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Clinical Directors List 2021        

التخصص رقم الهاتف المستشفىاإلمارةاالسم

مدير أطباء متطوعين 

معتمد من قبل األولمبياد 

الخاص الدولي

أبوظبيسامي طبيب
مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ، 

أبو ظبي والعين. مركز كيروبودي دبي

✓أمراض القدم42532 800

أبوظبيأليرو أدجين
مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، 

فرع الخليج العربي، أبو ظبي

✓السكري وأمراض الغدد الصماء42532 800

6666 305 02مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهممأبوظبيأيمن بازربشي
العالج الطبيعي - اإلصابات الرياضية وإعادة تأهيل 

إصابات العمود الفقري
✓

✓سمع ونطق، األنف واألذن والحنجرة28195728-صحة - مدينة الشيخ خليفة الطبيةأبوظبيسميثا سوزان أبراهام

أبوظبيسنيثن  ساشيدران
صحة -مركز مدينة محمد بن زايد 

الصحي

✓سمع ونطق027116586 ;027116606

80050مدينة الشيخ خليفة الطبيةأبوظبيمانجيري جوبت
مدير األطباء المتطوعين - برنامج "صحة السمع" 

األولمبياد الخاص - األنف واألذن والحنجرة   
✓

✓األنف واألذن والحنجرة4444 314 02صحة -مدينة الشيخ شخبوط الطبيةأبوظبيسانوج سيد

✓طب أسنان األطفال800203مستشفى هيلث بوينتأبوظبيشرينه الهاشمي

or 065057609 0564457100مستشفى األسنان الجامعي الشارقةأبوظبيشادي الخطيب
طب أسنان ذوي الهمم، طب أسنان األطفال، 

محاضر في جامعة الشارقة
✓

✓طب األسنان800203مستشفى هيلث بوينتأبوظبيإلهام عباس

دبيدينا سمير ديبايبو
عيادة الدكتورة دينا لطب أسنان 

األطفال دبي

✓طب األسنان97143440055

دبيشيماء مبارك سعيد الكيومي
مركز المفرق لطب االسنان - قسم 

عيادات المناطق الوسطى

✓طب األسنان50 800 

✓صحة األسنان800203مستشفى هيلث بوينتأبوظبي  مريم عبد الرحمن التميمي

✓طب األسنان- ممارس عام800203مستشفى هيلث بوينتأبوظبيفاطمة السويدي

https://www.google.com/search?q=seha+shakhbout+medical+city+booking&sxsrf=ALeKk03jiL0bd6aOIHB13udzs9FcZe5zKA%3A1629713755364&ei=W3UjYYTcFfO68gL3rbWwAw&oq=seha+shakhbout+medical+city+booking&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAghEAo6BwgAEEcQsAM6BQgAEM0CSgQIQRgAUMuODFiTwgxgt8MMaAVwAngAgAHAAogBxDOSAQYyLTE4LjWYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjE9eTr9MbyAhVznVwKHfdWDTYQ4dUDCA4&uact=5
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دبيمصطفى أزهري عبد هللا عبد هللا
myPediaClinic مستشفى دبي طب 

األسنان و

✓اخصائي طب اسنان االطفال.336825 800 , 1752 931 055 

✓الصحة النفسيةMaudsly 02 610 7777أبوظبيخالد نبيل قدري

دبيآن ماتر

مركز ند الحمر الصحي (االثنين 2.30 

مساًء - 9:30 مساًء ويوم الثالثاء 7.30 

صباًحا - 2.30 مساًء)

مركز البرشاء الصحي (األربعاء 

والخميس من الساعة 7.30 صباًحا 

حتى 2:30 مساًء) 

✓أمراض القدم800342

دبينوف علي عبدهللا ابراهيم النون
الرعاية الصحية األولية ، هيئة الصحة 

بدبي

✓طب أسرة ، زمالة في صحة األم والطفل800342

دبيلطيفة أحمد الرستماني

هيئة الصحة بدبي- مركز البرشاء 

الصحي
 800 342

تقوم بالتسجيل الطبي مرة واحدة في األسبوع في 

المستشفى. تقول إن بإمكانها المساعدة في 

فعاليات أو جلسات تثقيفية.

✓

الشارقةشهد أحمد النقبي
عيادة KCHC في تقييم حاالت كوفيد 

19-

800342
متخصص في طب األسرة

✓

دبيالهام النعيمي
هيئة الصحة بدبي- مركز البرشاء 

الصحي

✓استشاري في طب األسرة800342

✓متخصص في مشكالت القدم والمشي203 800 مستشفى هيلث بوينت - مبادلةأبوظبيإليزابيث روث

✓طب األطفال العام80050 /الموقع االلكتروني مستشفى توام.أبوظبي - العيننورة الكويتي

✓استشاري علم النفس العيادي  MUDSLEY+971 2666 2655أبوظبيسو بارتريدج

السيد رياض محمد رمضان أبو 

شرف

✓علم النفس- علم النفس العيادي800342طبيب نفسي في هيئة الصحة بدبيدبي

8000-507-04مركز دبي لصحة المجتمعدبيبول جيلستون

تقييم وتشخيص اإلعاقة الذهنية، والتوحد، 

واضطرابات التعلم، واضطراب فرط الحركة ونقص 

االنتباه. وعالج مجموعة من مشكالت الصحة 

العقلية والسلوك.

✓

✓صحة األسنان8319927-056مستشفى دبي لطب األسناندبينسرين أبو لبن

https://www.google.com/search?q=my+pedia+clinic&oq=my+pedia+clinic&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.3890j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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✓طب أسنان األطفال وذوي الهمم0000 271 04 مستشفى الكويتدبيميمونة عبد الرحيم

✓ أخصائي طب األسنان والصحة العامةSaqr Hospital72223666رأس الخيمةنورة سليمان إبراهيم البلوشي

دبيحميدة عبد القادر داريانافارد
مركز ند الحمر الصحي - هيئة الصحة 

بدبي

✓طب أسنان األطفال800342

✓طب أسنان األطفال50 800 مركز المشرف التخصصي لألطفالأبوظبيصفية محمد الغربي

✓طب األسنان800342هيئة الصحة بدبيدبيميثاء جمال الخياط

42565550مركز سلطان العلماء الطبيدبيد. بادميني شيادو
طب أسنان األطفال

✓

دبيد. لباب جاسم محمد
مستشفى ميدكير للنساء واألطفال 

وعيادة ميدكير التخصصية لألطفال

800medcare / 6332273طب أسنان األطفال✓

✓طب العيونالموقع االلكتروني يتيم للبصرياتأبوظبيأوموروي إندورانس

✓طب وجراحة العيون - استشاري جراحة العيون8006332273مركز مدكير للعيوندبيد. مازن سنجب

✓طب العيون9444 561 06مستشفى اإلمارات األوروبي الشارقةنيثو ماري صني

مستشفى ميدكير الصفادبيد.روشان خان
الموضع االلكتروني لمستشفى 

ميدكير

طب األسنان- متخصص في التركيبات السنية 

وزراعة األسنان
✓

بينو جورج

أبوظبي

مستشفى إن إم سي رويال ، مدينة 

✗إرشاد الطفل- طب األطفال1122 800خليفة ، أبوظبي

مركز انتركير الطبي ، أبو ظبيأبوظبي هدى م. ك. صادق
أخصائي طب األطفال - استشاري النمو العصبي 

لألطفال
✓

أبوظبيسويتا سواميناث
مستشفى ان ام سي رويال ، مدينة 

خليفة
✓

✓استشاري امراض القلب واألوعية الدموية82223 800 كليفالند كلينكأبوظبيسامر اللحام

9999 614 02  مستشفى دانة االماراتأبوظبيسليمان حسين
استشاري طب األطفال - خبرة في طب حديثي 

الوالدة
✓

9999 614 02  مستشفى دانة االماراتأبوظبيمحمد ابراهيم
استشاري طب األطفال العام ، رئيس قسم طب 

األطفال، مستشفى دانة اإلمارات
✓

✓أخصائي طب األطفال203 800 مستشفى هيلث بوينت - مبادلةأبوظبيموريس نزيه ج. الخوري

https://www.google.com/search?q=al+kuwaiti+hospital&oq=ak+kuwaiti+hosp&aqs=chrome.1.69i57j0i13j46i13i175i199j0i10i13j46i13i175i199j0i10i13j46i13i175i199j0i10i22i30j0i22i30l2.4192j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDYxzk0vsCwzYLRSNagwTjVNM000Mk41szS3MDcytzKoMEo1NzJIS7SwMExNtjA1SPSSSs3NLEosSS1WSC0tyi9ITcxTyMgvLsgsScwBAL65GUY&q=emirates+european+hospital&oq=emirates+eurp&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199l2j0i13l4j0i13i457j0i13.7433j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCozNsjOS6kyYLRSNagwTjVNNTEzM0gyMTBMSjQ1tzKosEgyszQwMrFIMTU1MUs0M_TizMtNVijKr0zMAQBJ5hIi&q=nmc+royal&oq=nm&aqs=chrome.4.69i57j0i67i433l2j0i67j46i67i175i199i433j69i60l3.3550j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cleveland+&sxsrf=AOaemvI7EFvEcZRISgfaTiwQm_p3li2Ivw%3A1639635378620&ei=stm6YdiVJYWWa4rjs8gN&ved=0ahUKEwjYtrbi1ef0AhUFyxoKHYrxDNkQ4dUDCA4&uact=5&oq=cleveland+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJECMg0ILhCxAxDHARCjAhBDMgUIABCRAjIFCAAQkQIyDQgAEIAEEIcCELEDEBQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQzoQCC4QxwEQ0QMQyAMQsAMQQzoJCCMQJxBGEP8BOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOgoILhDHARCjAhBDOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CwguELEDEMcBEK8BOgcIABCxAxBDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowJKBAhBGABKBAhGGAFQswhY-SBgsyZoAnACeACAAZoCiAHfEpIBBDItMTCYAQCgAQHIARTAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TcwTTJNN80wYLRSNagwTjVNNTE0MTIySkozSjNIsjKoSLIwMzI2SbFIMjKxSDM2M_CSSEnMSyxRSMxRSM1NLAKyMvKLCzJLEnMALfIWxg&q=danat+al+emarat+hospital&oq=danat+a&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512.3249j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TcwTTJNN80wYLRSNagwTjVNNTE0MTIySkozSjNIsjKoSLIwMzI2SbFIMjKxSDM2M_CSSEnMSyxRSMxRSM1NLAKyMvKLCzJLEnMALfIWxg&q=danat+al+emarat+hospital&oq=danat+a&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512.3249j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

