
مواقع الكشف المبكر
لشهر أكتوبر 2020 على غوغل ماب

عيادات الكشف



احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

ش

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

من الساعة
3 م - 10 م مركز الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياها المدينة المنورة  

https://goo.gl/maps/hS5MLmu6DCBhsj7C7


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

من الساعة
3 م - 10 م عيادة صحة المرأة والطفل  حياة مول

الرياض

مستشفى اليمامة 

من الساعة
3 م - 10 م عيادة صحة المرأة والطفل القصر مول

مدينة الملك فهد الطبية

عيادة متنقلة   مركز صحي حي الوادي

 مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز

 مركز عبداللطيف للكشف المبكر

من الساعة
8 ص - 3 م 

عيادة متنقلة
مركز طويق العام الصحي

https://goo.gl/maps/7gHbDkqT4RS2
https://goo.gl/maps/hiUe8rp7Dty
https://goo.gl/maps/Z4s9Z9eRM4U2
https://goo.gl/maps/BVxjz8nRm7bGqrer9
https://goo.gl/maps/yme5E2V6b4TwzkAo8
https://goo.gl/maps/3QpU8SrpCT8jspLr7
https://goo.gl/maps/AGmKGCZi7tEP5Gxd8
https://goo.gl/maps/NyhUpkWUc8yWVe4o6


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

 مستشفى عفيف العام

 المحافظات التابعة 
لمنطقة الرياض

 مستشفى الدوادمي العام

مستشفى القويعية العام  

مستشفى الملك خالد ومركز األمير سلطان للرعاية الصحية 

مستشفى وادي الدواسر العام 

مستشفى النساء والوالدة بالخرج 

مستشفى شقراء العام 

مستشفى الملك خالد بالمجمعة 

 مستشفى حوطة بني تميم العام

https://goo.gl/maps/TawVVJJrSyCCbhym9
https://goo.gl/maps/8Pzebi7TeYp6Tfzt8
https://goo.gl/maps/p9d9NWFa3sdFoQq47
https://goo.gl/maps/po5wFdPAhrc2MAJW6
https://goo.gl/maps/T1WZCx5hMgGESbPq8
https://goo.gl/maps/uFWP6jBjfaHwcWJj6
https://goo.gl/maps/jzzLpDQ8Qh4NULdR8
https://goo.gl/maps/so9p77UzdGzK5ohu8
https://goo.gl/maps/o8VNUDtBMbnraXNh6


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

مستشفى القريات العام  القريات

الطائف مستشفى العدواني العام

مستشفى الملك خالد
حائل

من الساعة
8 ص - 3 م عيادة جراند مول

مستشفى أحد رفيدة 

عسير
مستشفى الخميس للوالدة واألطفال 

مستشفى عسير المركزي  

 مستشفى سراة عبيدة العام

https://goo.gl/maps/M8TKBKM2Eao
https://maps.app.goo.gl/5K2pfWYhcP3YuF2H6
https://goo.gl/maps/Q273eue6WEkpEmkF8
https://goo.gl/maps/x7ZijsZDXjDujzz27
https://goo.gl/maps/ziWkrNcMfSB2
https://goo.gl/maps/e3oJsDAjdYu
https://goo.gl/maps/EAkajKqK8gQ2
https://g.co/kgs/Dz2et5


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

مستشفى الملك فهد 

مستشفى األمير مشاري بن سعود ببلجرشي الباحة

من الساعة
3 م - 10 م طوال 

ايام االسبوع 
 عيادة صحة المرأة والطفل برويال العقيق مول

مستشفى القنفذة العام القنفذة

مستشفى الملك فهد المركزي 

مستشفى األمير محمد بن ناصر جازان

مستشفى صبيا العام

من الساعة
8 ص - 3 م عيادة صحة المرأة والطفل بالروشن  مول بيشة

https://goo.gl/maps/rS8W578MseN6cLrQ7
https://goo.gl/maps/osHC8ZgP7cS2
https://goo.gl/maps/LqSUG6gJsf3FUdPi6
https://goo.gl/maps/6g686qG33jp
https://goo.gl/maps/AAFXVXaXzJvrgXAg7
https://goo.gl/maps/7fPt2mX89qR2
https://maps.app.goo.gl/q3Tgs
https://goo.gl/maps/L1GxhY1jNqbrj4bMA


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

مستشفى حفر الباطن المركزي 
حفر الباطن

مستشفى الوالدة واألطفال 

مستشفى الملك فهد العام 

مستشفى الملك عبد العزيز ومركز األورام جدة

مستشفى شرق جدة 

مستشفى النساء والوالدة واألطفال
الحدود الشمالية

مستشفى عبدالعزيز بن مساعد بعرعر

https://goo.gl/maps/zt71ZD3HxrH2
https://goo.gl/maps/pCyLcYUxwGL2
https://goo.gl/maps/aKJthbD57jF2
https://goo.gl/maps/NXd4Q5Qyqjn
https://goo.gl/maps/cFGoKGFRE6J2
https://maps.app.goo.gl/RMyoyV2WmGRm2TJE8
https://maps.app.goo.gl/i7LKJWAVAwuXfdfg7


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

الملك فهد التخصصي ببريدة 

القصيم

مستشفى الملك سعود عنيزة 

مستشفى المذنب العام 

 مستشفى البكيرية العام

 مستشفى الرس العام

https://goo.gl/maps/8TR1SdScN4x
https://goo.gl/maps/iaBaYjYP3j62
https://goo.gl/maps/UJbs3AaymLK2
https://goo.gl/maps/vPGy2n6FxyY6cEJv5
https://goo.gl/maps/9AHFuSckv26ZMExJ8


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

مستشفى الملك خالد 

نجران

مستشفى الوالدة واألطفال 

مستشفى نجران العام الجديد 

مستشفى شرورة العام 

مستشفى حبونا العام 

مركز صحي حي الضباط 

مركز مي الجبر للكشف المبكر بالدمام

مستشفى الجبيل العام بقطاع جبيل المنطقة الشرقية

مستشفى الخفجي العام

https://goo.gl/maps/usnZFUNyfbm
https://goo.gl/maps/ATsZB7MEzM22
https://maps.app.goo.gl/95CtAvizejJ2
https://maps.app.goo.gl/hX7hv
https://goo.gl/maps/iXwfQGRhKfR2
https://maps.app.goo.gl/6R8V8
https://goo.gl/maps/BMx3rAUiAT62
https://goo.gl/maps/BTSzLS9neLr
https://goo.gl/maps/a7eYcRquBB5YvuJs7


احجزي موعدك في أقرب مركز صحي عن طريق 937 أو تطبيق موعد 
لتتم إحالتك إلى عيادات الكشف المبكر 

* العيادات المتنقلة وعيادات األسواق تستقبل دون إحالة

الموقع اسم الموقع وتفاصيله المنطقة

مدينة الملك عبداهلل الطبية 

 مكة المكرمة 
مستشفى الملك عبد العزيز 

مستشفى النور التخصصي 

مستشفى حراء العام 

مركز عبدالعزيز بن سليمان العفالق للكشف المبكر عن األورام  األحساء

مستشفى الملك خالد   تبوك

مستشفى األمير متعب بن عبدالعزيز 

مستشفى دومة الجندلالجوف

مستشفى طبرجل العام

https://goo.gl/maps/zVnAQnZCLSK2
https://goo.gl/maps/KcazVw4Sg882
https://goo.gl/maps/MxLWwDaqJL22
https://goo.gl/maps/GbiKGhWxZTv
https://goo.gl/maps/LbfVuQkri4TpPqFx7
https://goo.gl/maps/8C3GC7pP4Tn
https://goo.gl/maps/PbXGRm6f71BuaJXH9
https://goo.gl/maps/L7tDq3ermtCAEcPZ9
https://goo.gl/maps/wtTChZamW5oMCEMZ7

