
__ 

07703128304 

 د.دمحم باقر اخصائي جراحة العظام والكسور والمفاصل 

 

������� 

 

07724130012 

   د.صفاء كاطع مزبان اختصاص جراحة الكلى والمسالك البولية وعقم الرجال وزراعة الكلى

 

������� 

 

07718783280 

 د.علي مجيد الالمي

 اخصائي طب االطفال

 

������� 

 

07800756672 

  الدكتورة طال طالب

 اخصائية نسائية

 

������� 

 

 د هيثم حسين المؤمن

07712544665 

 اختصاص جراحة أطفال



 

������� 

 

 د إبراهيم عبود

55557757770اختصاص باطنية غدد صماء وسكري  

 

������� 

 

 د ماجد أصغر دمحم

 اختصاص جراحة المجاري البولية

07801237130 

 

������� 

 

 د وائل جاسم الشهابي

حنجرةجراحة االنف واألذن وال  

07705611340 

 

������� 

 

 د أمجد الموسوي

  جراحة اطفال

07726000551 

07807000882 

 

������� 



 د صادق حسن

  اختصاصي جراحة االطفال

07713550196 

 

������ 

 

 د ماجد الخفاجي / اختصاص جراحه عامه •

07801348765 

 

 د رياح شنين / اختصاص طب الجملة العصبيه •

07730882276 

م 05م الى  4التواصل من الساعه   

 

 د مهند صباح / مقيم اقدم جراحه المسالك البوليه •

07601412760 

 

 د ماهر عبد الكاظم / اختصاص باطنيه •

07822944423 

 

 د مهند محمود / اختصاص باطنيه •

07816276857 

 

 د احمد جواد / اختصاص جراحه صدر واوعيه دمويه •

07706171897 

 

 د نبيل العيداني / مقيم اقدم جراحه المسالك البوليه •



07801585155 

 

 د اسامة حيدر الشهيب / مقيم اقدم اورام •

07717509533 

 

 د حسام كاظم السعيدي / اختصاص باطنية قلبية سكري •

07808020806 

 

 / د سالي مؤيد علوش •

 اختصاص ) بورد( نسائية وتوليد

07715686407 

 

 د دمحم الطائي / اختصاص جراحه عامه •

07800332500 

07707111181 

 

 / د علي سمير عطوان •

 اختصاص طب األورام وأمراض الدم

07806442031 

 

  دكتور احمد حسن جبر / اختصاص أمراض صدرية وتنفسيه •

07812270472 

 

  د.حيدر حسن شاكر الحساني اخصائي امراض االطفال وحديثي الوالدة •

07801889644 

 



 د حيدر ضياء الدين البناء •

 اختصاص )بورد( الطب الباطني

07801103568 

 

  د خالد يحيى القزويني •

 اختصاص باطنيه وايكو

07800420219 

 

 د حسين كتاب العيساوي •

  اختصاص أشعة تشخيصية

07808279352 

 

 د محسن الطائي •

 اختصاص جراحه عامه

07801245457 

 

  د يحيى علي دشر •

  اختصاص االورام والعالج باالشعاع

07806568752 

 

55105755055د نور حاتم / مقيم اقدم باطنيه  •  

 

 د علي اياد طارق اختصاص أمراض صدرية وتنفسية •

07713799863 

 

  د نبيل كريم العيداني •



  اختصاص جراحه بوليه

07801585155 

 

  د حاكم يوسف راضي / اختصاصي اطفال •

  فايبر واتس اب

07800837009 

 

  د زهراء طالب الربيعي •

 انف واذن وحنجرة ,, ENT اختصاص

07721473430 

 

 د عالء الطالقاني اختصاصي تخدير وعناية مركزة *

07813462711 

 

  د ضياء كاظم الخفاجي •

 طبيب اختصاص بورد باطنيه

07828928366 

 

 د دمحم علي خضير •

ةاختصاص اورام واشعة عالجي  

 مركز بابل لعالج األورام

07804042041 

 

  د هناء ياس خضير •

  اختصاص طب األسرة

07801592832 



 

 د احمد يحيى الربيعي •

  اخصائي االمراض الجلديه والتناسليه

0780 814 6806 

 

 د حيدر فاضل البياتي *

 اخصائي الصحة العامة والتغذية السريرية

07718801984 

 

  د ليث جاسم الخيگاني *

  أخصائي أطفال

07822422286 

 

  د منقذ الجنابي *

  اختصاص دقيق امراض الجهاز التنفسي

07811806763 

 

  د علي عبد الكريم األسدي *

 اختصاص الجراحه العامه والناظوريه

07808032818 

 

 د ضرغام كامل / اختصاص العظام والكسور والمفاصل *

07806001065 

 

ر احمد الجباويد امي *   

 . اختصاص الباطنية والقلبية والسكري



 07814258535 

 

   د. احسان البكري *

   اختصاص أمراض المفاصل والروماتيزم

07812405709 

  واتساب. فايبر 

 

 د مرتضى دمحم *

  اختصاص امراض الباطنيه

07813601746 

 

 د ستار جابر الغزالي/ اختصاص جراحة العظام والكسور •

07823528005 

 

  د علي طالب منصور المسعودي •

  بورد طب باطني

07723969290 

 

 د لباب نجاح المعموري *

 اختصاص نسائية وتوليد

07822265022 

 

 د بسام ابراهيم هاشم •

 اختصاص طب االطفال •

07827652296 

 



 د مصطفى ماهر عبدالزهره •

 أختصاص طب األطفال

07816021203 

 

الجباوي د علي عبد الحميد •  

 اختصاص طب االسرة

07601299210 

 

  د رؤى عادل الموسوي •

 اختصاص طب اسره

07613534315 

 

  د دمحم فواز الظاهر •

  أخصائي المفاصل والتأهيل الطبي

07801583678 

  فايبر وواتس

  

 د علي نافع / اختصاص طب االطفال *

07732519359 

 

  د اسراء ربيع العميدي *

 اختصاص طب االسرة

07707066287 

 

 د دمحم عبد الكريم عبد هللا *

 طبيب اختاص طب األطفال



07811028871 

 

 د حسين عالء الربيعي •

 اخصائي جراحة عامة

07728780075 

 

  د زهراء مالك سيد ذهب •

  أخصائية طب اسره

07828868330 

 

 د رشا فاضل عباس •

 اختصاص اورام والعالج باالشعاع

07711402780 

 

 د حميد آلنارين الزيدي •

 اختصاص جراحه عامة •

 07807830122 

 

 د ضياء جواد األسدي •

 أختصاص جراحة العظام والكسور

55701741010الرقم   

 

  د وليد عبد الرضا الركابي *

  اختصاصي جراحه عامه

07809678513 

 



 د وداد القريشي •

  .اختصاص نسائيه وتوليد

07818436489 

 

  د مازنه حسين *

  اختصاص نسائيه وتوليد

07812477695 

 

 د مهند مهدي السويدي *

  بورد في طب االطفال وحديثي الوالده والخدج

07800487520 

  فايبر واتساب

 

  د طارق الفيحان المعموري •

 طب االطفال

07802705280 

 

 د.اشواق شويليه

  اختصاص نسائية وتوليد

 ولو زحمة عليكم أرقام َمكن توزيعها بالكروبات07801544110

 

 

 فقط #ال_تخرج*

 ابقىفيالمنزل#

 حافظعلىسالمةبلدكواخوان#

 *االطباء الراغبين بتقديم الخدمة واالستشارة الطبية على واتساب بسبب الظرف الحالي وعدم امكانية وصول المرضى 



___ 

07703128304 

العظام والكسور والمفاصلد.دمحم باقر اخصائي جراحة    

 

������� 

 

07724130012 

   د.صفاء كاطع مزبان اختصاص جراحة الكلى والمسالك البولية وعقم الرجال وزراعة الكلى

 

������� 

 

07718783280 

 د.علي مجيد الالمي

 اخصائي طب االطفال

 

������� 

 

07800756672 

  الدكتورة طال طالب

 اخصائية نسائية

 

������� 

 

 د هيثم حسين المؤمن

07712544665 

 اختصاص جراحة أطفال



 

������� 

 

 د إبراهيم عبود

55557757770اختصاص باطنية غدد صماء وسكري  

 

������� 

 

 د ماجد أصغر دمحم

 اختصاص جراحة المجاري البولية

07801237130 

 

������� 

 

م الشهابيد وائل جاس  

 جراحة االنف واألذن والحنجرة

07705611340 

 

������� 

 

 د أمجد الموسوي

  جراحة اطفال

07726000551 

07807000882 

 

������� 



 د صادق حسن

  اختصاصي جراحة االطفال

07713550196 

 

������ 

 

 د ماجد الخفاجي / اختصاص جراحه عامه •

07801348765 

 

 د رياح شنين / اختصاص طب الجملة العصبيه •

07730882276 

م 05م الى  4التواصل من الساعه   

 

 د مهند صباح / مقيم اقدم جراحه المسالك البوليه •

07601412760 

 

 د ماهر عبد الكاظم / اختصاص باطنيه •

07822944423 

 

 د مهند محمود / اختصاص باطنيه •

07816276857 

 

 د احمد جواد / اختصاص جراحه صدر واوعيه دمويه •

07706171897 

 

 د نبيل العيداني / مقيم اقدم جراحه المسالك البوليه •



07801585155 

 

 د اسامة حيدر الشهيب / مقيم اقدم اورام •

07717509533 

 

 د حسام كاظم السعيدي / اختصاص باطنية قلبية سكري •

07808020806 

 

شد سالي مؤيد علو •  / 

 اختصاص ) بورد( نسائية وتوليد

07715686407 

 

 د دمحم الطائي / اختصاص جراحه عامه •

07800332500 

07707111181 

 

 / د علي سمير عطوان •

 اختصاص طب األورام وأمراض الدم

07806442031 

 

  دكتور احمد حسن جبر / اختصاص أمراض صدرية وتنفسيه •

07812270472 

 

  د.حيدر حسن شاكر الحساني اخصائي امراض االطفال وحديثي الوالدة •

07801889644 

 



 د حيدر ضياء الدين البناء •

 اختصاص )بورد( الطب الباطني

07801103568 

 

  د خالد يحيى القزويني •

 اختصاص باطنيه وايكو

07800420219 

 

 د حسين كتاب العيساوي •

  اختصاص أشعة تشخيصية

07808279352 

 

 د محسن الطائي •

 اختصاص جراحه عامه

07801245457 

 

  د يحيى علي دشر •

  اختصاص االورام والعالج باالشعاع

07806568752 

 

55105755055د نور حاتم / مقيم اقدم باطنيه  •  

 

 د علي اياد طارق اختصاص أمراض صدرية وتنفسية •

07713799863 

 

  د نبيل كريم العيداني •



  اختصاص جراحه بوليه

07801585155 

 

  د حاكم يوسف راضي / اختصاصي اطفال •

  فايبر واتس اب

07800837009 

 

  د زهراء طالب الربيعي •

 انف واذن وحنجرة ,, ENT اختصاص

07721473430 

 

 د عالء الطالقاني اختصاصي تخدير وعناية مركزة *

07813462711 

 

  د ضياء كاظم الخفاجي •

ص بورد باطنيهطبيب اختصا  

07828928366 

 

 د دمحم علي خضير •

 اختصاص اورام واشعة عالجية

 مركز بابل لعالج األورام

07804042041 

 

  د هناء ياس خضير •

  اختصاص طب األسرة

07801592832 



 

 د احمد يحيى الربيعي •

  اخصائي االمراض الجلديه والتناسليه

0780 814 6806 

 

 د حيدر فاضل البياتي *

 اخصائي الصحة العامة والتغذية السريرية

07718801984 

 

  د ليث جاسم الخيگاني *

  أخصائي أطفال

07822422286 

 

  د منقذ الجنابي *

  اختصاص دقيق امراض الجهاز التنفسي

07811806763 

 

  د علي عبد الكريم األسدي *

 اختصاص الجراحه العامه والناظوريه

07808032818 

 

اختصاص العظام والكسور والمفاصلد ضرغام كامل /  *  

07806001065 

 

  د امير احمد الجباوي *

 . اختصاص الباطنية والقلبية والسكري



 07814258535 

 

   د. احسان البكري *

   اختصاص أمراض المفاصل والروماتيزم

07812405709 

  واتساب. فايبر 

 

 د مرتضى دمحم *

  اختصاص امراض الباطنيه

07813601746 

 

 د ستار جابر الغزالي/ اختصاص جراحة العظام والكسور •

07823528005 

 

  د علي طالب منصور المسعودي •

  بورد طب باطني

07723969290 

 

 د لباب نجاح المعموري *

 اختصاص نسائية وتوليد

07822265022 

 

 د بسام ابراهيم هاشم •

 اختصاص طب االطفال •

07827652296 

 



هد مصطفى ماهر عبدالزهر •  

 أختصاص طب األطفال

07816021203 

 

 د علي عبد الحميد الجباوي •

 اختصاص طب االسرة

07601299210 

 

  د رؤى عادل الموسوي •

 اختصاص طب اسره

07613534315 

 

  د دمحم فواز الظاهر •

  أخصائي المفاصل والتأهيل الطبي

07801583678 

  فايبر وواتس

  

 د علي نافع / اختصاص طب االطفال *

07732519359 

 

  د اسراء ربيع العميدي *

 اختصاص طب االسرة

07707066287 

 

 د دمحم عبد الكريم عبد هللا *

 طبيب اختاص طب األطفال



07811028871 

 

 د حسين عالء الربيعي •

 اخصائي جراحة عامة

07728780075 

 

  د زهراء مالك سيد ذهب •

  أخصائية طب اسره

07828868330 

 

 د رشا فاضل عباس •

 اختصاص اورام والعالج باالشعاع

07711402780 

 

 د حميد آلنارين الزيدي •

 اختصاص جراحه عامة •

 07807830122 

 

 د ضياء جواد األسدي •

 أختصاص جراحة العظام والكسور

55701741010الرقم   

 

  د وليد عبد الرضا الركابي *

  اختصاصي جراحه عامه

07809678513 

 



 د وداد القريشي •

ائيه وتوليداختصاص نس .  

07818436489 

 

  د مازنه حسين *

  اختصاص نسائيه وتوليد

07812477695 

 

 د مهند مهدي السويدي *

  بورد في طب االطفال وحديثي الوالده والخدج

07800487520 

  فايبر واتساب

 

  د طارق الفيحان المعموري •

 طب االطفال

07802705280 

 

 د.اشواق شويليه

  اختصاص نسائية وتوليد

07801544110 


