
مالحظة العنوانإسم المرفق الطبي.ت

طرابلس - قصر بن غشير مصحة العافية 1

إيقاف مؤقتشارع الجرابةالمركز الطبي الليبي السويسري2

إعادة تحديث خدمةمن الشارع المقابل لمصرف األمان- حي األندلس مصحة الرعاية الشاملة3

طرابلس -بن عاشور (الجلدية )عيادة ديرما اليف 4

شارع الظل- بن عاشور مصحة  مجموعة الرازي5

إعادة تحديث خدمةشارع فندق الشاطئ سابقًا-  حي االندلس (اكليل الجبل التخصصية)مصحة روز ماري 6

جنزورمصحة الضياء7

سوق الجمعة/ الترسانةمركز القبس لجراحة و طب العيون8

.طريق الشطمصحة الفتح9

إضافة للشبكةجنزور/ زناتة / وسعاية ابديري (سانت جيمس)المستشفى الليبي المالطي 10

.طريق شط الجالء- تاجوراء مصحة يشفين التخصصية11

شارع فندق الشاطئ سابقا- حي االندلس مصحة الفوز ألمراض القلب 12

 يونيو11طريق - طرابلسمصحة المجد األيوائية13

الفرناج-طرابلسمصحة طرابلس الجديدة14

طريق المنصورة امام االذاعة مصحة نور العيون 16

ايقاف مؤقتشارع الزاوية مقابل المستشفى المركزي مستشفى الخليل17

بن عاشور مصحة تاج الصحة 18

.بجانب جامع العروسي- حي األندلس مصحة المواساة19

إيقاف خدمة.طريق صالح الدين بعد المثلث على اليسارمصحة النخبة 21

طرابلس-مقابل مسجد بدر السياحية -شارع ورقلة الشركة الذهبية للخدمات الطبية المتخصصة22

جنزور - شهداء عبدالجليل (عيادتكم)مصحة الثقة الدائمة 23

طريق الشطمصحة األبراج25

غوط الشعال/ طرابلس مستشفى غوط الشعال التخصصي26

غوط الشعال/ طرابلس مصحة قرطبة 27

تاجوراء مصحة األخوة28

جنزورمستشفى دار الحمد29

غوط الشعال بجانب صالة سلطان مركز التقدم للتصوير الطبي30

طرابلس/الفرناج مصحة طرابلس الجديدة31

محله الهاني بسوق الجمعة مركز  نور ليبيا لالسنان 37

شارع الظلمركز اوبال لالسنان 38

اضافة جديدةشارع جرابة مركز االتقان لطب وجراحة االسنان

طريق المطارمصحة النجاح الدائم لطب وزراعة االسنان 39

السياحية بجانب سوق القببمركز زين لطب وجراحة الفم واألسنان40

 (الراحله )باب بن غشير أمام محطة الوقود مركز كرستال لتقويم وخدمات االسنان 41

مقابل جامع الشريف/قرقارش مركز جراند ليبيا للبصريات42

قرب سوق المثلث/ بن عاشورمركز سارة لقياس السمع والبصر43

 شارع امحمد المقريفبصريات الجهمي44

اضافة جديدة شارع جرابة بصريات عيون العاصمة

عدة فروع في طرابلسبصريات طرابلس45

عدة فروع في طرابلسنظارات ليبيا 46

بن عاشور بصريات الحدائق47

طرابلس/ طريق زناتة الجديدةصيدلية الفوز48

طرابلس- المنصورة صيدلية ذات الصواري49

إيقاف خدمةطرابلس/ابوسليم صيدلية رويال51

إيقاف خدمة يونيو سابقا 11سوق الجمعة 2صيدلية رويال 52

إضافة جديدةالهضبة البدري بعد مركز السندان يساًراصيدلية الوطن المركزية53

جنزورصيدلية مصحة عيادتكم54

إضافة جديدةشارع جرابةصيدلية الجرابة

طرابلس/ابوسليم صيدلية السناء55

سوق الجمعة- الطير 15صيدلية التشافي56

مستشفى المعاقيين/ جنزور صيدلية رهف المركزية 57

طرابلس/ النوفلين صيدلية مناسيا58

قرجي صيدلية مصحة قرطبة

عين زارة طريق المشتل صيدلية أكسير الحياة 59

السياحية طرابلس - مقابل مسجد بدر - شارع ورقلة مصحة الذهبية للعالج الطيبعي  60العالج الطبيعي

البصريات والسمعيات

صيدليات

االسنان

ن  كة التكافل للتأمي  الشبكة الطبية لشر

                     المنطقـــــــــــــــــــــة الغربيــــة

                            مدينة طرابـــــــــــــــــــــــــــــــــلس 

المصحــات و المستشفيات

التصــوير الطبي



منطقة الرويصات مقابل مصنع الصابونمصحة الهالل الذهبي للخدمات الطيبة 61

طريق الخيرمستشفي الجزيرة62

منطقة عبادمستشفي الهالل عباد63

مصراتهمستشفى الحكمة64

مصراتهمستشفي االمل65

مصراتهمستشفي السويحلي66

مصراتهمصحة دار الحكمة67

مصراتهمصحة المواساة68

بجانب كلية األسنان- مصراتة صيدلية أوميجا69

مصراتهصيدلية مصحة دار الحكمة 70

مصراتهصيدلية مستشفى الحكمة71

مصراتهصيدلية ليبيا 72

بالقرب من سوق الكيب/ طريق لبدةمركز جراند ليبيا للبصريات73البصريات والسمعيات

مدينة الخمسمصحة المتوكل التخصصي 74

الطريق الساحلي/ مدينة الخمسمصحة االطباء للخدمات الطبية 75

الزاويةمصحة جوهرة أساريا76المصحــات و المستشفيات

الزاويةالمركز الليبي التونسي لطب وجراحة األسنان77

الزاويةمصحة نواة المستقبل78

اضافة جديدةالزاويةمصحة رويال اإلوائية

الزاويةمجمع عيادات جامع الطب79

الزاويةعيادة ومختبر إبن النفيس80

الزاويةمختبر آلفا81

الزاويةمختبر الزاوية المركزي82

الزاويةصيدلية خالد84الصيدليات

الزاويةصيدلية دمشق85

الزاويةمركز اإلكرام لطب األسنان86مراكز عالج األسنان

الزاويةمركز سر الجمال لطب وجراحة األسنان87

الزاويةشركة جودائم للخدمات الطبية88

اضافة جديدةالزاويةمركز النواجذ لطب وجراحة االسنان 

الزاويةالمصحة الجامعة89

شارع القرضابية بعد االشارة الضوئية/ الزاويةمركز جراند ليبيا للبصريات90البصريات 

(احبيل)شارع بورقيبة مقابل مسجد الشهداء مصحة نستعين91

زليتن مصحة طبية زليتن للخدمات الطبية 92

الزنتانمركز الزنتان الطبي 93

الزنتانمصحة التقوى 94

غرياناإليوائية (الضياء)مصحة قرطبة 95

غريانمصحة فرح االيوائية96

غريانمركز الفاروق للخدمات الطبية 97

غريانصيدلية الرحمة98

الجميل مصحة الحياة الباهرة للخدمات الطبية 99المصحــات و المستشفيات

رقدالينمصحة الريان 100المصحــات و المستشفيات

خلف الجامع العتيقمصحة الضياء 101المصحــات و المستشفيات

خلف الجامع العتيقصيدلية الضياء102الصيدليات

صرمانصيدلية صرمان المركزية103

قرب مدرسة امحمد المقريف/ صرمانمصحة المسرة صرمان104

صرمان مصحة صرمان الكبرىمدينــــــــــة  صـــــــــــــــبراته

المصحــات و المستشفيات

مدينــــــــــة الزنتان

المصحــات و المستشفيات

مدينــــــــــة زليتن

مدينه مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراته 

مديـــــــــــــــنة الخــــــــــــــــمس

مدينــــــــــة الــــــــــزاويـــــــــــة

مدينــــــــــة غريان

المصحــات و المستشفيات

رقدالين / مدينــــــــــة الجميل 

مدينــــــــــة ترهونـــــــــة 

مدينــــــــــة صـــــــــــــــرمان 

المصحــات و المستشفيات



                                            مدينـــــــــــــــــــة صبـــــــراتـــة105

صبراتةمختبر الوريد للتحاليل الطبية106

صبراتهمصحة الساحل االيوائية107

صبراتهشركة السهم األحمر للخدمات الطبية108المصحــات و المستشفيات

مدينــــــة بني وليد                     المنطقـــــــــــــــــــــة الجنوبية 

بني وليد مصحة الظهرة اإليوائيةمدينــــــــــة  سبـــــــــــــــها 

96

المنطقة الجنوبية98

سبها مصحة الرحمة التخصصية99

سبها مصحة الحياة االيوائية 127

القرضة/ سبها مصحة العافية 102
مصحة االمل 

سبها/ الناصرية 

سبها/ المهدية مركز فزان الطبي100مراكز االسنان

سبها عيادة ليبيا لطب وجراحة االسنان 101الصيدليات

مدينــــــــــة اوباري

سبها صيدليه زينه 103

104

مرزقمصحة نسمة األملمدينــــــــــة اوجـــــــــــــــــلة

اوباريمركز اإلشراق الطبي 105

106

اوجلةمصحة المنارة الجديدةمدينــــــــــة الكفرة

جالومصحة الحياة االيوائية 107المختبرات

108صيدليات

الكفرةمختبر االخاء                     المنطقـــــــــــــــــــــة الشرقية 

الكفرة صيدلية السويسيمدينــــــــــة بنـــــــــــــــغازي

109

المنطقة الشرقية110

بنغازي مختبر الحياة الجديدة

بنغازي مركز اإلبتسامة لخدمات األسنان111

بنغازي 1مستشفى نخبة بنغازي 112

بنغازي 2مستشفى نخبة بنغازي 113

بنغازي مصحة الهرممدينــــــــــة اجدابـــــــــــــــيا 

116المصحــات و المستشفيات

اجدابيامصحة الحكمةمدينــــــــــة ســــــــــــــــرت 

اجدايبا المركز الدولي الطبي 117

118

سرت مصحة مكمداس التخصصية مدينــــــــــة طبرق

سرت مصحة الغد التخصصية 119

120

طبرقمصحة الجراح مدينــــــــــة القبة

طبرقمركز الشفاء الطبي121المصحــات و المستشفيات

مدينــــــــــة البيضاء

القبةمصحة االتقان الطبية 122

123

البيضاءمصحة الوفاء االيوائية 124

البيضاءشركة الجميع للخدمات الطبية مدينــــــــــة المرج

البيضاءصيدلية المدينة الستيراد االدوية والمعدات الطبية 125المصحــات و المستشفيات

جل المصحات تحتوي على صيدليات لصرف االدوية: مالحظة 

المرجمستشفي المرج التخصصي يتم تحديث الشبكة كل شهر **

المصحــات و المستشفيات

المصحــات و المستشفيات

المصحــات و المستشفيات

المصحــات و المستشفيات

المصحات والمستشفيات والمختبرات

المصحــات و المستشفيات

المصحــات و المستشفيات

المصحــات و المستشفيات


