
  

  

         شبكة األطباء  
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D1689 السویداء شارع الشھداء -جانب المؤسسة العسكریة  225128 0944 / 225275 016 أذن أنف حنجرة حمزة یوسف بالن. د 
D1696 السویداء ٢طابق  -مجمع سابق  923613 0991 / 220980 016 أذن أنف حنجرة ھیثم ابو سعدى. د 
D1691 السویداء شارع البلدیة -غرب الصحة المدرسیة  443089 0932 / 236164 016 أذن أنف حنجرة سعد الصفدي. د 
D1693 السویداء بناء الخلیل -مقابل المؤسسة العسكریة  512260 0949 / 242460 016 أذن أنف حنجرة لمیس السعدي. د 
D0167 السویداء شرق السرایا 274530 0944 / 242530 016 أذن أنف حنجرة أیمن عدوان. د 
D1695 السویداء بناء ابو ذیاب -مقابل الھاتف االلي  088776 0992 / 240533 016 أذن أنف حنجرة مي نایف الشوفي. د 
D1692 السویداء مقابل المؤسسة العسكریة  -غرب الفرن اآللي  231688 016 أذن أنف حنجرة لبیب ممدوح أبو عساف. د 
D4278 السویداء بناء كمال الشاطر - قریة المجدل  429031 0954 / 269155 016 أطفال كمال علي الشاطر. د 
D4788 السویداء قوس النصر 520854 0933 / 223583 016 أطفال فواز قیسیة. د 
D4769 السویداء مجمع سابق التجاري 750272 0944 / 250878 016 أطفال غسان الحسین. د 
D4279 السویداء قریة الرحا 806285 0966 / 292733 016 أطفال معذه ابو غازي. د 
D4280 السویداء ساحة الرئیس االسد 387923 0932 / 228141 016 أطفال ولید الجابر. د 
D0164 السویداء شرق بنك بیمو السعودي الفرنسي - الشارع المحوري  216492 0955 / 235974 016 أطفال معتصم العبد . د 
D4098 السویداء بناء ابو حال - شارع المحوري  -عین الزمان  332904 0999 / 226840 016 أطفال عبیر فیاض. د 
D1822 السویداء مجمع نصر التجاري -شارع الشعراني  419811 0932 / 211611 016 جلدیة نواف حمزة. د 
D1820 السویداء بناء الرعایة االجتماعیة -شارع البلدیة  807309 0933 / 252433 016 جلدیة امیل ھنیدي. د 
D1434 السویداء السوق المركزي 282686 0944 / 222183 016 جلدیة حسام حاتم. د 
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D1819 السویداء مجمع نصر التجاري -شارع الشعراني  267714 0944 / 252039 016 جلدیة تحسین یوتسف جزان. د 
D1612 السویداء سوق القمح 969363 0944 / 230620 016 جلدیة معضاد العماطوري. د 
D1679 السویداء  -الجرماني  740081 0944 / 227637 016 كلیة نجاة ابو زور. د 
D1850 السویداء مقابل المؤسسة العسكریة - بناء الخلیل  789100 0966 / 220620 016 جراحة بولیة وتناسلیة خالد الصحناوي. د 
D4293 السویداء بناء توفیق الجرماني -الحسبة  592824 0991 / 211956 016 جراحة بولیة وتناسلیة ھشام الخطیب ابو فخر. د 
D1979 السویداء مقابل مشفى العنایة الخاص  - شمال المحافظة  465849 0955 / 240657 016 جراحة بولیة و تناسلیة بشار الصفدي. د 
D4410 السویداء بناء عبد الدین -شمال شارع البلدیة  936901 0944 / 225115 016 جراحة بولیة وتناسلیة ھیثم نكد. د 
D1854 السویداء امتداد شارع البلدیة - اذار  ٨شارع  657378 0944 / 228308 016 جراحة بولیة وتناسلیة موفق جاداهللا خیر. د 
D1848 السویداء بناء حسن حمیدان - شارع االتحاد  655249 0944 / 252093 016 جراحة بولیة وتناسلیة ایمن رسالن. د 
D0162 السویداء سوق القمح 274535 0944 / 241540 016 جراحة بولیة وتناسلیة یاسر أبو عمر . د 
D4315 السویداء   776269 0946 / 310096 016 جراحة عامة وسام ھنیدي. د 
D1662 السویداء بناء عبد الدین -حلویات قنوات  536505 0944 / 232440 016 جراحة عامة سامر سلمان نعیم. د 
D1664 السویداء غرب الفرن اآللي 344940 0944 / 227669 016 جراحة عامة طارق الجمال. د 
D1655 السویداء شارع سوق القمح 490528 0933 / 223725 016 جراحة عامة عاطف مزید مالك. د 
D1656 السویداء مشفى المزرعة -طریق القنوات  578246 0933 / 318180 016 جراحة عامة طلعت فوزي عامر. د 
D1661 السویداء ١بناء رقم  - شارع االستقالل  708452 0933 / 251102 016 جراحة عامة خلدون غسان بو حمدان. د 
D4106 السویداء حي البیضاء -غرب المؤسسة العسكریة  981278 0955 / 228721 016 جراحة عامة مزید الشوفي. د 
D4097 السویداء بناء ابو حال - شارع المحوري  -عین الزمان  800884 0991 / 226840 016 جراحة عامة مازن سلوم. د 
D1654 السویداء   622559 0933 / 237488 016 جراحة عامة جمال فرحات. د 
D4576 السویداء مقابل بنك بیمو -المحوري الطریق  -السویداء  577528 0944 / 222406 016 جراحة عامة سالم اتمت. د 
D1837 السویداء بناء سعید ارشید -ساحة الفخار  706245 0933 / 252636 016 جراحة عصبیة خلدون فایز بو حمدان. د 
D0179 السویداء شارع اإلتحاد 241257 0944 / 241275 016 جراحة عصبیة غسان متني. د 
D1830 السویداء بناء ابو ذیاب - شارع االستقالل  122442 0933 / 238185 016 جراحة عظمیة عمر نبیل عامر. د 
D1825 السویداء ساحة الطرشان 439303 0944 / 220505 016 جراحة عظمیة باسم حاتم. د 
D0165 السویداء بین ساحة الطرشان و ساحة األسد 744991 0944 / 240922 016 جراحة عظمیة سامر أبو حسن. د 
D1832 السویداء ساحة القمار - مركز المدینة  568020 0944 / 235002 016 جراحة عظمیة منھال حسن توفیق ابو حمدان. د 
D1826 السویداء بناء الخلیل -مقابل المؤسسة العسكریة  347368 0933 / 242460 016 امراض الدم مؤنس ابو منصور. د 
D4105 السویداء جانب ساحة الزراعة 612435 0944 / 231803 016 غدد صم وسكري احمد الخطیب. د 
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D1640 السویداء الشارع المحوري -دوار المشفى  926223 0945 / 222950 016 قلبیة حسام زین الدین. د 
D1639 السویداء مقابل شارع البلدیة -المدینة  271164 0955 / 238222 016 قلبیة نشأت ذوقان ابو فخر. د 
D0160 السویداء ساحة األسد 233237 0944 / 223569 016 قلبیة أیمن عمرو. د 
D3880 السویداء بناء الجرماني -شمال دوار المشنقة  - الشارع المحوري  047971 0932 / 225660 016 نسائیة وتولید رائدة الخطیب ابو فخر. د 
D4409 السویداء بناء عبد الدین -شمال شارع البلدیة  713191 0966 / 225160 016 نسائیة وتولید سمر القاضي. د 
D1650 السویداء بناء الباشا -امتداد شارع البلدیة  451614 0944 / 230158 016 نسائیة وتولید مازن حاتم. د 
D1644 السویداء شرق بنك بیمو 339229 0932 / 250878 016 نسائیة وتولید امال مھنا الحسین. د 
D4254 السویداء العسكریةشرق المؤسسة  421521 0944 / 236612 016 نسائیة وتولید یوسف االشقر. د 
D4288 السویداء بناء حسن ابو الفضل -شارع امیة  226251 0966 / 222507 016 نسائیة وتولید ھبة اشتي. د 
D4292 السویداء بناء العباس -ساحة الرئیس  368581 0955 / 220842 016 نسائیة وتولید نغم الكریدي. د 
D1647 السویداء بناء توفیق الجرماني -الحسبة  378547 0947 / 250955 016 نسائیة وتولید دالیدا صالحة. د 
D4159 السویداء ٣٠بناء رقم  - بناء المواد الغذائیة  -مساكن طریق الشعلة  391324 0933 / 252871 016 نسائیة وتولید برھان ابو حسون. د 
D4091 السویداء بناء العباس -ساحة الطرشان  372394 0944 / 227654 016 نسائیة وتولید نشأت الخطیب. د 
D1649 السویداء سوق الكھرباء -ساحة المزرعة  537914 0955 / 236675 016 نسائیة وتولید سامر الشعراني. د 
D5055 السویداء شارع المالكیة -شھبا  382433 0933 / 713875 016 نسائیة و تولید ناصر جنود. د 
D0163 السویداء غرب ثانویة الفتاة 237822 016 نسائیة وتولید أناھید حاتم. د 
D0547 السویداء مجمع احسان نصر التجاري -شارع الشعراني  309384 0944 / 250384 016 نسائیة وتولید حسان الحكیم. د 
D0473 السویداء ساحة الطرشان -السویداء  223733 016 نسائیة وتولید جمیل زین الدین. د 
D1645 السویداء شرق سینما السرایا 231273 0944 / 231273 016 نسائیة وتولید ایمن العربید. د 
D5133 السویداء صلخد 434206 0966 / 754044 016 نسائیة وتولید رمزي الحاصباني. د 
D1675 السویداء شرق المجمع السابق 458071 0933 / 250388 016 عینیة ماھر بدر. د 
D1609 السویداء مقابل مشفى العنایة الخاصة -  ١٢بناء  -شارع الكفاح  203696 0933 / 221665 016 عینیة مناف معروف. د 
D1677 السویداء بناء خشیفة التجاري 905191 0955 / 317582 016 عینیة ھشام عبد الدین. د 
D1670 السویداء بناء ابو الفضل -شارع امیة  223386 0944 / 228862 016 عینیة غالب فیصل سیف. د 
D1671 السویداء حي الشیخ عثمان 253051 0947 / 253051 016 عینیة ادھم خیر. د 
D0161 السویداء شارع الشعراني 919696 0944 / 231054 016 عینیة یاسر الجرماني. د 
D1672 السویداء شھبا  605587 0944 / 210110 016 عینیة امیة شبلي فارس جنود. د 
D1628 السویداء شرق ساحة الفخار - شارع النضال  615258 0955 / 241524 016 ھضمیة سلیم صقر سراي الدین. د 
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D1630  السویداء ساحة الطرشان 489234 0946 / 295005 016 داخلیة عاصم أبو سعد 
D1641 السویداء نقابة المعلمین -شارع سلطان االطرش  777541 0944 / 751400 016 داخلیة احسان جودیة. د 
D1636 السویداء جانب صیدلیة الرازي -شارع امیة  120587 0933 / 225248 016 داخلیة سعید سلوم. د 
D1827 السویداء مجمع مارینا التجاري -جنوب الفرن االلي  336710 0999 / 228876 016 روماتیزم عدنان عبدي صالحة. د 
D1623 السویداء غرب ثانویة الفتاة -حي الجوالن  210545 0955 / 230689 016 أمراض مستوطنة سلیم زھر الدین. د 
            

         شبكة المخابر  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0018 السویداء مقابل سینما السرایا 370340 0944 / 240038 016 مالك الفقیھ. د مخبرالفقیھ 
L0312 السویداء شارع الشعراني 296316 0991 / 234832 016 فیصل أبو الفضل. د فیصل أبو الفضل. مخبر د 
L0313 السویداء بناء الریشاني - الشارع الرئیسي  -صلخد  347806 0933 / 754035 016 رویدة جبور. د رویدة جبور. مخبر د 
L0314 السویداء شارع المؤسسة العسكریة  554621 0944 / 226880 016 شوقي حدیفة. د شوقي حدیفة. مخبر د 
L0315 السویداء سوق القمح 605052 0944 / 234442 016 كمیل أبو العال. د كمیل أبو العال. مخبر د 
L0316 السویداء الشارع العام -شھبا  850115 0944 / 714310 016 وسام مزید سلوم. د وسام مزید سلوم. مخبر د 
L0317 السویداء شارع شكیب أرسالن -ساحة المزرعة  731213 0933 / 233002 016 عادل الحلبي. د عادل الحلبي. مخبر د 
L0325 السویداء مبنى المغتربین -شمال قصر المحافظة  480558 0944 / 226815 016 تیسیر البني. د تیسیر البني. مخبر د 
L0468 السویداء سوق الكھرباء - شارع أمیة   335999 0944 / 238320 016 أمجد مزید نصر. د أمجد مزید نصر. مخبر د 
L0518 السویداء شارع الجمھوریة -السویداء  252340 016 أكرم أبو عمر. د أكرم أبو عمر. مخبر د 
L0519 السویداء شمال الفرن االلي -السویداء  950240 0955 / 236023 016 رویده فھد الفقیھ. د مخبر دانا 
L0520 السویداء بناء الوقف -غرب البرید  -القریا  679760 0988 / 732908 016 أنور ممدوح فرحات. د أنور فرحات. مخبر د 
            

         شبكة الصیدلیات  
Code المحافظة العنوان الھاتف الصیدالني اسم الصیدلیة 
P0300 السویداء رساس 378907 0944 / 245254 016 صفاء ھنیدي. د صیدلیة صفاء ھنیدي 
P0097 السویداء بناء المغتربین - شارع عارف الكندي  225764 0988 / 222359 016 اكثم الشومري. د صیدلیة الحیاة 
P0635 السویداء بناء الري و سیریاتل -شمال مشفى العنایة  061793 0932 / 242660 016 لمیس مشرف رضوان. د صیدلیة لمیس 
P0987 السویداء شمال مشفى العنایة -السویداء  990600 0988 / 220656 016 صفوان الملحم. د صیدلیة المدینة 
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         شبكة العالج الفیزیائي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اختصاصھ اسم الطبیب 
D4014 السویداء مقابل مشفى العنایة -شارع الكفاح  752664 0932 / 212971 016 معالجة فیزیائیة حسان حاتم. د 
D4114 السویداء شارع الجالء 671187 0944 / 235532 016 معالجة فیزیائیة حازم شقیر. د 

          
            

         شبكة مراكز األشعة  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم الطبیب اسم المركز 
L0529 السویداء ٢مقابل نقابة المعلمین ط 756137 0988 / 237303 016 اكرم الباروكي. د دار االشعة 
            

         شبكة المشافي  
Code المحافظة العنوان الھاتف اسم المشفى 
H0042 السویداء طریق القنوات 311111 016 / 311112 016 مشفى المزرعة الجراحي 
H0045 السویداء دار الحكومةشمال  -السویداء  252332 016 / 252333 016 مشفى العنایة الخاص 
H0139 السویداء شارع الرئیس -مقابل الملعب البلدي  311007 016 / 311006 016 مشفى السالم بالسویداء 
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