
  

  

  

  

  

         شبكة األطباء 
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب
D3695 القامشلي قامشلي 725894 0933 / 434121 052 أذن أنف حنجرة محمد الحبیب. د 
D0388 القامشلي مقابل فندق ھدایا -شارع الوحدة  558005 0944 / 435258 052 أذن أنف حنجرة سمیر ابراھیم. د 
D0519 القامشلي شارع المتنبي 808199 0933 / 424884 052 أذن أنف حنجرة ماروكي ملكي. د 
D4876 القامشلي شارع كنیسة السریان -القامشلي  019101 0988 / 435337 052 جراحة أوعیة دمویة حسن دیرشوي. د 
D3540 القامشلي الوسطى -القامشلي  347031 0932 / 431264 052 جراحة عامة برنابة كوریة. د 
D4861 القامشلي شارع كنیسة السریان -القامشلي  348695 0955 / 445804 052 جراحة عامة محمد شاكوش. د 
D0176 القامشلي شارع تغلب 428382 052 جراحة عامة مراد مراد. د 
D0387 القامشلي جنوب مشفى نافذ -شارع تغلب  436666 052 جراحة عظمیة ومفاصل جوزیف عیسى. د 
D4527 القامشلي شارع كنیسة السریان -القامشلي  373622 0944 / 420919 052 جراحة عظمیة جورج اوشانا دافید. د 
D3993 القامشلي شارع تغلب 721788 0933 / 427980 052 عینیة فائز تنورجي. د 
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D0517 القامشلي تقاطع شارع الثورة -شارع شارع فلسطین  703896 0944 / 438660 052 عینیة ھاني األسعد. د 
D4862 القامشلي شارع ربیعة -القامشلي  244507 0988 / 445292 052 عینیة حسین اسماعیل اسماعیل. د 
D0177 القامشلي شارع حافظ األسد 430336 052 عینیة ابراھیم سفر.د 
D0583 القامشلي جانب مشفى الرحمة  -شارع تغلب  653834 0944 / 446975 052 عینیة لیلیوس یعقوب. د 
D0520 القامشلي شارع تغلب 420028 052 جلدیة و تناسلیة توما إسحاق. د 
D4244 القامشلي شارع مضر -القامشلي  961941 0955 / 444254 052 ھضمیة نبیل حسین. د 
D4115 القامشلي القامشلي 425323 052 ھضمیة محي الدین حاج حسین. د 
D3898 القامشلي شارع كنیسة السریان -القامشلي  436395 0932 / 446299 052 داخلیة فادي لحدو. د 
D0175 القامشلي شارع فلسطین 427969 052 داخلیة شمعون یعقوب. د 
D5039 الحسكة شارع تغلب - قامشلي  494765 0969 / 431927 052 داخلیة یعقوب یوسف. د 
D4108 القامشلي شارع الكنیسة -القامشلي  330388 0932 / 422388 052 داخلیة بشیر احمد. د 
D3696 القامشلي شارع المتنبي - قامشلي  426025 052 جراحة صدریة عبد القادر محمود. د 
D4246 القامشلي بنایة جرموكلي -شارع الوحدة  -القامشلي  302708 0955 / 424358 052 صدریة امیل ھابیل عبدو. د 
D0518 القامشلي شارع ربیعة 507491 0932 / 424968 052 صدریة عبد الغني سلیمان. د 
D4119 القامشلي شارع ربیعة -تقاطع شارع الوحدة  855387 0932 / 422111 052 جراحة عصبیة خیر الدین حسن. د 
D3770 القامشلي القامشلي 440602 052 عصبیة میالد بحدي. د 
D3773 القامشلي القامشلي 425361 0944 / 425360 052 عصبیة سمیر كومو. د 
D0524 القامشلي جانب كنیسة السریان -شارع فلسطین  427753 052 عصبیة نور الدین قاسم. د 
D0389 القامشلي شارع كنیسة األرمن  420944 052 نسائیة وتولید نعیم زیتون. د 
D4860 القامشلي شارع ابي تمام -القامشلي  673957 0933 / 427301 052 نسائیة و تولید ملكي صومي. د 
D4863 القامشلي بناء أوقاف الكلدان -شارع تغلب  -القامشلي  920708 0944 / 422672 052 نسائیة و تولید یسرى الخطیب. د 
D4675 القامشلي بنایة حنا سلیم -شارع النعمان  -القامشلي  403606 0933 / 421105 052 وتولیدنسائیة  صوفیا جرجس. د 
D4116 القامشلي شارع تغلب -القامشلي  436009 052 / 444460 052 نسائیة وتولید سیرفارت سركیس. د 
D4147 القامشلي شارع تغلب -القامشلي  727769 0932 / 430259 052 نسائیة وتولید رضوان محمد. د 
D0589 القامشلي الحي الوسطى -شارع النعمان  404790 0933 / 423465 052 نسائیة وتولید سمیر أحو. د 
D4364 القامشلي بناء تغلب -القامشلي  424449 0933 / 424449 052 نسائیة وتولید نجوى دباغ. د 
D0516 القامشلي شارع تغلب 843726 0933 / 436425 052 نسائیة وتولید ھویدا لیلى. د 
D4195 القامشلي شارع تغلب -القامشلي  441760 0988 / 431688 052 أطفال خالد محمد االسماعیل. د 
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D3907 القامشلي شارع كنیسة الكاثولیك -القامشلي  701017 0947 / 429376 052 أطفال بربارا بشیر. د 
D0729 القامشلي شارع كنیسة السریان 424426 052 أطفال میالد صباغ. د 
D4144 القامشلي شارع فلسطین -القامشلي  503764 0933 / 433937 052 أطفال سلیمان العقر. د 
D0581 القامشلي شارع كنیسة السریان 265730 0944 / 427069 052 أطفال جورج یوحانون. د 
D3990 القامشلي شارع كنیسة السریان -القامشلي  875153 0955 / 428578 052 جلدیة سلیم موسي. د 
D3772 القامشلي القامشلي 056246 0932 / 425255 052 جلدیة میلندا بحدي. د 
D0582 القامشلي شارع كنیسة السریان  447069 052 جلدیة سوسن لولو. د 
D5179 القامشلي حي الوسطى - ٢٤شارع الجزیرة  561541 0992 / 431283 052 جلدیة جورج لحدو. د 
D0586 القامشلي قرب فندق ھدایا -شارع الوحدة  425056 052 بولیة نجیب حایك. د 
D0576 القامشلي فوق مكتبة نضال اللواء  611266 0932 / 431406 052 بولیة متى زیتون. د 
D0730 القامشلي شارع ربیعة - الحي الوسطى  434268 052 غدد صم أحمد جوید . د 
D4245 القامشلي شارع كنیسة االرمن -القامشلي  405582 0962 / 446987 052 قلبیة كره بیت توما. د 
D3771 القامشلي القامشلي  203097 0949 / 447250 052 قلبیة خالد یوسف. د 
D4433 القامشلي مركز المدینة -القامشلي  384448 0988 / 425480 052 طب عام حسن مھوس. د 

            
         شبكة الصیدلیات

Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة
P0065 القامشلي القامشلي 440628 052 سعد فاروق. د صیدلیة سعد 
P0074 القامشلي جانب شركة ھفال -شارع الوحدة  801447 0933 / 434716 052 فھد إسماعیل سلیمان. د صیدلیة فھد 
P0854  القامشلي شارع النعمان  968805 0988 / 429940 052 فاتن عبدهللا . د صیدلیة فاتن عبدهللا 
P0457 القامشلي شارع الوحدة 318160 0947 / 424551 052 كاوا جعفر موسى. د صیدلیة موسى 
P0542 القامشلي شارع السید الرئیس 426370 0944 / 426370 052 الفرید رشو. د صیدلیة الفرید 
P0694 القامشلي القحطانیة 389220 0932 / 470041 052 مفید ازرق. د صیدلیة مفید ازرق 
P0822 القامشلي بناء اوقاف السریان الكاثولیك -شارع مضر  410707 0988 / 428860 052 یولیا كوریانسكا. د صیدلیة یولیا 
P0674 القامشلي شارع النعمان 244540 0988 / 426703 052 عمار الھسو. د صیدلیة عمار الھسو 

            
         شبكة مراكز األشعة

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

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


Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز
L0079 القامشلي خلف فندق ھدایا -شارع األرمن كاتولیك  403600 0933 / 423769 052 جوزیف شمعون. د جوزیف شمعون. مركز د 
L0604 القامشلي جانب مشفى نافذ -شارع ربیعة  801675 0933 / 426623 052 عدنان حمي الیاس. د عدنان حمي الیاس. مركز د 
L0080 القامشلي شارع تغلب 424580 052 ریاض كوكي. د ریاض كوكي. مركز د 
L0077 القامشلي صیدلیة غادة مقابل  - شارع كنیسة األرمن  823565 0932 / 443212 052 أفرام دوقو. د أفرام دوقو. مركز د 

            
         شبكة المخابر

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز
L0130 القامشلي بنایة ھارو - شارع كنیسة األرمن  276774 0944 / 435117 052 فرید یوحانن. د مخبر فرید 
L0131 القامشلي شارع كنیسة السریان 212290 0933 / 429824 052 مصطفى یوسف حنیفة. د مخبر حنیفة 
L0346 القامشلي شارع كنیسة السریان - الوسطى  238403 0944 / 425150 052 فرج عبدي. د مخبر عبدي 
L0490 القامشلي شارع تغلب -القامشلي  693471 0955 / 445421 052 فیكین سیمون. د مخبر سیمون 
L0531 القامشلي رأس العین -الدرباسیة  711585 052 علي حسن عجو. د علي حسن عجو. مخبر د 
L0446 القامشلي كنیسة السریان 777150 0934 / 423054 052 عبید اهللا كرو. د مخبر الحكمة 
L0553 القامشلي بناء محمود توفیق حلبي -شارع تغلب  426957 0932 / 425077 052 طارق المخلف. د طارق المخلف. مخبر د 
L0447 القامشلي تقاطع شارع أبي تمام مع شارع النعمان 435463 052 عمر شیخموس. د مخبر عمر للتحالیل الطبیة 
L0395 القامشلي شارع فلسطین 329995 0932 / 426490 052 نبیل قوج حصارلي. د مخبر ابن سینا 

          
         شبكة التشریح المرضي

Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز
L0624 القامشلي شارع كنیسة السریان 910830 0933 / 446970 052 ریما أنطون صایغ. د ریما أنطون صایغ. مركز د 

            
         شبكة العالج الفیزیائي

Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب
D3737  القامشلي بنایة صیدلیة صیدلیة شفان -شارع الوحدة  -القامشلي  532146 0966 / 426214 052 معالجة فیزیائیة )كره بیت اوادیس . د(المركز الطبي للعالج الفیزیائي 

            
         شبكة المشافي
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Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى
H0021 القامشلي شارع الوحدة 425847 052 / 436485 052 مشفى دار الشفاء 
H0061 القامشلي شارع الوحدة 430688 052 / 435844 052 مشفى الكلمة 
H0128 القامشلي بناء مشفى الرحمة -شارع الجمھوریة  927074 0933 / 421642 052 / 439515 052 مشفى الرحمة 
H0127 القامشلي شارع الوحدة -القامشلي  432141 052 مشفى السالم 
H0152 القامشلي كنیسة السریان -القامشلي  283483 0933 / 421641 / 434344 052 مشفى النور بالقامشلي 
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