
GlobeMed Iraq Network

الهاتفالمستشفى

بغداد مستشفى الدهوي
فرع صيدلية آمنة الشيخلي\ شارع الكندي \ الحارثية 

075-06800801

078-00344311

077-24520222

077-06941367
قية بغداد(القديس رافائيل) مستشفى الراهبات  27335303-14078كرادة داخل شارع رقم - الكرادة الشر

مقابل محكمة الكاظمية - العطيفية بغداد مستشفى القمة الجراحي
077-21359222 

078-23333604

ي الدولي مقابل مستشفى دار النجاة\ساحة الواثقبغداد المركز الطب 

078-14090653

077-00436305

077-00655049

078-01991511

ي
بغدادمركز الدكتور محمد الحسبى

 - شارع الكندي - الحارثية 
ً
الفرع السادس يمينا

من جهة مول الحارثية

077-03005580

078-03005580

075-03005580

ي التخصصي
 
يد- بغداد الجديدة بغدادالمركز العراق 04969175-078مقابل دائرة الب 

 الدولي
00200633-077مقابل كلية الفنون الجميلة- شارع جش الرصافية - الوزيرية بغدادالمستشفى

ي االهلي   العرب 
04855889-078شارع الجوازات- ساحة الواثق بغداد(Inpatient)مستشفى

ي الدولي مقابل هيئة الحج- مجاور مطع مادو - الجادرية بغدادمركز الجادرية الطب 

07814099653

07710966111

07809966111

ي مركز الرؤيا الطب 
 - شارع الكندي - الحارثية 

ً
الفرع السادس يمينا

من جهة مول الحارثية
فرع افران السعد- شارع الكندي - الحارثية مركز البصمة

ي مركز الندى الطب 

الهاتف

28150978-078مقابل مستشفى الدهوي\شارع الكندي \ الحارثية بغدادصيدلية الحلوة
شارع الكندي \ الحارثية بغداد صيدلية سما الحارثية

قية بغدادصيدلية مستشفى الراهبات  27335303-14078كرادة داخل شارع رقم - الكرادة الشر

ي الدولي 01693010-079مقابل مستشفى ابن الهيثم\ساحة الواثقبغدادصيدلية المركز الطب 

 الدولي
مقابل كلية الفنون الجميلة- شارع جش الرصافية - الوزيرية بغدادصيدلية المستشفى

077-00665335

078-30000110
ى - بغداد بغدادصيدلية زهر الرمان 28150978-078فرع افران الفراشة- شارع فلسطي 

ي الدولي مقابل هيئة الحج- مجاور مطع مادو - الجادرية بغدادصيدلية مركز الجادرية الطب 

07814099653

07710966111

07809966111
28150978-078بناية المدار - شارع الكندي - الحارثية بغدادصيدلية كل يوم

وت 21969230-078عمارة االورزدي القديم –شارع االورزدي – كرادة داخل بغدادصيدلية ارز بب 

Baghdad-  بغداد  

العنوان

الصيدليات

العنوان

ات واالشعه المختبر

المستشفيات

مقابل مقىه رضا علوان- كرادة داخل 

https://www.google.com/maps/place/Al-Dehwi+Private+Hospital/@33.3053032,44.3620316,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x77573e38a7bd3407!8m2!3d33.3053032!4d44.3642203
https://www.google.com/maps?cid=12732900446262272834
https://www.google.com/maps?cid=15651553927866013857
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYsFy90oFGZMTbL2UjO5_ASCcvojGVK8&ll=33.309930565807186%2C44.43112637749937&z=18
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYsFy90oFGZMTbL2UjO5_ASCcvojGVK8&ll=33.309146058915616%2C44.36491336062318&z=18
https://www.google.com/maps?cid=4993214830983885243
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A+Dowaly+Private+Hospital%E2%80%AD/@33.3546848,44.3805552,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7e36a0ad7e8ec5!
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A+Dowaly+Private+Hospital%E2%80%AD/@33.3546848,44.3805552,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7e36a0ad7e8ec5!
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A+Dowaly+Private+Hospital%E2%80%AD/@33.3546848,44.3805552,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7e36a0ad7e8ec5!


GlobeMed Iraq Network

الهاتف

ي الدولي مقابل مستشفى دار النجاة\ شارع سلمان فائق \ ساحة الواثق \ كرادة بغداد مختب  المركز الطب 

078-14090653

077-00436305

077-00655049

078-01991511

الحارثية- الحارثية بغدادمختب  مستشفى الدهوي

075-06800801

078-00344311

077-24520222

077-06941367
قية بغدادمختب   مستشفى الراهبات 27335303-14078كرادة داخل شارع رقم - الكرادة الشر

الكرخ- العطيفية بغدادمختب  مستشفى القمة الجراحي
077-21359222 

078-23333604
ي سنب  - الحارثية بغدادمختب  البيلسان

XYZ077-30020087عمارة - شارع الكندي مجاور سب 

 الدولي
مقابل كلية الفنون الجميلة- شارع جش الرصافية - الوزيرية بغدادمختب  المستشفى

077-00665335

078-30000110
فرع افران السعد- شارع الكندي - الحارثية بغدادمختب  البصمة

ي الدولي مقابل هيئة الحج- مجاور مطع مادو - الجادرية بغدادمختب  مركز الجادرية الطب 

07814099653

07710966111

07809966111

عمارة ارمادا\ مقابل مول المنصور\ المنصور بغدادالعيادة االول لطب االسنان
078-08188411

077-05960655
ي لطب  االسنان

قية بغدادعيادة دافنشر 22006722-078مجمع التميمي التجاري\ بجانب حسينية التميمي \ الكرادة الشر

ي ي- شارع الضباط - االعظمية بغدادمجمع عيادات التاج الطب 
22685648-077بناية طلباب 

22224028-078مقابل مطعم بيستون صمد- المنصور بغدادمركز ابتسامة بغداد

عيادات االسنان

العنوان

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@33.3106125,44.3660679,17.5z/data=
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A+Dowaly+Private+Hospital%E2%80%AD/@33.3546848,44.3805552,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7e36a0ad7e8ec5!
https://www.google.com/maps?cid=9120067374378329759
https://www.google.com/maps?cid=8362124322199550579


GlobeMed Iraq Network

18437142-077الجزائر- البرصة البرصة مستشفى الموسوي

اق، تقاطع الفجر- البرصة البرصة مستشفى المواساة 23007443-078المشر

00053850-074الجزائر- البرصة البرصةصيدلية مستشفى الموسوي

اق، تقاطع الفجر- البرصة البرصةصيدلية مستشفى المواساة 09211221-078المشر

00053850-074الجزائر- البرصة البرصة مستشفى الموسوي

اق، تقاطع الفجر- البرصة البرصة مستشفى المواساة 09211221-078المشر

المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعه المختبر

Basra-  البرصة  

https://www.google.com/maps?cid=11457869550324483846
https://www.google.com/maps?cid=8349575104716866565
https://www.google.com/maps?cid=11457869550324483846
https://www.google.com/maps?cid=8349575104716866565
https://www.google.com/maps?cid=11457869550324483846
https://www.google.com/maps?cid=8349575104716866565
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ي اربيلمستشفى بار
ي/الشارع الستيبى

662107000بالقرب من نيوسب 

03612040-075بالقرب من فندق روتانااربيلفريق دعم الحياة

 هولب 
الشارع المئوي بالقرب من تقاطع عنكاوةاربيل(Inpatient)مستشفى

077-04461555

075-07372555

077-15793971

075-09230396

ي االمريكي طةاربيلالمركز الطب  ي بالقرب من فلكة الشر
الشارع االربعيبى

075-0770543

075-08880543

ي اربيلمركز ميديا التشخيصي
ي/الشارع الستيبى

03742666-075بالقرب من نيوسب 

14043980-075شارع راونكياربيلمستشفى زانكو

ي التخصصي ي عنكاوا108مقاطعة  (مارعودا)محلة اربيلمجمع عنكاوا الطب 
ى
5623271-0750  قرب المجمع االداري ق

ي اربيلصيدلية مستشفى بار
ي/الشارع الستيبى

664107000بالقرب من نيوسب 

03612040-075بالقرب من فندق روتانااربيلصيدلية مركز الفريق االمريكي

14043980-075شارع راونكياربيلصيدلية مستشفى زانكو

ي عنكاوا108مقاطعة  (مارعودا)محلة اربيلصيدلية مينثول
ى
5623271-0750  قرب المجمع االداري ق

ي اربيلمراكز مستشفى بار
ي/الشارع الستيبى

664107000بالقرب من نيوسب 

03612040-075بالقرب من فندق روتانااربيلمراكز فريق دعم الحياة

ي االمريكي طةاربيلمراكز المجمع الطب  ي بالقرب من فلكة الشر
الشارع االربعيبى

075-0770543

075-08880543

ي اربيلمركز ميديا التشخيصي
ي/الشارع الستيبى

03742666-075بالقرب من نيوسب 

14043980-075شارع راونكياربيلمختب  مستشفى زانكو

ي التخصصي ي عنكاوا108مقاطعة  (مارعودا)محلة اربيلمجمع عنكاوا الطب 
ى
5623271-0750  قرب المجمع االداري ق

3612040-750بالقرب من فندق روتانااربيلمركز اسنان فريق دعم الحياة

Erbil-  اربيل  
المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعه المختبر

طب االسنان

https://www.google.com/maps?cid=14103221572263860261
https://www.google.com/maps?cid=3812093710120946952
https://www.google.com/maps?cid=3900050372569231826
https://www.google.com/maps?cid=9277669420061627944
https://www.google.com/maps?cid=1729274509805401334
https://www.google.com/maps/place/Zanko+hospital./@36.1527901,44.0383495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x55414d6781c5ff96!8m2!3d36.1527901!4d44.0405382
https://www.google.com/maps/place/Paky+Private+Hospital/@36.1703732,43.9763617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4007232bd18bdd0b:0xccfc3876eb89a4e2!8m2!3d36.1703689!4d43.9785504
https://www.google.com/maps/place/Zanko+hospital./@36.1527901,44.0383495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x55414d6781c5ff96!8m2!3d36.1527901!4d44.0405382
https://www.google.com/maps/place/Zanko+hospital./@36.1527901,44.0383495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x55414d6781c5ff96!8m2!3d36.1527901!4d44.0405382
https://www.google.com/maps/place/Paky+Private+Hospital/@36.1703732,43.9763617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4007232bd18bdd0b:0xccfc3876eb89a4e2!8m2!3d36.1703689!4d43.9785504


GlobeMed Iraq Network

04458445-078بختياري بالقرب من مستشغى ولفب اربيلنبيل سلطان. مركز اسنان د

ي بالقرب من تقاطع اربيل وعنكاوةاربيلعيادة الدكتورة باهرا
03780990-075الشارع الستيبى

لطب االسنان ه– اربيل اربيلمركز وي كب  ى 7174461-0750شارع المنب 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYsFy90oFGZMTbL2UjO5_ASCcvojGVK8&ll=36.20323951840342%2C43.9937278056118&z=16


GlobeMed Iraq Network

09000000-077شارع الملك محمودالسليمانيةمدينة فاروق الطبية

ي مقابل مستشفى ازاديالسليمانيةفريق دعم الحياة
19774882-075شارع الستيبى

7272 645 0771السليمانيةمستشفى رويال 

ي مقابل مستشفى ازاديالسليمانيةصيدلية فريق دعم الحياة
19774882-075شارع الستيبى

09000000-077شارع الملك محمودالسليمانيةصيدلية مدينة فاروق الطبية

7272 645 0771السليمانيةصيدلية مستشفى رويال 

شارع الملك محمودالسليمانيةمدينة فاروق الطبية

ي مقابل مستشفى ازاديالسليمانيةمراكز فريق دعم الحياة
19774882-075شارع الستيبى

7272 645 0771السليمانيةمختب  مستشفى رويال 

ي مقابل مستشفى ازاديالسليمانيةمركز اسنان فريق دعم الحياة
19774882-075شارع الستيبى

09554686-077شارع بختياريالسليمانيةيارس العزاوي.د

 Sulaimanyiah-  السليمانية  
المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعه المختبر

طب االسنان

https://www.google.com/maps?cid=6027707470534733872
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYsFy90oFGZMTbL2UjO5_ASCcvojGVK8&ll=35.56073562344709%2C45.46929286684838&z=16
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ى 627227740شارع سيالف مقابل مستشفى ازاديدهوكمستشفى فجي 

ي ى الطب  04587455-075زاخودهوكمجمع زاني 

ى 627227740شارع سيالف مقابل مستشفى ازاديدهوكصيدلية مستشفى فجي 

ي ى الطب  04587455-075زاخودهوكصيدلية مجمع زاني 

ى 627227740شارع سيالف مقابل مستشفى ازاديدهوكمختب  مستشفى فجي 

ي ى الطب  04587455-075زاخودهوكمختب  مجمع زاني 

ي.د
ى)بالقرب من اسواق ربيع وهوالند بازاردهوكروش اتروش  07578125-075(مستشفى فجي 

  Dohuk-  دهوك  
المستشفيات

الصيدليات

طب االسنان

ات واالشعه المختبر

https://www.google.com/maps?cid=6036029509126110399
https://www.google.com/maps?cid=6036029509126110399
https://www.google.com/maps?cid=6036029509126110399
https://www.google.com/maps?cid=6036029509126110399
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الهاتفالعنوانالمستشفى

ي 12489910-075حي نركال- المجموعة الثقافية الموصلمجمع الرازي الطب 

12489910-075حي نركال- المجموعة الثقافية الموصلصيدلية الرازي 

12489910-075حي نركال- المجموعة الثقافية الموصلمختب   الرازي 

طب االسنان

Mousel-  الموصل  
المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعة المختبر



GlobeMed Iraq Network

الهاتفالعنوانالمستشفى

ي 02330136-077شارع االطباءكركوكمجمع السالم الطب 

02330136-077شارع االطباءكركوكصيدلية السالم

02330136-077شارع االطباءكركوكمختب  السالم

طب االسنان

 Karkouk-  كركوك  
المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعة المختبر



GlobeMed Iraq Network

New Provider 

الهاتفالعنوانالمستشفى

34019701-077شارع احمد الوائليكربالءمستشفى االمام زين العابدين

34019701-077شارع احمد الوائليكربالءصيدلية  االمام زين العابدين

ات االمام زين العابدين 34019701-077شارع احمد الوائليكربالءمختب 

طب االسنان

 Karbala-  كربالء  
المستشفيات

الصيدليات

ات واالشعة المختبر
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الهاتفالعنوانالمستشفى

ي
00070000-078مستشفى الجامعة اللبنابى
الدكتور صباح هادي

طبيب اختصاص قلبية باطنية 

جهاز تنفشي- 

ي- شارع دجلة  04216765-078مجمع الشمس الطب 

ي- شارع دجلة صيدلية الشمس 12464765-077مجمع الشمس الطب 

ي- شارع دجلة مختب  الشمس 10834944-077مجمع الشمس الطب 

Maysan-   ميسان 
المستشفيات



الهاتفالعنوانالمستشفى

مستشفى طيبة االهلي

 Babel- بابل   




