
  

  

Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D4485 مشفى األمین 301479 0944 / 2127520 031 أذن أنف حنجرة محمد نزار ادیب السمان.د 
D4483 الوطني في تلكلختلكلخ المشفى  278587 0944 / 4720515 031 أذن أنف حنجرة علي حسبن قلیشة.د 
D4482 صدد 736538 0944 / 2471702 031 أذن أنف حنجرة عماد عبدو طراد.د 
D1493 شارع بدوي الجبل - العدویة  587535 0944 / 2475280 031 أذن أنف حنجرة ریمون غصة. د 
D4888 شرق بنك بیمو -شارع الحضارة  286697 0992 / 2710141 031 أذن أنف حنجرة حسان حوراني. د 
D1499 الزھراء 674061 0944 / 2617372 031 أذن أنف حنجرة محمود علي عجي. د 
D3868 جنوب العیادات الشاملة  -النزھة  2764401 031 / 2766296 031 أذن أنف حنجرة سائر اسماعیل. د 
D1500 شارع الحضاره ــ جانب صیدلیة ھزیم 0932401449 / 0312710984 / 0312755027 أذن أنف حنجرة طالل عزوز. د 
D5115 شارع الحضارة -عكرمة الجدیدة  264483 0944 / 2754170 031 أذن أنف حنجرة حسن سلمان صالح. د 
D0692 خلف ملحمة االمراء - منتصف شارع الغوطة  700487 0944 /  2226934 031 أذن أنف حنجرة حازم طلیمات. د 
D3435 باب السباع ــ حي العدویھ 666849 0946 / 2239199 031 أطفال فادي الطرشة. د 
D4889 بین دوار مساكن الشرطة و مشفى جمعیة النھضة -شارع االھرام  507926 0932 / 2786547 031 أطفال ریم المحمد. د 
D0051 حي الوعر 425709 0933 / 2228421 031 أطفال باسل المعصراني. د 
D4626 مشفى المالك تماما وادي الدھب ــ خلف 219744 0944 / 2483556 031 أطفال أحمد حسن عباس . د 
D0570 ١١٠بناء رقم  - شارع المھجر  -النزھة  312274 0933 / 2137815 031 أطفال نصر السقر. د 
D0693 بناء السلقیني -دوار الرئیس  405110 0944 / 2135042 031 أطفال سوسن الیقة. د 
D0694 قرب المشفى األھلي -الزھراء  312747 0944 / 2617816 031 أطفال بدر محرز. د 
D0675 جانب مطعم مرھف -الزھراء  208838 0944 / 2630838 031 أطفال عبد اللطیف طھماز. د 
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D5103 خلف مجمع جامع الرئیس -الوعر الجدید  213941 0944 / 2122662 031 / 2519931 031 اطفال تمام الحبال. د 
D5119 بناء فركوح -المیدان  -المحطة  765426 0933 / 2143117 031 أطفال ندى فركوح. د 
D5125 شارع الجالء -النزھة  895814 0988 / 2116657 031 أطفال اتحاد الحماد. د 
D5162 مركز الحمراء الطبي - شارع زكي االرسوزي  969548 0944 / 2221103 031 أطفال فراس العزو. د 
D1484 شارع االھرام -وادي الذھب  259033 0944 / 2762000 031 جراحة عامة علي یوسف األحمد. د 
D3740 شارع الحضارة - منطقة عكرمة  2753733 031 جراحة عامة احمد طراف. د 
D3681 شارع عكرمة - الحضارة   312929 0933 / 2771550 031 جراحة عامة محمود علي محمد. د 
D1485 المحطھ ــ مشفى الرازي 280487 0955 / 2222158 031 جراحة عامة حافظ نقوال عبود . د 
D4627 الدوار الرئیسي  -القبو  874644 0933 / 7186333 031 جراحة عامة دمر منصور. د 
D4487 كفره-مرمریتا-حمص 419502 0944 / 2340145 031 جراحة عامة مروان میخائیل سلوم.د 
D4486 فیروزة 598978 0933 / 2656255 031 جراحة عامة مطانس عبد النور.د 
D4484 ١٩تقاطع شارع -شارع بیت الطویل-وادي الدھب  665893 0947 / 2116069 031 جراحة عامة عبد المنعم علي العلي.د 
D4479 مرمریتا-حمص 237617 0944 / 2237617 031 جراحة عامة عصام عازار كرم.د 
D4488 دوار مساكن الشرطھ 363125 0944 / 2332712 031 جراحة عامة محسن ابراھیم الرسالن.د 
D4660 زیدل 622224 0933 / 2456663 031 جراحة عامة ایلي عازار. د 
D5267 بنا السلقیني - السید الرئیس دوار  -طریق الشام  0945356300 / 2133405 031 جراحة عامة ناصر العبداهللا. د 
D3434 مشفى االمین 321084 0944 / 2215408 031 جراحة عامة محمد مرھف الزھراوي. د 
D5288 شارع االھرام -وادي الدھب  364412 0944 / 2774903 031 جراحة عامة اصف خضر رسالن. د 
D5288 شارع االھرام -وادي الدھب  364412 0944 / 2774903 031 جراحة عامة اصف خضر رسالن. د 
D0002 مشفى النور 252816 0933 / 2220916 031 جراحة بولیة وتناسلیة عمر عبد الدایم. د 
D4580 بناء ھالل -قطینة  230810 0933 / 4407833 031 جراحة بولیة وتناسلیة ھالل وھبي. د 
D3928 بناء الشعار - شارع الثانویة الصناعیة  -تلكلخ  665825 0933 / 4721621 031 جراحة بولیة وتناسلیة منصور حسین. د 
D3528 مساكن الشرطة -عكرمة الجدیدة  532059 0944 / 2764164 031 جراحة بولیة وتناسلیة محسن طراف. د 
D3856 دوار النزاھة  432089 0944 / 2129943 031 جراحة بولیة وتناسلیة یوسف الحمادة. د 
D5124 شارع جھینة -النزھة  411641 0944 / 2122665 031 عصبیة لؤي اسماعیل. د 
D4018 شمالي مشفى المالك -شارع االھرام  912960 0944 / 2783094 031 جراحة عصبیة علي بشیر حالوة. د 
D5121 شارع الرافدین -النزھة  338141 0933 / 2119829 031 جراحة عصبیة اكثم النقري. د 
D1032 شارع ابن الطوسي -عكرمة الجدیدة  265065 0992 / 2770145 031 عینیة فراس دیب. د 
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D4394 مركز الحمراء التخصصي 515607 0944 / 2224026 031 عینیة طالل مصطفى حبوش. د 
D4393 طریق الشام عكرمة الجدیدة شارع مصطفى الغالییني 498468 0933 / 2755531 031 عینیة ھیثم فاروق ابراھیم.د 
D0689 شارع االھرام 235154 0944 / 2754986 031 عینیة سامي محمود. د 
D5165 مركز الحمراء الطبي - شارع زكي االرسوزي  240061 0932 / 2221103 031 عینیة محمد فواز حسون النجار. د 
D5177 الكورنیش الشرقي -الزھراء  092430 0933 / 2632233 031 عینیة نیروز علي. د 
D1546 مرمریتا 237137 0932 / 7732460 031 عینیة سیلفي سمعان. د 
D5058 الشارع الرئیسي -الحواش  436904 0958 / 7443120 031 جلدیة فادیا االحمر. د 
D4477 القصیر جنوب الساعة 064998 0932 / 4853448 031 جلدیة خضر محمد الزھوري.د 
D4122 جانب مشفى االھلي -حي الزھراء  345931 0988 / 2617372 031 جلدیة امل علي الخضر. د 
D1437 مشفى النور 645785 0944 / 2224221 031 جلدیة اكرم الطیباني. د 
D3978 قرب رابطة المحاربین القدماء - شارع الغوطھ  394418 0944 / 2214815 031 جلدیة رانیة الفحل. د 
D4194 عكرمة الجدیدة 739786 0933 / 2774418 031 جلدیة محمد علي زیفة. د 
D2672 شرقي الساحة -الشارع الرئیسي  -الزھراء  718011 0944 / 2642042 031 صدریة منى شدود.د 

D1457 شارع المحطھ 267443 0944 / 0312147207 صدریة سحبان الجندي. د 
D0060 مشفى االمین 614935 0933 / 2238700 031 صدریة مختار الموصلي. د 
D0268 بناء فركوح-المیدان -المحطھ  2462200 031 قلبیة أسعد جبیلي. د 
D4468 قطینة الحي الشرقي 501422 0994 / 4406435 031 قلبیة نبیل مطانس وھبي . د 
D3235 اتستراد الحضارة  -عكرمة  436044 0933 / 2139625 031 قلبیة أیمن النقري. د 
D4373 الشارع العام -الحواش  759851 0955 / 2471952 031 قلبیة منى المتني. د 
D0703 زیدل 711005 0933 / 2465549 031 قلبیة ضیاء غطاس. د 
D4470 مشفى النورمقابل -االنشاءات 435334 0933 / 2228077 031 قلبیة عدنان نجم الدین تنورة.د 
D0718 م ٣٠شرقي بنك بیمو بـ  -شارع الحضارة  -عكرمة دوار الرئیس  665826 0933 / 2754130 031 فلبیة ادریس سلیمان ادریس. د 
D4468 قطینة الحي الشرقي 507896 0944 / 4406435 031 قلبیة نبیل مطانس وھبي . د 
D1440 مشفى االمین 423523 0933 / 2211779 031 قلبیة محمد جمران. د 
D4612 قرب صیدلیة نجوى -جانب جامع االخیار -كرم الشامي  261285 0944 / 0312127691 قلبیة صبحي الطباع. د 
D4607 قطینة  861381 0933 / 4406601 031 قلبیة أمین میشیل الصباغ . د 
D3266 خلف بنك عودة -النزھة  652583 0933 / 2135556 031 قلبیة ھیثم حسن. د 
D1033 عكرمھ الجدیده 535152 0988 / 2454014 031 جراحة قلب وأوعیة بسام الخطیب. د 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


D0266 المحطھ مشفى الرازي 455224 0933 / 2484372 031 جراحة عظمیة  فرید سركیس. د 
D0017 شارع الحضاره 455290 0933 / 2235658 031 جراحة عظمیة  صباح شنو. د 
D3738 فیروزه 645475 0944 / 2482778 031 جراحة عظمیة  مرعي معتوق. د 
D1511 مفرق العیادات الشاملة -النزھة  251033 0966 / 2784299 031 جراحة عظمیة  ثابت العجي. د 
D4605 الساحة العامة  - شارع الجالء  -القصیر  751101 0944 / 4851101 031 جراحة عظمیة  محمد علي ادریس . د 
D4537 مقابل مطعم القمة -الشارع العام  -الزھراء  739030 0932 / 2456120 031 جراحة عظمیة  محمد محمد الخضر. د 
D4628 الدوار الرئیسي  -القبو  501360 0955 / 7185035 031 جراحة عظمیة  ودیع منصور. د 
D0738 مقابل مشفى الزعیم -عكرمھ  535894 0933 / 2220098 031 جراحة عظمیة  أسامة السلیمان. د 
D0744 قرب مشفى المالك -شارع االھرام  909484 0933 / 2212924 031 جراحة عظمیة  عدنان محمود. د 
D3591 جانب مطعم السلوم - اتستراد االھرام  665813 0933 / 2769140 031 جراحة عظمیة  محمد وھبي. د 
D5176 یتواصل عن طریق مشفى األھلي(الكورنیش الشرقي  -الزھراء  504036 0944 / 2632233 031 جراحة عظمیة محسن السلیمان. د( 
D5256 طریق الشام -عكرمة الجدیدة  540101 0933 / 2753500 031 جراحة عظمیة میسر محمد شعبان. د 
D3751 الحواش 237974 0944 / 2641036 031 طب اسرة علیا العیسى. د 
D1466 الیرید االشتراك اقترح شطب االسم(مرمریتا 2474668 031 غدد صم وسكري ھالة جقلیص. د( 
D3453 ٣طابق  -شارع الحمیدیة  665808 0933 / 2221553 031 غدد صم وسكري برھان مخول. د 
D3534 الزھراء  124046 0933 / 2642580 031 غدد صم وسكري سمر سعید. د 
D1467 مركز الحمراء التخصصي 400495 0933 / 2212155 031 غدد صم وسكري غزل زكریا . د 
D4186 شارع عبد الرحمن الداخل -الزھراء  977900 0944 / 2646646 031 نسائیة وتولید محمد سلمان حسن. د 
D4193 الساحة العامة  -شین  -االرمن  846814 0955 / 2632300 031 نسائیة وتولید عصام االبراھیم. د 
D3753 بناء وھبي - شارع الجالء  626495 0994 / 2769140 031 نسائیة وتولید لینا رشید علي. د 
D1563 مرمریتا 435008 0933 / 2462008 031 نسائیة وتولید سامي سیف. د 
D4101 مشفى النور 730123 0933 / 2470282 031 نسائیة وتولید سحر شاھرلي. د 
D3697 عمارة الولید 2238777 031 نسائیة وتولید مھاب الحسامي. د 
D4123 جانب نقابة اطباء االسنان -شارع قرطبھ  - الغوطھ  241462 0955 / 2224968 031 نسائیة وتولید منال الخانكان. د 
D2807 شرقي الساحة -الرئیسي الشارع  -الزھراء  423011 0944 / 2644044 031 نسائیة وتولید سعید عیسى.د 
D4791 فوق العیادات الشاملة -شارع الكورنیش الشرقي  -النزھة  2167674 031 نسائیة وتولید عبدو إبراھیم. د 
D0687 مقابل مدرسة أم الخیر  -األھلي مشفى  -الزھراء  289957 0933 / 2468563 031 نسائیة وتولید شریفة قنص. د 
D0695 شرقي ثانویة الفارابي -حي النزھة  -باب السباع  424487 0933 / 2124487 031 نسائیة وتولید نبھان الیاس. د 
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D0830 األھرامشارع  -النزھة  432700 0932 / 2770206 031 نسائیة وتولید عمار االبراھیم. د 
D0838 ٣٤بناء رقم  -شارع طارق بن زیاد  -عكرمة الجدیدة  259085 0933 / 2774664 031 نسائیة وتولید أیمن غریب. د 
D0877 فاطمة الزھراء -الزھراء  738094 0944 / 2629866 031 نسائیة وتولید حنان یوسف الخطیب. د 
D3531 مشفى المزینھ 567265 0941 / 2454587 031 نسائیة وتولید بسام فرحات. د 
D5159 مركز الحمراء الطبي - شارع زكي االرسوزي  269832 0936 / 2221103 031 نسائیة وتولید عبد الحكیم الدالي موسى. د 
D5164 االنشاءات -شارع السفیر  370730 0944 / 2214289 031 نسائیة وتولید محمد سمیح شربك. د 
D5299 مساكن الضاحیة - ضاحیة الولید  0932873185 / 2776373 031 نسائیة وتولید رابیة رابعة. د 
D5300 مشفى المالك -شارع األھرام  -عكرمة  509392 0944 / 2765534 031 نسائیة وتولید مالك سلیمان المحمد. د 
D1463 مشفى االمین 995646 0944 / 2478211 031 ھضمیة منال محمود حمید. د 
D4625 الوعر 2515696 031 / 2484626 031 ھضمیة أیمن عبدهللا الحصري. د 
D1458 جانب مخبر الشریف - اذار  ٨شارع  170202 0955 / 2638633 031 ھضمیة سعد اهللا الخضر. د 
D0710 السبت واالحد في حمص مركز الرائد( -الحواش  238601 0944 / 2231979 031 ھضمیة الیاس بیطار. د( 
D0670 مقابل مدرسة البحتري -كرم اللوز  267349 0944 / 2757111 031 ھضمیة محمد نصر إبراھیم. د 
D4790 سینتقل الى عیاده جدیده خالل اسبوعین( -الحواش  422707 0944 / 2477708 031 أورام بسام حداد. د( 
D3855 ٢ط -بناء تشرین  - مجمع تشرین  -جورة الشیاح  586545 0944 / 2230068 031 طب عام فاطمة قومقلي. د 
D3980 شارع الخضري -حي كرم اللوز  807638 0955 / 2762897 031 طب عام سلیمان الخلیل. د 
D4369 شارع عبد الرحمن الداخل - حي الزھراء . د 777136 0944 / 2617353 031 طب عام عدنان یوسف. د 
D3867 جانب مؤسسة الكھرباء -الحي االوسط  -تلكلخ  330555 0933 داخلیة محمود ریشان. د 
D4395 ١٢٨بناء رقم  - شارع السالم  - صدد   797719 0933 / 5541564 031 داخلیة ایلیا جرجس سركیس. د 
D3537 شرقي دوار المواصالت القدیم -طریق زیدل  388231 0933 / 2626665 031 داخلیة كامل لطیفة. د 
D5126 شارع الجالء -النزھة  549367 0932 / 2116657 031 داخلیة حسن سعید خضر. د 
D4467 العیادات الشاملةالنزھة جانب  819802 0966 / 2763373 031 داخلیة سھیر حسین العیسى.د 
D5315 قرب القوس -الحواش  639230 0944 / 7438635 031 داخلیة بسام التالوي. د 
D0768 مشفى االمین و مركز الرائد -المحطھ  421214 0933 / 2461388 031 أمراض كلیة مرھف خزام. د 
D1430 مشفى االمین 308808 0933 / 2227708 031 أمراض كلیة بشار الجندلي. د 
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P0007 الرئیسدوار  -طریق الشام  2124002 031 میس فرح. د صیدلیة میس فرح 
P0832 القصیر 267243 0944 / 4852166 031 عبیر عمار. د صیدلیة عبیر عمار 
P0498 بدایة شارع الجالء -دوار النزھة  432895 0944 / 2132895 031 ندى حرفوش. د صیدلیة ندى 
P0288 باب السباع  662778 0933 / 2456569 031 ناھد منجد. د صیدلیة ناھد منجد 
P0533 قرب جامع النور -شارع االمویین  -الخالدیة  538642 0932 / 2340141 031 دالیدا جروج. د صیدلیة دالیدا جروج 
P0499 الشارع الرئیسي - جوسیة العمار  -القصیر  312503 0932 / 4660448 031 خیر اهللا خیر. د صیدلیة خیر اهللا خیر 
P0534 شارع ھارون الرشید -تدمر  596429 0932 / 5914231 031 بكر القیم. د صیدلیة بكر القیم 
P0536 جانب كازیة الضاني -قرب كراج تلكلخ  - العام الطریق  -تلكلخ  903674 0936 / 4717900 031 فادیا عباس. د صیدلیة فادیا عباس 
P0583  مقابل مستوصف شین - شین  937962 0933 / 7752810 031 علي حمود. د صیدلیة علي 
P0600 شارع وضاح الیمن -االرمن الجنوبي  765546 0932 / 2644567 031 منتجب المصطفى. د صیدلیة منتجب المصطفى 
P0615 شارع عبد الغني العریسي - مقابل سوق الھال  -القصور  2483215 031 نبراس بنانة. د صیدلیة نبراس بنانة 
P0614 مدینة المعارض -الوعر الجدید  492349 0944 / 8813277 031 وجیھة مقصود. د صیدلیة وجیھة 
P0657 مقابل مخبز العكام - مقابل المشفى الوطني  - الكورنیش الغربي  720502 0944 / 2481324 031 نسرین العیسى. د صیدلیة نسرین العیسى 
P0704 جانب مدرسة سلیمان معال -عبد القادر بدران شارع  -العباسیة  291932 0933 / 2623399 031 شادي سلیمان. د صیدلیة شادي سلیمان 
P0723 بناء الحلبي -المیدان  468358 0933 / 2163630 031 كارال شمة. د صیدلیة كارال 
P0595 القبو 831914 0999 / 7186881 031 ماجدة احمد. د صیدلیة ماجدة احمد 
P0957 شارع سید درویش -المحطة  227750 0933 / 2136717 031 روال خماسمیة. د صیدلیة روال خماسمیة 
P0960 بناء مشفى االمین -شارع الكرامة  -بابا عمرو  2144102 031 / 2144101 031 رشا الیافي. د صیدلیة مشفى االمین 
P0941 الشارع العام -قطینة  652525 0932 / 4406395 031 سعید وھبي. د صیدلیة سعید وھبي 

P0969 الملعب 370730 0944 / 2488113 031 ریمة رحیمة. د صیدلیة ریمة 
P0972 الساحة العامة -مرمریتا  434546 0944 / 7734499 031 رنا الیاس الالطي. د صیدلیة رنا الالطي 

P0973 بناء مشفى الزعیم -عكرمة الجدیدة  193986 0991 / 2760927 031 شریفة كاسوحة. د صیدلیة المعونة 
P0975 مساكن الشرطة 005066 0991 / 2710655 031 لینا ابراھیم شمة. د صیدلیة لینا شمة 
P0981 شارع محمد الخضري -وادي الدھب  665149 0944 / 2766149 031 غادة سلیمان رزوق. د صیدلیة غادة 
P0982 األرمن الجنوبي 0988373581 / 2626668 031 مھا مقصود. د صیدلیة مھا مقصود 
P0981 شارع محمد الخضري -وادي الدھب  665149 0944 / 2766149 031 غادة سلیمان رزوق. د صیدلیة غادة 
P0985 جانب الناحیة - الطریق العام  -الحواش  620613 0999 نجوى كاسوحة. د صیدلیة نجوى كاسوحة 
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       شبكة المخابر  
Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0059 جانب بناء البلدیة - االنشاءات  2110926 031 عبد الغفار السكاف . د مخبر السالم 
L0064  شارع الحضارة  -عكرمة الجدیدة  2114456 031 مھند خضور . د مخبر خضور 
L0088 مقابل مفرق العیادات الشاملة - شارع الجالء  -النزھة  2148304 031 نضال محفوض. د نضال محفوض. مخبر د 
L0060 مقابل مشفى النور - االنشاءات  265601 0933 / 2124783 031 فواز دعدوش. د مخبر دعدوش 
L0103 قرطبة شارع -الحمرا  537512 0933 / 2465700 031 محمد السباعي. د مخبر الصحة 
L0330 العدویة - الجالء  874148 0933 / 2755379 031 میشیل عبد اهللا. د میشیل عبد اهللا. مخبر د 
L0340 بناء طرابلس وأحوش -مقابل شركة الكھرباء  -المحطة  420907 0944 /2136964 031 ھالة صباغ. د ھالة صباغ.مخبر د 
L0421 الشارع الرئیسي -الحواش  224124 0944 / 7437455 031 ھزار الخوري. د ھزار الخوري. مخبر د 
L0329 مجمع قصر الحمراء - اول طریق حماة  2236901 031 / 2460555 031 معن الجمالي. د مخبر النور 
L0357 حي النزھة  283846 0955 / 2115487 031 ایاد الشلدي. د ایاد الشلدي. مخبر د 
L0413 شین  927305 0933 / 7754669 031 أسامة عصفورة. د مخبر عصفورة 
L0471 قرب مطعم مرھف -الساحة  -الزھراء  455196 0933 / 2486252 031 محسن محمد سالمة. د محسن محمد سالمة. مخبر د 
L0486 متر ٥٠غرب دوار النزھة ب  -شارع الحضارة  223455 0932 / 2780913 031 فراس یوسف حمود. د فراس حمود. مخبر د 
L0629 قطینة 4406884 031 غادة الیاس زیني. د مخبر قطینة 
L0641 شارع عبد الرحمن الداخل -الزھراء  328765 0955 / 2642580 031 عیسى حسن سعید. د عیسى سعید. مخبر د 
L0643 مركز الحمراء الطبي - شارع زكي االرسوزي  255734 0932 / 2221103 031 مازن كسیبي. د مازن كسیبي. مخبر د 
L0667 شارع الحضارة -عكرمة  700244 0944 / 2146465 031 منذر سمیر صباغ. د منذر سمیر صباغ. مخبر د 

          
       شبكة مراكز األشعة  

Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0029 شارع عبد الحمید الدروبي 2226236 031 زیاد األخرس. د دار األشعة 
L0385 مركز أطباء الحمرا -شارع الحمرا الرئیسي  488622 0933 / 2221103 031 عصام البریجاوي. د المركز الفني السوري لالشعھ واالیكو 
L0426  بناء الصدیق الطبي -جنوب الساعة  -شارع المستوصف  -القصیر  590821 0933 / 4850790 031 اسامة االسماعیل. د مركز التشخیص الشعاعي 
L0526 ١ط) ٢(مجمع ابن سینا  -طریق حماه  220659 0990 / 2458170 031 احمد سعید طھ. د احمد سعید طھ لالشعة واالیكو. عیادة د 
L0427 دوار النزھة 412788 0944 / 2112788 031 اسامة ابراھیم. د اسامة ابراھیم لالشعة. مركز د 
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       شبكة العالج الفیزیائي

Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D5118 قرب العیادات الشاملة - العدویة  744316 0944 / 2784299 031 معالجة فیزیائیة سامر العجي. د 

          
       شبكة التشریح المرضي

Code العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0438 شارع األھرام - مشفى المالك  713354 0955 / 3485425 031 عبدو عثمان. د عبدو عثمان. مركز د 

          
       شبكة عیادات الطوارئ

Code العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D4403 زیتا 903487 0944 / 8835610 031 طب طوارئ عبد المجید حسین. د 
D4405 ساحة النجمة - شین  576781 0966 / 7750842 031 طب طوارئ موسى عز الدین حسین. د 

          
       شبكة المشافي  

Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0011 شارع طرابلس 2125266 031 / 2133345 031 مشفى الرازي 
H0052 الزھراء 2618112 031 / 2004 031 / 2618113 031 مشفى األھلي التخصصي 
H0079 الحواش - وادي النضارة  7439401 031 / 7439403 031 / 7439402 031 مشفى الحصن 
H0098 شارع االھرام  -عكرمة الجدیدة  509392 0944 / 2765534 031 / 9939 031 مشفى المالك 
H0132 شارع الكرامة -جانب االمن السیاسي  -بابا عمرو  2144102 031 / 2144101 031 مشفى االمین 

H0156 
 -الزعیم  -المشفى الطبي الجراحي 

 خلف فندق حمص الكبیر -طریق الشام   2012 031 حمص
H0158 شارع فندق السفیر - االنشاءات  2161403 031 مشفى النور بحمص 
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