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 يذافظح جثم نثُاٌ
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 نٕد٘ ْٔثّ يركز انخذياخ االًَائٛح عٍٛ انرياَح
558877/10 

788617/15 
 

 –أصُاٌ  –صذح  –َضائٙ أيراض داخهٛح 

 أطفال
  دضاَح

 دكرٔب حَزٚٓ يركز انخذياخ االًَائٛح انشٛاح
476806/10 

767678/10 
  َاد٘ نألطفال أصُاٌ. –قهة  –َضائٙ  –أطفال  –صذح  

  دضاَح قهة –َضائٙ  –أطفال  –صذح   555744/10 إٚـًـاٌ عالء انذٍٚ يركز انخذياخ االًَائٛح انغثٛر٘

 رَا يٓذ٘ يركز انخذياخ االًَائٛح ترج انثراجُح
671746/10 

570771/15 
  َاد٘ نألطفال أصُاٌ. –هة ق –َضائٙ  –أطفال  –صذح  

 َضرٍٚ عثذ انصًذ يركز انخذياخ االًَائٛح عانّٛ
776176/17 

671601/70 

 انكذانح
 -  أصُاٌ. –قهة  –َضائٙ  –أطفال  –صذح 

 تذادٌٔ

 عثذ انصًذ جُاٌ تٛصٕريركز انخذياخ االًَائٛح 
770176/17 

785451/15 
    

 عثذ انصًذرٍٚ َض يركز انخذياخ االًَائٛح انشٕٚفاخ
657618/17 

707164/15 
   َضائٙ. –أطفال  –صذح  عريٌٕ

 شفٛقح عًاد يركز انخذياخ االًَائٛح تذًذٌٔ
481078/17 

105485/15 

 أطفال. –صذح  رشًٛا

 

451476/17 

 عٍٛ دارِ
 َضائٙ. –أطفال  –صذح 

708566/15 

  انخرٚثح

     807415/15 تٓٛج اتٕ غُاو يركز عريٌٕ انرخصصٙ

 يركز انخذياخ االًَائٛح دٙ انضهى
 ياجذج َٕٚش

 

651556/17 

755678/15 
  دضاَح اصُاٌ. –َضائٙ  –أطفال  –صذح  

ٔاد٘  -انذذزيركز انخذياخ االًَائٛح 

 شذرٔر
     567676/78 رٚرا صعادج

 ترَادٚد كرٚذ٘ يركز انخذياخ االًَائٛح ترج دًٕد
461505/10 

484857/10 
  َاد٘ أصُاٌ.  –أطفال  –صذح  

 َادٍٚ يطراٌ يركز انخذياخ االًَائٛح صٍ انفٛم
657067/10 

545566/15 
   أصُاٌ. –قهة  –َضائٙ  –أطفال  –صذح  

   قهة. –َضائٙ  –أطفال  –صذح  اَطهٛاس 556071/10 تٓٛح صهًٛاٌ يركز انخذياخ االًَائٛح صذ انثٕشرٚح

 ٙغادج أتٕ ياض يركز انخذياخ االًَائٛح تكفٛا
651850/16 

887456/15 
   َضائٙ. –أطفال  –صذح  
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 عٍٛ انخرٔتحيركز انخذياخ االًَائٛح 
 جٕرجٛد صانخ

 
705606/15     

 شٛرٍٚ يخاٚم قُاتح ترياَا يركز انخذياخ االًَائٛح
607487/15 

515568/16 

 صانًٛا
  أصُاٌ. –قهة  –َضائٙ  –أطفال  –صذح 

501057/16 

  قُاتح ترياَا

 -  َضائٙ. –أطفال  –صذح  كفرفاقٕد 741817/17 َضٛثح صفا انخذياخ االًَائٛح كفردٛى يركز

 راَٛا دًادج يركز انخذياخ االًَائٛح انجاْهٛح
741756/17 

575567/15 
   َضائٙ. –أطفال  –صذح  ٔاد٘ تُذهّٛ

 عررٍٚ 511817/17 عصًد َصار يركز انخذياخ االًَائٛح غرٚفح
أصُاٌ  –عٌٕٛ  –َضائٙ  –أطفال  –صذح 

 ذصٕٚر صٕذٙ. –
  

  َاد٘ نألطفال َضائٙ. –أطفال  –صذح   558116/15 أيٛرج ٔذٕاخ يركز انخذياخ االًَائٛح ترجا

 َجٕٖ ضٕ يركز انخذياخ االًَائٛح تعقهٍٛ
511577/17 

861655/15 
  دضاَح  

   َضائٙ. –أطفال   717665/17 يُٗ عثذ انصًذ يركز انخذياخ االًَائٛح انًخرارج

 تضاتا 464155/17 راتذح ٚاصٍٛ يركز انخذياخ االًَائٛح عإَخ
أَف أرٌ  –َضائٙ  –أطفال  –صذح 

 دُجرج.
 - 

     466155/17 غاَٛح فارس شذٛىيركز انخذياخ االًَائٛح 

 َضرٍٚ انغذاف دارج انُاعًحيركز انخذياخ االًَائٛح 
814555/17 

885580/15 
    

   قهة.  –أطفال  –صذح   814641/17 صٕالَج طإَٛس انخذياخ االًَائٛح انذايٕر يركز

     455000/71 دَٛز انجرد٘ دٚر انقًريركز انخذياخ االًَائٛح 

       انٕرداَٛحيركز انخذياخ االًَائٛح 

 يركز انخذياخ االًَائٛح جَٕٛح
 دٚاَا أتٙ عاد

745547/15 

857686/16 

 غٕصطا
  دضاَح قهة. –ٙ َضائ –أطفال 

 رٔق يصثخ

 556585/75 ياٚا انضًرا يركز انخذياخ االًَائٛح عشقٕخ

 ذح عشقٕخعاتق

 فارٚا 671464/16 دضاَح َضائٙ. –أطفال 

 فٛطرٌٔ

 رٚرا انررك يركز انخذياخ االًَائٛح ٚذشٕط
587771/16 

655614/15 
   أصُاٌ. –عظى  –أطفال  –صذح  

 دٚزٚرٚح خهٛفح ْاشى ياخ االًَائٛح غزٚريركز انخذ
647648/16 

887456/15 

 انثٕار
 دضاَح أصُاٌ. –قهة  –َضائٙ  –أطفال  –صذح 

667771/16 

 074514/15 دٛاطح

 دٔنهٙ انشايٙ يركز انخذياخ االًَائٛح جثٛم
760841/16 

684640/15 

 َضائٙ. –أطفال  اًْج
 دضاَح

716455/16 

 684640/15 َضائٙ. – أطفال –صذح  يعاد
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 عًشٛد -يركز انخذياخ االًَائٛح
 منى سليالتي

005748/71 
 جاج

  َضائٙ. –أطفال  –صذح 

585660/15 

585660/15 

 761458/71 يٛفٕق

 صالو اَطٌٕ يركز انخذياخ االًَائٛح قرطثا
601414/16 

675604/15 

 656166/16  أطفال. –صذح  انعاقٕرج

 -  ُاٌ.أص –صذح  انصٕاَح

 


