
اسم الطبيبالتخصصالعنوانالمدينة

بشار فضل احمدعظاماريحا اريحا

ايميل إبراهيم عمارعاماريحا اريحا

أرب عنانيعاماريحا اريحا

رفاد شقيرعاماريحا اريحا

خليل اسعيفانعاماريحا اريحا

عالن شقيرنسائية وتوليداريحا اريحا

محمد عبد الحافظ عوضاتانف أذن وحنجرةاريحا اريحا

مركز جمعية اإلصالح الخيريةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاريحا اريحا

أحمد الجعبة. دطبيب عاممركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

روحي الفتياني. دطبيب عاممركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

عبد هللا أبو هنطش. داخصائي  عيونمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

عماد ابو شرخ. دأخصائي نسائية وتوليدمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

رستم النمري. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

سائد أبو حويج. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

صالح ابو عباه. دأخصائي غدد صم وسكريمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

أحمد قنام. داخصائي  عيونمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

نمر أبو خليلأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز جمعية اإلصالح الخيريةاريحا

(ميديكير)شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبيةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاريحا اريحا

مركز حجازي لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاريحا اريحا

مركز بصريات الحجلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسوبر ماركت قطب-شارع يافااريحا

مركز ميديكير الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاريحا اريحا

ماهر اسعيد.دطب عاممركز ميديكير الطبياريحا

طارق السيوري.دطب عاممركز ميديكير الطبياريحا

احمد الجعبة.دطب عاممركز ميديكير الطبياريحا

مصطفى نخالة.دأخصائي جراحة عامةمركز ميديكير الطبياريحا



رقيه فقيه.دأخصائي نسائية وتوليدمركز ميديكير الطبياريحا

عامر حشمة.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز ميديكير الطبياريحا

اشرف هرباوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز ميديكير الطبياريحا

عبدهللا كعابنة.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز ميديكير الطبياريحا

رياض عيد.داخصائي روماتيزم ومفاصلمركز ميديكير الطبياريحا

مركزعبدو الطبي التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

سالم عريقات.دعيونمركز عبدو الطبي التخصصياريحا

جمال سلسع.دجلديةمركزعبدو الطبي التخصصياريحا

بشار فضل. دعظاممركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

نور الدين أحمد مسالك بوليةمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

سامر خليلقلب وشرايينمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

عيسى العملهباطنىمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

رياض عيدباطنىمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

ملهم القوقاغدد صم مركز عبدو الطبي التخصصياريحا

رايا دويكنسائيةمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

إيمان عيدنسائيةمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

نزار طروةأطفالمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

خالد نصرهللاأنف واذن وحنجرةمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

طارق الحواشطب عاممركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

أرب العنانيطب عاممركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

عالء سلسعتصوير تلفزيونيمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

سومر القادريتصوير تلفزيونيمركز  عبدو الطبي التخصصياريحا

محمد خضرباطنيالعيزريةالقدس

سامي النابلسيأطفالالعيزريةالقدس

(ميديكير)شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبيةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات-العيزرية القدس

بروفيشينال البالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتأبو ديسالقدس

مختبر األمل الطبيمختبرالعيزريةالقدس

مركز سبافورد الصحيالعيزريةالقدس

وفاء صباح. داخصائي أطفالمركز سبافورد الصحيالقدس

مستشفى المقاصد الخيريةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالقدسالقدس



)مركز طوارئ وعيادات المقاصد المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتأبو ديسالقدس أبو ديس   )

عبد هللا أبو هالل. دطبيب عاممركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

ماهر النابلسي. دطبيب عاممركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

محمد بدر. دطبيب عاممركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

عثمان أبو هنطش. دأخصائي جراحة عامةمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

االء حمد.دأخصائي نسائية وتوليدمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

عالء ابراهيم. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

عالء صباح. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

محمد الشيخ. دأخصائي باطنيةمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

رائد دعاس. دأخصائي مسالك بوليةمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

سامي حسين. دأخصائي جراحة دماغ وأعصابمركز طوارئ وعيادات المقاصدالقدس

مركز الغانم الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالعيزريةالقدس

عالء تلبيشياخصائي  عيونمركز الغانم الطبيالقدس

أمير القاضي. دأخصائي باطنيةمركز الغانم الطبيالقدس

ايمان عيد.دأخصائي نسائية وتوليدمركز الغانم الطبيالقدس

عاصم ابو عمر.دانف و حنجرهمركز الغانم الطبيالقدس

محمد القاضي.داخصائي عظاممركز الغانم الطبيالقدس

محمد عويضات.دانف و حنجرهمركز الغانم الطبيالقدس

حسام رحال. داخصائي  عيونمركز الغانم الطبيالقدس

محمود عريقات.داخصائي جلدية وتناسليةمركز الغانم الطبيالقدس

مالك أبو خضير. داخصائي جلدية وتناسليةمركز الغانم الطبيالقدس

مأمون منصور . دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الغانم الطبيالقدس

نبيل أبو قويدر. دأخصائي جراحة عامةمركز الغانم الطبيالقدس

يحيى السويطي. داخصائي  عيونمركز الغانم الطبيالقدس

زياد عبد القادر. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الغانم الطبيالقدس



المركز الصحي العربيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالعيزريةالقدس

طارق عمرو. دأخصائي طب أسرةالمركز الصحي العربيالقدس

أيمن عياد. دأخصائي طب أسرةالمركز الصحي العربيالقدس

أمين سرور.داخصائي أطفالالمركز الصحي العربيالقدس

ابراهيم السرخي. دطبيب عامالمركز الصحى العربيالقدس

صالح الشيخ. دطبيب عامالمركز الصحي العربيالقدس

أحمد حايك. دأخصائي جراحة عامةالمركز الصحي العربيالقدس

أمين القنبر. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةالمركز الصحي العربيالقدس

أمير القاضي. دأخصائي باطنيةالمركز الصحي العربيالقدس

نبيل عرفة. دأخصائي باطنيةالمركز الصحي العربيالقدس

عقل طقز. داخصائي  عيونالمركز الصحي العربيالقدس

ماجد أبو عامرية. دأخصائي عيونالمركز الصحي العربيالقدس

خليل عبد لدايم.داخصائي قلبالمركز الصحي العربيالقدس

عمار عمرو. دأخصائى أوعية دموية المركز الصحى العربيالقدس

عمار عمرو.دجراحة اوعية دمويةالمركز الصحي العربيالقدس

غسان ابو سماحة. داخصائي  عيونالمركز الصحي العربيالقدس

ملهم القوقة. دأخصائي غدد صم وسكريالمركز الصحي العربيالقدس

نضال بكر. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلالمركز الصحي العربيالقدس

رياض صالح الدين. دأخصائي مسالك بوليةالمركز الصحي العربيالقدس

بسام النوري. داخصائي جلدية وتناسليةالمركز الصحي العربيالقدس

فراس راميني. دأخصائي نسائية وتوليدالمركز الصحي العربيالقدس

محمود شعبان . دأخصائي جراحة دماغ وأعصابالمركز الصحي العربيالقدس

مازن محيسن.دأخصائي نسائية وتوليدالمركز الصحي العربيالقدس



مستشفى المقاصد الخيريةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالقدسالقدس

مستنشفى جمعية الهالل األحمرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشيخ جراح– القدس القدس

سحر أبو غزالة. دطبيب عاممستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

أحمد الدقاق. داخصائي أطفالمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

أمين سرور. داخصائي أطفالمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

هنادي جعبري. داخصائي أطفالمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

خليل طفيحة. داخصائي أطفالمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

محمود سراحنة. داخصائي أطفالمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

هداية راضي. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

هند العصا. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

محمد دعاجنة. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

سالم سحويل. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

شاكر عوض. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

علي حلبية. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

أبو سبيتان  أيمن. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

فراس الراميني. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

امال اسعد.دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

لينا ابو عرقوب.دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

ميساء ابو دقة.دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

كركي  ايمان. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

عصام محامدي. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

دعيس  نهاد. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

وليد الجعبة. دأخصائي نسائية وتوليدمستنشفى جمعية الهالل األحمرالقدس

مستشفى سان جون للعيونالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشيخ جراح– القدس القدس

مركز الرام الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل صيدلية جوزع-الشارع الرئيسى الرام

مركز الشام الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتخلف التل األخضر- الشارع الرئيسىالرام

سمير محمد أسعدطب عامدير جريررام هللا والبيرة

عمر احمد حسن شعيبطب عامعارورةرام هللا والبيرة



صالح أبو عباهغدد صماء وسكري  رام هللا والبيرةرام هللا والبيرة

محمد عثمانجراحة الكلى و المسالك البولية2عمارة سردا طرام هللا والبيرة

رشيد بكيرجراحة الكلى و المسالك البوليةمقابل عمارة حنانية وخراز/ رام هللا رام هللا والبيرة

عثمان أبو هنطش جراحة الكلى و المسالك البوليةرام هللا شارع ركب رام هللا والبيرة

قيس حمايدةجراحة الكلى و المسالك البوليةعمارة الهندي– رام هللا رام هللا والبيرة

مروان خليل ابو الحمصأعصابمقابل ركب-مدخل هيليوبلس رام هللا والبيرة

عيسى خياطأطفال2عمارة طنوس ط رام هللا والبيرة

زياد صالح أبو عاصىباطنى وأطفالفوق حلويات جعفر-شارع النهضةرام هللا والبيرة

ماهر الصانع أطفالاالرسال رام هللا والبيرة

أمين ثلجيأطفالرام هللارام هللا والبيرة

جورج وديع امسيحأطفالرام هللارام هللا والبيرة

نزار المالكىأطفالرام هللارام هللا والبيرة

هشام ابو حجلةأطفالعمارة الفرح– مركز العناية رام هللا والبيرة

كمال غنام أطفالبيرزيت رام هللا والبيرة

محمد النجار أطفالالنجمة مول الطابق الرابع رام هللا والبيرة

محمد ابراهيم عيسويأطفالبيرزيت رام هللا والبيرة

صبري الرفاعي أسنانرام هللا رام هللا والبيرة

عرفات سرحانأسنان2عمارة اإلسراء طرام هللا والبيرة

االء محمد حسن عيدة أسنانعمارة سردارام هللا والبيرة

تامر متولىأسنانالبالوعرام هللا والبيرة

مي العبوشيأسنانعمارة النتشةرام هللا والبيرة



فواز محمد أنور عبد هللاأسنانفوق مجمع الحسبة- شارع الحسبة رام هللا والبيرة

سامر جمعة عثمان أبو صالحأسناندير جريررام هللا والبيرة

غسان بازيانانف آذن حنجرةنزلة البريد/ عمارة الفرح / مركز العناية الطبية رام هللا والبيرة

خالد نصر هللاانف آذن حنجرةعمارة المعراجرام هللا والبيرة

عمر سليمان غنامانف آذن حنجرةرام هللارام هللا والبيرة

كامل الحمصيانف آذن حنجرةالطابق الثاني– لؤلؤة المنارة رام هللا والبيرة

أيمن عصفور انف آذن حنجرةعماره مخماس - رام هللا رام هللا والبيرة

صالح صافيجلدية و تناسلية3المنارة ط- عمارة لؤلؤة رام هللا والبيرة

عبد األزل بشناقجلدية و تناسلية2عمارة حنانيا وخراز ط رام هللا والبيرة

خضر أبو هاللعظام 2عمارة سردا ط رام هللا والبيرة

محمود تايهعظام  ( 4كل يوم بعد الساعة )عمارة االسراء الطابق الثالث رام هللا والبيرة

ماهر أبو خاطر عظام ومفاصل ومناظيررام هللا رام هللا والبيرة

موسى العطاري عظام رام هللا رام هللا والبيرة

نزية نخلةجهاز هضمى وكبد وتنظير األرسال- مجمع الهندىرام هللا والبيرة

مجدي سماحةعيون3عمارة مخماس ط رام هللا والبيرة

(مركز بصر )زكريا حجير عيون عمارة السفينة - رام هللا رام هللا والبيرة

بشير واصف شاهينعيون مجمع ربحي الحجة - رام هللا رام هللا والبيرة

حسين السلواديجلدية عمارة الهندي– رام هللا رام هللا والبيرة

وجيه فهيم حسينجلدية وتناسيليةالطابق السابع- عمارة األسراءرام هللا والبيرة

بسام النوري جلدية رام هللا رام هللا والبيرة

مرتجى حسني الفارصدريةالمركز الصحي العربي– البيرة رام هللا والبيرة

طارق مصطفى الرمحي أخصائي قلب شارع اإلرسال – رام هللا رام هللا والبيرة

جوني خوريأخصائي قلب عمارة بيت اسيا- شارع االرسال رام هللا والبيرة

محي الدين عمرأخصائي باطني عمارة الفرح/ مركز العناية الطبية رام هللا والبيرة



بدر الخمرةأخصائي طب طبيعي وتأهيلمقابل اطفائية البيرة- البيرةرام هللا والبيرة

فضل البطرانجراحة أعصاب ودماغ عمارة الفريز– رام هللا رام هللا والبيرة

ناصر ناصرباطني عمارة طنوس الطابق الثاني- رام هللا رام هللا والبيرة

نادر حمودهباطني رام هللارام هللا والبيرة

سمير محمد أسعدعامالشارع الرئيسي-ديرجريررام هللا والبيرة

زياد زايدعامالطيبة رام هللا والبيرة

رامي موسى بدران عام كوبررام هللا والبيرة

عاصم عبد الستار عام كوبر - رام هللا رام هللا والبيرة

عالء على عصفورنسائيه وتوليد عمارة الماسة - رام هللا رام هللا والبيرة

(نسور)ميرا محمد مبيض نسائيه وتوليد رام هللا رام هللا والبيرة

هبة فاخوري نسائيه وتوليد رام هللا مول - رام هللا رام هللا والبيرة

أنس العملة نسائيه وتوليد رام هللا رام هللا والبيرة

سالم سحويلنسائية وتوليدشارع األرسالرام هللا والبيرة

مادلين نمر سبوبهنسائيه وتوليد شارع اإلرسال- مجمع الهندي رام هللا والبيرة

(ميديكير)شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبيةمختبربكافة فروع محافظة رام هللا والبيرة رام هللا والبيرة

المختبر األوروبي مختبر (2)شارع ركب  (1)شارع األرسال رام هللا والبيرة

مختبر ألفا الطبيمختبررام هللا مول - رام هللا رام هللا والبيرة

مختبر الرشماويمختبرعمارة سينما الوليدرام هللا والبيرة

 Life Careمختبر مختبربيرزيت رام هللا والبيرة

مختبرات حورسمختبرعمارة االسراء, عمارة االمين رام هللا والبيرة

مختبر مد البمختبرمجمع الهنديرام هللا والبيرة

مختبر الزهراويمختبررام هللا رام هللا والبيرة

مختبر دانة الطبي مختبررام هللا رام هللا والبيرة

مختبر الرعاية الطبيمختبررام هللارام هللا والبيرة

بروفيشينال البمختبر 5عمارة قنداح ط رام هللا والبيرة

مجمع العائلة الطبي- مختبر ابن سينا مختبرعمارة سردارام هللا والبيرة

مركز الدكتور بسام ارشيد لألشعةاشعة 4مجمع مخماس التجاري ط رام هللا والبيرة

مركز العائلة لألشعةاشعةعماره الهندي- شارع االرسالرام هللا والبيرة

مركز الشافعي لألشعةاشعةعمارة سردارام هللا والبيرة



مركز قطامش للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعي1عمارة سردا طرام هللا والبيرة

مركز سنس للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعيعمارة بنك القاهرة- شارع الكلبة االهلبة– رام هللا رام هللا والبيرة

مركز الدكتور بدر الخمرة للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعيمقابل اطفائية البيرة- البيرةرام هللا والبيرة

المقر العام / جمعية الهالل االحمر مراكز العالج الطبيعيشارع القدسرام هللا والبيرة

مركز كير للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعيعمارة المعراجرام هللا والبيرة

مركز الفيدا للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعي2مركز الفهد ط- رام هللارام هللا والبيرة

مركز االسرة للعالج الطبيعيمراكز العالج الطبيعيالبيرة رام هللا والبيرة

المستشفى األستشارى العربيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

 جراحة عامةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة أحمد عبد الحق. د

محمد مرعي.دجراحة عامةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

 جراحة عامةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة أيمن الطريفي. د

بشار جابر.دجراحة عامةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

روز نجيب.داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

لؤي الخطيب.داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

أمجد رجب. داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عائشة المصري.داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عبدالكريم أبو شعيب. داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

محمد عيساوي. داطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

أحمد شلطف . دجراحة اطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

جميل السعدي.دجراحة اطفالالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

حسن ياسين.داخصائي كلى ومسالكالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

رياض صالح الدين.داخصائي كلى ومسالكالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

ياسر ابو صفية. دجهاز هضميالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

رفعت الصفدي.دجهاز هضميالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

سلسبيل رجب . دنسائية وتوليدالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

سامر براهمة. دنسائية وتوليدالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

مرشد عبداللطيف.دنسائية وتوليدالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

لودميال حمارشة.دنسائية وتوليدالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

فادي ثلجي. دجراحة عظام المستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

جمال طعمة.دجراحة عظامالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عامر شحروري.دجراحة عظامالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة



اشرف عبد الحليم.دجراحة عظامالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

مروان الجيوسي.دجراحة عظام المستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

محمد زيدان. دغدد صماء وسكريالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

محمد نعمان.دباطنيالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

ياسر أبو صفية. دباطنيالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

محمد دعباس.دباطنيالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عبدهللا علوي.دباطنيالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عبد الرحيم عودة. دباطنيالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عادل عصفور.دانف واذن وحنجرةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

نبيل عالن.داعصاب المستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

خلدون عمر. داعصاب المستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

نصري معلم. داعصاب المستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

معين الفقيه. دجراحة اوعية دمويةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

اشرف سباعي. دجراحة اوعية دمويةالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

ساجد الجرار.دقلبالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

محمد بطراوي  .دقلبالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

عمار عمرو. دقلبالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

علي الرمحي. دقلبالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

نزار شخشير.دقلبالمستشفى األستشارى العربىرام هللا والبيرة

مركز كلينيكر المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالطيرة - رام هللا رام هللا والبيرة

لطفي ميتاني.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

سائد حمدان.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

محمد حمود.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

اسيل مصلح.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

محمد مرعب.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

تامر عبد الدين.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

امجد رجب.داخصائي أطفالمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عمار عمرو.دأخصائي جراحة أوعية دمويةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عبد اللطيف خضر.دأخصائي جراحة عامةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عماد شاللده.دأخصائي أنف وأذن وحنجرةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عبد الرحمن المريدي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز كلينيكر رام هللا والبيرة



محمد الكيالني.دأخصائي مسالك بوليةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

ساجد جزار.دأخصائي قلبمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

شادي فودة.دانف واذن وحنجرةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عثمان هنطش.دأخصائي جراحة عامةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عاصف جواعده.دأخصائي جراحة عامةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

سعد ابداح.داخصائي جلدية وتناسليةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

احمد شلطف.دجراحة اطفالمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

وائل عمرو.دجراحة اطفالمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

محمد مرعب.دطبيب عاممركز كلينيكر رام هللا والبيرة

عائشة المصري.داخصائي أطفالمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

اسالم الحشاش.داخصائي عيونمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

ايمن الطريفي.دأخصائي جراحة عامةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

نادر الفار.دأخصائي جراحة عامةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

محمد قاسم.دأخصائي مسالك بوليةمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

مأمون منصور.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

محمد القاضي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

ضياء ابو شهاب.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز كلينيكر رام هللا والبيرة

مركز االمل الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسلوادرام هللا والبيرة

أشرف زهران. دعام مركز االمل الطبي رام هللا والبيرة

شادية البرغوثي. دنسائية وتوليدمركز االمل الطبي رام هللا والبيرة

صائب عواد.داخصائي عيونمركز االمل الطبي رام هللا والبيرة

محمود شيحة.دجراحة عظاممركز االمل الطبي رام هللا والبيرة

المركز الطبي االسقفي العربي للسكري والقلب واالوعية الدموية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترام هللا رام هللا والبيرة

مستشفى الرعاية العربيةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل المحطة المركزيةرام هللا والبيرة

سامية حليلة. داطفالمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

عماد قاللوه.داطفالمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

أحمد شلطف. د(جراحة)اطفال مستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

محمد لؤي المبيض . دجراحة عامةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

أشرف سالمة. دعام مستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

رائد دعاس.دمسالك بوليةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة



رأفت  جبر .دمسالك بوليةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

رياض صالح الدين . دمسالك بوليةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

قيس حمايده . دمسالك بوليةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

وليد سويدان . دباطني جهاز هضمي مستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

حسام النادي.دباطني جهاز هضمي مستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

وائل حمودة . دباطني جهاز هضمي مستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

ماهر ابو خاطر . دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

عالء الدين صباحعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

سيف ابو الرب . دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

محمود تايه . دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

باسم الرب.دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

خضر ابو هالل. دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

نجاح الحسيني . دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

رستم النمري . دعظاممستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

جهاد الخطيب . دنسائية وتوليدمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

عدوان البرغوثي. دنسائية وتوليدمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

رائد العلمي . داخصائي غددمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

عبد هللا الخطيب .داخصائي كلى ومسالكمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

غانم غانم . دانف واذن وحنجرةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

اياد الهابيل.دعيونمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

بشار جبر.دعيونمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

رياض عويضة . دعيونمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

عمار عمرو.داوعية دمويةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

سليمان برقاوي . دجلديةمستشفى الرعاية العربيةرام هللا والبيرة

مستشفى المستقبلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل الشني -البيرة رام هللا والبيرة

محمود غنام.دطب عاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

اسيل يعقوب.دطب عاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

باسل ابو فارس.دطب عاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

عاصف جواعدة.دجراحة عامةمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

أسامة عطا هللا. دجراحة عامةمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة



بكر ابو حيةجراحة عامةمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

ماهر الصانع . داطفالمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

هشام ابو حجلة . داطفالمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

جورج إمسيح. داطفالمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

حاتم طه.دباطنيمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

محي الدين عمر. دباطنيمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

وليد البرغوثي. دنسائية وتوليدمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

مهند حاوي.دنسائية وتوليدمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

عبد الفتاح خضير.داخصائي عظاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

عبدهللا كعابنة.داخصائي عظاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

ضياء ابو شهاب.دعظاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

رياض صالح الدين.دجراحة كلى ومسالك بولية مستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

قاسم حمدان. دانف واذن وحنجرةمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

خالد نصر هللا. دنف واذن وحنجرةمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

حسني العطاري. دجراحة عظاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

اياد الهمشري. دجراحة عظاممستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

سامر عاصي. دعيونمستشفى المستقبلرام هللا والبيرة

مستشفى الهالل األحمرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات5شارع الهالل - البيرةرام هللا والبيرة

خالد عبادي.دعام مستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

اسيل مصلح.دعام مستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

رائد البشتاوي.دعام مستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

يزن ابو غربية.دعام مستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

هاني ابو عيطة.داعصاب اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

نزار المالكي.داطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد النجار. داطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

صدقي حمادة. داطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

احمج احمرو.داطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

تامر صبيح. داطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

وائل عمرو.دجراحة اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد القيم.دجراحة اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة



عاطف جواعدة.دجراحة عامةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

سحر عياد.دجراحة عامةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

سليمان الطريفي. دجراحة عامةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

عبد اللطيف خضر.دجراحة عامةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

سمير الصالحي. دجراحة عامةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمود عريقات.دجلديةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

رشيد بكير.دمسالك بوليةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

رائد دعاس.دمسالك بوليةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

فراس ملحم.دباطني و جهاز هضميمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

أحمد هند. دمسالك بوليةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

تمام زيود.دعيونمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

عماد تالحمة.داعصاب مستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

ماهر ابو خاطر.دجراحة عظاممستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

عبد الفتاح خضير.دجراحة عظاممستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

حسام ابو صاع. دجراحة عظاممستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمود تايه. دجراحة عظاممستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

سالم ابو لبدة.دغدد اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد حجازي.دعظام اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد ابو طاقة.دقلب اطفالمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد الشيخ.داخصائي كلى ومسالكمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد مناصر.دباطنيمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

عزيز سحويل.دباطنيمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

جورجيت قديس. دجراحة اعصابمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

عماد شاللدة.دانف واذن وحنجرةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

سائد ابو حويج.دانف واذن وحنجرةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

رفيق كشكو.دقلبمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد عيده.دجراحة اوعية دمويةمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

امل مصلح.دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

محمد عطية. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

اولغا مجج. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة



عودة ابو نحلة. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

رنا فحل. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

قاسم ياسين. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

ماهر عودة. دنسائية وتوليدمستشفى الهالل األحمررام هللا والبيرة

 H clinicمستشقىالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل فندق رتنورام هللا والبيرة

بشار أبو ليلباطنى وجهاز هضمى ومناظير H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

محمد مصاروةالجهاز الهضمى والمناظير H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

محمد زكارنةالجهاز الهضمى والمناظير H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

سليمان مسامرةقلب وشرايين H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

جونى خورىقلب وشرايين H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عبد الغفاز الساليمةجراحة العامة والمناظير  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عاصف جواعدةجراحة العامة والمناظير  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

سمير أبو يعقوبجراحة العامة والمناظير  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

أحمد الحايكجراحة العامة والمناظير  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عالء عصفور النسائية وتوليد H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

وسام الجملجراحة المسالك البولية النسائية  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

أسماء ابراهيماألورام نسائية- نسائية وتوليد  H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

رائد طبنجةنسائية وتوليد H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

مالك جابرنسائية وتوليد H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

ابراهيم أبو زهيرةنسائية وتوليد H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عماد دويكات الخدج وقلب أطفال H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عبد أبو البيحتقيم ما قبل العمليات عيادة التخدير واألنعاش H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

محمد فاسممسالك بولية وتفتيت الحصى H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

بالل أبو صبيحجراحة مسالك بولية H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

فضل البطرانجراحة دماغ واعصاب H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

قاسم حمدانأنف واذن وحنجرة H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

شادي فودةأنف واذن وحنجرة H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

بشار أحمدجراحة مفاصل وعظام H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

صقر خمايسةجراحة مفاصل وعظام H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

عزام صالحأمراض الدم واالورام H clinicمستشقىرام هللا والبيرة



عصام الهندىروماتيزم ومفاصل H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

نور يغموراعصاب H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

رجائى الحسينىجراحة االوعية الدموية والشرايين H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

ايمن أبو رميلةاألمراض التنفسية H clinicمستشقىرام هللا والبيرة

مستشفى خالد الجراحيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبجانب شركة الكهرباء– االرسال رام هللا والبيرة

غاندي جرادات.دطبيب عاممستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

مالذ سرحان.دطبيب عاممستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

احمد عدوان.دطبيب عاممستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

مؤمن نصار.دطبيب عاممستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

محمد العيساوي.داخصائي أطفالمستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

ناصر الشيخ.دأخصائي أنف وأذن وحنجرةمستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

احمد البيتاوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

جمال الطريفي.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى خالد الجراحيرام هللا والبيرة

مستشفى الناظر للتوليد والجراحة العامةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل عمارة المعراج– وسط البلد رام هللا والبيرة

أسعد حبش. دطبيب طوارئمستشفى الناظر للتوليد والجراحة العامةرام هللا والبيرة

وليد الناظر. دنسائية وتوليدمستشفى الناظر للتوليد والجراحة العامةرام هللا والبيرة

أمل حماد. دنسائية وتوليدمستشفى الناظر للتوليد والجراحة العامةرام هللا والبيرة

ثناء الخطيب.دنسائية وتوليدمستشفى الناظر للتوليد والجراحة العامةرام هللا والبيرة

المركز الصحي العربيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل عمارة المالكي– البيرة رام هللا والبيرة

أمين الخواجا.دعام المركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

عماد شاللدة.دانف واذن وحنجرةالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

نديم جبرين.دقلبالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

مرتجى الفار. دصدرية وجهاز تنفسيالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

اسالم زهران.دعيونالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

محمد درويش.دجراحة عظامالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

سفيان البسيط.دسكري و غددالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

عرفات الديسي.دجراحة عظامالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

أحمد أبو الندى.دجراحة عظامالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

جورجيت قديس. دجراحة اعصابالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

اسماعيل بدرغدد صماء وسكريالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة



رياض صالح الدين. دمسالك بوليةالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

مالك أبو خضير. دجلدية وتناسليةالمركز الصحي العربيرام هللا والبيرة

مركز حمارشة الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتقرب البلدية– بيتونيا رام هللا والبيرة

سعد حمارشة . دعام مركز حمارشة الطبيرام هللا والبيرة

باسم ابو الرب.داخصائي جراحة عظام مركز حمارشة الطبيرام هللا والبيرة

ميرا مبيض.دنسائية وتوليدمركز حمارشة الطبيرام هللا والبيرة

اسامة خنفراسنانمركز حمارشة الطبيرام هللا والبيرة

حسام رحال.دأخصائي عيونمركز حمارشة الطبيرام هللا والبيرة

المعهد الفلسطيني ألمراض السكريالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمبنى رعاية االمومة والطفولة– البيرة رام هللا والبيرة

د محمود بشرعيونالمعهد الفلسطيني ألمراض السكريرام هللا والبيرة

رياض حمدان.دعيونالمعهد الفلسطيني ألمراض السكريرام هللا والبيرة

عبد السالم ابو لبده.دأخصائي غدد صم وسكريالمعهد الفلسطيني ألمراض السكريرام هللا والبيرة

د بسام طاهرغدد وسكريالمعهد الفلسطيني ألمراض السكريرام هللا والبيرة

مركز االغاثة الفلسطينية المراض القلب و السكريالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة بيت اسيا- شارع االرسال رام هللا والبيرة

روال عواد. دقلب اطفالمركز االغاثة الفلسطينيةرام هللا والبيرة

جوني خوري . دقلبمركز االغاثة الفلسطينيةرام هللا والبيرة

محمد ابو زهرة . دجراحة عظاممركز االغاثة الفلسطينيةرام هللا والبيرة

مركز المنارة الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الستي سينتر رام هللا والبيرة

حاتم دويكات. داطفالمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

ندى قواسمي.داطفالمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

محمد البورينياخصائي امراض وزراعة الكلىمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

سيف الدين أبو الرب. دجراحة عظاممركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

باسم الرب.دجراحة عظاممركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

عاصف جواعده.دجراحة عامةمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

طارق شربي.دطبيب أسنانمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

امل مصلح.دنسائية وتوليدمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

هديل المصري. دنسائية وتوليدمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

محمد شهوان .دقلبمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة

خليل عبد الدايم. دقلبمركز المنارة الطبي رام هللا والبيرة



مركز العناية الطبية التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

هشام ابو حجلة.داخصائي أطفالمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

محي الدين عمر.دأخصائي باطنيةمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

اياد همشري.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

رياض صالح الدين.دأخصائي كلى ومسالك بوليةمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

مهند حاوي.دأخصائي نسائية وتوليدمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

اياد عواد.دأخصائي قلبمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

بكر ابو حية.دأخصائي جراحة عامةمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

تمام زيود.داخصائي عيونمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

صبري ياسين.داخصائي عيونمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

محمد النجار.داخصائي جلدية وتناسليةمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

بتول االخرس.دأخصائي نسائية وتوليدمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

رائد طبنجة.دأخصائي نسائية وتوليدمركز العناية الطبية التخصصيرام هللا والبيرة

المركز العربي االمريكيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبرج فلسطين التجاري الطابق العاشررام هللا والبيرة

محمد عبيد هللا.دطب عامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

علي عبد ربه.دطب عامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

محمد درويش.دجراحة عظامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

محمد حجازي احمرو. دجراحة عظامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

أمجد حمد. دجراحة عظامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

جياب سليمان. دجراحة عظامالمركز العربي االمريكيرام هللا والبيرة

مركز اوول ميد المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة دنيا رام هللا والبيرة

د نادر حمودة طب عاممركز اوول ميد رام هللا والبيرة

لليان هيالنة .داطفالمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د يعقوب ابو يعقوب انف واذن وحنجرةمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

احمد ابو فخيدة.دجراحة عظاممركز اوول ميد رام هللا والبيرة

محمد الرمحي.دقلبمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د خليل عبد الدايم قلبمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

ناصر صالح.دباطني و جهاز هضميمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

خلدون عمرو.دجراحة اعصابمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د محمد قاسم مسالك بوليةمركز اوول ميد رام هللا والبيرة



سعد بداح.دجلدية وتناسليةمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د مصطفى حماد اعصابمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د بسام قدورة جراحة عظاممركز اوول ميد رام هللا والبيرة

د صالح ابو عباهغدد صماءمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

المركز االلماني الفلسطيني الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبرج الشيخ– الشرفة رام هللا والبيرة

معتصم محيسن.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

نجوان بدرية.دطبيب أسنانالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

عالء ابراهيم.دأخصائي أنف وأذن وحنجرةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

خلدون عمرو.دأخصائي جراحة دماغ وأعصابالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

حمدان صبيح.داخصائي أطفالالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

اسامة مرعي.دأخصائي نسائية وتوليدالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

محمد خضر.دجراحة اوعية دمويةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

محمد البجي.دعامالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

يوسف ابو عصبة.داخصائي صدريةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

لطفي ميتاني.دعامالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

كرمل عامر.دأخصائي نسائية وتوليدالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

عاصف جواعدة.دأخصائي جراحة عامةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

سعد ابداح.داخصائي جلدية وتناسليةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

كامل جبريل.دأخصائي كلى ومسالك بوليةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

محمد دراغمة.داخصائي عيونالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

نديم جبارين.دأخصائي باطنيةالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

يونس دار العموري.دأخصائي قلبالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

ضرار الدبس.دأخصائي جراحة فم وأسنانالمركز االلماني الفلسطيني الطبي رام هللا والبيرة

مركز أوول ميد الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة دنيا-شارع ركبرام هللا والبيرة

مصطفى حماد. ددماغ وأعصاب االم وأوجاع تداخلية  عمارة دنيا-شارع ركبرام هللا والبيرة

محمد أبو غوشطب عاممركز اوول ميد الطبيرام هللا والبيرة

د يعقوب ابو يعقوب انف واذن وحنجرةمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

اسامة مرابعة. دنسائيةمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

تامر مرابعة. دأخصائى أشعةمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

احمد ابو فخيدة.دجراحة عظاممركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة



محمد الرمحي.دقلبمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

ناصر غازي. دطب باطنيمركز اوول ميد رام هللا والبيرة

خلدون عمرو.دجراحة دماغ وأعصابمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

د محمد قاسم مسالك بوليةمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

محمد القرينيعظاممركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

اسماعيل بدر. دسكرى وغدد صماءمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

د بسام قدورة جراحة عظاممركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

لليان هيالنة .دطب اطفالمركز أوول ميد الطبي رام هللا والبيرة

مركز طوارئ بيتونياالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل البياع لمواد البناء- دوار المدارسرام هللا والبيرة

ماهر أبو خاطر جراحة عظاممركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

أحمد أيوب الدالش. دباطنيمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

خالد أبو طه . دأنف واذن وحنجرةمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

محمد دراغمة. دعيونمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

زها مشارقة. دنسائيةمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

رياض صالح الدينمسالك بوليةمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

حازم عياشجلديةمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

عالء عطاونةسكرى وغددمركز طوارئ بيتونيارام هللا والبيرة

مركز غوشة الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترام هللا رام هللا والبيرة

(مركز العودة )مركز لجنة زكاة رام هللا المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتقرب مستشفى الناظر رام هللا والبيرة

مركز نادى بيتونيا الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيتونيارام هللا والبيرة

مركز الهبة الطفال االنابيبالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الهنديرام هللا والبيرة

مركز مسقط الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعارورة رام هللا والبيرة

المركز العربي لطب األسنان المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاالرسال/ رام هللا رام هللا والبيرة

مركز المزرعة الشرقية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالمزرعة الشرقية رام هللا والبيرة

مركز الشفاء الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لقيا رام هللا والبيرة

مركز عيادات بيرزيت المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيرزيت رام هللا والبيرة

مركز زينة الحياة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالبيرة رام هللا والبيرة

 Grand Opticsشركة البصريات الكبرى المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات2مجمع الهندي الطابق رام هللا والبيرة

مركز فوكس اوبتيكا المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل بنك القاهرة عمان -شارع اإلرسال رام هللا والبيرة

مركز بصريات الطريفي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالطابق الثاني - عمارة أمية رام هللا والبيرة

بصريات التيتيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالطابق الثاني– عمارة البكري رام هللا والبيرة



بصريات الحجل الرئيسيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع ركبرام هللا والبيرة

بصريات الحجل التخبةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الكرمل- شارع عين مصباح رام هللا والبيرة

بصريات الحجلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الكالوتى- كفر عقبرام هللا والبيرة

بصريات ابن الهيثم المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة ربحي الحجة -شارع االرسال رام هللا والبيرة

مركز النشاشيبي للعالج الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة النبالي - رام هللا رام هللا والبيرة

مركز سمير قطامشالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة سردا- شارع األرسالرام هللا والبيرة

محمد الهشلمونجراحة عامةالخليلالخليل

فضل البطران.دجراحة اعصابرام هللا/الخليلالخليل

التالحمة عماد. د فقرى وعمود ودماغ اعصاب جراحة أخصائيالخليلالخليل

ارشيد محمد عماد. د واعصاب دماغيطاالخليل

وليد ابو زرينة.دعيونالخليلالخليل

ابراهيم صوالحيعيوندوراالخليل

أمجد ابو صفيةعيونالخليلالخليل

عالء التلبيشيعيونالستي سنتر- الخليل الخليل

جمال الحجوجعيوندوار المنارة-الخليلالخليل

اسامة البكري.دباطني وقلبالخليلالخليل

محمد ملحم.دباطني وقلبحلحولالخليل

محمود الوحوشباطني وقلبحلحولالخليل

علي ابو الريشباطني وقلبالخليلالخليل

صبحي ارشيدباطني وقلبالخليلالخليل

مازن على المصريباطنىمجمع التسنيم- يطا- الخليل الخليل

مستشفى الميزان/حازم شاللدة.دعظامالخليلالخليل

بشار سلطانعظامالخليلالخليل

توفيق عمرو.دعظامالخليلالخليل

وائل ثلجي محمد الرحبي.دعامالخليلالخليل

محمد جهاد العويويعامالخليلالخليل

محمد فهد وهادينعامبيت امرالخليل

غازي عز الدين قطيطعامدوراالخليل

 محمد دودينعامدوار المنارة-الخليلالخليل

أنور العمايرةعاماستوديو الراية- دوراالخليل

خليل احمد نمورةعاممنتزة البلدية- دوراالخليل



احمد ابو ديةغدد صماء وسكريالخليلالخليل

حاتم الشاللدةانف اذن حنجرةالخليلالخليل

عادل عدوانانف اذن حنجرةمجمع طيبةالخليل

اسماعيل الجبرينيانف اذن حنجرةالخليلالخليل

فريد أبو شمعةانف اذن حنجرةدوراالخليل

حسام العملةدماغ واعصابالخليلالخليل

مريم عبد الجبارنسائية وتوليدحلحولالخليل

ابتهال صواننسائية وتوليددوراالخليل

نبال عمرونسائية وتوليدباب الزاويهالخليل

ابتهال صوانهنسائية وتوليد3-سيتي سنتر ط/ دوراالخليل

أحمد شاهيننسائية وتوليدعمارة النتشة/ دوار المنارةالخليل

هالة أبو زهرةنسائية وتوليديطا-الخليلالخليل

نضال خليل عوضنسائية وتوليدمجمع تسنيم-يطاالخليل

هانية المصرينسائية وتوليددوار المنارة- الخليل الخليل

أميه موسى عبد الكريم أبو شرار. دنسائية وتوليدوسط البلد- مجمع الصخرة التجارىالخليل

أمجد أبو زهرةمسالك بوليةمجمع النسيم- يطا الخليل

طارق زلوممسالك بوليةعين سارةالخليل

مادلين عبد العزيز الرجعيأخصائي أطفال وحديثي الوالدةعماراة الدابوقيالخليل

احمد الحلبياطفالعمارة السيتي سنتر/دوار ابن رشدالخليل

محمد سمير العرقاناطفالالخليلالخليل

إبراهيم أبو صبحةاطفاليطا- الخليل الخليل

فواز العويوياطفالالخليلالخليل

معتصم دوديناطفالدورا- الخليل الخليل

هاني الخطيباطفالالظاهرية- الخليل الخليل

فراس الجعبريجلديةعمارة الجعبة/ شارع وادي التفاح الخليل

وجدى الرجبىجلديةفرن فنون- دوار المنارة -دوراالخليل

بهاء العويويجلديةمجمع طيبهالخليل

محمد عبدالوهاب مرقةأخصائي جراحة عامة ومنظاربجانب الغرفة التجارية-عمارة سان جورجالخليل

المركز العربي الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهريةالخليل

مركز السيتي سنترالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة السيتي سنتر/دوراالخليل

مستشفى الهالل االحمرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتفرع اذناالخليل



مستشفى ناصرللجراحة العامةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطاالخليل

مركز الشيوخ الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

مركز ابن سينا الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالسموعالخليل

مجمع اذنا الطبي الحديث المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاذناالخليل

مركز السموع الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالسموعالخليل

مستشفى الميزانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

العجلوني طلب.دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

سنقرط جواد. دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

شاور جهاد. دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

مرقة محمد.دعامة جراحة اخصائيمستشفى الميزانالخليل

جبران فهمي. دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الطردي شريف.دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الحلبي أحمد. دأطفال اخصائيمستشفى الميزانالخليل

التميمي زياد. دأطفال اخصائيمستشفى الميزانالخليل

الفولي أكرم.دقلب أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الزرو أليف. دبولية مسالك أخصائيمستشفى الميزانالخليل

عمرو توفيق. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

 سابا إلياس.دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الغضبان فهد. دبولية مسالك أخصائيمستشفى الميزانالخليل

صليبي هلدا. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الشاللدة حاتم. دوحنجرة  وأذن  أنف أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الشاللدة حازم. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

العملة حسام. دأعصاب أخصائيمستشفى الميزانالخليل

التالحمة عماد. دوأعصاب دماغ جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

البابا جهاد. دوحنجرة  وأذن  أنف أخصائيمستشفى الميزانالخليل

عالن محمود.دبولية مسالك أخصائيمستشفى الميزانالخليل

العبد خليل. دباطنية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الجودي ماهر. دقلب أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الجبار عبد مريم. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

امريزق هللا عطاهضمي جهاز أخصائيمستشفى الميزانالخليل



ملحم حمدان محمد.دباطنية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

مصلح مصلح. دوأعصاب دماغ جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الشويكي نضال. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الشرباتي فاطمة.دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

سبيتاني مراد.دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

 حاليقة عمر. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

عقل رائد. دقلب أخصائيمستشفى الميزانالخليل

يوسف ابو رمزي. دوحنجرة  وأذن  أنف أخصائيمستشفى الميزانالخليل

النمري رستم. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

عياد سحر. دعامة جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

القواسمي سحر. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

الرب أبو الدين سيف.دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى الميزانالخليل

شاللدة رنا.دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى الميزانالخليل

البد أسامة. دقلب أخصائيمستشفى الميزانالخليل

مستشفى األهليالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

الزرو رشاد.دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

 الهشلمون عزالدين. دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

جبران فهمي.دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

الهشلمون  محمد. دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

سلهب رفيق. دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

 ابوصبحة عروة.دعامة جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

قمصية اسامة. دأطفال جراحة اخصائيمستشفى األهليالخليل

القواسمي شهاب. دأطفال اخصائيمستشفى األهليالخليل

الشريف طاهر. دأطفال اخصائيمستشفى األهليالخليل

نجمة ابو فوزي.داطفال اخصائيمستشفى األهليالخليل

البكري أسامة. دباطنية أخصائيمستشفى األهليالخليل

تركي ابو الودود عبد. دباطنية أخصائيمستشفى األهليالخليل

الرجبي عارف. دباطنية أخصائيمستشفى األهليالخليل

دويك ماجد. دباطنية أخصائيمستشفى األهليالخليل

الدويك محمد. دباطنية أخصائيمستشفى األهليالخليل



نوفل الفتاح عبد. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى األهليالخليل

ريان ابو عبدالناصر.دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى األهليالخليل

الدين ناصر بسام. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى األهليالخليل

النتشه اسماعيل. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى األهليالخليل

الحموري الحافظ عبد. دوتوليد نسائية أخصائيمستشفى األهليالخليل

رجب ابو بانا. دوتناسلية جلدية اخصائيمستشفى األهليالخليل

 مجاهد باسم. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

سنينة ابو شادي. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

 شاهين الحق عبد. دومفاصل عظام جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

زهرة ابو امجد. دبولية مسالك أخصائيمستشفى األهليالخليل

حسنونة خضر. دبولية مسالك أخصائيمستشفى األهليالخليل

غرابية كامل.دبولية مسالك أخصائيمستشفى األهليالخليل

مجاهد أمجد. دعيون  اخصائيمستشفى األهليالخليل

الدويك أنس. دعيون  اخصائيمستشفى األهليالخليل

رميله ابو انس.دوسكري صم غدد أخصائيمستشفى األهليالخليل

البكري الدين عز. دومعدية سارية أمراض أخصائيمستشفى األهليالخليل

بياعة الرؤوف عبد.دصدريه اخصائيمستشفى األهليالخليل

شاهين عمار.ددموية اوعية جراحة اخصائيمستشفى األهليالخليل

األشهب حازم.دهضمي جهاز اخصائيمستشفى األهليالخليل

عايش جعفر.دفكين و وجه جراحةمستشفى األهليالخليل

محمد اوالد محمد. دقلب أخصائيمستشفى األهليالخليل

عمرو باجس. دقلب أخصائيمستشفى األهليالخليل

الكركي معتز. دوحنجرة  وأذن  أنف أخصائيمستشفى األهليالخليل

الريش ابو ضياء. داعصاب اخصائيمستشفى األهليالخليل

عاشور نبيل. دوحنجرة  وأذن  أنف أخصائيمستشفى األهليالخليل

اتدكيدك سعيد. دوأعصاب دماغ جراحة أخصائيمستشفى األهليالخليل

بني نعيم/جمعية الهالل االحمر الفلسطينيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبني نعيمالخليل

الخليل- مستشفى الهالل االحمر المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

 (لجان العمل الصحي )مركز حلحول الصحي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

مختبر الرشادالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل



مختبر االعتصام الطبي التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوراالخليل

مختبر األسراءالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتحلحولالخليل

مختبر الراية الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتترقومياالخليل

مختبرات ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوار ابن رشد /الخليلالخليل

مختبرات ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشارع الرئيسي- دوراالخليل

مختبرات ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهرية - الخليل الخليل

مختبرات ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتوسط البلد- يطا الخليل

مختبر المستقبلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوراالخليل

المختبر التخصصي الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدورا - الخليل الخليل

مختبر الزهراء الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

مختبر الوجدانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهريةالخليل

مختبر بيسانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

مختبر الخليل الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

مختبر الزعتريالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوار المناره -الخليلالخليل

مختبر الريان الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوار العلم- دوراالخليل

مركز إذنا الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتإذنا الخليل

مختبر الكرمل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا-الخليلالخليل

مختبر الشرق األوسطالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهرية -الخليلالخليل

مختبر االسير الطبي التخصصي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتحلحول الخليل

المركز الطبي التخصصي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

الخليل
الخليل  دوار ابن رشد / شارع البلدية - دورا

بجانب– يطا /
بصريات عنانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات

مركز نظارتي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

مركز هاي كير للعالج الطبيعي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الستي سنتر -الخليلالخليل

مركز الرعاية للعالج الطبيعيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة القدس– الخليل طلعة مستشفى عالية الخليل

مركز الشفاء للعالج الطبيعي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

مركز الدكتور عمر عمرو المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسنجر / الخليل الخليل

مركز طوارئ الخليلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

المعهد الفلسطيني للسكري المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترأس الجورة - الخليل الخليل

مركز حورس الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالفوار - الخليل الخليل



مركز يافا للبصريات المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

المركز الفلسطيني التشخيصي والتصوير الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الصف- طلعة ادعيسالخليل

المختبر التخصصي الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدورا - الخليل الخليل

مركز الدكتور سعدي الرجوب المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدورا - الخليل الخليل

مركز االعتصام الطبي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدورا - الخليل الخليل

مركز شاهين لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

مركز دورا لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوراالخليل

مركز رؤيا لالشعة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع المقاطعة/ الخليل الخليل

مركز الرشاد لالشعة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

عيادة فلسطين لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع الشاللة عمارة شاورالخليل

مركز ابن رشد للرنين المغناطيسي والتصوير الطبقىالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتابن رشد عمارة سيتى سنتر- دورا الخليل

مستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشارع الرئيسى- يطاالخليل

محمد نصر سالمه داوود. دنسائية وتوليدستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

هشام يوسف عبد السالم شاهين. دجراحة عامة وتوليدستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

وليد خليل ابراهيم البطاط. دطبيب مقيم طوارئءستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

هيثم يوسف عيسى العمور. دطبيب مقيم نسائيةستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

رشا سليم عبد هللا حمدان. دطبيبة مقيمة نسائيةستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

مصعب فضل محمد مخامرة. دطبيب مقيمستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

أمجد أبو زهرة . دأخصائي مسالك بوليةستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

رمزي أبو يوسف. دأخصائى أذن أنف وحنجرةستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

توفيق عمرو. دأخصائي عظامستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

غسان تعازنة.دأخصائي أطفالستشفى ناصر للجراحة العامة والنسائية الخليل

الخليل- مستشفى الهالل األحمر المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

مستشفى االعتمادالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا - الخليل الخليل

مركز البركة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا - الخليل الخليل

مركز الياسمين المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا - الخليل الخليل

مركز يطا لألشعة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا - الخليلالخليل

مركز ابن النفيس المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهري - الخليل الخليل

مركز أحمد زيغان المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهرية - الخليل الخليل

مركز بلدية الظاهرية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهرية - الخليل الخليل

مركز حيان للبصريات المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالظاهرية - الخليل الخليل



مركز زمزم المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليلالخليل

 (لجان العمل الصحي )مركز حلحول الصحي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالخليل الخليل

 (بني نعيم)جمعية الهالل األحمر المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبني نعيم الخليل

مركز الخالدي المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيطا - الخليل الخليل

منى طربيهعامعصيرة الشماليةنابلس

هاشم الشوليعامعصيرة الشماليةنابلس

احسان الجيطانانف اذن حنجرةشارع سفياننابلس

عالم الشنارانف اذن حنجرةعمارة عبد الهادينابلس

رامز الخياطانف اذن حنجرةشارع العدلنابلس

مازن كزلكانف اذن حنجرةوسط البلد/ عمارة كرسوعنابلس

عمر أبو زيتونأطفال شارع سفياننابلس

ماجد ابوجيشأطفالشارع سفياننابلس

أيوب حمدانأطفال شارع سفياننابلس

نهاد المصريأطفالعمارة السوق االخضر وسط البلدنابلس

عبدهللا عثمانأطفالعمارة الطحاننابلس

أكرم سعادةأطفالمجمع بلدية نابلسنابلس

نضال كمالباطني وقلبشارع فلسطيننابلس

عماد الصيفيباطني وقلباالنجيلي.منابلس

جمال العالولباطني وقلب2عمارة عالول وابوصالحه طنابلس

صادق العاصيغدد صّماءقرب المجمع الشرقينابلس

يوسف عبد الرحمنجراحةش الحجازنابلس

محمد صدقي سعادةجلديةشارع فلسطيننابلس

حسام الدين خريمجلدية1ط/عمارة الشنارنابلس

مروان الجيوسيعظامعمارة عنترنابلس

زياد العقادعيونشارع فلسطيننابلس

عبد الفتاح عرفاتعيونالمستشفى العربي/ مركز النورنابلس

رياض المصريعيونخلف صيدلية جوادنابلس

بدر تفاحةعيونشارع فلسطيننابلس

حمدى أنور النابلسيعيونعمارة سفيان- شارع العدلنابلس

ميساء خلفهنسائية وتوليدارض الغزاليةنابلس

مازن عنبتاوينسائية وتوليد الدوار1عمار العنبتاوي طنابلس



جاسر العرندينسائية وتوليدعمارة سعد الديننابلس

سلمى المصرينسائية وتوليدقرب المجمع الشرقينابلس

اماني مرمشنسائية وتوليدمقابل المجمع الغربي-عمارة طوقان نابلس

ملك العامودينسائية وتوليدوسط البلد/ عمارة عالول وابوصالحه نابلس

(مستوصف الرحمة)جمعية اصدقاء المريضالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارغ فيصلنابلس

عباس الحنبلي. داخصائي اطفالجمعية اصدقاء المريضنابلس

جمال عرفات. داخصائي اطفالجمعية اصدقاء المريضنابلس

فيصل غانم. داخصائي اطفالجمعية اصدقاء المريضنابلس

عبيدة قمحية. داخصائي نسائيه و توليدجمعية اصدقاء المريضنابلس

عبد الفتاح لباده. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية اصدقاء المريضنابلس

أحمد أبو يونس. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية اصدقاء المريضنابلس

فراس استيتية.دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

فائق راجح.داخصائي اسنانجمعية اصدقاء المريضنابلس

همام عمر.داخصائي قلبجمعية اصدقاء المريضنابلس

احسان الجيطان. دانف و اذن و حنجرهجمعية اصدقاء المريضنابلس

صالح ابو عباه. داخصائي غدد و سكريجمعية اصدقاء المريضنابلس

           رفعت الحنبلي.      دروماتيزم و مفاصلجمعية اصدقاء المريضنابلس

عرفات وهدان.داخصائي جراحة اعصابجمعية اصدقاء المريضنابلس

تمارا بريك.دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

محمود الهندي. داخصائي باطنيجمعية اصدقاء المريضنابلس

مهدي فضة. دجراحه عامهجمعية اصدقاء المريضنابلس

موسى عليان. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

أنس الهندي. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

مي ابو زنط. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

رائد صالح. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

أحمد حماد. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

عدنان القوقا. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

ناجح العرندي. دطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

طوارئطب عامجمعية اصدقاء المريضنابلس

أريب قريش. داخصائي مسالك بوليهجمعية اصدقاء المريضنابلس



خالد حشاش . داخصائي مسالك بوليهجمعية اصدقاء المريضنابلس

محمد ابو ضهير. داخصائي مسالك بوليهجمعية اصدقاء المريضنابلس

محمود عريقات.داخصائي جلديه و تناسليةجمعية اصدقاء المريضنابلس

سعد بداح. داخصائي جلديه و تناسليةجمعية اصدقاء المريضنابلس

مستشفى نابلس التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع جامعة النجاحنابلس

نزيه عوده. داخصائي اطفالمستشفى نابلس التخصصينابلس

جهاد جعارة. داخصائي جراحة اوعية دمويةمستشفى نابلس التخصصينابلس

محمد شلباية . دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى نابلس التخصصينابلس

فارس القيش. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى نابلس التخصصينابلس

حمودة الفقيه . دجراحة عامةمستشفى نابلس التخصصينابلس

جمال العالول.داخصائي امراض القلبمستشفى نابلس التخصصينابلس

عالء عزمي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى نابلس التخصصينابلس

محمد عبد الرحمن. دجراحة عامةمستشفى نابلس التخصصينابلس

دجمال ابو الكباشأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى نابلس التخصصينابلس

حميد المصري.داخصائي امراض االعصابمستشفى نابلس التخصصينابلس

رجب عيد.داخصائي جراحة اوعية دمويةمستشفى نابلس التخصصينابلس

طبيب عامطب عاممستشفى نابلس التخصصينابلس

وسيم خريم.داخصائي اطفالمستشفى نابلس التخصصينابلس

ميساء خلفة.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى نابلس التخصصينابلس

عبد الرحمن الصيفي.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى نابلس التخصصينابلس

فؤاد نافعة,دجراحة عامةمستشفى نابلس التخصصينابلس

بهاء فتوح.دجراحة عامةمستشفى نابلس التخصصينابلس

انس محمود. داخصائي امراض القلبمستشفى نابلس التخصصينابلس

مثنى الجيوسي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى نابلس التخصصينابلس

محمد هاشم.دجراحة عامةمستشفى نابلس التخصصينابلس

هشام الحمود. داخصائي امراض القلبمستشفى نابلس التخصصينابلس

أريب قريش. داخصائي مسالك بوليةمستشفى نابلس التخصصينابلس

وائل أبو عرفة. داخصائي مسالك بوليةمستشفى نابلس التخصصينابلس

عبد الرحيم كتانة. داخصائي مسالك بوليةمستشفى نابلس التخصصينابلس

مصلح عوض مصلح. داخصائي امراض االعصابمستشفى نابلس التخصصينابلس



طالب دعباس. داخصائي امراض االعصابمستشفى نابلس التخصصينابلس

مستشفى العربي التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة المشفينابلس

المستشفى العربي التخصصيطب عاممستشفى العربي التخصصينابلس

عامر شحروري.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى العربي التخصصينابلس

مروان الجيوسي . دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى العربي التخصصينابلس

أشرف عبد الحليم. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى العربي التخصصينابلس

محمد زهور.داخصائي اطفالمستشفى العربي التخصصينابلس

غسان بركات. داخصائي اطفالمستشفى العربي التخصصينابلس

محمد عبيد. داخصائي اطفالمستشفى العربي التخصصينابلس

عبد الحفيظ دغلس. دانف و اذن و حنجرهمستشفى العربي التخصصينابلس

محمد زيدان. داخصائي غدد و سكريمستشفى العربي التخصصينابلس

خبيب أيوب . داخصائي باطنيمستشفى العربي التخصصينابلس

ماريا ماضي.دأخصائي غدد صم وسكريمستشفى العربي التخصصينابلس

ياسر ابو صفية. داخصائي باطنيمستشفى العربي التخصصينابلس

عوني ابو الرب.دأخصائي أعصابمستشفى العربي التخصصينابلس

حياة عرفات.دجراحه عامهمستشفى العربي التخصصينابلس

عبد الكريم شعيب.داخصائي اطفالمستشفى العربي التخصصينابلس

فهد رواجبة.داخصائي امراض االعصابمستشفى العربي التخصصينابلس

محمد لباده. داخصائي باطنيمستشفى العربي التخصصينابلس

خالد حشاش.داخصائي امراض كلىمستشفى العربي التخصصينابلس

عثمان عثمان.داخصائي امراض اعصابمستشفى العربي التخصصينابلس

يوسف برقاوي.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى العربي التخصصينابلس

سليمان ابو عيده. داخصائي نسائيه و توليدمستشفى العربي التخصصينابلس

محمد الحاج القاسم. دجراحه عامهمستشفى العربي التخصصينابلس

جبر الطويل. دجراحه عامهمستشفى العربي التخصصينابلس

نزار الشخشير. داخصائي امراض القلبمستشفى العربي التخصصينابلس

أريب قريش. داخصائي مسالك بوليهمستشفى العربي التخصصينابلس

فاتنة الرابي.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى العربي التخصصينابلس

نبيل عالن. داخصائي امراض االعصابمستشفى العربي التخصصينابلس

خلدون عمر. داخصائي امراض االعصابمستشفى العربي التخصصينابلس



مستشفى االنجيلي العربيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشويترة/ نابلسنابلس

محمد الحاج حمد. دجراحه عامهمستشفى االنجيلي العربينابلس

حموده الفقية.دجراحه عامهمستشفى االنجيلي العربينابلس

أسامة ناصر.داخصائي اطفالمستشفى االنجيلي العربينابلس

محمد حشاش . داخصائي اطفالمستشفى االنجيلي العربينابلس

تيسير  زيتاوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى االنجيلي العربينابلس

سامي سختيان.داخصائي جراحة عيونمستشفى االنجيلي العربينابلس

عطا قطيفان.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى االنجيلي العربينابلس

مفقداد حنيني.دجراحه عامهمستشفى االنجيلي العربينابلس

عماد الصيفي. داخصائي باطنيمستشفى االنجيلي العربينابلس

عبدهللا حواري . دجراحه عامهمستشفى االنجيلي العربينابلس

راسم العمد .دجراحه عامهمستشفى االنجيلي العربينابلس

جورجيت قديس.داخصائي امراض دماغمستشفى االنجيلي العربينابلس

مفيد يعقوب.داخصائي امراض دماغمستشفى االنجيلي العربينابلس

مستشفى االتحاد النسائيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الجبل الشمالي بليبوسنابلس

ماجد أبو جيش . داخصائي اطفالمستشفى االتحاد النسائينابلس

أحمد أبو يونس. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى االتحاد النسائينابلس

خالد مصاروه.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى االتحاد النسائينابلس

طوارئطب عاممستشفى االتحاد النسائينابلس

يوسف عبد الرحمن. دجراحة عامةمستشفى االتحاد النسائينابلس

محمود ابو عيسى.داخصائي باطنيمستشفى االتحاد النسائينابلس

مستشفى النجاح الوطنيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعصيرة/نابلس نابلس

رياض عامر. داخصائي الدم و االوراممستشفى النجاح الوطنينابلس

رجب عيد. داخصائي جراحة اوعية دمويةمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمد جابر . دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى النجاح الوطنينابلس

مازن عبد الجابر عبد هللا. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى النجاح الوطنينابلس

خليل ابراهيم خليل عيسى. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى النجاح الوطنينابلس

تيسير صدر. دانف و اذن و حنجرهمستشفى النجاح الوطنينابلس

مازن كزلك.دانف و اذن و حنجرهمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمد خراز.داخصائي باطنيمستشفى النجاح الوطنينابلس



ياسر ابو يوسف.داخصائي اوعية دمويةمستشفى النجاح الوطنينابلس

يونس العموري.داخصائي امراض القلبمستشفى النجاح الوطنينابلس

رفعت الحنبلي.دروماتيزم و مفاصلمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمد غربية.داخصائي باطنيمستشفى النجاح الوطنينابلس

كامل جبرين.داخصائي كلىمستشفى النجاح الوطنينابلس

حاتم حجاز.داخصائي مسالكمستشفى النجاح الوطنينابلس

دينا خالد حسن جبر. داخصائي باطنيمستشفى النجاح الوطنينابلس

زكريا ابراهيم محمود حمدان. داخصائي باطنيمستشفى النجاح الوطنينابلس

سامي فارس محمد البحر. داخصائي اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

حسن يامين.داخصائي صدريةمستشفى النجاح الوطنينابلس

سامر بسطامي.داخصائي اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

جواد زيادة. داخصائي جراحة اعصابمستشفى النجاح الوطنينابلس

شذى ريان.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى النجاح الوطنينابلس

اياد مقبول. دجراحة عامهمستشفى النجاح الوطنينابلس

أحمد رشيد محمود دلبح. دجراحة عامهمستشفى النجاح الوطنينابلس

شادي خلفة.داخصائي باطنيمستشفى النجاح الوطنينابلس

اشرف عبد الحليم.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى النجاح الوطنينابلس

سهى همشري.دطب اسرةمستشفى النجاح الوطنينابلس

منتصر اسيا.دانف و اذن و حنجرهمستشفى النجاح الوطنينابلس

موفق عامر.داخصائي اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

عبد الكريم محمد احمد. دجراحة عامهمستشفى النجاح الوطنينابلس

خالد مروان عارف دمياطي. دجراحة عامهمستشفى النجاح الوطنينابلس

ليدا تيم.داخصائي جلديه و تناسليةمستشفى النجاح الوطنينابلس

اسامة مرعي.داخصائي نسائيه و توليدمستشفى النجاح الوطنينابلس

طوارئ النجاحطب عاممستشفى النجاح الوطنينابلس

ساجد مجادلة.داخصائي امراض القلبمستشفى النجاح الوطنينابلس

يحيى اسماعيل.داخصائي امراض القلبمستشفى النجاح الوطنينابلس

أحمد جرادات. داخصائي مسالك بوليةمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمود عثمان مصطفى مطر. داخصائي مسالك بوليةمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمد عكاوي. داخصائي جراحة عيونمستشفى النجاح الوطنينابلس



يوسف عصام الشنطي. داخصائي جراحة عيونمستشفى النجاح الوطنينابلس

محمد محمود نايف شحادة. داخصائي جراحة عيونمستشفى النجاح الوطنينابلس

مازن خويرة.داخصائي جراحة عيونمستشفى النجاح الوطنينابلس

كمال جميل حسين عابد. داخصائي جراحة اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

سلطان عدلي محمود مصلح. داخصائي اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

قصي عبده. داخصائي جهاز هضميمستشفى النجاح الوطنينابلس

ميساء نبيل عالونة. داخصائي اطفالمستشفى النجاح الوطنينابلس

مركز الحكيمالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوار زواتا-نابلس نابلس

رفعت الحنبلي.داخصائي روماتيزم ومفاصلمركز الحكيمنابلس

خالد النجار.دأخصائي طب أسرةمركز الحكيمنابلس

خلدون عمرو.دأخصائي أعصابمركز الحكيمنابلس

علي الشعار.دأخصائي غدد صم وسكريمركز الحكيمنابلس

خالد صالح.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الحكيمنابلس

عنان عبد الحق.دأخصائي غدد صم وسكريمركز الحكيمنابلس

صادق العاصي.دأخصائي غدد صم وسكريمركز الحكيمنابلس

محمد العارف.دأخصائي جراحة عامةمركز الحكيمنابلس

عمار راشد.دأخصائي باطنيةمركز الحكيمنابلس

بدر تفاحة.داخصائي عيونمركز الحكيمنابلس

ملك العامودي.دأخصائي نسائية وتوليدمركز الحكيمنابلس

سليمان عبد الحميد.دأخصائي باطنيةمركز الحكيمنابلس

محمود الشيخ.دأخصائي قلبمركز الحكيمنابلس

محمد كبها.دأخصائي أعصابمركز الحكيمنابلس

نايف كسبري.دأخصائي دم وأوراممركز الحكيمنابلس

بشير شاهين.داخصائي عيونمركز الحكيمنابلس

محمد عيدة.دجراحة اوعية دمويةمركز الحكيمنابلس

جمال الكباش.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الحكيمنابلس

بسام نصر.دأخصائي قلبمركز الحكيمنابلس

عبد الرحمن المريدي.داخصائي جراحة اعصابمركز الحكيمنابلس

ضياء شهاب.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الحكيمنابلس

شادي ابو صاع.داخصائي جراحة اعصابمركز الحكيمنابلس

محمود ابو عيسى.دأخصائي باطنيةمركز الحكيمنابلس



عدنان بدران.داخصائي روماتيزم ومفاصلمركز الحكيمنابلس

رهام ابو زاهر.داخصائي أطفالمركز الحكيمنابلس

طوارئ.دطبيب عاممركز الحكيمنابلس

هنا عيد.دأخصائي نسائية وتوليدمركز الحكيمنابلس

خالد الوزني.دطبيب أسنانمركز الحكيمنابلس

حمدي النابلسي.داخصائي عيونمركز الحكيمنابلس

عثمان ابو صالح.داخصائي أطفالمركز الحكيمنابلس

رؤى القدح.دطبيب أسنانمركز الحكيمنابلس

رنا العمد.داخصائي أطفالمركز الحكيمنابلس

اريب قريش.دأخصائي مسالك بوليةمركز الحكيمنابلس

لؤي شاهين.دأخصائي دم وأوراممركز الحكيمنابلس

عيسى عالونة.داخصائي أطفالمركز الحكيمنابلس

اسامة بركات.دأخصائي أعصابمركز الحكيمنابلس

جمال العالول.دأخصائي قلبمركز الحكيمنابلس

رامز الخياط.دانف و اذن و حنجرهمركز الحكيمنابلس

ايسر حسونة.دأخصائي مسالك بوليةمركز الحكيمنابلس

رجب عيد.دجراحة اوعية دمويةمركز الحكيمنابلس

نزار صمادي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الحكيمنابلس

محمد صالح.داخصائي صدريةمركز الحكيمنابلس

مثنى الجيوسي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز الحكيمنابلس

حسام خريم.داخصائي جلدية وتناسليةمركز الحكيمنابلس

مجمع نابلس الطبي الخيري التضامنالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترفيديانابلس

عبد الحفيظ عوده. داخصائي اطفالمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

احمد الهندي. داصائي جلدية و تناسليةمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

عبد الفتاح عرفات.داخصائي جراحة عيونمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

أنس النابلسي. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

محمد شلباية . دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

حمزه ابو الحسن.داخصائي جراحة عيونمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

ماريا الخطيب.دأخصائي غدد صم وسكريمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

عاهد الخراز. داخصائي اسنانمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

عالء قاسم.داخصائي نسائيه و توليدمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس



احمد سكر.دجراحة عامةمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

اسالم فهد.دجراحة اطفالمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

زكريا زعنون.داخصائي اسنانمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

ايسر حسونة.داخصائي مسالك بوليةمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

قصي عبده.داخصائي باطنيمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

بدر تفاحةاخصائي جراحة عيونمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

سمر عرفات.دطب عام و رعاية حواملمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

محمد عبد الرحمن.دجراحة عامةمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

هبة تيتي . داخصائي اسنانمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

محمود كتانة . دانف و اذن و حنجرهمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

تيسير الصدر . دانف و اذن و حنجرهمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

هيثم منصور . داخصائي باطنيمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

حسام الدين جوهري . داخصائي باطنيمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

طبيب عام طب عاممجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

عبد السالم قاسم . داخصائي مسالك بوليةمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

عماد عقاد. داخصائي جراحة عيونمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

جهاد منصور . داخصائي اطفالمجمع نابلس الطبي الخيري التضامننابلس

المعهد الفلسطيني المراض السكريالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات  دوار المنتزهنابلس

انتصار صالح. داخصائي  سكريالمعهد الفلسطيني المراض السكرينابلس

عبد الهادى سبيتان.داخصائي  عيونالمعهد الفلسطيني المراض السكرينابلس

منى شرف .داخصائي غدد و سكري اطفالالمعهد الفلسطيني المراض السكرينابلس

مركز المجمع الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتنابلسنابلس

مركز عورتا الصحيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعورتانابلس

مركز الباذان الصحيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالباذاننابلس

مركز سالم الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسالمنابلس

مركز الحكيمالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدوار زواتا-نابلس نابلس

مركز دارين الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترفيديانابلس

مركز اسامة للعالج الطبيعيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالشارع الرئيسي- رفيديانابلس

(مختبر ميدالب)الشركة الوطنية للخدمات الطبية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات شارع سفياننابلس

2+1مختبر النجاح الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتنابلسنابلس

مركز طارق شمس الدين تفاحةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالدوارنابلس



2+1مركز ظافر تفاحه للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع فيصل-نابلسنابلس

مركز رنا للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة عالول/ نابلسنابلس

مركز رنا للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة عالول وابوصالحه-نابلسنابلس

ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتنابلس بكافة فروعهنابلس

ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتفرع عمارة عنترنابلس

ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتفرع مجمع بلدية نابلسنابلس

ميديكيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتفرع رفيديانابلس

مركز الدكتور عبد الهادي جوابره لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتفلسطين. نابلس شنابلس

مختبر هيومان كيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات4ط/1عمارة سفياننابلس

اوبتكوس جمال تفاحةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراترفيديانابلس

اوبتكوس جمال تفاحةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة العالولنابلس

ضرار سفارينيعامطولكرمطولكرم

فوزي بركات عامعنبتاطولكرم

يوسف اياد الحلوعامجيوسطولكرم

أشرف أبو يونس عامبلعا طولكرم

بسام اسيا عام طولكرم طولكرم

رياض الشلبيانف اذن حنجرة طولكرمطولكرم

عبد اللطيف قشوعانف اذن حنجرة طولكرمطولكرم

نائل سلمانانف اذن حنجرة طولكرمطولكرم

شادي الشلبي انف اذن حنجرة شارع نابلسطولكرم

بكر مسعود.دانف اذن حنجرة المجمع الطبي التخصصيطولكرم

عبدالحليم نصار.دجلديةطولكرمطولكرم

غالب برهمجلديةطولكرمطولكرم

عالء الهوجي.دأطفالمخيم طولكرمطولكرم

موفق عامرأطفالطولكرمطولكرم

فواز بروقأطفالطولكرمطولكرم

أمجد بدراننسائية وتوليد طولكرمطولكرم

اسراء دحيلية نسائية وتوليد طولكرم عمارة الشلبي طولكرم

لما محاجنةنسائية وتوليد طولكرمطولكرم

اياد العقادمسالك بوليةالمجمع الطبي التخصصيطولكرم

محمد ابراهيم ابو خضرة عظامالمجمع الطبي التخصصيطولكرم



يوسف سفارينيعيونامام المجمع القديمطولكرم

هبه الحج محمد.دعيونمجمع ابو حسيبطولكرم

محمد عبد الرحمن زيدانامراض السكري والغدد الصماء 3عمارة التاج ط / طولكرم طولكرم

سليم سليمان غنيم باطنيطولكرمطولكرم

احمد جبريلمسالك بوليةدوار كفر صورطولكرم

مختبر بيو كيرالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة الشلبي/طولكرمطولكرم

مركز بصريات ابن الهيثمالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

Grand Opticsشركة البصريات الكبرى المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرم طولكرم

الصدر/مركز طولكرم لألشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

1مختبر المدينةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتقرب المجمع التخصصيطولكرم

مركز دالين جبارة لألشعة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرم عمارة الشلبي طولكرم

جمعية  اصدقاء المريضالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

مستشفى الزكاة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرم طولكرم

حاتم مالك.داختصاصي أنف وأذن وحنجرةمستشفى الزكاة طولكرم

نصرهللا يوسف.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

حسام الطنيب.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

هيثم شدبد.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

كاظم أبوزنط.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

نضال سنيوره.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

أشرف شديد.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

محمد بروق.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

ياسر ياسين.داختصاصي باطنيمستشفى الزكاة طولكرم

وائل حسن.داختصاصي باطنيمستشفى الزكاة طولكرم

أحمد طاهر.داختصاصي أطفالمستشفى الزكاة طولكرم

محمد الحلتة.داختصاصي أطفالمستشفى الزكاة طولكرم

ابراهيم شرشير.دأختصاصي أشعةمستشفى الزكاة طولكرم

محمد خالد.داختصاصي جراحة عامةمستشفى الزكاة طولكرم

محمدمعروف عارف.داختصاصي جراحة عامة ومناظيرمستشفى الزكاة طولكرم

سالم ملحم.داختصاصي جراحة عامةمستشفى الزكاة طولكرم

عامر خطيب.داختصاصي جراحة عامةمستشفى الزكاة طولكرم

رائد فرسخ.داختصاصي جراحة عظاممستشفى الزكاة طولكرم



زهير خضير.داختصاصي جراحة عظاممستشفى الزكاة طولكرم

مروان الجيوسي.داختصاصي جراحة عظاممستشفى الزكاة طولكرم

أسامة بركات.داختصاصي جراحة أعصابمستشفى الزكاة طولكرم

عنان مطر.داختصاصي عيونمستشفى الزكاة طولكرم

مصطفى خريشي.داختصاصي تخدير وانعاشمستشفى الزكاة طولكرم

عوني بدير.داختصاصي نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

أمجد بدران.داختصاصي نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

حمزة عودة.داختصاصي نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

محمد شاهين.داختصاصي نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

سهى شحرور بالن.داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

لما مجاجنة. داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

اماني جراد. داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

بيسان عطير.داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

سبأ دعمه.داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

ايلينا شديد.داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

رزان رزية. داختصاصية نسائية وتوليدمستشفى الزكاة طولكرم

اياد العقاد.داختصاصي مسالك بوليةمستشفى الزكاة طولكرم

مزهر قعدان.داختصاصي مسالك بوليةمستشفى الزكاة طولكرم

جميل أحمد عودة.دأخصائي جراحة فكينمستشفى الزكاة طولكرم

يعقوب سالمة.داخصائي قلبمستشفى الزكاة طولكرم

مختبر الشفاء المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

ميديكير المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتاألشقر مول - طولكرم طولكرم

ميديكير المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة التاج - طولكرمطولكرم

2مختبر المدينةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

لجنة زكاة عنبتاالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعنبتاطولكرم

مركز ظافر تفاحه للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرمطولكرم

مركز المصطفى الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتقفينطولكرم

عالم النظارات المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتطولكرم طولكرم

مستشفى  جامعة النجاح المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعتيل  طولكرم

صالح زكارنة عامجنينجنين

وسام صبيحات عامجنينجنين



فيصل امينامراض صدريةجنينجنين

علي جبارينأطفالمجمع النمر مول شارع يحيى عياش/ جنينجنين

أحمد مرعيأطفالوسط البلد شارع ابو بكر/ جنينجنين

وليد مسعودباطني وقلبشارع ابو بكر/ جنينجنين

مصطفى حمارشةباطني وقلبجنينجنين

منذر عنبتاويعظامشارع الملك طالل دوار السينما/ جنينجنين

طارق خلفعظاممجمع الزيتونة الطبي وسط البلد/ جنينجنين

نواف قصراويعيونفرب مستشفى الشهيد-شارع المحطة جنين

خالد ياسيناطفال وقلبعمارة ابو حجير/جنينجنين

حسين جراداتجلديةمجمع الزيتونة الطبيجنين

سناء الطاهرنسائية وتوليد جنين شارع الملك طاللجنين

مستشفى الرازيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع الرازي/ جنينجنين

محمد زكي أباظة.داخصائي باطنيمستشفى الرازيجنين

عبد الكريم الهمشري. داخصائي باطنيمستشفى الرازيجنين

محمد كميل. داخصائي جراحة اعصابمستشفى الرازيجنين

حازم كتانة. دنسائيه و توليدمستشفى الرازيجنين

نجاح حمارشة. دنسائيه و توليدمستشفى الرازيجنين

منار ولد علي.دنسائيه و توليدمستشفى الرازيجنين

منذر عنبتاوي. داخصائي امراض عظاممستشفى الرازيجنين

طارق خلف. داخصائي امراض عظاممستشفى الرازيجنين

حسن سلمان.دجراحة قلبمستشفى الرازيجنين

حافظ الحسن.دجراحة عامة مستشفى الرازيجنين

خالد صالح. داخصائي امراض عظاممستشفى الرازيجنين

بهاء يحيى. داخصائي امراض عظاممستشفى الرازيجنين

أحمد يونس. داخصائي امراض عظاممستشفى الرازيجنين

صالح مناصرة. داخصائي اطفالمستشفى الرازيجنين

محمد صالح جبارين.داخصائي اطفالمستشفى الرازيجنين

وسام بكر. داخصائي اطفالمستشفى الرازيجنين

امنه كميل.دطبيب اسنانمستشفى الرازيجنين

عمر يوسف.دجراحه عامهمستشفى الرازيجنين

فتحي زكارنة.دجراحه عامهمستشفى الرازيجنين



مازن خويره.داخصائي عيونمستشفى الرازيجنين

فاروق حماد.دمسالك بوليةمستشفى الرازيجنين

عثمان ابو هنطش.دمسالك بوليةمستشفى الرازيجنين

فراس شالميش. داخصائي اطفالمستشفى الرازيجنين

مروان الخطيب. داخصائي كلى و مسالكمستشفى الرازيجنين

محمود الشيخ.دأخصائي قلبمستشفى الرازيجنين

عنان المصري.دأخصائي قلبمستشفى الرازيجنين

طالب دعباس.داخصائي اعصابمستشفى الرازيجنين

نواف قصاروة.داخصائي عيونمستشفى الرازيجنين

ياسمين العيسة. داخصائي عيونمستشفى الرازيجنين

تمام زيود  .داخصائي عيونمستشفى الرازيجنين

وائل الجمل. داخصائي جلديه و تناسليهمستشفى الرازيجنين

فادي حنون. دجراحه عامهمستشفى الرازيجنين

سناء ابو الرب.دطبيب اسنانمستشفى الرازيجنين

طواريء/مستشفى الرازي طب عاممستشفى الرازيجنين

محمد شلبي. دجراحة اسنانمستشفى الرازيجنين

حسام ابو جعب. دطبيب اسنانمستشفى الرازيجنين

اياد منصور. دانف و اذن و حنجرهمستشفى الرازيجنين

خالد سمور. دانف و اذن و حنجرهمستشفى الرازيجنين

اياد زيود.دباطنيمستشفى الرازيجنين

مستشفى الشفاء المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنين جنين

احمد جرادات.دأخصائي مسالك بوليةمستشفى الشفاء جنين

رجب عيد.داخصائي جلدية وتناسليةمستشفى الشفاء جنين

ليدا تيم.داخصائي جلدية وتناسليةمستشفى الشفاء جنين

محمد الحاج قاسم.دأخصائي جراحة عامةمستشفى الشفاء جنين

عبد العزيز ربايعة.دأخصائي جراحة عامةمستشفى الشفاء جنين

طوارئطبيب عاممستشفى الشفاء جنين

لينا حمدان.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى الشفاء جنين

هناء ابو الرب.داخصائي أطفالمستشفى الشفاء جنين

اصدقاء المريض / مستشفى االمل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنين جنين

هاني شريح. داخصائي باطنياصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين



رشا سلمان. دنسائيه و توليداصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

محمود مبسط. داخصائي عظاماصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

منذر عنبتاوي. داخصائي عظاماصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

سيف الدين أبو الرب. داخصائي عظاماصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

داليا الشرفا. داخصائي اطفالاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

علي جبارين. داخصائي اطفالاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

طالب دعباس. داخصائي امراض اعصاباصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

نواف قصراوي.داخصائي عيوناصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

ايسر حنون.دمسالك بوليةاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

مجدي سماحة. داخصائي عيوناصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

جعفر عزام. دجراحه عامهاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

طوارئ\مستشفى األملطب عاماصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

سمير نعيرات. داخصائي باطنياصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

عبد هللا جرادات. داخصائي باطنياصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

ابراهيم خمايسة.دأخصائي مسالك بوليةاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

تيسير حمزه.دجراحه عامهاصدقاء المريض / مستشفى االمل جنين

مختبر خلف الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع ابو بكر/ جنينجنين

مختبر الشمال للتحاليل الطبيةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمجمع النفاع التجاري الجديد/ جنينجنين

مختبر الجملالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنينجنين

جمعية اصدقاء المريضالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتيعبدجنين

بصريات الحرومالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع الملك طاللجنين

بصريات البيرونيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنينجنين

زعرور للبصريات المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنينجنين

مركز األقصىالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرئيسي/ طوباسجنين

مستوصف الشفاءالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرئيسي/ طوباسجنين

مركز قوزح الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالفارعة الشارع الرئيسي- طوباسجنين

مركز الدكتور عصام نزال لالشعةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعمارة ابو السباع- جنينجنين

مركز عرابة الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتعرابةجنين

مركز تفاحة للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتجنينجنين

قاسم عمرأطفال بديا سلفيت 

هنادي شقور نسائية وتوليد بديا سلفيت 



نسرين أبو ليلىنسائية وتوليدبدياسلفيت

فاتنة الرابينسائية وتوليدسلفيت/ بديا سلفيت

شهاب صنوبرباطني وقلبسلفيتسلفيت

ميديكيرمختبراتسلفيتسلفيت

مختبر النور الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسلفيت/ بدياسلفيت

مركز طوارىء بدياالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتسلفيت/ بدياسلفيت

سلطان عالونةجراحة عامةقلقيليةقلقيلية

غالب برهمجلديةقلقيليةقلقيلية

علي السمانمسالك بوليةقلقيليةقلقيلية

ايوب خرمةاطفالقلقيليةقلقيلية

قاسم عمراطفالقلقيليةقلقيلية

عدي جالل زيدعظامالشارع الرئيسيقلقيلية

فتحي سليمان عامعزونقلقيلية

يوسف الشنطيعيونخلف البنك االسالميقلقيلية

محمد عوض عام كفر عبوش قلقيلية

اسامة بركات جراحة الدماغ واالعصاب قلقيلية قلقيلية

مختبر نيوالبالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمول عزام ابو جاموسقلقيلية

مختبر قلقيلية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمحمد ابو بدير قلقيلية

لجان العمل الصحي-مركز قلقيلية الصحيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتقلقيليةقلقيلية

لجنة زكاة قلقيلية المركزية المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل مجمع أبو بدير/ شارع السبع قلقيلية

رودلف الجعارأطفالالمدبسة/ بيت لحمبيت لحم

نديم ابو سعدينسائية وتوليدبيت لحمبيت لحم

بهيج خياطنسائية وتوليدالمدبسة/ بيت لحم بيت لحم

نهاد سلسعنسائية وتوليدبيت لحمبيت لحم

سحر األعرجنسائية وتوليدبيت لحمبيت لحم

عيسى جعنينةباطنيبيت جاالبيت لحم

جمال سلسعجلديةالمدبسة/ بيت لحمبيت لحم

نينا شقيرجلديةالمدبسة/ بيت لحمبيت لحم

علي عبياتطب عامالمدبسة/ بيت لحمبيت لحم

همام رشماويعيونبيت لحمبيت لحم

وليد ابو زرينةعيونمجمع بيت جاال الطبيبيت لحم



نبيه الطمسمسالكالمدبسة- عمارة البطابطةبيت لحم

احمد زاهرةمسالكبيت لحمبيت لحم

بدون العيادات الخارجية/ مستشفى العائلة المقدسه المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

جورج زغبي.داخصائي أطفالمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

رزان ثوابتة.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

ضحى جوادة.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

نيفين حفيره.داخصائية اطفالمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

منار فواضلة.دطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

ميشلين قسيس.داخصائي أطفالمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

نادين طيطي.دطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

صالح صراوي.دطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

دينا سجايدة.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

نهاد سلسع.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

رنا الشاللده.دطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

سابا فرحه.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

سالمه قمييصة.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

تامر مصلح.دطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

احمد ابو شرخ.داخصائي أطفالمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

ناتلي عثمان.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

طوارئطبيب عاممستشفى العائلة المقدسهبيت لحم

مستشفى اليمامهالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

ايمن اسعيد.دأخصائي مسالك بوليةمستشفى اليمامهبيت لحم

احمد الحيح.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى اليمامهبيت لحم

عماد التالحمه.دأخصائي جراحة دماغ وأعصابمستشفى اليمامهبيت لحم

محمود ابراهيم .دأخصائي جراحة عامةمستشفى اليمامهبيت لحم

حسام العملة.دأخصائي أعصابمستشفى اليمامهبيت لحم

ابراهيم ابو عياش.دأخصائي غدد صم وسكريمستشفى اليمامهبيت لحم

محمود ابراهيم.دأخصائي جراحة عامةمستشفى اليمامهبيت لحم

محمد الخطيب.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى اليمامهبيت لحم

مصعب بدوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى اليمامهبيت لحم



اياد الجدع.داخصائي جهاز هضميمستشفى اليمامهبيت لحم

نبيل سليمان.دأخصائي مسالك بوليةمستشفى اليمامهبيت لحم

نيقوال ابو سليمة.دأخصائي جراحة عامةمستشفى اليمامهبيت لحم

اسامه البد.دأخصائي قلب وشرايينمستشفى اليمامهبيت لحم

رستم النمري.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى اليمامهبيت لحم

الياس سابا.داخصائي روماتزم ومفاصلمستشفى اليمامهبيت لحم

جمعية العربية للتأهيلالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت جاالبيت لحم

اغلب خوري.داخصائي  عيونجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

ايمن درعاوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

حنا خمشتا.دأخصائي جراحة دماغ وأعصابجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد عيسى.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد منسيه.داخصائي  عيونجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد ابو طير.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

معمر قديمات.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

مصلح مصلح.دأخصائي جراحة دماغ وأعصابجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

نبيه الطمس.دأخصائي مسالك بوليةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

نبيل مصلح.دأخصائي أعصابجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

نجاح الحسيني.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

رائد الطيطي.دأخصائي باطنيةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

رجائي حمصيه.دأخصائي جراحة عامةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

صالح ابو عسلة.داخصائي  عيونجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

ايمن ابو ماريا.دأخصائي جراحة عامةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

هيثم الوحش.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد ابو سرور.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد فواغره.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد حميدات.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

محمد ثوابته.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

ناصر الجبري.داخصائي باطنيجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

نزار قميصه.دأخصائي باطنيةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

سمير جبرين.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم



شكري صليبي.دأخصائي باطنيةجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

وليد عوينه.دطبيب عامجمعية العربية للتأهيلبيت لحم

مجمع الشفاء التخصصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت ساحوربيت لحم

فؤاد سعد.داخصائي أطفالمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

اسماعيل خليل.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

اسامة حجاحجة.دطبيب عاممجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

عيسى خير.داخصائي جلدية وتناسليةمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

انس جواريش.دطبيب عاممجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

سفيان زواهرهأخصائي باطنيةمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

اسامه البد.دأخصائي قلبمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

رياض ابو عيطه.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

عيسى عبد ربه.داخصائي أطفالمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

ضرار ابو حشيش.داخصائي  عيونمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

دينا قميصه.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

اسامة قميصه.دأخصائي جراحة عامةمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

رؤوف عازر.دأخصائي مسالك بوليةمجمع الشفاء التخصصيبيت لحم

 Caritas Baby Hospitalالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

نسرين رمانه.داخصائي صدرية Caritas Baby Hospitalبيت لحم

عالء عزمي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصل Caritas Baby Hospitalبيت لحم

جورج جحا.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

هيام عوض.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

عيسى عبد ربه.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

جمال شماع.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

سيما ابو سعود. دالروماتيزم والمفاصل Caritas Baby Hospitalبيت لحم

محمد نشاشيبي.دأخصائي قلب Caritas Baby Hospitalبيت لحم

وعد قمحية.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

ربا خالوي.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

رنين بكري.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

مازن جنازرة.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

معتز حراشة.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم



محمد ابو سرور.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

ماجد ناصر.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

اسالم الزعارير.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

عبد الرحمن زغير.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

ايهاب دبابسة.دطبيب عام Caritas Baby Hospitalبيت لحم

معتز سلطان.داخصائي جهاز هضمي Caritas Baby Hospitalبيت لحم

مطيع االشهب.دأخصائي أعصاب Caritas Baby Hospitalبيت لحم

موسى الشواوره.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

نادر حنضل.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

نيكوال ابو سالمه.دأخصائي جراحة عامة Caritas Baby Hospitalبيت لحم

عمر معالي.دأخصائي غدد صم وسكري Caritas Baby Hospitalبيت لحم

اسامه قميصه.دأخصائي جراحة عامة Caritas Baby Hospitalبيت لحم

رأفت عالوي.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

سائد الشوملي.داخصائي أطفال Caritas Baby Hospitalبيت لحم

ضرار بنورة.داخصائي  عيون Caritas Baby Hospitalبيت لحم

جمعية الصداقة الطبيةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحم بيت لحم

نضال سالمه.دطبيب عامجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

عمر بريجه.دطبيب عامجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

محمد التعمري.دأخصائي جراحة عامةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

شادن جبراناخصائي أطفالجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

محمد ملحم.دأخصائي باطنيةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

اسامه اسعد.دأخصائي باطنية وقلبجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

اياد حماد.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

رأفت شكارنه.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

ماجد أبو عمرىاخصائي  عيونجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

زياد عبد القادر.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

احمد الحيح.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

غسان شعالن.دأخصائي نسائية وتوليدجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

حسام العمله.دأخصائي أعصابجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

ابراهيم ابو عياش.دأخصائي غدد صم وسكريجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم



ملهم القوقا.دأخصائي غدد صم وسكريجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

محمد أبو دية.داخصائي جلدية وتناسليةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

رائد حمدان.دأخصائي مسالك بوليةجمعية الصداقة الطبيةبيت لحم

لجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحورالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت ساحوربيت لحم

مجدي منصور.دطبيب عاملجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

سامح الحوراني.دطبيب عاملجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

مثنى علقم.دطبيب عاملجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

يحيى جابر.دطبيب عاملجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

اسامة قمصية.دأخصائي جراحة عامةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

نيقوال ابو سليميه.دأخصائي جراحة عامةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

بشاره نصرهللا.داخصائي أطفاللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

عيسى الشوملي.داخصائي أطفاللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

غسان حماد.دأخصائي باطنيةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

نايف كسابره.دأخصائي باطنيةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

زهير الخطيب.دأخصائي باطنيةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

اياد حماد.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

شادي شحاده.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

دينا قميصه.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

رمزي ابو يوسف.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

ايهاب عوض.دأخصائي نسائية وتوليدلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

امل البدوي.دأخصائي نسائية وتوليدلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

سامي ابو فرحه.دأخصائي نسائية وتوليدلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

عيسى خير.داخصائي جلدية وتناسليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

محمود عريقات.داخصائي جلدية وتناسليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

عدنان الحج.دأخصائي جراحة عظام ومفاصللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

احمد الحيح.دأخصائي جراحة عظام ومفاصللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

هيثم سعاده.دأخصائي جراحة عظام ومفاصللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

محمد الخطيب.دأخصائي جراحة عظام ومفاصللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

سمير الزنانيري.دأخصائي جراحة عظام ومفاصللجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

عادل مسك.دأخصائي أعصابلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم



اغلب خوري.داخصائي  عيونلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

همام رشماوي.داخصائي  عيونلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

وليد ذويب.داخصائي  عيونلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

والء زغير.داخصائي  عيونلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

احمد زواهره.دأخصائي مسالك بوليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

نبيل سليمان.دأخصائي مسالك بوليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

وجيع البربراوي.دأخصائي مسالك بوليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

هيثم صرافطه.دأخصائي مسالك بوليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

محمد عايد.دأخصائي مسالك بوليةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

بشير الترزي.دأخصائي غدد صماء وسكريلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

نزيه الرجعي.دأخصائي جراحة دماغ وأعصابلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

الفي ابو سرحان.داخصائي صدريةلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

اسامه البد.دأخصائي قلب وشرايينلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

اسامه سعد.دأخصائي قلب وشرايينلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

روال عواد.دأخصائي قلبلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

زيدان زيدان.دأخصائي قلبلجان العمل الصحى/ مركز بيت ساحوربيت لحم

جمعية بيت ساحور التعاونية/ مستشفى حقل الرعاهالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت ساحوربيت لحم

ماهر سالمه.دطبيب عاممستشفى حقل الرعاهبيت لحم

سائد الشوملي.دطبيب عاممستشفى حقل الرعاهبيت لحم

احمد حمزه.دطبيب عاممستشفى حقل الرعاهبيت لحم

محمد الهور.دطبيب عاممستشفى حقل الرعاهبيت لحم

محمد عيد.دطبيب عاممستشفى حقل الرعاهبيت لحم

رفيق خليل رشماوي.داخصائي أطفالمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

فوزي سالمة.دأخصائي جراحة عامةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

جاد المصري.دأخصائي باطنيةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

نصري قميصه.دأخصائي باطنيةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

ميشيل عوض.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

دينا قميصه.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

فريد أبو شمعة. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

علي نيورخ.دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم



مأمون منصور.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

حازم البربراوي.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

باسم توما عطا هللا.دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

ثائر قمصية. دأخصائي جراحة قلب وأوعية دمويةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

ايهاب شريده.دأخصائي جراحة قلب وأوعية دمويةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

اسامه البد.دأخصائي قلبمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

عيسى جعنينه.دأخصائي قلبمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

ابراهيم ابو عياش.دأخصائي غدد صماء وسكريمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

اسامه الحواري.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

سامي ابو فرحه.دأخصائي نسائية وتوليدمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

شادي عيسى.داخصائي جلدية وتناسليةمستشفى حقل الرعاهبيت لحم

مركز فندا الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت جاالبيت لحم

بكر أبو حية. دأخصائي جراحة عامةمركز فندا الطبيبيت لحم

أمير عطوانة. داخصائي أطفالمركز فندا الطبيبيت لحم

خالد أبو طه. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز فندا الطبيبيت لحم

فريد أبو شمعة. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز فندا الطبيبيت لحم

اينا خمشتة. دأخصائي نسائية وتوليدمركز فندا الطبيبيت لحم

مصعب البدوي. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز فندا الطبيبيت لحم

زهير األغا. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز فندا الطبيبيت لحم

زيدان زيدان.دأخصائي قلبمركز فندا الطبيبيت لحم

ملهم القوقا.دأخصائي غدد صم وسكريمركز فندا الطبيبيت لحم

حسام العمله.دأخصائي أعصابمركز فندا الطبيبيت لحم

عمر معالى.دأخصائي غدد صم وأطفالمركز فندا الطبيبيت لحم

مركز بيت المقدس الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتدار صالحبيت لحم

رائد أبو الحور. دأخصائي جراحة عامةمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

موسى أبو الحور. داخصائي أطفالمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

فادي أبو فضه. دأخصائي أنف  وأذن  وحنجرةمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

أيمن الدرعاوي. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

عالء صباح. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

محمد صالح. دأخصائي جراحة عظام ومفاصلمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم



ثائر قمصية.دأخصائي باطنى وقلبمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

ملهم القوقا.دأخصائي غدد صم وسكريمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

أحمد زواهرة.دأخصائى جراحة الكلى والمسالك البوليةمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

عمر معالى.دأخصائي غدد صم وأطفالمركز بيت المقدس الطبيبيت لحم

رفيق ابراهيم/ المركز الطبي للبصرياتالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

مختبرات بيت لحم الحديثهالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

مركز بيت ساحور للعالج الطبيعيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت ساحوربيت لحم

مختبر طافشالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

المختير االلمانيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحمبيت لحم

مختبر بيت ساحور الطبيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمقابل شركة بيجو الطابق الثالث بيت لحم

نظاراتي غسانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحم بيت لحم

بصريات لعيونكالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتبيت لحم بيت لحم

فوزي النابلسيةطب عامالتصيرات-غزةغزة

عالء غازي نصارأطفالالشفاء - غزة غزة 

سالم ارحيمأطفالالرمال بجوار مسجد الكنز- غزة غزة

مهدي خليل حرزهللانسائية وتوليد الرمال الجالء/ غزةغزة

منذر غزالنسائية وتوليد الشفاء - غزة غزة 

لينا المغنينسائية وتوليد الرمال مفترق فلسطينغزة

سامي العيسويسكري و غددغزةغزة

أسامة  محمد أبو جبلمسالك بوليةمدخل فهمي بيك - غزة غزة

عمر االستاذجلديةبجوار عمارة الصحابة-شارع الوحدة -غزة غزة

عاطف زيارةجلديةعمارة الخلفاء- معسكر جباليا غزة

رفعت شماليباطنىغزةغزة

فؤاد العيسوىباطنية واطفالعمارة الخلفاء- معسكر جباليا غزة

بسام المصريعظامعمارة الخلفاء- معسكر جباليا غزة

حازم  حامد كحيلعظامالشفاء - غزة غزة 

عبد ربه ابو حشيشعظامغزةغزة

مكرم خليل الشريفجراحة عظام وأعصاب طرفيةالوحدة - غزة غزة

فؤاد النواجعةعالج طبيعيالوحدة - غزة غزة 

شعبان محمد مرتجيأنف أذن حنجرةالوحدة - غزة غزة 

عميد صبحى عوضاألوعية الدمويةالشفاء - غزة غزة 



شادي صبحي عوضصدرية وباطنةالشفاء - غزة غزة 

حسن على الزمارقلب وأوعية دمويةغزةغزة

وليد عبد السالم داوودصدريةالشفاء - غزة غزة

محمد السبعجراحة اطفالعمارة الخلفاء- معسكر جباليا غزة

شادي الحدادالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتمفترق فلسطين/ الرمال / غزةغزة

مستشفى القدس المستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرمال تل الهوا/ غزةغزة

اتحاد لجان العمل الصحىالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتغزةغزة

مستشفى الخدمة العامةالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتتقاطع شارع عمر المختار مع جمال عبد الناصر/ غزةغزة

مركز غزة التشخيصيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرمال تل الهوى/غزةغزة

نعيم أبو سلميةأطفالمركز غزة التشخيصيغزة

محمد حلسقلب أطفال وأجنةمركز غزة التشخيصيغزة

رأفت لبدباطنة والروماتزممركز غزة التشخيصيغزة

أشرف البياعأخصائى جراحة عظام ومفاصلمركز غزة التشخيصيغزة

ناصر أبو شعبانأخصائى جراحة ومناظيرمركز غزة التشخيصيغزة

عامر سليمأخصائى مسالك بوليةمركز غزة التشخيصيغزة

هشام الجعيديأخصائى دم واوراممركز غزة التشخيصيغزة

محمد كلوبجراحة أوعية دمويةمركز غزة التشخيصيغزة

باسل أبو جبةأخصائى جلدية ونسائيةمركز غزة التشخيصيغزة

زياد الخزندارأخصائي دم وأورام مركز غزة التشخيصيغزة

محمود عودةأخصائى أعصابمركز غزة التشخيصيغزة

أحمد الشرفاأوراممركز غزة التشخيصيغزة

محمد حبيبقلبمركز غزة التشخيصيغزة

جمعية أصدقاء المريضالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرمال الشهداء/ غزةغزة

مستشفى دار السالمالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتخانيونسغزة

المختبرالمركزيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتغزةغزة

المختبرالفرنسيالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالنصيراتغزة

مركز بصريات القدسالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتغزة/  بكافة االفرعغزة

مركز بصريات خورشيدالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتالرمالغزة

مركز غزة اسكانالمستشفيات والمراكز الطبية والمختبراتشارع الشفاءغزة

الوطنية صيدليةالرمال النصير- غزةغزة

مجد فارمصيدليةالجالءغزة



صيدلية األسعدصيدليةالصناعةغزة

صيدلية تونسصيدليةالنصرغزة

صيدلية برلين الحديثةصيدليةشارع الشهداء- الرمالغزة

صيدلية األهلى الجديدةصيدليةشارع ابو حجيرغزة

الجالءصيدليةعمارة زعربغزة

الوطنية الكبريصيدليةخان يونسغزة

النابلسيةصيدليةشارع عبد القادر الحسيني- النصيراتغزة

صيدلية طالب الدوليةصيدليةشارع الترانس- معسكر جبالياغزة 

رام هللا/ صيدلية السلوادي صيدليةرام هللا التحتارام هللا والبيرة

رام هللا/مطرية- صيدلية الشفاء صيدليةوسط البلدرام هللا والبيرة

((كافة فروعه)) جراند فارم صيدليةرام هللارام هللا والبيرة

صيدلية رام هللا القديمةصيدليةرام هللا التحتارام هللا والبيرة

رام هللا/صيدلية فلسطينصيدليةرام هللارام هللا والبيرة

رام هللا/ صيدلية معاذ صيدليةام الشرايطرام هللا والبيرة

رام هللا/ صيدلية الطيرة صيدليةالطيرةرام هللا والبيرة

رام هللا/صيدلية روال صيدليةرام هللا التحتارام هللا والبيرة

صيدلية فارمس بلصصيدليةشارع االرسالرام هللا والبيرة

بيرزيت/ صيدلية مروانصيدليةبير زيترام هللا والبيرة

أبو قش– رام هللا / صيدلية أبو قش صيدليةابو قشرام هللا والبيرة

رام هللا / صيدلية أبو غزالة صيدليةوسط البلدرام هللا والبيرة

رام هللا- صيدلية صيام صيدليةرام هللارام هللا والبيرة

رام هللا/ صيدلية أسامة الكبرى صيدليةالمصيونرام هللا والبيرة

رام هللا/ صيدلية فراس الكبرى صيدليةبيتونيارام هللا والبيرة

رام هللا/صيدلية السيد صيدليةرام هللارام هللا والبيرة

رام هللا- صيدلية ماكسي كيرصيدليةالماصيونرام هللا والبيرة

رام هللا/صيدلية رنا الكبرىصيدليةرام هللارام هللا والبيرة

صيدلية السالمصيدليةالبيرةرام هللا والبيرة

صيدلية شيرينصيدليةعارورة رام هللا والبيرة

صيدلية البيرة الجديدة صيدليةرام هللارام هللا والبيرة

بيتونيا  / Medisalصيدلية صيدليةبيتونيارام هللا والبيرة

كوبر / صيدلية بلسم صيدليةكوبررام هللا والبيرة



صيدلية الرازي صيدليةبيتونيارام هللا والبيرة

صيدلية بيتونيا الكبرىصيدليةبيتونيارام هللا والبيرة

 ساعة24صيدليةام الشرايطرام هللا والبيرة

صيدلية عصام صيدليةرام هللا التحتارام هللا والبيرة

صيدلية الحياة صيدليةرام هللا رام هللا والبيرة

 pharma oneصيدلية صيدليةاإلرسال - رام هللا رام هللا والبيرة

صيدلية ميجا فارم صيدليةالطيرة - رام هللا رام هللا والبيرة

رايت ايدصيدليةميدان أحمد ياسين- الطيرةرام هللا والبيرة

صيدلية دار الدواءصيدليةبيتونيا - رام هللا رام هللا والبيرة

صيدلية المركز الصحى العربي البيرةصيدلية- البيرةرام هللا والبيرة

البيرة / صيدلية الميمي الكبرىصيدليةالبيرةرام هللا والبيرة

صيدلية الجهادصيدليةاريحا اريحا

صيدلية العربيصيدليةاريحا اريحا

صيدلية أريحا الكبرىصيدليةاريحا اريحا

صيدلية الحياة صيدليةشارع عمر المختارنابلس

صيدلية أسامةصيدليةارض الغزاليةنابلس

صيدلية الكمالصيدليةشارع حطيننابلس

صيدلية أنعامصيدليةشارع غرناطهنابلس

صيدلية العريض الجديدة صيدليةشارع عماننابلس

صيدلية الجامعةصيدليةشارع الجامعهنابلس

صيدلية سامرصيدليةشارع المريجنابلس

صيدلية الحكمة صيدليةعصيرة الشماليةنابلس

صيدلية المهاصيدليةمقابل مساشفى االتحادنابلس

صيدلية هبهصيدليةشارع عصيرة الشماليهنابلس

صيدلية تباركصيدليةرفيديانابلس

صيدلية فوازصيدليةرقيديانابلس

صيدلية النا الضميديصيدليةشارع تلنابلس

صيدلية ليانصيدليةرفيديانابلس

صيدلية المصريصيدليةشارع الجامعهنابلس

النا  كير صيدليةقوصين -بيت وزن نابلس 

صيدلية المخفية الجديدة صيدليةالمخفيهنابلس



صيدلية العيسىصيدليةبديانابلس

صيدلية األقصىصيدليةبديانابلس 

يزن كيرصيدليةطلوزةنابلس

صيدلية شقير صيدليةشارع رفيديانابلس

صيدلية بيسانصيدليةشارع السينماجنين

صيدلية فلسطين صيدليةشارع ابو بكرجنين

2صيدلية معاذصيدليةاليامونجنين

صيدلية اإلخالصصيدليةجنينجنين

صيدلية العمادصيدليةالفارعةجنين

صيدلية لؤىصيدليةطوباسجنين

صيدلية عدنصيدليةالدوار الرئيسىجنين

صيدلية سمرصيدليةدوار البيادرجنين

صيدلية مريمصيدليةجنينجنين

عزيز كير صيدليةجنينجنين

صيدلية صالح  صيدليةشارع ابو بكرجنين

1صيدلية معاذ صيدليةقرب مستشفى الرازيجنين

/دورا / صيدلية طاهر صيدليةدوراالخليل

/يطا/صيدلية البراق صيدليةيطاالخليل

الخليل/ صيدلية الرحمة صيدليةالخليلالخليل

/الخليل/صيدلية الكوثر صيدليةالخليلالخليل

/يطا/ صيدلية الهدى صيدليةيطاالخليل

/حلحول/ صيدلية بلسمصيدليةحلحولالخليل

/الخليل/ صيدلية الرازيصيدليةالخليلالخليل

/حلحول/صيدلية يونس صيدليةحلحولالخليل

صيدلية زمرمصيدليةيطا الخليل

/الخليل / صيدلية مكة صيدليةالخليلالخليل

صيدلية الحرمينصيدليةيطا - الخليل الخليل

صيدلية بيت المقدسصيدليةالظاهرية - الخليل الخليل

صيدلية القدس الجديدةصيدليةالفوار.م- الخليل الخليل

/الظاهرية/ صيدلية عيسى صيدليةالظاهريةالخليل

صيدلية السموعصيدليةالسموع الخليل



صيدلية بلقيسصيدليةدورا - الخليل الخليل

صيدلية الزيرصيدليةدورا - الخليل الخليل

صيدلية الحكمةصيدليةيطا الخليل

المدبسة- شارع الجامعة / صيدلية جراند فارم صيدليةبيت لحمبيت لحم

بيت ساحور/ مسعد صيدليةبيت لحمبيت لحم

(الشعب  )صيدلية الكامل صيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية فداء صيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية الجامعةصيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية مهاصيدليةبيت لحمبيت لحم

بيت ساحور/ صيدلية البشير صيدليةبيت لحمبيت لحم

بيت ساحور  / صيدلية االميرصيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية المالك الذهبي صيدليةبيت لحمبيت لحم

بيت ساحور / صيدلية رشماوي صيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية بيت جاالصيدليةبيت لحمبيت لحم

صيدلية جراند فارمسي صيدليةبيت لحم بيت لحم 

صيدلية فارمس بلصصيدليةبيت لحم بيت لحم 

صيدلية ابن الهيثم صيدليةبيت لحم بيت لحم 

صيدلية نسرين صيدليةبيت لحم بيت لحم 

صيدلية السالم صيدليةبيت لحم بيت لحم 

صيدلية فنداصيدليةبيت لحمبيت لحم

طولكرم/ صيدلة الشفاء صيدليةطولكرمطولكرم

كفر جمال / صيدلية ربى صيدليةطولكرمطولكرم

صيدلية سلمىصيدليةطولكرمطولكرم

صيدلية العائلةصيدليةكفر عبوش طولكرم

عنبتا / صيدلية األسرة صيدليةعنبتاطولكرم

1صيدلية هاشم صيدليةشارع السبعقلقيلية

2صيدلية هاشم صيدليةشارع الرئيسيقلقيلية

3صيدلية هاشم صيدليةمستشفى الوكالةقلقيلية

صيدلية العيزريةصيدليةالعيزيةالقدس

صيدلية الرشيدصيدليةكوبسة- العيزريةالقدس

صيدلية الرازيصيدليةالسواحرة -العيزريةالقدس



صيدلية الوحدةصيدليةالعيزريةالقدس

صيدلية ابن سيناصيدليةأبو ديسالقدس

صيدلية أبو ديسصيدليةأبو ديسالقدس

بدو/ صيدلية المستقبل صيدليةبيت دقوالقدس

صيدلية النورصيدليةبيرنباال- شارع فلسطين القدس

صيدلية جوزعصيدليةالشارع الرئيسىالرام 



الهاتف

0599045086-

0522283490

02-2324253

599254810

0599-788655

595739521

599556420

595739521

0597510860

0562000834

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2322898

02- 2945444

02- 2321871

02- 2317555

02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771



02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771

02- 2323771

02-2323164/ 02-2323159

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

02-2323164

522967434

569218942

02-2794020

2951505/0595892599

02- 2796223

02-2794161

02-2794161

02-6270222



02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2792454

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161

02-2794161



02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335

02-2954335



02-6270222

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5848000

02-5828325

02-2345545

02-2341331/ 0568249399

0599144244-0562402086

599772558



599106189

02-2971623

02-2986090 

 0599283401

599784570

0599948481

02-2972534

02-2989842

 0599/778186

2964545

/ 0599763284

2973836-0599658596

598277771

02-2987107

-0599821218

2960759-0599374080

02-2987039

02-2989606

02-2810556

/0599763062

597402300

599125303

02-2973584

0599097370
02-2989520

599368232

569368388

569490490



599889121

599787348

02-2989606
02-2952141/

 0599153675
599222272

02-2988513

597180173

02-2980177

02-2956411-

 0599378920

02-2987144

599022522

595329953

592952250

02-2983001

02-2980800

02-22986488

599890838-

02-2974930

02-2967926-0595073546

599085375
02-2985435

0599143990
02-2985752/

0599339898

02-2960336/

02-2961666

02-2989606



02-2405197

0599761455
599583169

02-2987044

02-2955784

599144244

599735494

599665428

598923739

02-2986838

595667000

02-2984677

599295511

597939480

02-2974646

1700110111/ www.medicare.ps 

599663225

02-2984677

02-2956826

0599600639

02-2819168

02-2216050

02-2986676

02-2951667

595207020

02-2986420
02-2951505

0595892599
2951115

02-2965855

02-2969290

02-2959404

http://www.medicar.ps/


02-2986821

2964619/ 0598615072

2405197/0599761455

02-2406518

02-2972351

599296335

595507814

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200



02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-2943200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-29433200

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360



02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2973360

02-2890308

02-2890308

02-2890308

02-2890308

02-2890308

02-2986622

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420



02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2986420

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562



02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2404562

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260



02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260



02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2406260

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838



02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2986838

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955640

02-2955295

02-2955295

02-2955295

02-2955295

02-2955295

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334

02-2954334



02-2954334

02-2954334

02-2900062

02-2900062

02-2900062

02-2900062

02-2900062

02-2900062

02-2405009

02-2405009

02-2405009

02-2405009

02-2405009

02-2960336

02-2960336

02-2960336

02-2960336

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640

02-2988640



02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2989606

02-2981223

02-2981223

02-2981223

02-2981223

02-2981223

02-2981223

02-2981223

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784



02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2402603

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784



02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2988784

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

02-2902212

599600625

02-2987254

568555588

02-2986677

02-2806763

     2981113- 2981112

02-2892405

592293898

599606662

02-2972728

02-2955522

2987666-2599454544

02-2954284

02-2952563



02-2956217

02-2950044

02-2973697

02-2985928

02-598168648

02-898682- 0599144244

0599-838312

0599583169/2256019

02-2299066

599234650

2224660/0598904110

2283382/0599328344

594002698

599318885

599599442

599890840

02-2219378

562940851

2251911/0599205178

2229761/0599733799

599233180

02-2259545

599844240

02-2280536

599381520

2210906/0599777454

595520384

0599397020/2280038

599353858

569880435

599966435



0599203858/2251666

2213840/0598313883

02-2971155

02-2226538

599884014

2226265/0599377075

598772170

0592200011-2283777

02-2227718

0592200011/2283777

02-2220479

598062884

599080764

02-2226796

02-2283323

595073567

597260516

595309264

597581446

599432008

599124875

02-2225176

02-2281239-0599414197

598581997

0568119735/2224557

02-2295777

599849527

568892222

0599067680/226330

569078079

02-2218170



02-2279591

02-2560556

02-2268527

595263331

02-2268002

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400



02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2257400

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212



02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2220212

02-2218480

02-2228720

598948117

02-2293603



02-2280071

02-2226551

0599-211073

02-2226728

02-2288885

1700110111/158

02-2272388

2287952/0599438771

02-2215648

02-2225427

02-2263267-0598353284

599277259

02-2215648

2229763-0568912945

5992214333

599380998

597711598

02-2265320-0598914516

02-2291440
0598677718

0595263331

02-2271967/0599235205

2221522/2225242

599110484

0599889695/2211369

2225279/0599277902

2281239/0599414197

02-2290016

2222744-0592955931

02-2216050



599599442

02-2220232

02-2215648

569288666

02-2280071

02-2215561

02-2286625

2222234/0599830447

02-2299550

02-2229614-02- 2227188

02-2212299

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2279591

02-2228720

02-2279122

0594250595-02-2270401

0568760119-2271818

0599598344-2272691

599185355

595375649

2266688-0599663987

599737396



595555332

598948117

02-2218480

0599210985-2270419

2396155/059847357

09-2396222

09-2378077

59888374

09-2376678/0599688688

598480030

09-2332181

597950002

09-2384381

09-2377995

599208619

09-2380980

09-2383454

09-2383818

09-2384635

09-2380039

09-2389756

09-2375386

09-2389082

09-2398505

09-2379721

09-2344171

2312770- 0599739299

598450350

562400888

09-2377828

09-2370187



09-2387571

09-2391821

592920100

599702505

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287



09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2383287

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501

09-2341501



09-2341501

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000

09-2353000



09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2387751

09-2371491

09-2371491

09-2371491

09-2371491

09-2371491

09-2371491

09-2371491

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-92331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471



09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471



09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2331471

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111



09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2354111

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070



09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

09-2389070

599735577

09-2377072

09-2377072

09-2377072

09-2384189

09-2595443

09-2334301

09-2321190

09-2354111

09-2345795

09-2331155

09-2386426

09-2382998

599705097



598408168

09-2384632

599716617

09-2379007

09-2386426

09-2379007

09-2344510

2376046/0599658562

598249131

09-2341044

09-2385210

599359100

09-2673622

595547604

599275523

599777089

09-2671371/0599737582

09-2672988/0599298334

09-2682897

09-2671371

599674229

09-2675124

09-2670556- 0599699932

5971555579

09-2673774/0599-209915

09-2672224/ 0599833820

09-2676721

592148483

599934024

09-2682121/ 0599555918

09-2682121



09-2674279/0599331766

569008383

0592680333/0598499970

599757649

599837331

09-2674888

09-2678569

09-2687133

09-2673198

09-2677960

09-2681163

09-2678228

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680



09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2680680

09-2572984

09-2677704

92689080

09-2687828

09-2673570

 بكافة الفروع

09-2661611

09-2676711

09-2331471

599266608

42505008



599798265

599737445

04-2504568

04-2503017

599734769

04-2502272/0599588560

597425056

04-2986420

0597425056/04-2440331

04-2503587

599674288

04-2436863

04-2436864

04-2436865

04-2436866

04-2436867

04-2436868

04-2436869

04-2436870

04-2436871

04-2436872

04-2436873

04-2436874

04-2436875

04-2436876

04-2436877

04-2436878

04-2436879

04-2436880

04-2436881

04-2436882



04-2436883

04-2436884

04-2436885

04-2436886

04-2436887

04-2436888

04-2436889

04-2436890

04-2436891

04-2436892

04-2436893

04-2436894

04-2436895

04-2436896

04-2436897

04-2436898

04-2436899

04-2436900

04-2436901

04-2436902

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2501004

04-2502547

04-2502547



04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2502547

04-2437936

599817901

599817901

04-2436376

04-2503497

04-2433331

04-2433331

04-2574883

04-2754883

599301421

599649000

04-2469678

04-237282

598579707

599241648



2523039/0599-09-366854

597336000

09-2336213

09-2510055

09-2990581

09-2981993

09-2949862

0599398511-09-2945960

599665751

09-2949105/ 0598579707

598579707

09-2940669/ 0597818161

09-2901959

597818161

599699906

09-2947665-0599215664

0599213506/09-2947666

09-2741433

09-2741648

09-2742461

02-2741433

02-2741648

02-2742461
02-2742826

02-2743459

02-2741317

02-2743866

02-2740723-0542491895

02-2744767

02-2760303

598904110-02-2777674



598598198

02 274 1151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2741151

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444



02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2764444

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051

02-2744051



02-2744051

02-2744051

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

02-2765878

2769972ف-ت02-2758500

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972



02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2769972

02-2767740-2767739

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2767740



02-2767740

02-2767740

02-2767740

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567



02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775567

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093



02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2775093

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2770772

02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2736151



02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2736151

02-2741910

02-2770070

02-2772159
02-2765878-0599037807

02-2765303

02-2767739

02-2770110

02-2770690

08-2559555- 0599730184 

08-2842323 - 599773348

599743637

598311611

595050159

08-2835931

599737790

599806565

599872608

599152555

0595908000-2826510

599710054

599405192

0599855676- 2889232

599415725

599808096

599308944

599734000

592730000



599544724

599739036

595050159

595656189

08-2842279

08-2842279

08-2895987

08-2880146

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

599781340

08-2866336

08-2054240

08-2828190

0567073505-0597770035

0599484833-2828190

082863920-0599410668

594100054

08-2807087

0595362636- 2871073



592585868

082875766-082875766

082844192-0599745671

082824354-0599496569

08-2822228- 0595251919

599201218

597611170

082484929- 0599419721

02-2956927

02-2955033

www.grandpharm.ps

02-2987516

598999337

02-2971764

02-2967333

02-2952735

02-2987257

02-2810196

02-22819944

02-2955929

02-2955603

02-2967686

02-2902061

02-2956708

02-2966071

02-2950456

02-2421663

02-2806765

02-2953363

02-2904936

02-2816620



02-2904878

02-2904858

02-2971592

02-2966829

02-2952536

02-2986548

02-2967662

598171710

02-2903010

02-2954334

02-2402642

02-2320422

02-2322325

02-23224560

09-2379653

09-2382317

09-2377711

599886689

09-2372741

09-2341548

09-2375384

09-2396972

09-2370647

09-2379476

09-2337883

09-2339945

597996644

09-2344572

09-2388597

598486548

09-2343250



09-2995059

09-2994567

09-2334860

09-2341994

04-2504569

04-2501255

04-2415643

04-8880021-0599328272

599036543

04-8574937

04-2501045

04-2416087

04-2279104-0599777864

599280500

04-2229572

04-2279690-0599280770

02-2227476

02-2229791

02-2225385-0599296419

02-2257474-0599758694

02-2267622-0599766933

02-227476

02-2229791

02-2225385

59711598

02-2257474

02-2273011

02-2266472

598436857

02-2267622

02-2268047



599362813

02-2283854

02-2270751

02-23744363

02-2773979

02-2765775

02-2765774

02-2741903

02-2772864

02-2772102

02-2774322

02-2744385

02-2773210

02-2742638

02-2755169

02-2778393

02-2746455

02-2751556

02-2743218

02-2750749

09-2684855

09-2684838

599533615. 09-2685550

09-2684838

09-2683810

0595511165-0592940410

0595511165-0592940410

0595511165-0592940410

02-2979856

02-2799746

02-2792596



02-2796880

598231634

02-2790311

02-2471348

02-2441393

02-2340166/0598312712




























































































































































































































































































































































































