
  

  

Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D3319 موقف الشمالیة  -الحاضر الكبیر  391113 0933 / 2423769 033 أذن أنف حنجرة عبد الرحیم حلفاوي. د 
D0247 الحاضر الصغیر 2531804 033 أذن أنف حنجرة مھند سلیم تقي. د 
D0396 خلف المصرف التجاري  -شارع ابن رشد 515382 0933 / 2513280 033 أذن أنف حنجرة وھبة زیدان. د 
D0754 جانب الساعاتي منذر الجاجة -مقابل صیدلیة الجامعة  - المرابط  994882 0944 / 2211660 033 أذن أنف حنجرة أحمد حاتم. د 
D3650 المرابط مقابل ملجأ االیتام 798749 0932 أذن أنف حنجرة محمد عادل ابراھیم الیاسین. د 
D2630 الغاب جورین 839169 0932 أذن أنف حنجرة مسعد محمد ابراھیم. د 
D2696 المرابط 217510 0933 أذن أنف حنجرة عزام محمد الجیجكلي. د 
D1590 آذار ٨شارع  421222 0933 أذن أنف حنجرة ایمن محمد امین عدي. د 
D2648 المغیلة 233218 0944 أذن أنف حنجرة نجم ایلیا مھنا. د 
D2957 الحي االوسطحلفایا  348887 0944 أذن أنف حنجرة عبد الكریم احمد حاویدة. د 
D2860 صوران 370727 0944 أذن أنف حنجرة حمادة محمود الحسین. د 
D2836 مجمع االكیر 513127 0944 أذن أنف حنجرة رولى فیصل الحبال. د 
D2742 الدینصالح  516696 0944 أذن أنف حنجرة عبد اهللا یاسین محمید دبیس. د 
D1591 صالح الدین جانب صیدلیة صالح الددین 558258 0944 أذن أنف حنجرة حاتم عبداهللا الرحن مدهللا. د 
D4427 مشفى الكندي - سقیلبیة  -الغاب  913568 0933 / 6772282 033 أذن أنف حنجرة سمیر ضاھر. د 
D2660 الحاضر شارع سعید العاص  256620 0955 أذن أنف حنجرة عالء عدنان البحاح. د 
D4908 جانب البلدیة -مدینة كفر زیتا  803408 0932 / 4557429 033 أذن أنف حنجرة مصطفى الفرج. د 
D2699 المطبعة االھلیة ابن رشد 460039 0955 أذن أنف حنجرة عبد الرزاق محمود محسن. د 
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D2991 سلحب الشارع العام 653162 0955 أذن أنف حنجرة اكسم ابراھیم عبد اهللا. د 
D2640 مرابط 361684 0988 أذن أنف حنجرة محمد طھ الحلبي. د 
D2729 حماه المخیم 378420 0988 أذن أنف حنجرة عمران احمد طھ. د 
D4206 بناء عربي -الشارع الرئیسي  -كفرزیتا  619861 0944 / 4556061 033 أذن أنف حنجرة محمد سامي الحسن. د 
D1592 ابن رشد جانب جامع السلطان 490566 0992 أذن أنف حنجرة ھناد نزار شیخ الغنامة. د 
D5249 مقابل فرع الحزب -شارع فندق افامیا الشام  512370 0944 / 2210476 033 أذن أنف حنجرة عبد الستار فران. د 
D2632 المرابط 286405 0945 / 2625679 033 بولیة وتناسلیة  محمد نورھشام كزكز. د 
D2934 شارع سعید العاص -الحاضر  201440 0944 / 2416000 033 بولیة وتناسلیة  جھاد احمد عقبى. د 
D2633 المرابط 289110 0944 بولیة وتناسلیة  ھشام محمد نور كزكز. د 
D4079 مقابل البلدیة  571076 0944 / 7711770 033 بولیة وتناسلیة  عماد ماروني . د 
D0798 فوق حلویات زھدي قیطاز -شارع صالح الدین  259511 0944 / 2243469 033 بولیة وتناسلیة  مأمون النیربیة. د 
D2638 غرب السكة مقابل مدیریة الحدائق و النواعیر 420488 0933 بولیة وتناسلیة  أیمن مضر شیخ الغنامة. د 
D2650 صالح الدین جانب صیدلیة صالح الددین 784873 0933 بولیة وتناسلیة  عمید فواز دیاب. د 
D2964 جانب مشفى ابي الفدا -شارع ابي الفدا  327232 0944 / 2534000 033 بولیة وتناسلیة  نضال یاسین عوض. د 
D2642 530721 0944 بولیة وتناسلیة  صفوان البعجوري. د   
D2667 المرابط مقابل مشفى الرحمة 832218 0966 بولیة وتناسلیة  نبیل محمد مظھر العبیسي. د 
D2864 االمیریة 229003 0988 بولیة وتناسلیة  محمد ادیب ابراھیم جزماتي. د 
D2786 سقیلبیة 343021 0933 جراحة بولیة انور جرجس النادر. د 
D4162 قرب مشفى العاصي -شارع ابي الفداء  517898 0946 / 2212144 033 امراض الكلیة و الضغط الشریاني زیاد عرابي. د 
D0839 بتاء الخاني -األمیریة  -الحاضر  510681 0944 / 2417775 033 عینیة میادة المرعي. د 
D0850 مقابل مدیریة أوقاف حماه -الدباغة  093205 0933 / 2539610 033 عینیة معتز عبد الرزاق. د 
D2716 صالح الدین فوق صیدلیة صالح الدین 284556 0932 عینیة عبد اهللا عبد العزیز االصفر. د 
D2888 عقرب 653159 0932 عینیة ناریمان جھاد منصور. د 
D2914 الحاضر بناء البارودي 122439 0933 عینیة بدیعة عوض الشیخ سعید. د 
D2687 الدباغة 363865 0933 عینیة أحمد خالد النبھان. د 
D0784 ٢٦دباغة جانب استدیو  435493 0933 عینیة ایھاب عبد الحلیم الخطیب. د 
D2883 كرناز 673629 0933 عینیة حسان تركي الحسون. د 
D2908 المرابط مقابل كلیة االداب 988648 0933 عینیة صفوان محمد الحاج حسین . د 
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D2973 مقابل النفوس - البارودیة  224672 0944 / 2210845 033 عینیة محمد اشرف كیالني. د 
D2703 المرابط 283818 0944 عینیة منتصر البغدادي البارزي. د 
D2731 فوق مشفى الرحمة 327132 0944 عینیة فواز یاسین عوض. د 
D2949 مقابل ملجأ االیتام -مرابط  422678 0944 / 2211118 033 عینیة اسامة احمد درویش. د 
D2758 االربعین 495843 0944 عینیة محمد حسین سفراني. د 
D4923 شارع عبد المطلب -الحاضر الكبیر  366262 0933 / 2442594 033 عینیة ایمن قسوم. د 
D2943 جانب القوس - الشارع العام  -حلفایا  990417 0944 / 4609203 033 عینیة حسن سیف الدین الصیادي. د 
D4169 حي السوق - السقیلبیة  955364 0988 / 6772307 033 عینیة رفیق ابراھیم دعبول. د 
D0878 دوار باب طرابلس -شارع صالح الدین  350752 0947 عینیة ماھر ابراھیم العشي.د 
D2773 ابن رشد 729061 0955 عینیة عاصم عبد العزیز الحسن. د 
D2776  كفربھم 269702 0966 عینیة جورج شحود زیدان. د 
D0253 شارع صالح الدین  2514721 033 عینیة حكم ملقي . د 
D3726 مقابل حلویات الروادي -مرابط  608258 0944 / 2217033 033 عینیة فیحاء الكبب. د 
D1601 مقابل جامع السلطان -دباغة  209289 0966 / 512912 033 عینیة محمد زیناوي. د 
D2704 البارودیة 124790 0933 جلدیة تمارا الجندي. د 
D0858 فوق حلویات أبو سعید الروادي -شارع صالح الدین  879400 0955 / 2515538 033 جلدیة مجد دقاق. د 
D3204 مقابل حلویات الرواد الجدید -شارع صالح الدین  966161 0944 / 2518988 033 جلدیة عال الحبال. د 
D0879 قرب دوار باب طرابلس -شارع صالح الدین  362467 0955 / 2535901 033 جلدیة نجاح باخوس. د 
D0567 جانب صیدلیة المرایط -مقابل ملجأ األیتام  - المرابط  518670 0933 / 2515670 033 جلدیة ثائر الدوري. د 
D2955 مقابل مشفى المواساة  - اذار  ٨شارع  655903 0944 / 2518088 033 جلدیة روجینا حسني شھدا. د 
D3723 مرابط 679160 0967 جلدیة كندة الجنیدي. د 
D2629 جانب السرایا 714530 033 جلدیة معد شوباصي . د 
D4529 خلف السرایا 7714717 033 / 7714803 033 جلدیة میساء دلول . د 
D0243 آذار ٨شارع   2525801 033 داخلیة حسان بارودي . د 
D2714 سلحب 7550750 033 داخلیة سلمان أحمد عبد اهللا. د 
D2976 جانب سینما الشرق  -الدباغة  680620 0931 / 2536119 033 داخلیة عناء احمد الشیخ خالد. د 
D2901 مقابل المؤسسة العسكریة  - اذار  ٨شارع  645823 0933 داخلیة حمزة تامر سویدان. د 
D2825 مورك 911512 0933 داخلیة عزام محمد عثمان. د 
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D1575 ابي الفداء مقابل فندق سارة 934356 0933 داخلیة براء فھد عتیق. د 
D2695 كفربھم طریق عقرب 236198 0944 داخلیة عبد اهللا درویش السعد. د 
D1569 الحاضر 302250 0944 / 2210902 033 داخلیة محمد سعید فران. د 
D4933 الشارع العام -الغاب  873619 0933 / 6483502 033 داخلیة ھائل اسعد. د 
D2837 الحاضر شارع سعید العاص 429525 0944 داخلیة عبد الرحمن الحسیان. د 
D2989 نزلة الجزدان 524976 0944 داخلیة طریف میشیل عواد. د 
D2778 الحاضر مجمع البارودي 873694 0944 داخلیة ریمة زھیر جعلوك. د 
D2956 الحاضر شارع سعید العاص 268565 0955 داخلیة عالء الدین محمود زیدان. د 
D2782 حي البعث 466755 0955 داخلیة طالل فایز االشقر. د 
D2880 مقابل قیادة الموقع 808727 0933 / 7121169 033 داخلیة بسام محمد علي. د 
D2772 السقیلبیة شمال الكراج 7771594 033 داخلیة قلبیة جورج الیاس الوكیل. د 
D2992 سلحب حي السوق 320277 0932 داخلیة قلبیة یوسف ابراھیم عیسى. د 
D2777 طیبة االمام الشارع الرئیسي 756472 0932 داخلیة قلبیة احمد مصطفى العتر. د 
D2812 الدباغة 237640 0933 داخلیة قلبیة فؤاد محمد المدني. د 
D2728 صوران الحي الغرربي 402982 0933 داخلیة قلبیة أحمد محمد زیدان. د 
D2879 قرمص 421236 0933 داخلیة قلبیة خلیل ابراھیم المنصور. د 
D2665 اذارمقابل المؤسسة العسكریة٨ 597486 0933 داخلیة قلبیة ھدى زكریا االورفلي. د 
D2671 مقابل المشفى العیني اذار ٨ 236205 0944 داخلیة قلبیة أنس محمود زكیة. د 
D2900 اذار ٨شارع  296237 0944 داخلیة قلبیة الیاس یوسف زحلوق. د 
D2920 ساحة العاصي مقابل قھوة مغمومة 533344 0944 داخلیة قلبیة سعید حامد حارس. د 
D1573 حاضر شارع سعید العاص 536910 0944 داخلیة قلبیة احمد محمد الیوسف. د 
D2933 مشفى كفر زیتة التخصصي  577170 0944 داخلیة قلبیة حسن محمد االعرج. د 
D2775 السقیلبیة مقابل مركز المنطقة 610655 0944 داخلیة قلبیة عاید عارف نصار. د 
D2938 شریعة جادة تغلب 565371 0947 داخلیة قلبیة غیاث صادق بارودي. د 
D2796 الجالء 278509 0955 داخلیة قلبیة رائد عبد الرزاق جواش. د 
D2664 عشارنة 306946 0955 داخلیة قلبیة محمد ایاد بشیر الرحال. د 
D2891 مورك 298015 0992 داخلیة قلبیة خالد عبده الصیادي. د 
D0359 آذار ٨شارع   2216606 033 عصبیة تمام مدني . د 
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D3205 مقابل قیادة الشرطة -شارع فندق أفامیا  614967 0944 / 2758758 033 عصبیة سناء النقري. د 
D0250 ٢فرع  - فوق الصیدلیة العمالیة  -الحاضر  491484 0944 / 2531246 033 عصبیة خالد قطرمیز. د 
D2771 القیلبیة 7773746 033 عصبیة سمیر مخائیل جرجس. د 
D2677 صالح الدین 592679 0944 عصبیة محمود عبد اهللا خطاب. د 
D2998 ساحة العاصي خلف االذاعة و التلفزیون 073398 0949 عصبیة رانیة محمد فؤاد قطمة. د 
D1579 شارع صالح الدین االیوبي 313377 0955 / 2216607 033 عصبیة عزام ریاض بزبوز. د 
D0840 فوق صیدلیة الصدیق -مقابل جامع المحبة  - شارع العلمین  -الساعة  420442 0933 / 2511442 033 جراحة عصبیة فرید الھنو. د 
D2668 شارع صالح الدین 2240832 033 جراحة عصبیة حسان محفوض الحساني. د 
D3003 الحاضر جانب شركة الھرم للحواالت 206203 0944 جراحة عصبیة احمد فحي االسطة. د 
D2922 فوق حلویات روادي  -شارع صالح الدین  2517500 033 / 2517600 033 جراحة عظمیة حسام علي صطوف. د 
D2928 مشفى الكندي 688950 0933 / 6774800 033 جراحة عظمیة غزوان حنا النادر. د 
D2974 السقیلبیة سلطانة مقابل منشرة كنجو 022630 0944 جراحة عظمیة سومر یاسر یوسف. د 
D2644 الحاضر مقابل الصیدلیة الحدیثة 401177 0944 جراحة عظمیة حسام الدین غزال. د 
D2954 الحاضر جانب الصیدلیة الحدیثة 666598 0944 جراحة عظمیة خالد ماجد عبد الباقي. د 
D2685 ٢٦الدباغة فوق ستدیو  674985 0944 جراحة عظمیة مجد قسطون سلیط. د 
D2679 مقابل مؤسسة الخضار  - اذار  ٨شارع  701962 0944 / 2241901 033 جراحة عظمیة معاویة شاكر الخلف. د 
D2770 صالح الدین بناء المھندسین 767694 0944 جراحة عظمیة احمد خالد خباز. د 
D0819 بناء حاجریة -مقابل فرع الحزب القدیم  -ساحة العاصي  236245 0944 / 2226609 033 جراحة عظمیة زھیر داغوم. د 
D2637  مجمع البارودي -الحاضر  511456 0933 / 2423473 033 جراحة عظمیة ھیثم اشقر. د 
D2980 جانب النفوس  - البارودیة  242357 0932 / 2210491 033 جراحة عظمیة سامر مرعي قناني. د 
D1855 جانب المشفى العربي - السوق الرئیسي  576910 0988 / 7714237 033 جراحة عظمیة ایاس حسن صعب . د 
D1595 باب طرابلس 305061 0944 / 2228118 033 جراحة عظمیة عالء عابد. د 
D2800  سقیلبیة 271013 0933 جراحة عظمیة نوفل عیسى فرحة.د 
D2693 جنوب المصرف العقاري  604733 0933 جراحة عظمیة عبد اهللا احمد العبداهللا. د 
D2652 كفربھم 227890 0944 جراحة عظمیة بنیامین جرجس اسبر. د 
D2927 تل الدیاغة  318123 0944 / 2537627 033 جراحة عظمیة محمد سامر اسماعیل فاخوري. د 
D2983 مقابل مشفى الجواش -طیبة االمام  362693 0944 / 4452566 033 جراحة عظمیة محمد خیر عبد الجلیل العمر. د 
D2804 مورك 405270 0944 جراحة عظمیة عبد الكریم القاسم الصطوف. د 
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D2823 االمیریة بناء الخاني 440632 0944 جراحة عظمیة مامون عدنان عسكر. د 
D2779 جانب الكراجات  -شارع صالح الدین  461810 0944 جراحة عظمیة محمد مرھف العقبى. د 
D2828 مقابل صیدلیة شاكر - اذار  ٨شارع  513601 0944 / 2518350 033 جراحة عظمیة فراس منذر شاكر. د 
D2798 باب طرابلس 522915 0944 جراحة عظمیة مروان ادیب نصیر. د 
D2985 صوران 526979 0944 جراحة عظمیة عبد الحكیم احمد الحسن. د 
D2984 جانب اقمشة الحاج متولي - ابن رشد  530788 0944 / 2221851 033 جراحة عظمیة حسان محمد نجم الحافظ. د 
D2965 التكیة جانب مجمع االسد الطبي 796462 0944 جراحة عظمیة عبد المعین قاسم ناصر. د 
D2910 ونیة فوق صیدلیة الحاج زین 970517 0944 جراحة عظمیة فضل اهللا محمود المحمد. د 
D2653 ابي الفداء مقابل مشفى العاصي 159967 0956 جراحة عظمیة محمد سعید شومل. د 
D0557 مقابل المصرف التجاري -شارع صالح الدین   511491 0944 / 2511491 033 جراحة عظمیة عمار عدي. د 
D0397 المرابط مقابل سوق الصاغة  777154 0944 / 2537383 033 جراحة عظمیة جمال سكاف. د 
D0028 شارع الوراقة  7711713 033 / 7718260 033 قلبیة محمود سلیمان . د 
D4345 شارع الوراقة  625456 0944 / 7716220 033 قلبیة عیسى عیسى . د 
D0411 آذار ٨شارع   2530242 033 قلبیة عمر غندور. د 
D0464 جانب الھالل االحمر -اذار  ٨شارع   2533889 033 قلبیة  سامر حسني نعمة. د 
D0816 وسط شارع صالح الدین 334221 0944 / 2242997 033 قلبیة نھاد خوري. د 
D2953 الغاب العزیزیة 6194699 033 قلبیة یوسف احمد العیسى. د 
D2748 ساحة العاصي 312251 0933 قلبیة محمود نجیب السوید. د 
D1565 صالح الدین 511339 0933 قلبیة محمد عصام عبد اهللا المصري. د 
D2797 السقیلبیة 255629 0944 قلبیة طلعت جرجس كاترین. د 
D2906 شارع القوتلي 441776 0944 قلبیة نجدت عبده ناصیف. د 
D2819 الغاب العمقیة 788644 0944 قلبیة عبد الباسط محمد الشیخ موسى. د 
D2963 اذار فوق صیدلیة غندور٨  970470 0949 قلبیة مازن نصر قصاب. د 
D2649 سلحب 689046 0988 قلبیة أحمد سلیمان الخیر. د 
D2840 سلحب 887423 0932 قلبیة  عبد العزیز علي بشالوي. د 
D2706 صالح الدین قرب دوار بالل 292916 0933 قلبیة  عبد العزیز ابراھیم الكیالني. د 
D1577 ساحة العاصي 236652 0944 / 239232 033 قلبیة  جمیل قطمة. د 
D2702 مقابل كازیة العبر - الطریق العام  -الغاب  261833 0945 قلبیة  احمد یوسف جنید. د 
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D2708 مرابط مقابل سینما االمیر 232682 0944 جراحة قلبیة حیان محمد زھیر لطفي. د 
D2654 مجمع االمیر 057482 0933 جراحة قلبیة وصدریة محمدخیر حازم الصباغ. د 
D0262 دباغة  2524726 033 نسائیة و تولید ناھد باشوري. د 
D2682 جانب جامع مصعب بن عمیر -وادي الشریعة  236224 0944 / 2221833 033 نسائیة وتولید لینا طیار. د 
D3214 مقابل قیادة الموقع -دباغة  233383 0944 / 2524776 033 نسائیة وتولید أحمد رحیم. د 
D2684 مقابل المصرف التجاري -شارع صالح الدین  512513 0933 / 2512513 033 نسائیة وتولید صالح معراوي. د 
D0822 مقابل حلویات الروادي -شارع صالح الدین  418906 0955 / 2533122 033 نسائیة وتولید سامر ابي سن. د 
D2663 ابي الفداء 234276 0933 نسائیة وتولید ریاض أدھم جنید. د 
D2832 كرناز 403268 0933 نسائیة وتولید عبد الرحمن حمود عشیش. د 
D2868 طیبة االمام شمالي 408596 0933 نسائیة وتولید منال محمد كشتو. د 
D2971 ساحة العاصي مقابل سینما االمیر 412428 0933 نسائیة وتولید ندى محمد سعید السقا. د 
D2709 القوتلي بناء فندق النواعیر 420444 0933 نسائیة وتولید أیمن أحمد حوریة. د 
D2909 الحاضر شارعبد المطلب 420772 0933 نسائیة وتولید محمد سمیر بدر الدین السمان. د 
D2681 مشفى الشققي 420850 0933 نسائیة وتولید اسعد بشیر جنباز. د 
D2694 دباغة السجل المدني 421333 0933 نسائیة وتولید بشار فھمي قمر الدین. د 
D2979 اذار جانب مؤسسة الخضار ٨ 2211901 033 نسائیة وتولید نجیب عمر العمر. د 
D2946 شارع االمیریة  -الحاضر  517703 0933 نسائیة وتولید ھزار زكریا الحسن. د 
D2863 اذار  ٨ 560464 0933 نسائیة وتولید محمدایمن نادر ربیع. د 
D2930 ٢ط -بناء خزانة تقاعد االطباء  - اذار  ٨شارع  597240 0933 نسائیة وتولید میسون رضوان مدلوش. د 
D1602 طریق ابو قبیس -سلحب  673345 0933 نسائیة وتولید مصعب جمیل جنید. د 
D2999 كفربھم مقابل الكنیسة الجدیدة 734198 0933 نسائیة وتولید بسام عبد اهللا الدیبان. د 
D2761 عقرب طریق مصیاف 737824 0933 نسائیة وتولید صفا محمد بكر السرمیني. د 
D2968 جانب جامع االربعین  - صوران  980591 0933 نسائیة وتولید خالد احمد الشیخ. د 
D2676 قرب جامع السلطان 979230 0940 نسائیة وتولید روعة حسن سلطان. د 
D2995 المغیلة خلف نادي السیف 968075 0941 نسائیة وتولید رضاب محمود القھوة جي. د 
D2755 اذار مقابل المؤسسة العسكریة٨شارع  221070 0944 نسائیة وتولید صباح سلیم سلمان. د 
D2827 المحافظة طلعت الجراجمة 224903 0944 نسائیة وتولید رانیة طالب ابو زمر. د 
D2746 المحطة دوتر العجزة 228660 0944 نسائیة وتولید نزیھ ظافر طواشي. د 
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D2829 خلف نادي الضباط 236253 0944 نسائیة وتولید ملھم وجیھ البارودي. د 
D2759 ابن رشد 291325 0944 نسائیة وتولید حیان عبد اهللا طبولي. د 
D2835 اذار ٨ 321546 0944 نسائیة وتولید محمد فؤاد امین الفتوى. د 
D2712 الربیعة الشارع العام 398378 0944 نسائیة وتولید حیدر علي رستم. د 
D4083 شارع البلدیة  7716192 033 / 7714250 033 نسائیة وتولید ھدى العلي . د 
D4168 شارع الوراقة 494533 0944 / 7718817 033 نسائیة وتولید محمد مخلوف . د 
D2689 المرابط مقابل ملجأ االیتام 423107 0944 نسائیة وتولید حسین علي جمعة. د 
D2944 مساكن المعلمین -جانب الكراج  - سقیلبیة  429514 0944 نسائیة وتولید محمد محسن دیاب. د 
D2765 الحاضر مقابل المتحف 446201 0944 نسائیة وتولید عبد الرزاق محمد العموري. د 
D3000 الربیعة الشارع العام 446357 0944 نسائیة وتولید عدنان علي الیونس. د 
D2803 قلعة المضیق 450112 0944 نسائیة وتولید عبد الكریم خطاب خطاب. د 
D2810 حلفایا  467425 0944 نسائیة وتولید صفوان جمعة العثمانلي. د 
D2764 مقابل مدرسة سعود الریس -الصابونیة  509159 0944 نسائیة وتولید مرح حسن مرقا. د 
D2818 البیاض كرم الحوراني 516683 0944 نسائیة وتولید مؤمنة علي جعبان. د 
D2732 صالح الدین دوار باب طرابلس 557813 0944 نسائیة وتولید سوسن عادل جعوط. د 
D2865 قمحانة 644856 0944 نسائیة وتولید فاطمة محمد دبس. د 
D2969 جنوب الملعب 851016 0944 نسائیة وتولید نجوى محسن الجي. د 
D2967 جانب معمل الزیت  -حي السعد  195594 0955 نسائیة وتولید عروة فایز حمادة. د 
D2987 طیبة االمام شرقي النادي الریاضي 930391 0966 نسائیة وتولید فاتن صالح الدین الوند. د 
D2871 عقرب 148592 0991 نسائیة وتولید لود میالد بابي . د 
D2932 باب طرابلس 701870 0992 نسائیة وتولید احمد مصطفى الحاج خلیل. د 
D3727 دباغة - شارع البخارین  874021 0944 / 2532380 033 نسائیة وتولید عطاف الریس. د 
D3728  شارع البخارین -دباغة  2537233 033 نسائیة وتولید رنا ریس. د 
D2822 شارع صالح الدین  321559 0944 / 2521444 033 نسائیة وتولید عبد الرحمن المحمد. د 
D0573 جانب قیادة الموقع  - شارع ابراھیم ھنانو   234224 0933 / 2534224 033 أطفال ماجد الحلبي . د 
D2686 شارع سعید العاص موقف الحاضر الكبیر 447162 0933 أطفال اخد فایز زمزوم. د 
D2641 ساحة العاصي شارع القوتلي 2533361 033 أطفال أیمن خالد صباغ. د 
D2700 القسطل 858548 0932 أطفال فداء محمد نجیب النجار. د 
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D2670 المرابط مجمع حماه التجاري 257891 0933 أطفال عبد الرزاق احمد دقاق. د 
D2768 محروسة 455023 0933 أطفال مطیع مصطفى الكردي. د 
D2806 الحویز 524134 0933 أطفال نزار الیاس الشیخ. د 
D2867 كرناز 931343 0933 أطفال مصطفى تركي الحسون. د 
D2862 ١جانب المصرف التجاري السوري فرع  235704 0944 / 2539906 033  أطفال رشا ممدوح الصغیر. د 
D2977 كرناز 396636 0944 أطفال ناظم قاسم االحمد. د 
D2760 اذار٨شارع  503044 0944 أطفال محمد احمد الشامي. د 
D2929 مقابل ملجأ االیتام - المرابط  503198 0944 أطفال فطمة بكر السرمیني. د 
D2738 باب طرابلس 705369 0944 أطفال خلیل وحید نادر. د 
D0868 دباغة خلف المصرف العقاري 707842 0944 / 2513280 033 أطفال فادیة ودیع دایة. د 
D2646 قلعة المضیق 772140 0944 أطفال ابراھیم بریش. د 
D2631 الحاضر البارودیة 386335 0949 أطفال علیا عبد القادر جرجنازي. د 
D2907 قمحانة 440631 0955 أطفال احمد مھدي عمر بكور. د 
D3916 مقابل البلدیة  616721 0999 / 7716161 033 أطفال فراس مطر. د 
D2735 كفربھم 513093 0988 أطفال ھنى سلوم بولص. د 
D2993 سلحب السوق التجاري 805389 0988 أطفال حسن عبد الحمید حیدر. د 
D3721 سلحب 875055 0933 / 7552222 033 أطفال منیر كامل شاھین. د 
D3724 حارة سلطانة -السقلبیة  705937 0932 / 6773569 033 اطفال مرھج فرحة. د 
D3302 ٢٦جانب استدیو  -دباغة  533170 0944 / 2521710 033 ھضمیة نجیب زیدان. د  
D2636 سقیلبیة 910540 0933 ھضمیة فرید مخائیل جرجس. د 
D2805 القریات 907768 0956 ھضمیة محسن علي مصطفى. د 
D1585 شارع عبد المطلب -الحاضر  392378 0947 / 2434935 033 جراحة عامة اسامة عرابي. د 
D2792 سقیلبیة 330276 0932 جراحة عامة منیف الیاس ابو حامضة. د 
D2784 الطریق العام -كفر بھم  690833 0932 / 2445009 033 جراحة عامة ناظم سلوم داده. د 
D2651 الحاضر مقابل مؤسسة الخضار 815065 0932 جراحة عامة محمد یاسر العموري. د 
D2720 طیبة االمام الشارع الرئیسي 252572 0933 جراحة عامة بسام محمد خطاب. د 
D2826 الحاضر قرب المجمع 272237 0933 جراحة عامة محمد مخلص عبداهللا كرزون. د 
D2762 الحاضر اول شارع المناخ 310293 0933 جراحة عامة محمد عبدو الوقاف. د 
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D2757 باب طرابلس 414104 0933 جراحة عامة محمود احمد السقا. د 
D0758 السوق الرئیسي 7714640 033 / 7712713 033 جراحة عامة یونس سالمة . د 
D4137 مقابل المالیة  569844 0933 / 7712950 033 جراحة عامة رفیق رسوق. د 
D0412 شارع صالح الدین  2521333 033 جراحة عامة موسى الشیخ موسى . د 
D0813 ساحة العاصي -خلف سینما األمیر  -مجمع األمیر  430440 0933 / 2240490 033 جراحة عامة تمام عبد الرزاق. د 
D2701 خطاب 451263 0933 جراحة عامة ریاض ظافر طواشي. د 
D2713 ٣٠القصور شارع  482930 0933 جراحة عامة عبد المعین محمد خباز. د 
D2834 كفرزیتا 523710 0933 جراحة عامة عبد الحمید عبداهللا القدور. د 
D2935 قلعة المضیق -مشفى افامیا  532355 0933 / 6540800 033 جراحة عامة مرام محي الدین الشیخ مصطفى. د 
D3005 مقابل كلیة االداب  - المرابط  596322 0933 / 2243200 033 جراحة عامة میسون محمد سعید شیخ سعید. د 
D2747 دباغة مدخل النجارین 632169 0933 جراحة عامة محمد فایز الشیخ خالد. د 
D2711 ساحة الوتار جانب سوق السمك 654201 0933 جراحة عامة محمد محمود برغوت الصالح. د 
D2666 الحاضر 797667 0933 جراحة عامة فیصل عبد الرزق عدي. د 
D2978 ساحة العاصي مجمع االمیر 847936 0933 جراحة عامة محمود العمر البرازي. د 
D1583 لدین بناء صیدلیة خلوفصالح ا 982419 0940 جراحة عامة عبد الحمید احمد الملقي. د 
D2950 شارع سعید العاص -الحاضر  210093 0944 / 2438538 033 جراحة عامة سعد كعید كعید. د 
D2789 مرابط 221043 0944 جراحة عامة سمیر محمد سعید قندقجي. د 
D2730 المرابط مجمع حماه التجاري 236214 0944 جراحة عامة معتصم عبد الجبار الملقي. د 
D1587 مرابط جانب ملجأ االیتام 236224 0944 جراحة عامة محمد جھاد زھیر عدي. د 
D2981 الغاب قلعة المضیق مشفى افامیا 236250 0944 جراحة عامة حسن محمد حمیدي. د 
D2839 الحاضر الصغیر 258333 0944 جراحة عامة مصطفى عبد الجواد. د 
D2705 الحاضر 272765 0944 جراحة عامة صفوان حسن الحاج زین. د 
D2749 حلفایا  285131 0944 جراحة عامة عبد العزیز رمضان العبد. د 
D2744 صالح الدین فوق حلویات الروادي 288171 0944 جراحة عامة سلیم احمد خلوف. د 
D2721 حربنفسة تومین 288979 0944 جراحة عامة سعد سھیل دیب. د 
D2707 ابن رشد المجمع االصفر 338412 0944 جراحة عامة عبد محمد الحمود. د 
D2656 خطاب 450224 0944 جراحة عامة عمر خالد الشقیع. د 
D2911 اذار جانب المؤسسة العسكریة٨ 456301 0944 جراحة عامة عصام محمد عدي. د 
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D2788 المحطة شارع انطاكیة 467426 0944 جراحة عامة محمد بشار یحیى الجاجة. د 
D2903 طلعة الحاضر  496589 0944 جراحة عامة عبد الرزاق محمد الیوسف. د 
D2886 دباغة  509177 0944 جراحة عامة محمد مامون ابراھیم المراد. د 
D2972 مقابل مدرسة ضرار ابن االزور -الصغیر الحاضر  510916 0944 / 2524044 033 جراحة عامة عزت حسین الثلج. د 
D3006 فوق الصیدلیة العمالیة  -الحاضر  520173 0944 / 2531612 033 جراحة عامة خلیل عبد الرحمن دقاق. د 
D2722 صالح الدین مقابل حلویات الروادي للعلم شارع  525670 0944 جراحة عامة محمود احمد درویش. د 
D2809 االمیریة 550734 0944 جراحة عامة اكثم احمد حمد. د 
D2959 جانب كنیسة الكاثولیك -كفر دھم  556360 0944 جراحة عامة جورج رفول شریدي. د 
D2661 اذار فوق المؤسسة العسكریة٨ 622440 0944 جراحة عامة فراس ابراھیم الملكي. د 
D2814 شارع ابن رشد 630770 0944 جراحة عامة وضاح حسني شھدا. د 
D2833 الغاب عین الكروم 635178 0944 جراحة عامة برھان علوش مسعود. د 
D2838 الصفصافیة 684568 0944 جراحة عامة نزار محمود فقیر. د 
D2936 الشارع الرئیسي  -االمام  944243 0944 / 4450991 033 جراحة عامة فؤاد محمد الخطاب. د 
D2801 الحاضر 284317 0955 جراحة عامة نجوى سامي كفري. د 
D2866 مورك 316299 0955 جراحة عامة معمر عبد الرزاق دحروج. د 
D2662 اذار مبنى خزانة تقاعد االطباء ٨ 251839 0966 جراحة عامة شادي عبد الرحمن الخلیف. د 
D2733 ابن رشد 946392 0966 جراحة عامة عادل محمود محسن. د 
D2683 صالح الدین مقابل المصرف التجاري 844687 0967 جراحة عامة بسام عبد الجبار مختار. د 
D2698 طیبة االمام 726354 0955 جراحة عامة فراس محمد االحمدتي. د 
D1584 بسیرین 769308 0999 جراحة عامة حیان عبد الوھاب الشیخ یوسف. د 
D3677 الدباغة 006050 0966 / 2758161 033 جراحة عامة فرید المدني. د 
D2688 تیزین 705826 0933 جراحة أوعیة سامر محمد االبراھیم. د 
D2743 صالح الدین 475052 0944 جراحة أوعیة مروان محفوض الرحال. د 
D2769 تموزي 123606 0933 طب أسرة وائل كمال محمد. د 
D4954 دوار الكھرباء -شارع سھم البیدر  - السقیلبیة  993050 0944 / 6789050 033 طب اسرة جیما ابو كرشة. د 
D3008 غرب صیدلیة خلوف -سیرین  816930 0992 / 4584622 033 طب أسرة فلك ناظم شحود. د 
D2975 السقیلبیة  6770284 033 طب عام یاسر یوسف . د 
D2916 الشارع العام  -تومین  432511 0932 طب عام معن الیان االوزون. د 
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D2877 عقرب 247587 0933 طب عام رافع ابراھیم الحسن. د 
D2870 اصیلة 263274 0933 طب عام نصرة احمد محمود. د 
D2830 فوق صیدلیة الحاضر 403003 0933 طب عام عبد الغني محمد حارس. د 
D2808 سقیلبیة 598474 0933 طب عام ادوار مخائیل وردة. د 
D3831 شارع البلدیة  703149 0993 / 7713366 033 طب عام محمد فانوس . د 
D4075 خلف السرایا  955967 0932 / 7710624 033 طب عام عدنان علي عبید . د 
D2780 الزیارة 659214 0933 طب عام عماد بدیع عراض. د 
D2898 الشارع العام -سلحب  690411 0933 / 7551409 033 طب عام احمد عبد اللطیف موسى. د 
D2639 الحاضر 770292 0933 طب عام أحمد یوسف خصرین. د 
D2876 الحاضر مجمع البارودي 513320 0933 طب عام عبد الجبار محمد االسعد. د 
D2767 طیبة االمام 209716 0944 طب عام ھشام محمد خطاب. د 
D2895 طریق حلب غرب البحرة  507790 0944 طب عام حازم محسن كیالني. د 
D2896 خلف البرید - صوران  509391 0944 طب عام ماجد خالد عسكر. د 
D2873 المنطقة الصناعیة 543993 0944 طب عام سائد یاسین حمد. د 
D2912 الشارع العام  -المحروسة  570814 0944 / 2229886 033 طب عام شحادة علي حبقة. د 
D2787 نزلة الجزدان 634750 0944 طب عام مرھف ادیب المنیر. د 
D2878 معرشحور 796596 0944 طب عام محمود حمدو البكري. د 
D2894 غرب البحرة  -طریق حلب  119857 0955 طب عام فواز عبد السالم العدس. د 
D2874 جانب صالة القمة  -حي البعث  235953 0955 / 2751321 033 طب عام احمد محمود عقاد. د 
D2921 جانب خزان الماء  -كفر دھم  442302 0955 / 4229018 033 طب عام شفیق ابراھیم الضحیك. د 
D2889 كفرھود 439325 0933 / 4733372 033 طب عام اسبر سلوم. د 
D4845 الرصییف -الشارع الرئیسي  -الرصیف  - سقیلبیة  574224 0944 / 6668782 033 طب عام خلدون بطرش. د 
D2947 طریق محردة  -قریة خطاب  599287 0955 / 4250507 033 طب عام خالد مصطفى القریع. د 
D2882 تقسیس جانب المستوصف 829295 0955 طب عام عبد الرحمن محمود حبوش. د 
D2843 جانب الجامع الغربي الجدید -مورك  551298 0993 / 4568415 033 طب عام عبد الرزاق الھواش. د 
D2890 االصیلة 042502 0966 طب عام جمال محمد صالح. د 
D4328 شارع عمر بن عبد العزیز - صوران  598568 0933 / 4405225 033 طب عام محمد زیدان. د 
D2897 جانب استدیو جلنار -سلحب  170547 0966 / 7551472 033 طب عام احمد ھالل حمدان. د 
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D2925 جانب كلیة االداب  - اذار ٨  293624 0992 طب عام مصطفى محمود الدغستاني. د 
D2739 ابو قبیس 842021 0932 غدد صم محمد جمیل ضاھر. د 
D2970 اذار  ٨شارع  -مرابط  599969 0933 غدد صم جھاد نھاد الخطیب. د 

          

       شبكة أطباء المحردة 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D0432 شمال مشفى ھشام -محردة   360093 0933 / 4738985 033 جراحة بولیة و تناسلیة مازن جربوع. د 
D2813 محردة 356974 0933 جراحة بولیة و تناسلیة الیاس محفوض جمعة. د 
D3729 مجمع طنوس - الكراج  -محردة  4731139 033 جراحة بولیة و تناسلیة نعیم عشمة. د 
D2902 جانب كراجات االنطالق  -محردة  754515 0933 / 4731230 033 قلبیة عبده موسى السلوم. د 
D0433 غرب النادي مجمع طنوس -محردة  312038 0933 / 4738263 033 قلبیة یوسف السلوم. د 
D2692 محردة الحي الشرقي 734953 0944 قلبیة میالد كریم فراشة. د 
D0434 شارع صالح الدین -محردة   263302 0933 / 4734166 033 أذن أنف حنجرة رافد جمعة. د 
D2982 محردة الشارع العام نادي محردة الریاضي 734144 0933 أذن أنف حنجرة حازم ابراھیم الصدیر. د 
D0435 محردة  549592 0933 / 4731239 033 أطفال حكمات طنوس. د 
D2905 محردة شارع امین الریحاني بناء یعقوب 429513 0944 أطفال عماد جمیل البیطار. د 
D0438 الشارع العام قرب الكنبسة الشرقیة -محردة  730922 0944 / 4730922 033 عینیة كریم السلوم. د 
D2824 محردة 474575 0933 عینیة رامي كامل عوكان. د 
D2904 محردة جانب نادي محردة  932998 0955 عینیة حازم جمیل البیطار. د 
D0437 محردة 263905 0933 / 4730518 033 جراحة عظمیة یاسر الحكیم. د 
D2669 محردة 252199 0932 جراحة عظمیة سالم شحود الرحال. د 
D0874 مجمع المسكین - كراج االنطالق  -محردة  730448 0933 / 4740433 033 جراحة عظمیة رامي شموط. د 
D0436 طریق  -محردة 513593 0933 / 4734875 033 صدریة باسل الضاھر. د 
D4016 مقابل المحالیح -محردة  263306 0933 / 4732566 033 داخلیة رامي كمال حاصود. د 
D1567 الشارع العام مقابل العقاراتمحردة  404085 0933 / 4732622 033 داخلیة سیمون محفوض نعموش. د 
D3752 شرق المركز الثقافي -محردة  429522 0944 / 4735550 033 غدد صم الیاس محفوض ناصر. د 
D2752 محردة 750988 0933 نسائیة وتولید حنان یوسف عشمة. د 
D2647 محردة 201411 0944 نسائیة وتولید جمیل ابراھیم ابرش. د 
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D3730 مجمع طنوس - الكراج  -محردة  972360 0966 / 4731139 033 نسائیة وتولید یاسمین صندوق. د 
D3678 كرناز -محردة  577165 0944 / 7780715 033 نسائیة وتولید محمد الحسون . د 
D2719 محردة 421241 0933 نسائیة وتولید عامر ابراھیم سلوم. د 
D2988 محردة 418860 0944 نسائیة وتولید غادة انور برشیني. د 
D2645 محردة 904592 0955 جراحة عامة ایھاب سمعان عبید. د 
D2958 الشارع العام  -محردة  238381 0933 / 4730511 033 جراحة عامة محفوض سلیمان مسكین. د 
D5037 جانب الكنیسة -شارع السالم  -محردة  890881 0932 / 4735873 033 جراحة عامة بسام جمیل سواد. د 
D2741 الحي الشماليمحردة  346940 0933 جراحة عامة روني حبیب نجار. د 
D3722 الحي الغربي -اللطاقیة  -محردة  234982 0944 جراحة عامة محمود المحمد. د 
D3725 الطریق العام -محردة  348014 0933 / 4738234 033 جراحة عامة ایمن الدیوب. د 
D4462 شیزر -محردة  229455 0988 / 4730394 033 جراحة عامة رامي بیطار. د 
D2966 محردة 768090 0944 جراحة عامة محمد محمود عطار. د 
D4375 الحي الغربي -محردة  303745 0933 / 4740717 033 جراحة عامة نجیب جالد. د 
D2691 محردة 997090 0944 طب أسرة نیلي سلیمان راحیل. د 
D2736 محردة كرناز 364693 0944 طب عام نجیب محمد شققي. د 
D2881 محردة 709290 0932 طب عام عماد توفیق برشیني. د 
D2875 محردة 730977 0944 طب عام عزیز ایوب عزوز. د 
D2872 محردة جانب مدرسة فلسطین 4741044 033 طب عام ھناء محفوض حمیش. د 
D2887 محردة 795518 0933 طب عام ھاني فھد شموط. د 

          

       شبكة أطباء مصیاف 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D2931 مصیاف المحروسة 150478 0955 أذن أنف حنجرة انشتاین صالح غصن. د 
D3536 باب قبلي  - مصیاف  726320 0933 /7711203 033 أذن أنف حنجرة محمد معال حسن. د 
D2885 مصیاف 464006 0932 عینیة یسرى عدنان العمر. د 
D3970 حي القلعة - مصیاف  236215 0944 / 7714706 033 عینیة نزار ابو الجدایل. د 
D2913 جانب مشفى العنایة الطبیة  - مصیاف  569267 0988 عینیة حسین خضر نوح. د 
D2750 مقابل النادي الریاضيمصیاف  576845 0988 داخلیة احمد محمد اسماعیل. د 
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D4223 بناء التوفیق -المحكمة  - مصیاف  406470 0944 / 7714689 033 داخلیة ابراھیم كفروني. د 
D2997 مصیاف قرب الھاتف االلي  056494 0945 داخلیة احمد رمضان مخلوف. د 
D2723 مصیاف 608030 0932 قلبیة  محمد علي خلفة. د 
D2766 مصیاف الزھراء مقابل المالیة 372157 0944 قلبیة  منصور عباس الخطیب. د 
D2751 مصیاف غرب السرایا جانب مخبرالحیاة 502834 0932 قلبیة  ابراھیم حسین االحمد. د 
D2918 مصیاف مقابل المالیة 805879 0944 جراحة عظمیة احمد محمد زید. د 
D3683 غربي الجیش العربي -السلموني  - مصیاف  915105 0933 / 7700936 033 جراحة عظمیة غسان السلموني. د 
D2924 جانب نقلیات القدموس  - مصیاف  599013 0932 / 7711104 033 نسائیة وتولید ھیام علي العبد اهللا. د 
D2917 مصیاف مقابل المالیة 751772 0944 نسائیة وتولید علي محمد محفوري. د 
D1604 مصیاف 511201 0933 نسائیة وتولید جھینة حرفوش. د 
D2986 جانب شعبة التجنید مصیاف 467424 0944 أطفال محمود محمد رمضان. د 
D2781 مصیاف فوق مطعم االسمر 712156 0944 أطفال سلمان یوسف سلیمان. د 
D3004 مصیاف مقابل البرید 786023 0956 أطفال نبیل سلیمان بركات. د 
D2724 مصیاف 660395 0999 أطفال غیاث احمد جوھرة. د 
D2962 مصیاف الباب القبلي  640592 0933 جراحة عامة حسان عباس حسن . د 
D2919 مصیاف جمعیة العمران 482441 0947 جراحة عامة خلیل حسین رمضان. د 
D2859 مصیاف شارع الوراقة 406521 0933 جراحة عامة محمد علي ابراھیم. د 
D2926 مصیاف حیالین 508266 0994 / 7703166 033 جراحة عامة سامر محمد سالمة.د 
D2851 الباب القلبي - مصیاف  195320 0955 / 7716435 033 طب عام یاسر غنوم. د 
D2892 مصیاف بعرین 295352 0966 طب عام علي حسن شحود. د 
D2831 مصیاف 669587 0933 جراحة عصبیة محمد عزیز محمد. د 
D2884 مصیاف 307927 0944 جراحة عصبیة حازم موفق حیدر . د 
D4354 الوراقة - مصیاف  423078 0932 / 7702833 033 عصبیة علي الحیلوني. د 

          

       شبكة أطباء السلمیة 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D2753 سلمیة 204136 0933 أذن أنف حنجرة شادي فؤاد الجندي. د 
D3002 سلمیة 337730 0933 أذن أنف حنجرة جوزیف حسین الماغوط. د 
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D2939 سلمیة شارع السعن 857807 0955 أذن أنف حنجرة میسون برھان الحموي. د 
D3764 فوق مطعم القصر -شارع الثورة  -سلمیة  673183 0933 / 8826182 033 أذن أنف حنجرة معز یحیى. د 
D3760 بناء اسماعیل -شارع اخوان الصفا  -سلمیة  385664 0933 / 8817499 033 أذن أنف حنجرة مصطفى الدبیات. د 
D3712 أول شارع الثورة  -سلمیة  535379 0932 / 8814120 033 أذن أنف حنجرة ناصر الملوحي. د 
D2961 شارع حمص مقابل السینماسلمیة  389601 0933 بولیة وتناسلیة  ناصح ابراھیم عیسى. د 
D3765 ساحة سوق الخضار -السلمیة  710178 0944 / 8839300 033 بولیة وتناسلیة  طارق عدره. د 
D2941 سلمیة شارع حمص 972640 0944 بولیة وتناسلیة  محمد مؤید بھاء الدین القصیر. د 
D2727 سلمیة 770583 0966 بولیة وتناسلیة  ھاشم اسماعیل سعید. د 
D3702 بناء حسن فرج -شارع الثورة  -سلمیة  247181 0933 / 8810327 033 بولیة وتناسلیة  محمد رزوق. د 
D2740 سلمیة 242533 0933 عینیة سامر علي الشیخ حسن عواد. د 
D3700 بناء طالب -شارع اخوان الصفا  -سلمیة  927252 0932 / 8816092 033 عینیة عمار وردة. د 
D3686 فوق صیدلیة القصیر -شارع الثورة  -سلمیة  504757 0955 / 8832884 033 جلدیة محمد زید. د 
D2799 سلمیة 921211 0932 / 8817875 033 جلدیة مھا یوسف الدبیات. د 
D2718 سلمیة شارع الثورة 707974 0944 جلدیة زویا السید. د 
D2899 سلمیة شارع اخوان الصفا 807560 0932 داخلیة سامر سلیمان موسى. د 
D3010 سلمیة شارع الثورة بناء االوقاف 202806 0933 داخلیة لؤي اسماعیل غالي. د 
D2815 سلمیة 508222 0955 داخلیة علي صادق عابدین. د 
D2725 سلمیة 419117 0955 داخلیة  بسام محمد الحركة. د 
D3759 شارع الثورة -سلمیة  643590 0944 / 8813164 033 داخلیة منى فخور. د 
D2635 فوق صیدلیة القصیر -شارع الثورة  -السلمیة  077912 0933 / 8832884 033 داخلیة منیر احمد زید. د 
D3871 شارع صالح الدین -سلمیة  782494 0988  داخلیة سالم مروش. د 
D2940 شارع الثورة -سلمیة  4623412 094 عصبیة عدنان حیدر. د 
D2994 بناء صھیون -شارع السعن  -سلمیة  256911 0966 / 8837537 033 جراحة عصبیة لؤي حیدر. د 
D2816 سلمیة شارع الثورة 657423 0944 جراحة عصبیة قتیبة احمد القدموسي. د 
D3713 فوق صیدلیة العقید -الثورة  -سلمیة  276088 0988 / 8837327 033 جراحة عصبیة محمد ورد. د 
D3707 جانب الحمام االثري -شارع الثورة  -سلمیة  405353 0955 / 8814839 033 غدد صم و سكري فرید سیفو. د 
D2869 سلمیة مقابل المؤسسة العسكریة 847814 0966 قلبیة جالل شریف الحموي. د 
D3714 شارع الثورة -سلمیة  395396 0932 / 8832596 033 قلبیة مروان حواط. د 
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D3715 الشارع العام -سلمیة  886679 0966 / 8834234 033 قلبیة علي دیوب. د 
D4031 ساحة سوق الخضار -السلمیة  769572 0955 / 8841424 033 نسائیة وتولید فاضل سیف الدین الیاس. د 
D4074 شارع اخوان الصفا -السلمیة  505657 0933 / 8814970 033 نسائیة وتولید اسعد علیا. د 
D2658 سلمیة 247271 0933 نسائیة وتولید جمال الدین عز الدین فرج. د 
D2657 شارع حماه  -سلمیة  785016 0933 نسائیة وتولید أكرم حسام الدین كردیھ. د 
D2734 سلمیة 744193 0944 نسائیة وتولید سالم محي الدین علیشة. د 
D2673 سلمیة 222569 0991 نسائیة وتولید ربى نزار محفوض. د 
D3687 سلمیة 867107 0944 / 8816741 033 نسائیة وتولید طلعت الحصري. د 
D2820 مقابل الحمام االثري -شارع الثورة  -سلمیة  205923 0955 / 8825970 033 نسائیة وتولید رحاب علي عید. د 
D3756 بناء الزھراء  - شارع حماه  -سلمیة  519384 0955 / 8839439 033 نسائیة وتولید وسیم دیوب. د 
D3684 بناء فرج-شارع الثورة -سلمیة  253332 0933 / 8812054 033 نسائیة وتولید سعد الحلبي. د 
D3688 شارع أخوان الصفا -سلمیة  754447 0933 / 8813334 033 نسائیة وتولید فیرا الماغوط. د 
D2655 سلمیة 302356 0933 أطفال كرم احمد رستم . د 
D2754 سلمیة 511375 0933 أطفال مصعب صادق الحموي. د 
D2915 سلمیة شارع الثورة بناء االوقاف 558438 0933 أطفال وسام ابراھیم الخدام. د 
D2951 فوق صیدلیة اللحام  -شارع الثورة  -سلمیة  739972 0933 / 8811894 033 أطفال عائدة خضر فرج. د 
D2785 سلمیة 467428 0944 أطفال لؤي حسین سیفو. د 
D3701 جانب صیدلیة الخطیب -شارع الثورة  -سلمیة  923958 0933 / 8826370 033 اطفال عماد الدین حواط. د 
D3716 شارع السعن -سلمیة  8818371 033 أطفال ھیثم الصالح . د 
D3717 بناء خضر -مقابل سوق الخضار  -سلمیة  592923 0955 / 8827167 033 أطفال صبر شاھین. د 
D3718 الساحة العامة -سلمیة  052396 0944 أطفال علي علوش. د 
D3719 مقابل األوقاف  -شارع الثورة  -سلمیة  243963 0944 / 8831075 033 أطفال شھم محفوض. د 
D3720 بناء الزھراء -شارع حماه / سلمیة  406864 0932 / 8831233 033 أطفال سامر دیوب. د 
D2726 سلمیة 8815050 033 جراحة عامة كریم شالش خلف. د 
D2715 سلمیة شارع اخوان الصفا 402200 0932 جراحة عامة عبد العزیز رفعت غیبور. د 
D2678 سلمیة شارع الثورة فوق صیدلیة عدوان 742102 0955 جراحة عامة ربى مصطفى عودة. د 
D2960 سلمیة شارع حمص ابو فراس الحمداني 445015 0933 جراحة عامة رباح نظمي شریح. د 
D3007 سلمیة المساكن الغربیة 738015 0933 جراحة عامة نوفل محمد سفر. د 
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D2942 سلمیة الساحة العامة 205142 0955 جراحة عامة محمد نزھت شھاب. د 
D3763 یاغي -اخوان الصفا  -سلمیة  505624 0933 / 8816051 033 جراحة عامة غسان احمد سلیم. د 
D3711 سلمیة 353367 0933 / 8810244 033 جراحة عامة فاتح االمیر احمد. د 
D4110 بناء الشعراني - المركز الثقافي  -سلمیة  236251 0944 / 8831555 033 جراحة عامة ابراھیم موصللي. د 
D2893 سلمیة القبلیة 539447 0955 طب عام ھالة تاج الدین داؤد. د 
D4820 قریة تلدرة -سلمیة  349880 0932 / 8220970 033 طبیب عام أمجد شرتوح. د 
D4086 شارع الثورة -السلمیة  755562 0955 / 8838955 033 طب عام مؤید سیفو. د 
D2990 سلمیة المساكن الغربیة بناء علي قنوع 411962 0944 طب عام محمد منھل ھاشم حبیب. د 
D2717 سلمیة 886535 0944 جراحة عظمیة أحمد یاسین حمشو. د 
D3704 مقابل د ممدوح الصواف -شارع حمادة  -سلمیة  268188 0933 / 8830420 033 جراحة عظمیة ھمام بصل. د 
D3705 بناء الشعار -شارع الثورة  -سلمیة  205306 0944 / 8817825 033 جراحة عظمیة اسماعیل الجرعتلي. د 
D3706 بناء الزھراء - شارع حماه  -سلمیة  795210 0944 / 8831590 033 جراحة عظمیة الحكم سفر. د 

          

       شبكة عیادات الطوارئ 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D4307 شارع مدرسة الشھید سھیل المقدسي - السقیلیبة  385531 0933 / 6787678 033 طب طوارئ أیمن لطیف جروج. د 
D4927 مقابل المتحف -الشارع العام  -قلعة المضیق  -الغاب  730023 0933 / 6611215 033 طب طوارئ فواز نصر حالق 

        

       شبكة المخابر 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0109 آذار ٨شارع  235364 0933 / 2535364 033 بشار شھدا. د مخبر شھدا 
L0231  اذار ٨شارع  2530972 033 / 2521282 033 حیان البرازي. د مخبر البرازي 
L0242 اذار ٨شارع  414110 0933 محمد معتز حسن شاكر. د مخبر شاكر 
L0259 اذار ٨شارع  267255 0966 / 2539613 033 ریا شقفة. د ریا الشقفة. مخبر د 
L0230 اذار ٨شارع  890549 0947 / 2528712 033 مصباح غندور. د مخبر غندور 
L0114 بناء الحافظ  -شارع القوتلي  428426 0933 / 2530320 033 مروان الحافظ. د مخبر الحافظ 
L0152 شارع صالح الدین 532291 0944 / 2523351 033 ھال عبیسي. د مخبر العبیسي 
L0253 شارع صالح الدین 654400 0955 / 2538016 033 ریمة البرشیني. د مخبر حماه الحدیث 
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L0033 المرابط 559901 0933 / 2539613 033 عمار كوجان. د مخبر كوجان 
L0277 المرابط 023772 0966 / 2517040 033 نضال القطرنجي. د  نضال القطرنجي. مخبر د 
L0418 جانب مشفى الرحمة - شارع المرابط  508826 0944 / 2513812 033 سلمى محمد كزكز. د مخبر المرابط 
L0233 حزة 207607 0966 / 2531668 033 ملك الصمصام. د مخبر الصمصام 
L0235 السقلبیة 386856 0933 / 6771782 033 فردوس الضاھر. د فردوس الضاھر. مخبر د 
L0239 السقلبیة 710965 0933 / 6771625 033 موسى الیاس. د مخبر النادر 
L0279 السقلبیة 835873 0947 / 6771717 033 دیمة ابو كرشة. د دیما ابو كرشة. مخبرد 
L0280 السقلبیة 390735 0933 / 6788850 033 جعفر الفي. د جعفر الفي. مخبر د 
L0256 السقلبیة 832796 0933 / 6772296 033 اودیس االسعد. د مخبر االسعد 
L0263 السقلبیة 457203 0933 / 6766156 033 لمك عفیفة. د مخبر سلحب 
L0236 شارع سعید العاص 904397 0932 / 2477444 033 حسان عطار. د مخبر عطار 
L0248 شارع سعید العاص 701625 0944 / 2411333 033 میساء احمد عرابي. د مخبر عرابي 
L0237 الحاضر 180958 0949 / 2441672 033 ھبة فؤاد بكري. د مخبر البكري 
L0252 الحاضر 726616 0933 / 2423549 033 محمد نور االحمد. د مخبر النور 
L0260 الحاضر 614950 0944 / 2433336 033 فضوان عتیق. د مخبر العتیق 
L0244 الحاضر 451575 0944 / 2418297 033 اسماء محمود شقفة. د مخبر الشقفة 
L0267 الحاضر 346935 0933 / 2422853 033 حسین الخطیب. د حسین الخطیب. مخبر د 
L0268 الحاضر 597387 0933 / 2531021 033 ھشام موصللي. د مخبر موصللي 
L0240 البارودیة 468511 0933 / 2857240 033 خالد الطماس. د مخبر الطماس 
L0243 الدباغة 376160 0933 / 2535497 033 شھامة الحافظ. د مخبر الفداء 
L0245 ساحة العاصي 555363 0944 / 2512831 033 محمد خلدون زكار. د مخبر زكار 
L0249 الجالء  230042 0988 / 2525405 033 غنى مدني. د مخبر الجالء 
L0254 طیبة االمام 535949 0932 / 4550794 033 حازم الخطاب. د مخبر الخطاب 
L0257 ابي الفداء 085584 0988 / 2532621 033 فوزي سالمة. د مخبر سالمة 
L0264 صوران 452889 0947 / 2427263 033 عزام عبدالكریم صوران. د مخبر صوران 
L0266 شارع صالح الدین 965452 0944 / 2515975 033 امجد الشواف. د مخبر الشواف 
L0269 قلعة المضیق 391901 0947 / 6577061 033 حسام دقاق. د حسام دقاق . مخبر د 
L0271 االربعین 502843 0944 / 2215958 033 یوسف الدالل . د مخبر الدالل 
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L0275  جانب كراجات البولمان 525352 0944 لیلى عدي. د مخبر الحوراني 
L0276 شارع شكري القوتلي 639659 0933 / 2219259 033 تمیم غندور. د تمیم غندور. مخبر د 
L0278 حلفایا 426523 0955 / 4606061 033 خیریة العبد. د خیریة العبد. مخبر د 
L0644  الشارع العام - شطحة  - السقیلبیة  464287 0941 / 870483 0932 خلود الحرك. د خلود الحرك. مخبر د 

          

       شبكة مخابر مصیاف 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0308 خلف السرایا القدیمة - مصیاف  236196 0944 / 7718400 033 أحمد محمد الدرزي. د مخبر الحیاة 
L0420 جانب مشفى العنایة الطبیة -شارع البلدیة  - مصیاف  307564 0988 / 7718041 033 مؤید أسعد. د مؤید أسعد. مخبر د 
L0419 مصیاف 869244 0955 / 7713694 033 میساء البري. د میساء البري. مخبر د 
L0241 مصیاف 812064 0932 / 7714148 033 علي حسن كلثوم . د مخبر الحسن 
L0261 مصیاف 614830 0944 / 7710830 033 عبد السالم العمر. د مخبر ابن سینا 
L0255 مصیاف 182452 0933 / 7719195 033 ھالل وسوف. د مخبر الشفاء 

          

       شبكة مخابر محردة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0043 مجمع سلوم طنوس -محردة  767033 0944 / 4733033 033 یوسف شیخ الشباب. د  مخبر یوسف 
L0272 محردة 638325 0932 / 4738873 033 یوسف اصبح. د یوسف اصبح. مخبرد 
L0229 محردة 734130 0933 / 4730856 033 عبد الكریم سلوم. د عبد الكریم سلوم. مخبر د 
L0250  محردة 289500 0944 / 4731900 033 دیانا سلوم. د مخبر دیانا 
L0246 محردة 456451 0932 / 4735230 033 ھادیة جمیل سلوم . د ھادیة سلوم. مخبر د 
L0238 محردة 339053 0933 لینا الیاس سلوم. د لینا سلوم. مخبر د 

          

       شبكة مخابر السلمیة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0117 شارع اخوان الصفا -السلمیة  974564 0944 / 8815948 033 شفیق منى. د شفیق منى. مخبر د 
L0232 السلمیة 8839440 033 / 8811697 033 غسان الدبیات. د مخبر سلمیة 
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L0234 السلمیة 822213 0955 / 8815909 033 نادیا عیشة. د مخبر الرازي 
L0265 السلمیة 826786 0933 / 8812795 033 بشرى جرعتلي. د بشرى جرعتلي. مخبر د 
L0273 السلمیة 186091 0955 / 8841941 033 فادي الراعي. د فادي الراعي. مخبر د 
L0274 السلمیة 540570 0999 / 8830344 033 میساء الدرزي. د میساء الدرزي. مخبر د 
L0374 شارع السعن - الساحة العامة  -السلمیة  790208 0944 / 8812838 033 فیصل الجندي. د فیصل الجندي. مخبر د 
L0270 بناء الزھراء - شارع حماه  -السلمیة  843652 0933 / 8831261 033 لینا المیر. د لینا المیر حسن. مخبر د 

          

       شبكة الصیدلیات 
Code العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0053 قیادة الموقع  538238 0933 / 2534010 033 أیمن الشعار. د صیدلیة أیمن الشعار 
P0140 جانب  -ساحة العاصي  592111 0944 / 2243888 033 صفاء ملیشو. د صیدلیة ملیشوMTN 
P0894 الرصیف -الغاب  859429 0966 / 6611537 033 علي دیبو. د صیدلیة الشفاء 
P0902 الساحة العامة -سلحب  954997 0988 / 7552653 033 فاطر مسعود. د صیدلیة فاطر 
P0540 جنوب جامع مصعب بن عمیر -وادي الشریعة  803265 0955 / 2535237 033 بیان األحدب. د صیدلیة البیان 
P0541 مجمع النصر - السقیلیبة  643131 0988 / 6770697 033 سامي مویس. د صیدلیة سامي مویس 
P0375 سلحب 442079 0933 / 7550714 033 عبدو زرزور. د صیدلیة عبدو زرزور 
P0547 الشارع العام -افامیا  -الغاب  460084 0944 / 6776210 033 جمال البرحوش. د صیدلیة جمال البرحوش 
P0577 خلف البرید - صوران  363635 0932 / 4402608 033 حلیمة الحاج علي. د صیدلیة حلیمة الحاج علي 
P0575 الشارع العام -حلفایا  978874 0944 / 4608209 033 عمر الرجب. د صیدلیة عمر الرجب 
P0593 جانب البرید - صوران  339905 0933 / 4426095 033 ابراھیم الشریف. د صیدلیة الشریف 
P0601 الطریق العام -شطحھ  -الغاب  128167 0999 / 6484008 033 رغد االشقر. د صیدلیة رغد االشقر 
P0598 مجمع النادر -الطریق العام  - السقیلبیة  837544 0932 / 6787686 033 ریمون النادر. د صیدلیة ریمون النادر 
P0649 جانب دار الجراحة والتولید - السقیلبیة  6774910 033 صلیبي كعیدي. د صیدلیة صلیبي 
P0576 اذار ٨شارع  231213 0944 / 2518411 033 ایمن شاكر. د صیدلیة شاكر 
P0683 كفرزیتا 585228 0944 / 4555228 033 حسان الحسن. د صیدلیة حسان الحسن 
P0684 الحي الشمالي -مورك  966557 0932 / 4566374 033 تیسیر االبراھیم. د صیدلیة تیسیر االبراھیم 
P0731 غرب الجامع الكبیر -مورك  - صوران  978853 0933 / 4567261 033 روضة الفارس. د صیدلیة الفارس 
P0778 جانب سینما االمیر -ساحة العاصي  964761 0932 / 2539215 033 یسرى اسكندر. د صیدلیة اسكندر 
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P0963 مقابل المشفى الوطني -السقیلبیة  -حماه  248629 0967 / 6787319 033 مروان نعمة. د صیدلیة المروءة 
P0970 شطحة -الغاب  235223 0991 / 6611531 033 محمد سلمان. د صیدلیة سلمان 

          

       شبكة صیدلیات المحردة 
Code العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0060 الشارع العام -محردة  733144 0966 / 4733144 033 ساري فھد السلوم. د صیدلیة محردة 
P0712 شمال غرب البلدیة -محردة  206203 0992 / 4731718 033 نللي حمیش. د صیدلیة نلي حمیش 
P0767 شارع الحریة -محردة  255039 0932 / 4732602 033 ابراھیم سكاف. د صیدلیة ابراھیم سكاف 
P0061 غرب النادي-محردة  924031 0933 / 4738399 033 آنا بیجو. د صبدلیة آنا 
P0376 محردة 858159 0988 / 740515 033 مھا غنوم. د صیدلیة مھا غنوم 

          

       شبكة صیدلیات السلمیة 
Code العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0460 شارع اخوان الصفا -السلمیة  615642 0944 / 8813160 033 سمیرة اسطنبولي.د صیدلیة الحكمة 
P0461  جانب المشفى الوطني-السلمیة  475261 0988 / 8814632 033 اكرم وردة. د صیدلیة أكرم 
P0462 الساحة العامة جانب البرید-السلمیة  227193 0957 / 8814531 033 میادة دیبو. د صیدلیة میادة دیبو 
P0463 اول شارع الثورة-السلمیة  914659 0966 / 8826429 033 ھالة القصیر. د ھالة القصیر 
P0465 ساحة سوق الخضار-السلمیة  409639 0933 / 8828881 033 خضر فرج. د صیدلیة خضر فرج 
P0466 تل الدرة-السلمیة  721250 0922 / 8820420 033 عاصم امین. د صیدلیة عاصم امین 
P0467 شارع الخضرة-السلمیة  011983 0944 / 8817299 033 خلود حیدر. د صیدلیة خلود حیدر 
P0468 تلدرة -السلمیة  435601 0988 / 8820223 033 تمانیة شرتوح. د صیدلیة تمانیة شرتوح 
P0470  شارع اخوان الصفا-السلمیة  337100 0966 / 8817667 033 ختام العتر. د صیدلیة ختام 
P0686 السلمیھ 425923 0988 / 8839766 033 رءى جمول. د صیدلیة رؤى جمول 
P0687 السلمیھ 625265 0967 / 8838380 033 ماجد الماغوط. د صیدلیة ماجد الماغوط 
P0471 شارع حمص-السلمیة  822234 0992 / 8812986 033 حیاة الشیخ. د  صیدلیة الحیاة 
P0473  شارع الثورة-السلمیة  810218 0932 حسین كحیل. د صیدلیة حسین كحیل 
P0474  شارع الثورة-السلمیة  853980 0933 عدوان حمود. د صیدلیة عدوان 
P0475 المساكن الغربیة -شارع البرید -السلمیة  838624 0955 / 8838624 033 نجوى سعید. د صیدلیة نجوى سعید 
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P0476 شارع ابن سینا -السلمیة  784730 0988 / 8833909 033 سلمى رزوق. د صیدلیة سلمى رزوق 
P0477 مجمع الزھراء -شارع حماه -السلمیة  8839166 033 خلدون عسلیة. د صیدلیة خلدون عسلیة 
P0138 تقاطع االمام اسماعیل - شارع حمص -السلمیة  615292 0944 / 8829595 033 محمد یحیى القطلبي. د صیدلیة یحیى 
P0893 خلف جامغ االمام اسماعیل -السلمیة  463205 0935 / 8831797 033 ریما فاضل محفوض. د صیدلیة ریما فاضل محفوض 
P0546 مقابل الجیش الشعبي - شارع حمص -السلمیة  560821 0955 / 8841084 033 براءة علي حیدر. د صیدلیة براءة علي حیدر 
P0648 الشارع العام - قریة الكافات  -السلمیة  8220625 033 فراس شحود. د صیدلیة فراس 
P0732 جانب المركز الصحي -تلدرة  -السلمیة  515869 0988 / 8229071 033 نغم المبیض. د صیدلیة نغم المبیض 
P0478 ساحة سوق الخضار -السلمیھ  8829767 033 اسماعیل الصغیر. د صیدلیة اسماعیل الصغیر 

          

       شبكة مراكز األشعة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0221 مجمع شھدا التجاري - طریق عقرب  -كفر بھم  362737 0944 / 4246727 033 موریس عبد المسیح. د العیادة الطبیة الشعاعیة 
L0370 ساحة العاصي 600645 0933 / 2240791 033 محمد سامر علوش. د محمد سامر علوش. مركز د 
L0441 مقابل فرع الحزب 226914 0988 / 2226914 033 عبد الجواد القاسم. د مركز حماه الحدیث 
L0570 بناء شاھین - شارع السوق  -الغاب  642242 0933 / 6770685 033 رفعت شاھین. د رفعت شاھین. مركز د 
L0462 جانب مشفى دار الجراحة والتولید - السقیلبیة  672209 0933 / 6771692 033 ادیب النسب. د دار االشعة واالیكو غرافي 
L0429 بناء سعید العاص -الحاضر  295440 0955 / 2433933 033 حاتم عبد الرزاق. د حاتم عبد الرزاق. مركز د 

          

      شبكة مراكز األشعة بمصیاف 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0489 قرب مشفى العنایة - مصیاف  7717620 033 / 7717930 033 عبد الرزاق محمد. د عبد الرزاق محمد. مركز د 

        

      شبكة مراكز األشعة بمحردة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0044 مجمع بیجو -الكراجات  -محردة  4739770 033 حبیب الحج. د المركز الشعاعي الطبي 
L0491 جنوب مركز البرید -محردة  740749 0966 / 4740749 033 سامر سعد. د مركز محردة للرنین المغناطیسي 
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       شبكة مراكز األشعة بالسلمیة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0425 السلمیة 232669 0933 / 8830220 033 بشار الجندي. د بشار الجندي. مركز د 
L0452 السلمیة 533150 0932 / 8827137 033 میادة حیدر. د میادة حیدر. مركز د 

          

       شبكة التشریح المرضي بالسلمیة 
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0480 بناء اسماعیل عید -شارع أخوان الصفا  -السلمیة  408657 0944 / 8818165 033 أیمن شتیان. د أیمن شتیان. مخبر د 

          

       شبكة العالج الفیزیائي 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D1298 مقابل مشفى الحوراني - كرم الحوراني  4747625 033 / 2439611 033 معالجة فیزیائیة سوسن سالمة. د 

          

       شبكة العالج الفیزیائي بالمحردة 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D0439 نزلة معمل زینة -محردة  287149 0944 / 4737625 033 معالجة فیزیائیة باسل ناصر. د 

          

       شبكة العالج الفیزیائي بالسلمیة 
Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D3906 شارع السعن -سلمیة  591063 0947 / 8838712 033 معالجة فیزیائیة ایمن حسن. د 

          

       شبكة مشافي حماة 
Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0039 شارع نصر بن سیار 2525252 033 مشفى الحوراني 
H0030  الشریعة 2515802 033 مشفى المركز الطبي 

          

       شبكة المشافي بالمحردة 
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Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0054 الشارع العام -محردة  4731230 033 مشفى الحیاة الجراحي 

          

       شبكة المشافي بالسلمیة 
Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0104 شارع الطائي  -السلمیة  558484 0933 / 8818044 033 مشفى جمعیة البر والخدمات اإلجتماعیة 
H0102 جانب كازیة القطریب -شارع السعن  -السلمیة  091398 0992 / 8826888 033 / 8825444 033 مشفى السلمیة التخصصي 

          

       شبكة مشافي مصیاف 
Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0103 مصیاف 915105 0933 / 7700938 033 / 7700937 033 مشفى السلموني 
H0109 مصیاف 463434 0988 / 7714204 033 مشفى العنایة الطبیة 
H0137 تشرین ١٦شارع  - مصیاف  692816 0955 / 7711946 033 مشفى مصیاف الجراحي 
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