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اسم العیادة ونوع  اإلدارة المشرفة المنطقة
 قسم النساء االتصال الموقع المبنى

الرعایة الصحیة 
 األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین

 حي –الریاض 
 شارع -غرناطة

 ابوجعفر المنصور

 012497601ت 

 012496376ف 
 غیر متوفر

الرعایة الصحیة 
 األولیة

عیادة مكافحة 
التدخین بالقطاع 
الصحي الغربي 

 )حكومي(

 العریجاء -الریاض
 الغربي

 014315711ت 

 014335639ف 
 غیر متوفر

الرعایة الصحیة 
 األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین في عتیقة

 )مبنى حكومي(

 - عتیقة-الریاض
 األمیر شارع

عبداهللا بن 
 عبدالرحمن

 014591131ت 

 159تحویلة 

 014594739ف 

 غیر متوفر

ادارة الرعایة 
 الصحیة األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین

 )مبنى حكومي(

 حي الدار -الریاض
 شارع -البیضاء

 فتح مكة

 

 غیر متوفر 

الرعایة الصحیة 
 األولیة

عیادة مكافحة 
ألمیر التدخین بمركز ا

سلطان الصحي 
 )مبنى حكومي(

 الدرعیة -الریاض
 طریق الملك –

 عبدالعزیز

 014860833ت 

 014862439ف 
 غیر متوفر

 الرعایة الصحیة

 األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین

 )مبنى غیر حكومي(

 حي الملك -الریاض
 األمیر جلوي -فھد

 بن تركي

 014542577ت 

 012694288ف 
 غیر متوفر

الرعایة الصحیة 
   المربع-الریاض مركز صحي المربع االولیة

 014050778ت 

 014090463ف 
 غیرمتوفر

 مجمع األمل للصحھ

 النفسیھ 

عیادة مكافحة 
 التدخین

 

 الریاض
 014804548ت 

8888 
 غیرمتوفر

عیادة مكافحة  مستشفى عفیف العام
 عفیف لتدخینا

 017223000ت 

 440تحویلة 
 

  الریاض-1

 

الرعایھ الصحیة 
 باألرطاویھ

عیادة مكافحة 
 التدخین باألرطاویھ

 )مبنى غیرحكومي(

  شارع  –المصیف 
 أبو فراس الحمداني

 064360410  ف  -ت 

 0503445531  -ج 

 

 غیرمتوفر



مدیریة الشؤون 
 لطائفالصحیة با

عیادة مكافحة 
 التدخین

 )مبنى غیرحكومي(

 حي -الطائف
 شارع -الشھداء

 التلفزیون

 027425059ت 

 027425059ف 

 

 متوفر

إدارة الرعایة 
 الصحیة األولیة بجدة

عیادة اإلقالع عن 
التدخین بمركز 

 السالمة
 غیر متوفر 026822393ت   حي السالمة-جدة

إدارة الرعایة 
 ة األولیة بجدةالصحی

عیادة اإلقالع عن 
التدخین بمركز 

 )1(الصفا 

 )مبنى حكومي(

  حي الصفا–جدة 
 026782076ت 

 026782076ف 
 غیر متوفر

ادارة الرعایة 
 الصحیة االولیة بجدة

عیادة االقالع عن 
التدخین بمركز 

 بریمان

  حي بریمان-جدة

 شارع الموصالت

 026289700ت 

 026289700ف 

 255تحویلة 

 غیر متوفر

ادارة الرعایة 
 الصحیة االولیة بجدة

عیادة االقالع عن 
التدخین بمركز حي 

 البلد
  حي البلد-جدة

 026442855ت 

 
 غیر متوفر

الشؤون الصحیة 
 بالعاصمة المقدسة

عیادة اإلقالع عن 
 التدخین

 حي -مكة المكرمة
 شارع -الخالدیة

الشیخ حسن 
 المشاط

 025311123ت 

 025347477ف 
 فرمتو

مستشفى الملك 
عبدالعزیز بالعاصمة 

 المقدسة

عیادة مكافحة 
 التدخین

 حي -مكة المكرمة
 الزاھر

 025442400ت 

 025425550ف
 

  مكة المكرمة -2

 

عیادة مكافحة  مستشفى حراء العام
 التدخین

 حي -مكة المكرمة
 التنعیم

 025203535ت 

 025222830ف 
 

مستشفى الملك فھد 
 المنورةبالمدینة 

عیادة اإلقالع عن 
التدخین بمستشفى 

 الملك فھد 

 -المدینة المنورة
 مستشفى الملك فھد

 تحویلة 048461500ت 
3939 

 048463076ف 

 

e-mail: Halbamma 

 متوفر

الرعایة الصحیة 
 األولیة

عیادة مركز صحي 
 العوالي 

 -المدینة المنورة
 حي العوالي

 048487859ت 

 048487859ف 
 متوفر

   المدینة المنورة- 3

    

 

 لجنة مكافحة التدخین
عیادة مركز مكافحة 

التدخین بحي 
 األزھري

 -المدینة المنورة
 حي األزھري

 

 
 غیر متوفر



عیادة مكافحة   مستشفى بدر العام
 التدخین

 -المدینة المنورة
 شارع الملك فیصل

 043321588ت 

 
 غیر متوفر

حیة الرعایة الص
 األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین بخیبر

 

 حي -خیبر
 الفیصلیة

 048821554ت 

 048822353ف 
 غیر متوفر

عیادة مستشفى المھد  مستشفى المھد العام
 العام 

 مستشفى –المھد 
 غیر متوفر  المھد العام

 

الرعایة الصحیة 
 األولیة بینبع البحر

 مركز -عیادة ینبع
 حي الشرقیة 

 مركز -ینبع البحر
 حي الشرقیة

 043226658ت 

 043226658ف 
 غیر متوفر

الرعایة الصحیة 
األولیة بمدیریة 
الشؤون الصحیة 

 باألحساء

عیادة مكافحة 
التدخین بمحافظة 

 األحساء

 

 مدیریة -الھفوف 
 الشؤون الصحیة

 035751169ت 

 035751169ف 

 

 متوفر

مجمع األمل للصحة 
 النفسیة بالدمام

عیادة مكافحة 
التدخین بمجمع 
 الصحة النفسیة

 

  سیھات-الدمام

 038391300ت

 038391881ف

 0567573920ج

 

 متوفر

إدارة الرعایة 
 الصحیة بالخبر

عیادة مكافحة 
التدخین بمركز صحي 

 إبن نفیس 
  الثقبة-الخبر 

 038643101ت 

 038950031ف 

 

 متوفر

 المنطقة – 4  
 الشرقیة 

    

 

ة الرعایة إدار
الصحیة األولیة 

 بحفرالباطن

عیادة مكافحة 
التدخین بصحة 

 حفرالباطن

 حي -حفرالباطن
 متوفر  العزیزیة

 الحدود الشمالیة-5

 
إدارة الرعایة 
 الصحیة األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین بعرعر

 

 حي -عرعر
 –الخالدیة 

شارع عمر بن 
 الخطاب

 046631694ت 

 046623168ف 

 

 غیرمتوفر



مدیریة العامة ال
للشؤون الصحیة 

 بالجوف

عیادة مكافحة 
 التدخین

 بصحة الجوف

 )مبنى حكومي(

 حي -سكاكا
 شارع -الطویر

 الطویر العام

 046251124ت 

 

 متوفر بدوام

 جزئي

 

الرعایة الصحیة 
األولیة مدیریة 

الشؤون الصحیة 
 بالقریات

عیادة مكافحة 
 التدخین بالقریات

 

 حي -القریات
ارع  ش–العزیزیة 

 حارثة القبطیة

 046426280ت 

 046421513ف 

 

 غیر متوفر

مستشفى النقاھة 
 ببیشة

عیادة مكافحة 
 التدخین

 

 مستشفى -بیشة
  شارع مكة-النقاھة

 

 076226610ت 

 140تحویلة 

 غیر متوفر

 عسیر-6

 
إدارة الرعایة 
 الصحیة األولیة

مركز مكافحة 
التدخین بمنطقة 

 عسیر

 

 البصرة حي -أبھا

 072290054ت 

 072290054ف

 108تحویلة 

 

 متوفر

مساعد المدیر العام   نجران-7
 للرعایة الصحیة

عیادة نجران 
 لمكافحة التدخین

 

 حي -نجران
 شارع -الضیافة

 األمیر سلمان

 075225584ت 

 075238980ف 

 

 غیر متوفر

الرعایة الصحیة  الباحة -8
 األولیة بصحة الباحة

عیادة مكافحة 
خین بمنطقة التد

 الباحھ

 حي -الباحة
 غیرمتوفر  الحاویة

إدارة الرعایة   حائل-9
 الصحیة األولیة

عیادة مكافحة 
 التدخین بحائل

 

 حي -حائل
 شارع -الجامعیین

 األمیر تركي

 065319803ت 

 065319803ف 
 غیر متوفر

  القصیم-10

 

المدیریة العامة 
 للشؤون الصحیة

مركزمكافحة التدخین 
 ببریدة 

 مستشفى -بریدة
الملك فھد 

 شارع -التخصصي
 الملك عبداهللا

 063231232ت 

  063231232ف 
 غیر متوفر

الرعایة الصحیة   جازان-11
 األولیة

عیادة مكافحة 
التدخین بمنطقة 

 جازان

 

 حي -جازان
 الروضة

 3175861/07ت 

 3175861/07ف 

 

 متوفر

 

 





 

 قسم النساء االتصال الموقع اسم العیادة  اإلدارة المشرفة المنطقة

 وزارة الشؤون 

 االجتماعیھ

عیادة الجمعیھ الخیریھ 
 لمكافحة التدخین

 حي الروضھ  –الریاض 
 11مخرج 

 012780006ت 

 012785559ف 
  متوفر

شؤون وزارة ال
 االجتماعیھ

عیادة الجمعیھ الخیریھ 
 لمكافحة التدخین

  السویدي-الریاض

 مركز العثیم التجاري

 014588812ت 

 014582120ف 
 

وزارة الشؤون 
 االجتماعیھ

عیادة الجمعیھ الخیریھ 
 لمكافحة التدخین

  حي– الریاض 

 الصحافھ

 مركز السبیعي

 014874648ت 

 600ف تحویلھ رقم  

 

 

 ربیھ والتعلیموزراة الت

إدراة التربیھ والتعلیم 
 بشقراء

 مركز –محافظة شقراء  عیادة مكافحة التدخین
 مرات

 016320397ت 

 016320398ف 

 11933ص ب مرات 

 

وزارة الشؤون 
 االجتماعیھ

 عیادة مكافحة التدخین

 بشقراء

 حي –محافظة شقراء 
 شارع الملك –الروضھ 

 سعود

 016226663 ت

 016226660ف

 0505200650ج 

 غیر متوفر

 وزراة التربیھ والتعلیم

 إدراة التربیھ والتعلیم 

 محافظة المجمعھ

عیادة مكافحة التدخین 
بالوحده الصحیھ 

 المدرسیھ للبنین بتمیر

 –محافظة المجمعھ 
 تمیر

  الخالدیھ-الشارع العام 

 064437791ت 

 
 غیر متوفر

وزارة الشؤون 
 االجتماعیھ 

عیادة الجمعیھ الخیریھ 
 لمكافحة التدخین 

 طریق الملك –الخرج 
 فھد 

 015470101 ت 

 115ف تحویلھ رقم    

 

 

  الریاض-1

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

 جمعیة األفالج الخیریھ

عیادة مركز مكافحة 
 األفالجالتدخین ب

 

  شارع الملك عبداهللا

 لیلى

 016823600ت ف 

                 
 

  المنطقھ الشرقیھ-2  

 

وزارة الشؤون 
 االجتماعیھ 

عیادة الجمعیھ الخیریھ 
 الدمام لمكافحة التدخین 

 038068000ت 

 111ف تحویلھ رقم   

 

 

 

وزارة الشؤون     حائل -3    
 االجتماعیھ 

 عیادة الجمعیھ الخیریھ
 لمكافحة التدخین

 

 حائل 
 065396000ت 

 065397000ف 

 

 

 



وزارة الشؤون 
 جمعیة طریف -اإلجتماعیة

 الخیریة

 لجنة مكافحة التدخین

 )مبنى غیر حكومي(

 شارع الملك -طریف
 عبداهللا

 046531502ت 

 046531502ف 

 0554365271ج 

  طریف137ب .ص

 غیرمتوفر

 مؤسسة سبرة السالم
 الخیریة

 عیادة مكافحة التدخین

 )مبنى غیر حكومي(

 الحي -السویقلة
  الشارع العام-الغربي

 046691401ت

 046692000ت

 046690040ف

 غیر متوفر

  الحدود الشمالیة-4

 

 جمعیة رفحاء الخیریة
لجنة مكافحة التدخین 

مبنى (بمحافظة رفحاء 
 )غیر حكومي

 جمعیة رفحاء -رفحاء
 الخیریة

 046763655ت 

 046763655ف 

 494ب .ص

 غیر متوفر

  القصیم- 5     

 

وزارة الشؤون 
 اإلجتماعیھ

 عیادة الجمعیھ الخیریھ

 لمكافحة التدخین ببریده
 

 063839997ت 

 063852760ف 

 31470: ب . ص 

 غیر متوفر

وزارة الشؤون 
 االجتماعیھ 

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

 

  

 جده-المركز الرئیسي 

 

 026321111ت 

  026302233ف 

  

 

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
لتدخین بأضرار ا

 والمخدرات 

 

 الفرع اإلقلیمي
 026681565ت 

 111ف تحویلھ 

 

 

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

 

 )جــده(فرع السامر 
 026790767ت 

 

 

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

 

 العاصمھ المقدسھ
 025282200ت 

 103ف تحویلھ 

 

 

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

 الطائف
 027372290ت 

  027376690ف 

 

 

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

  

 القنفذه

 077333680 ت

 077324920ف

0558209050 

 

 

    مكھ المكرمھ-6   

     

 

 وزارة الشؤون 

 اإلجتماعیھ

  

الجمعیھ الخیریھ للتوعیھ 
بأضرار التدخین 

 والمخدرات 

  

 اللیث
  077406548ت 

 077421409ف 

 

 

 

  جازان      - 7       
  وزارة التربیھ والتعلیم 

إدارة التربیھ والتعلیم 
 بمحافظة صبیا

 العیاده اإلرشادیھ

 مكافحة التدخینل
 صبیا

 073278883ت 

 073262041ف 

 

 غیر متوفر

 

 


