
  

  

         شبكة األطباء  
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D4320 0994 / 2242598 021 أذن أنف حنجرة محمد حكمت ضاشوالي. د 
 حلب شارع الفرنسیسكان  -فرنسیسكان  994994

D0292 0944 / 2110863 021 أذن أنف حنجرة انطوان جبور.د 
 حلب العزیزیة 483811

D4684 0944 / 2272591 021 أذن أنف حنجرة ابراھیم الحریري. د 
 حلب جانب مدرسة عبد الرحمن الدافل -بستان القصر  283450

D0235 حلب المنشیة القدیمة 2124489 021 أذن أنف حنجرة میشیل مغامز. د 
D0030 حلب عبارة  2121749 021 أذن أنف حنجرة محمد حباب. د 

D3987 0944 / 2670546 021 أذن أنف حنجرة باسل ممدوح سمان. د 
 حلب جانب صیدلیة قزمون -مفرق الصخرة  -شارع النیل  205100

D0294 حلب بناء المرایا -شارع قسطاقي حمصي  -العزیزیة  2124049 021 أذن أنف حنجرة یوسف ابیض.د 

D0617 0933 / 4442452 021 أذن أنف حنجرة جورج قس برصوم. د 
 حلب بناء أرداش -النیال  604062

D0752 
 0944 / 2110464 021 أذن أنف حنجرة محمد ھشام صابوني. د

 حلب بناء الحكمة -الثقافي العربي المركز  -العزیزیة  505979

D3233 0944 / 2121338 021 أذن أنف حنجرة وائل جرجس جبور. د 
 حلب جانب جامع العبارة -العزیزیة  227008

D3244 
 0933 / 2268238 021 أذن أنف حنجرة نضال شعار. د

 حلب شارع اسكندرون -الجمیلیة  682582
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D3280 0933 / 46075810 021 أذن أنف حنجرة دیكران جاغالسیان. د 
 حلب ٣ط -سنتر الحمیدیة  -شارع الحمیدیة  -السلیمانیة  522575

D3245 0944 / 4642411 021 أذن أنف حنجرة انترانیك ارسالنیان. د 
 حلب جانب مطعم البرج -المیدان  389588

D3735 0933 / 2245550 021 أذن أنف حنجرة قمر حجار. د 
 حلب الموصللي -اسكندرون  -الجمیلیة  456741

D5007 0994 / 4464483 021 أذن أنف حنجرة سمیر موسى. د 
 حلب جانب مجمع الباسل  -مقابل مشفى سلوم  –العزیزیة  752244

D5296 0933 / 5233305 021 أذن أنف حنجرة معتصم قره بیلو. د 
 حلب مقابل مشفى الشھباء التخصصي -حلب الجدیدة  272894

D0495 حلب أمام مدرسة القدس -العزیزیة  2125570 021 أطفال أنیس مرجانھ. د 

D0680 0944 / 2113534 021 أطفال ھدیل مالو. د 
458426 

( مقابل فندق بالنیت  -اهللا حالق شارع عبد  -التلل 
 حلب ) االطفائیة القدیمة 

D3243 0966 / 4460083 021 أطفال ماري كشر. د 
 حلب شارع عوجة الجب -السلیمانیة  702557

D3268 0933 / 4442898 021 أطفال رندا حداد. د 
 حلب بنایة سلوم -التأمینات االجتماعیة طلعة  -السلیمانیة  596072

D4768 0933 / 2224225 021 أطفال شذى حیزان. د 
 حلب شارع میسلون -االسماعیلیة  838276

D3270 0944 /  4466506 021 أطفال مادلین شامیلیان. د 
 حلب شارع الكتاب المقدس -العزیزیة  649291

D3269 0933 / 2112299 021 أطفال مھا موصللي 
 حلب المركز الثقافي  -العزیزیة  617722

D3275 0933 / 4657227 021 أطفال میري وانیس. د 
 حلب ٢ط - جانب مخبر النور  -ساحة الجامع  -المیدان  924466

D4081 0944 / 4653604 021 أطفال فیفیان فقس. د 
 حلب شارع الكوكتیل -السلیمانیة  295095

D3273 0933 / 4642363 021 أطفال یعقوب زازا. د 
 حلب بنایة عرب -شارع االمیري  -السلیمانیة  290429

D5189 0933 / 2684233 021 أطفال فرح الرحیل. د 
 حلب مقابل جامع الرحمن 798060
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D4577 0968 / 2256252 021 أطفال شذى فتال. د 
 حلب امام المعھد الھندسي - نزلة ادونیس  647582

D4282 0944 / 5755310 021 أطفال احمد نساج. د 
 حلب سیف الدولة 575531

D0866 0944 / 2645310 021 جراحة أطفال معن دبا. د 
 حلب أول مفرق دوار الصخرة -شارع النیل  270404

D0780 0933 / 2114205 021 أمراض دم وأورام رزق اهللا مارون. د 
 حلب أمام البنك العربي -جانب مخبر الكمال  - المنشیة القدیمة  329903

D0614 0933 / 2683468 021 أمراض دم وأورام سعد جونھ. د 
 حلب شارع مشفى الكلمة -حي السبیل  570760

D4319 0944 / 2218955 021 جراحة أوعیة مصطفى البوسن. د 
 حلب مقابل مشفى الرازي -الرازي  297177

D2195 0933 / 2115112 021 جراحة بولیة وتناسلیة اكرم غنوم غنوم . د 
 حلب مقابل سینما اوغاریت  –العزیزیة  552324

D4999 0992 / 2633804 021 جراحة بولیة وتناسلیة طھ عبد اهللا طھ. د 
 حلب جانب بن العلبي –شارع النیل  448806

D0456 حلب مشفى فریشو  2125573 021 جراحة بولیة وتناسلیة محمد زكي شماع. د 

D4321 0932 / 2677374 021 جراحة بولیة وتناسلیة مصطفى جبل. د 
 حلب الخالدیة 826162

D3673 0933 / 2110628 021 جراحة بولیة وتناسلیة عماد الظریف . د 
 حلب بناء یوسف صایغ -خلف المركز الثقافي  -العزیزیة  956466

D3240 0944 / 2323330 021 جراحة بولیة وتناسلیة عزیز صباغ. د 
 حلب الدوار الثاني -األشرفیة  559945

D4996 0933 / 2118525 021 جراحة بولیة وتناسلیة یاسر المدور. د 
 حلب ٢طابق  -عبارة سینما حلب  985333

D5292 0994 / 2230456 021 جراحة بولیة وتناسلیة مظھر اشعیا. د 
 حلب مقابل شركة كیشور -مشاریع الجمارك  -السریان القدیمة  921391

D3792 حلب جانب صالة االسد -شارع البحتري  -الجمیلیة  2217665 021 جراحة عامة فادي نحالوي. د 
D0311 حلب السلیمانیة 4465353 021 جراحة عامة فارس كره بیت.د 
D0312 حلب السریان الجدیدة 2227444 021 جراحة عامة سامي یاندم.د 
D3736 حلب الموصللي -اسكندرون  -الجمیلیة  0933 / 2245550 021 جراحة عامة فراس حجار. د 
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456742 

D3285 0933 / 2634837 021 جراحة عامة عمار نیازي. د 
 حلب امام عمار بن یاسر -شارع النیل  464658

D5014 
 0933 / 2241500 021 جراحة عامة مراد غازي نیازي. د

 حلب أمام القنصلیة الخارج الشبكةیة -شارع القوتلي  -الجمیلیة  405321

D0579 0944 / 4667727 021 جراحة عامة و أورام سامر نسطھ 
 حلب بناء مرجانھ - مقابل صیدلیة الھندي  -أول شارع النیال  340277

D0314 
 0933 / 4600217 021 جراحة عامة و قلبیة كمال مختار.د

 حلب المیدان 521908

D0315 حلب المنشیة 2118044 021 جراحة عامة وتجمیلیة انطوان دیوب. د 

D0618 0944 / 4640306 021 جراحة تنظیریة قصي ایوب. د 
 حلب الجابریة 636286

D4847 0991 / 4601053 021 جراحة عصبیة سیمون سلیمان. د 
 حلب شارع النیال 106784

D4864 0944 / 2221899 021 جراحة عصبیة مھران قھواتي. د 
 حلب مقابل الباب الرئیسي لمشفى الرازي 544676

D3984 0933 / 4660470 021 جراحة عصبیة سلیمان دلول. د 
 حلب جانب ثانویة المصري -شارع النیال  587872

D0047 حلب التلل 2218353 021 جراحة عصبیة بسام خیاط. د 

D5031 0944 / 2256875 021 جراحة عصبیة سمیر حداد. د 
 حلب ساحة سعد اهللا الجابري -جانب مدیریة الصحة  560575

D3982 0944 / 2219461 021 جراحة عظمیة محمود جونة. د 
 حلب فندق الحدیقة -مقابل الھرم  - محطة بغداد  488955

D4318 0944 / 4651761 021 جراحة عظمیة انطون میخائیل توما. د 
 حلب بناء عرب -السلیمانیة  544113

D0320 حلب الجمیلیة 2252428 021 جراحة عظمیة ممدوح زیتوني.د 
D0336 حلب السلیمانیة 4442727 021 جراحة عظمیة انطوان دبس.د 
D0301 حلب شارع سینما الزھراء -العزیزیة  4642882 021 جراحة عظمیة روبیر بدنیان. د 
D0067 حلب شارع اسكندرون 2215434 021 جراحة عظمیة سمیر بیبي. د 

D0740 0933 / 46075790 021 جراحة عظمیة بسام وراثة. د 
 حلب ١ط -مقابل سینما غرناطة  -الحمیدیة  696243
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D3238 0944 / 2211442 021 جراحة عظمیة أحمد الكردي. د 
 حلب فوق نادي االتحاد -شارع اسكندرون  -الجمیلیة  331565

D2064 0944 / 2123769 021 جراحة عظمیة رزق اهللا مالو. د 
 حلب أمام مجمع الباسل - آخر التلل  650681

D0748 0966 / 4468044 021 جراحة عظمیة جان فتوح. د 
 حلب مفابلمكتب غندور -عوجة الجب  -السلیمانیة  340481

D5293 0944 / 2119665 021 جراحة عظمیة أحمد محمود الخطیب. د 
 حلب خلف جامع العبارة  -العزیزیة  266930

D0491 حلب أمام جورج لحدو -السلیمانیة  4603172 021 جراحة عظمیة میخائیل یوركي. د 

D4570 0968 / 2256252 021 جراحة عظمیة محمد مبیض. د 
 حلب امام المعھد الھندسي - نزلة ادونیس  648508

D0062 حلب الفندق السیاحي 2113770 021 جراحة قلبیة جمیل ناولو. د 

D4907 0944 / 2112300 021 جلدیة نشأت خوري. د 
 حلب خلف المركز الثقافي العربي -العزیزیة  260544

D0005 حلب مشفى فریشو 2232667 021 جلدیة عبداهللا أنیس. د 
D0481 حلب جانب نقابة األطباء -طلعة سینما الزھراء  - العزیزیة 4661222 021 جلدیة سیلفا اشخانیان. د 

D4149 0933 / 2661596 021 جلدیة رین عبھ جي. د 
583105 

امام مشفى نجم الدین  -جانب مشفى الكلمة  –السبیل 
 حلب سراج

D0781 0932 / 4602217 021 جلدیة الیاس حجار . د 
 حلب جانب جامع شبارق -المیدان  925259

D4587 0932 / 2111723 021 جلدیة محمد ھشام قطایھ. د 
 حلب ٣ط  -سینما الحمرا  -عبارة  416911

D4422 0944 / 2125825 021 جلدیة مجد الدین دوبا. د 
 حلب امام االكسبرس -شمال جامع العبارة  -العزیزیة  660964

D3293 0932 / 2122053 021 جلدیة رامیا عازار. د 
 حلب طابق خامس -ساحة الباصات  - المنشیة القدیمة  281946

D0323 حلب الحمیدیة 4655647 021 داخلیة منذر شكور. د 

D4782 0944 / 4641112 021 داخلیة انستاس خجادوریان. د 
 حلب قرب مشفى سلوم - طلعة التأمینات االجتماعیة القدیمة  440613

D3342 0944 / 2110759 022 داخلیة الھام مستكاوي. د 
 حلب امام المركز الثقافي العربي -العزیزیة  964032
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D0324 حلب الجمیلیة 2259358 021 داخلیة سامر بشیر عجم.د 
D0195 حلب التلفون الھوائي 4647977 021 داخلیة توفیق حداد. د 

D3977 0944 / 2221554 021 داخلیة محمد عمار طوبجي. د 
 حلب خلف بنایة العطري -اسكندرون  -الجمیلیة  681933

D0615 0955 / 4657800 021 داخلیة انطوان صایغ. د 
 حلب بنایة غضب -تلفون ھوائي  968573

D5015 0955 / 2241500 021 داخلیة غازي أحمد نیازي. د 
 حلب أمام القنصلیة الخارج الشبكةیة -شارع القوتلي  -الجمیلیة  574201

D5298 5233590 021 داخلیة عبد الجبار محمد الشیخو. د / 
 حلب مقابل مشفى الشھباء التخصصي -حلب الجدیدة  0944443248

D0723 0933 / 4466909 021 صدریة ماھر مبیض. د 
 حلب طلعة مؤسسة التأمینات االجتماعیة  -السلیمانیة  307636

D0333 حلب أمام المركز الثقافي 2115148 021 صدریة معن حفار.د 
D0076 حلب شارع بارون 2112669 021 عصبیة فراس سلطان. د 

D0849 0955 / 2666077 021 عینیة معن جودة. د 
 حلب بناء جودة -شارع الطبري  -المحافظة  631632

D3222 عینیة سوسي دیر ارتنیان. د 
021 2111823 / 0944 

640650 
بناء  -جانب صیدلیة مطیع  -مجمع النور  -العزیزیة 

 حلب ٦السریان الكاثولیك ط

D3348 0947 / 4653887 021 عینیة غسان یوركي. د 
 حلب جانب مجمع الباسل  -االطفائیة القدیمة  527656

D2252 0933 / 46075790 021 عینیة رامي كجو. د 
 حلب شارع سینما غرناطة -الحمیدیة  627171

D4809 0933 / 5750435 021 عینیة عمار كیالي. د 
 حلب جانب جامع امنة -سیف الدولة  300678

D0339 حلب التلل 2114905 021 عینیة ھاروت بالیان.د 
D0303 حلب العزیزیة 2118531 021 عینیة بول تدوري. د 

D4993 0933 / 4661006 021 عینیة سعید عبد النور. د 
 حلب مقابل صیدلیة الھندي - شارع النیال الرئیسي  137294

D5321 0933 / 2289725 021 عینیة محمد عمر مرعشي. د 
 حلب شارع اسكندرون -الجمیلیة  573511

D0753 حلب بنایة سبسبي -مقابل المركز الثقافي  -العزیزیة  0944 / 2120011 021 قلبیة محمد أدیب نعناع. د 
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570211 

D5172 0944 / 2666062 021 قلبیة بشار عبد الرحمن السید. د 
 حلب داخل مشفى فرح العاصي -الشھباء الجدیدة  488333

D5200 0944 / 2113109 021 قلبیة محمد رضا عرب. د 
 حلب خلف الفندق السیاحي -العزیزیة  368169

D4070 نسائیة وتولید فانیك قره بدیان. د 
021 4469796 / 0944 

 حلب بناء حداد -نزلة السلیمانیة  -السلیمانیة  443339

D3975 نسائیة وتولید جورج لولو. د 
021 4645617 / 0933 

 حلب  ١منتصف شارع النیال جانب صیدلیة النیال ط  349397

D3976 نسائیة وتولید ھاروتیون نظاریان. د 
021 4647742 / 0944 

760576 
 -مقابل كنیسة الصلیب  -طلعة مشفى سلوم  -السلیمانیة 

 حلب ٢ط

D0348 حلب السلیمانیة 4651444 021 نسائیة وتولید غارو تربیكیان. د 

D3034 نسائیة وتولید محمود العریان. د 
021 2639970 / 0944 

 حلب الفرقان 293321

D0349 حلب التلل 2249076 021 نسائیة وتولید ابراھام ابرامیان.د 

D3429 نسائیة وتولید ھیفاء جبقجي. د 
0940 276135 / 0932 

 حلب خلف مشفى الضبیط  497912

D3431 
 نسائیة وتولید رامز مرجانة. د

021 2125560 / 0933 
 حلب امام ثانویة القدس -العزیزیة  263336

D3425 نسائیة وتولید عرفان جعلوك. د 
021 4645080 / 0933 

 حلب بناء مشفى العاصي  347747

D0459 حلب أمام فندق مندلون، آخر شارع قسطاكي حمصي  -التلل 2117512 021 نسائیة وتولید ریم خرموش. د 

D0612 نسائیة وتولید كارال مقصو. د 
021 2110373 / 0944 

 حلب ١ط -خلف المركز الثقافي  -العزیزیة   627266

D3352 
 نسائیة وتولید ریم ارتین. د

021 4666647 / 0944 
 حلب خلف الصیدلیة -طلعة مشفى السلوم  -السلیمانیة  255937

D3351 نسائیة وتولید مارینا واسویان. د 
021 2116100 / 0933 

 حلب بنایة المرایا  -امام المركز الثقافي  -العزیزیة  278255

D5173 
 021 / 2671770 021 نسائیة و تولید سامي محمد ضبیط. د

 حلب مشفى ضبیط -شارع المحافظة  2671771

D5174 حلب جانب المركز الثقافي - المنشیة القدیمة  0944 / 2110815 021 نسائیة و تولید عبد السالم دباس. د 
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439990 

D5316 0944 / 2670578 021 نسائیة و تولید ریما محمد مصري. د 
 حلب جانب وكالة كیا -الشرطة دوار  -الفرقان  267543

D0351 0944 / 2225528 021 نسائیة وتولید ریاض ادم. د 
 حلب السریان الجدیدة 378195

D0355 حلب العزیزیة 2110611 021 ھضمیة عبد المسیح مرجانة.د 
D0356 حلب العزیزیة 2120416 021 ھضمیة جورج كیلو.د 

D5294 0933 / 823937 0949 طبیب عام ماھر مصري. د 
 حلب جانب معرض كیا للسیارات -الفرقان  656111

D5320 0933 / 2664002 021 طبیب عام محمد فراس صالحیة. د 
 حلب دوار الكلمة -حي السبیل  267444

          
       شبكة الصیدلیات  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0018 0932 / 2223999 021 جمانة الفیاض. د صیدلیة الفیصل 
 حلب شارع اسكندرون 505080

P0912 عابد جعتول. د صیدلیة عابد جعتول 
021 4600144 / 0932 

 حلب بنایة السنتر -الحمیدیة  229877

P0853  0991 / 5729690 021 محمد ابراھیم أدھم . د صیدلیة أدھم 
 حلب شارع األكرمیة  - األعظمیة  666330

P0055 حلب سلیمانیة  4659079 021 منى زازا.د صیدلیة منى زازا 

P0082  0944 / 4465637 021 فیكین قوجیان. د صیدلیة فیكین 
 حلب مفرق كازیة تتان -المیدان  221906

P0084 0944 / 4659655 021 نیشان بقالیان. د صیدلیة بقالیان 
 حلب تلفون الھوائي -السلیملنیة  458003

P0120 0944 / 4449727 021 جورج بابیك. د صیدلیة جورج بابیك 
 حلب خلف كنیسة الفرح -المیدان  -تلفون ھوائي  280003

P0122 0966 / 4444249 021 جبرائیل كتي. د صیدلیة جبرائیل كتي 
 حلب حي العروبة طلعة مشفى سلوم 582555

P0756 021 / 2264793 021 عبد القادر مارتیني. د صیدلیة المارتیني 
 حلب امام باب سوق االنتاج الرئیسي - سوق االنتاج  2264834
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P0124 0932 / 4664123 021 جوزیف بغده صار . د صیدلیة بغده صار 
 حلب االطفائیة القدیمة - شارع التلل  567240

P0125 0944 / 2277559 021 سوزان جوخھ دار . د صیدلیة الحدیقة 
 حلب مجمع الصحراء -األزبكیة شارع  -الجمیلیة  428300

P0294 0933 / 2665363 021 دیما المعلم. د صیدلیة المعلم 
 حلب جانب بن العلبي -شارع النیل  208481

P0830 0944 / 4641640 021 اودلف اوسطة. د صیدلیة الرعایة 
 حلب السلیمانیة 732172

P0714 0944 / 4650572 021 ارسین بدروسیان. د صیدلیة بدروسیان 
 حلب خلف برید السلیمانیة 350442

P0751 حلب مقابل امن الدولة -دوار المحافظة  -المحافظة  2280300 021 نشوى خریط. د صیدلیة نشوى 

P0306 0947 / 4464850 021 عبود صقال. د صیدلیة صقال 
 حلب جانب مشفى الھالل االحمر -عوجة الجب  115657

P0496 غادة كسبو. د صیدلیة غادة كسبو 
021 2276624 / 0944 

 حلب سوق الخضرة -السریان القدیمة  660460

P0935 0932 / 2213393 021 عباس الحداد. د صیدلیة الحداد 
 حلب خلف جسر المالیة -الجمیلیة  522547

P0964 حسام الدین بكار. د صیدلیة بكار 
021 2666032 / 0954 

 حلب جانب مشفى سامي العاصي -الشھباء الجدیدة  868113

P0978 ابراھیم باشا. د صیدلیة ابراھیم باشا 
021 2669384 / 
 حلب ساحة النجمة -شارع وضاح الیمن  0944842596

          
       شبكة المخابر  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0070 0933 / 2113411 021 مایك منیرجي. د مخبر العزیزیة 
 حلب خلف المركز الثقافي -العزیزیة  666326

L0013 حلب الجمیلیة 2229995 021 باسل سلطان. د باسل سلطان. مخبر د 
L0045 حلب أول مدخل التلل -المنشیة  2111223 021 میشیل توتنجي. د امیل میشیل توتنجي 

L0066 4655559 021 نعیم صائغ. د مخبر الصائغ / 
 حلب قرب فندق البالنیت -شارع النیال  0933564625

L0073 حلببناء الطائفة - شارع عبداهللا یوركي -األطفائیة القدیمھ / 4664337 021 غسان رفاتي. د مخبر غسان رفاتي 
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 السریانیھ الكاثولیكیھ 0933329796

L0076 2123507 021 منذر سالم. د مخبر منذر سالم / 
0944600999 

فوق المصرف التجاري  -شارع العظمھ  -العزیزیھ 
 حلب السوري

L0047 حلب جسر الرازي بناء موریس عبھ جي -الرازي   2241013 021 محمد خلیل المدرس. د مخبر ابن سینا 

L0071 46071411 021 منار بیطار. د مختبرالمنار / 
0933851850 

مقابل  - بناء فرن المزرعھ  - الشارع الرئیسي  -النیال 
 حلب بناء االوقاف

L0089  0932 / 2124562 021 كریستسان رفیع. د مخبر رفیع 
 حلب بناء المرایا -العزیزیة  339619

L0091 0944 / 2126052 021 عبد العزیز كلود طراقجي . د مخبر طراقجي 
 حلب بناء قلعة جي -خلف المركز الثقافي  -العزیزیة  209980

L0092 0933 / 4644586 021 ریاض عابد. د مخبر الحكمة 
 حلب )شبارق ( جانب الجامع  -المیدان  266434

L0101 021 / 2122320 021 ناصر عبد اهللا الناصر. د ناصر الناصر. مخبر د 
 حلب بنایة خضیر -شارع ھدى شعراوي  -العزیزیة   2122330

L0100 0933 / 2112116 021 انطوان عیسى. د مخبر المجد 
 حلب بناء طائفة الروم الكاثولیك -شارع الشھداء  -العزیزیة  263163

L0111 0933 / 2110736 021 میشیل منیرجي. د مخبر األمل 
 حلب بناء آرارات -المركز الثقثافي العربي  -العزیزیة  626989

L0107 093 / 4600996 021 نور سعدي. د مختبر النور 
 حلب الساحة -المیدان  3558941

L0214 0933 / 2661707 021 وفاء ناشد. د وفاء ناشد. مخبر د 
 حلب تل الحریري -الخالدیة  345884

L0493 0944 / 4466850 021 نورما شلھوب القسام. د مخبر نورما 
 حلب بناء وقف الروم الكاثولیك - تلفون الھوائي  -السلیمانیة  394980

L0646 0933 / 2252907 021 محمد نسیمي. د محمد نسیمي للتحالیل الطبیة. مخبر د 
 حلب امام جامع زكي باشا -االسماعیلیة  852951

L0659 021 / 2666032 021 سامر محمد عزیزي. د مخبر الدكتور سامر عزیزي للتحالیل الطبیة 
 حلب داخل مشفى سامي العاصي -الشھباء الجدیدة  2666062

L0660 0933 / 2286225 021 أحمد محمد زھیراتي. د مخبر الجمیلیة 
 حلب قرب جامع الصدیق  -الجمیلیة  566590

L0470 حلب مقابل مشفى سلوم -السلیمانیة   4642329 021 انجیلیك جاغالسیان. د مخبر االمانة للتحالیل الطبیة 
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L0012 2280204 021 عالء الدین ریحاوي. د مخبر الریحاوي / 
 حلب خلف مشفى الرازي 0933290690

          
       شبكة مراكز األشعة  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0037 حلب االسماعیلیة 22890820 021 محمد أمیر عطار. د محمد أمیر عطار. مركز د 
L0074 حلب فوق صیدلیة النیال - شارع النیال الرئیسي  46072931 021 عادل خزوم. د عیادة النیال الشعاعیة 
L0120 حلب بناء النیال -شارع النیال  -الحمیدیة   4653666 021 وئام مقدسي. د وئام مقدسي. مركز د 

L0119 0933 / 2110689 021 جورج زرز. د جورج زرز. مركز د 
 حلب جانب المركز الثقافي -العزیزیة  262150

L0528 حلب امام صیدلیة مطیع -العزیزیة  2118801 021 الیاس ملكة. د+ انور طورو . د المركز الحدیث للتصویر الطبقي 

L0075 0933 / 4617869 021 سامر حفار. د العیادة الشعاعیة التخصصیة 
 حلب دوار الكابري 302052

          
       شبكةالتشریح المرضي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0387 0966 / 2110209 021 فیرا ھب الریح. د فیرا ھب الریح. مخبر د 
 حلب غزال حمیدة - المطران فتال  -العزیزیة  867605

L0645 حلب امام جامع زكي باشا -االسماعیلیة  2252907 021 ھویدا دباس. د ھویدة دباس للتشریح المرضي. مخبر د 
          
       شبكة المشافي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 

H0032  021 / 5223641 021 *مشفى الرجاء 
 حلب أول طریق الشام 5223640

H0034 حلب المحافظة 2671770 021 مشفى ضبیط 

H0035 021 / 2332402 021 مشفى السالم 
 حلب أمام دوار األشرفیة 2332403

H0036 021 / 4644820 021 مشفى سلوم 
 حلب السلیمانیة أمام نقابة األطباء 4644830
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H0037 حلب حلب الجدیدة 5224300 021 مشفى الشھباء 

H0060 021 / 2675991 021 مشفى األمل 
 حلب أمام روضة تشرین -شارع تشرین  2676074

H0091 
 0933 / 2280810 021 مشفى الرسالة

 حلب شارع الرزي 866120

H0107 021 / 2639971 021 مشفى العریان 
 حلب أول حلب الجدیدة -تجمیل الفرقان  2639970

H0108 حلب مقابل حدیقة الكواكبي -الحریري  2268150 021 مشفى عیسى 

H0106 021 / 2666032 021 مشفى فرح العاصي 
 حلب دوار المدینة الجامعیة -الشھباء الجدیدة  2666062

H0115 0955 / 2665551 021 مشفى االمیر 
866882 

بناء مشفى  -شارع القاھرة  -المحافظة 
 حلب االمیر

H0131 021 / 5233033 021 المشفى السوري التخصصي 
 حلب حلب الجدیدة 5232200

H0116 021 / 2668370 021 مشفى الحكمة 
 حلب حي االندلس  - الشھباء القدیمة  2664843

مشفى الرجاء ال تستقبل مرضى األشعة  *
         الخارج الشبكةیین
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