ساعات العمل

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الرفاع الصح

AL RIFAA HEALTH CENTER

منطقة الرفاع  -شارع عبدهللا بن
سلطان القاسم – مدينة الشارقة

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الشارقه الصح

SHARJAH HEALTH CENTER

ئ
المطاف
منطقة البطينة بجوار دوار
– مدينة الشارقة

المنطقة الشارقة الطبية

مركز واسط الصح

WASIT HEALTH CENTER

منطقة السويحات – مدينة الشارقة

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الصبخه الصح

ALSABKHA HEALTH CENTER

منطقة الصبخة – مدينة الشارقة

24ساعة طيلة أيام األسبوع
من االحد ال الخميس ر
الفتة الصباحية8:00 :
ً
ً
صباحاـ ـ  3:00ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية5:00 :

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الرقه الصح

ALRIQA HEALTH CENTER

منطقة الجزات بجوار مدرسة
فاطمة الزهراء ومقابل حديقة
الجزات مدينة الشارقة

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ  3:00ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية5:00 :

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الخالدية الصح

AL KHALIDIYA HEALTH CENTER

منطقة الخالدية بجوار بريد الخالدية
– مدينة الشارقة

ً
من االحد ال الخميس دوام ممتد 8:00 :صباحا -
ً
مساء
10:00

06/ 5286862

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الحمريه الصح

ALHAMRYEH HEALTH CENTER

منطقة الحمرية  -بي امارة أم
القيوين وعجمان  ،عند جرس
الحمرية _ شارع أبو بكر الصديق –
قبل نادي الحمرية الثقاف الرياض -
مدينة الشارقة

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  3:00 -ظهرا
ر
مساء  09:00مساءً
ً
الفتة المسائية5:00 :

06 5253288

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الذيد الصح

ALDHAID HEALTH CENTER

مدينة الذيد – خلف مستشف الذيد
– المنطقة الوسىط  -الشارقة

المنطقة الشارقة الطبية

مركز المليحة الصح

Almaliha Health Center

المنطقة الوسىط ـ ـ شارع المليحة ـ ـ
طريق الشارقة كلباء -طريق الذيد
المدام

ً
دوام متواصل من الساعة  8:00صباحا إل الساعة
ً
 10:00ليال

المنطقة الشارقة الطبية

مركز المدام الصح

ALMADAM HEALTH CENTER

منطقة المدام بالقرب من دوار
البلدية وبجانب الجمعية التعاونية
ومقابل نادي سيدات المدام –
المنطقة الوسىط  -الشارقة

24ساعة طيلة أيام األسبوع

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الثميد الصح

ALTHAMEED HELTH CENTER

المنطقة الوسىط -طريق المدام
مليحة -منطقة فل

المنطقة الشارقة الطبية

مركز دبا الحصن

DIBBA ALHESSAN HEALTH CENTER

منطقة دبا الحصن ف الح الغرب –
مدينة دبا الحصن

المنطقة الشارقة الطبية

مركز اللؤلؤيه الصح

LOU,ALUOAYYAH HEALTH CENTER

منطقة اللؤلؤية بجانب الجمعية
التعاونية – مدينة خورفكان –
المنطقة ر
الرسقية  -الشارقة

من االحد ال الخميس ر
الفتة الصباحية8:00 :
ً
ً
صباحا  3:00 -ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء 10:00
الفتة المسائية5:00 :
ً
من االحد ال الخميس  8:00صباحا ـ ـ 10:00
ً
مساء

ً
من االحد ال الخميس  8:00صباحا ـ ـ 10:00
ً
مساء
الجمعة ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية5:00 :

رقم الهاتف

ر
االلكبون
البيد
ر

06 5384425

Alriffa.hc@moh.gov.ae

06 5652301

sharjah.hc@moh.gov.ae

06 5183333

wasit.hc@moh.gov.ae

06 5221918

alsabkha.hc@moh.gov.ae

06 5220525

06 8822693

alriqa.hc@moh.gov.ae

khalidiyeh.hc@moh.gov.ae

alhamriyeh.hc@moh.gov.ae

aldhaid.hc@moh.gov.ae

ً
ً
السبت ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ  12:00ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية5:00 :

ر
الفت الصباحية من 8:00صباحا 3:00-ظهرا
ر
والفتة المسائية ( االثني واالربعاء) من 5:00
مساء 8:00-مساء
ً
صباحا  3:00 -ظه ًرا ر
ر
الفتة
الفتة الصباحية8:00 :
مساء السبت ر
ً
ً
الفتة
مساء 9:00
المسائية5:00 :

68838287

06 8821122

almaliha.hc@moh.gov.ae

almadam.hc@moh.gov.ae

68848085

ALTHAMEED.HCMOH.GOV.AE

09 2443037

dibahisn.hc@moh.gov.ae

الصباحية من  09:00صباحا ال  13:00ظهرا
من األحد إل الخميس :دوام ممتد من الساعة
ً
ً
ر
صباحا ر
مساء
العاشة
وحت الساعة
الثامنة

09 2388111

alloulouiai.hc@moh.gov.ae

ر
االلكبون
البيد
ر

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

ساعات العمل

رقم الهاتف

المنطقة الشارقة الطبية

مركز النحوه الصح

ALNAHWA HEALTH CENTER

منطقة النحوة – مدينة خورفكان –
المنطقة ر
الرسقية  -الشارقة

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  02:00 -ظهرا
االثني واالربعاء ر
ً
مساء
الفتة المسائية5:00 :
 08:00مساءً

09 2381188

alnahwa.hc@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز خورفكان الصح

KHORFAKAN HEALTH CENTER

منطقة خورفكان بالقرب من الطب
ئ
الوقاب و عل يمي محكمة خورفكان

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحا  2:30 -ظهرا

09 2384664

khorfakkan.hc@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز المصل الصح

ALMUSALLA HEALTH CENTER

مدينة كلباء  -منطقة المصل  -شارع
عمرو بن العاص رقم 108

ً
صباحا  2:30 -ظه ًرا ر
ر
الفتة
الفتة الصباحية7:30 :
ر
ً
ً
المسائية 5:00 :مساء ـ  9:00مساء  -الجمعة الفتة
المسائية من  00:/05ال  09:00مساء والسبت
ر
الفتة الصباحية من  08:00ال13:00

(09 2032304-
ً
) صباحا فقط
 09اإلدارة
 2032350ً
ً
ومساء) (
صباحا
خدمة المتعاملي

khc.info@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز البطائح الصح

ALBATAYIH HEALTH CENTER

منطقة البطائح تقاطع رقم (– )10
منطقة الشارقة

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  3:00 -ظهرا

06 5311575

AlBatayih.HC@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز نزوى الصح

NAZWA HEALTH CENTER

المنطقة الوسىط ـ ـ طريق البداير ـ ـ
شارع دب

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  3:00 -ظهرا

506755266

nazwa.mc@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز تعزيز صحة األشة

FAMILY HEALTH PROMOTION CENTER

منطقة الفالح  -الشارقة – القرائن
جرس – 5بجانب مدرسة العالم
الجديد الخاصة

المنطقة الشارقة الطبية

مركز ابوموىس الصح

Abu Mousa Health Center

جزيرة أبو موىس

المنطقة الشارقة الطبية

مركز الشارقة التخصص لطب
األسنان

Sharjah Dental Center

منطقة دسمان  -دوار الكتاب -
مقابل تلفزيون الشارقة

ً
من االحد ال الخميس  07:30صباحا ـ ـ 02:30
ً
مساء
الجمعة ر
مساء ـ  10:00مساءً
ً
الفتة المسائية5:00 :

06/5090800

FamilyPromotion.HC@moh.gov.ae

ً
السبت ر
الفتة الصباحية 07:30 :صباحاـ ـ 12:00
ظه ًرا ر
مساء ـ  10:00مساءً
ً
الفتة المسائية5:00 :
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  3:00 -ظهرا
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحا  2:30 -ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 9:00
الفتة المسائية5:00 :

65625558

ال يوجد

06/5671411

SHJ.Dental@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز كلباء التخصص لطب األسنان

SPECIALIZED KALBA DENTAL CENTER

مدينة كلباء  -منطقة المصل  -شارع
عمرو بن العاص رقم  - 108بجانب
مركز المصل الصح

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحا  2:30 -ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 9:00
الفتة المسائية5:00 :

(09 2032337-
ً
) صباحا فقط
اإلدارة
 09 2032330ً
ً
ومساء (
صباحا
)خدمة المتعاملي

kalba.dental@moh.gov.ae

المنطقة الشارقة الطبية

مركز وادي الحلو الصح

WADI ALHELO HEALTH CENTER

منطقة وادي الحلو  -طريق الشارقة
– كلباء بجانب مركز ر
الرسطة و مكتبة
وادي الحلو

ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا  06:00 -مساء

04/8205400

Wadihelo.hc@moh.gov.ae

منطقة عجمان الطبية

مركز المدينة الصح

Al Madinah Health Center

امارة عجمان  -منطقة النخيل 1

منطقة عجمان الطبية

مركز الحميدية الصح

AlHumaidiyah Health Center

عجمان  /الحميدية

من األحد إل الخميس /ر
الفتة الصباحية7:30 :
ً
صباحاـ ـ  2:30ظه ًرا ر
ً
الفتة المسائية 5:00 :مساء ـ
ً
 10:00ليال
ً
من  7:30إل  02:30صباحا ومن  10 -5مساء
من االحد إل الخميس  ،الجمعة من  5:00ال
 10:00مساء والسبت من  8:00إل  1:00صباحا ،
ومن  5:00ال  10:00مساء

06/7422227

AJM.Clinic.AlMadenah@moh.gov.ae

06-703360006-7033606

AJM.clinic.humadiah@mohap.gov.ae

ساعات العمل

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

منطقة عجمان الطبية

مركز عجمان التخصص لطب
االسنان

AJMANSPECIALIZED DENTAL CENTRE

عجمان  /الحميدية

منطقة عجمان الطبية

مركز المنامة الصح

AL MANAMA HEALTH CENTER

امارة عجمان يبعد عن مدينة الذيد
مسافة  5كيلو

منطقة عجمان الطبية

مركز مزيرع الصح

Muzaira Health Center

عجمان -مصفوت -منطقة مزيرع
بالقرب من برج االتصاالت

منطقة عجمان الطبية

مركز مشتف الصح

MUSHAIREF HEALTH CENTER

عجمان  /مشتف

الفتة الصباحية  :من  7:30ال  - 2:30ر
ر
الفتة
المسائية  5:00 :ال 10:00والسبت من  8:00إل
 1:00صباحا  ،ومن  5:00ال  10:00مساء

06/7030444

منطقة أم القيوين الطبية

مركز الخزان الصح

ALKHAZAN HEALTH CENTER

أم القيوين

أيام االسبوع pm - 07:30am10:00 :الجمعه:
الفتة الصباحية :مغلق ر
ر
الفتة المسائية-5:00 :
 10:00يوم السبت :ر
الفتة الصباحية01:00-:08 :
ر
الفتة المسائية10:00-5:00 :

67660399

منطقة أم القيوين الطبية

مركز فلج المعال الصح

FALAJ ALMUALLA HEALTH CENTER

فلج المعال

أيام االسبوع pm - 07:30am10:00 :الجمعه:
الفتة الصباحية :مغلق ر
ر
الفتة المسائية-5:00 :
 10:00يوم السبت :ر
الفتة الصباحية01:00-:08 :
ر
الفتة المسائية10:00-5:00 :

68824851

منطقة أم القيوين الطبية

مركز السلمه

ALSALAMA HEALTH CENTER

السلمه

أيام االسبوع pm - 07:30am10:00 :الجمعه:
الفتة الصباحية :مغلق ر
ر
الفتة المسائية-5:00 :
 10:00يوم السبت :ر
الفتة الصباحية01:00-:08 :
ر
الفتة المسائية10:00-5:00 :

67671601

salama.uaq

منطقة أم القيوين الطبية

مركز الراعفة الصح

ALRAFA HEALTH CENTER

منطقة الراعفة

من االحد إل الخميس :ر
الفتة الصباحية-:08 :
 01:00ر
الفتة المسائية08:00-5:00 :

67671161

rafa.uaq@moh.cov.ae

منطقة أم القيوين الطبية

مركز االسنان التخصص

Umm AL QWAIN DENTAL CENTER

السلمة

65013000

dental.uaq@mohap.gov.ae

منطقة أم القيوين الطبية

قسم االمومة والطفولة

Maternity and Childhood

أم القيوين

67649393

MCH.UAQ@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز رأس الخيمة الصح

Ras Al Khaimah health center

مركز رأس الخيمة  -شارع سوق
ر
الكويت بجوار مركز الواحة.

الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 11:00-04:00من االحد ال الخميس – دوام
ممتد -
السبت والجمعه ( 1-8ص  10-5 /م) يعمل بنظام
 24ساعه

72337333

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركزالمعتيض الصح

AL Mamoorah health center

منطقة المعتيض -شارع العام
بجانب سوبر ماركت زيتون

الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 11:00-04:00من االحد ال الخميس
السبت والجمعه ( 1-8ص  10-5 /م) ما عدا
الجمعة صباحا

72024999

من األحد إل الخميس :ر
الفتة الصباحية7:30 :
ً
صباحاـ ـ  2:30ظ
يعمل يوم االحد واالربعاء من  2:00ظ 9:00 -
ً
مساء
ً
من  7:30إل  02:30صباحا ومن  8 -5مساء من
االحد إل الخمس  ،والسبت من  07:30إل 01:30
ً
من  7:30إل  02:30صباحا ومن  9- 4مساء من
االحد إل الخميس  ،والسبت من  8:00إل 1:00
صباحا  ،ومن  4:00ال  9:00مساء

من االحد إل الخميسpm - 07:30am09:00 :
من االحد إل الخميس :ر
الفتة الصباحية:
ر
والفتة المسائية فقط يوم
pm - 07:30am02:30

رقم الهاتف

ر
االلكبون
البيد
ر

06/7031600

ajman.dental@moh.gov.ae

68827324

AJM.Clinic .ALManamah@moh.gov.ae

048522928-04
8522179

AJM.Clinic.Muzera@mohap.gov.ae

AJM.CLINIC.MUSHERF@MOHAP.GOV.AE

khazan.uaq@moh.gov.ae

falajalmualla.uaq@moh.gov.ae

االحد واألثني والثالثاء من10:00-5:00 :

RAK.hc@moh.gov.ae

RAK.PHC.Mamorah@moh.gov.ae

ر
االلكبون
البيد
ر

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

ساعات العمل

رقم الهاتف

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز الجزيرة الصح

AL Jazerah health center

منطقة الجزيرة الحمراء  -بجانب
مركز العالج الطبيع  ،وروضة
الغدير،

الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 11:00-04:00من االحد ال الخميس
السبت والجمعه ( 1-8ص  10-5 /م) ما عدا
الجمعة صباحا

72445568

RAK.PHC.Jazeera@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز الدقداقة الصح

AL Digdagah health center

منطقة الدقداقة  -شارع المطار ،
بجانب مركز رشطة الدقداقة ،قرب
سوبر ماركت القناص

ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس

72442566

RAK.PHC.Digdagah@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز الظيت الصح

Al Dhait health center

منطقة الظيت  -شارع الخران ،
بجانب األسواق الوطنية ،قرب
جمعية االمارات للتنمية االجتماعية

الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 11:00-04:00من االحد ال الخميس

72351428

RAK.PHC.Dhaith@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز المنيع الصح

AL Manaie health center

منطقة المنيع -قرب مدرسة المنيع
الثانوية للبني  ،خلف الشعبية
الجديدة ( منطقة الوعب)

نظام  24ساعة يوميا

48525577

RAK.PHC.Manaie@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز وادي اصفت الصح

Wadi Sifni health center

منطقة وادي اصفت  -بجانب
مدرسة وادي صفت للبني ومدرسة
مزون للبنات

ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس

68827315

RAK.PHC.WI@moh.gov.ae

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز كدرا الصح

Kadrah health center

منطقة كدرا -عل الشارع العام
بجانب مركز ر
الرسطة

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز شوكة الصح

Showka health center

منطقة شوكة -قرب الشارع العام

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز سيف بن عل الصح

Saif Bin Ali health center

منطقة أذن  -شارع أذن  ،بجانب
مدرسة أذن اإلبتدائية ،قرب هيئة
الكهرباء والماء.

الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 7:00-04:00من االحد ال الخميس

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز الجت الصح

Al Geer health center

شارع عمان  ،بجانب مركز حدودي
رأس الداره

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز الرمس الصح

Al rams health center

منطقة الرمس  -شارع الرمس خلف
مركز ر
الرسطة ،بمحاذاة دار األرقم
لتحفيظ القرآن الكريم .

ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز النخيل الصح

AL Nakeel health center

منطقة النخيل -داخل حرم مستشف
ابراهيم بن حمد عبيد هللا.

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز خت الصح

Khat health center

منطقة خت  -شارع خت مقابل
مصنع التمور ،وبجانب مدرسة
البستان االبتدائية.

ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز شمل الصح

Shamal health center

شارع النخيل/الرمس ،قرب أسواق
االمارات ،بجانب مدرسة شمل

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز جلفار الصح

Julphar health center

شارع جلفار،قرب أسواق الخليج

الفتة الصباحية (  ) 3:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 8:00-05:00من االحد ال الخميس
الفتة الصباحية (  ) 3:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز طب األسنان

Dental heath center

بجانب مستشف صقر  ،خلف
جامعه رأس الخيمه الطبية

ر
الفتة الصباحية ( ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس
السبت ( 1-8ص
ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس

( ) 11:00-04:00من االحد ال الخميس
السبت ( 1-8ص  10-5 /م)
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 8:00-05:00من االحد ال الخميس

( ) 8:00-05:00من االحد ال الخميس
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30ر
ر
الفتة المسائية
( ) 9:30-02:30من االحد ال الخميس

68838803

RAK.PHC.Kadra@moh.gov.ae

65027100

RAK.PHC.Shawkah@moh.gov.ae

72585176

RAK.PHC.SBA@moh.gov.ae

72057200

RAK.PHC.Jeer@moh.gov.ae

72662526

RAK.PHC.Rams@moh.gov.ae

72220267

RAK.PHC.Nakeel@moh.gov.ae

72057000

RAK.PHC.Khat@moh.gov.ae

72048000

RAK.PHC.Shamal@moh.gov.ae

72233313

RAK.PHC.Julphar@moh.gov.ae

72229666

RAK.PHC.Dental@moh.gov.ae

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

ساعات العمل

رقم الهاتف

ر
االلكبون
البيد
ر

منطقة رأس الخيمة
الطبية

مركز تعزيز صحة األشة

Family health promotion center

منطقة الدفان الخور  -بجانب وزارة
البنية التحتية و بلدية رأس الخيمة

ر
الفتة الصباحية (  ) 2:30 - 7:30من االحد ال
الخميس

72331590

RAK.PHC.FHP@moh.gov.ae

منطقة الفجتة الطبية

مركز مريشيد الصح

MURISHID HEALTH CENTER

شارع تونس – دوار الجوازات –
وسط منطقة مريشيد

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ 2:30ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ10:00
الفتة المسائية4:00 :
ر
مساء  10.00-مساءً
ً
الجمعة :الفتة المسائية 5.00
ً
السبت :ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ 1:00
ً
ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء 10.00-
الفتة المسائية 5.00

09 2227099

منطقة الفجتة الطبية

مركز ضدنا الصح

DHADNA HEALTH CENTER

منطقة ضدنا ـ ـ شارع دبا Dhadna
ضدنا – الرول
يمي مدرسة الرحيب – بعد مطعم –
عروس دمشق

منطقة الفجتة الطبية

مركز الخليبية الصح

AL KHALIBIA HEALTH CENTER

منطقة الخليبية

منطقة الفجتة الطبية

مركز المدينة الصح

Al MADINA HEALTH CENTER

دوار السفت  -شارع السالمة
 -مقابل مركز العائلة الطت

منطقة الفجتة الطبية

مركز الفصيل لتعزيز صحة األشة

AL FASEEL FAMILY HEALTH PROMOTION
CENTER

منطقة الفصيل

منطقة الفجتة الطبية

مركز الفجتة التخصص لطب
األسنان

Fujairah Specialized Dental Center

منطقة النجميات  -بالقرب من
مستشف الفجتة

منطقة الفجتة الطبية

مركز القرية الصح

Al QURRAYAH HEALTH CENTER

شارع خورفكان الفجتة ـ ـ ـ ـ
بجانب مدرسة القرية للتعليم
األساىس

منطقة الفجتة الطبية

مركز مربــح الصح

MURBAH HEALTH CENTER

شارع خورفكان الفجتة
بجانب مركز رشطة مربــح

منطقة الفجتة الطبية

مركز قدفع الصح

QIDFAA HEALTH CENTER

شارع خورفكان الفجتة ـ ـ خلف هيئة
الكهرباء والمياه

منطقة الفجتة الطبية

مركز البدية الصح

AL BIDYA HEALTH CENTER

منطقة البدية– شارع البدية ـ ـ
دبا بجانب مركز رشطة البدية

منطقة الفجتة الطبية

مركز الحالة

AL HALAH HEALTH CENTER

طريق مساف دبا –
بالقرب من محطة اإلمارات للوقود

ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ 2:30ظهرا
ر
مساء ـ 10:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :
ً
السبت :ر
:
الفتة الصباحية  8:00صباحاـ ـ 1:00
ً
ظهرا
نظام  24ساعة يوميا
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ 2:30ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ10:00
الفتة المسائية4:00 :
ً
ً
ر
الفتة الصباحية  7:30:صباحا ال  02:30ظهرا
ر
يوم الثالثاء و الخميس الفتة المسائية -4.00:

fuj.phc.mr@moh.gov.ae

09 2445159

fuj.phc.dh@moh.gov.ae

09 2565959

fuj.phc.kh@moh.gov.ae

09 2224811

fuj.phc.md@moh.gov.ae

09 2227440

fuj.phc.fsl@moh.gov.ae

10.00
ً
ً
ر
الفتة الصباحية  7:30:صباحا ال  02:30ظهرا
ر
الفتة المسائية 10.00-3.00:
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ 2:30ظهرا
ر
مساء ـ 10:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :
ً
السبت :ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحا ـ ـ 1:00
ً
ظهرا
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ  2:30ظهرا
ر
مساء ـ  10:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ  2:30ظهرا
ر
مساء ـ  10:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :
الجمعة :ر
ً
الفتة المسائية 5:00 :مساء ـ 10:00
مساءً
ً
ً
السبت :ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ  1:00ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية5:00 :
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ  2:30ظهرا
ر
ً
ً
مساء
مساء ـ 10:00
الفتة المسائية4:00 :
ً
ر
السبت :الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ 1:00
ً
ظهرا
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7:30 :صباحاـ ـ 2:30ظهرا
ر
مساء ـ 10:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :

92233011

fuj.phc.dc@moh.gov.ae

09 2365135

fuj.phc.qr@moh.gov.ae

09 2380705

fuj.phc.mu@moh.gov.ae

09 2381689

fuj.phc.qf@moh.gov.ae

09 2389138

fuj.phc.bd@moh.gov.ae

09 2448115

fuj.phc.ha@moh.gov.ae

المنطقة الطبية

اسم المركز الصح

Facility Name En

الموقع الجغراف

منطقة الفجتة الطبية

مركز الطويي الصح

Al TUWAIN HEALTH CENTER

منطقة الطويي– شارع الطويي
بجانب بنك الفجتة الوطت

منطقة الفجتة الطبية

مركز وادي السدر الصح

WADI AL SEDER HEALTH CENTER

طريق مساف الطيبة – تقاطع
الخليبية -يقع المركز ف وسط قرية
وادي السدر

ساعات العمل
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ 1:00ظهرا
ر
مساء ـ 8:00مساءً
ً
الفتة المسائية4:00 :
ً
السبت :ر
الفتة الصباحية 8:00 :صباحاـ ـ 1:00
ً
ظهرا
ً
ً
ر
الفتة الصباحية 7.30 :صباحاـ ـ2.30ظهرا

رقم الهاتف

07 2585538

09 2565553

ر
االلكبون
البيد
ر

fuj.phc.tw@moh.gov.ae

fuj.phc.ws@moh.gov.ae

