م

املحافظة

القسم  /املركز

اسم املوقع

مواعيد العمل
بالوحدة

العنوان

١

اللاهرة

النزهت

مرهس طبي النزهت

مً 8 ٌ 8

 38عارع حىزيف جيخى

٢

اللاهرة

اللاهرة الجذًذة

مرهس طبي اللطاميت

مً 8 ٌ 8

اللطاميت عارع بىً الاصيان والخػمير مدطت البىً اصيان الىلاباث

٣

اللاهرة

عبرا

مرهس اإلاؤجمراث الاهجيلي  -الخابؼ للهيئت الػامت للخأمين الؾحي

مً 8 ٌ 8

 ٦٧عارع اإلاضدغفى ( عارع عىهالن صابلا) أمام مسجذ أهؾار الضىه اإلادمذًه
بجىار مضدغفى عبرا الػام وىحغنر

٤

اللاهرة

مؾر الجذًذة

مضدغفى هيلىبليط

مً 8 ٌ 8

 1ظ .الحجاز  -ميذان هليىبىليط

٥

اللاهرة

اإلاطريت

مضدغفى اإلاطريت الخػليمي

مً 8 ٌ 8

 6ظ .طه كىذًل  -ميذان اإلاطريت

٦

اللاهرة

السيخىن

مضدغفى السيخىن الخخؾص ي

مً 8 ٌ 8

جلاطؼ ظ .اإلاؾاوؼ مؼ ظ .غمر اإلاخخار  -ميذان الضىاح  -السيخىن

٧

اللاهرة

الضالم أوٌ

مرهس طبي الذلخا

مً 8 ٌ 8

ميذان الذلخا  -اصىىذريت  2جلاطؼ الىوػ أمام زمسم

٨

اللاهرة

الضالم الثاوي

مرهس طبي النهضت اللذًم

مً 8 ٌ 8

مذًىت النهضت  -مضاهً اصىىذريت

٩

اللاهرة

اإلارج

مرهس طبي ألاهذلط

مً 8 ٌ 8

عارع مؤصضت السواة بجىار حراخاث اليىم الىاخذ

١١

اللاهرة

غين عمط

مرهس صحت ألاصرة

مً 8 ٌ 8

عارع حماٌ غبذ الىاؽر  -مً غبذ الحليم مدمىد بجىار مضدغفى غين عمط
الػام

١١

اللاهرة

اإلاطريت

غيادة اإلاطريت الغاملت

مً 8 ٌ 8

 151عارع اإلاطراوي  -خلف السجل اإلاذوي اللذًم

١٢

اللاهرة

السيخىن

مرهس طبي صراي اللبت

مً 8 ٌ 8

 2ميذان ابً صىذر

١٣

اللاهرة

خذائم اللبت

مرهس طبي الخليج اإلاؾري

مً 8 ٌ 8

عارع الخليج اإلاؾري أمام مذرصت حماٌ غبذ الىاؽر

١٤

اللاهرة

مؾر الجذًذة

مىخب صحت بيروث

مً 8 ٌ 8

 38عارع بيروث  -مؾر الجذًذة

١٥

اللاهرة

مذًىت هؾر غرب

مرهس طبي الضادش

مً 8 ٌ 8

عارع الصحت بجىار حراخاث اليىم الىاخذ

١٦

اللاهرة

مذًىت هؾر عرق

مرهس طبي الحي الضابؼ

مً 8 ٌ 8

 78غماراث غثمان عارع غلي أمين

١٧

اللاهرة

النزهت

مرهس طبي اإلادىمت

مً 8 ٌ 8

 323عارع الحجاز ميذان اإلادىمت

١٨

اللاهرة

اللاهرة الجذًذة

مرهس طبي الخجمؼ الثالث

مً 8 ٌ 8

اإلادليت الضابػت  -أمام مسجذ صمير وغلي ومذرصت الحريت

١٩

اللاهرة

بذر

مرهس طبي الحي ألاوٌ

مً 8 ٌ 8

الحي الثالث  -اإلاجاورة الرابػت

٢١

اللاهرة

الغروق

مرهس طبي الـ  133متر

مً 8 ٌ 8

اصيان عباب الـ  133متر بجىار مىٌ الفيىحغر

٢١

اللاهرة

الىاًلي

مرهس رغاًت طفل الػباصيت

مً 8 ٌ 8

 13عارع مدمذ رفػذ الػباصيت

٢٢

اللاهرة

وصط

مرهس طبي الذراصت

مً 8 ٌ 8

عارع الجػفري

٢٣

اللاهرة

غابذًً

مرهس طبي غابذًً

مً 8 ٌ 8

 7عارع اإلاذبؼ أغلى مسجذ ابى طبل

٢٤

اللاهرة

اإلالطم

مرهس صحت ألاصمراث 3

مً 8 ٌ 8

 23غماراث السهىر

٢٥

اللاهرة

الضاخل

مرهس طبي اإلالس ي

مً 8 ٌ 8

 72عارع اإلالس ي دوران عبرا

٢٦

اللاهرة

الخليفت

مرهس طبي الخىوس ي الحضري الجذًذ

مً 8 ٌ 8

 1عارع اإلاذارش الخىوس ي

٢٧

اللاهرة

الضيذة زييب

رغاًت طفل مؾر اللذًمت

مً 8 ٌ 8

 23عارع الضبؼ صاكياث اللؾر الػيني

٢٨

اللاهرة

مؾر اللذًمت

مرهس طبي غين الؾيرة

مً 8 ٌ 8

ؽالح صالم أمام خذًلت الفضطاط

٢٩

اللاهرة

البضاجين

مرهس طبي ؽلر كريػ

مً 8 ٌ 8

البضاجين ميذان ؽلر كريػ

٣١

اللاهرة

اإلاػادي

مرهس طبي الخبيري

مً 8 ٌ 8

 8عارع الترغت

٣١

اللاهرة

طرة

مرهس طبي طرة

مً 8 ٌ 8

 1عارع رخا وىرهيػ الىيل  -وىزييا

٣٢

اللاهرة

 15ماًى

مرهس طبي مجاورة 5

مً 8 ٌ 8

مذًىت  15ماًى مجاورة 5

٣٣

اللاهرة

خلىان

مرهس طبي الضذ خضرة

مً 8 ٌ 8

 21عارع راغب خلىان

٣٤

الجيزة

الغيخ زاًذ

مضدضغفى الغيخ زاًذ الخخؾص ي

مً 8 ٌ 8

الغيخ زاًذ

٣٥

الجيزة

اإلاهىذصين

فاهضيرا

مً ٩ؼ ٌ ٩م

عارع البطل أخمذ غبذ الػسيس  -الذقي

٣٦

الجيزة

ميذ غلبت

مرهس صحت ميذ غلبت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

 332عارع الضىدان  -اإلاطار  -امبابت  -الجيزة

٣٧

الجيزة

مذًىت  6أهخىبر

اإلارهس الطبى بغرق الفيىم

مً ٩ؼ ٌ ٩م

بجىار اإلاذرصت الياباهيت بدذائم أهخىبر

٣٨

الجيزة

الؾف

اإلارهس اإلاخميز باألخؾاؼ

مً ٩ؼ ٌ ٩م

ألاخؾاؼ اللبليت ،الؾف بالجيزة

٣٩

الجيزة

الهرم

مرهس طبي هسلت الضمان

مً ٩ؼ ٌ ٩م

ميذان أبى الهىٌ بجىار وىبري أبى طالب

٤١

الجيزة

الهرم

مرهس طبي هفر هؾار

مً ٩ؼ ٌ ٩م

هفر هؾار  -اللاهرة  -الجيزة

٤١

الجيزة

بىالق الذهرور

مرهس طبي هفر طهرمط

مً ٩ؼ ٌ ٩م

اوٌ عارع اإلالىت مخفرع مً طريم هفر طهرمط

٤٢

الجيزة

بىالق الذهرور

مرهس طبي بىالق الحضر

مً ٩ؼ ٌ ٩م

 5وىبري الخغب عارع بين الػمارجين

٤٣

الجيزة

حىىب الجيزة

مرهس طبي اإلاىيب

مً ٩ؼ ٌ ٩م

عارع اإلاذرصت بجىار مذرصت اإلاىيب

٤٤

الجيزة

الىراق

مرهس طبي طىاظ

مً ٩ؼ ٌ ٩م

عارع مذرصت طىاظ

٤٥

الجيزة

عماٌ الجيزة

مرهس طبي غرب اإلاطار

مً ٩ؼ ٌ ٩م

عارع حماٌ غبذ الىاؽر -امبابت

٤٦

الجيزة

عماٌ الجيزة

مرهس طبي غسيس غسث

مً ٩ؼ ٌ ٩م

مضاهً غسيس غسث  -امبابت

٤٧

الجيزة

الػمراهيت

مرهس الطلبيت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

 338عارع الهرم  -الجيزة

٤٨

الجيزة

الػمراهيت

مرهس اليىهيضت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

امخذاد عارع غخمان مدرم

٤٩

الجيزة

هرداصت

مرهس اإلاػخمذًت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت اإلاػخمذًت

٥١

الجيزة

أبى الىمرش

مرهس عبرامىذ

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت عبراهمذ

٥١

الجيزة

أطفيذ

مرهس ؽىٌ

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت ؽىٌ

٥٢

الجيزة

عماٌ الػياط

مرهس هفر جرن

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت هفر جرن

٥٣

الجيزة

البذرعين

مرهس الطرفاًت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت الطرفاًت

٥٤

الجيزة

عرق اللىاطر

مرهس هىال

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت هىال

٥٥

الجيزة

أوصيم

مرهس طبي البراحيل

مً ٩ؼ ٌ ٩م

البراحيل  -مرهس أوصيم  -الجيزة

٥٦

الجيزة

الىاخاث البدريت

وخذة الباويطي الطبيت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

الباويطي  -مرهس الىاخاث البدريت

٥٧

الجيزة

غرب اللىاطر

مرهس بهرمط

مً ٩ؼ ٌ ٩م

كريت بهرمط

٥٨

اللليىبيت

عبرا

مضدغفى مػهذ هاؽر

مً ٩ؼ ٌ ٩م

 1351وىرهيػ الىيل  -الضاخل  -اللاهرة

٥٩

اللليىبيت

هفر عىر

مضدغفى هفر عىر

مً ٩ؼ ٌ ٩م

هفر عىر  -اللليىبيت

٦١

اللليىبيت

صىذًىن

مرهس طبي الاصره بضىذًىن

مً ٩ؼ ٌ ٩م

صىذًىن بجىار السجل اإلاذوي كليىب

٦١

اللليىبيت

عبرا

مرهس طبي حجازي

مً ٩ؼ ٌ ٩م

عارع اإلاػهذ الذًني بجىار مجمؼ مداهم عبرا غرب

٦٢

ؤلاصىىذريت

الػطاريً

اإلارهس ألافريلي لصحت اإلارأة

مً ٩ؼ ٌ 9م

عارع غبذ الحميذ بذوي  -الازاريطت

٦٣

ؤلاصىىذريت

ميىا البؾل

مرهس صحت أصرة اإلافروزه

مً ٩ؼ ٌ 9م

الىردًان عرق  -كضم ميىا البؾل

٦٤

ؤلاصىىذريت

اإلاىتزة

مرهس صحت أصرة الػمراوي

مً ٩ؼ ٌ 9م

ثاوي اإلاىتزة  -الاصىىذريت

٦٥

ؤلاصىىذريت

اإلاىتزة

وخذة طب أصرة اإلاىذرة

مً ٩ؼ ٌ 9م

اإلاىذرة كبلي ،كضم ثان اإلاىتزة ،ؤلاصىىذريت

٦٦

ؤلاصىىذريت

اإلاىتزة

مضدغفى عرق اإلاذًىت

مً ٩ؼ ٌ 9م

ظ .حماٌ غبذ الىاؽر جلاطؼ خليل خماده  -صيذي بغر

٦٧

ؤلاصىىذريت

عرق

مرهس طب أصرة صان صديفاهى

مً ٩ؼ ٌ 9م

عارع اليازيىى -صان صديفاهى  -طريم اليىرهيػ

٦٨

ؤلاصىىذريت

عرق

وخذة أصرة دها الىطىيت

مً ٩ؼ ٌ 9م

عارع الطب الغرعي

٦٩

ؤلاصىىذريت

عرق

مرهس طب أصرة أبيط 2

مً ٩ؼ ٌ 9م

أبيط الثاهيت  -عرق الاصىىذريت

٧١

ؤلاصىىذريت

عرق

مضدغفى أطفاٌ الرمل

مً ٩ؼ ٌ 9م

 6ظ .مدمذ فريذ  -بىلىلى

٧١

ؤلاصىىذريت

وصط

رغاًت طفل مدرم بً

مً ٩ؼ ٌ 9م

 11ظ .الىزير مخفرع مً ظ .الرؽافت  -مدرم بً

٧٢

ؤلاصىىذريت

وصط

مضدغفى الرمذ

مً ٩ؼ ٌ 9م

ظ .وابىر اإلاياه امام اوادًميت الضاداث  -مدرم بً

٧٣

ؤلاصىىذريت

الجمرن

مضخىؽف ؽذر الجمرن

مً ٩ؼ ٌ 9م

السيالة شرق ،قسم الجمرك ،اإلسكندرية

٧٤

ؤلاصىىذريت

غرب

وخذة طب أصرة أبً صهالن

مً ٩ؼ ٌ 9م

جلاطؼ ظ .ابً صهالن مؼ ظ .رعيذ رضا

٧٥

ؤلاصىىذريت

غرب

مضدغفى اللباري

مً ٩ؼ ٌ 9م

 1ظ .الامير لؤلؤ  -اللباري

٧٦

ؤلاصىىذريت

الػامريت

وخذة اإلاجسر آلالي غبذ اللادر

مً ٩ؼ ٌ 9م

زاويه غبذاللادر كبلى الضىه الحذًذ

٧٧

ؤلاصىىذريت

الػامريت

وخذة طب أصرة الىاؽريت

مً ٩ؼ ٌ 9م

الىاؽريه  -بجىار اإلاضاهً

٧٨

ؤلاصىىذريت

العجمي

وخذة طب أصرة البيطاظ

مً ٩ؼ ٌ 9م

ظ .اللاغذه البدريه

٧٩

ؤلاصىىذريت

العجمي

مرهس الذخيلت لطب ألاصرة

مً ٩ؼ ٌ 9م

ظ .اليىرهيػ بجىار الغئىن الاحخماغيه

٨١

ؤلاصىىذريت

برج الػرب

وخذة طب أصرة البرج اللذًم

مً ٩ؼ ٌ 9م

برج الػرب اللذًمت

٨١

ؤلاصماغيليت

الاصماغليت

مجمؼ ؤلاصماغيليت

مً ٩ؼ ٌ ٩م

الاصماغيليه الطريم الذائري

٨٢

بىرصػيذ

بىرصػيذ

مضدغفى الىؾر

مً ٢ع ٌ ٩م

ظ .غبذ الهادي الحذًذي  -طريم الىؾر

٨٣

حىىب صيىاء

عرم الغيخ

مضدغفى عرم الغيخ الذولى

مً ٩ؼ ٌ ٥م

عرم الغيخ  -حىىب صيىاء

٨٤

عماٌ صيىاء

الػريػ

مضدغفى الػريػ الػام

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع الجيػ مً عارع ً 23ىليى

٨٥

اإلاىىفيت

عبين اليىم

مرهس ؽحي عبين اليىم

مً ٣ع ٌ ٩م

عبين اليىم

٨٦

اإلاىىفيت

أعمىن

مرهس ؽحي أعمىن

مً ٣ع ٌ ٩م

أعمىن

٨٧

اإلاىىفيت

الضاداث

وخذة صحت اصرة اصيان اإلاضخلبل

مً ٣ع ٌ ٩م

مضاهً صىزان مبارن بالضاداث

٨٨

اإلاىىفيت

مىىف

مضدغفى خمياث مىىف

مً ٩ؼ ٌ ٥م

عارع الجيػ  -مىىف

٨٩

الغربيت

طىطا ثاوي

مرهس طبي صػيذ

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع صػيذ مؼ عارع بطرش

٩١

الغربيت

زفتي

مضدغفى زفتى الخخؾص ي

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع غامر  -بجىار اإلادىمت

٩١

الغربيت

كطىر

مضدغفى كطىر اإلارهسي

مً ٣ع ٌ ٩م

طريم هفر الغيخ  -كطىر اللذًم

٩٢

الغربيت

بضيىن

مىخب صحت أوٌ بضيىن

مً ٣ع ٌ ٩م

بجىار مضدغفى خمياث بضيىن

٩٣

الغربيت

صمىىد

دًىان ؤلادارة الصحيت بضمىىد

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع ريغت أمام عرطت اإلارافم

٩٤

الغربيت

هفر السياث

مىخب صحت ثاوي هفر السياث

مً ٣ع ٌ ٩م

أمام عرهت الىهرباء  -هفر السياث

٩٥

الغربيت

اإلادلت ثاوي

مػهذ هبذ اإلادلت

مً ٣ع ٌ ٩م

صىت طىطا  -اإلادلت الىبر كضم ثاوي

٩٦

هفر الغيخ

الحامىٌ

مىخب صحت الحامىٌ

مً ٩ؼ ٌ ٥م

عارع اإلارهس  -الحامىٌ الطبيت

٩٧

هفر الغيخ

هفر الغيخ

مضدغفى صيذي غازي اإلارهسي

مً ٩ؼ ٌ ٥م

عارع أبىبىر الؾذًم ،صيذي غازي ،هفر الغيخ،

٩٨

هفر الغيخ

دصىق

مضدغفي دصىق الػام

مً ٩ؼ ٌ ٥م

ظ اإلاضدغفى ،مذًىت دصىق  ،،هفر الغيخ

٩٩

هفر الغيخ

مرهس كلين

مضدغفى كلين الجذًذة

مً ٩ؼ ٌ ٥م

عارع الجمهىريت  -مذًىت كلين  -هفر الغيخ

١١١

مرس ى مطروح

مرس ى مطروح

مضدغفى الللب بمجمؼ اإلاضدغفياث

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع اصىىذريت  -وصط البلذ

١١١

البديرة

دمنهىر

اإلاػهذ الطب اللىمى بذمنهىر

مً ٩ؼ ٌ ٥م

الجمهىريت ،عبرا ،كضم دمنهىر ،البديرة

١١٢

البديرة

مرهس دمنهىر

مضدغفى دوغاٌ الخػليمي

مً ٩ؼ ٌ ٥م

الػىحت  -دمنهىر

١١٣

دمياط

دمياط

مرهس الللب والجهاز الهضمى

مً  3ع ٌ  9م

دمياط ،كضم دمياط ،،دمياط

١١٤

الذكهليت

اإلاىؾىرة

مضدغفى مىؾىرة الذولى

مً ٩ؼ ٌ 9م

عارع اإلاضدغفى

١١٥

الذكهليت

طلخا

مرهس رغاًت ألامىمت والطفىلت بطلخا

مً ٩ؼ ٌ 9م

طلخا

١١٦

الذكهليت

اإلانزلت

اإلارهس الحضري باإلانزلت

مً ٩ؼ ٌ 9م

مذًىت اإلانزلت – اوٌ ظ الجالء – بجىار مضدغفى اليضر

١١٧

الذكهليت

دهروط

مضدغفى دهروط الػام

مً ٩ؼ ٌ 9م

مذًىت دهروط – ظ مجلط اإلاذًىت – بجىار مذرصت غلى مبارن

١١٨

الذكهليت

بللاش

مضدغفى بللاش اإلارهسي

مً ٩ؼ ٌ 9م

مذًىت بللاش – غسبت حاد – بجىار مرهس الغرطت

١١٩

الذكهليت

ميذ غمر

مضدغفى ميذ غمر اإلارهسي

مً ٩ؼ ٌ 9م

مذًىت ميذ غمر  -دكادوش -اوٌ ظ صىت دكادوش – بجىار الادارة الصحيت

١١١

الذكهليت

الضيبالويً

مضدغفى الضيبالويً الػام

مً ٩ؼ ٌ 9م

مذًىت الضيبالويً – ارض الجماٌ – بجىار مسجذ الجماٌ

١١١

الفيىم

بىذر الفيىم

اإلارهس الطبى بىيمان فارش

مً ٣ع ٌ ٩م

مضاهً البىً  -كضم الفيىم

١١٢

بنى صىيف

بني صىيف

مضدغفى بنى صىيف الخخؾص ى

مً ٣ع ٌ ٩م

وىرهيػ الىيل

١١٣

الضىيط

فيؾل

وخذة طب أصرة مبارن

مً ٩ؼ ٌ ٥م

حي فيؾل  -الضىيط

١١٤

اإلاىيا

اإلاىيا الجذًذة

مرهس طبي عباب اإلاضخلبل

مً ٩ؼ ٌ ٥م

مذًىت اإلاىيا الجذًذة

١١٥

اإلاىيا

ملىي

مرهس طبي كلىذوٌ

مً ٩ؼ ٌ ٥م

ميغأة كلىذوٌ  -مرهس ملىي

١١٦

اإلاىيا

بني مسار

وخذة الليط

مً ٩ؼ ٌ ٥م

الىخذة اإلادليت بالليط  -بني مسار

١١٧

اإلاىيا

صمالىط

مضدغفى صمالىط الىمىرجى

مً ٩ؼ ٌ ٥م

الطريم الضريؼ  -صمالىط

١١٨

أصيىط

غرب أصيىط

مضدغفى ؤلاًمان الػام

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع ً 26ىليى  -حي ألاربػين  -مذًىت مبارن

١١٩

أصيىط

عرق اصيىط

مرهس صحت الىليذًت

مً ٣ع ٌ ٩م

امام ابراج الىؾر بحي عرق

١٢١

أصيىط

اللىؽيت

الىخذة الصحيت بنى زيذ بىق

مً ٣ع ٌ ٩م

مرهس اللىؽيت  -طريم اصيىط دًروط السراعي

١٢١

أصيىط

ابى جيج

الىخذة الصحيت هسلت باوىر

مً ٣ع ٌ ٩م

مرهس ابى جيج  -طريم اصيىط صىهاج السراعي

١٢٢

صىهاج

اإلاراغت

اإلارهس الطبي الحضري

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع اإلاضدغفى مخفرع مً طريم أصيىط صىهاج

١٢٣

صىهاج

البليىا

اإلارهس الطبي بالبليىا

مً ٣ع ٌ ٩م

عارع الجمهىريت  -البليىا

١٢٤

صىهاج

صىهاج

مرهس رغاًت طفل عرق

مً ٣ع ٌ ٩م

ظ .الخدرير بجىار كؾر الثلافت عرق صىهاج

١٢٥

كىا

كىا

مرهس صحت ألاصرة اإلاغروع ألاوروبي

مً ٨ؼ ٌ ٨م

مذًىت كىا

١٢٦

الغركيت

الغركيت

مرهس صحت ثاوى السكازيم

مً ٩ؼ ٌ 9م

أمام مضدغفي السكازيم اإلارهسي  -عارع غس الذًً خافظ

١٢٧

الغركيت

فاكىش

وخذة الذميين باإلدارة الصحيت بفاكىش

مً ٩ؼ ٌ 9م

كريت الذميين  -فاكىش

١٢٨

الغركيت

بلبيط

اإلارهس الطبي بإدارة بلبيط

مً ٩ؼ ٌ 9م

عارع الاصخار اخمذ طرطىر ،بلبيط ،مرهس بلبيط ،الغركيت،

١٢٩

الغركيت

أبى خماد

اإلارهس الطبي بإدارة أبى خماد

مً ٩ؼ ٌ 9م

ادارة ابى خماد

١٣١

الغركيت

الػاعر مً رمضان

مرهس الحي  29بإدارة الػاعر مً رمضان

مً ٩ؼ ٌ 9م

مجاورة  - 29الػاعر مً رمضان

١٣١

الغركيت

هيهيا

كضم الحمياث بمضدغفى ههيا اإلارهسي

مً ٩ؼ ٌ 9م

ظ .اخمذ غرابى

١٣٢

الغركيت

الضػذًين

وخذة الفيروصاث الىبذًت صابلا بمضدغفى الضػذًين
اإلارهسي

مً ٩ؼ ٌ 9م

ميىا اللمذ  -الضػذًين

١٣٣

ألاكؾر

ألاكؾر

مضدغفى خمياث ألاكؾر

مً ١ظ ٌ ٧م

السهاكطت  -خلف اإلاطار  -ألاكؾر

١٣٤

أصىان

اصىان

مضدغفى ؽذر أصىان

مً ٣ع ٌ ٩م

ظ .الضماد امام وليت التربيت

١٣٥

البدر ألاخمر

الغردكت

وخذة صحت ألاصرة باألخياء

مً ٣ع ٌ ٩م

مىطلت الاخياء  -عماٌ الغردكت

١٣٦

الىادي الجذًذ

الخارحت

مرهس طبى الخارحت

مً ٩ؼ ٌ ٣م

عارع حماٌ غبذ الىاؽر  -السهىر

١٣٧

الىادي الجذًذ

الذاخلت

مرهس طبى الذاخلت

مً ٩ؼ ٌ ٣م

عارع الضادش مً أهخىبر  -مىث

١٣٨

الىادي الجذًذ

الفرافرة

مرهس طبى الفرافرة

مً ٩ؼ ٌ ٣م

أمام مرهس ومذًىت الفرافرة

