافیتا 534003 0933 / 522760 043 غسان ابراھیم علي. د مخبر الشفاء 

            
         شبكة مخابر بانیاس

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0376 طرطوس بانیاس 712671 043 / 712870 043 غیث صموعة. د غیث صموعة. مخبر د 
L0144 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  490834 0991 / 711134 043 بسام حمزة. د بسام حمزة. مخبر د 
L0139  طرطوس بناء المالیة -شارع جول جمال  -بانیاس  712025 043 محمد درویش یاسین. د محمد درویش یاسین. مخبر د 
L0585 طرطوس حي القصور الجنوبي 438971 0933 / 718991 043 رامز اسماعیل علي. د رامز اسماعیل علي. مخبر د 
L0148 طرطوس القوتلي -بانیاس  328885 0944 / 710425 043 حسان اسماعیل. د حسان اسماعیل. مخبر د 
L0140 طرطوس شارع القوتلي -بانیاس  545720 0944 / 713286 043 نجوى الخوري. د نجوى الخوري. مخبر د 
L0166 طرطوس ارع القوتليش 728991 043 غیثاء الخلیل. د& رامز علي . د المخبر الطبي الحدیث 
L0476 طرطوس حي القوص -القدموس  655148 043 بسیم اسماعیل المحمد. د بسیم اسماعیل المحمد. مخبر د 
L0478 طرطوس الخراب -بانیاس  881040 0944 / 611002 043 ھند الحایك. د ھند الحایك. مخبر د 
L0360 طرطوس قرب مصرف التسلیف الشعبي -بانیاس  166771 0932 / 720986 043 نبیلة فارس. د نبیلة فارس . مخبر د 
L0342 طرطوس بانیاس 714383 043 میادة الشیخ محمد. د میادة الشیخ محمد. مخبر د 

            
         شبكة مخابر دریكیش
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Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0169 طرطوس بناء المالیة -دریكیش  877290 0933 / 563353 043 علي علي. د علي علي. مخبر د 
L0547 طرطوس مدخل الكراج -حي المقلع  408363 0933 / 567207 043 ھالة عبد اهللا. د ھالة عبد اهللا. مخبر د 
L0170 طرطوس نمقابل مجوھرات شاھی -السوق الرئیسي  -دریكیش  650716 0932 / 564650 043 حال علي سلیمان. د مخبر الدریكیش 

            
         شبكة مخابر الشیخ بدر

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0171 طرطوس بناء جمیلة دیوب -الشارع الرئیسي  -الشیخ بدر  7397840 043 عبیر سلیمان. د عبیر سلیمان. مخبر د 
L0339 طرطوس مقابل المقام -الشیخ بدر  736735 0988 / 731940 043 ادیب وسوف. د أدیب وسوف. مخبر د 

            
         شبكة مراكز األشعة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المخبر 
L0022 طرطوس شارع ھنانو 229911 043 سمعان ضیعة. د سمعان ضیعة.مركز د 
L0186 طرطوس شارع الثورة، بجانب مشفى الحاج صالح 327240 043 حسان حسن.د المركز الطبي لألشعة 
L0157 طرطوس خلف صیدلیة مجید عرنوق -شارع الثورة  327260 0944 / 229094 043 محمد اسماعیل الخطیب. د محمد الخطیب. مركز د 
L0179 طرطوس تحت مدیریة النقل القدیمة -شارع الثورة  224100 043 عادل شموس . د مركز للرنین 
L0568 طرطوس برج حمیدو - قرب الصیدلیة العمالیة  -اللحودیة  715122 0999 / 234400 043 قیس علي سلیمان. د قیس علي سلیمان. كز دمر 
L0207 طرطوس جانب مدرسة الكرامة -المشبكة  410421 0933 / 318166 043 علي عیسى. د علي عیسى. مركز د 
L0364 طرطوس حي القصور -مارالیاس  325515 043 یبرامي الشیخ د. د رامي الشیخ دیب. مركز د 
L0407 طرطوس شارع الشیخ صالح العلي 304899 0988 / 212155 043 منذر ابراھیم جابر. د منذر ابراھیم جابر. مركز د 
L0372 طرطوس ساحة عدنان المالكي 855598 0955 / 316360 043 محمد وائل البیطار. د محمد وائل البیطار. مركز د 
L0430 طرطوس جانب كراج طرابلس القدیم - دوار المشبكة  322006 0944 فراس العلي. د فراس العلي. مركز د 

L0669 طرطوس دوار البلدیة - الصفصافة  669758 0988 أیمن ظروف . د مركز الصفصافة الحدیث 
            

         شبكة األشعة بانیاس
Code المحافظة عنوانال الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0484 
محمود عونة . مركز د

 طرطوس بناء رخامیة -شارع جول جمال  -بانیاس  844463 0944 / 723260 043 محمود عونة. د الشعاعي
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         شبكة األشعة صافیتا

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0142 طرطوس مقابل تكسي فادي - الكراجات  -صافیتا  209902 0966 / 524331 043 غازي جري. د مركز سیزار 
L0143 طرطوس مقابل صیدلیة دانا -مفرق مدرسة الصناعة  -صافیتا  357361 0933 / 524584 043 عزام األرمني. د مركز التصویر الشعاعي 
L0362 طرطوس بناء مسون -الشارع العام  -ا صافیت 536039 0944 / 534039 043 فوزي دلھ. د فوزي دلھ . مركز د 

          
         شبكة األشعة دریكیش

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المخبر 
L0449 طرطوس ساحة الجامع -دریكیش  782719 0966 / 565980 043 ابراھیم مرھج. د ابراھیم مرھج. مركز د 

            
         ضيشبكة التشریح المر

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0159 طرطوس المشبكة العلیا 736449 0933 / 316540 043 حیان غانم. د حیان غانم. مخبر د 
L0161 طرطوس الطابق الخامس -مجمع داوود التجاري -المشبكة  971455 0933 / 218991 043 حسام سلمان. د حسام سلمان. مخبر د 
L0352 طرطوس مقابل مكتبة المتنبي - المشبكة العلیا  703895 0992 / 312683 043 مي ھوال. د مي ھوال. مخبر د 
L0226 طرطوس شمال صیدلیة االیمان -شارع االتحاد  - حي القیصریة  612654 0955 / 215520 043 فدار حجار. د فدار حجار. مخبر د 
L0354 طرطوس المشبكة العلیا  685341 0932 / 364037 043 منال محمود ابراھیم. د ھیممنال محمود ابرا. مخبر د 

            
شبكة التشریح المرضي 

         بصافیتا

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0228 طرطوس جانب مبنى المالیة - لغربي الحي ا -صافیتا  289477 0955 / 531165 043 لینا بیطار. د لینا بیطار. مخبر د 

            
شبكة التشریح المرضي 

         ببانیاس

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0345 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  208522 0933 / 713643 043 تمام شیحة. د تمام شیحة. مخبر د 
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L0227 طرطوس شارع جول جمال -بانیاس  436864 0932 / 313607 043 علي حسن سلمان. د علي حسن سلمان. مخبر د 
            

         شبكة العالج الفیزیائي
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D3428 طرطوس الحمرات 839263 0933 / 315362 043 معالجة فیزیائیة السید فاتح وطفة 
D2055 طرطوس جانب بنك عودة –دوار امن الدولھ  347674 0988 / 327674 043 معالجة فیزیائیة محمود عبد الرحمن علي. د 
D2054 طرطوس بناء جورج للحالقة النسائیة - شارع الزھور  -المشبكة  817594 0944 / 321421 043 معالجة فیزیائیة علي محمد وسوف . د 
D3234  طرطوس الحمرات 738846 0944 یزیائیةمعالجة ف السیدة فتاة ابراھیم 
D4109 طرطوس مقابل المستوصف -شرفي المحكمة  893816 0988 / 226816 043 معالجة فیزیائیة قیس حسن. د 
D3693 طرطوس جمعیة المعلمین - شارع الكرامة  -الحمرات  434181 0944 / 329296 043 معالجة فیزیائیة روعة عجي. د 
            

         لمشافيشبكة ا
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 

H0023 043 / 317319 043 المشفى الطبي الحدیث 
 طرطوس الكورنیش الشرقي 314122

H0003 043 / 319192 043 مشفى الحكمة 
 طرطوس كورنیش النھر 319193

H0075 043 / 223930 043 مشفى الرازي 
 طرطوس لةغرب أمن الدو -الحمرات  327356

H0080 043 / 323666 043 محمد الحاج صالح . مشفى د 
 طرطوس شارع الثورة 324666

H0088 043 / 655727 043 مشفى الحیاة الطبي التخصصي 
 طرطوس القدموس 656704

H0101 0944 / 319108 043 مشفى جوریة 
 طرطوس شرق الكورنیش الغربي -الفاخورة  295044

H0067 0944 / 228013 043 مشفى المنى 
 طرطوس شارع الكرامة 328980

            
         شبكة مشافي صافیتا
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Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 

H0074 043 / 525820 043 مشفى المجتبى الخیري 
 طرطوس قرب الفرن اآللي -المندرة  -صافیتا  525819

H0081 043 / 535300 043 مشفى صافیتا المركزي 
535301 

قرب فندق صافیتا  -الحارة الغربیة  -صافیتا 
 طرطوس الشام 

            
         شبكة مشافي بانیاس

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0083 طرطوس حي القصور  -بانیاس  712058 043 مشفى المرام الجراحي 

H0086 0933 / 712876 043 مشفى السالم الجراحي 
 طرطوس الشارع العام -القصور  -بانیاس  430643

H0096 
مشفى جمعیة البر والخدمات 

 طرطوس بانیاس 710825 043 االجتماعیة
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