اإلدارة العامة
للتأهيل الطبي والرعاية المديدة

قائمة المستشفيات التي يوجد بها أقسام تأهيل طبي
في المملكة العربية السعودية

ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ أﻗﺴﺎم ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺒﻲ

قائمة أسماء المستشفيات التي بها أقسام تأهيل طبي
منطقة الرياض
الموقع

رقم للتواصل

https://goo.gl/maps/h
gKWFE9gX8bXn8Lb9

011 431 100

https://goo.gl/maps/HkxKc7Vq
qLVyPnBm9

800 1277 000

https://goo.gl/maps/2ixgu
yKWwnWVxY686

011 435 5555

https://goo.gl/maps/Mz7g
k5z8seP2umz26

011 447 1900

https://goo.gl/maps/Q1YF
BHQZzTZnsYRW6

011 261 5555

https://goo.gl/maps/iTsAU
isEVD3zKGMv6

800 127 7000

https://goo.gl/maps/Cey
M5tK1be2RfWxSA

011 495 5104

https://goo.gl/maps/a4SEVUrB
3jEj4Cp57

800 127 7000

https://goo.gl/maps/CRq6
zsvJWxj7BszP6

011 544 4444

https://goo.gl/maps/FKayQBjc
NaDgBxrv9

016 432 0000

https://goo.gl/maps/KUVz
B9SZ73AD8ub6A

011 540 6000

https://goo.gl/maps/RD7
wPXMaMjiA1huR6

011 652 1003

https://goo.gl/maps/opSu
rGisX5pSbC8K7

011 643 6599

https://goo.gl/maps/hPZDmr9u
JuKRbjAAA

800 127 7000

https://goo.gl/maps/JVPL
XR3xJYXSWopE7

011 622 1645

https://goo.gl/maps/ixhtjDFUb
kCpafnT8

011 548 1117

https://goo.gl/maps/iTuR7
uGnAYrY421r9

011 480 4548

https://goo.gl/maps/ihzAg
xbcBGSCpk6Z6

011 784 5555

https://goo.gl/maps/xDq5
yzAu8SYt26UT6

011 724 2850

https://goo.gl/maps/L2De
B9AgR1CtBEaJ9

011 682 0150

https://goo.gl/maps/PcM6
DJbqy43kWxNK7

011 526 1200

https://goo.gl/maps/8Djv
NsBdshMsEHZe7

011 555 3818

https://goo.gl/maps/trBN
2TrB8nw7p6WL9

011 782 0833

https://goo.gl/maps/fJ9wvyTz
m9pHxf95A

0164431311

https://goo.gl/maps/SKxsp
HaqHMpXS4nG8

0116390220

https://goo.gl/maps/wB4
DzB4jKRshjqST7

011 523 1874

https://goo.gl/maps/XiVv
AXxHC44Zg5eU6

011 634 6684

https://goo.gl/maps/PoYrk9oSf
RKB1Gr1A

011 656 4592

https://goo.gl/maps/ZT4VpqbL
RCBDtqCg6

011 552 1325

https://goo.gl/maps/kNjM
c1TzspVaLBNK7

016 443 9882

https://goo.gl/maps/GLS9amD
Qyn5s56MW7

016 431 3104

https://goo.gl/maps/3p1x
PmehNy2UhEmQ6

011 541 7018

أطراف
صناعية

نطق وتخاطب




عالج
وظيفي




عالج طبيعي

طب طبيعي



اسم المستشفى
مستشفى الملك سلمان







مدينة الملك فهد الطبية
التأهيل الطبي





















































مستشفى اليمامة



















مستشفى النقاهه


مستشفى االمير محمد بن
عبدالعزيز
مستشفى الملك خالد الخرج
مستشفى الملك خالد بالمجمعة
مستشفى النساء والوالدة بالخرج
مستشفى القويعية
مستشفى الدوادمي





مستشفى االيمان
مستشفى االمام عبدالرحمن
الفيصل




مدينة الملك سعود الطبية













مستشفى الزلفي
مستشفى شقراء
مستشفى الصحة النفسية بالخرج
مجمع األمل للصحة النفسية
بالرياض
مستشفى وادي الدواسر
مستشفى عفيف
مستشفى األفالج
مستشفى حريمالء
مستشفى حوطة بني تميم
مستشفى السليل
مستشفى حوطة سدير
مستشفى وثيالن
مستشفى المزاحمية
مستشفى نفي
مستشفى رويضة العرض
مستشفى رماح
مستشفى ثادق
مستشفى األرطاوية
مستشفى األمير سلمان بن محمد
بالدلم

https://goo.gl/maps/N2rh
UMW3QLyrhkc58

011 659 0970

https://goo.gl/maps/ZdX
MpQGMuf3wsaLWA

011 642 6614

https://goo.gl/maps/voxL
HqvQTwHcngzj8

011 643 0638

https://goo.gl/maps/ukSrE
WZ74oc9hS2L9

011 522 0607

https://goo.gl/maps/GLS9amD
Qyn5s56MW7

016 443 7636

https://goo.gl/maps/zSm4
B1mUcJNwPiUV6



مستشفى الرين



مستشفى الرفايع بالجمش



مستشفى البجادية




مستشفى ضرماء




011 537 1419

مستشفى الحريق

011 537 1050

https://goo.gl/maps/HJJ2q
LCEJc7XPBBo7

011 632 0452

https://goo.gl/maps/7fwo
YCt1qUm4o9d27

011 623 0670

مستشفى تمير



مستشفى ساجر



مستشفى مرات

مكة المكرمة

الموقع

https://goo.gl/maps/7
NhjMzfZe7LS2q867

https://goo.gl/maps/F
DjHvGiF9cD5yu6a6

https://goo.gl/maps/
wAa6fMmsxuc1VzJ39

https://goo.gl/maps/ik
DtEdg5vgnCasw38

https://goo.gl/maps/E
kSHshg2UXch8AEZ6

رقم التواصل

أطراف
صناعية

نطق وتخاطب

عالج
وظيفي


012 566 5000

عالج طبيعي


طب طبيعي

اسم المستشفى


النور التخصصي




مستشفى الكامل

012 594 8331


مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
المكرمة

012 544 2400



012 554 9999

مدينة الملك عبدهللا الطبية


مستشفى خليص

012 275 5666


https://goo.gl/maps/p
9Mm7xyyMSRNYx146

012 573 0070

https://goo.gl/maps/h
iTjvocBwpVvd1w88

012 526 3200

https://goo.gl/maps/S
uK3nsFsAf2zDeCY6

012 520 3535

مستشفى أجياد









مستشفى الملك فيصل

مستشفى حراء العام



https://goo.gl/maps/y
E8NtUDyj8DRhPYq8

012 553 0400



https://goo.gl/maps/E
xBr33FwgssXcXvC6

0124320554



مستشفى الوالدة واألطفال



مستشفى ابن سينا

منطقة بيشة
الموقع

https://goo.gl/maps/xDNB
QtqgpfDhHmXEA

https://goo.gl/maps/jLKBo
8gYKjoZdkZ87

https://goo.gl/maps/j61pT
adQxZjqWFfG7

https://goo.gl/maps/AB5Q
zFiVYApofN477

رقم التواصل

أطراف
صناعية


نطق وتخاطب


عالج
وظيفي


عالج طبيعي

طب طبيعي









017 622 3333

مستشفى الملك عبدهللا بن
عبدالعزيز ببيشة

مستشفى تثليث العام

017 267 0920



مستشفى النقاهه والصحة النفسية

017 622 6613

017 630 0200

اسم المستشفى


مستشفى سبت العالية


مستشفى تباله

017 623 2901


مستشفى ترج

017 633 3833

https://goo.gl/maps/gvFT
71YGs44edgAg7

https://goo.gl/maps/74Zk
e8HEmNbTkD7r7

محافظة القنفذة
اسم المستشفى

طب طبيعي


عالج طبيعي


مستشفى القنفذة العام

عالج
وظيفي

نطق وتخاطب

أطراف
صناعية

رقم التواصل


017 732 0206


جنوب القنفذة

مستشفى المظيلف العام

017 732 8000

017 738 2400

الموقع

https://goo.gl/maps/C
E4QDmt9wYroSpjr5

https://goo.gl/maps/bnPt
MeUj7adWerM68

https://goo.gl/maps/i
VFARnE2qzUyKPzv7

جازان
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/LuPLqcCtcds
3Zcj97

017 325 0741

https://goo.gl/maps/XRWd1qeAc
vrwtDke9

017 316 0340

https://goo.gl/maps/BnBW6PyRfz
zfHhBaA

0173123424

https://goo.gl/maps/wXCbdTRjop
yxVM8fA

0173123427

https://goo.gl/maps/hgXXBHjjuJL
PjBGa7

055 563 0439

https://goo.gl/maps/yV2LWjTNtp
t4kFN58

017 331 3904

https://goo.gl/maps/PDrsKDufkQ
oWnes68

017 313 2519

https://goo.gl/maps/58HNm
zu9Kae4S2vm8

أطراف صناعية



نطق وتخاطب



عالج وظيفي



عالج
طبيعي


طب طبيعي





مستشفى العارضة العام



مستشفى العيدابي العام



مستشفى األمراض الصدرية



مستشفى الموسم العام







مستشفى الملك فهد المركزي

مستششفى فرسان العام



055 563 0481

اسم المستشفى

مستشفى ضمد العام


مستشفى الحرث العام

0173202361

https://goo.gl/maps/PAxJ1L
UFQSGapiX28

017 323 4905

https://goo.gl/maps/vMNm
vaHH6ed863RF8

017 342 0944

https://goo.gl/maps/S1iaHBi
kvTuSxp6Z6

017 332 1452

https://goo.gl/maps/Wkot2
8a9tc1gYEV99

017 315 0323

https://goo.gl/maps/bQjjVii
421SLz3ta9

017 319 0905

https://goo.gl/maps/dFWN
Dz8RrYc2r6cg8

017 326 0011

https://goo.gl/maps/QiMQx
47Dv5vnjC8LA

0173123423









https://goo.gl/maps/YGk1v5 055 563 0439
2j3crx3iFe7
0173250131

055 563 0264
0173250020

مستشفى أحد المسارحة العام

مستشفى صبياء العام



0173460899




مستشفى بني مالك العام

مستشفى األمير محمد بن ناصر

مستشفى الدرب العام






https://goo.gl/maps/XJmsoX 0173404329
PMXqT2hes18
0555630256

مستشفى صامطة العام

مستشفى الطوال العام



https://goo.gl/maps/2a9GK
mnZkb2i4LU76

https://goo.gl/maps/rLbp83
76NFsJUinS6







0173123418

مستشفى بيش العام



https://goo.gl/maps/V6wGq
017 322 4628
qdtjQtHRTFs8

https://goo.gl/maps/wApn7
wuTmq7L3t2e7

مستشفى جازان العام

مستشفى األمل والصحة النفسية بجازان

مستشفى الريث العام



مستشفى أبوعريش العام



مستشفى فيفا العام

منطقة الباحة

الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/yVYAe4ktgLC
hS1AT7

017 722 0100

https://goo.gl/maps/1hpsv3GppB
4ZQcrp8

017 739 0382

https://goo.gl/maps/QXR9mA3CN
PJXt4SS7

017 728 0601

https://goo.gl/maps/cvtsPffxPFLE
UuHR9

017 730 1562

https://goo.gl/maps/BNyHATvGv
wjt5WYK8

017 725 4000

أطراف صناعية

نطق وتخاطب

الج طبيعي عالج وظيفي





طب طبيعي











مستشفى االمير مشاري بن سعود
ببلجرشي
مستشفى العقيق العام







اسم المستشفى

مستشفى المخاواة العام

مستشفى قلوة العام


مستشفى الملك فهد

https://goo.gl/maps/BWVkTHKJG
P8wZXu16

0177511575

https://goo.gl/maps/gShdJWbxKj
qrmjfCA

017 725 0657

https://goo.gl/maps/iTwMtrJ66Qv
dhkai6

017 7251864



مستشفى المندق العام





مستشفى القرى العام

مستشفى الرعاية المديدة بالباحة



منطقة حائل
رقم التواصل

نطق وتخاطب أطراف صناعية

الموقع

https://goo.gl/maps/Fd2h2L2N5Xm
MtSKM7



طب طبيعي
اسم المستشفى




مستشفى الملك خالد


016 236 2222

https://goo.gl/maps/5U1DJCgby7c2
exvc7

016 236 0844

https://goo.gl/maps/ibXfbH2z3hFnk
yWN9

0165270426



مستشفى الملك سلمان التخصصي


مستشفى السليمي العام

مستشفى بقعاء العام

مستشفى الشملي العام

016 239 5554


https://goo.gl/maps/LRFy2791JqeT
WWoH7

016 236 3666

https://goo.gl/maps/WjAQqXWQsjG
k5dY36

016 543 7225

https://goo.gl/maps/N4jvPBBgpB7g
L5cW6

عالج
طبيعي



016 532 8888

https://goo.gl/maps/U2jZ1KsnH72D
kTo2A

https://goo.gl/maps/VESCdpDjCeV
WqTLHA

عالج
وظيفي

مستشفى الوالدة واألطفال

مستشفى أجا

مستشفى الشنان العام

016 520 2238


https://goo.gl/maps/xj9aTE2qiVgeZ
FTB6

0165210993

https://goo.gl/maps/USopATSaHigjk
HLz5

016 538 0020

https://goo.gl/maps/sH9daP6QwCL
GLVPr9

016 532 7755

مستشفى سميراء العام

مستشفى موقق العام

مستشفى إرادة الصحة النفسية


https://g.page/Has-hos-gh?share

https://goo.gl/maps/QyW6x4g8km
wDJMDe6

مستشفى الغزالة العام

016 263 2963



016 558 2115

مستشفى حائل العام

منطقة المدينة المنورة
رقم التواصل
الموقع

https://goo.gl/maps/2QsRoHoZgYoZ
Cyf6A

عالج وظيفي نطق وتخاطب

عالج طبيعي

طب طبيعي
اسم المستشفى






مستشفى الملك فهد

014 846 1500


https://goo.gl/maps/oHG3N15EU3
w3F99m9

014 849 0016

https://goo.gl/maps/okpoGVD3QqA
Ju79n7

014 840 0016

https://goo.gl/maps/SWNZsQRRZT2
GeWxA9

أطراف
صناعية






مستشفى التأهيل الطبي


مستشفى أحد العام

مستشفى خيبر العام

014 882 2353


https://goo.gl/maps/uSa6GNSKFjUd
PtZM8

014 884 3743

https://goo.gl/maps/m4XmGYdYRJS
wwuJ59

0148682712

مستشفى األمير عبدالمحسن بالعال

مستشفى مهد العام



https://goo.gl/maps/pStkTF4yYs9C6
whD6

014 862 1301

https://goo.gl/maps/A9PpvG4HW82
aQQfd9

014 332 1852

https://goo.gl/maps/4jiuZ2k9QCiWe
M119

014 390 8403

https://goo.gl/maps/4mivBUnB6v7i
e9zH6
https://goo.gl/maps/3RyYvKJHyAQ
KXLpJ7

مستشفى الحناكية

مستشفى بدر

مستشفى ينبع العام







مدينة الملك سلمان الطبية

014 813 6000


مستشفى وادي الفرع

0148511004

منطقة عسير
الموقع

رقم التواصل

أطراف صناعية

نطق
وتخاطب

عالج وظيفي

عالج
طبيعي


https://goo.gl/maps/zSnzQULAS6i
pfKRM6

017 225 1155

https://goo.gl/maps/X3abJMo9xC
pt8ywp6

017 232 9674

https://goo.gl/maps/G3E8hVCkig
PJR2Tt8

017 237 1919

https://goo.gl/maps/GCFDUdjxaA
x3sK7n8

017 231 1679

https://goo.gl/maps/MoyDhaMW
y1YwgT9g7

017 223 7475

https://goo.gl/maps/ir3RCR3bnCq
HJKfVA

017 250 8970

https://goo.gl/maps/YQozRMqGD
xRtmevo7

017 259 0159

https://g.page/rjalalmaahospital?
share

017 258 0019

https://goo.gl/maps/gk9y2EQb72
d7dJsVA

017 295 2604

https://goo.gl/maps/XfVBCER1Lz1
ELZNA9

017 282 1334

https://goo.gl/maps/qEhxpv8qU
m9o5C2z5

017 282 2995

https://goo.gl/maps/fW2ijoznrHw
oguTD6

017 280 0580

https://goo.gl/maps/9DCJSTwSuU
vX7vYA6

017 249 3003

https://goo.gl/maps/obZbBur5UQ
BjNRcHA

017 255 1707

https://goo.gl/maps/YWn3TqaCn
eeXxYJf9

0172410243

https://goo.gl/maps/NnFUYsNr6d
q8Mt1YA

017 228 1622



https://goo.gl/maps/K886s7BN3E
4nohT7A

017 224 0790



https://goo.gl/maps/E3en3YG1tqp
bccZQ9

054 038 7778







طب طبيعي







اسم المستشفى
مستشفى عسير المركزي
مستشفى الصحة النفسية















مستشفى خميس مشيط العام
مستشفى أبها للوالدة واألطفال
مستشفى خميس مشيط للوالدة
واألطفال
مستشفى أحد رفيدة



مستشفى سراة عبيدة



مستشفى رجال ألمع



مستشفى محايل العام



مستشفى النماص



مستشفى بللسمر العام



مستشفى المجاردة



مستشفى الفرشة



مستشفى ظهران الجنوب



مستشفى البرك العام
مركز األمير فيصل بن خالد لطب
وجراحة القلب
مركز صحي وسط أبها
)مركز صحي البساتين مول (محايل

المنطقة الشرقية
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/jqLsRiCvLxpT
dNBaA

4444 667 013

https://goo.gl/maps/4RcDs9BZYo
pS8Cc7A

013 664 2222

https://goo.gl/maps/jniuwdLeTnF
zJemH8

013 836 6454

https://goo.gl/maps/gmQ533XXt
VBr7RsX8

013 566 2222

https://goo.gl/maps/bqQ85H5wa
8KzkDRV7

013 328 0593

أطراف
صناعية

عالج طبيعي عالج وظيفي نطق وتخاطب






طب طبيعي

اسم المستشفى
مستشفى رأس تنورة
مستشفى صفوى العام
مستشفى عنك
مستشفى بقيق
مستشفى األمير سلطان بعريعره

https://goo.gl/maps/4tE8PC73pB
FDLTqw8

013 388 0714

https://goo.gl/maps/4qHBUzc5Xy
9x56vH8

013 386 2070

scahttps://goo.gl/maps/6ppGmY
WuUv12dqZ7A

013 766 6877

https://goo.gl/maps/5cCj4UabNvc
xL8sL7

013 373 1000

https://goo.gl/maps/aUUX7YC1yS
4qL5w17

013 891 2222

https://goo.gl/maps/KLmcqXs2aZ
ne1SkSA

013 362 2233

https://goo.gl/maps/ah7XYhUyXo
o1fEPKA

013 842 6666

https://goo.gl/maps/eXM7AyhZt1
BmfSu18

013 815 5777

https://goo.gl/maps/eHrC6JkJtqzr
7NZq8

013 853 9500

https://goo.gl/maps/dmWzbdc2r
Cnt8cfA7




013 547 0815

https://goo.gl/maps/jzBuVXK4R8
HHfG1P9

013 836 1000

مستشفى القريا العليا



مستشفى الخفجي












مستشفى النعيرية العام


مستشفى الظهران العام
مستشفى الجبيل العام








013 804 3333

https://goo.gl/maps/5opoegM2xo
wq1zGU7

مستشفى الرفيعة













مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام


مجمع الدمام الطبي
مجمع األمل للصحة النفسية



مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام






مستشفى سلوى





عالج طبيعي

طب طبيعي

مستشفى القطيف المركزي

منطقة الجوف
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/72X4ZuW
014 624 7200
8m668THwg9
https://goo.gl/maps/hSpMSeC
MtfTxT5K69

0146282644

https://goo.gl/maps/MQKxfHiy
ZKs9JE2s9

014 624 0808

https://goo.gl/maps/9L5Qg8Js
RLkaSo3T6

0146291189

https://goo.gl/maps/BnNRWh
wkvJB1dQ9G7

014 622 3933

https://goo.gl/maps/cwkGa6si
P4gXtGSH7

014 633 5204

https://goo.gl/maps/aUwiDiibv
E7kRupR7

014 654 1316

https://goo.gl/maps/LzKY6Qcy
RbNzugc76

014 626 5076

أطراف صناعية

نطق
وتخاطب





عالج وظيفي



















مستشفى طبرجل العام

مستشفى صوير العام





مستشفى األمير متعب بن
عبدالعزيز

مستشفى النساء والوالدة
واألطفال




اسم المستشفى



مستشفى دومة الجندل العام



مستشفى إرادة للصحة النفسية



مستشفى أبو عجرم





مستشفى الملك عبدالعزيز
التخصصي

منطقة القريات
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/NFUa14vx
br327AXU7

014 642 4716

https://goo.gl/maps/27qqe92
NcConU4vU8

056 418 0809

https://g.page/AlHadithaHospi
tal?share

050 347 6074

نطق وتخاطب أطراف صناعية


عالج وظيفي


عالج طبيعي


طب طبيعي




اسم المستشفى
مستشفى القريات العام
مستشفى الصحة النفسية



مستشفى الحديثة

منطقة تبوك
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/BBWqVqd
k3UFUCX426

014 422 0100

https://goo.gl/maps/XTtueHyX
zWSX2cfa6

014 425 9000

https://goo.gl/maps/ju9xA5LF7
G5GAKKi7

014 423 2756

https://goo.gl/maps/2VvVGFbg
uuDF3Qcf6

014 423 7000

https://goo.gl/maps/9j8JitoKcJ
UKrZkR6

014 463 2002

نطق وتخاطب أطراف صناعية

عالج وظيفي

عالج طبيعي

طب طبيعي
























اسم المستشفى
مستشفى الملك خالد المدني
مستشفى الملك فهد التخصصي
مجمع إرادة للصحة النفسية
مستشفى الوالدة واألطفال
مستشفى تيماء العام

https://goo.gl/maps/VdPMD3L
7esPkNuxK7

014 453 3404

https://goo.gl/maps/eyKpyGs3
Y1pKLL9R7

014 382 0700

https://goo.gl/maps/yDoxcvBk
BfqVhdUFA
https://goo.gl/maps/sfBTRLhm
dAcCpcs29



مستشفى حقل العام



مستشفى املج العام



0144320900

مستشفى ضباء العام

0144320114


014 442 4070

مستشفى الوجه العام

محافظة حفر الباطن
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/9dsantiTe
77W9s8t7

013 721 3744

https://goo.gl/maps/EF8Hvj4jh
Ra4mKYL6

013 729 3351

https://goo.gl/maps/ktsT2KUh
dJoGANuD9

050 830 3973

https://goo.gl/maps/ggN46xkf
P6go4DBt9

013 723 1582

https://goo.gl/maps/xNRba3Fv
UqMRC4oJ8

013 724 2729

https://goo.gl/maps/d7Dt4Lyu
n91y9drz9

013 388 1340

نطق وتخاطب أطراف صناعية

عالج وظيفي



عالج طبيعي













طب طبيعي


اسم المستشفى
مستشفى الملك خالد العام
مستشفى حفر الباطن المركزي
مستشفى الوالدة واألطفال



مستشفى الرعاية المديدة



مستشفى القيصومة



مستشفى السعيرة

منطقة الحدود الشمالية
الموقع

رقم التواصل

أطراف صناعية

نطق وتخاطب

عالج
وظيفي

عالج طبيعي

طب طبيعي

اسم المستشفى
مستشفى طريف العام















مستشفى عرعر المركزي

014 676 5697





مستشفى رفحاء

https://goo.gl/maps/CiUBaquow
38ETMfD9

014 661 3252



مستشفى األمير عبدالعزيز بن مساعد

https://goo.gl/maps/mtbgXjfAd
BN7bvo19

014 669 0481



مستشفى العويقيلة

https://goo.gl/maps/7H22RsNk4
Php6gQ1A

014 665 3100



https://goo.gl/maps/eX3FSqhc3
ezf3vvh6

014 662 1800

https://goo.gl/maps/Yn5NJ7AKX
1LR5bL4A

014 652 8111

https://goo.gl/maps/S3k6TsJKM
dhwNnbd8

014 652 2100

https://goo.gl/maps/bvi9PU468i
oPizp9A

014 662 4004

https://goo.gl/maps/NutrZJtt7Bj
CTN2D8







مستشفى الرعاية المديدة





إرادة للصحة النفسية





مستشفى النساء والوالدة واألطفال

الطائف
الموقع

رقم التواصل

أطراف
صناعية

نطق
عالج طبيعي عالج وظيفي
وتخاطب

طب طبيعي

اسم المستشفى







مستشفى الملك فيصل









مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي









مستشفى األطفال







مستشفى الصحة النفسية

https://goo.gl/maps/B2C9hfTso
AxMkAGu6

012 744 7222

https://goo.gl/maps/GMULUQE
2pXL3MtHYA

012 731 0800

https://goo.gl/maps/GGH3s1iw
VqSepoEf9

012 744 7202

https://goo.gl/maps/eL3bs7aQG
A9fQw6X8

012 746 6555

https://goo.gl/maps/2K79jfWHx
oYRjB5q8

012 760 5919



مستشفى السحن

https://goo.gl/maps/3R5iQVyw3
1XWY6fX7

012 751 0004



مستشفى ميسان

https://goo.gl/maps/64RY3BNW
9EokqD7u6

012 842 0084



مستشفى رنيه

https://goo.gl/maps/Tm6dKGSg
11UDDvwq6

012 832 1052





مستشفى الخرمه

https://goo.gl/maps/fyWZyvm4
RGgsqS5KA

012 822 1555





مستشفى تربه العام



https://goo.gl/maps/W6G16Y1z
gFzYiBiy7

012 853 0684



مستشفى ظلم

https://goo.gl/maps/JhhyrFK1cS
mxHbVM7

012 852 0878



مستشفى المويه

https://g.page/giyahospital?share

012 757 0643



مستشفى قيا العام

https://goo.gl/maps/1xAK26Ega
yT7CMFH7

012 760 7649



مستشفى القريع



محافظة جدة
الموقع

رقم التواصل

نطق وتخاطب أطراف صناعية

عالج وظيفي

عالج طبيعي

طب طبيعي

https://goo.gl/maps/KFsv9ssVqo
qyTLeV6

012 620 2333

https://goo.gl/maps/iwQqzJQbR
B947n7p8

012 660 6111

https://goo.gl/maps/B8rNQGd4
cJFjprYu5

012 637 5555

https://goo.gl/maps/FZD3vPsWs
9SKR9Uy8

012 423 2644



مستشفى رابغ

https://goo.gl/maps/zUiZrrrGZJa
fkr7KA

017 742 6085



مستشفى أضم

https://goo.gl/maps/yekfnzKTTn
2Nx7mC6

012 672 9092



مستشفى العزيزية للوالدة واألطفال

https://goo.gl/maps/7seBwsmf9
s1TuyWn8

012 232 7555



مستشفى شرق جدة

https://goo.gl/maps/QdcnVWt9
8At8fo8YA

012 228 5000

https://goo.gl/maps/BMZx9asGi
wbwWH8x6

017 742 1915



مستشفى الليث

https://goo.gl/maps/vRg91wGzt
dTwJ6M89

012 654 4293



مجمع إرادة والصحة النفسية

مستشفى الثغر العام











اسم المستشفى





مستشفى الملك فهد





مستشفى الملك عبدالعزيز



مجمع الملك عبدهللا الطبي



محافظة األحساء
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/69HAkDsZffSV
NkB7A

013 533 5155

https://goo.gl/maps/nUvz9A6nppV
Vkiq78

013 582 6353

https://goo.gl/maps/14yAAUBRJvnk
GULS9

013 533 0500

https://goo.gl/maps/2vqojAV8frdgD
yze7

013 575 1111

https://goo.gl/maps/Jr3RCavjhqXHH
FVS8

013 583 2779

https://goo.gl/maps/GFtAPA9ZTvk
MbCYLA

013 585 4429

https://goo.gl/maps/Hh6xXweq1ey
Hv42d8

013 539 1536

https://goo.gl/maps/3yPJ3hcJfzC7H
ELt9

013 535 4444

https://goo.gl/maps/q7RgdeFYrVb1
FsWG7

013 594 2500

https://maps.app.goo.gl/G9c6YPWX
8hX8xTwW7

013 5311056

أطراف صناعية

نطق
وتخاطب

عالج وظيفي

عالج
طبيعي

طب طبيعي















مستشفى العفالق للرعاية األساسية
مستشفى مدينة العيون

مستشفى العمران العام



مستشفى الملك فيصل العام باالحساء





مستشفى األمير سعود بن جلوي

مستشفى الصحة النفسية باالحساء





اسم المستشفى

مستشفى الجفر العام









مستشفى الملك فهد بالهفوف
مستشفى الوالدة واألطفال باالحساء
مستشفى الجبر للعيون واالنف واالذن
والحنجره


محافظة القصيم

الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/6DR7xbuf7CKV
6PBA6

016 345 0336

https://goo.gl/maps/NCHgKw7uVN
GPYRRZ6

016 332 0076

https://goo.gl/maps/sbqwwgnLVhLc
qu8b7

016 335 0059

أطراف
صناعية

نطق
طب طبيعي عالج طبيعي عالج وظيفي
وتخاطب




اسم المستشفى
مستشفى األسياح العام
مستشفى البدائع العام
مستشفى البكيرية

https://goo.gl/maps/4dreVxqWCFW
6JQuy9

016 333 9996

https://goo.gl/maps/TxvXVJtxWQbP
J1n18

016 364 5023

https://goo.gl/maps/HFMvKWxZSeT
s1Zpn9

016 322 1684

https://goo.gl/maps/3y4bW2jHa3SP
KpwB6

016 342 2222

https://goo.gl/maps/gdG97PUq1viT
XKR5A

016 364 5000

https://goo.gl/maps/x3GHKFoCKZT6
Am8g7

016 325 2000

https://goo.gl/maps/sPyLKVAHopZy
qQPx6

016 381 8228

https://goo.gl/maps/DimYTbs9kQP8
rma88

016 325 1414

https://goo.gl/maps/VWxF13mXYd5
1DvAA9

016 334 0470

https://goo.gl/maps/tMQZ4DWWcT
a1wKX66

0163911636

















مستشفى الرس العام
مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة
مستشفى الصحة النفسية



مستشفى المذنب العام





















مستشفى الملك سعود بعنيزة
مستشفى الملك فهد
التخصصي ببريدة

















مستشفى الوالدة واألطفال ببريدة
مستشفى بريدة المركزي
مستشفى رياض الخبراء



مستشفى عيون الجواء

منطقة نجران
الموقع

رقم التواصل

https://goo.gl/maps/BRGVmyPPizgz
1RUC6

017 545 3333

https://goo.gl/maps/EDgJ4fpaS3Ab
nkzA8

017 529 5000

https://goo.gl/maps/6VhP8G1ikEGq
8vEn6

017 545 2413

https://goo.gl/maps/xzj7MeEf4M3s
r6BA8

017 532 1457

https://goo.gl/maps/pqxtxrAAzzRAj
W8n8

017 544 9400

https://goo.gl/maps/hqP63EFg6oH
M7n7AA

017 545 6814

https://goo.gl/maps/tCvQN2e2ZtfW
rCtD9

017 545 5529

https://goo.gl/maps/rfbg5PFXoNnzu
bEw9

017 540 9000

https://goo.gl/maps/jYxqnHNciS4Y
MutN9

0175227827

أطراف
صناعية


نطق
طب طبيعي عالج طبيعي عالج وظيفي
وتخاطب












مستشفى خباش



مستشفى ثار







مستشفى الوالدة واألطفال

مستشفى شرورة





مستشفى الملك خالد

مستشفى حبونا





اسم المستشفى

مستشفى يدمة
مستشفى إرادة للصحة النفسية

√
مستشفى نجران العام الجديد

