
  

  

         شبكة األطباء  
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D3694 الحسكة جانب بن حسیب -شارع فلسطین  223032 052 أذن أنف حنجرة ھائل یونس. د 
D4263 الحسكة الشارع العام - راس العین  430262 0944 / 814970 052 أذن أنف حنجرة نوري الحسن. د 
D4241 الحسكة عبد المنعم ریاض -عامودا  035729 0944 / 734080 052 أذن أنف حنجرة شیرین محمود. د 
D4005 الحسكة شارع عبد المنعم ریاض -المالكیة  839239 0932 / 751596 052 أذن أنف حنجرة ملكي بھنان كوریة. د 
D0513 الحسكة شارع فلسطین  301230 0932 / 319954 052 أذن أنف حنجرة جوزیف قریو. د 
D0421 الحسكة شارع القاھرة  220440 052 أذن أنف حنجرة مصون سعید حنا. د 
D4926 الحسكة بناء جاویش -شارع فلسطین  421826 0932 / 320559 052 صدریة طھ عبد اهللا الحاج. د 
D4548 الحسكة عبارة وراثة -شارع یوسف العظمة  912930 0955 / 224877 052 صدریة موریس موري. د 
D4003 الحسكة المالكیة 416918 0944 / 751694 052 أطفال كسرى مصطفى. د 
D4004 الحسكة شارع عبد المنعم ریاض -المالكیة  752741 0944 / 757454 052 أطفال جورج بھنان. د 
D4237 الحسكة شباط ٢٣شارع  -الیعربیة  499514 0932 / 752933 052 أطفال فیصل االحمد. د 
D4261 الحسكة شارع الكنائس - راس العین  358644 0933 / 813355 052 أطفال جان یونان. د 
D4233 الحسكة الشارع العام -عامودا  445002 0955 / 731037 052 أطفال سلیم خلف. د 
D3236 الحسكة بناء الشبلي -شارع الخابور  -البلد  577016 0955 / 315745 052 أطفال نادر حبیب. د 
D3433 الحسكة شارع القامشلي -الحسكة  841708 0956 / 223325 052 أطفال الیزابیث بھنام. د 
D1871 الحسكة شارع الجالء 206706 0933 / 313921 052 أطفال صفوان ویس. د 
D4367 الحسكة شارع فلسطین - تل تمر  343280 052 أطفال بشار دیوب. د 
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D1870 الحسكة جانب سیرتیل -شارع ابراھیم ھنانو  932076 0944 / 315452 052 أطفال عدنان قوج. د 
D4250 الحسكة بناء اوقاف السریان -شارع طرطوس  675972 0933 / 321384 052 عصبیة میشیل حداد. د 
D4268 الحسكة جانب صیدلیة سلیمان - خلف مشفى الطب الحدیث  - راس العین  524728 0968 / 812452 052 عصبیة ایوب احمد. د 
D4251 الحسكة بناء الراغب -شارع طرطوس  616261 0944 / 312431 052 جراحة عصبیة رامي الراغب. د 
D3956 الحسكة مراد منصور. جانب د -دخلة صیدلیة الحسكة  -شارع الالذقیة  601971 0933 / 221666 052 جراحة عصبیة كرم مسعودي. د 
D4247 الحسكة بناء مسعودي -شارع فلسطین  206705 0933 / 314656 052 بولیة وتناسلیة فؤاد السید. د 
D4267 الحسكة شارع الكنائس - راس العین  798835 0933 / 815801 052 بولیة وتناسلیة شیركوه مصطفى. د 
D4496 الحسكة فوق صیدلیة النجاح -شارع فلسطین  934065 0932 / 317835 052 بولیة وتناسلیة عامر علي بشار. د 
D4248 الحسكة بنایة قوج -شارع ھنانو  816949 0933 / 315100 052 بولیة وتناسلیة شعالن الخوري. د 
D4228 الحسكة بناء سمعان -خلف الجامع الكبیر  -شارع المحافظة  791902 0933 / 229810 052 بولیة وتناسلیة خالد اللجي. د 
D3882 الحسكة بناء االوقاف - تل تمر  245375 0932 / 343300 052 بولیة وتناسلیة میرزا ھومي. د 
D4340 الحسكة جانب مشفى الطب الحدیث - راس العین  355924 0932 / 815450 052 بولیة وتناسلیة محمود الشاھر. د 
D4002 الحسكة بنایة  - شارع المالكیة  -المالكیة  615873 0932 / 751137 052 بولیة وتناسلیة محجوب مرعي. د 
D4266 الحسكة الشارع العام - راس العین  490766 0933 / 812464 052 عامةجراحة  محمد احمد خلف. د 
D4313 الحسكة شارع زكي االرسوزي -المالكیة  825784 0955 / 758277 052 جراحة عامة علي محمد سعید محمود. د 
D4365 الحسكة بناء مشفى الرحمة -شارع الجمھوریة  -القامشلي  407060 0933 / 439515 052 جراحة عامة عثمان كرو. د 
D4006 الحسكة شارع البلدیة -المالكیة  556292 0944 / 756721 052 جراحة عامة شمعون بطرس شمعون. د 
D0173 الحسكة شارع ھنانو  314001 052 جراحة عامة یونس خضر. د 
D0775 الحسكة ھنانو 310665 052 جراحة عامة زھیر جورج. د 
D4269 الحسكة عبارة مشفى الطب الحدیث - راس العین  921928 0944 / 815991 052 جراحة عظمیة عبد الباقي الھجر. د 
D4270 الحسكة عبارة عدواني -سوق النجارین  -شارع فلسطین  760808 0933 / 226880 052 جراحة عظمیة عبد اهللا مال احمد. د 
D4127 الحسكة بناء منیرجي -شارع ھنانو  213550 0933 / 317723 052 جراحة عظمیة سمیر منیرجي. د 
D4337 الحسكة بناء قریو -شارع الخابور  566910 0933 / 221578 052 جراحة عظمیة ریاض زیتو. د 
D5018 الحسكة بناء فواز شیخي -شارع المالیة  -المالكیة  700998 0949 / 750546 052 جراحة عظمیة قاسم محمد خلف. د 
D4526 الحسكة مجمع فواز شیخي -شارع المالیة  -المالكیة  351656 0932 / 757513 052 عینیة جوزیف شكري. د 
D3997 الحسكة شارع زكي االرسوزي -المالكیة  723094 0932 / 758600 052 عینیة ھزار أحمد. د 
D4187 الحسكة بناء رشدوني -شارع فلسطین  566191 0944 / 320533 052 عینیة یعقوب بوغوص. د 
D4215 الحسكة بناء بصمھ جي -شارع فلسطین  407525 0933 / 226750 052 عینیة محمود فرمان. د 
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D0174 الحسكة شارع یوسف العظمة  314645 052 عینیة أیمن الشیخي. د 
D0515 الحسكة شارع فلسطین  265711 0944 / 220440 052 عینیة صبحي حنا. د 
D4188 الحسكة الخابور - شارع سني القاھرة  367062 0944 / 318973 052 قلبیة عبد الرحمن أمین. د 
D4214 الحسكة مقابل مشفى الحكمة -شارع فلسطین  571772 0933 / 220958 052 قلبیة محمد عبد الحكیم علي. د 
D4007 الحسكة المالكیة 885064 0955 / 750424 052 قلبیة صاروخان ابراھیم. د 
D4143 الحسكة بناء رشدوني -شارع فلسطین  609119 0933 / 317722 052 قلبیة مروان ایلیا. د 
D0423 الحسكة عصام بغدي.شارع الخابور مشفى د  320940 052 / 310200 052 قلبیة عصام بغدي. د 
D3999 الحسكة المالكیة 359104 0944 / 750859 052 نسائیة وتولید نسرین رشید. د 
D3994 الحسكة شارع المشوار -المالكیة  229085 0933 / 750578 052 نسائیة وتولید یعقوب عبد األحد. د 
D4231 الحسكة شارع القدس -المالكیة  673749 0933 / 750169 052 نسائیة وتولید جورج عمسیح. د 
D3432 الحسكة حمعیة مار منصور - شارع الشھد یوسف العظمة  267895 0933 / 226540 052 نسائیة وتولید الیاس نیسان. د 
D4265 الحسكة شارع الكنائس - راس العین  044121 0932 / 810398 052 نسائیة وتولید عبد االحد شمعون. د 
D4230 الحسكة كراج القامشلي -عامودا  022003 0988 / 735620 052 نسائیة وتولید صادقة اسماعیل. د 
D4688 الحسكة شارع یوسف العظمة 423663 0932 / 318998 052 نسائیة وتولید محمد خلف كراش. د 
D4229 الحسكة شباط ٢٣شارع  -الیعربیة  308335 0944 / 741541 052 نسائیة وتولید عامر عبد الحمید العایش. د 
D4363 الحسكة الشارع العام - راس العین  491248 0933 / 812350 052 نسائیة وتولید محمود حاج محمد. د 
D4370 الحسكة بنایة عطاهللا -شارع فلسطین  464416 0933 / 221009 052 نسائیة وتولید فیروز رستم. د 
D4335 الحسكة بناء االوقاف -شارع الجامع  - تل تمر  821409 0933 / 322454 052 نسائیة وتولید سمیر ھرمز. د 
D4336 الحسكة درباسیة 407556 0933 / 711852 052 نسائیة وتولید ناظم عیسى. د 
D5019 الحسكة بناء فواز شیخي -شارع المالیة  -المالكیة  723897 0988 / 750930 052 نسائیة وتولید كلناز جواد بیجو. د 
D0512 الحسكة شارع یوسف العظمة  423663 0932 / 318998 052 نسائیة وتولید أنستازیة خضر. د 
D4015 الحسكة الیعربیة  797705 0933 طب عام فواز السویف. د 
D4329 الحسكة بنایة السید -شارع فلسطین  - تل تمر  464577 0932 / 323923 052 طب عام محمد عرعور.د 
D4360 الحسكة درباسیة 268632 0932 / 712946 052 طب عام علي عثمان. د 
D4631 الحسكة ساحة الدیوان - راس العین  863912 0934 / 813173 052 طب عام مصطفى حسو. د 
D4362 الحسكة الدرباسیة 569224 0933 / 711907 052 طب عام امین اوسو. د 
D4368 الحسكة الشارع العام -تل خمیس  335167 0933 / 481134 052 طب عام سعید الجمعة. د 
D4121 الحسكة المالكیة 389622 0932 / 750513 052 طب عام عبد العزیز حسو. د 
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D3996 الحسكة االوقاف االسالمیة - القامشلي  -المالكیة  933504 0955 / 751410 052 طب عام ریمون بشیر. د 
D4931 الحسكة شارع ابراھیم ھنانو 940983 0988 / 315662 052 ھضمیة ایلیا جمیل اوسي. د 
D5056 الحسكة مقابل البرید -شارع عبد المنعم ریاض  -المالكیة  201143 0955 / 751292 052 ھضمیة زبیر عمر سلیمان. د 
D4495 الحسكة عبارة حاجو -شارع فلسطین  457271 0933 / 315317 052 ھضمیة نوح الدریبي. د 
D4264 الحسكة شارع مفرق الحسكة - راس العین  440964 0932 / 814261 052 ھضمیة -داخلیة  مصطفى كنجو. د 
D0172 الحسكة شارع فلسطین  363503 0933 / 227627 052 ھضمیة -داخلیة  عمار فرمان. د 
D4525 الحسكة شارع زكي االرسوزي  -المالكیة  741918 0988 / 758730 052 داخلیة بدري عثمان. د 
D4125 الحسكة مقابل البرید -المالكیة  961902 0933 / 750578 052 داخلیة جورج عبد االحد. د 
D4232 الحسكة شارع باسل االسد -الیعربیة  782310 0955 / 741999 052 داخلیة اسعد خلف الضبع. د 
D4256 الحسكة بناء منیرجي -شارع ھنانو  714471 0932 / 229921 052 داخلیة انطوانیت عشي. د 
D4258 الحسكة الشارع العام - راس العین  268539 0932 / 814597 052 داخلیة محمد عمر مصطفى. د 
D4262 الحسكة شارع الكنائس - راس العین  781400 0992 / 814519 052 داخلیة رامز الراغب. د 
D4257 الحسكة مقابل البرید -الشارع العام  - رأس العین  760803 0933 / 815711 052 داخلیة احمد عبد اهللا الجاسم. د 
D4366 الحسكة جانب الجامع -الشارع العام  -تل حمیس  673789 0933 / 481116 052 داخلیة عبد الطحیطح. د 
D4217 الحسكة شارع ابراھیم ھنانو -عامودا  730357 0933 / 731149 052 داخلیة عبد القادر نایف ابراھیم. د 
D4238 الحسكة شارع البلدیة -الیعربیة  449651 0932 / 735866 052 داخلیة اسامة عیسى. د 
D3998 الحسكة شارع عین دیوار -المالكیة  706122 0944 / 750342 052 داخلیة موسى صوفي. د 
D3995 الحسكة مجمع البلدیة  -شارع القامشلي  -المالكیة  805337 0933 / 750045 052 داخلیة اشور كبرو. د 
D4259 الحسكة شارع مشفى الطب الحدیث - راس العین  953248 0988 / 816948 052 جلدیة جالل اوسي تمو. د 
D4141 الحسكة بناء االوقاف -شارع طرطوس  177713 0955 / 228110 052 جلدیة جورج حداد. د 
D3992 الحسكة شارع ھنانو 489090 0933 / 226906 052 جلدیة لینا حدوب. د 
D3991 الحسكة عبارة خابوط -شارع فلسطین  708932 0944 / 312868 052 جلدیة اسكندر كوركیس. د 
            

         شبكة مراكز األشعة  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0042 الحسكة شارع فلسطین   312762 0933 / 225905 052 ھزاع كوركیس. د مركز األشعة الحدیث 
L0455 الحسكة شارع زكي االرسوزي -المالكیة  838781 0932 / 751820 052 فرید ملكي. د فرید ملكي. مركز د 
L0428 الحسكة فوق موالح انیس -مقابل مشفى الحكمة  -شارع فلسطین  619287 0933 / 310295 052 بدران حاج موسى. د بدران حاج موسى. مركز د 
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         شبكة المخابر  

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0115 الحسكة مقابل البلدیة -شارع جول جمال  760879 0933 / 318218 052 عبدي ابراھیم شیخو. د مخبر الجزیرة 
L0129 الحسكة الطابق األول –بناء عدواني  –شارع فلسطین  606793 0933 / 310197 052 غسان كوریة. د غسان.مخبر د 
L0457 الحسكة بنایة البلدیة -زكي األرسوزي  -المالكیة  438841 0955 / 757994 052 خورشید اسماعیل. د خورشید. مخبر د 
L0371 الحسكة مدینة عامودا - قامشلي  664402 0932 / 731109 052 عبد الغني ماردیني. د مخبر عامودا 
L0515 الحسكة مقابل البرید - راس العین  856015 0955 / 811288 052 ندیم الیاس خزعل. د ندیم. مخبر د 
L0487 الحسكة شارع زكي األرسوزي -المالكیة  342321 0988 / 750417 052 صالح سلیمان. د صالح سلیمان. مخبر د 
L0532 الحسكة شارع فلسطین - تل تمر  323232 052 سارین یوسف ابراھیم. د سارین ابراھیم. مخبر د 
L0016 الحسكة شارع فلسطین  661493 0933 / 321588 052 معروف فرمان. د مخبر فرمان 
            

         شبكة الصیدلیات
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0843  الحسكة ساحة الدیوان  - رأس العین  478085 0944 / 813094 052 جالل سالم عسكري. د صیدلیة السالم 
P0863 الحسكة شارع االطباء -درباسیة  456530 0955 / 712566 052 عدنان مال علي. د صیدلیة عدنان مال علي 
P0076 الحسكة ساحة الرئیس 603440 0933 / 221331 052 محمود شیخ صالح صیدلیة محمود 
P0373  الحسكة عامودا  563345 0944 / 730738 052 حسن سیدو. د صیدلیة سیدو 
P0486 الحسكة بناء االوقاف -شارع جمال عبد الناصر  332275 0933 / 313574 052 عامر حسین الزبیدي . د صیدلیة عامر الزبیدي 
P0610 الحسكة عامودا 447262 0955 / 730698 052 حسن حسن. د صیدلیة حسن 
P0901 الحسكة مقابل اتحاد العمال -شارع القامشلي  -الحسكة  115888 0992 / 226884 052 تركي ججي. د صیدلیة الجزیرة 
P0626 الحسكة شارع عبد المنعم ریاض -المالكیة  347630 0933 / 750055 052 بولص ایلیا. د صیدلیة بولص 
P0644 الحسكة حي العروبة -ناحیة الیعربیة  963840 0932 / 752870 052 ولید دغیم. د صیدلیة ولید 
P0663 الحسكة المالكیة 795681 0932 / 758241 052 عبد المسیح جوجو. د صیدلیة عبد المسیح 
P0710 الحسكة بناء رغدان -شارع عبد المنعم ریاض  -المالكیة  360553 0933 / 750922 052 حسین عیسى. د صیدلیة عیسى 
P0720 الحسكة شارع المستوصف الصحي بالمالكیة -المالكیة  191538 0988 / 758671 052 سمیر كوریة. د صیدلیة سمیر كوریة 
P0722 الحسكة مفرق الحسكة -الشارع العام  - راس العین  491249 0933 / 814550 052 حسان جمال. د صیدلیة حسان 
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P0721 الحسكة شارع میسلون 666274 0933 / 220777 052 راغدة داوي صیدلیة راغدة داوي 
P0762 الحسكة الشارع العام -تل حمیس  970747 0933 / 480126 052 موفق العسكر. د صیدلیة العسكر 
P0761 الحسكة الدرباسیة 193476 0937 / 712474 052 عبد الحلیم حسو. د صیدلیة عبد الحلیم حسو 
P0823 الحسكة شارع البلدیة - تل تمر  669134 0969 / 322370 052 جوني صاموئیل. د صیدلیة جوني 
P0812 الحسكة شارع عبد المنعم ریاض -المالكیة  848335 0933 / 758361 052 احمد اسماعیل. د صیدلیة احمد 
P0760 الحسكة جانب شعبة الحزب -الشارع العام  - راس العین  727170 0933 / 815130 052 طوني لحدو. د صیدلیة طوني لحدو 
            
         شبكة المشافي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0022 الحسكة شارع ھنانو  314001 052 / 314002 052 مشفى دار الشفاء 
H0062 الحسكة شارع الخابور  320950 052 / 310200 052 مشفى الحیاة 
H0121 الحسكة الشارع العام  - راس العین  813340 0932 / 815140 052 مشفى الطب الحدیث 
H0122 الحسكة شارع البلدیة  -عامودا  607887 0933 / 731265 052 مشفى عامودا 
H0111 الحسكة مقابل البلدیة -المالكیة  299085 0933 / 750578 052 مشفى السلیم الجراحي 
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