
 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م 2023يناير  ( لشهر25) الخرطوم اقع تقديم الخدمة الدوائية محليةمو
 

 صيدليات شوامخ املركزية

 (12صيدلية موقع خاص)

 مستشفى حكومى

 (40 صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية صيدلية مستشفي
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

 6مكة  مجمع مكة لطب العيون  1ركزية امل
 السوداني  املصنع

 املاليزي 
 القوز )ن( السكة حديد مستشفى االسنان م.ابن سينا

 سوبا غرب الشجرة م.الشعب مستشفى سوبا الداخلية برى  - الطبي  الوالدين 7مكة  مدينة املعلم الطبية 4املركزية 

 الرميلة الشهيد خالد عبد الفضيل أملاظ  مستشفى سوبا الخارجية يثرب  مركز  الراقي مستشفي (18املالية الوالئية )

     )م.الطبيب(6املركزية 
إبراهيم مالك 

 الشمالية 
 املغتربين الصادق أبو عاقلة

 جبرة توتي إبراهيم مالك الغربية     

 حى الزهور )ن( جابر أبوالعز 1التميز     

 سوبا اللعوتة سمير      

 املايقوما(ن( حي الجريف غربمركز ص      

 السجانة )ن( مجمع فتح الرحمن البشير      

 السلمابى )ن( الفردوس       

 الصحافة غرب)ن( (شيكان 3الخرطوم )      

 الالماب)ن( اورتش ي      

      
-الرشيد عبدالرحمن دكتور

 3التميز
 الرياض)وضحة()ن(

      
 

الشهيد جعفر عطا 

 املنان)ن(

 عمر بن الخطاب)ن(       

 مجلس الوزراء)ن(       

 سوبا املحطة       

 العشرة       

4 3 2 3 3 6 13 18 

 

 



 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م2023يناير  لشهر( 94)جبل أولياء مواقع تقديم الخدمة الدوائية محلية
 

 صيدليات شوامخ املركزية

 (20صيدلية موقع خاص)

 مستشفى حكومى

 (29صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية لية مستشفيصيد
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي
 دار النعيم الكالكلة القلعة جبل أولياء  الشقيالب ود جار النبى مجمع مكة لطب العيون  10املركزية 

 مسرة الكالكلة القبة بشائر  الطاهرة طبل مستشفى نفيسة (صيدلية ليك العافية)11املركزية 

 أراك صالح  طبية الحسناب التركي  الشهيد الناجي الداخلية     16املركزية 

 الفتح املبين 6األنقاذ املرجعي   الرهيد )العاج الطبي (   24املركزية 

 دار السالم تريعة البجا   مجمع الخولي الطبي   25املركزية 

 الشهيد محمد صالح الشهيد وداعة هللا   السيدة خديجة   

 القادسية    املزمل   

 طيبة الكبابيش    مجمع الرعاية الطبي   

 عد حسين    مجمع التسنيم الطبي   

 السلمة شمال    مهيرة الطبي   

 13االنقاذ     مركز ابراهيم شمس الدين    

 ود عمارة       

 أبو أيوب األنصاري       

 املنصورة       

 (ن)عشر مأ       

 السلمانية شرق)ن(       

 البجا عبد الهادي)ن(       

 األمل)ن(       

 الكلس       

 فتيح العقليين       

        

        

5 2 2 11 0 3 6 20 

 

 

 



 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م3022يناير  لشهر(  54) بحرىمواقع تقديم الخدمة الدوائية محلية 
 

 صيدليات شوامخ املركزية

 (10ص)صيدلية موقع خا
مستشفى 

 حكومى

 (35صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية صيدلية مستشفي
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

 السلمة غرب الشعبية الشهيد علي عبد الفتاح  الندي الطبي ابوعمار  الحديثة م.سيما للعيون  3املركزية 

 السقاي الخوجالب حاج الصافى )الصافية(  الريحابي 2أبو عمار  م األمل )صيدلية النور(14املركزية 

 الصبابي الحلفايا أحمد قاسم  الحرمين   

 الخليلة الكدرو الكباش ي  املرحوم عثمان عباس   

 الكمر الفكي هاشم قّري     

 أبو طالل الختمية 2التميز      

 يزيرقاباال  االمالك املرجعي       

 الزاكياب       

 الدروشاب وسط       

 أبو حليمة       

     

 

 

 

 واوس ي الشيخ عبد القادر 

 الدروشاب شمال       

 طيبة األحامدة       

( حلة حمد)ن         

( الدروشاب جنوب)ن         

(شمبات الجنوبية)ن         

(الجيلى)ن         

(داردوق)ن         

(مصطفي)نهاشم          

 أم القرى       

 واوس ى الشيخ على       

 العالياب       

        

        

        

2 2 2 4 0 6 7 22 



 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م2023يناير  لشهر( 24) شرق النيلمواقع تقديم الخدمة الدوائية محلية 
 

صيدليات شوامخ 

 املركزية

 (15صيدلية موقع خاص)

 مستشفى حكومى

 (27ءالدائري )صيدليات الدوا

صيدلية 

 مستشفي
 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية

صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

  12شوامخ املركزية 
 

 
 الجريف شرق العيلفون  م . أبو دليق  البيان

 سوبا شرق أم دوم م. ود أبو صالح  الـشهيد إبراهيم شمس الدين   7شوامخ املركزية 

 الشيخ الفادني حلة كوكو م.أم ضوابان الداخلية  الفاروق الخاص   

 كترانج الشهيدة ندى ألبان جديد  األيمن الساعد   

 الفرقان    الطبى ميم   

 الحاج يوسف الوحدة )ن(    شيخ حريكة   

 الصالحين    الخاص مرابيع الشريف   

 السمرة    مجمع شرق النيل   

  ود دفيعة الحاج يوسف    املدينة املنورة   

 ابواملعالي    بركة املصطفى   

 مرابيع الشريف    التيسير  الطبي _ القنيعاب   

 البطاحين    مركز الرضا   

 الشيخ األمين     النفيدي   

 التكناب       

 الوادى األخضر)ن(       

 شروني       

 ام تكالى       

 بابكر عد       

 عامر عبد املجيد       

        
        

        

        

        

2 0 0 13 0 4 4 19 

 

 



 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م2023يناير  لشهر( 53) أمدرمانمواقع تقديم الخدمة الدوائية محلية 
 

 صيدليات شوامخ املركزية

 (10صيدلية موقع خاص)

 مستشفى حكومى

 (25صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية مستشفيصيدلية 
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

 2املركزية 
مجمع مكة لطب 

 العيون 
 بيت املال (1ابوسعد ) السعودي  الحاجة زينب 4مكة 

 السلمانية غرب ودنوباوي  جبيل الطينة  فاس )مركز العطا ( 13مكة  

   
عروس الرمال ) 

 بلسم (ال
 

م. االمام 

 عبدالرحمن املهدي
 املجلس الوطني الضو حجوج

 14أبو سعد  عبد املنعم محمد )الهجرة( الصداقة الصيني  مجمع املعالي الطبي   

   
 الصحي السندس مركز

 الطبي
 القيعة غرب عوض حسين)ن( الوالدين 

   
 عبد الشيخ صحي مركز

 الرحمن
 فشودة العقيدات  البقعة 

 بانت شرق)ن(  لوالدةا     

 حي العرب )ن(  حوادث األطفال     

 البنك العقاري)ن(       

 كدى       

 مدينة النخيل)ن(       

 القماير       

        

        

        

1 1 2 6 0 8 5 12 

 

 



 1/4/2019:  تاريخ اإلصدار 1/00:  رقم اإلصدار DR-02:   رقم النموذج  

 

 م2023يناير  لشهر (45)كررى اقع تقديم الخدمة الدوائية محليةمو
 

 ركزيةصيدليات شوامخ امل

 (20صيدلية موقع خاص)

 مستشفى حكومى

 (25صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية صيدلية مستشفي
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

 شروني 17الثورة ح  الجزيرة اسالنج  التهامي 3مكة   8املركزية 

 النوبة عبودة السروراب  الطبي  السالمة 9مكة   15املركزية 

 الكوداب  البلك   العمران الطبي  10مكة   )د.هيثم املصطفى( 17املركزية 

)صيدلية النور 13املركزية 

 الحديثة(
 العامرية  أم كتي  محمد البشير الطبي  

 53الحارة   الفتح  الوالدين الخيري_الفتح   

 )ن(75الحارة   النو  الوطن   

  دة عائشة الطبيالسي   
حوادث مستشفي 

 النو
 (8الفتح مربع ) 

 الشهيناب    59الهالل األحمر الحارة    

 كررى العجيجه     ابن هشام الطبي   

 خور عمر     مركز الحجاز الصحي الخاص   

   
 مركز صحي مدينة البشير الخيري 

 
 مبروكة   

   
اليقين (مركز امنين )   

 
 (95الحارة)   

لراس يا     ()ن(38الحارة)    

 الواحة       

 الحارة التانية)ن(       

 ابو سنيقد       

4 0 3 13 0 7 2 16 
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 م2023يناير  لشهر(   34 ) أمبدة اقع تقديم الخدمة الدوائية محليةمو
 

صيدليات شوامخ 

 املركزية

 (11صيدلية موقع خاص)
مستشفى 

 حكومى

 (23صيدليات الدواءالدائري )

 صيدلية الشعبية  صيدلية مستشفى  صيدلية مركز صيدلية املركزية دلية مستشفيصي
صيدلية مركز صحي  / 

 نموذجي

  مركز حافظ املصباح الطبي  ود الحاج مستشفى سيما للعيون  5املركزية شوامخ  
مستشفى أمبدة لصحة األم 

 والطفل )جايكا(
 حمد النيل الرخا

  23املركزية 
 تشفىمس) الرشيد الشهيد

 (ليبيا
 السبيل  (18أمبدة  الحارة )  مركز شرف الدين الصحى

 السريحة   الراجحي  مجمع عيادات أبو القاسم الطبى   

 بدر الكبرى     (اإلمتياز عيادات مجمع)البستان   

  
 

 
 12السالم     سودا ترك

 الريان    املصطفي أحباب   

 دار املصطفى       

 (32الحارة )       

 (20الحارة )       

 (22السالم )       

 الفطيماب       

 (_ود البشير52الحارة )       

 16السالم        

 غريب القوص ي)ن(       

 الراشدين)ن(       

 الحارة العاشرة)ن(       

 املنارة       

 ابو زيد       

 29الحارة       

        

        

        

        

2 1 2 6 0 3 1 19 
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 م2023يناير  لشهر التجميعي مواقع تقديم الخدمة الدوائية 
 

 العدد  التصنيف

صيدليات الدواء 

 الدائري 

 612 صيدلية مركز صحي/نموزجي

 83 صيدلية شعبية

 37 صيدلية مستشفي

 3 صيدلية مستشفي حكومي

صيدلية موقع 

 خاص

 65 صيدلية مركز

 31 صيدلية املركزية

 9 صيدلية مستشفي

 20 صيدليات شوامخ املركزية

 230 العدد الكلي

 

ريان بلة احمد.: دالخدمات الصيدالنية رئيس قسم   

 التوقيع:............                               


