
  

  

         شبكة األطباء
Code المحافظة  العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D4942 االمیركان  396030 0932 / 461733 041 أذن أنف حنجرة فراس ابراھیم سلیمان. د - 
 الالذقیة یوسف العظمة

D5071 

 690597 0932 / 552899 041 أذن أنف حنجرة ابراھیم سكیف. د

مشروع 
 -الریجي 

ع مقھى شار
 الملكي

 الالذقیة

D4471 الالذقیة ساحة الحمام 769474 0944 / 551065 041 أذن أنف حنجرة حسام كندسلي. د 

D4793 607625 0934 / 554348 041 أذن أنف حنجرة تمام حسن صالح. د 

دوار 
 -المزرعة 

فوق صیدلیة 
 سمیة شدود

 الالذقیة

D4040 الالذقیة الشیخ ضاھر 872948 0992 / 554557 041 أذن أنف حنجرة غیاث معروف. د 
D4039 الالذقیة الرمل الشمالي 837645 0933 / 465172 041 أذن أنف حنجرة أكثم شریبا. د 
D0152 الالذقیة آذار ٨شارع  451944 041 / 464449 041 أذن أنف حنجرة محمد منصور. د 

D0603 

 4874801 041 / 4874800 041  أذن أنف حنجرة براء مالك عقدة. د

شارع 
قرب ،القوتلي

المصرف 
،  ٣التجاري 

بناء قصر 

 الالذقیة
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 شریتح

D0755 

 244588 041 أذن أنف حنجرة محمود شاویش. د

 -أوغاریت 
مقابل حدیقة 

أبي تمام فوق 
معرض حاج 

 ٢ط - قاسم 

 الالذقیة

D0776 

 876268 0933 / 479179 041 أذن أنف حنجرة فیلیب جرجي. د

الشیخ ضاھر 
ع ھنانو شار -
بناء فاروق  -

كونة مقابل 
 مكتبة عریف

 الالذقیة

D0808 
 634397 0988 / 456729 041 أذن أنف حنجرة عماد جبور. د

الشیخ ضاھر 
بناء  -ھنانو  -

 جعارة
 الالذقیة

D0870 

 522560 0992 / 465875 041 أذن أنف حنجرة جورج عیسى. د

سوق الصیاغ 
شارع سینما  -

بناء  -الكندي 
 آسیا ملبوسات

 الالذقیة

D1290 الالذقیة الشیخضاھر  125085 0999 / 470692 041 أذن أنف حنجرة فؤاد خیر بیك. د 

D1215 

 706827 0944 / 469283 041 أذن أنف حنجرة أدما نداف . د 

 -العنابة  
جانب مدرسة 
العنابة للفنون 

 النسویة

 الالذقیة

D1253 

 788573 0932 / 468797 041 أذن أنف حنجرة عزیز محمود. د 

الشیخضاھر  
 ٨شارع  -

فوق  -اذار 
صیدلیة 
 الساحل

 الالذقیة

D1163 

 469994 0944 / 461986 041 أذن أنف حنجرة بشیر خرفان . د 

مشروع  
 -الصلیبة 

شارع عمر 
 -بن الخطاب 

 الالذقیة
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بناء قصر 
 شریتح

D1155  الشیخضاھر  815315 0933 / 478116 041 أذن أنف حنجرة ھاني حمدي علیو . د
 الالذقیة اذار ٨شارع 

D1021 

 677166 0944 / 468863 041 أذن أنف حنجرة معن یعقوب كریمة . د 

 - شارع بغداد 
قرب السرایا 

بناء  -القدیمة 
 زكریا أحمد

 الالذقیة

D1237 
 449045 0955 / 240985 041 أذن أنف حنجرة معن فؤاد خوري . د 

 -العوینة  
شارع المثنى 

 رثةبن حا
 الالذقیة

D1275 
 703651 0933 / 452292 041 أذن أنف حنجرة میساء شحادة . د 

 -الشیخضاھر 
قرب جامع 

 العجان
 الالذقیة

D1259 
 295437 0966 / 471247 041 أذن أنف حنجرة مھند سالمة. د 

 -الشیخضاھر 
دخلة مركز 

 سیریاتیل 
 الالذقیة

D1142 
 834293 0933 / 456380 041 ف حنجرةأذن أن محمد اسكندر عبد الرحمن . د 

آذار  ٨شارع 
بناء عزیز  -

 مطر
 الالذقیة

D1283 

 449480 0944 / 469542 041 أذن أنف حنجرة مصطفى ابراھیم. د 

الشیخ ضاھر 
قرب جامع  –

العجان بجانب 
صیدلیة عصام 

 الكبیر

 الالذقیة

D1059 
 898496 0932 /  550642 041 أذن أنف حنجرة راتب شعبو . د 

مقابل كازیة 
بناء  -حوریة 

 الزھراوي
 الالذقیة

D1222 
 376797 0933 / 212476 041 أذن أنف حنجرة رضا صالح . د 

شارع المغرب 
حي  - العربي 
 السجن

 الالذقیة

D1045  الالذقیةآذار  ٨شارع   866866 0932 / 465934 041 أذن أنف حنجرة سامر توفیق داؤد. د 
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 بناء العجیل -

D1018 

 307168 0933 / 466753 041 أذن أنف حنجرة یوسف مفتي . د 

شارع عمر 
 -بن الخطاب 
مقابل سینما 

 أوغاریت

 الالذقیة

D1261 

 556954 0933 / 243183 041 أذن أنف حنجرة صالح یوسف فارس. د

نھایة سوق 
الصفن خلف 

المصرف 
 العقاري

 الالذقیة

D1274 الالذقیة الشیخ ضاھر 301281 0932 / 436600 041 أذن أنف حنجرة محمد ابراھیم شعبان. د 

D1399 
 526461 0933 / 456394 041 أذن أنف حنجرة عادل ابراھیم عمار. د

 - آذار  ٨
مقابل مشفى 

 القدسي 
 الالذقیة

D1246 عبد اهللا حسن. د 
 أذن أنف حنجرة

041 475428 / 0932 668066 

 -أذار ٨شارع 
فوق صیدلیة 

 ابن سینا
 الالذقیة

D2000 یوسف علي یوسف . د 
 أذن أنف حنجرة

041 469436 / 0944 588988 

 -سوق الصفن 
فوق صیدلیة 
 مریم نصور

 الالذقیة

D2006 محمد ثروة باكیر. د 

 أذن أنف حنجرة

041 465448 / 041 360539 

شارع القوتلي 
مقابل  -

صیدلیة 
 االستقامة

 الالذقیة

D1954 صفوان ضیا رعوان . د 
 أذن أنف حنجرة

041 242491 / 0933 468611 

شارع أبي 
فراس 

 الحمداني
 الالذقیة

D1964 الالذقیة الشیخ ضاھر  301077 0933 / 477566 041 أذن أنف حنجرة محفوض أبو سعد . د 

D1947 جولییت عبد الكریم علي . د 
 أذن أنف حنجرة

041 450967 / 0932 799556 

أذار  ٨شارع 
بناء نقابة  -

 الصیادلة
 الالذقیة

D1938 الالذقیة -شارع ھنانو  903151 0988 / 479202 041 أذن أنف حنجرة سامي محمد صالح . د 
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مقابل 
مرطبات 

 جعارة
D2040 الالذقیة شارع القوتلي  665400 0933 / 470556 041 أذن أنف حنجرة ولید عكرمة. د 

D3418 مناضل منیر خلیل . د 
 أذن أنف حنجرة

041 410938 / 0933 849290 

 -زقانیة الزق
قرب صیدلیة 

 رامیا حیدر
 الالذقیة

D3402 عادل حسین صھیوني . د 

 أذن أنف حنجرة

041 219035 / 0933 940400 

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

المؤسسة 
العامة 

للتأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D3652 
 476665 041 أذن أنف حنجرة عبد المنعم عبد العال. د

اذار  ٨شارع 
 - ١طابق  -

 غرب التجارة
 الالذقیة

D5029 وسام صالح. د 
 أذن أنف حنجرة

041 330139 / 0933 658983 

الرمل الشمالي 
جانب معھد  -

 غریب
 الالذقیة

D5222 الالذقیة سقوبین 436990 041 أذن أنف حنجرة ریم خدام. د 

D5248 481346 041 أذن أنف حنجرة فدوى الشیخ على. د 
 -القنجرة 

 ذقیةالال شارع الھرم

D5273 میس مقدسي. د 

 أذن أنف حنجرة

041 495159 / 0933 524921 

 -آذار ٨
 -المالكي 

مقابل سینما 
 الكندي

 الالذقیة

D5274 660594 0955 / 333898 041 أذن أنف حنجرة یارا حسن. د 
الرمل الشمالي 
 الالذقیة فوق بن العلبي

D5272 ھند شحادة. د 
 أذن أنف حنجرة

041 5900445 / 0944873820 

المشروع 
مقابل  - السابع 

روضة زھرة 
 الالذقیة
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 المدائن
D0487 الالذقیة اذار ٨شارع  238671 0933 / 238671 041 أذن أنف حنجرة ایاد شاھین. د 
D0147 الالذقیة الشیخ ضاھر 593991 0933 / 215960 041 أطفال نیازیة حلوم. د 

D0494 
 473001 0944 أطفال أسامة ھارون. د

 -أذار ٨ع شار
بناء غرفة 

 التجارة
 الالذقیة

D0604 شارع القوتلي  245533 041 أطفال خالد زربا. د
 الالذقیة بناء زربا -

D0626 
 464172 041 أطفال مأمون محمد مختار حكیم. د

اذار  ٨شارع 
مقابل غرفة ، 

 التجارة 
 الالذقیة

D0865 
 469939 0944 / 219755 041 أطفال سھیر كیخیا. د

المغرب  شارع
بناء  - العربي 
 الكیخیا

 الالذقیة

D0861 

 530031 0991 / 464449 041 أطفال بدریة محرز. د

آذار  ٨شارع 
بناء  -

 -الحمامي 
قرب بناء 

غرفة التجارة 
 والصناعة

 الالذقیة

D3654 
 242268 0999 / 553027 041 أطفال فاطمة فوزي. د

 - حي المنتزه 
قرب فرن 

 عكاشة
 الالذقیة

D5089 عزیز زاھر. د 
 أطفال

041 477510 / 0944 233473 

اذار  ٨شارع 
مقابل غرفة  -

 التجارة
 الالذقیة

D3657 
 530897 0932 / 479334 041 أطفال ھیام قاسم . د

اذار  ٨شارع 
خلف  -

 صیدلیة العمال
 الالذقیة

D3668 مقابل المالیة  538598 0933 / 218740 041 أطفال عمر نجاري. د- 
 الالذقیةجانب جامع 
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مر بن ع
 الخطاب

D0867 

 612840 0933 / 212012 041 أطفال قصي خیربیك. د

شارع بیروت 
مقابل  -

الشرطة 
 العسكریة

 الالذقیة

D0860 

 471142 0933 / 471142 041 أطفال نازك عبود. د

 -الكاملیة 
شارع القدس 

مقابل بنك  -
 بیمو

 الالذقیة

D0864 

 734117 0944 / 231254 041 أطفال سوسن محمد. د

مارتقال خلف 
مؤسسة 
 -البطاطا 

دخلة أبي 
فراس 

الحمداني 
خلف جامع 

عمر بن 
 الخطاب

 الالذقیة

D0859 
 252581 0932 / 477720 041 أطفال عصام درویش. د

آذار  ٨شارع 
بناء نجیب  -

 عكو
 الالذقیة

D0862 
 525797 0955 / 461050 041 أطفال أحمد شریتح. د

 - األمیركان 
جبرائیل 

 سعادة
 الالذقیة

D1254 

 376672 0933 / 472015 041 أطفال آدم محمود الخیر. د 

 -الشیخضاھر 
اول شارع 

بناء  -ھنانو 
 األوقاف القدیم

 الالذقیة

D1172 
 829608 0932 / 410679 041 أطفال انتصار عبده. د 

قریة ستمرخو 
قرب  -

 المحطة
 الالذقیة
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D1285 

 791990 0933 / 215484 041 أطفال فلك اسكندر شحادة. د 

شارع المغرب 
 - العربي 

مقابل مدیریة 
 الزراعة 

 الالذقیة

D1160 

 687532 0933 / 330349 041 أطفال غدیر علي حسون . د 

الرمل الشمالي 
مقابل محطة  -

خلف  -حیدرة 
 معھد الغریب

 الالذقیة

D0978 

 405196 0999 / 330153 041 أطفال حبیب عسى بالل . د 

الرمل  
 -لشمالي ا

جانب محطة 
فوق  -حیدرة 

 معھد الغریب

 الالذقیة

D1001  المشیرفة  654743 0933 / 664144 041 أطفال ھائل خلیل خندریة . د- 
 الالذقیة الطریق العام

D1271 

 159145 0999 / 330153 041 أطفال ھال أحمد بدر. د 

الرمل الشمالي 
مقابل كازیة  -

فوق  -حیدرة 
 معھد الغریب

 ذقیةالال

D1143 

 282844 0933 / 460999 041 أطفال حنا شوك . د 

آذار  ٨شارع 
خلف شركة  -

الطیران 
 السوریة

 الالذقیة

D1196 

 576610 0945 / 458845 041 أطفال ھاشم محمود مصطفى. د 

الرمل 
 - الشمالي

مقابل باب 
جامع جعفر 

 الصادق

 الالذقیة

D1236 

  464022 041 أطفال جھاد خوري . د 

 - كامیلیة ال
شارع عدنان 

 -المالكي 
موقف طائفة 

 الالذقیة
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الروم 
 األرثوكس

D0995 

 476014 0944 / 476514 041 أطفال خالد محمد كنج . د 

 -شارع ھنانو 
شارع عبد اهللا 

قرب  -عنتر 
صیدلیة 
 الصحة

 الالذقیة

D1048 
 774088 0944 / 210303 041 أطفال لبینة أحمد علي . د 

 -ساحة حلوم 
صیدلیة  قرب

 عایدة فھد
 الالذقیة

D0997 
 442526 0932 / 217374 041 أطفال مھا محمد الخیر . د 

شارع المغرب 
 - العربي 

 مقابل المالیة 
 الالذقیة

D1148  سوق الصفن   488172 0932 / 474649 041 أطفال ماري حسواني . د
 الالذقیة شارع ھنانو -

D1090 

 254702 0932 / 467651 041 أطفال مریم سركو. د 

نزلة غرفة 
 -التجارة 

شارع یوسف 
 العظمة

 الالذقیة

D1134 
 806628 0944 / 213730 041 أطفال مازن محمد رسالن . د 

شارع المغرب 
 - العربي 

 بناءالجردي
 الالذقیة

D1091 

 273575 0933 / 210758 041 أطفال مفید حسن البودي. د 

شارع أبي 
فراس 

 -الحمداني 
غرب مجمع 

یا أفام
 االستھالكي

 الالذقیة

D1120 

 457783 0991 / 451035 041 أطفال محمد شفیق قیراطة. د 

 -الشیخضاھر 
مركز سیریتل 

مقابل مخبر  -
 أحمد جوني

 الالذقیة
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D0998 

 549046 0933 / 214996 041 أطفال نادیا كامل علي . د 

تجمیل العوینة 
شارع  -

بناء  -بیروت 
 الشموط

 الالذقیة

D1191 
 470995 0944 أطفال نھیل محي الدین الیقة .د 

شارع األمن 
 -العسكري 

 بناء اسماعیل
 الالذقیة

D1194 

 481174 0933 / 244390 041 أطفال نضال أحمد إبراھیم أغا 

 -العوینة 
شارع المثنى 

 - بن حارثة 
 بنایة النجار

 الالذقیة

D1049 

 718029 0932 / 463811 041 أطفال ریاض دكھ . د 

 -بة الصلی
شارع 

 -الیرموك 
مقابل 

مرطبات 
 جعارة

 الالذقیة

D1176 
 436470 041 أطفال سلوى خنیسة. د 

-ساحة الحمام 
بعد ضاحیة 

 تشرین
 الالذقیة

D1092 

 466677 0932 / 242359 041 أطفال سھام البودي. د 

شارع أبي 
فراس 

 -الحمداني 
مقابل الریجة 

 القدیمة

 الالذقیة

D1224 
 083120 0966 / 440566 041 أطفال كریم أحمد وفاء عبد ال. د 

المشروع 
قرب  -الثامن 

 النفوس القدیمة
 الالذقیة

D1276 
 293493 0933 / 245770 041 أطفال رغداء حسن. د

 -الشیخضاھر 
موقف باص 

 الجامعة
 الالذقیة

D1420 الالذقیةالمشروع  422899 041 أطفال بسام یحیى دیوب . د 
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 السابع 
D1616 الالذقیة شارع القوتلي 434301 0933 / 239369 041 أطفال فیق كنا تو. د 

D1882 494115 0933 / 233624 041 أطفال محمد رضا استانبولي . د 

شارع عبد 
القادر 

 الجزائري
 الالذقیة

D1909 605727 0933 / 322551 041 أطفال عالء أدیب سلوم. د 

 -الدعتور 
 -بسنادا 

قرب  -الساحة 
المؤسسة 

 ستھالكیةاال

 الالذقیة

D1904 935650 0988 / 240554 041 أطفال رباب كمال سلمان. د 

شارع أبي 
فراس 

 -الحمداني 
خلف مجمع 

أفامیا 
 االستھالكي 

 الالذقیة

D1962 242328 0933 / 467266 041 أطفال نبیل أحمد تفتافة . د 

مفرق الصلیبة 
مقابل  -

 ادیداس
 الالذقیة

D2002 258372 0944 / 436092 041 أطفال جة فؤاد أسعد حوی. د 

مشروع 
 -شریتح 

جانب جامع 
الرسول 
 األعظم

 الالذقیة

D1908 الالذقیة قریة كرسانا 424823 0933 / 781149 041 أطفال بھاء علي الدوه جي . د 
D0996 الالذقیة سوق العنابة  415012 0944 / 471920 041 أطفال عدنان حسن دیوب . د 

D3383 002626 0992 / 460199 041 أطفال وفیق بدور  رائد. د 

الشیخ ضاھر 
بناء  -

 سیریتیل
 الالذقیة

D3366 225040 0932 / 410900 041 أطفال سعاد صقور . د 
مشروع 
 الالذقیةخلف  -شریتح 
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جامع الرسول 
 األعظم

D3470 627771 0947 / 477748 041 أطفال اسامة نعیسة. د 

الرمل الشمالي 
 مقابل كازیة -

فوق  -حیدرة 
مطعم 

 المحضر 

 الالذقیة

D3468 911335 0933 / 417695 041 أطفال ھیفاء ابراھیم شیخ علي . د 

الرمل الشمالي 
كازیة  -

 حیدرة
 الالذقیة

D3408 715875 0999 / 464935 041 أطفال زیاد محمد رفعت كنج. د 

 -أذار ٨شارع 
مقابل غرفة 

 التجارة
 الالذقیة

D3469 219576 0993 / 452201 041 أطفال سلمان ھیام عیسى. د 

الرمل الشمالي 
قرب كازیة  -

 حیدرة
 الالذقیة

D3465 674373 0944 / 451373 041 أطفال ھال یعقوب یاني. د 

شارع القدس 
بناء بنك  -

 ٢ط  -بیمو 
 الالذقیة

D0155 الالذقیة آذار ٨شارع  464400 0944 / 479181 041 تحسس -أطفال  أحمد صوفي. د 

D0414 أول سوق  443555 0933 / 475074 041 تحسس -أطفال  غزل دیب. د
 الالذقیة الصفن

D2019 575118 0988 / 414695 041 أمراض صدریة و ربو  منى منیر جامع . د 
المشروع 

 الالذقیة السابع 

D3666 الالذقیة الرمل الشمالي 319070 0932 / 453116 041 امراض دم مھا بوبو. د 

D1017 

 442963 0944 / 479895 041 أمراض الكلیة  ھاني سلوم . د 

حي االمیركان 
شارع -

بناء  - المتنبي 
 الحایك

 الالذقیة

D1067 
 442614 0932 / 236362 041 أمراض الكلیة  علي یاسین محمد. د

 -الشیخضاھر 
شرقي جول 

شارع  -جمال 
 الالذقیة
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أبي فراس 
 الحمداني

D0993 

 751154 0944 / 471920 041 كلیة أمراض ال سحر سعد . د 

 -الشیخضاھر 
 - سوق العنابة 

قرب حلویات 
 عبد العال 

 الالذقیة

D1084 

 918955 0940 / 452632 041 أمراض الكلیة  محمد وحید سلیمان. د

 -الشیخضاھر 
شارع یوسف 

بناء  -العظمة 
 حسن أبو زید

 الالذقیة

D0796 
 647552 0933 / 466482 041 أمراض الكلیة  منى راھب. د

 -سوق الصفن 
بناء عدنان 

 الحسین
 الالذقیة

D1961 شارع یوسف  424104 0944 / 461733 041 جراحة بولیة وتناسلیة ابراھیم سلیمان. د
 الالذقیة العظمة

D1418 الالذقیة الشیخ ضاھر  672978 0966 / 464291 041  جراحة بولیة وتناسلیة عنان الیقة. د 

D0497 فوق مختار  463332 0944 جراحة بولیة وتناسلیة حسن مدني. د
 الالذقیة الشیخ ضاھر

D4042 الالذقیة أذار ٨شارع  458233 041 جراحة بولیة وتناسلیة معتز باهللا فضیلة. د 

D2048 محمد جراد. د 

 363708 0933 / 466089 041 جراحة بولیة وتناسلیة

شارع أنطاكیة 
مقابل  -

الصحة 
 المدرسیة

 الالذقیة

D2051 فیصل یونس 

 294094 0933 / 464633 041 جراحة بولیة وتناسلیة

آذار  ٨شارع 
مقابل مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D0795 الشیخ ضاھر  861199 0932 / 466325 041 جراحة بولیة وتناسلیة بشار موسى. د
 الالذقیة ھنانو -

D1279 
 274206 0944 / 471178 041 جراحة بولیة وتناسلیة أدیب خلیل . د 

 -الشیخضاھر 
 - سوق العنابة 

جانب صیدلیة 
 الالذقیة
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 نزار رجب

D1284 

 750772 0944 / 474933 041 جراحة بولیة وتناسلیة أكثم الخیر. د 

مشروع 
 -الریجي 

مقابل مقھى 
بناء  - الملكي 

 أبو ریمون

 الالذقیة

D1124 

 632414 0991 / 231677 041 جراحة بولیة وتناسلیة علي رزوق. د 

الریجة القدیمة 
شارع ابي  -

فرس 
 الحمداني

 الالذقیة

D1096 

 454609 0933 / 469454 041 جراحة بولیة وتناسلیة خضر رسالن. د 

 -الشیخضاھر 
آذار  ٨شارع 

دخلة  -
 سیریتل

 الالذقیة

D3215  ذقیةالال سوق الزجاج  966360 0966 / 231872 041 جراحة بولیة وتناسلیة احمد أرشوكیة . د 

D3438 جراحة بولیة وتناسلیة زیاد حمدو. د 
041 794985 / 0932 829698 

 -سلمى 
الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

D1166 

 607907 0933 / 214602 041 جراحة بولیة وتناسلیة بسام عباس . د 

شارع 
بیروت مقابل 

النقل 
العسكري 

 سابقا

 الالذقیة

D1136 
شارع یوسف  905757 0933 / 467391 041 لیةجراحة بولیة وتناس اسحاق مھنا . د 

 الالذقیة العظمة

D1243 

 520094 0944 / 232440 041 جراحة بولیة وتناسلیة اسالم قصاب. د 

ساحة السمك 
 -القدیمة 

شارع القدس 
 بناء دعبول

 الالذقیة

D0970  شارع یوسف  234500 0999 / 455910 041 جراحة بولیة وتناسلیة فادي محمد . د
 الالذقیة ظمة الع
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D0984 

 110854 0933 / 218536 041 جراحة بولیة وتناسلیة حسان اسماعیل حسن . د 

شارع أبي 
فراس 

 -الحمداني 
اول شارع 

 الریجة القدیمة

 الالذقیة

D1089 
 613087 0933 / 218834 041 جراحة بولیة وتناسلیة حسان ناصر . د 

مشروع 
بنایة  -شریتح 
 البلدیة

 الالذقیة

D2056 477620 0933 / 476267 041 جراحة بولیة وتناسلیة یوسف مخائیل النجار . د 
شارع 

 الالذقیة األمریكان

D4041 الالذقیة الرمل الشمالي 233672 0944 / 441114 041 جراحة بولیة وتناسلیة مھند طلعت سفر. د 

D0797 

 477607 0933 / 211818 041 جراحة بولیة وتناسلیة علي محمد حسن. د

شارع المغرب 
العربي مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D1992 

 379440 0932 / 467855 041 جراحة بولیة وتناسلیة محمد حسن یوسف. د

مركز المدینة 
 ٨شارع  -

بناء  -اذار 
 عزیز مطر

 الالذقیة

D3663 قرب مفرق  691624 0955 / 424969 041 جراحة بولیة وتناسلیة غیث سلیمان . د
 الالذقیة سیمون

D0237 الالذقیة شارع ھنانو 464220 041 جراحة بولیة وتناسلیة مروان عصفورة. د 

D4036 116970 0936 / 244423 041 جراحة عامة راكز غانم. د 

شارع ابي 
فراس 

 الحمداني
 الالذقیة

D0142 
 معن عبود. د

 جراحة عامة
041 219847 

شارع أبو 
فراس 

 الحمداني
 الالذقیة

D4578 
 سمیا دنیا. د

 جراحة عامة
041 413098 / 0933 524498 

المشورع 
 -الریجي 
شارع 

 الالذقیة
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 صالون حوا

D0606 

 فادي وكیل. د

 جراحة عامة

041 471843 

شارع 
القوتلي، مقابل 
جامع صوفان 

 بناء حوریة -

 الالذقیة

D5090 وعد كبیبو. د 
 جراحة عامة

041 424534 / 0933 745861 

 -الحمام 
 -بوقا  طریق

 مقابل البیطرة
 الالذقیة

D0597 
 جبرائیل مھنا. د

 جراحة عامة
041 468900 

آذار،  ٨شارع 
بناء غرفة 

 التجارة
 الالذقیة

D1608 

 عماد ایوب. د

 جراحة عامة

041 470124 / 0993 437656 

نزلة جامع 
، العجان 

مقابل المختار 
قرب ، جعفر 

صیدلیة بشار 
 بالوش

 الالذقیة

D0772 

 ى قصابیحی. د

 جراحة عامة

041 212834 / 0933 470887 

 -الشیخضاھر 
شارع أبي 

فراس 
بناء  - الحمداني

 قصاب

 الالذقیة

D0793 
 فھمي الدجاني. د

 جراحة عامة
041 478501 

آذار  ٨شارع 
بناء برج  -

 األوقاف
 الالذقیة

D0871 السیخ ضاھر  797915 0933 / 477925 041 جراحة عامة سلیم تركماني. د
 الالذقیة آذار ٨ -

D0872 آذار  ٨شارع  426580 0933 / 462892 041 جراحة عامة عمار غنام. د
 الالذقیة بناء الغمام -

D1182 
 بشار زیزفون. د 

 جراحة عامة
041 243155 / 0933 631012 

المغرب 
بناء  - العربي 
 الكیخیا

 الالذقیة
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D1093 
 كمیل سلیم حداد. د 

 جراحة عامة
041 476125 / 0933 662532 

 -الشیخضاھر 
مقابل صیدلیة 

 ھشام
 الالذقیة

D1198  الالذقیة شارع ھنانو  971588 0944 / 473022 041 جراحة عامة نزار صالح مسعود. د 

D1072 

 عماد أسعد. د

 جراحة عامة

041 479877 / 0933 377011 

آذار  ٨شارع 
مقابل مخبر  -

عوض 
 -وعابدین 

قرب مطعم 
 ابو یوسف

 الالذقیة

D0991 

 عبد الكریم غانم . د 

 جراحة عامة

041 458235 / 0933 480590 

آذار  ٨شارع 
فوق مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D0994 
 عبد اللطیف یوسف. د 

 جراحة عامة
041 456901 / 0944 480682 

 - سوق العنابة 
مقابل عبارة 

 االحذیة
 الالذقیة

D1175 
 عبد الرزاق شیخ خمیس. د 

 جراحة عامة
041 464994 / 0944 244167 

 -الصلیبة 
شارع عمر 
 بن الخطاب 

 الالذقیة

D1240  الالذقیة شارع بیروت  645070 0933 / 215545 041 جراحة عامة أحمد صبیحة . د 

D1088 
 دمر رومیة . د 

 جراحة عامة
041 486340 / 0966 425999 

 -الشیخضاھر 
شارع یوسف 

 العظمة
 الالذقیة

D0973 الالذقیة الشیخضاھر 409499 0991 / 457002 041 جراحة عامة علي علوش. د 

D0976 
 فراس طیبا . د 

 جراحة عامة
041 241300 

شارع القوتلي 
فوق صیدلیة  -

 االستقامة
 الالذقیة

D1260  اول  -العونیة  287900 0944 / 240483 041 جراحة عامة فؤاد قاسم . د
 الالذقیة شارع القوتلي

D1278  الالذقیة -الشیخضاھر  416809 0933 / 451162 041 جراحة عامة لیم دالي غفار س. د 
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مقابل بروستد 
شارع  - توما 

 جادة سرور

D1132 

 حسان سلیمان . د 

 جراحة عامة

041 213910 / 0933 432293 

 -الشیخضاھر 
جانب 

المحافظة 
 الجدیدة 

 الالذقیة

D1154 
 معن حیدر . د 

 جراحة عامة
041 237622 / 0932 796622 

شارع بیروت 
جمعیة  -

 الفردوس
 الالذقیة

D1229  الشیخضاھر  837681 0933 / 474203 041 جراحة عامة محمود دبرھا . د- 
 الالذقیة جانب سیریتل 

D1208 
 مازن خلیل حداد . د 

 جراحة عامة
041 218229 / 0933 770776 

منطقة  
المحافظة 

 الجدیدة 
 الالذقیة

D1075  الالذقیة آذار  ٨شارع   324409 0933 / 469805 041 جراحة عامة سجیع مسعود . د 

D1085 

 سمیر جوني . د 

 جراحة عامة

041 461196 / 0933 291634 

 -الصلیبیة 
شارع عمر 
 -بن الخطاب 
بناء قصر 

 شریتح

 الالذقیة

D1127 
 صائب أحمد نصیر . د 

 جراحة عامة
041 458796 / 0932 319261 

 -الكامیلیة  
مریكان حي األ

 بناء بینتون -
 الالذقیة

D1611 شارع غسان  231723 0933 / 245990 041 جراحة عامة مازن سید رصاص. د
 الالذقیة حرفوش 

D1416 الالذقیة الزراعة  245461 0944 / 416160 041 جراحة عامة علي كامل حیدر . د 

D2053  جراحة عامة یونس عیسى 

041 550650 / 0991 389376 

 المشروع
 - السابع 

شارع شعبة 
 التجنید

 الالذقیة
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D2026  جراحة عامة محمد علي فویتي 

041 211020 / 0933 633680 

 -العوینة 
شارع المغرب 

بناء  - العربي 
التأمین 

 والمعاشات

 الالذقیة

D1971 جراحة عامة نظیر رشید بركات 
041 214466 / 0933 302320 

شارع المغرب 
 - العربي 

 جانب المالیة
 ذقیةالال

D1969 جراحة عامة مضر ابراھیم عبد اللطیف 
041 472703 / 0932 283683 

آذار  ٨شارع 
دخلة مطعم  -

 أبو یوسف
 الالذقیة

D2020 جراحة عامة فضل سلیمان مھنا 

041 233323 / 0944 431761 

 -الشیخضاھر 
غرب بناء 
المحافظة 

 الجدید

 الالذقیة

D2032  جراحة عامة عصام مصطفى غمیرة 

041 240160 / 0944 295429 

شارع القوتلي 
جانب  -

صیدلیة 
 االستقامة

 الالذقیة

D1966 جراحة عامة أكثم عماد الدین قنجراوي . د 
041 464856 / 0933 251928 

 -الشیخضاھر 
مقابل الصحة 

 المدرسیة 
 الالذقیة

D1970 جراحة عامة فراس محمد صالحة . د 

041 411430 / 041 458960 

مشروع 
 -ي الریج

جنوب مقھى 
 الملكي 

 الالذقیة

D1949 الالذقیة الشیخضاھر  968401 0944 / 471445 041 جراحة عامة علي محمد بریص. د 

D1928 339036 0933 / 469643 041 جراحة عامة ابراھیم سلیم محمود . د 

الرمل الشمالي 
قرب كازیة  -

 حیدرة
 الالذقیة

D3378 721049 0932 / 416908 041 جراحة عامة عصام محمد غانم . د 
شارع أبي 

 الالذقیةفراس 
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 الحمداني 
D3838 الالذقیة أذار  ٨شارع   318207 0944 / 468207 041 جراحة عامة علي أمین كفا . د 

D3374 577574 0932 / 211785 041 جراحة عامة غسان علي األشقر. د 

شارع بیروت 
فوق جسر  -

 الشیخضاھر
 الالذقیة

D3388 الالذقیة أذار ٨شارع  005333 0955 / 421174 041 جراحة عامة جعبري  ھمام. د 

D3656 
 محمد یوسف دیب. د

 جراحة عامة
041 232193 

 -شارع ھنانو 
مقابل مكتب 

 عویف
 الالذقیة

D3659 
 احمد سعد. د

 جراحة عامة
041 465550 / 0946 465550 

الشیخ ضاھر 
شارع  -

 انطاكیة 
 الالذقیة

D3685 

 911101 0988 / 467878 041 جراحة عامة اصر الدینمازن ن. د

 -سوق التجار 
مقابل مدرسة 

االرض 
 المقدسة

 الالذقیة

D3392 لواحظ خاتون . د 
 جراحة عامة

041 326763 / 0933 185370 

شارع 
 -الجمھوریة 

 ب /١٩بناء 
 الالذقیة

D0150 الالذقیة آذار ٨شارع  463464 0944 / 472957 041 جراحة عامة صفوان عابدین. د 

D0771 

 419532 0947 / 452789 041 جراحة عامة نادر عبیدة. د

آذار  ٨شارع 
مدخل  -

المشفى 
 المركزي

 الالذقیة

D1151 
 805684 0999 / 486276 041 جراحة عامة أیمن مرتضى . د 

 -الشیخضاھر 
نزلة جامع 

 العجان
 الالذقیة

D1145 
 480018 0944 / 457978 041 جراحة عامة جمال سلیمان . د 

 -الشیخضاھر 
مقابل فروج 

 توما
 الالذقیة

D3661 الالذقیة -مقابل المالیة  679209 0933 / 217875 041 جراحة عامة سھیل قادرو. د 
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جانب جامع 
عمر بن 
 الخطاب

D5094 
 568754 0932 / 854174 041 جراحة عامة احمد جمیل ناصر. د

 -القرداحة 
 -الفاخورة 

 بستان البركة
 الذقیةال

D4963 589939 0932 / 557447 041 جراحة عامة سریع شبیب. د 

 -بسنادا 
ضاحیة بسنادا 

الطریق  -
 العام

 الالذقیة

D5245 إدوار مھنا. د 

 جراحة عامة

041 495159 / 0932 319159 

أذار  ٨شارع 
 -المالكي  -

مقابل سینما 
 الكندي

 الالذقیة

D0257 الالذقیة آذار ٨شارع  445435 0944 / 461294 041 قلبیة واھان ساراداریان. د 
D3835 الالذقیة الشیخضاھر 332155 0991 / 3313403 041 قلبیة ایمن میكائیل. د 

D3397 یونس خلیل خللو . د 
 قلبیة

041 456751 / 0933 455529 

 -سوق الصفن 
فوق صیدلیة 
 مریم نصور

 الالذقیة

D1880 الالذقیة الرمل الشمالي 471118 0932 / 456536 041 قلبیة مدحت سعید. د 

D2034 سھام علي درویش. د 

 قلبیة

041 315241 / 0988 247666 

الرمل الشمالي 
كازیة  -

فوق  -حیدرة 
 شاورما المنار

 الالذقیة

D2059 الالذقیة سلمى 475138 0999 / 795007 041 قلبیة نوال اسماعیل شاكر . د 

D1935 أدیب ابراھیم حلوم. د 
 قلبیة

041 454621 / 0933 411234 

الرمل الشمالي 
قرب مخفر  -

 الشرطة
 الالذقیة

D1989 الالذقیة شارع الثورة  526459 0933 / 310366 041 قلبیة محمود حبیب أحمد . د 

D5052 496029 0955 قلبیة نجوان الخیر. د 
الرمل الشمالي 

 الالذقیةالجمھوریة  -
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جانب بن  -
 العلبي

D5045 
 263826 0944 / 558878 041 بیةقل جمال صقر. د

 -شارع حلب 
بناء 

 الزھراوي
 الالذقیة

D1930 950066 0932 / 452514 041 قلبیة مكائیل علي شریقة . د 
 -الشیخضاھر 
 الالذقیة شارع بیروت

D1981 الالذقیة الشیخ ضاھر  355778 0932 / 451032 041 قلبیة منتجب احمد صالح . د 

D1262  الشیخضاھر  585053 0944 / 467992 041 لبیةق أكرم جحجاح. د- 
 الالذقیة بناء أبو زید

D1292 

 909840 0954 / 472022 041 قلبیة غسان نصرة. د 

شارع عدنان 
بناء  -المالكي 
 -البیطار 

مقابل 
المصرف 
 الزراعي

 الالذقیة

D0178 الالذقیة آذار ٨شارع  472952 0933 / 472952 041 قلبیة جمیل حوریة. د 
D1614 الالذقیة الالذقیة 315222 0933 / 828420 041 قلبیة أنس أسامة مسیلماني. د 
D3820 الالذقیة الطابیات  683123 0933 / 458839 041 قلبیة أحمد رباح شاكر . د 
D3823 الالذقیة أذار ٨شارع  762100 0993 / 456668 041 قلبیة صالح سلیمان مرتضى . د 

D1952 منونأحمد سلیمان . د 
 قلبیة

041 352333 / 0944 578098 

 -الصلیبة 
قرب بن 

 العلبي
 الالذقیة

D1926 یوسف أبو طبیخ. د 

 قلبیة

041 237015 / 0944 410090 

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة 

 الالذقیة

D1939 خلف مشفى  708569 0933 / 321296 041 قلبیة ھاني سعید. د
 الالذقیة سوید

D5032 الالذقیةالمشروع  776561 0946/ 552246 041 قلبیة باسم معروف. د 
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 - السابع 
شارع خالد بن 

 الولید
D0642 الالذقیة شارع المالكي 470166 041 قلبیة وأوعیة دمویة  خلیل موسى. د 

D3396 463888 0944 / 454629 041 قلبیة وأوعیة دمویة  سامر محمد قعقع . د 

 - شارع بغداد 
ب قیادة قر

 الشرطة
 الالذقیة

D3455 313188 0932 / 469154 041 قلبیة وأوعیة دمویة  علي حسن داغر . د 
الشیخ ضاھر 

 الالذقیة سوق العنابة -

D3421 204864 0933 / 426876 041 قلبیة وأوعیة دمویة  حسن محمد نمر . د 

ضاحیة 
 -تشرین 
  ٢٤محضر 

 الالذقیة

D1248 
 علي رمضان. د

 وعیة دمویة قلبیة وأ
041 477228 / 0933 296800 

 -الشیخضاھر 
 -سوق الصفن 
 بناء طرابلسیة

 الالذقیة

D1986 427805 0944 / 466889 041 قلبیة وأوعیة دمویة  حسام عدنان بلة . د 
شارع عمر  

 الالذقیة بن الخطاب

D0983 
 867161 0999 / 465550 041 جراحة عامة وأوعیة غانم علي أحمد. د

 -ضاھر الشیخ
جانب ثانویة 

 جول جمال
 الالذقیة

D1060 
 098807 0933 / 466251 041 جراحة قلبیة و أوعیة دمویة  المقداد حسن عاقل . د 

 -شارع ھنانو 
فوق ركن 

 السیدة
 الالذقیة

D1056 الالذقیة آذار ٨شارع  770353 0933 / 486135 041 جراحة أوعیة دمویة سلیمان محمود علي. د 
D1247 الالذقیة مشروع البعث 494148 0933 / 414277 041 جراحة أوعیة دمویة نبیل زمام. د 

D1121 
 009929 0932 / 475104 041 عصبیة رزق سلیم قبیلي. د 

 -سوق الصفن 
بنایة عبد اهللا 

 األحمر
 الالذقیة

D1000  سوق العنابة  433103 0955 / 461049 041 عصبیة أدیب نظام . د - 
 الالذقیة عبارة األحذیة 

D5079 الالذقیةالرمل الشمالي  199875 0966 / 469932 041 عصبیة كنان عبود. د 
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دخلة أزھار  -
فوق  -المحطة 

 معھد الغریب

D3406 553966 0933 / 477181 041 عصبیة یماني تامر . د 

شارع یوسف 
نزلة  -العظمة 

 جامع العجان
 الالذقیة

D3459 246700 0944 / 322229 041 عصبیة منذر مھنا. د 

اتستراد الثورة 
جامع  -

الخلفاء 
 -الراشدین 

فوق صیدلیة 
 رؤوف صقور

 الالذقیة

D0787 الالذقیة الشیخ ضاھر 412350 0933 / 468928 041 عصبیة عمار جبور. د 
D0146 الالذقیة آذار ٨شارع  593990 0933 / 467452 041 جراحة عصبیة أمین كحیلة. د 

D0611 
 237974 041 جراحة عصبیة عدنان أنوس. د

شارع القوتلي 
بناء معرض  -

 ابراھیم موسى
 الالذقیة

D0595 اذار  ٨شارع  469314 041 جراحة عصبیة محمد محمود عبد الرحمن. د
 الالذقیة بناء حمامي، 

D0637 الالذقیة شارع ھنانو 474649 041 جراحة عصبیة رشید مسرة. د 

D1035 

 527133 0932 / 477727 041 جراحة عصبیة عمار الضرف . د 

آذار  ٨شارع 
فوق  -

حلویات أبو 
 اللبن

 الالذقیة

D0980 
اذار  ٨شارع  557995 0992 / 410288 041 جراحة عصبیة مفید محفوض . د 

 الالذقیة دخلة سیرتیل

D1618 مشروع  761067 0932 / 550852 041 جراحة عصبیة محمد صالح علي . د
 الالذقیة األوقاف

D5046 سامي المطرود. د 
 جراحة عظمیة

041 486516 / 0956 602183 

أذار  ٨شارع 
مقابل مشفى  -

 القدسي
 الالذقیة
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D0415 الالذقیة شارع ھنانو 849932 0933 / 457900 041 جراحة عظمیة عبد القادر الصوفي. د 
D0156 الالذقیة شارع القوتلي 468608 041 جراحة عظمیة جمیل جود. د 

D0476 
 486201 041 جراحة عظمیة رستمكرم . د

اذار  ٨شارع 
مبنى غرفة  -

 التجارة
 الالذقیة

D0144 الالذقیة آذار ٨شارع  469502 0933 / 477828 041 جراحة عظمیة صفوان یوسف.د 

D0789 
 476988 0944 / 474121 041 جراحة عظمیة محمد نتیفھ. د

ساحة 
 -أوغاریت 
 بناء السیدة

 الالذقیة

D0790 

 464985 0944 / 219481 041 جراحة عظمیة صبحمعروف .د

شارع بیروت 
جانب مبنى  -

المحافظة 
 الجدید

 الالذقیة

D0791 

 757920 0991 / 468169 041 جراحة عظمیة وسام الحاج. د

آذار  ٨شارع 
مقابل مشفى  -

بناء  -األسد 
 رفول

 الالذقیة

D1069 

 464300 0944 / 555544 041 جراحة عظمیة أحمد جوني . د

تجمیل العونیة 
 ١٤شارع  -

 -رمضان 
العیادات 

 االستشاریة

 الالذقیة

D1193 

 665420 0933 / 466163 041 جراحة عظمیة محمود یاسین . د

شارع انطاكیة 
خلف جول  -

بناء  -جمال 
 زیدان وزعبي

 الالذقیة

D1102 

 581927 0944 / 474835 041 جراحة عظمیة محمد بیشاني . د

آذار  ٨شارع 
غرفة قرب  -

بناء  -التجارة 
 -الحمامي 

 الطابق األول

 الالذقیة

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

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


D1101 
 660823 0933 / 219530 041 جراحة عظمیة عثمان جوني. د

شارع الغافقي 
مقابل حدیقة  -

 أبي تمام
 الالذقیة

D1289 
 455456 0955 / 457791 041 جراحة عظمیة سامر أحمد. د

اذار  ٨شارع 
مقابل جودة  -

 دیوب
 الالذقیة

D1235  الالذقیة آذار  ٨شارع  665402 0933 / 468797 041 جراحة عظمیة احمد رضوان . د 

D4937 654886 0933 / 459796 041 جراحة عظمیة نضال یوسف. د 

 -الشیخضاھر 
شارع انطاكیة 

مقابل  -
الصحة 

 المدرسیة

 الالذقیة

D4941 

 عفیف عفیف. د
 584999 0933 / 494441 041 جراحة عظمیة

ذار أ ٨شارع 
مقابل مخبر  -

عوض و 
 عابدین

 الالذقیة

D1204 

 732585 0933 / 216567 041 جراحة عظمیة فیصل حسین . د 

 -العونیة 
الریجیة 
 -القدیمة 

شارع ابي 
فراس 

 الحمداني

 الالذقیة

D1287 

 479606 0944 / 213454 041 جراحة عظمیة غسان فندي . د 

 ١٤شارع 
 -رمضان 
بناء بن 
 البالوش

 ةالالذقی

D1004 

 495885 0932 / 239616 041 جراحة عظمیة ھیثم أحمد . د 

 -الشیخضاھر 
شارع انطاكیة 

خلف ثانویة  -
 جول جمال

 الالذقیة

D0981  شارع ھنانو  233069 0933 / 473022 041 جراحة عظمیة معن غصون . د- 
 الالذقیةدخلة صیدلیة 
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 الصحة 

D1055  الشیخضاھر  225663 0988 / 471811 041 جراحة عظمیة یاسر حسن . د- 
 الالذقیة دخلة السیریتل

D1044 

 814361 0933 / 454361 041 جراحة عظمیة یاسر شرمك . د 

الرمل الشمالي 
شارع زكي  -

 - األرسوزي 
قرب مخفر 

 الشرطة

 الالذقیة

D1410 الالذقیة الصلیبة 945787 0933 / 456384 041 جراحة عظمیة عبد اللطیف صنین . د 
D1139 الالذقیة شارع القوتلي 474040 0933 / 242487 041 جراحة عظمیة محمد عبد القادر اختیار. د 

D2046 نادر حمدان. د 
 جراحة عظمیة

041 462722 / 0932 229618 

 -شارع ھنانو 
جانب حلویات 

 عبد العال
 الالذقیة

D2047 جمیل تعتاع. د 
 جراحة عظمیة

041 235256 / 0933 748640 

ساحة 
 -وغاریت أ

 مقابل السینما
 الالذقیة

D1980 الالذقیة الشیخ ضاھر  201286 0933 / 472192 041 جراحة عظمیة یوسف غانم . د 

D3403 غیاث اسماعیل حلوم . د 

 جراحة عظمیة

041 217942 / 0944 318191 

 ٨شارع  "
قرب  –آذار 

عوض  مخبر
 وعابدین

 الالذقیة

D3405 حیدر سھیل متوج. د 
 میةجراحة عظ

041 319100 / 0933 225375 

الرمل الشمالي 
فوق مطبعة  -

 الجمھوریة
 الالذقیة

D3420 قیصر مخائیل دعبول. د 
 جراحة عظمیة

041 452573 / 0992 689751 

 - المارتقال 
شارع جبران 

 خلیل جبران
 الالذقیة

D3662 
 988806 0944 / 454690 041 جراحة عظمیة معن سعد. د

شارع یوسف 
 -العظمة 
  ١طابق 

 الالذقیة

D3651 الالذقیةاذار  ٨شارع  470029 0933 / 216402 041 جراحة عظمیة منذر بغداد. د 
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 ٦طابق  -

D3664 دوار الزراعة  502929 0944 / 411938 041 جراحة عظمیة عزت محمد. د
 الالذقیة فني ١طابق  -

D5141 
 303262 0944 / 458455 041 جراحة عظمیة جورج غسان خوري. د

سوق الصاغة 
مفرق  -

 العنابة
 الالذقیة

D5302 

 جراحة عظمیة رامي جناد. د

041 325707 

الرمل الشمال 
شارغ  -

غسان 
 -حرفوش 

قرب وكالة 
 ھیفا

 الالذقیة

D2015 815957 0955 / 460554 041 جراحة عظمیة ومفاصل محمود عساف. د 

آذار  ٨شارع 
مقابل غرفة  -

بناء  -التجارة 
 حكیم 

 الالذقیة

D1955 092083 0933 / 219230 041 جراحة عظمیة ومفاصل بیھس الوقاف. د 

شارع المغرب 
 - العربي 

مقابل مدیریةو 
 المالیة 

 الالذقیة

D2005 570789 0999 / 456211 041 جراحة عظمیة ومفاصل ھیثم القاضي. د 

 -شارع ھنانو 
فوق مرطبات 

 جعارة
 الالذقیة

D0636 

 552155 0933 / 233133 041 ومفاصل جراحة عظمیة باسم صالح. د

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D0641 الالذقیة شارع انطاكیة 238239 041 جراحة عظمیة ومفاصل علي حسون. د 

D0596 
 464113 041 عظمیة أحمد شریقي. د

آذار  ٨شارع 
بناء غرفة  -

 التجارة
 الالذقیة
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D0605 
 478575 041 عظمیة حمد داؤدسامر أ. د

شارع 
القوتلي، بناء 
 قصر شریتح

 الالذقیة

D3815 الالذقیة أذار٨شارع  586974 0933 / 468207 041 عینیة غنوة الخطیب . د 
D3814 الالذقیة أذار٨شارع  699557 0933 / 459996 041 عینیة عفراء سلیمان. د 

D0853 
ساحة  675801 0933 / 474536 041 عینیة عبد القادر تعتاع. د

 الالذقیة أوغاریت

D2512 

 305850 0957 / 552673 041 عینیة واثق صالح. د

المشروع 
مفرق  - السابع 

فوق  - حوا 
حلویات 
 االماسي

 الالذقیة

D5088 835333 0955 / 477703 041 عینیة وجدي رجب. د 
 -شیخضاھر 

 الالذقیة اذار  ٨شارع 

D1078 الالذقیة الصلیبة  379225 0933 / 214930 041 عینیة ھدى ناجح مدني. د 
D1610 الالذقیة مفرق الصلیبة  178332 0967 / 238194 041 عینیة غیثاء یوسف شماط .د 

D1409 ضاحیة  768565 0944 / 445463 041 عینیة میساء صالح احمد. د
 الالذقیة تشرین

D1881 الالذقیة رع ھنانوشا 477177 0932 / 468477 041 عینیة فاطمة بسیتون. د 
D1887 الالذقیة شارع القوتلي  469363 041 عینیة جورجیت اسبیرو الخصي. د 

D4630 
 953397 0933 عینیة نادر محمود یونس. د

الشیخ ضاھر 
نزلة جامع  -

 العجان
 الالذقیة

D4285 

 297744 0933 / 450008 041 عینیة ھزار یونس. د

الرمل الشمالي 
مقابل بوابة  -

رقم  - المرفأ
٤ 

 الالذقیة

D3368 415116 0991 / 405851 041 عینیة رانیة برھان أمھان . د 

الشیخ ضاھر 
قرب مركز  -

 سیریتیل
 الالذقیة

D3387 الالذقیةالرمل الشمالي  760910 0944 / 330338 041 عینیة حنان محمد علي . د 
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نھایة شارع  -
غسان 

 حرفوش
D0256 الالذقیة آذار ٨شارع  533990 0933 / 468145 041 عینیة صبا ھارون. د 

D0592 شارع ھنانو  236625 041 عینیة مي مصباح الشھابي.د- 
 الالذقیة بناء عنتر 

D0593 

 477003 041 عینیة سامي عمر إمام.د

اذار  ٨شارع 
بناء األوقاف  -
الطابق  -

 الرابع

 الالذقیة

D0643 الالذقیة یةشارع انطاك 238239 041 عینیة رؤى عبد الرحمن. د 

D0639 الشیخضاھر  300083 0933 / 468477 041 عینیة سومر غزال. د- 
 الالذقیة شارع ھنانو

D0854 

 477127 0944 / 240606 041 عینیة أحمد سید أحمد. د

ساحة الشیخ 
خلف  -ضاھر 
كازیة 

 -الصھیوني 
 بناء القدسي

 الالذقیة

D0855 

 036945 0947 / 452789 041 عینیة لمى یني. د

الشیخ ضاھر 
 ٨شارع  -

بناء  -آذار 
 مشفى القدسي

 الالذقیة

D1119 

 914422 0988 / 456737 041 عینیة عبیر كریدلي. د

شارع القوتلي 
خلف سنتر  -

 -غریب 
مقابل صیدلیة 

 األستقامة

 الالذقیة

D1094 
 508080 0933 / 476407 041 عینیة أمل كفا. د

بناء أوقاف 
 -السیدة 

 الطابق الثاني
 لالذقیةا

D1063 مارتقال مفرق  628553 0933 / 451298 041 عینیة الیك الحلو . د
 الالذقیة الفوال 
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D1080 

  474653 041 عینیة فاطمة رومیة . د

 -سوق الصفن 
 -شارع ھنانو 
جانب بنایة 

ABC 

 الالذقیة

D1111 

 332208 0966 / 478456 041 عینیة إیاد دیب. د

اذار  ٨شارع 
مقابل  -

ة ابن صیدلی
 سینا

 الالذقیة

D1192 
 295294 0944 / 461574 041 عینیة محمود رجب. د

اذار  ٨شارع  
مقابل غرفة  -

 التجارة
 الالذقیة

D1105 

 352157 0933 / 215160 041 عینیة مازن حسن. د

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D0987 
 715590 0933 / 474142 041 عینیة مازن جوني. د

مفرق العنابة 
شارع  -

 القوتلي
 الالذقیة

D1251 الالذقیة شارع ھنانو  767365 0933 / 479035 041 عینیة منى قطیني. د 

D1232 
 887860 0944 / 465187 041 عینیة محمد أسعد . د 

 -الشیخضاھر 
مقابل جامع 

 العجان
 الالذقیة

D1266  الالذقیة دوار ھارون  238989 0933 / 415882 041 عینیة أسامة الفروي . د 

D1082 
 483344 0933 / 462042 041 عینیة رامز دلیلة . د 

 -الشیخضاھر 
العنابة مقابل 
 صوق الصفن

 الالذقیة

D1157 

 475022 0933 / 245418 041 عینیة صالح عبود . د 

شارع عبد 
الرحمن 
 -الغافقي 

مقابل حدیقة 
 - أبي تمام 

 الالذقیة
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جانب برادات 
 - ظ الحاف

 طابق أول

D1250 

 880040 0933 / 451144 041 عینیة تیم درویش. د 

آذار  ٨شارع 
فوق مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D1185 
 958534 0932 / 439208 041 عینیة زینب حلوم. د 

مشروع 
 - الزراعة 

 بناء الیاطر
 الالذقیة

D1957 احمد عصمت راعي. د 
 عینیة

041 479135 / 0955 103670 

 -أذار ٨شارع 
فوق صیدلیة 
 مازن طویر

 الالذقیة

D1985 الالذقیة الحمام  721532 0932 / 432487 041 عینیة مجدولین سرحیل. د 
D1983 الالذقیة أذار ٨شارع  248337 0944 / 479611 041 عینیة حسان محمد عید . د 

D1958 میراي انطانیوس جمل. د 

 عینیة

041 459134 / 0932 383633 

شارع القدس 
خلف  -

مدرسة زكي 
 االرسوزي

 الالذقیة

D5026 
 893344 0933 / 410938 041 عینیة ریم فرج احسان. د

المشروع 
شارع  -الثامن 
 النفوس

 الالذقیة

D4092 الالذقیة األمیركان 295294 0944 / 476215 041 عینیة محمود رجب. العیادة العینیة اللیزریة د 
D4424 الالذقیة   439934 0967 ینیةع سندس علي. د 

D4296 
 - الالذقیة  665464 0933 / 470616 041 جلدیة نسرین درویش. د

 الالذقیة شارع ھنانو

D0140 الالذقیة سوق الصفن 407864 0933 / 475082 041 جلدیة فوز حسن. د 

D0608 آذار  ٨شارع  475130 041 جلدیة سمیر منصور. د
 الالذقیة بناء نعمة -

D5085 الالذقیة سوق العنابة 637175 0988 / 458164 041 جلدیة  راویة احمد. د 
D0588 الالذقیةمقابل حدیقة  242268 041 جلدیة سامر حجارین. د 
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 - أبي تمام 
 شارع الغافقي

D0594 

 215622 041 / 464419 041 جلدیة طارق ندیم عبداهللا. د

نزلة جامع 
، العجان 

مقابل المختار 
قرب ، جعفر 

یدلیة بشار ص
 بالوش

 الالذقیة

D1223 

 249738 0933 / 455623 041 جلدیة إنعام بركات . د 

فوق معھد دار 
 -المعرفة 
شارع 

 الجمھوریة 

 الالذقیة

D3512 

 911101 0988 / 467878 041 جلدیة رال امھان. د

 -سوق التجار 
مقابل مدرسة 

االرض 
 المقدسة

 الالذقیة

D1010 

 449494 0933 / 464555 041 ةجلدی حمید سلیمان . د 

 - الكامیلیة 
بناء 

 -المھندسین 
 شارع بغداد

 الالذقیة

D1112 
 607358 0933 / 466879 041 جلدیة إیمان یوسف. د 

الرمل الشمالي 
بناء بن  -

 العلبي
 الالذقیة

D1178  الشیخضاھر  082336 0966 / 233433 041 جلدیة جمال خدام. د- 
 الالذقیة دخلة سیرتیل

D1025 

 602041 0933 / 210527 041 جلدیة میسون عمران. د 

آذار  ٨شارع 
مقابل مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D1118 
 730755 0933 / 470380 041 جلدیة ریم عبداهللا. د 

آذار  ٨شارع 
مقابل  -

مدرسة الباسل 
 الالذقیة
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 للحاسوب

D1158 
 918607 0988 / 236315 041 جلدیة شذى بحرو. د 

ع انطاكیة شار
فوق مؤسسة  -

 االستھالكیة 
 الالذقیة

D1042 
 514129 0940 / 468617 041 جلدیة تمام دیبة . د 

 -سوق الصفن 
جانب صیدلیة 

 مریم نصور
 الالذقیة

D4786 397991 0966 / 470337 041 جلدیة ھدى طحالوي. د 
شارع عمر 
 -بن الخطاب 
 سوق الدایة

 الالذقیة

D1252  الالذقیة شارع ھنانو  324315 0933 / 479035 041 دیةجل ودیع یمین. د 

D1039 

 599890 0955 / 458235 041 جلدیة أسامة خضور. د

آذار  ٨شارع 
فوق مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D1400 خلف فندق  293530 0955 / 435361 041 جلدیة   نھا عیسى جلعود. د
 الالذقیة القصر

D1417 الالذقیة ساحة حلوم  238414 0999 / 244430 041 جلدیة   وعد یوسف . د 

D1885 435312 0933 / 315820 041 جلدیة عامر سلیطین. د 

سوق الصفا 
مقابل صیدلیة 
 مریم نصور 

 الالذقیة

D1894 316209 0933 / 270515 041 جلدیة منى شرف . د 

آذار  ٨شارع 
مقابل مشفى  -

 القدیس
 الالذقیة

D1956 783885 0999 / 219215 041 جلدیة  سناء محمود صقر. د 

مشروع 
بناء  -شریتح 
 العون

 الالذقیة

D2004 386116 0992 / 459921 041 جلدیة غادة مخائیل . د 

 -شارع ھنانو 
فوق مرطبات 

 جعارة
 الالذقیة

D1987 الالذقیةمقابل الریجة  771745 0932 / 240105 041 جلدیة ریم محمد الھوشي. د 
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 القدیمة 

D3443 130063 0991 / 215767 041 جلدیة مي محمود زریقي. د 
شارع المغرب 

 الالذقیة العربي 

D5009 207007 0932 / 466300 041 جلدیة ھایك سروبیان. د 
حي االمیركان 

قبل نقابة  -
 المعلمین

 الالذقیة

D0848 

 961446 0988 / 467470 041 جلدیة روال بدور. د

الشیخ ضاھر 
شارع  -

یوسف العظمة 
نزلة جامع  -

 -العجمان 
بناء حسن أبو 

 زید

 الالذقیة

D5171 249127 0933 / 558959 041 جلدیة كنانة منیف. د 
المشروع 

 الالذقیة السابع

D5241 
 جلدیة بشار علي دیب. د

041 783553 / 0933 834969 

 -الفاروس 
كراج 

 الفاروس
 الالذقیة

D0413 

 459799 041 جلدیة  تمام یوسف. د

ار آذ ٨شارع 
ساحة  -

 -االكسبرس 
غربي بنك 

سوریة 
 والمھجر

 الالذقیة

D0149 الالذقیة سوق الصفن 464838 041 جلدیة رنا رزق. د 

D1036 240531 041 جلدیة ھدى داغر. د 
بناء  -العوینة 
 الالذقیة االسطة

D4938 330993 0988 / 330125 041 جلدیة رنا زریق. د 

الرمل الشمالي 
شارع  -

غسان 
 -حرفوش 

مقابل صیدلیة 

 الالذقیة
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 باسل حسون

D4184 

 372438 0948 / 329580 041 داخلیة لبیب حیدر أحمد. د

دمسرخو 
جانب جامع 
الحسین بن 

 علي 

 الالذقیة

D0151 الالذقیة آذار ٨شارع  230855 0933 / 479724 041 داخلیة عیسى بدر. د 

D0625 

 452001 041 داخلیة محمد علي عبید. د

الشارع 
اصل بین الو

سوق الصاغة 
 والعنابة

 الالذقیة

D1180 

 474067 0933 / 474067 041 داخلیة فادي أرملة. د 

 -الشیخضاھر 
شارع یوسف 

بناء  -العظمة 
 غریب

 الالذقیة

D1126 
 817330 0932 / 456656 041 داخلیة حسان حسین. د 

 -سوق الصفن 
مقابل فرن 

 اسرب
 الالذقیة

D1186  جانب  -البصة  665447 0933 / 380230 041 ةداخلی تمیم قدار. د
 الالذقیة المدرسة

D0992 

 598692 0932 / 476140 041 داخلیة فواز عبد اللطیف . د 

نزلة جامع 
 -الشیخضاھر 

دخلة حلویات 
 الفوال

 الالذقیة

D1150 

 708565 0933 / 465441 041 داخلیة خالد قمیرة . د 

 -الشیخضاھر 
شارع انطاكیة 

مقابل  -
 لصحةا

 الالذقیة

D1225 
 124203 0993 / 467749 041 داخلیة ھیفاء محمد. د 

أول شارع 
بناء  - بغداد 
 بالوش

 الالذقیة

D0972  شارع المغرب  439047 0933 / 211739 041 داخلیة حسین محرز.د
 الالذقیة - العربي 
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مقابل 
 التأمینات

D1037 

 454701 0933 / 464525 041 داخلیة نھیل طریفي .د 

 -الشیخضاھر 
سوق الصفى 

مقابل  -
صیدلیة ریم 

 نصور

 الالذقیة

D1288 
 427850 0944 /  214877 041 داخلیة حكمت دغمان . د

شارع المغرب 
 –العربي 

 شرق المالیة
 الالذقیة

D1135 
 356542 0933 / 469488 041 داخلیة   ھیالنة داؤد . د

 -شارع ھنانو 
بناء عبد اهللا 

 عنتر
 الالذقیة

D1070 

 882244 0992 / 468164 041 داخلیة بالل عالول. د

 -الصلیبة 
شارع عمر 
 -بن الخطاب 
 بناء شریتح

 الالذقیة

D2024 756122 0933 / 360325 041 داخلیة عبد اهللا توفیق أبو ناھیة . د 

 -حي القدس 
مقابل مؤسسة 

 -الالجئین 
 ١ط

 الالذقیة

D4443 

 387577 0933 / 372024 041 داخلیة بشیر تاج الدین. د

طریق 
 - الحوش 

فوق صیدلیة 
نسرین 
 راعي

 الالذقیة

D1892 الالذقیة الشیخ ضاھر  545734 0944 / 474303 041 داخلیة رمزة حلوم . د 

D1933 017659 0935 داخلیة فراس حسین. د 

أذار  ٨شارع 
مقابل ثانویة  -

الشھید باسل 
 األسد

 الالذقیة
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D3370 979604 0933 / 211262 041 داخلیة جبرائیل الفرید ملوحي . د 

مشروع 
 -تجمیل القلعة 

قرب 
مستودعات 

 المؤسسة 

 الالذقیة

D3376 350984 0932 / 774149 041 داخلیة جھاد ندیم نصور . د 

ناحیة عین 
قرب  - البیضا 
 البلدبة

 الالذقیة

D3437 308700 0944 / 477989 041 داخلیة حافظ ابراھیم كفا. د 

شارع المالكي 
مقابل  -

المصور 
 جمال

 الالذقیة

D3667 
 835920 0991 / 457531 041 داخلیة فاروق قویقة. د

شارع بور 
مقابل  -سعید 

 عدنان المالكي
 الالذقیة

D3670 

 864141 0933 / 314906 041 داخلیة علي حسن صالح. د

شارع 
 -الجمھوریة 

مقابل 
 البانوراما

 الالذقیة

D3230 259271 0944 / 455893 041 داخلیة موفق ولید. د 

شارع  
 -القوتلي 

قرب شركة 
بناء  - ادیداس 

 الخضري

 الالذقیة

D1994 876227 0988 / 775265 041 داخلیة فائز أحمد سلھب . د 

عین البیضا 
جانب 

 المحكمة
 الالذقیة

D4032 الالذقیة العوینة   362381 0932 / 241952 041 داخلیة نجیبة كوردي. د 

D3813 498606 0993 / 215416 041 داخلیة لي بوبو أریج ع. د 
المغرب 
 الالذقیة العربي 

D1218 الالذقیة الرمل الشمالي 432644 0933 / 450632 041 داخلیة محمد بربھان. د 
D2001 الالذقیةجامعة تشرین  298686 0993 / 550514 041 داخلیة نادر محمد عبد اهللا . د 
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كلیة الطب  -
 الشرعي 

D1959 676226 0944 / 474453 041 داخلیة حمد عدنان یاسین أ. د 
 -الصلیبة 

 الالذقیة قرب أدیداس

D1996 المشروع  328167 0947 / 418607 041 داخلیة سمیرة حسون. د
 الالذقیة السایع

D5038 

 429777 0935 / 378079 0933 داخلیة مازن دیوب. د

الرمل الشمالي 
شارع  -

غسان 
 حرفوش

 الالذقیة

D4969 065084 0947 / 244111 041 داخلیة ماھر ابراھیم. د 

الشیخ ضاھر 
مقابل قیادة  -

المنطقة 
 الساحلیة

 الالذقیة

D2584 مقابل  -اذار ٨ 426294 0944 /  041467332 داخلیة عصام مصري. د
 الالذقیة مبنى االوقاف

D5223 ةالالذقی القنجرة 728658 0994 / 481992 041 داخلیة نفات الحلو. د 
D5226 الالذقیة آذار ٨شارع  0936584623 / 468303 041 داخلیة غسان ابراھیم. د 

D5264 0990456645 / 244455 041 داخلیة مشھور عراج. د 
 -العوینة 

 الالذقیة الشیخ ضاھر

D5266 الالذقیة الرمل الشمال 477699 0988 / 455159 041 داخلیة سماح جلیال. د 

D5268 دطالل نجاح حم. د 
 داخلیة

041 332722 / 0954 303444 

المشروع 
خلف  -العاشر 

 برید افامیا
 الالذقیة

D4939 أول  -مشقیتا  655997 0955 / 650006 041 داخلیة علي نعیسة. د
 الالذقیة الشارع الجدید

D5308 457307 041 داخلیة ھناء الخطیب. د 

شارع 
 -الجمھوریة 

بناء معھد دار 
 المعرفة

 الالذقیة

D0635 الالذقیة - أبي تمام  617706 0933 / 240466 041 داخلیة ھضمیة میناس بالیان. د 
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 شارع الغافقي

D1081 
 386900 0933 / 238971 041 داخلیة ھضمیة حسان سودا . د 

 -الشیخضاھر 
خلف محطة 

 الصھیوني
 الالذقیة

D1016 

 204820 0933 / 330828 041 داخلیة ھضمیة یحیى حسون . د 

لشمالي الرمل ا
شارع  -

 -الجمھوریة 
قرب كازیة 

 حیدرة

 الالذقیة

D3833 خلف الصیدلیة  786358 0935 / 453542 041 داخلیة ھضمیة بھاء الدین عمار. د
 الالذقیة المركزیة

D5078 

 327465 0933 / 211542 041 صدریة جابر زھرة. د

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D0475 

 460243 041 صدریة فراس زیزافون. د

اذار  ٨شارع 
فوق مخبر  -

عوض و 
 عابدین

 الالذقیة

D1179 

 479426 041 صدریة  امیل عوض. د

 -الشیخضاھر 
فوق صیدلیة 

-الساحل 
شارع سعد 

 زغلول

 الالذقیة

D4299 شارع  755240 0933 / 475028 041 صدریة یسر محمود محمد. د
 الالذقیة االمیركان

D0607 
 466244 041 صدریة محمد زھیر ططري. د

 - شارع بغداد 
 -بناء العلبي 
 فوق أدیداس

 الالذقیة

D0631 شارع عمر  714895 0933 / 471278 041 صدریة مالك حجازیة. د
 الالذقیة( بن الخطاب 
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القوتلي سابقًا 
 ( 

D1209 

 472849 0944 / 212476 041 صدریة   دالل خیر بك. د

 - حي السجن 
ارع المغرب ش

 - العربي 
 -مقابل المالیة 
تحت إذاعة 
 شام إف إم

 الالذقیة

D1190 

 219576 0990 / 479870 041 صدریة عفیف عوض.د

حي األمریكان 
جادة ماء  -

قرب  - العینین 
مدرسة ابن 

 سینا 

 الالذقیة

D1087 الشیخضاھر  841491 0932 / 463456 041 صدریة ھدى دوبا. د- 
 یةالالذق قرب سیریتل

D1211 آذار  ٨شارع  477222 0933 / 460980 041 صدریة جمال علوش. د
 الالذقیة بناء طیبا -

D1181 مشروع یاسین  239501 0944 / 421975 041 صدریة فاطمة قصاب. د
 الالذقیة قرب الجامع -

D1943 737933 0932 / 217102 041 صدریة كمال محمود الشیخ. د 
مقابل الریجة 

 ذقیةالال القدیمة 

D5242 الالذقیة البھلولیة 557237 0988 / 785780 041 صدریة بلسم نصر بلیلة. د 

D5246 
 صدریة لینا حمود. د

041 554557 / 0992 872948 

 -حي الجامعة 
بناء أحمد 

 ناصر
 الالذقیة

D0499 الالذقیة شارع القوتلي 241810 041 نسائیة وتولید باسم جلدر. د 

D0148 
 239508 0944 / 216100 041 نسائیة وتولید ةانتصار نزھ. د

شارع أبو 
فراس 

 الحمداني
 الالذقیة

D4948 حي المنتزه  496838 0966 / 8349 041 نسائیة و تولید ھیفاء نظام. د - 
 الالذقیة ساحة الحمام
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D0832 الزراعة  555566 041 نسائیة وتولید  علي دراج. د - 
 الالذقیة مشفى دراج

D5093 الشیخضاھر  662040 0993 / 475290 041 نسائیة وتولید ریقينضال ز. د- 
 الالذقیة بناء سیریتیل

D5096 
 763295 0933 / 412482 041 نسائیة وتولید عفراء ادم علوش. د

ضاحیة 
قرب  -تشرین 

 مشفى العثمان
 الالذقیة

D5100 الالذقیة الجندیریة 403418 0988 نسائیة وتولید اتحاد بسام عباس. د 

D0602 

 479306 041 نسائیة وتولید إیاد عبد الملك ططري. د

، سوق التجار
، عبارة باریس
بناء خزانة 

، تقاعد األطباء
 الطابق األول

 الالذقیة

D0599 
 239144 041 نسائیة وتولید غیاث زازا. د

آذار  ٨شارع 
شارع  -

 یوسف العظمة
 الالذقیة

D0601 
 463561 041 نسائیة وتولید فادي راعي. د

لشیخضاھر، ا
شارع یوسف 

 العظمة
 الالذقیة

D4310 حي تجمیل  316438 0932 / 218184 041 نسائیة وتولید منال اقجة. د
 الالذقیة العوینة

D0600 
آذار  ٨شارع  460715 041 نسائیة وتولید محمد زیاد دھان. د

 الالذقیة سعد زغلول -

D4568 
 522087 0993 / 330167 041 نسائیة وتولید فداء حمدان. د

الرمل الشمالي 
مقابل كازیة  -

 حیدرة
 الالذقیة

D5077 
 617794 0955 / 473037 041 نسائیة وتولید سناء علي. د

شارع 
 -الدعتور 

 مفرق أموره
 الالذقیة

D5091 
 176095 0991 / 412720 041 نسائیة وتولید لبان خیر بك. د

جانب الھجرة 
 - و الجوازات 

 مفرق بوقا
 الالذقیة
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D2643 

 902040 0940 / 454466 041 نسائیة وتولید عمار ھواش الصوا. د

 -سوق الصفن 
خلف 

المصرف 
 العقاري

 الالذقیة

D0610 

 461304 041 نسائیة وتولید سمیر عربي كاتبي. د

شارع القوتلي 
مقابل  -

صیدلیة 
 االستقامة

 الالذقیة

D0634 الصلیبة  577993 0944 / 472735 041 نسائیة وتولید لطیفة بایزید. د- 
 الالذقیة شارع القوتلي

D0685 

 470074 0933 / 465039 041 نسائیة وتولید درید جبور. د

 -الشیخضاھر 
شارع سعد 

بناء  -زغلول 
 مطرجي

 الالذقیة

D0836 

 464979 0944 / 242479 041 نسائیة وتولید سوسن كیخیا. د

 - حي السجن 
شارع المغرب 

بناء  - العربي 
 كیخیا

 الالذقیة

D0837 
 460333 0944 / 466468 041 نسائیة وتولید یوسف زیتون. د

 -آذار ٨شارع 
یوسف . بناء د
 زیتون

 الالذقیة

D0826 

 173789 0999 / 239710 041 نسائیة وتولید میسون دیوب. د

الشیخ ضاھر 
سوق العنابة  -
فوق صیدلیة  -

 نزار رجب

 الالذقیة

D4637 
 184163 0955 / 426234 041 نسائیة وتولید زبیدة سلوم. د

المشروع 
مفرق  - السابع 

 حوا
 الالذقیة

D0825 

 958353 0932 / 479757 041 نسائیة وتولید نشوان یونس. د

الرمل الشمالي 
خلف كازیة  -

 -حیدرة 
شارع زكي 

 الالذقیة
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 األرسوزي

D0824 
 808667 0932 / 466482 041 نسائیة وتولید محمد خیرات جدید. د

شارع سوق 
بناء  -الصغیر 

 عدنان الحسین
 الالذقیة

D1095  الالذقیة سقوبین 415936 0944 / 415936 041 نسائیة وتولید عبیر الدعبول. د 

D1057 

 351224 0933 / 232234 041 نسائیة وتولید عدنان محمد . د 

آذار  ٨شارع 
دخلة  -

 -الخرنوبة 
فوق نظارات 

بناء  -الرازي 
 مطر

 الالذقیة

D0979 

 806231 0944 / 472674 041 نسائیة وتولید د الرحمن أحمد عب. د 

الشیخ ضاھر 
 ٨شارع  -

بناء  -اذار 
 الصاري

 الالذقیة

D1245  شارع أنطاكیة  288156 0933 / 210314 041 نسائیة وتولید أحمد الفرا . د
 الالذقیة بناء ماشطة -

D1257 

 425233 0933 / 210882 041 نسائیة وتولید احمد علي . د 

رع المغرب شا
بناء التأمین  -

والمعاش 
 للمتقاعدین

 الالذقیة

D1062 

 200049 0933 / 454977 041 نسائیة وتولید علي حیدر . د 

الرمل الشمالي 
بجانب  -

مخفر الشرطة 
شارع زكي  -

 األرسوزي

 الالذقیة

D1008 

 558586 0988 / 232995 041 نسائیة وتولید أمل صالحة . د 

شارع میسلون 
 مقابل -

مدرسة بھیج 
 شوفان 

 الالذقیة

D1280  الشیخضاھر  208973 0933 / 476140 041 نسائیة وتولید أمیرة غانم . د- 
 الالذقیةنزلة جامع 
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قرب  -العجان 
شاورما الشام 

شارع  -
 یوسف العظمة

D1291 

 418112 0933 / 213735 041 نسائیة وتولید عنان عجیب. د 

شیخ ضاھر 
غرب بناء 
المحافظة 

  دیدةالج

 الالذقیة

D1149 

 832359 0933 / 462393 041 نسائیة وتولید عایدة قصیر . د 

سوق األطفال 
شارع ھنانو  -
صیدلیة  -

 الصحة

 الالذقیة

D1023 

 849957 0933 / 213002 041 نسائیة وتولید أیمن شیخ ابراھیم . د 

خلف مجمع 
شارع  -أفامیا 

أبي فراس 
 الحمداني

 الالذقیة

D1244 

 474040 0944 / 218866 041 نسائیة وتولید شار زیتي ب. د 

 -العوینة 
شارع الشیخ 

بناء  -ضاھر 
 كروم

 الالذقیة

D1041 

 477611 0933 / 465275 041 نسائیة وتولید بسام اسماعیل . د 

ساحة 
 -أوغاریت 

مقابل سینما 
 -أوغاریت 

بناء السیدة 
 الطابق االول

 الالذقیة

D1256 
 300084 0933 / 410166 041 نسائیة وتولید ر بسام محمود نصو. د 

حي السابع من 
بناء  -نیسان 
 نصور

 الالذقیة

D4033 الالذقیة شارع انطاكیة 298073 0992 / 480019 041 نسائیة وتولید وجدي عبدو. د 

D1058  الشیخضاھر  710400 0944 / 458755 041 نسائیة وتولید باسل علي أحمد . د-
 الالذقیةآذار  ٨شارع 
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بل مخبر مقا -
عوض 

 -وعابدین 
 ٢ط

D1195 
 976512 0932 / 459088 041 نسائیة وتولید باسل محمد. د 

حي الرمل 
 -الشمالي 

 قرب المخفر
 الالذقیة

D1230 
شارع بیروت  781745 0944 / 458460 041 نسائیة وتولید دیما محمود یاسین . د 

 الالذقیة بناء حنوف -

D1133 

 606405 0933 / 467640 041 نسائیة وتولید إیھاب محمد . د 

 -شارع ھنانو 
 -قرب الوزان 
مقابل مطبعة 

 حداد

 الالذقیة

D1066 

 231708 0966 / 233368 041 نسائیة وتولید الھام جراد . د 

المنطقة 
الصناعیة 

خلف  -القدیمة 
مبنى 

المحافظة 
 الجدید

 الالذقیة

D1265 

 500225 0933 / 452444 041 نسائیة وتولید فادي الشیخ حسن. د 

 -الشیخضاھر 
خلف سیریتیل 

مقابل دوار  -
 الحسن لألشعة

 الالذقیة

D1034 
 318218 0944 / 470404 041 نسائیة وتولید فؤاد بركات . د 

 -الكاملیة 
آذار  ٨شارع 

 بناء البالوش -
 الالذقیة

D1167 

 319659 0988 / 312993 041 نسائیة وتولید ھیثم حسن . د 

 -ضاھر الشیخ
شارع بیروت 

بناء بنات  -
 جدید

 الالذقیة

D0999  آذار ٨شارع  508880 0933 / 234346 041 نسائیة وتولید ھاال یونس . د- 
 الالذقیة الكاملیة
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D1239 

 700128 0932 / 411170 041 نسائیة وتولید حمزة میاسة . د 

طریق السوق 
شارع  -

مقابل  -الحمام 
 البیطرة

 الالذقیة

D1040  آذار  ٨شارع  471579 0944 / 479299 041 نسائیة وتولید حنا اندراوس. د
 الالذقیة بناء انراوس -

D1210 
 658568 0933 / 450488 041 نسائیة وتولید حسان التزه. د 

 -الشیخضاھر
شارع سعد 

 زغلول
 الالذقیة

D1086 

 251700 0933 / 461400 041 نسائیة وتولید حسن صالح. د 

-الشیخضاھر 
 -وق الصفن ش

بناء رفول 
 وشكور

 الالذقیة

D1083 
 587581 0944 / 330187 041 نسائیة وتولید ھدى ابراھیم نجار. د 

كازیة حیدرة 
اتوستراد  -

 الجمھوریة
 الالذقیة

D1188 

 358627 0992 / 467619 041 نسائیة وتولید حوریة كمیلي. د

آذار  ٨شارع 
ساحة  -

 -األوقاف 
 فوق بن العلبي

 ةالالذقی

D1249 

 475641 0933 / 479616 041 نسائیة وتولید حسام قصبجي . د

 -الشیجضاھر 
جانب  -ھنانو 

صیدلیة 
 الصحة

 الالذقیة

D1174 
 551193 0933 / 244268 041 نسائیة وتولید جمیل فضلیة. د 

شارع عمر 
 -بن الخطاب 

 بنایة الطریفي
 الالذقیة

D1200 
 781469 0933 / 468198 041 نسائیة وتولید خلود أسعد . د 

 -الشیخضاھر 
مقابل جامع 

 العجان 
 الالذقیة

D1213  الالذقیة شارع ھنانو  474721 0932 / 466251 041 نسائیة وتولید لینا رمضان . د 
D1216  الالذقیةالرمل الشمالي  387886 0988 / 319411 041 نسائیة وتولید لؤي حسن . د 
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 مشروع باء -

D1201 
 422866 0933 / 219381 041 نسائیة وتولید مھا صقر . د 

شارع المغرب 
بناء  - العربي 
 السراج

 الالذقیة

D1221  مقابل الریجي  099209 0988 / 234355 041 نسائیة وتولید مخلص حامد علي . د
 الالذقیة القدیمة 

D1241 

 532440 0933 / 232440 041 نسائیة وتولید منى یاسین قصاب. د 

ساحة السمك 
 -قدیمة ال

شارع القدس 
 بناء دعبول -

 الالذقیة

D0986 
-الشیخضاھر  318219 0944 / 460793 041 نسائیة وتولید منذر خلیل . د 

 الالذقیة شارع انطاكیة

D1129 

 272749 0944 / 475942 041 نسائیة وتولید مصطفى شقیفة. د 

شارع عمر 
بن الخطاب 

القوتلي سابقا 
مقابل  -

صیدلیة زیاد 
  أورفلي

 الالذقیة

D1047 

 492007 0944 / 477119 041 نسائیة وتولید محمد خربیط . د 

 - الكامیلیة 
جانب سینما 

فوق  -األھرام 
 مطعم نابولي

 الالذقیة

D1007 

 794744 0955 / 455873 041 نسائیة وتولید نھلة ناصر . د 

شارع 
 -الجمھوریة 
بناء محمود 

 صفور

 الالذقیة

D1162 
 391872 0932 / 231872 041 نسائیة وتولید ندیمة شومان. د 

سوق الزجاج 
مقابل  -

 الوكالة
 الالذقیة

D1122 
 174681 0999 / 425194 041 نسائیة وتولید نضال جمول. د

شارع الثورة 
مقابل جریدة  -

 الوحدة
 الالذقیة
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D1220 

 374874 0933 / 243305 041 نسائیة وتولید نھاد سلوم . د 

خلف 
المصرف 

 - العقاري
آذار  ٨شارع 

حلویات  -
 زكور

 الالذقیة

D1170  الالذقیة شارع ھنانو 397394 0932 / 466251 041 نسائیة وتولید أسامة عاقل. د 

D1097 

 608560 0944 / 459646 041 نسائیة وتولید أسامة دیبھ. د 

 -الكاملیة 
 -شارع ھنانو 
مقابل مكتبة 

 عریف

 الالذقیة

D1242 

 500208 0933 / 243322 041 ئیة وتولیدنسا رئیفة مرعي . د 

 -العوینة 
شارع المثنى 

 - بن حارثة 
 بناء العقدة

 الالذقیة

D1099 

 323294 0933 / 219847 041 نسائیة وتولید رباب غانم. د 

شارع ابي 
فراس 

 -الحمداني 
تخلف الریجي 

فوق  -القدیمة 
صیدلیة غادة 

 مھنا

 الالذقیة

D5044 

 689955 0933 / 465206 041 ئیة وتولیدنسا عبد الھادي عمار. د

ساحة الشیخ 
 -ضاھر 

شارع یوسف 
 العظمة

 الالذقیة

D5054 
 366441 0944 نسائیة وتولید عزیزة عمر مصري. د

اذار  ٨شارع 
بناء نقابة  -

 أطباء االسنان
 الالذقیة

D1107 
 520716 0933 / 440970 041 نسائیة وتولید رغداء میكائیل. د 

 - الزراعة 
ف اسبیرو موق

جانب  -
 الالذقیة
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صیدلیة 
 رحاب قداحة

D0988  تجمیل العوینة  645090 0933 / 235478 041 نسائیة وتولید رامي عطیرة . د
 الالذقیة بناء برو -

D1009 

 028737 0933 / 842140 041 نسائیة وتولید رانیة محمد . د 

 -القرداحة 
جانب البرید 

بناء  -القدیم 
 مازن الخّیر

 یةالالذق

D0989 
 446399 0932 / 472003 041 نسائیة وتولید ریم زغیبة . د 

-الشیخضاھر 
آذار  ٨شارع 

 بناء الشموط -
 الالذقیة

D1286 

 473995 0933 / 357046 041 نسائیة وتولید صدیق أبو زید . د 

الكورنیش 
 -الجنوبي 

قرب جامع 
 -الزوزو 

 بنایة أبو زید

 الالذقیة

D1219 
 272745 0944 / 467873 041 نسائیة وتولید محسن ساطع عبد ال. د 

 - سوق العنابة 
مدخل مدرسة 
 الفنون النسویة

 الالذقیة

D1100 

 306440 0933 / 244376 041 نسائیة وتولید طالل عبود. د

شارع أبو 
فراس 

 -الحمداني 
 بناء السویسي

 الالذقیة

D0977 

 379436 0932 / 241347 041 نسائیة وتولید تمام حبیب . د

شارع أبي 
فراس 

 -الحمداني 
مقابل الریجة 

 القدیمة

 الالذقیة

D1108 

 855535 0933 / 467602 041 نسائیة وتولید تیسیر سلطانة. د 

شارع سوق 
 -الصفن 

عبارة سوق 
 األطفال 

 الالذقیة
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D1273  مقابل مفرق  418002 0944 / 411876 041 نسائیة وتولید وفاء سلمان. د
 الالذقیة بوقا

D0982 

 265410 0944 / 330565 041 نسائیة وتولید یعرب محمد منصور . د 

الرمل الشمالي 
مقابل محطة  -

بنایة  -حیدرة 
مخبر الدكتور 
 معروف الخیر

 الالذقیة

D1282 

 576576 0932 / 435571 041 نسائیة وتولید یونس اسماعیل حسن. د 

 - الزراعة 
المدینة 

 -الجامعیة 
المدخل 
 الغربي

 ةالالذقی

D1255 

 645616 0933 / 216820 041 نسائیة وتولید زھیر محمد محمد . د

شاارع 
المغرب 
بناء  - العربي 
 الجردي

 الالذقیة

D1203 

 875798 0933 / 465108 041 نسائیة وتولید أحمد رامي ریبا. د

 -الشیخضاھر 
شارع سعد 

 -زغلول 
جانب فروج 

 توما

 الالذقیة

D1615 الالذقیة الشیخ ضاھر  564565 0955 / 450740 041 سائیة وتولیدن ریاض عارف دوه جي . د 
D1138 الالذقیة حارة المدن  364993 0944 / 313732 041 نسائیة وتولید فیصل نجیب رضوان . د 
D1408 الالذقیة آذار ٨شارع  763271 0933 / 424213 041 نسائیة وتولید مجد ابراھیم صابور. د 
D1776 الالذقیة الكامیلیة 492007 0944 / 477119 041 نسائیة وتولید د سجیع حسن حمو. د 

D1403 
 440813 0944 / 310765 041 نسائیة وتولید قیس محمد مزیق. د

 - آذار  ٨
مقابل مخبر 

 عوض
 الالذقیة

D1884 الالذقیة الشیخ ضاھر 405406 0932 / 461962 041 نسائیة وتولید ضحى دوه جي. د 

D1886 حي القدس  867384 0933 / 359584 041 نسائیة وتولید ین حاج محمودانتصار حس. د-
 الالذقیة -قرب الساحة 
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مقابل 
المؤسسة 

 االستھالكیة
D1888 الالذقیة الشیخ ضاھر 257016 0933 / 467997 041 نسائیة وتولید أحمد محمد الصالح. د 

D1901 كوسر عجمیة . د 
 468969 0933 / 439739 041 نسائیة وتولید

مشروع 
 -االوقاف 

 شرق سیریتیل
 الالذقیة

D1902 الالذقیة آذار  ٨شارع  440044 0932 / 464903 041 نسائیة وتولید علي عابدین. د 
D2061 الالذقیة الشیخ ضاھر 597500 0933 / 450491 041 نسائیة وتولید ایھاب وجیھ محمد . د 

D1903 فاتن عبد القادر سعد . د 

 437998 0944 / 219932 041 نسائیة وتولید

 -الصلیبة 
فوق مكتبة 

 -الجامعة 
مقابل تنظیم 

 األسرة

 الالذقیة

D1897 بناء  -الصلیبة  249256 0944 / 350022 041 نسائیة وتولید طالل عاشور. د
 الالذقیة ادیداس

D1899 محمد علي عبده . د 

 720942 0933 / 217367 041 نسائیة وتولید

شارع ابن 
 -بطوطة 
مع خلف جا
عمر بن 
 الخطاب

 الالذقیة

D2062 الالذقیة شارع القوتلي  603438 0933 / 235100 041 نسائیة وتولید رجاء حاج خلیل . د 

D1898 حامد قبیلي . د 
 796899 0933 / 463222 041 نسائیة وتولید

 -أذار ٨شارع 
بناء عزیز 

 مطر الطبي 
 الالذقیة

D1896 فاطمة خلیل كوسا. د 

 482084 0944 / 330546 041 نسائیة وتولید

الرمل الشمالي 
غرب كازیة  -

بناء  -حیدرة 
 بن العلبي

 الالذقیة

D1895 الرمل الشمالي  308889 0966 / 330831 041 نسائیة وتولید فواز مھنا شاھین. د
 الالذقیةغرب كازیة  -
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قرب  -حیدرة 
 بن العلبي

D1931 أحمد ندیم الجنزیر . د 
 272499 0933 / 233469 041 نسائیة وتولید

بعد الریجة 
 ٣٠القدیمة بـ 

 متر 
 الالذقیة

D1975 صفاء كمال سلمان. د 
 377047 0944 / 213618 041 نسائیة وتولید

شارع أبي 
فراس 

 الحمداني
 الالذقیة

D1974 شعبان محمود مھنا. د 

 410790 0933 / 218542 041 نسائیة وتولید

المشروع 
شارع  -االول 

المغرب 
بنایة  - العربي 
 األحمر

 الالذقیة

D2014 صفوان البیالني . د 
 460732 0988 / 470573 041 نسائیة وتولید

حي األمریكان 
قرب مدرسة  -

 ابن سینا
 الالذقیة

D2012 الالذقیة الرمل الشمالي 239511 0944 / 373727 041 نسائیة وتولید ھدى شویط . د 

D1978 عبیر أحمد یاسین. د 

 نسائیة وتولید

041 436119 / 0993 798148 

المشروع 
 -العاشر 

جانب مكتب 
النوار 

 العقاري

 الالذقیة

D2017 الالذقیة شارع أنطاكیة  204884 0933 / 472793 041 نسائیة وتولید فداء صدیق مكیة . د 

D1999 محمد اسماعیل جاموز. د 
 نسائیة وتولید

041 466160 / 0933 467464 

آذار  ٨شارع 
بنایة غرفة  -
 تجارةال

 الالذقیة

D1940 ربا احمد نتیفة . د 
 نسائیة وتولید

041 466454 / 0933 512689 

مفرق الصلیبة 
مقابل  -

 ادیداس
 الالذقیة

D1941 ھیثم صالح جعفر. د 
 نسائیة وتولید

041 441965 / 0932 773232 

شارع 
 -الجمھوریة 

جانب كازیة 
 الالذقیة
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 بغداد

D3829 رغداء صقر. د 
 نسائیة وتولید

041 242251 / 0994 685989 

شارع المغرب 
قرب  - العربي 

 القصر العدلي
 الالذقیة

D2013 الالذقیة شارع المتنبي  411307 0933 / 471761 041 نسائیة وتولید أحمد حسن یوسف . د 

D3391 سماھر محمد رجب . د 
 نسائیة وتولید

041 330795 / 0933 318328 

الرمل الشمالي 
ابل معھد مق -

 الغریب
 الالذقیة

D3381 سمر فرح . د 

 نسائیة وتولید

041 469789 / 0933 662502 

ساحة 
 -أوغاریت 

فوق الركن 
 الفرنسي 

 الالذقیة

D3390 زھیر ابراھیم خیربك . د 

 نسائیة وتولید

041 213119 / 0933 565354 

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة 

 الالذقیة

D3393 مالك محمود حسن . د 
 نسائیة وتولید

041 358854 / 0933 445200 

الشیخ ضاھر 
قرب شركة  -

 الصھیوني
 الالذقیة

D3415 الالذقیة دعتور بسنادا 464664 0932 / 237737 041 نسائیة وتولید طالل احمد صالح. د 

D4816 645224 0932 / 330167 041 نسائیة وتولید منال احمد قنجراوي. د 

لرمل الشمالي ا
كازیة  -

فوق  -حیدرة 
 شاورما المنار

 الالذقیة

D4817 الشیخضاھر  709517 0932 / 458041 041 نسائیة وتولید سمیة منالوي. د- 
 الالذقیة نزلة مارتقال

D3423 أحمد ابراھیم بشیر . د 
 نسائیة وتولید

041 453254 / 0955 377441 

الشیخ ضاھر 
مقابل  -

 صیدلیة العمال
 ذقیةالال

D3446 الالذقیة شارع أنطاكیة  246554 0933 / 230888 041 نسائیة وتولید تیسیر محمود خدام . د 
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D3830 الالذقیة األمریكان  433830 0991 / 473356 041 نسائیة وتولید روال الفرید الكبیر. د 
D3826 الالذقیة قدس شارع ال 888285 0993 / 471810 041 نسائیة وتولید فراس یاسین قصاب . د 

D3827 102837 0994 / 464539 041 نسائیة وتولید فاتن محمد صواف . د 
مقابل غرفة 

 الالذقیة التجارة 

D3828 الالذقیة أذار٨شارع  164728 0937 / 463261 041 نسائیة وتولید أنور درویش . د 

D0941 شارع المغرب  218885 041 نسائیة وتولید لبنى شحود. د
 ذقیةالال العربي

D3671 
 647465 0993 / 552246 041 نسائیة وتولید سحر حسن. د

المشروع 
دوار  - السابع 

 الزراعة
 الالذقیة

D3400 الالذقیة شارع ھنانو  324250 0933 / 457970 041 نسائیة وتولید عدنان معروف سلیمان. د 

D5004 909045 0988 / 332208 041 نسائیة وتولید میس منیف ابراھیم. د 
الرمل الشمالي 

جانب كازیة  -
 حیدرة

 الالذقیة

D5036 شارع  494119 0933 / 467162 041 نسائیة وتولید غیث احمد حبیب. د
 الالذقیة الجمھوریة

D5138 
 749758 0933 / 556165 041 نسائیة وتولید اسعد شبیب. د

دوار الزراعة 
قرب مطعم  -

 الشراع
 الالذقیة

D5244 

 تولیدنسائیة و لمى غانم. د

041 456177 / 0999 189129 

الشیخ ضاھر 
جادة  -

 -الزھور 
دخلة مطعم 
 أبو یوسف

 الالذقیة

D5247 إیاد منصور. د 

 نسائیة وتولید

041 414869 / 0933 580922 

مشروع 
 -الریجي 

جانب مقھى 
 الملكي

 الالذقیة

D5265 
 نسائیة وتولید ھدى محمد. د

041  557633 / 0937088263 

 - الزراعة 
وستراد أ

 -الجامعة 
 الالذقیة
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 موقف سبیرو

D5271 
 نسائیة وتولید منیرة درویش. د

041 221722 / 0954 775111 

المشروع 
خلف  -العاشر 

 برید افامیا
 الالذقیة

D5290 
 نسائیة وتولید منذر غانم. د

041 556953 / 0932 132000 

جب  -بسنادا 
مقابل  - حسن 

 أبحاث التبغ 
 الالذقیة

D5305 
 نسائیة وتولید یس حسنم. د

041 210303 / 0955 116614 

 -ساحة حلوم 
جانب صیدلیة 

 عائدة فھد
 الالذقیة

D5309 558541 041 نسائیة وتولید دینا محمد. د 

مشروع البعث 
جانب معھد  -

 جبران
 الالذقیة

D0572 463031 0933 / 219579 041 نسائیة وتولید لمى دلیلة. د 
شارع المغرب 

 قیةالالذ العربي

D0258 الالذقیة شارع القوتلي 240402 041 ھضمیة عبد اللطیف دمیاطي. د 

D0498 
 466645 041 ھضمیة میالد انطانیوس. د

فوق بنك 
سوریا و 

 المھجر
 الالذقیة

D1277 

 500958 0944 / 458655 041 ھضمیة بسام سلیم ضاھر. د

 -الشیخضاھر 
نزلة جامع 

 -العجان 
شارع یوسف 

 العظمة

 ةالالذقی

D1068 

 595642 0944 / 218826 041 ھضمیة حسن راعي. د

منطقة الریجي 
شارع أبي  -

فراس 
 الحمداني

 الالذقیة

D1079 

 695697 0933 / 479401 041 ھضمیة الیاس جبور. د

آذار  ٨شارع 
بناء عزیز  -

فوق  -مطر 
صیدلیة 

 الالذقیة
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 مارون طویر
D1421 الالذقیة شارع العنابة  266754 0933 / 461236 041 ھضمیة أحمد صھیوني. د 

D1918 496400 0940 / 458105 041 ھضمیة ربا صالح . د 

آذار  ٨شارع 
مقابل مخبر  -

عوض 
 وعابدین

 الالذقیة

D4300 الالذقیة الشیخضاھر 468629 041 ھضمیة منى الخلیل. د 

D1917 232053 0994 / 458551 041 ھضمیة نزار محمد یوسف. د 

 -سوق الصفن 
ف خل

المصرف 
 العقاري

 الالذقیة

D1998 422289 0933 / 460162 041 ھضمیة دعد جمیل دغمان . د 

آذار  ٨تقاطع 
مع شارع 

 القدس
 الالذقیة

D2035 238587 0944 / 457867 041 ھضمیة حسان اسماعیل. د 

شارع 
 -الجمھوریة 
فوق معھد 

 سیف الدولة 

 الالذقیة

D3385 الالذقیة شارع انطاكیة  217941 0932 / 219377 041 ھضمیة عدنان محمد مصطو . د 

D5311 49171 0944 / 495171 041 ھضمیة عدنان ھرمز . د 

الرمل الشمالي 
كازیة  -

 حیدرة
 الالذقیة

D5081 صادق البیرق. د 

 صحة صناعیة و طب العمل

041 315178 / 0988 599753 

دعتور بسنادا 
قرب  -

صیدلیة غادة 
 حسن

 الالذقیة

D1258 الشیخضاھر  424699 0944 / 462094 041 أمراض جھاز الھضم والكبد عادل القصیر .د- 
 الالذقیة العنابة

D5053 بسام الصارم. د 
 غدد صم و سكري

041 452988 / 0933 826795 

الشیخ ضاھر 
نزلة  -

 - المارتقال 
 الالذقیة
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 أذار ٨شارع 
D3834 الالذقیة الشیخ ضاھر  971797 0932 / 210698 041 غدد صم وسكري رولى زملوط. د 

D4802 

 ربا سلمان. د
 345102 0933 / 553613 041 غدد صم وسكري

مشروع 
 -الریجي 

جانب مظالت 
 الشعار

 الالذقیة

D2028 ناظم القوزي. د 
 غدد صم وسكري

041 456226 / 0944 402462 

 -سوق الصفن 
مقابل صیدلیة 

 مریم نصور
 الالذقیة

D4037 الالذقیة ساحة البلدیة 463508 0936 صم وسكريغدد  یاسر العلي. د 

D0598 

 منیف المرعي. د

 478900 041 غدد صم وسكري

آذار  ٨شارع 
قرب بناء  -

غرفة التجارة 
 بناء جعفر -

 الالذقیة

D2036 826739 0966 / 476796 041 غدد صم وسكري منى یحیى بركات. د 

آذار  ٨شارع 
مقابل غرفة  -

 التجارة 
 الالذقیة

D0857 

 محمد كسار. د

 غدد صم وسكري

041 476584 / 0944 476984 

ساحة الشیخ 
 -ضاھر 

مقابل جامع 
 العجان

 الالذقیة

D1214 
 منى لیال. د 

 غدد صم وسكري
041 469075 / 0990 015287 

 -الشیخضاھر 
شارع یوسف 

 العظمة
 الالذقیة

D1226  الالذقیة لرمل الشمالي ا 979100 0933 / 450706 041 غدد صم وسكري سعید نصور . د 

D1206 

 محمد حرفوش . د 

 غدد صم وسكري

041 474440 / 0933 665440 

آذار  ٨شارع 
مقابل غرفة  -

فوق  -التجارة 
 مكتبة سامر

 الالذقیة

D1144 
آذار  ٨شارع  283659 0966 / 472204 041 غدد صم وسكري نبیل حیدر . د 

 الالذقیةمقابل مخبر  -
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عوض 
 وعابدین

D4038 561819 0946 / 214858 041 غدد صم وسكري فاطمة أصالن. د 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

D1164 
 نھاد خلیفة . د 

 غدد صم وسكري
041 460757 / 0944 239792 

آذار  ٨شارع 
بناء  -

 ٢الحمامي ط
 الالذقیة

D1131 

 زھیر فضة . د 

 غدد صم وسكري

041 467338 / 0933 327778 

 -ر الشیخضاھ
آذار  ٨مدخل 

مقابل  -
صیدلیة ھشام 

 فاتح

 الالذقیة

D1619 نقابة  401151 0944 / 468868 041 غدد صم وسكري ندى شیخ یوسف . د
 الالذقیة المھندسین 

D5043 

 648279 0955 أمراض روماتیزم كامل حلوم. د

شارع ابي 
فراس 

 -الحمداني 
مقابل الكراج 

 الطابقي

 الالذقیة

D0609 
 460728 041 مفاصل وروماتیزم رزاق حسنعبد ال. د

آذار  ٨شارع 
مقابل غرفة  -

 التجارة 
 الالذقیة

D1264 الشیخضاھر  451776 0992 / 312463 041 مفاصل وروماتیزم جمانة ابراھیم. د- 
 الالذقیة العوینة

D3837 ذقیةالال أذار ٨شارع  552959 0944 / 478834 041 مفاصل وروماتیزم محمد جمیل أحمد . د 

D1117 
 751150 0944 / 468844 041 مفاصل وروماتیزم سوسن سعد. د

 -الشیخضاھر 
 -سوق الصفن 

 بناء نعمة
 الالذقیة

D1227 
 449416 0944 / 468344 041 مفاصل وروماتیزم كاسر الّدو. د

 -الشیخضاھر 
شارع سعد 

 زغلول
 الالذقیة
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D1238 

 012454 0932 / 218650 041 مفاصل وروماتیزم كمال الحایك. د

 -الشیخضاھر 
 ١٤شارع 

 -رمضان 
جانب 

المحافظة 
بناء  -الجدیدة 

 فندق الحیاة

 الالذقیة

D2008 713737 0944 / 211687 041 أمراض المفاصل و العمود الفقري  بدیع اسماعیل األطرش . د 

المغرب 
 - العربي 

مقابل مدیریة 
 الزراعة

 الالذقیة

D4579 جمال منصور. د 

 353657 0944 / 318134 041 أمراض رثویة

شارع 
 -الجمھوریة 
فوق وكالة 
سوزوكي 
 للسیارات

 الالذقیة

D1024 

 850650 0988 / 238283 041 أمراض دم وأورام نبیل برو. د

المنطقة 
الصناعیة 

خلف  -القدیمة 
مبنى 

المحافظة 
 الجدید

 الالذقیة

D1073  ل معاف قسط 453176 0944 / 483444 041 طب عام أحمد جعفر . د
 الالذقیة طریق كسب -

D1946 الالذقیة طرق كسب 655333 041 طب عام ابراھیم سلمى. د 

D1013 

 470079 0933 / 475211 041 طب عام محمد عدنان سمكري. د 

-الشیخضاھر 
شارع یوسف 

بناء  -العظمة 
 الحداد

 الالذقیة

D1189  ع المشرو 684983 0944 / 431511 041 طب عام نجوى الیقة. د
 الالذقیة السابع

D1115  الالذقیةالمشروع  377792 0933 / 435369 041 طب عام ھالة خلیل. د 

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

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


وراء  - السابع 
مدرسة لؤي 

 سلیمة

D1061 
 430820 0944 / 433570 041 طب عام حسن سلیمان. د 

المشروع 
قرب  -الثامن 
 الجنائیة

 الالذقیة

D1114  دوار الشاطئ  318120 0944 / 404250 041 طب عام جابر یوسف. د
 الالذقیة االزرق

D1038 
 433100 0933 / 474093 041 طب عام محمد غالونجي. د 

 -الصلیبة 
شارع المثنى 

 بن حارث
 الالذقیة

D1199 
 -الجندیریة  847266 0933 / 871711 041 طب عام عدنان كامل حمود. د 

 الالذقیة قرب الصیدلیة

D1883 الالذقیة الرمل الشمالي 694662 0933 / 459119 041 طب عام رامز مریشة. د 

D2031 سلیمى زریق.د 
 طب عام

041 466806 / 0944 466807 

 -سوق التجار 
فوق شركة 

 سندس
 الالذقیة

D1995 محمود محمد الصیاد. د 
 طب عام

041 795007 / 0933 605577 

 -سلمى 
الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

D2003 الالذقیة بستان السمكة  391967 0933 / 351831 041 طب عام محمد یاسر ضاما. د 

D1929 توفیق محمد درویش أحمد . د 
 طب عام

041 245012 / 0933 313701 

 -العوینة 
مقابل روضة 

 الكلمة
 الالذقیة

D5065 الالذقیة االدخار 799153 0933 / 552923 043 طب عام اسامة صبوح. د 

D2021 سمیحة صدیق اسرب. د 

 طب عام

041 465448 / 0966 304848 

شارع القوتلي 
مقابل  -

صیدلیة 
 اإلستقامة

 الالذقیة

D3394 597111 0988 / 550279 041 طب عام عبیر یوسف یوسف . د 
اتوستراد 

 الالذقیةحي  -الثورة 
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 المنتزه 

D3386 681568 0944 / 781568 041 طب عام نزیھ صالح حلوم . د 
 -كرسانا 

 الالذقیة طریق كسب

D3422 بسام عزیز قبیلي . د 

 طب عام

041 230229 / 0944 655626 

شارع القوتلي 
جانب  -

صیلیة 
 االستقامة 

 الالذقیة

D3384 سحر باصیل جبور . د 
 طب عام

041 244606 / 0933 655404 

شارع یوسف 
بناء  -العظمة 

 حسن أبو زید
 الالذقیة

D3655 
 -فریة ك 385112 0988 / 558058 041 طب عام بھجت شعبو . د

 الالذقیة الساحة العامة

D3669 
 862331 041 طب عام رضوان ربیب. د

عین الشرقیة 
فوق  -

 الكھرباء
 الالذقیة

D5041 
 729876 0933 / 413907 041 طب أسرة عبیر حنا صباغ. د

المشروع 
شارع  -الثامن 
 الیمن

 الالذقیة

D4771 
 818781 0944 / 351173 041 طب اسرة جمال بكداش. د

ان بست
 -الحمامي 

 ساحة العبد
 الالذقیة

D3442 نوال محمد اسماعیل . د 
 طب اسرة

041 420581 / 0933 291562 

مشروع 
 -األوقاف 

 بنایة الضباط
 الالذقیة

D1116 قرب  -بسنادا  202631 0944 / 420868 041 طب اسرة ابتسام صالح أحمد. د
 الالذقیة الجامع

D1002 

 953917 0944 / 239616 041 طب اسرة ھناء نیصافي

 -الشیخضاھر 
شارع انطاكیة 

خلف ثانویة  -
 -جول جمال 

 بناء جعفر

 الالذقیة

D1005  الالذقیةمشروع  493818 0933 / 418854 041 طب اسرة امنة رجوب. د 
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شریتح جانب 
 المقھى الملكي

D1621 الالذقیة الرمل الشمالي  728307 0933 / 4660077 041 طب اسرة لیلى سالم الشاني. د 
D1404 الالذقیة الشیخ ضاھر 415803 0932 / 351580 041 طب اسرة ولید شعبیة . د 
D3817 الالذقیة الفاخورة  203803 0932 / 853032 041 طب اسرة فاطمة ضاحي اسماعیل . د 

D5243 
 جراحة تجمیلیة وترمیمیة سومر عطاف. د

041 319762 / 0944 479868 

الرمل الشمالي 
شارع  -
 لجمھوریةا

 الالذقیة

            
            

         شبكة أطباء جبلة
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D3441 585242 0944 / 879858 041 صدریة نزار توفیق یونس. د 

قریة  -جبلة 
 -صنوبر 

 قرب المدرسة
 الالذقیة

D2007 634457 0933 / 835335 041 صدریة نبیل أحمد اسماعیل . د 

حي  -جبلة 
بنایة  -العمارة 
 الرضى

 الالذقیة

D1146 
 عبیر جبران. د

 صدریة
041 828822 

دوار  -جبلة 
اول  -العمارة 

  - شارع الفوار 
 الالذقیة

D1205 
 قصي عبود. د

 صدریة
041 804929 / 0932 332112 

الكراج  -جبلة 
بنایة  -القدیم 
 عكو

 الالذقیة

D2050 279095 0933 / 833635 041 صدریة ن حسین مروا. د 

شمال  -جبلة 
 -دوار البلدیة 
أول شارع 
الكراجات 

 القدیم

 الالذقیة

D3440 756264 0944 / 825571 041 صدریة محمد حبیب حسن . د 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة الملعب
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D4671 
 936367 0932 / 800288 041 طب عام ثائر دیبة. د

العمارة  -جبلة 
ع شار -

 الملعب
 الالذقیة

D2052 قصي داوود. د 

 طب عام

041 835855 / 0944 281005 

 -جبلة 
الكراجات 

بنایة  -القدیمة 
 الشیخ بشیر 

 الالذقیة

D4949 557669 0932 / 812987 041 طب عام یاسین محمد محمد. د 
 -جبلة 

 -القطیلبیة 
 دویربعبدة

 الالذقیة

D4958 433715 0955 / 801342 041 طب عام سلیمان صارم. د 

شارع  -جبلة 
الملعب 

بناء  -الجنوبي 
 العمارة

 الالذقیة

D4959 
 قصي محفوض. د

 طب عام
041 808868 / 0933 763548 

شارع  -جبلة 
بناء  -العمارة 

 انس لیلى
 الالذقیة

D4960 ادریس سلیمان. د 
 طب عام

041 803315 / 0933 988090 

شارع  -جبلة 
 -العمارة 

 الشارع العام
 لالذقیةا

D1937 محمد دیب البیریص . د 
 طب عام

041 832200 / 0944 341024 

شارع  -جبلة 
 -أحمد مریود 
 قرب البلدیة

 الالذقیة

D1990 323535 0933 / 803200 041 طب عام حسن خالد زیات . د 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة خالد بن الولید 

D3395 520384 0933 / 860466 041 طب عام فایز عباس . د 
بیت  -جبلة 

 الالذقیة یاشوط

D3389 أمجد علي عثمان . د 
 طب عام

041 820474 / 0999 199416 

العمارة  -جبلة 
جانب تكسي  -

 المدینة
 الالذقیة

D3859 681766 0944 / 331926 041 طب عام علي عبد اهللا. د 
المشروع 

 الالذقیةجانب  -الثامن 
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صیدلیة شادي 
 محمد

D3375 لدین زینوبشار تاج ا. د 
 طب عام

041 879699 / 0956 386697 

صنوبر جبلة 
طریق جبلة  -

 الالذقیة القدیم
 الالذقیة

D3653 وادي  -جبلة  743763 0932 / 881341 041 طب عام اسامة صبح. د
 الالذقیة القلع

D3665 

 700938 0933 / 801784 041 طب عام حسن علي ابراھیم. د

 -جبلة 
الكراجات 

 فوق -القدیمة 
صیدلیة 
 طریف

 الالذقیة

D3825 الالذقیة جبلة  439424 0944 / 805958 041 طب عام قیس علي علي . د 
D1988 الالذقیة القطیلبیة 451877 0933 / 745955 041 طب عام خضر عیسى علي . د 

D5005 812124 0988 / 812124 041 طب عام احمد علي ابراھیم. د 

 -جبلة 
 - القطبلیة 

 دویربعبدة
 الذقیةال

D5225 الالذقیة السخابة 975784 0932 / 745531 041 طب عام شادي سعید. د 

D1411 206407 0993 / 805771 041 عصبیة سفیرة غدیر. د 

ساحة _جبلة
غرب _العمارة

 تكسي المدینة
 الالذقیة

D1173 
 759432 0933 / 831690 041 عصبیة لؤي محمود. د 

العمارة  -جبلة 
بجلنب  -

 ینةتكسي المد
 الالذقیة

D2060 الالذقیة جبلة  608920 0933 عصبیة عالء عباس سلمان . د 

D1950 239491 0944 / 826460 041 عصبیة ھالة ابراھیم سعید . د 
ساحة  -جبلة 

 الالذقیة الكراج القدیم 

D3398 046660 0991 / 805771 041 عصبیة أحمد یاسین داوود . د 
غرب  -جبلة 

 ذقیةالال تكسي المدینة 

D5261 928949 0955 / 891155 041 عصبیة فاتن نفلة. د 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة العمارة
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D1046 
 252505 0932 / 833704 041 أذن أنف حنجرة فایز العلوني . د 

العمارة  -جبلة 
بناء األخاء  -

 العربي
 الالذقیة

D1019 
 660085 0955 / 824957 041 أذن أنف حنجرة منذر كاسو . د 

شارع -جبلة 
العمارة 
 الرئیسي

 الالذقیة

D0809 

 238590 0944 / 823021 041 أذن أنف حنجرة خالد معتوق. د

شارع  -جبلة 
العمارة شمال 

 - دوار العلبي 
فوق مختبر 

یونس للتحالیل 
 الطبیة

 الالذقیة

D0807 
 500791 0933 / 830564 041 أذن أنف حنجرة سھیل نوفل. د

شارع  -جبلة 
الملعب 

 نوبيالج
 الالذقیة

D1415 الالذقیة جبلة  626244 0955 / 823300 041 أذن أنف حنجرة یاسر محمد علي . د 

D1919 804855 041 أذن أنف حنجرة بشار داوود . د 
 -جبلة  

 الالذقیة الكراج القدیم

D1920 الالذقیة العمارة  -جبلة  233091 0944 / 824142 041 أذن أنف حنجرة سھیل ربیب. د 

D1965 فراس محمد سلیمان . د 
 أذن أنف حنجرة

041 831266 / 0933 201282 

عرب  -جبلة 
قرب  -الملك 
 الجامع

 الالذقیة

D1948 620332 0944 / 832332 041 أذن أنف حنجرة تیسیر محمد توفیق البیریص . د 
ساحة  -جبلة 
 الالذقیة البلدیة

D3401 439471 0955 / 821790 041 أطفال حلى أحمد . د 

العمارة  -جبلة 
الشارع  -

 الرئیسي
 الالذقیة

D1234 
 516389 0933 / 804441 041 أطفال ھیثم أسعد . د 

شمال  -جبلة 
دوار العمارة 

 بناء األطباء -
 الالذقیة

D1077  العمارة  -جبلة  805037 0933 / 826488 041 أطفال أیمن علي الخاروف . د
 الالذقیةقرب بنایة  -
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 السید

D1106 

 215483 0944 / 821547 041 أطفال محمد سیف الدین عبد الكریم. د 

دوار  -جبلة 
بنایة  -العمارة 

 -سیف الدین 
 طابق أرضي

 الالذقیة

D1165 

 496722 0966 / 802371 041 أطفال رابعة خضور . د 

شارع  -جبلة 
 -الحبیبات 

البناء 
المالصق 

لجمعیة الطرق 
بناء بدر  -

 فطوم

 الالذقیة

D3836 661523 0962 / 552510 041 أطفال یوسف ابراھیم دیاب . د 
المشروع 

 الالذقیة الثاني 

D1233 
 845989 0932 / 802459 041 أطفال سامر علي عیسى . د 

العمارة  -جبلة 
بناء اإلخاء  -

 العربي
 الالذقیة

D1911 804855 041 أطفال غروب درویش. د 
الكراج  -جبلة 
 الالذقیة القدیم 

D1945 457908 0933 / 831571 041 أطفال أحمد محمد رستم . د 
قرب  -جبلة 
 الالذقیة البلدیة

D3369 653511 0944 / 831661 041 أمراض الكلیة علي أحمد مسعود . د 
الكراج  -جبلة 
 الالذقیة القدیم

D3410 395398 0944 / 832934 041 جراحة بولیة وتناسلیة  یاسر علي اسماعیل . د 

مال ش -جبلة 
ساحة شباط 

بناء  -=
 سوریا 

 الالذقیة

D1147 
 بسام بسیتون . د 

 جراحة بولیة وتناسلیة 
041 803397 / 0933 814319 

جانب  -جبلة 
دوار العمارة 

 شارع العبارة-
 الالذقیة

D2049 448124 0955 / 833032 041 جراحة بولیة وتناسلیة  الھام طرموش 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة العمارة 
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D1982 الالذقیة جبلة  429819 0944 / 800819 041 جراحة بولیة وتناسلیة  محمد ابراھیم رحال 

D5030 
 خلدون شحادة. د

 جراحة بولیة وتناسلیة 
041 805232 / 0932 979164 

شارع  -جبلة 
بناء  -الجیبات 
 المعلمین

 الالذقیة

D1228 

 567557 0933 / 833139 041 جراحة عامة  فائز عطاف . د 

 -جبلة  
الكراجات 

 -القدیمة 
جانب حلویات 

 السلطان

 الالذقیة

D0820 

 712281 0955 / 833437 041 جراحة عامة  كریم محمود عیسى. د

العمارة  -جبلة 
الشارع  -

الرئیسي 
غرب مشفى 

بناء  -األسعد 
 مرھج

 الالذقیة

D1912 مصطفى بدیع بصیص 
 جراحة عامة 

041 802952 / 0932 423556 

العمارة  -جبلة 
شمال بنایة  -

 الرضى
 الالذقیة

D1913 حسین علي 
 جراحة عامة 

041 837599 / 0944 505105 

شارع  -جبلة 
الملعب 
 الجنوبي

 الالذقیة

D1914 918918 0988 / 803440 041 جراحة عامة  كمال زلف. د 
ساحة  -جبلة 

 الالذقیة العمارة

D1967 عمار حسن یعقوب أغا . د 
 جراحة عامة 

041 803065 / 0933 442345 

ساحة  -جبلة 
بناء  -السینما 

 ٣ناصر ط
 الالذقیة

D1968 جمیل حبیب علي . د 
 جراحة عامة 

041 813438 / 0944 617997 

مقابل  -جبلة 
المدرسة 
 االبتدائیة

 الالذقیة

D1972 390566 0932 / 830502 041 جراحة عامة  سراج سعد الدین عبد اهللا .د 
العمارة  -جبلة 

 الالذقیة بناء األطباء  -

D3818 الالذقیة -جبلة  421324 0933 / 824086 041 جراحة عامة فواز خیرو أت . د 
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 الجبیبات 

D5170 0944641659 / 558959 041 جراحة عامة رامي شامیة. د 
المشروع 

 الالذقیة السابع

D0313 
 476670 041 جراحة عامة سمیر اسكیف. د

الشیخ ضاھر 
بنایة  -

 افاألوق
 الالذقیة

D1263 

 علي محمود یوسف. د 

 جراحة عظمیة 

041 809936 / 0988 853545 

شارع  -جبلة 
العمارة 

 -الرئیسي 
بناء اإلخاء 

 - العربي 
 الطابق األول

 الالذقیة

D2039 313731 0933 / 826599 041 جراحة عظمیة  محمود بكري . د 

ساحة  -جبلة 
بنایة  -البلدیة 
 ناصر

 الالذقیة

D1169 

 باسل القاضي. د 

 جراحة عظمیة 

041 838660 / 0933 129529 

زاویة  -جبلة 
الملعب 
الشرقیة 
 الجنوبیة

 الالذقیة

D1269 

 جھاد رحمون. د 

 جراحة عظمیة 

041 809192 / 0933 760388 

شارع  -جبلة 
 -العمارة 

مقابل الفرع 
الرئیسي لبن 

 الحموي 

 الالذقیة

D1003 
 أكثم خضور . د 

 یة جراحة عظم
041 807405 / 0944 525268 

دوار  -جبلة 
بناء  -العمارة 
 االطباء

 الالذقیة

D3819 الالذقیة جبلة  258674 0935 جراحة عظمیة  جابر حبیب الورعة . د 

D1202  الكراج  -جبلة  324204 0944 / 826663 041 جراحة عظمیة  عصام اسماعیل . د
 الالذقیة القدیم

D3464 838530 041 حة عظمیة جرا آصف أحمد. د 
العمارة  -جبلة 

 الالذقیة بناء األطباء -
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D3382 987354 0933 / 773889 041 جراحة عظمیة  أحمد محمد علي. د 

العمارة  -جبلة 
مقابل الكوخ 

 الیاباني
 الالذقیة

D5259 
 جراحة عظمیة عمار عزیز أحمد. د

041 890577 / 0988 839564 

شارع  -جبلة 
بناء  -الملعب 

 باطش
 الالذقیة

D5275 محمد محسن صبوح. د 
 جراحة عظمیة

041 800454 / 0938 122065 

شارع  -جبلة 
العمارة 
 الرئیسي

 الالذقیة

D1997 851330 0932 / 820818 041 عینیة احالم ھاشم محمود. د 

مركز  -جبلة 
قرب  -المدینة 

 الملعب البلدي
 الالذقیة

D3812 الالذقیة جبلة  495249 0932 / 803164 041 عینیة ابراھیم محمد سنكري . د 
D1891 الالذقیة جبلة  678564 0933 / 822732 041 عینیة عبد المعین عمیش. د 

D1026 

 عفراء اسماعیل . د 

 عینیة

041 806166 / 0944 870738 

العمارة  -جبلة 
شرق مشفى  -

األسعد 
 الجراحي

 الالذقیة

D1156 
 مھى محمد . د 

 عینیة
041 803397 / 0933 341364 

جانب  -جبلة 
دوار العمارة 

 بناء العبارة -
 الالذقیة

D1098 

 مھند ابراھیم . د 

 عینیة

041 807094 / 0944 937735 

العمارة  -جبلة 
شارع ابن  -

فوق  -النفیس 
المؤسسة 

 االستھالكیة

 الالذقیة

D1171 

 قحطان جلول. د 

 عینیة

041 468140 / 0933 323352 

ضاحیة  -جبلة 
 - ابیات الط

بنایات 
االسكان 
 العسكري

 الالذقیة

D3409 الالذقیةشارع  -جبلة  599088 0933 / 825820 041 عینیة لمیاء عبد اهللا الراھب . د 
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العمارة 
 الرئیسي 

D5224 الالذقیة القنجرة 018424 0934 / 481992 041 عینیة سمیح معال. د 
D4035 الالذقیة جبلة 231129 0968 / 800406 041 جلدیة نھى جركس. د 

D1936 508228 0944 / 835324 041 جلدیة وضاح الحاج جمعة. د 
العمارة  -جبلة 

 الالذقیة ساحة البلدیة -

D3449 967236 0933 / 822883 041 جلدیة عبد اهللا الخیر . د 
العمارة  -جبلة 

 الالذقیة بناء قوجة -

D1110  ساحة  -جبلة  143180 0999 / 828628 041 غدد صم وسكري جمانة عبد الكریم . د
 الالذقیة العمارة

D3444 305169 0933 / 261097 041 غدد صم وسكري طاھر یوسف محمد . د 
الكراج  -جبلة 
 الالذقیة القدیم 

D4961 802743 0956 غدد صم وسكري محمد أحمد داؤد. د 
شارع  -جبلة 

بناء  -العمارة 
 االخاء العربي

 الالذقیة

D1932 الالذقیة العمارة -جبلة  321003 0933 / 831789 041 داخلیة محمد علي  زھیر. د 

D1161 

 منیر الجردي . د 

 داخلیة

041 803032 / 0933 832052 

شارع  -جبلة 
 - ابن سینا 

مقابل 
المؤسسة 

 االستھالكیة

 الالذقیة

D1893 316095 0944 / 825007 041 داخلیة محمد قصي حسین الخلیل. د 

دوار  -جبلة 
بناء  -العمارة 
 ٣ط  -سوریا 

 الالذقیة

D4204 
 686015 0933 / 230608 041 قلبیة لؤي خلیلو. د

 -الشیخ ضاھر
شارع القوتلي 

 بناء اسرب -
 الالذقیة

D1207 

 208905 0933 / 825588 041 قلبیة بسام غانم . د 

دوار  -جبلة 
 -العمارة 

جانب تكسي 
 المدینة

 الالذقیة
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D2033 234273 0944 / 823973 041 قلبیة ماعیلمعن شفیق اس. د 
شارع  -جبلة 
 الالذقیة البلدیة

D4297 الالذقیة جبلة 297597 0933 / 801032 041 قلبیة علي عطیة. د 

D2009 نسیم ابراھیم حسن. د 
 قلبیة

041 838054 / 0991 588308 

دوار  -جبلة 
 -العمارة 

 مقابل ادیداس
 الالذقیة

D1865 324015 0933 / 828512 041 قلبیة استامبولي  أحمد محمد عابد. د 
مقابل  -جبلة 
 الالذقیة البلدیة

D1130  ساحة  -جبلة  511094 0933 / 835637 041 قلبیة موفق مكیة . د
 الالذقیة البلدیة

D1419 الالذقیة جبلة  237352 0933 / 837352 041 قلبیة محمود علي حسن . د 

D1953 674813 0944 / 426344 041 و عنق رأس جمیل نوح العسلي . د 
كراج  -جبلة 
 الالذقیة قدیم 

D2011 644401 0933 / 835645 041 مفاصل و عمود فقري  فاتن عطاف. د 

 -جبلة 
الكراجات 

 القدیمة 
 الالذقیة

D1104 

 412499 0933 / 833487 041 نسائیة وتولید أمین اسبر. د 

العمارة  -جبلة 
شارع  -

بناء  -الرشید 
٢٥ 

 الالذقیة

D3821 الالذقیة جبلة  339859 0933 / 822292 041 نسائیة وتولید عدنان محمد أنیس یونس . د 
D3832 الالذقیة جبلة  832975 0955 / 802715 041 نسائیة وتولید عیسى عبود دونا . د 

D1184 

 315561 0944 / 823729 041 نسائیة وتولید فاطمة جبور. د 

مقابل  -جبلة 
 ملبوسات

شارع  - ٤٠٠
خالد بن الولید 

بناء حاج  -
 ابراھیم

 الالذقیة

D0985 
 814924 0933 / 800958 041 نسائیة وتولید غیثاء فاتي . د 

شارع  -جبلة 
الملعب 

 -الجنوبي 
 الالذقیة
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مقابل دوار 
 األشعة

D1137 

 376780 0933 / 829530 041 نسائیة وتولید طالل مھنا . د 

العمارة  -جبلة 
ع الشار -

 -الرئیسي 
مقابل صیدلیة 
 بھجت نصور

 الالذقیة

D1020 الالذقیة جبلة 428957 041 نسائیة وتولید أروى محمد. د 

D0975 
 455987 0933 / 835496 041 نسائیة وتولید میثاق موسى . د 

الكراج  -جبلة 
فوق  -القدیم 

 صیدلیة سكیف
 الالذقیة

D1402 الالذقیة جبلة  244558 0932 / 823975 041 نسائیة وتولید منذر محمد عبود. د 
D1401 الالذقیة جبلة  500260 0933 / 823975 041 نسائیة وتولید میساء یوسف حمدان . د 
D1889 الالذقیة جبلة  834005 0993 / 821166 041 نسائیة وتولید علي ابراھیم. د 
D1890 الالذقیة جبلة  204019 0944 / 802020 041 نسائیة وتولید أیمن أحمد یونس. د 

D1976 نبال محمد طالب. د 
 نسائیة وتولید

041 808972 / 0944 922056 

ساحة  -جبلة 
بناء  -السینما 
 ناصر

 الالذقیة

D1993 زھراء عبد الرحمن البیطار . د 

 نسائیة وتولید

041 825015 / 0933 766142 

جمعیة  -جبلة 
 -المعلمین 
المشروع 

 األول

 الالذقیة

D1977 ثم اسكندر یوسفھی. د 
 نسائیة وتولید

041 831936 / 0944 334013 

شارع  -جبلة 
الشیخ صالح 

 العلي
 الالذقیة

D2018 678550 0933 / 837505 041 نسائیة وتولید أحمد عبد الكریم علي . د 
الكراج  -جبلة 
 الالذقیة القدیم

D1984 الالذقیة جبلة  241395 0944 / 772366 041 نسائیة وتولید تیسیر عزو حویجة . د 

D3379 میمون حسین عبد الحمید . د 
 نسائیة وتولید

041 809709 / 0988 564050 

العمارة  -جبلة 
مقابل  -

المؤسسة 
 الالذقیة
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 االستھالكیة

D3407 439366 0933 / 807936 041 نسائیة وتولید میساء أحمد حبیب. د 
جنوب  -جبلة 

 الالذقیة الملعب البلدي

D3417 یفة تامر مي خل. د 

 نسائیة وتولید

041 837434 / 0933 968740 

الزاویة  -جبلة 
الجنوبیة 
الشرقیة 

 للملعب البلدي

 الالذقیة

D3416 الالذقیة العمارة -جبلة  473690 0933 / 823815 041 نسائیة وتولید معین محمد منیر عباس. د 

D3447 سمیر محمد محمود. د 

 نسائیة وتولید

041 825868 / 0944 533555 

 -جبلة 
 -القطیلبیة 

جانب مخفر 
 الشرطة

 الالذقیة

D3436 زھیر ابراھیم سعود . د 
 نسائیة وتولید

041 831226 / 0944 305502 

العمارة  -جبلة 
الشارع  -

 الرئیسي
 الالذقیة

D2552 شارع  -جبلة  408030 0933 / 832222 041 نسائیة وتولید فواز اسعد. د
 الالذقیة العمارة

D5129 الالذقیة العمارة -جبلة  608919 0988 / 800282 041 نسائیة وتولید سامر محرز نداف. د 

D5130 624033 0932  / 800589 041 نسائیة وتولید حنان وفیق سلطان. د 
شمال  -جبلة 

 الالذقیة دوار العمارة

D4425 269427 0944 / 826190 041 نسائیة وتولید سمیر عبد اهللا. د 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة لعمارةا

D5134 شارع  -جبلة  183795 0955 / 825879 041 نسائیة وتولید ایفلین احمد. د
 الالذقیة الملعب البلدي

D5169 397274 0933 نسائیة وتولید ثائر مخلوف. د 
شارع  -جبلة 

 الالذقیة التضامن

D4510 
 295395 0933 / 890231 041 نسائیة وتولید ثناء فاضل. د

عمارة ال -جبلة 
مقابل  -

 سیریاتل
 الالذقیة

D5188 205182 0955 / 838787 041 نسائیة وتولید كنان محسن منصور. د 
العمارة  -جبلة 

 الالذقیةدخلة جامع  -
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 الحسین

D5228 فاطمة اسماعیل. د 

 نسائیة وتولید

041 829054 / 0933 663054 

الكراجات 
فوق  -القدیمة 
صیدلیة 
 طریفي

 الالذقیة

D4729 

 616563 0944 / 826588 041 ھضمیة علي محمد خضور .د

شارع  -جبلة 
 -الملعب 

شمال ساحة 
بناء  -العمارة 
سوریا 

 البردعي

 الالذقیة

D0719 
 289247 0944 / 832655 041 ھضمیة عدنان زرزر. د

دوار  -جبلة 
بنایة  -البلدیة 
 الرضى

 الالذقیة

D1412 الالذقیة جبلة  572867 0991 / 804818 041 ھضمیة أكرم ندیم علي . د 

D1916 353041 0999 / 822711 041 ھضمیة حسین درویش. د 

ساحة  -جبلة 
فوق  -البلدیة 

 بن العلبي
 الالذقیة

D4990 الالذقیة جبلة 412801 0933 ھضمیة احمد ابراھیم علي. د 

D5227 
 ھضمیة لبانة اسعد. د

041 826838 / 0934 232710 

 -العمارة 
شارع ابن 

 سینا
 الالذقیة

            
            

         شبكة أطباء القرداحة
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D1809 
 305507 0944 / 844360 041 داخلیة عادل سلیم بربر. د

 -القرداحة 
جانب 

 الكھرباء
 الالذقیة

D1812 القرداحة  134606 0933 / 843460 041 داخلیة طارق جزعة. د- 
 الالذقیةالشارع 
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 الرئیسي
D2058 الالذقیة طریق البسیط 428793 0944 / 654093 041 داخلیة جرجس جمیل زریق.د 

D3367 617456 0944 / 845383 041 داخلیة  دوالت أحمد . د 

 -القرداحة 
مفرق 

 - النواصرة 
فوق صیدلیة 

 عمار علي

 الالذقیة

D1811 
 266542 0933 / 840412 041 أطفال سھیل مخلوف. د

 -القرداحة 
الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

D3380 808388 0932 / 848533 041 جراحة عامة أیمن علي غصنة. د 

 -القرداحة 
الشارع 

 -الرئیسي 
فوق مطعم 
 فراید ماستر

 الالذقیة

D5094 
 568754 0932 / 854174 041 جراحة عامة احمد جمیل ناصر. د

 -القرداحة 
 -الفاخورة 

 بستان البركة
 الالذقیة

D3451 876083 0944 / 845375 041 نسائیة وتولید رویدة حلوم. د 

 -القرداحة 
شارع البرید 

بناء  -القدیم 
 الشیخ

 الالذقیة

D1808 
 513167 0944 / 813617 041 نسائیة وتولید محسن غازي أحمد. د

 -القرداحة 
حرف 

 المسیترة
 الالذقیة

D3456 525116 0944 / 845375 041 یة وتولیدنسائ عمار یوسف. د 

 -القرداحة 
شارع البرید 

بناء  -القدیم 
 الشیخ

 الالذقیة

            
         شبكة الصیدلیات
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Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0946 344174 0949 / 467176 041 نوح ابو الشمالت. د صیدلیة نوح ابو الشمالت 
شارع 

 الالذقیة الجمھوریة

P0198 

 679775 0932 / 554597 041 ھال دیبة . د صیدلیة ھال دیبة

مشروع 
 -شریتح 

شارع بني 
غازي مقابل 
 روضة الباسل

 الالذقیة

P0865 539953 0933 / 826373 041 ایمان خضور. د صیدلیة ایمان خضور 
 - بستان الباشا 
 الالذقیة طریق جبلة

P0948 335486 0933 / 554645 041 فاتن محمد منصور. د محمد منصور صیدلیة فاتن 

المشروع 
مقابل  - السابع 

مدخل مشفى 
تشرین 

الجامعي 
 الالذقیة الرئیسي

P0950 الالذقیة البھلولیة 147536 0937 نور جمیل رجوب. د صیدلیة نور جمیل رجوب 
P0951 الالذقیة البھلولیة 717256 0932 / 785188 041 اداد امین نصور. د صیدلیة اداد امین نصور 

P0926 
 322977 0955 / 322977 041 ماھر داؤد. د صیدلیة ماھر داؤد

دعتور 
 -مسرخو 

 العبارة
 الالذقیة

P0484 الالذقیة الزراعة 658263 0947 / 422239 041 نغم سعد. د صیدلیة نغم سعد 

P0877 

 500590 0988 / 441566 041 منال یونس. د صیدلیة منال یونس

استراد 
 -الجامعة 

 -شارع حلب 
مقابل موقف 

 الالذقیة اسبیرو

P0726 214592 041 ماویة رزوق. د صیدلیة ماویة رزوق 

شارع المغرب 
 - العربي 

مقابل مدیریة 
 الالذقیةالتامینات 
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 االجتماعیة
P0728 الالذقیة الشیخ ضاھر 500275 0933 / 237353 041 یوسف سعید. د صیدلیة یوسف سعید 
P0913 الالذقیة مشقیتا 775684 041 حسام بالل. د صیدلیة حسام بالل 

P0914 

 243398 041 رمیل غد. د صیدلیة رمیل غدا

الشیخ ضاھر 
الریجة  -

 -القدیمة 
شارع ابو 

فراس 
 الحمداني

 الالذقیة

P0725 
 981899 0933 / 441589 041 یاسر سلیمان. د صیدلیة یاسر سلیمان

المشروع 
ب قر - السابع 

 الالذقیة صالة تشرین

P0845  500276 0933 / 451258 041 نبیل جعبري . د صیدلیة نبیل جعبري 

شارع 
 -الجمھوریة 
قرب جسر 

 الالذقیة المشاة 

P0844  428101 041 وفاء قنجراوي . د صیدلیة وفاء قنجراوي 

الشاطئ 
 -األزرق 
 الالذقیة الدوار 

P0839 

 666657 0933 / 457024 041 إیاد علي . د صیدلیة إیاد علي 

شارع 
 -الجمھوریة 

مقابل مفرق 
معھد 

 الالذقیة الصناعي 

P0621 469066 0933 / 550073 041 علي كحیلة. د صیدلیة علي كحیلة 

 - الالذقیة 
ساحة الحمام 

 الالذقیة الرئیسیة
P0631 لالذقیةا الرمل الشمالي 533640 0933 / 330358 041 احمد مھنا. د صیدلیة احمد مھنا 

P0887 الالذقیة  006881 0932 / 783423 041 طارق دیوب. د صیدلیة طارق دیوب - 
 الالذقیة كرسانا

P0895 الالذقیةاوتوستراد  555651 041 ھنادي خیر بك. د صیدلیة ھنادي خیر بك 
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 -الجامعة 
مقابل مشفى 

تشرین 
 الجامعي

P0628 الالذقیة فةصلن 879770 0988 سمیا ضاھر.د صیدلیة سمیا ضاھر 

P0821 305599 0955 / 323287 041 رزان مرتضى. د صیدلیة رزان مرتضى 

دعتور بسنادا 
طریق  -

 الالذقیة المزار

P0047 
 468584 041 نور مرعي. د صیدلیة نور مرعي

 - شارع بغداد 
مقابل بنك 

 الالذقیة بیمو 

P0574 664243 041 نھاد مشقوق. د صیدلیة نھاد مشقوق 
مشیرفة 

 الالذقیة اموك الس

P0596 581651 0944 / 329293 041 صفوان سالمة. د صیدلیة صفوان سالمة 

 -حارة الدن 
جانب مكتب 

 الالذقیة المختار

P0099 
 441425 041 أیھم خیر بك. د صیدلیة خیر بك

مشروع 
 -شریتح 

 الالذقیة شارع الكویت

P0100 
 219217 041 كامیلیا دونا. د صیدلیة كامیلیا دونا

شارع زكي 
 - األرسوزي 
 الالذقیة حي السجون

P0101 

 219051 041 جورج دونا. د صیدلیة جورج دونا

 - مبنى الشیخ 
مقابل الباب 

الشرقي 
للمشفى 

 الالذقیة العسكري

P0103 

 372102 041 رنا حمزة. د صیدلیة رنا حمزة

منطقة 
 - الطابیات 

شارع الحرش 
 الالذقیة حي القصور -

P0109 الالذقیة -الشیخضاھر  500155 0933 / 240441 041 مفید علو. د علو صیدلیة مفید 
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بدایة شارع 
بناء  -القوتلي 

 زربا

P0133 
 677773 0933 / 236192 041 دارین خوري. د صیدلیة دارین خوري 

نھایة شارع 
نزلة  -انطاكیة 

 الالذقیة فرن أم العبد

P0142 

 441991 0932 / 211178 041 حسن سلمان. د صیدلیة حسن سلمان

الشیخ ضاھر 
شارع  -

 -بیروت 
مقابل بن 
بناء  -الشریف 

 الالذقیة الشما

P0143 

 584184 0933 / 466027 041 ألبیر الیاس. د صیدلیة ألبیر الیاس

حي األمیركان 
شارع  -

بناء  - المتنبي 
 الالذقیة األحمر

P0134 

 747157 0944 / 236887 041 یارا قناب عائدة. د صیدلیة یارا قناب عائدة

 - حي السجن 
الشارع 
الفرعي 

المقابل لمدخل 
سریة حفظ 

 الالذقیة األمن والنظام

P0147 الصلیبة  468518 041 دیما شامي. د صیدلیة دیما شامي- 
 الالذقیة شارع بغداد

P0149 
 515233 0933 / 458351 041 ساندرا ورد. د صیدلیة ساندرا ورد

 ٨ -الكاملیة 
بناء  -آذار 
 الذقیةال كیش

P0150 
 461636 041 نورا أورفھ لي. د صیدلیة نورا أورفھ لي

 -الصلیبة 
بناء  -القوتلي 
 الالذقیة أدیداس

P0146 الشیخ ضاھر  399190 0933 / 4874270 041 بشار بالوش. د صیدلیة بشار بالوش
 الالذقیةشارع  -
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یوسف العظمة 
 بناء جعفر -

P0174 الشیخضاھر  419124 0944 / 464124 041 شروق عبود. د صیدلیة شروق عبود- 
 الالذقیة شارع انطاكیة

P0172 

 764638 0933 / 244343 041 نادر الشریقي. د صیدلیة نادر الشریقي

 -الشیخضاھر 
 -العوینة 

مقابل وكالة 
تویوتا 

 الالذقیة للسیارات

P0177 

 720820 0933 / 474396 041 سامیا عیسى. د صیدلیة سامیا عیسى

شارع  نھایة
( المتنبي 

 - ) االمریكان 
مقابل 

ملبوسات 
 الالذقیة الشام

P0180 حي الدعتور  426532 0944 / 322785 041 رشا قاسم. د صیدلیة رشا قاسم- 
 الالذقیة طریق المزار

P0179 اتستراد  439578 0933 / 3380310 041 خلدون محفوض. د صیدلیة خلدون محفوض
 الالذقیة الجمھوریة

P0191 

 773223 0955 / 213337 041 ھیالنة دكر. د دلیة ھیالنة دكرصی

 -طوق البلد 
شارع المغرب 

قرب  - العربي 
 الالذقیة المالیة

P0194 
 374046 0955 / 314776 041 رنا حلوم. د صیدلیة رنا حلوم

حارة علي 
طریق  -جمال 

 الالذقیة عام الدعتور

P0348 423186 041 نضال ابراھیم. د صیدلیة نضال ابراھیم 

 -ضاحیة بوقة 
بعد القیادة 

 الالذقیة البحریة

P0195 668166 0944 / 437798 041 رنا دیوب. د صیدلیة رنا دیوب 

ضاحیة 
 -تشرین 

 الالذقیةشارع الثورة 
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جانب  -
 النفوس 

P0350 467122 041 فایز فاضل. د صیدلیة فایز فاضل 

شارع 
 -الجمھوریة 

 الالذقیة قرب الكازیة
P0353 الالذقیة الشیخ ضاھر 709614 0933 / 242431 041 عبیر فویتي. د دلیة عبیر فویتيصی 
P0354 الالذقیة الشیخ ضاھر 434454 0933 / 460621 041 غسان البیطار. د صیدلیة غسان البیطار 

P0363  349626 0988 / 455736 041 عھد خدام. د صیدلیة عھد خدام 

 -ساحة حلوم 
جانب جامع 

 الالذقیة ر االمام جعف
P0364  الالذقیة شارع بیروت 371616 0944 / 217682 041 فراس الكوسا. د صیدلیة فراس الكوسا 

P0362 476555 041 ایاد وریدة. د صیدلیة ایاد وریدة 
مقابل مبنى 

 الالذقیة القصر البلدي

P0324 641694 0944 / 239501 041 شادي عابدین . د صیدلیة شادي عابدین 
مغرب شارع ال

 الالذقیة جانب المالیة -
P0358 الالذقیة مشروع الزین 456989 041 حسام الدین بركات . د صیدلیة الزین 

P0360 ضاحیة  860085 0932 / 446508 041 یحیى عبد اهللا. د صیدلیة یحیى عبد اهللا
 الالذقیة تشرین

P0344 

 088033 0988 / 360090 041 كامل عكو. د صیدلیة كامل عكو 

كورنیش ال
 -الجنوبي 

شارع 
 الالذقیة الكورنیش

P0359 
المشروع  632362 0933 / 436120 041 سامیة ضاھر. د صیدلیة سامیة ضاھر

 الالذقیة السابع

P0422 
 967060 0932 / 358835 041 روال رمضان. د صیدلیة ھناء رمضان

طریق الحرش 
شارع  -

 الالذقیة العروبة

P0437 

 436549 0991 / 318560 041 سیلفا ابراھیم. د صیدلیة سیلفا ابراھیم

شارع 
 -الجمھوریة 
قرب كازیة 

 الالذقیة حیدرة
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P0435 
 775363 0932 / 796439 041 منذر أزھري. د صیدلیة منذر حسین ازھري

الساحة 
 -الرئیسیة 

 الالذقیة سلمى

P0432 الضاحیة  282520 0932 / 538786 041 عال احمد زین الدین. د صیدلیة عال زین الدین
 الالذقیة الجنوبیة

P0680 
 469655 041 سمر الشریقي. د صیدلیة سمر الشریقي

اذار  ٨شارع 
قرب قادة  -

 الالذقیة الشرطة 
P0482 الالذقیة حي القدس  553733 0944 / 358559 041 عمار عمر. د صیدلیة عمار عمر 
P0431 الالذقیة العوینة 494897 0988 / 234955 041 جنى حداد. د صیدلیة جنى حداد 

P0481 
 657653 0944 / 241854 041 روال جابر رومیة. د صیدلیة روال جابر رومیة

 - حي السجن 
شارع المغرب 

 الالذقیة العربي

P0485 
 464241 0933 / 457306 041 صبا بیلونة. د صیدلیة صبا محمد بیلونة

الرمل الشمالي 
شارع زكي  -

 الالذقیة االرسوزي

P0483 عین ام  704447 0944 / 231203 041 ماریا یونس محمد. د لیة ماریا محمدصید
 الالذقیة ابراھیم

P0527 

 331102 0944 / 764089 041 فیصل دیب. د صیدلیة فیصل دیب

اوتوستراد 
 -القرداحة 

مقابل جسر 
 الالذقیة المطار

P0504 
 245884 0947 / 446297 041 ھالة الشمالت. د صیدلیة ھالة الشمالت

المشروع 
مقابل  - السابع 
 الالذقیة الحدیقة

P0528 

 313320 041 ھال تقال. د صیدلیة ھال تقال

الرمل الشمالي 
شارع  -

غسان 
 الالذقیة حرفوش

P0676 
 242556 041 لمیس جدید. د صیدلیة لمیس جدید

الریجة القدیمة 
شارع ابي  -

 الالذقیةفراس 
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 الحمداني 

P0424 968650 0933 / 465673 041 سمر ابو رحمة .د صیدلیة سمر ابو رحمة 

شارع 
 - االمیركان 

مقابل مدیریة 
االتصاالت 

السلكیة 
 الالذقیة والالسلكیة

P0691 695404 0944 / 331975 041 انس عطیة. د صیدلیة انس عطیة 

اتوستراد 
مفرق  -الثورة 

 -الدعتور 
قرب جامع 

الخلفاء 
 الالذقیة الراشدین

P0679 423749 041 فداء حمیرة. د یرةصیدلیة فداء حم 

المشروع 
 - السابع 

 -طریق بوقا 
مقابل مصبغة 

الیمامة 
 الالذقیة البیضاء

P0529 

 245601 041 رنا نظام الدین. د صیدلیة رنا نظام الدین

شارع 
 -بورسعید 

تفریعة جامع 
 الالذقیة حوریة

P0719 555942 041 نزار رسالن. د صیدلیة نزار رسالن 

المشروع 
جانب  -امن الث

النفوس 
 الالذقیة الجدیدة

P0718 233447 041 محمد احمد. د صیدلیة محمد احمد 

شارع فرع 
 - المرور 

مقابل 
 الالذقیة البانوراما

P0713 الالذقیةمشروع  420077 041 ریم محمود. د صیدلیة ریم محمود 

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

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


 - الزراعة 
 قرب الحدیقة

P0753 734957 0944 / 553120 041 رانیا نیقوال. د صیدلیة رانیا نیقوال 

مشروع 
 -الریجي 

قرب مقھى 
 الالذقیة الملكي

P0754 المشروع  444584 041 ھنادي سعود. د صیدلیة ھنادي سعود
 الالذقیة الثامن

P0755 الالذقیة مشروع البعث 815479 0932 / 552508 041 رھام الكنج. د صیدلیة رھام الكنج 

P0769 265086 0944 / 316210 041 حمدیاسر م. د صیدلیة یاسر محمد 
 -الدعتور 

 الالذقیة مفرق امورة

P0798 760870 0944 / 322197 041 شادي محمد. د صیدلیة شادي محمد 
المشروع 

 الالذقیة العاشر

P0797 948949 0932 / 781925 041 سمیة عساف. د صیدلیة سمیة عساف 

 -كرسانا 
طریق عام 

الالذقیة كسب 
مفرق الشیخ  -

 الالذقیة منصور

P0796 
 615942 0933 / 317969 041 احمد االقرع. د صیدلیة احمد االقرع

 -مشروع ب 
شارع 

 الالذقیة الجمھوریة

P0795 
اوتوستراد  675168 0933 / 425675 041 رحاب قداحة. د صیدلیة رحاب قداحة

 الالذقیة الجامعة

P0794 

 520348 0933 / 326822 041 ریم حالق. د صیدلیة ریم حالق

منطقة 
 -االزھري 

جانب روضة 
 الالذقیة النور

P0805 قبل  -بكسا  292525 0988 / 537200 041 جمیل خلیفة. د صیدلیة جمیل خلیفة
 الالذقیة الساحة

P0809 
 436427 041 كارولین مقدسي. د صیدلیة كارولین مقدسي

المشروع 
شارع  -الثامن 
 الالذقیة الثورة
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P0500 

 487066 0933 / 211318 041 ربا خضر. د صیدلیة ربا خضر

مقابل الشرطة 
 -العسكریة 

خلف مبنى 
المحافظة 

 الالذقیة الجدید

P0106 قرب المشفى  849829 0933 / 366006 041 ریم خضر. د صیدلیة ریم خضر
 الالذقیة الوطني

P0936 
 952853 0933 / 774707 041 وفاء وجیھ بواط. د صیدلیة وفاء وجیھ بواط

 - ضا عین البی
مقابل المخفر 

 القدیم
 الالذقیة

P0980 552113 0964 / 840800 041 رمال سلطانة. د رمال سلطانة. صیدلیة د 
 -سطامو 

 الالذقیة الشارع العام

P0983 581396 0966 / 312214 041 نھاد یونس حسون. د صیدلیة نھاد حسون 

 -دعتور 
 -بسنادا 

 طریق المزار
 الالذقیة

P0988 333485 041 فایزة ماشي. د ة ماشيصیدلیة فایز 

اوتوستراد 
جانب  -الثورة 

 مشفى سوید
 الالذقیة

            
         شبكة صیدلیات جبلة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0169 

 979774 0944 / 832379 041 عروة جحجاح. د صیدلیة عروة

شارع  -جبلة 
الشیخ صالح 

زاویة  -علي ال
الملعب 

الجنوبیة 
 الشرقیة

 الالذقیة

P0928 739203 0988 حیدر الخیر. د صیدلیة حیدر الخیر 

 -جبلة 
 -القطیلیبة 

 دویر بعبدة
 الالذقیة

P0187 الالذقیةساحة  -جبلة  431373 0944 / 831373 041 عمر رفعت كنج. د صیدلیة عمر رفعت كنج 
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 البلدیة 

P0209 
 809410 041 قتیبة صالح. د حصیدلیة قتیبة صال

شارع  -جبلة 
الفروة اتجاه 

 الشرق
 الالذقیة

P0622 985523 0933 / 812221 041 نھلة سلمان. د صیدلیة نھلة سلمان 

دویر  -جبلة 
 -بعبدة 

الطریق العام 
 مفرق بعبده -

 الالذقیة

P0213 
 806985 041 رامي خیر بك. د صیدلیة رامي خیر بك

العمارة  -جبلة 
ارع ش -

 الملعب
 الالذقیة

P0915 

 863444 041 حلیمة الرحیة. د صیدلیة حلیمة الرحیة

عین  -جبلة 
 -الشرقیة 

جانب مبنى 
 البلدیة

 الالذقیة

P0820 136195 0993 / 816100 041 نھى حسن. د صیدلیة نھى حسن 

دویر  -جبلة 
 -بعبدة 

الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

P0824 
 998444 0944 / 863844 041 شاھین محمد. د صیدلیة محمد شاھین

بیت  -جبلة 
 -یاشوط 

 الطرق العام 
 الالذقیة

P0825 
 340464 0944 / 772470 041 لؤي الوف. د صیدلیة لؤي الوف

مفرق  -جبلة 
 - الحویز 
 درغامو

 الالذقیة

P0290 
 231817 0933 / 829000 041 أیمن مھنا. د صیدلیة أیمن مھنا

العمارة  -جبلة 
الشارع  -

 الرئیسي
 الالذقیة

P0282 
 682443 0933 / 834763 041 بشار عیسى. د صیدلیة بشار عیسى

 -جبلة 
الكراجات 

 القدیمة
 الالذقیة

P0349 الالذقیة العمارة -جبلة  822868 041 حسام محمد. د صیدلیة حسام محمد 
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P0352 822247 041 سماح صالح. د صیدلیة الصحة 
مقابل  -جبلة 
 ةالالذقی البلدیة

P0391 الالذقیة العمارة -جبلة  358248 0988 / 823515 041 شھناز خلیفة. د صیدلیة شھناز خلیفة 
P0211 الالذقیة جبلة 826610 041 بشر مثبوت. د صیدلیة بشر مثبوت 
P0425 الالذقیة جبلة 736491 0933 / 805015 041 مفید جدید. د صیدلیة مفید جدید 

P0436 
 411490 0955 / 826190 041 فاتن محمود عبد اهللا. د بد اهللاصیدلبة فاتن محمود ع

خلف  -جبلة 
الكراجات 

 القدیمة
 الالذقیة

P0530 
 -جبلة  211938 0991 / 744905 041 اسامة الورعة. د صیدلیة اسامھ الورعة

 الالذقیة القطیبیة

P0642 427325 041 خلود ترك. د صیدلیة خلود ترك 

مشروع 
 -شریتح 

جانب جامع 
الرسول 
 االعظم

 الالذقیة

P0645 445518 041 فداء سلیم داؤد. د صیدلیة فداء سلیم داؤد 

اوتوستراد 
مقابل  -الثورة 

المؤسسة 
االجتماعیة 

 العسكریة

 الالذقیة

P0666 الالذقیة البرجان 842761 0933 / 746313 041 ھالة محمود. د صیدلیة ھالة محمود 

P0650 455868 0933 / 836610 041 نة محمودمعی. د صیدلیة معینة محمود 

شارع  -جبلة 
الملعب 
 الجنوبي

 الالذقیة

P0664 
 221421 0932 / 831372 041 وجدة محمود. د صیدلیة وجدة محمود

حمیمیم  -جبلة 
مقابل  -

 الجامع
 الالذقیة

P0665 

 354722 0944 / 831155 041 لینا یوسف. د صیدلیة لینا یوسف

شارع  -جبلة 
 -  معمل الغزل
مقابل الفرن 

 االلي

 الالذقیة
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P0752 الالذقیة البراعم -جبلة  428537 0992 / 811893 041 ضحى عیسى. د صیدلیة ضحى عیسى 

P0361 
 552377 0944 / 877985 041 روال حسام الدین. د صیدلیة روال حسام الدین

 -جبلة 
 -الصنوبر 

 مفرق الجویة
 الالذقیة

P0743 الالذقیة الفروي -جبلة  154307 0955 / 890016 041 ریم استانبولي .د صیدلیة ریم استانبولي 

P0773 
 056502 0933 / 747572 041 علي خیربك. د صیدلیة علي خیربك

قریة  -جبلة 
 -الروضة 

 بنجارو
 الالذقیة

P0749 

 901177 0955 / 770266 041 آصف الخاروف صیدلیة اصف الخاروف

طریق  -جبلة 
عام جبلة 

 -بانیاس 
 فرق الحویزم

 الالذقیة

P0937 540457 0993 / 745955 041 ابتسام محمود. د صیدلیة ابتسام محمود 

 -جبلة 
 -القطیلبیة 

مفرق محمد 
 نصر

 الالذقیة

P0345 208393 0988 / 883313 041 لونا سلیمان. د صیدلیة لونا سلیمان 

الدالیة  -جبلة 
الحي  -

 الالذقیة االوسط
            

         دلیات القرداحةشبكة صی
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0181 

 227418 0932 / 845566 041 مرام حسن الخیر. د صیدلیة مرام حسن الخیر

 -القرداحة 
الشارع 

 -الرئیسي 
قرب كازیة 
 - أحمد حسن 

مقابل 
مفروشات 

عبد الوحید 
 جدید

 الالذقیة
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P0202 
 846829 041 جمال اسماعیل. د ال اسماعیلصیدلیة جم

 -القرداحة 
جانب البرید 

 القدیم
 الالذقیة

P0203 

 844471 041 زینب الخیر. د صیدلیة زینب الخیر

 -القرداحة 
الشارع 

 -الرئیسي 
جانب 

 الكھرباء

 الالذقیة

P0206 
 846007 041 عمار عدرا. د صیدلیة عمار عدرا

 -القرداحة 
ساحة 

 النواصرة
 قیةالالذ

P0207 
 844957 041 مثیال فویتي. د صیدلیة مثیال فویتي

 -القرداحة 
الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

P0204 الالذقیة القرداحة 535999 0933 / 840084 041 عزام اصالن. د صیدلیة عزام اصالن 
P0433 الالذقیة القرداحة 541645 0944 / 851982 041 فادي عباد. د فادي عباد. صیدلیة د 

P0208 
 516506 0944 / 848332 041 لینا عثمان. د صیدلیة لینا عثمان

 -القرداحة 
مفرق سد 

 الدیرونة
 الالذقیة

P0532 
 604049 0940 / 817223 041 صفاء علي. د صیدلیة صفاء علي

 -القرداحة 
حرف 

 المسیترة
 الالذقیة

P0959 
 105040 0955 / 841505 041 نسرین علي. د صیدلیة نسرین علي

 -القرداحة 
مقابل وحدة 

 المیاه
 الالذقیة

            
         شبكة صیدلیات الحفة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الصیدالني اسم الصیدلیة 

P0201  مفرق  -الحفة  733876 041 رامي دكر. د صیدلیة رامي دكر
 الالذقیة بابنا

P0199 الالذقیة -الحفة  733533 041 نور مدنیة. د صیدلیة نور مدنیة 
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الشراع 
 -الرئیسي 

مقابل ثانویة 
 البنات

P0897 قریة  -الحفة   742869 041 صفاء غانم. د صیدلیة صفاء غانم
 الالذقیة السامیة

P0173 مقابل  -الحفة  533345 0956 / 732787 041 یارا عبود. د صیدلیة یارا عبود
 الالذقیة المحكمة

P0434 
 026886 0988 / 731597 041 دیلم نجدت جریكوس. د یكوسصیدلیة دیلم نجدت جر

شارع  -الحفة 
المحكمة 
 الرئیسي

 الالذقیة

            
            

         شبكة المخابر
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المخبر 

L0617 
 661288 0944 / 457616 041 طالل علي حبیب. د طالل علي حبیب. مخبر د

آذار  ٨شارع 
مقابل  -

 صیدلیة العمال
 الالذقیة

L0049 
 461380 041 حسان بشور.د مخبر بشور

اذار  ٨شارع 
مبنى غرفة  -

 التجارة
 الالذقیة

L0456 

 665453 0933 / 210152 041 رامي ھارون. د رامي ھارون. مخبر د

شارع القوتلي 
قرب  -

صیدلیة 
 االستقامة

 الالذقیة

L0504 الالذقیة شارع أنطاكیة 538227 0938 / 211954 041 بسام سعد الدین. د م سعد الدینبسا. مخبر د 

L0461 
 معروف الخیر. مخبر د

 معروف الخیر. د
041 451411 / 0933 391053 

الرمل الشمالي 
موقف  -

 الكازیة
 الالذقیة

L0584 آذار  ٨شارع  477599 0933 / 463111 041 كندة الخیر. د+ إبراھیم األعسر. د مخبر األعسر والخیر
 الالذقیةمقابل  -
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المؤسسة 
 -االستھالكیة 
مبنى نقابة 

 الصیادلة

L0567 شارع  213679 0944 / 450929 041 نھلة مسوح. د نھلة مسوح. مخبر د
 الالذقیة الجمھوریة

L0505 

 منى مرعي. مخبر د

 منى مرعي. د

041 461877 / 0944 253254 

شارع المالكي 
جانب سینما  -
بناء  -لكندي ا

الطاحونة 
 الحمرا

 الالذقیة

L0050 
 477089 041 منى كیال. د مخبر كیال

 -شارع بغداد  
مقابل صالة 

 المرفأ
 الالذقیة

L0053 
 350986 041 عمار علي دیب مخبر الشفاء

 - شارع بغداد 
مقابل المشفى 

 الوطني
 الالذقیة

L0555 شارع ھنانو  477100 0933 / 466311 041 ربى فیصل سلھب. د ربى سلھب. مخبر د- 
 الالذقیة سوق الصفن

L0556 الالذقیة االمیركان 439803 0933 / 462479 041 محمود زعرور. د محمود زعرور. مخبر د 

L0557 
 330738 041 ابتسام عابدین. د ابتسام عابدین. مخبر د

الرمل الشمالي 
شارع  -

 الجمھوریة
 الالذقیة

L0078 

 443230 0955 / 233944 041 مادلین باش اغا.د مخبر مادلین باش اغا

شارع المغرب 
قرب  - العربي 
فوق  -المالیھ 

صیدلیة شادي 
 عابدین

 الالذقیة

L0081 

 452212 041 ندى الباشا. د ندى الباشا. مخبر د

آذار  ٨شارع 
حي  -

 - األمیركان 
نزلة نقلیات 

 الالذقیة
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 القدموس

L0082 
 450353 041 محمد عماد خیاط. د مخبر العماد

شارع القوتلي 
بناء حلویات  -

 الصوفي
 الالذقیة

L0087 الالذقیة اذار ٨شارع  463063 0944 / 462646 041 میساء عزیز شحود. د مخبر میساء عزیز شحود 

L0083 

 218756 041  كندة جبور. د مختبر كندة جبور

شارع بیروت 
بناء بالوش  -
الطابق  -

 االول

 الالذقیة

L0118 
 451303 041 عبیر حنینو. د یر حنینومخبر عب

 -شارع ھنانو 
مقابل مكتبة 

 عریف
 الالذقیة

L0034 الالذقیة آذار ٨شارع  353030 0944 / 478754 041 زھیر عوض. د مخبر عوض و عابدین 

L0121 
 252506 0932 / 466970 041 محمود بدر. د مخبر محمود بدر

شیخ ضاھر 
مقابل بناء 

 األوقاف
 الالذقیة

L0122 الالذقیة آذار ٨شارع  616332 0933 / 474032 041 سمر حمود. د مخبر األھلي 
L0123 الالذقیة العنابة 514450 0933 / 476685 041 مأمون طیار. د مخبر مأمون طیار 

L0124 

 541616 0944 / 470435 041 زیاد الحاج. د المخبر التخصصي

حي األمیركان 
شارع  -

بناء  - المتنبي 
 الحایك

 الالذقیة

L0125 شارع یوسف  465141 0933 / 465141 041 كامل درویش. د مخبر بدیوي ودرویش
 الالذقیة العظمة

L0160 دوار ھارون  322149 0933 / 423210 041 أیمن الفروي. د أیمن الفروي. مخبر د- 
 الالذقیة شارع حلب

L0155 
 405400 0932 / 462082 041 مفتخر سلیمان. د مفتخر سلیمان. مخبر د

 -الشیخضاھر 
 -سوق الصفن 

 بنایة الكنج
 الالذقیة

L0154 الالذقیة سوق العنابة 644277 0932 / 241444 041 مازن داؤد. د مازن داؤد. مخبر د 
L0176 الالذقیةآذار  ٨شارع  465555 0932 / 464640 041 وجد عثمان. د مخبر ابن سینا 
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مقابل غرفة  -
 التجارة 

L0209 الالذقیة الشیخضاھر 325720 0933 / 459932 041  مي الحداد. د مي الحداد. مخبر د 

L0335 415602 0955 / 474085 041 عبیر ابو كانون. د عبیر ابو كانون. مخبر د 

الشیخ ضاھر 
شارع  -

 انطاكیة 
 الالذقیة

L0336 812984 0988 / 460504 041 احمد فوزي . د احمد فوزي. مخبر د 

الشیخ ضاھر 
رع شا -

 انطاكیة 
 الالذقیة

L0334 

 533454 0944 / 486142 041 احمد عبد الحلیم اسماعیل. د احمد اسماعیل. مخبر د

 -العنابة 
شارع القوتلي 

مقابل جامع  -
 صوفان

 الالذقیة

L0402 

 211384 041 تھامة الخیر. د مخبر الخیر

شارع المغرب 
 - العربي 
مقابل 

التأمینات 
 االجتماعیة

 الالذقیة

L0472 مارتقال  571025 0992 / 460606 041 یوسف أمین زریق. د مخبر زریق - 
 الالذقیة اذار ٨شارع 

L0479 
 477764 0933 / 549400 041 مھا عمران. د مھا عمران. مخبر د

 -الشیخضاھر 
نزلة جامع 

 البحان
 الالذقیة

L0494 
 483937 0988 / 468921 041 إبراھیم جبور. د إبراھیم جبور. مخبر د

 -سوق الصفن 
مقابل فرن 

 إسرب
 الالذقیة

L0495 

 026874 0956 / 452545 041 رندة سلوم. د رندة سلوم. مخبر د

الرمل الشمالي 
مقابل  -

صیدلیة عبد 
 الحفیظ ناصر

 الالذقیة

L0496 الریجي  135207 0933 / 245323 041 عماد أحمد خضر. د عماد خضر. مخبر د
 الالذقیة -القدیمة 
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شارع أبي 
فراس 

 دانيالحم

L0497 
 412582 0946 / 461047 041 نواریر مانجیان. د نواریر مانجیان. مخبر د

 - المتنبي 
 - االمیركان 

 مقابل الكنیسة
 الالذقیة

L0499 

 459227 041 دیانا برنیكوفا. د دیانا برنیكوفا. مخبر د

اذار  ٨شارع 
نزلة غرفة  -

أول  -التجارة 
 دخلة عالیمین

 الالذقیة

L0506 

 741924 0944 / 468188 041 فاطمة عبد الكریم. د فاطمة عبد الكریم. مخبر د

اذار  ٨شارع 
مقابل مدخل  -

غرفة التجارة 
فوق صیدلیة  -

 إیاد مرھج

 الالذقیة

L0498 المنتزه  720330 0933 / 436660 041 عبیر غانم. د عبیر غانم. مخبر د - 
 الالذقیة طریق بوقا

L0530 
 568316 0933 / 472455 041 تیسیر وطفة. د طفةتیسیر و. مخبر د

 -سوق الصفن 
قرب حلویات 

 سمعان
 الالذقیة

L0534 شارع المغرب  719522 0999 / 235908 041 صبا غسان أحمد. د مخبر األحمد
 الالذقیة العربي

L0445 الالذقیة شارع القوتلي 577544 0933 / 471033 041 عصام طایع. د عصام طایع. مخبر د 
L0350 الالذقیة آذار ٨شارع  465470 041 طارق داالتي. د طارق داالتي. مخبر د 

L0625 

 460461 041 محمد ابراھیم محاسن علیو. د مخبر علیو

 -الصلیبة 
شارع 

 -الیرموك 
 بناء شریتح

 الالذقیة

L0333 475548 041 / 466226 043 سامر مخلوف. د مخبر التوفیق 

شارع القدس 
بنایة  -

 الالذقیة يالغامق
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L0661 
 محمد سلمان. د مخبر الدكتور محمد سلمان

041 426514 / 0933 635540 

المشروع 
 - السابع 

 موقف حوا
 الالذقیة

L0662 494672 0969 / 469725 041 سعاد رجب.د مخبر الدكتورة سعاد رجب 
زكي 

 الالذقیة األرسوزي

L0671 

 نعمة نعمان. د مخبر الدكتورة نعمة نعمان

041 420120 / 0933 711838 

المشروع 
مقابل  - السابع 

صیدلیة بشرى 
 سعید

 الالذقیة

            
         شبكة مخابر جبلة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المخبر 

L0132 
 308833 0933 / 837752 041 رجاء صقر. د رجاء صقر. مخبر د

شارع  -جبلة 
الملعب 
 الجنوبي

 الالذقیة

L0566 الالذقیة العمارة -جبلة  793113 0933 / 807088 041 ابراھیم یوسف. د ابراھیم یوسف. مخبر د 

L0174 

 825576 041 / 800980 041 أیمن علي. د المخبر العلمي

 -جبلة 
الكراجات 

 -القدیمة 
جانب حلویات 

 السلطان

 الالذقیة

L0574 
 653206 0955 / 835343 041 أمل غانم. د أمل غانم. مخبر د

كراج  -جبلة 
بناء  -القدیم 
 عكو

 الالذقیة

L0175 شمال  -جبلة  270165 0933 / 823772 041 حسان محمد سعید یونس. د مخبر یونس
 الالذقیة بنایة الرضى

L0180 
 -جبلة  452448 0955 / 833447 041 لیلى الطویل. د مخبر الطویل

 الالذقیة الجبیبات

L0181 الكراج  -جبلة  832375 041 خدیجة صبوح. د خدیجة صبوح. مخبر د
 الالذقیة القدیم

L0182 الالذقیة الدالیة -جبلة  864643 0999 / 884321 041 فراس حاتم. د فراس حاتم. مخبر د 
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L0550 شارع  -جبلة  772042 0991 / 827953 041 أیمن العربجي الصایغ. د مخبر الصایغ
 الالذقیة أحمد ویود

L0333 475548 041 / 466226 043 سامر مخلوف. د وفیقمخبر الت 

شارع القدس 
بنایة  -

 الالذقیة الغامقي

L0670 
 حسین علي اسبر. د حسین علي اسبر للتحالیل الطبیة. مخبر د

041 890889 / 0933834738 

العمارة  -جبلة 
مقابل  -

 سیریاتل
 الالذقیة

            
         شبكة مخابر القرداحة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب م المركزاس 

L0184 
 840053 041 ریم العجوریة. د ریم العجوریة. مخبر د

 -القرداحة 
مقابل الرابطة 

 الفالحیة
 الالذقیة

L0311  844185 041 لیلى شاھین. د مخبر القرداحة 

 -القرداحة 
الشارع 
 الرئیسي

 الالذقیة

            
         شبكة مخابر الحفة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0185 
 732225 041 أحمد لطفي. د أحمد لطفي. مخبر د

قبل  -الحفة 
محطة عكرمة 

 متر ٥٠بـ 
 الالذقیة

L0337 825976 0988 / 731139 041 سلمة عكاري. د سلمى عكاري. مخبر د 
بنایة  -الحفة 
 الالذقیة النور

            
         شبكة مراكز األشعة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0610 الشیخضاھر  365425 0966 / 455334 041 رامي سھیل موسى. د رامي موسى. مركز د- 
 الالذقیةآذار  ٨شارع 
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مقابل  -
صیدلیة 
 المؤذن

L0027 الالذقیة آذار ٨شارع  465848 041 عزام عابدین. د عزام عابدین. مركز د 

L0616 

 204012 0955 / 237739 041 ھواش علي. د ھواش علي. مركز د

 -الشیخضاھر 
جانب 

المحافظة 
 الجدیدة

 الالذقیة

L0086 

 2470311 041 فیصل ناصر. د مركز األشعة الحدیثة

الشیخضاھر  
 ٨شارع  -

بناء  -آذار 
 مطر

 الالذقیة

L0084 

 475870 041 محمد عمر شبار. د المركز التخصصي لألشعة

آذار  ٨شارع 
جانب  -

حلویات أبو 
مصعد  - اللبن 

 ١ط

 الالذقیة

L0156 
آذار  ٨شارع  004494 0988 / 466138 041 أحمد قصي الخیر. د مركز الالذقیة للتصویر

 الالذقیة بناء السراج -

L0164 
 370370 0944 / 212000 041 باسم ماجد سلیمان. د مركز التشخیص الشعاعي

آذار  ٨شارع 
بناء نقابة  -

 األطباء
 الالذقیة

L0217 الحارة  -بكسا  684985 0944 / 451484 041 ریاض الیقة. د ریاض الیقة. مركز د
 الالذقیة الشرقیة

L0369 الشیخضاھر  325448 0944 / 463036 041 فواز بدور. د فواز بدور. مركز د- 
 الالذقیة آذار  ٨شارع 

L0503 

 340189 0992 / 475525 041 محمد اسامة یونسو. د ة الرقمي مركز االشع

شارع القوتلي 
بناء قصر  -

فوق  -شریتح 
 وكالة وتار

 الالذقیة

L0450 ساحة الشیخ  255256 0933 / 477733 041 حسین حیدر. د حسین حیدر. مركز د
 الالذقیة ضاھر
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L0408 

 876088 0933 / 475955 041 وضاح حمدان. د وضاح یوسف حمدان. مركز د

الرمل الشمالي 
شارع زكي  -

 - االرسوزي 
خلف كازیة 

 حیدرة

 الالذقیة

L0483 

 773770 0944 / 236574 041 محمد ایاد الشربجي. د محمد ایاد الشربجي. مركز د

شارع القوتلي 
بناء اسرب  -
طابق اول  -

 فني

 الالذقیة

L0482 
 476246 041 جورج عوض. د جورج عوض. مركز د

مالكي شارع ال
مقابل سینما  -

 الكندي
 الالذقیة

L0481 
 934651 0933 / 462079 041 حاتم فضة. د حاتم فضة. مركز د

اذار  ٨شارع 
جانب نقابة  -

 اطباء االسنان
 الالذقیة

L0663 
 ھاني صقر. د المركز الطبي الشعاعي

041 470136 / 0933 430377 

الشیخ ضاھر 
سوق الصفن  -
 بناء دكر -

 الالذقیة

            
         شبكة األشعة بجبلة

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0085 الالذقیة جبلة  736686 0944 / 835686 041 عدنان عبود. د مركز النیل 
L0599 الالذقیة العمارة -جبلة  334261 0944 / 803361 041 قیس ابراھیم الخیر. د قیس الخیر. مركز د 

L0563 
 712887 0933 / 801887 041 محمد كمال زیات. د محمد كمال زیات. مركز د

شرق  -جبلة 
قرب  -البلدیة 

 صیدلیة البلسم
 الالذقیة

L0355 الشارع  -جبلة  095052 0994 / 806603 041 ایمان عبد العزیز حمود. د ایمان حمود. مركز د
 الالذقیة الرئیسي

            
         بالقرداحةشبكة األشعة 

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
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L0356 الالذقیة القرداحة 861225 0933 / 845225 041 عماد طاھر اسماعیل. د عماد طاھر اسماعیل . مركز د 
            

         شبكة التشریح المرضي
Code محافظةال العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 

L0158 
 839400 0991 / 457002 041 رباب سلوم. د رباب سلوم. مخبر د

 -الشیخضاھر 
نزلة جامع 

 العجان
 الالذقیة

L0162 
 464022 041 نھلة خزام. د نھلة خزام. مخبر د

 -الكاملیة 
شارع عدنان 

 المالكي
 الالذقیة

L0343 الالذقیة أذار ٨شارع  952503 0933 / 460745 041 أحمد عبود. د أحمد عبود. مخبر د 

L0389 
 347087 0966 / 450381 041 فادي عبدالرحمن أبو سیف. د فادي أبو سیف. مركز د

 - المارتقال 
خلف نادي 

 صف الضباط
 الالذقیة

            
         شبكة العالج الفیزیائي

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D1267 المشروع  674717 0991 / 424563 041 معالجة فیزیائیة شغیاد دروی. د
 الالذقیة السابع

D1293 الالذقیة آذار ٨شارع  889491 0988 / 472076 041 معالجة فیزیائیة أولفا یونس. د 

D1294 

 549208 0933 / 213805 041 معالجة فیزیائیة أسامة حسن. د

 -تجمیل القلعة 
شارع بیروت 

جانب فندق  -
 االریفیر

 الالذقیة

D1733 

 253851 0944 / 467374 041 معالجة فیزیائیة مازن قرقماز. د

 -الشیخضاھر 
شارع انطاكیة 

مقابل  -
الصحة 

 المدرسیة

 الالذقیة

D4017 الالذقیة -حي الصلیبة  729559 0933 / 230651 041 معالجة فیزیائیة ابراھیم بلشة. د 
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قرب جامع 
 حوریة

D4158 

 417692 0933 / 463800 041 الجة فیزیائیةمع السید ماھر رزق

شارع 
 -الصباغین 
فوق معمل 

 جعارة

 الالذقیة

D3262 880185 0944 / 244055 041 معالجة فیزیائیة ایمان شاویش. د 

 -العوینة 
شارع ثانویة 

 البعث
 الالذقیة

D5312 
 معالجة فیزیائیة دیمة عیسى. د

041 420034 / 0991 929074 

 - الزراعة 
حالت شارع م

 بنت الشاویش
 الالذقیة

            
         شبكة العالج الفیزیائي بجبلة

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 

D1414 

 650780 0944 / 835382 041 معالجة فیزیائیة زكریا العقاد. د

العمارة  -جبلة 
خلف تكسي  -

 -المدینة 
مقابل روضة 
 سرب الحمام

 الالذقیة

D4481 

 395134 0988 / 824300 041 معالجة فیزیائیة السید غسان سلطان

شارع  -جبلة 
الشھید علي 

 -خضور 
 العمارة

 الالذقیة

D3404 722502 0933 / 826151 041 معالجة فیزیائیة غزوان حنیفة.د 
حي  -جبلة 

 الالذقیة العمارة

D5006 471117 0944 / 836316 041 معالجة فیزیائیة احمد محمد مغربل. د 
الكراج  -جبلة 
 الالذقیة القدیم

            
         شبكة عیادات الطوارئ

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
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D4355 

 423893 0933 / 4859570 041 طب طوارئ سامر منیف غانم. د

 -القنجرة 
جانب صیدلیة 

انتصار 
 الضرف

 الالذقیة

D1123 الالذقیة الشیخضاھر 648544 0944 / 472241 041 طب طوارئ قةلؤي دبی. د 
D4531 الالذقیة المزیرعة 620703 0944 / 442818 041 طب طوارئ علي زعتر. د 

D4681 

 155965 0955 / 440301 041 طب طوارئ سوزان مریم. د

 -الزقزقانیة 
خلف جریدة 

بناء  -الوحدة 
مطعم 

 الشامیات

 الالذقیة

D4500 

 216992 041 طب طوارئ منیر الدكر سلیم. د

قرب نقابة 
 - األطباء 

مقابل 
المصرف 
التجاري 

السوري فرع 
١ 

 الالذقیة

D5262 
 طب طوارئ وسیم محمود. د

041 558284 / 0944 612633 

 -الزقزقانیة 
شارع مدیریة 

 النفوس
 الالذقیة

            
         شبكة المشافي

Code انالعنو الھاتف اسم المشفى 
H0072 مقابل بنك الدم - شارع بغداد  238403 041 / 238402 041 مشفى الرازي الحدیث 
H0082 شارع یوسف العظمة 457949 041 / 236171 041 مشفى السوري الخاص 
H0068 شارع األخطل 111800 0933 / 479631 041 مشفى األھلي الجدید 
H0099 مشروع الصلیبة 603161 0933 / 361604 041 ى بحرومشف 
H0076 مشروع االوقاف 436075 041 / 417471 041 یوسف علي . مشفى د 
H0044 شارع غسان حرفوش 245980 041 / 245900 041 مشفى الندى 
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H0018 الطابیات 363650 041 / 363000 041 مشفى الطابیات 
H0006 شارع بغداد 357550 041 / 357440 041 مشفى الصوفي 
H0046 أوتوستراد األزھري  316312 / 316311 / 316310 041 مشفى سوید 
H0050 مقابل سور المدینة الجامعیة - حي الزراعة  421914 041 / 421911 041 مشفى دراج 
H0071 آخر اتستراد الضاحیة -ضاحیة تشرین  898800 0992 / 412000 041 مشفى العثمان 
H0053 آذار ٨شارع   486083 041 ھارون.مشفى د 
H0160 شارع بغداد -مجمع مشافي الصحة  238417 041  / 374716 041 / 374713 041 مشفى الباسل المراض وجراحة القلب 

         
         ةشبكة مشافي جبل

Code العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0064  النقعة -جبلة  807936 041 / 807937 041 مشفى الحكمة 
H0084 العمارة -جبلة  408030 0933 / 832222 041 مشفى األسعد 
H0112 منطقة بسیسین -تراد جبلة اتس 838308 / 838301 / 444100 0953 / 5010 041 مشفى النور التخصصي 
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